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»∏Y áªWÉa :âÑàc
 ió`̀d »`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG ó```̀cCG
 ™«ªL ¿CG ¬∏dG Ö«ÑM QƒfCG øjôëÑdG
 ø«°üdG  ø`̀e  øjóFÉ©dG  ø««æ«°üdG
 ¬Jóe  …QÉ`̀Ñ`̀LEG  ∫õ©d  ¿ƒ©°†î«°S
 IOƒ`̀Y  π`̀«`̀LCÉ`̀J  º`̀J  Éª«a  ,É`̀eƒ`̀j  14
 ,ÉàbDƒe  ø«æàdG  áæjóe  »a  ø«∏eÉ©dG
 ácô°ûdG  IQGOE’  π«é°ùàdÉH  ΩÉ«≤dGh
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ≈````̀dEG º`̀¡`̀ dƒ`̀ °`̀Uh ó`̀©`̀H
 ,â«ÑdG »a º¡°ùØfCÉH ∫õ©dÉH ΩÉ«≤dGh
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``̀LE’É``̀H  Gó«°ûe
 áeƒμM  É¡JòîJG  »àdG  á«FÉbƒdGh
 ∫ƒNO  ™æªd  ÉgòaÉæe  ôÑY  áμ∏ªªdG
 äÉ«°UƒàH  É`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dGh  ¢Shô«ØdG

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
 ¢`̀VGô`̀eC’G  ájQÉ°ûà°SG  âdÉbh
 IQƒ`̀à`̀có`̀ dG á`̀«`̀æ`̀WÉ`̀Ñ`̀dGh á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿EG  ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG  á`̀∏`̀«`̀ª`̀L
 áHÉ°UEG  …CG  ¿B’G  ≈àM  πé°ùJ  º`̀d
 á∏ãªe áë°üdG IQGRh ¿Gh ¢VôªdÉH
 AÉHƒd  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdÉH
 500  »eƒj  πμ°ûH  ™HÉàJ  ÉfhQƒc
 øe  Gô``NDƒ``e  GhOÉ```̀Y  ø`̀ª`̀e  ¢üî°T
 ¢üëØ∏d º¡YÉ°†NEG ºJ Éª«a ,ø«°üdG
 øμdh ,º¡dƒ°Uh Qƒa QÉ£ªdG IOÉ«©H
 …ó°üà∏d  á«æWƒdG  á£îdG  øª°V
 á©HÉàªdG  âëJ  ¿ƒ`̀ dGõ`̀ j’  AÉ`̀Hƒ`̀∏`̀d
 áfÉ°†M  Iôàa  AÉ¡àfG  ø«ëd  á«Ñ£dG
 ,É`̀eƒ`̀j  14  ≠∏ÑJ  »`̀à`̀dG  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 ≈dG  º¡dƒNO  òæe  Ö°ùàëJ  »àdGh
 ¿CG  Ió`̀cDƒ`̀e  ,á«æjôëÑdG  »`̀°`̀VGQC’G
 ¿hõ`̀î`̀e  É`̀¡`̀jó`̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 áØ°TÉμdG  ájôÑîªdG OGƒªdG øe m±Éc
 äGôÑàîe  ¿CG  Éªc  ,¢Shô«ØdG  ø`̀Y
 äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæH áeÉ©dG áë°üdG
 çó``̀MCÉ``̀H äõ``̀¡``̀L É`̀«`̀∏`̀Y á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀M
 ∞°ûμH  á∏«ØμdG  á«ªdÉ©dG  Iõ`̀¡`̀LC’G

.§≤a äÉYÉ°S 3 ∫ÓN ¢Shô«ØdG
 ô``ª``JDƒ``ª``dG ∫Ó````̀N ∂````̀dP AÉ````̀L
 IQÉØ°ùdG  ¬`̀Jó`̀≤`̀Y  …ò``̀dG  »Øë°üdG
 ¥óæa  »`̀a  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  á«æ«°üdG
 ô«Ø°ùdG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H  »`̀°`̀ù`̀æ`̀é`̀jô`̀dG
 QƒfCG øjôëÑdG áμ∏ªe iód »æ«°üdG
 IQGRh  øY  ø«Hhóæeh  ¬∏dG  Ö«ÑM
 …CGô``dG  ´Ó``̀WGh  á°ûbÉæªd  áë°üdG
 AGƒàMG  äGQƒ£J  ôNBG  ∫ƒM  ΩÉ©dG
 É«∏ëe ¬æe ájÉbƒdGh ÉfhQƒμdG AÉHh

.É«ªdÉYh
 »`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG ô``̀«``̀Ø``̀°``̀ù``̀dG ∫É``````̀bh
 º«∏©àdG  IQGRh  ¿EG  áμ∏ªªdG  ió``d
 ÅLôJ ¿CG äQôb á«æ«°üdG á«HôàdGh
 πc  »a  ¢`̀ShQó`̀dG  ±ÉæÄà°SG  óYƒe
 ó`̀jó`̀ª`̀Jh äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dGh ¢``SQGó``ª``dG
 IRÉ`̀LE’G  √ò`̀g  ¿CG  GócDƒe  ,IRÉ``̀LE’G
 áÑdÉWh  Ö`̀dÉ`̀W  800  ≈∏Y  …ô°ùJ
 ,ø«°üdG  »a  ¿ƒ°SQój  ø««æjôëH
 á«æ«°üdG  áeƒμëdG  Ωó≤à°S  Éª«a
 á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG Ió``̀YÉ``̀°``̀ù``̀ª``̀d äÓ`̀«`̀ ¡`̀ °`̀ ù`̀ J
 º¡JOƒY  ó©H  º¡à°SGQO  QGôªà°S’
 Éë°Vƒe  ,á«°SGQódG  ºgóYÉ≤e  ≈dG
 ≈∏Y  ¿ƒ°û«©j  »æ«°U  4000  ¿CG
 áμ∏ªªdG ¿CGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe ¢VQCG
 ∫ƒNO  øe  É«ª°SQ  É©æe  Qó°üJ  ºd
 äGAGôLEÉH  âeÉb  É¡æμd  ,ø««æ«°üdG
 òaÉæe  π`̀c  »`̀a  á«FÉbhh  á`̀jRGô`̀à`̀MG
 ájôÑdGh ájƒédGh ájôëÑdG ∫ƒNódG

 áë°üdG  äÉÑ∏£àe  ™e  ≈°TÉªàj  ÉªH
 â©æe  á`̀dhO  25  ¿CG  ó«H  ,á«ªdÉ©dG
.É¡«°VGQCG ≈dEG ø«°üdG ÉjÉYQ ∫ƒNO

 á«LQÉîdG  IQGRh  ¿CG  ±É°VCGh
 á`̀WÉ`̀MEG  á°ù∏L  äó`̀≤`̀Y  á«æ«°üdG
 ,¬æe  ájÉbƒdGh  ¢Shô«ØdG  AGƒàM’
 á«LQÉîdG  ô``̀jRh  Ö`̀FÉ`̀f  ó``̀cCG  å«M
 πªëà°S  ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG  ¿CG  »`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 Ωõà∏à°Sh  á`̀«`̀ dhó`̀dG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 á`̀«`̀aÉ`̀Ø`̀°`̀û`̀dGh ìÉ``̀à``̀Ø``̀f’G ∞``bƒ``ª``H
 »a á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H ¢``̀SÉ``̀°``̀ù``̀ME’Gh
 ∫É°üJ’G  õjõ©J  π°UGƒJh ,á«∏ª©dG
 äGQÉØ°ùdG  ™«ªL  ™`̀e  ≥«°ùæàdGh
 »ªëj  ÉªH  ø«°üdG  ió`̀d  á«ÑæLC’G
 ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  »ë°üdG  ø``̀eC’G

.»dhódGh »ª«∏bE’G

 ø«°üdG ø«H ¿hÉ©àdG

øjôëÑdGh
 Ö«ÑM  »æ«°üdG  ô«Ø°ùdG  ∫É`̀bh
 áë°üdG  Iô```̀ jRh  ≈`̀≤`̀à`̀dG  ¬```̀fEG  ¬`̀∏`̀ dG
 ø`̀eC’G  ¢ù«FQh  á«LQÉîdG  ô`̀ jRhh
 QÉ°ûàfG  òæe  »`̀dGƒ`̀à`̀dG  ≈∏Y  ΩÉ`̀©`̀dG
 ô```̀NBG ≈``̀∏``̀Y º``̀¡``̀©``̀∏``̀WCGh ,AÉ````̀Hƒ````̀dG
 »àdG  ô«HGóàdGh  AÉ`̀Hƒ`̀dG  äGQƒ`̀£`̀J
 AÉHƒdG  AGƒ`̀à`̀M’  ø«°üdG  ÉgòîàJ
 º¡fCG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,¬«∏Y  Iô£«°ùdGh
 äÉbÓ©dÉH  øjôëÑdG  RGõàYG  Ghó`̀cCG
 äGAGô`̀LE’É`̀H  GhOÉ`̀°`̀TCGh  ø«°üdG  ™e
 á¡LGƒªd  ø«°üdG  É¡JòîJG  »`̀à`̀dG
 QÉ°ûàfG  ™æe  »a  º¡°ùj  ÉªH  ,AÉHƒdG
 »a º¡°ùj πH ø«°üdG »a ¢Shô«ØdG
 .ºdÉ©dG  »a  »ë°üdG  ø`̀eC’G  ájÉªM
 πμ°ûH  äòîJG  øjôëÑdG  ¿EG  GƒdÉbh
 »àdG ádÉ©ØdGh á∏LÉ©dG ô«HGóàdG ∫ÉY
 AÉHƒdG  AGƒ`̀à`̀M’  ø«°üdG  É¡JòîJG
 πc  ºjó≤àd  ó©à°ùJh  ,¬æe  ájÉbƒdGh
 ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,ø«°ü∏d äGóYÉ°ùªdG
 äòîJG  á«æjôëÑdG  áë°üdG  IQGRh
 πc  ¢üëØd  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G
 âÑdÉWh  ,òaÉæªdG  »a  øjôaÉ°ùªdG

 ø«°üdG  øe  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG
 ø«°üdG  GhQGR  øjòdG  øjôaÉ°ùªdGh
 º∏°ùàH  á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  14  ΩÉ````̀jC’G  »`̀a
 »æ©j Ée ,áë°ü∏d ¿ÓYE’G IQÉªà°SG
 á«æ¡e  á``jÉ``bh  á`̀£`̀N  ∂¡àæJ  É``¡``fCG

 .ádÉ©ah Iô≤à°ùe
 IQÉ`̀Ø`̀ °`̀ù`̀ dG  ¿CG  ≈````̀ dEG  QÉ```̀ °```̀TCGh
 á«dBG  äCÉ°ûfCG  øjôëÑdG  »a  á«æ«°üdG
 áë°üdG IQGRh ™e ≥«KƒdG ∫É°üJ’G
 ≈∏Y IQGRƒdG äóYÉ°Sh ,á«æjôëÑdG
 ájOÉ°TQE’G  ≥FÉKƒdG  ¢†©H  áªLôJ
 ,á`̀«`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG á`̀¨`̀∏`̀ dG ≈````dEG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 ≈≤Ñà°S  IQÉ`̀ Ø`̀ °`̀ù`̀ dG  ¿CG  É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ™`̀e ≥`̀«`̀Kh ∫É`̀°`̀ü`̀JG ≈`̀∏`̀Y
 äÉeƒ∏©e  ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀Jh  ,á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 º°SÉ≤Jh Ö°SÉæªdG âbƒdG »a AÉHƒdG
 äGô`̀Ñ`̀î`̀dGh  á«ª∏©dG  äGRÉ```é```fE’G
 ¿CG  ô`````̀cPh  .ø`̀«`̀ °`̀ü`̀ ∏`̀ d  á``̀ë``̀LÉ``̀æ``̀dG
 äGOÉ°TQE’G ¢†©H äQó°UCG IQÉØ°ùdG
 á«æ«°üdG  á«dÉédG  ≈dG  äÉª«ª©àdGh
 ,øjôëÑdG  »a  á«æ«°üdG  äÉcô°ûdGh
 øjôëÑdG  ≈dEG  øjóFÉ©dG  øe âÑ∏Wh
 »JGòdG  …QÉ`̀Ñ`̀LE’G  ∫õ©dÉH  GôNDƒe
 Éªc  ,É``eƒ``j  14 Ió``̀e  º`̀¡`̀Jƒ`̀«`̀H  »``a
 á«æ«°üdG  á«dÉédG  IQÉØ°ùdG  âÑ∏W
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG Ö``ã``c ø```Y á`̀©`̀ HÉ`̀ à`̀e
 Ωõà∏Jh  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG  QOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ø`̀e
 ,øjôëÑdG  É¡JòîJG  »àdG  ô«HGóàdÉH
 ™e á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG Oƒ``̀¡``̀é``̀dG ∫ò````̀ Hh
 ¢Shô«ØdG  ∫ƒ°Uh  ™æªd  øjôëÑdG
 ø«°üdG  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,OÓÑdG  ≈dEG
 ΩQÉ°üdG  ¢üëØdÉH  ΩÉ«≤dG  π°UGƒJ
 ¿hQOÉ`̀¨`̀j  ø`̀jò`̀dG  øjôaÉ°ùªdG  πμd

 .ø«°üdG

 ø«æàdG áæjóe

á«FÉbƒdG äGAGôLE’Gh
 ø«æàdG  ¥ƒ`̀°`̀S  ™`̀°`̀Vh  ∫ƒ``̀Mh
 ôÑcCÉc ø«æàdG áæjóe ¿EG ô«Ø°ùdG ∫Éb
 âdhCG  øjôëÑdG  »a  á«æ«°U  á«dÉL
 ,AÉ`̀Hƒ`̀dG AGƒ`̀ à`̀M’ É`̀¨`̀dÉ`̀H É`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gG

 ≈``̀dEG É`̀æ`̀g ∫É``̀ª``̀YC’G ∫É```̀LQ â```̀YOh
 ,ÉàbDƒe  øjôëÑdG  ≈`̀dEG  IOƒ©dG  ΩóY
 ácô°ûdG  IQGOE’  π«é°ùàdÉH  ΩÉ«≤dGh
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ≈````̀dEG º`̀¡`̀ dƒ`̀ °`̀Uh ó`̀©`̀H
 â«ÑdG »a º¡°ùØfCÉH ∫õ©dÉH ΩÉ«≤dGh
 á«Ñ£dG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdGh
 ≈dEG  Gô«°ûe  ,øμªe  âbh  ´ô°SCG  »a
 áæjóe  »a  IQÉéàdG  ≈∏Y ô«KCÉàdG  ¿CG
 ôªà°ùj ødh Ohóëeh âbDƒe ø«æàdG
 á`̀∏`̀eÉ`̀c á`̀≤`̀K ∑É`̀æ`̀¡`̀a ,á`̀ ∏`̀ jƒ`̀W Ió```̀e
 …QÉéàdGh  …OÉ°üàb’G  ¿hÉ©àdÉH
 ¿Gõ«e ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh .øjó∏ÑdG ø«H
 ø«°üdG  ø`̀«`̀H  …QÉ`̀é`̀ à`̀ dG  ∫OÉ`̀ Ñ`̀ à`̀ dG
 Q’hO  QÉ«∏e  2  ¥ƒ`̀Ø`̀j  øjôëÑdGh
 ¿hód ÜòHòàj ób ¿Gõ«ªdG  Gòg ¿CGh
 ø«°üdG  øμdh  ,AÉ`̀Hƒ`̀dG  ÖÑ°ùH  ∂`̀dP
 OÉ°üàbG  iƒbCÉc  IOƒ©dG  ≈∏Y  IQOÉb
 ΩÉ``bQCG ¬`̀Jó`̀cCG É`̀e ƒ`̀gh ,º`̀dÉ`̀©`̀dG »`̀a
 ΩÉ``̀jC’G  ∫Ó`̀N  á«æ«°üdG  á°UQƒÑdG
 äGô«KCÉJ  øe  É¡«aÉ©J  ó©H  á«°VÉªdG

.AÉHƒdG

 ¬æWƒe »a AÉHƒdG

ΩÉbQC’ÉH
 »æ«°üdG  ô«Ø°ùdG  ∞`̀°`̀û`̀ch
 Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H ¬```````̀fCG ¬```̀ ∏```̀ dG Ö``̀«``̀Ñ``̀M
 á«æWƒdG áæé∏dG øe äGAÉ°üME’G

 π«é°ùJ  º`̀J  á«æ«°üdG  áë°ü∏d
 â¨∏H Éª«a ,IócDƒe ádÉM 34546
 π°Uh  Éªæ«H  ,722  äÉ`̀ «`̀ aƒ`̀ dG
 ¢Shô«ØdG  ø`̀e  ø«aÉ©àªdG  Oó`̀Y
 ,∂dP  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,2050  ≈dEG
 ¬Ñà°ûe  ä’É``̀M  27567  ∑Éæ¡a
 á©WÉ≤e  »a  É¡©«ªL  õcôàJ  É¡«a
 ,¿Éghh  áæjóe  á°UÉNh  ,»Hƒg
 »a  äÉ``̀HÉ``̀°``̀UE’G  π«é°ùJ  º```Jh

.iôNC’G á«æ«°üdG äÉ©WÉ≤ªdG
 »æ«°üdG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ¿EG  ∫É``̀bh
 á`̀jÉ`̀bƒ`̀dGh  ¢``̀VGô``̀eC’G  áëaÉμªd
 øe  á`̀æ`̀«`̀Y  33  ¿CG  ø``̀∏``̀YCG  É`̀¡`̀æ`̀e
 ¥ƒ°S  øe  É¡©ªL  ºJ  áæ«Y  585
 áæjóe  »a  ájôëÑdG  ä’ƒ`̀cCÉ`̀ª`̀dG
 ¢†ªëdG  ≈∏Y  …ƒàëJ  ¿É``̀ghh
 øe  Ió`̀jó`̀ª`̀dG  ádÓ°ù∏d  …hƒ`̀æ`̀dG
 Ée  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 øe ™Ñæj ¢Shô«ØdG ¿CG ≈dEG ô«°ûj
 »a ´ÉÑJ »àdG ájôÑdG äÉfGƒ«ëdG
 Gòg  §ÑJôj  ó`̀bh  .¥ƒ°ùdG  √ò`̀g
 äÉfGƒ«ëdG  »a IQÉéàdÉH  AÉHƒdG
 ≈```̀dEG êÉ``̀à``̀ë``̀j ¬``̀æ``̀μ``̀dh á``̀jô``̀Ñ``̀dG
 ≥≤ëàdGh  äÉ°SGQódG  øe  ójõªdG
 áæé∏dG  ¿CG  Éë°Vƒe  ,»`̀ª`̀∏`̀©`̀dG
 áæé∏d »°SÉ«°ùdG Öàμª∏d áªFGódG
 »Yƒ«°ûdG  Üõ`̀ë`̀∏`̀d  á`̀jõ`̀cô`̀ª`̀dG

 É``YÉ``ª``à``LG äó```̀≤```̀Y »``̀æ``̀«``̀°``̀ü``̀dG
 â`̀Ñ`̀∏`̀Wh ,ô``̀jGô``̀Ñ``̀a  ø``̀e 3 Ωƒ```̀j
 ¥ƒ°S  ô`̀¶`̀Mh  áÑbGôªdG  õjõ©J
 á«Yô°ûdG ô«Z ájôÑdG äÉfGƒ«ëdG
 ÉÑæéàe  ,É¡H  á≤∏©àªdG  IQÉéàdGh
 áë°üdG  ≈∏Y  Iô«ÑμdG  ôWÉîªdG

.QOÉ°üªdG øe áeÉ©dG
 á«æ«°üdG  áeƒμëdG  ¿CG  ócCGh
 â``̀dhCG á`̀aÉ`̀c äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 äGƒ`̀≤`̀dG  áÄÑ©àd  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  á`̀«`̀ª`̀gCG
 å«M  ,AÉHƒdG  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 äGAGô```̀LEG  ø`̀e  á∏°ù∏°S  äò`̀î`̀JG
 É¡«a  ÉªH  á`̀jOÉ`̀Y  ô`̀«`̀Zh  áª°SÉM
 ¢`̀û`̀«`̀é`̀dGh á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG OÉ```̀ Ø```̀ jEG
 áæjóe  ≈`̀ dEG  ø««Ñ£dG  AGôÑîdGh
 ,IófÉ°ùª∏d  áHƒμæªdG  ¿É```ghh
 êQÉ`̀N ≈``dEG ¥ô`̀£`̀dG π`̀c ¥Ó``̀ZEGh
 ΩÉ©dG  π≤ædG  πc  ≥«∏©Jh áæjóªdG
 ø««°ü°üîJ ø««Ø°ûà°ùe AÉ°ûfEGh
 êÓ©d  øμªe  â``̀bh  ô`̀°`̀ü`̀bCG  »`̀a
 ,ôjô°S  3000  ábÉ£H  ø«HÉ°üªdG
 É`̀¡`̀jó`̀d  ø`̀«`̀ °`̀ü`̀ dG  ¿CG  É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e
 ∫ÓN áëLÉfh IôaGƒàe äGôÑN
 ’ƒÑjEGh  ¢SQÉ°S  áëaÉμe  á«∏ªY

.Égô«Zh H5N1h
 á«dÉªdG  äÉ£∏°ùdG  ¿EG  ∫É`̀bh
 äÉjƒà°ùªdG ™«ªL ≈∏Y á«æ«°üdG

 ¿Gƒ```̀j  QÉ``̀«``̀∏``̀e  47  â`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀N
 Q’hO  äGQÉ`̀«`̀∏`̀e  6^8  »`̀ dGƒ`̀M)
 á``̀jÉ``̀bƒ``̀dG ∫É```̀ª```̀YC’ (»```̀μ```̀jô```̀eCG
 ójóédG  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ø`̀e
 ΩGóîà°SG  ºJh .¬«∏Y Iô£«°ùdGh
 ô«aƒàd  »°SÉ°SCG  πμ°ûH  ∫Gƒ`̀eC’G
 ä’ó``̀Ñ``̀dGh á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG äÉ``LÓ``©``dG
 ∫ÉéªdG  »`̀a  ø«∏eÉ©∏d  áàbDƒªdG
 øe á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG »`̀Ø`̀Xƒ`̀eh »`̀Ñ`̀£`̀dG
 AGô°T  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  á``Ä``HhC’G
 ∞`̀°`̀TGƒ`̀μ`̀dGh  á«Ñ£dG  äGó`̀©`̀ª`̀dG
 21 ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,á«°ü«î°ûàdG
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æeh  ádhO
 äGóYÉ°ùe  Gƒeób  ∞«°ù«fƒ«dGh

.¢Shô«ØdG AGƒàM’

»∏ëªdG ™°VƒdG
 ájQÉ°ûà°SG äócCG É¡ÑfÉL øeh
 áëaÉμe  áYƒªéªH  áeÉY  áë°U
 IQGOEG  »`̀a  á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG  ¢``̀VGô``̀eC’G
 IOÉZ  IQƒàcódG  áeÉ©dG  áë°üdG
 …RGôàM’G  ≥jôØdG  ¿CG  »fÉjõdG
 …CG  á©HÉàªd  QÉ`̀¡`̀fh  Ó«d  πª©j
 AÉHƒdG Gòg QÉ°ûàfG »a äGQƒ£J
 áª¶æe  ™`̀e  ΩÉ`̀J  π°UGƒJ  ≈∏Yh
 ≈∏Y  ´ÓWÓd  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 Iô«°ûe  ,AÉ`̀Hƒ`̀∏`̀d  äGQƒ`̀£`̀J  …CG

 ≈àM  iô```LCG  ôÑàîªdG  ¿CG  ≈``̀dEG
 É¡éFÉàf  âfÉc  Ó«∏ëJ  40  ¿B’G
 áë°Vƒe ,áHÉ°üe ô«Z …CG á«Ñ∏°S
 ™`̀°`̀SGh  ≥«°ùæJ  ¬`̀ d  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ¿CG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ™e ∑ôà°ûe πªYh
 á«Ñ£dG  ≥`̀ aGô`̀ª`̀ dGh  á«eƒμëdG
 …CG  á©HÉàªd  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a
 Éªc  ,¢Shô«ØdÉH  √ÉÑà°TG  ä’ÉM
 ™«£à°ùj  »`̀eƒ`̀j  ôjô≤J  Qó°üJ
 ´ÓW’G ¿ƒª«≤ªdGh ¿ƒæWGƒªdG
 »`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG ™``bƒ``ª``dG ô`̀Ñ`̀Y ¬`̀«`̀∏`̀Y

.áë°üdG IQGRƒd
 øjôaÉ°ùªdG ™«ªL ¿EG âdÉbh
 ôÑY  »FóÑªdG  ¢üëØ∏d  Gƒ©°†N
 IOƒLƒªdG ájQGôëdG äÉMÉ°ùªdG
 ¿CG ≈```̀ dEG  Gô`̀«`̀°`̀û`̀e ,QÉ``£``ª``dG »``̀a
 AGôLE’G  Gò¡H  »ØàμJ  ’  IQGRƒ`̀dG
 ø«°üdG øe øjóFÉ©dG  ™°†îJ πH
 áëæLCG »a …QÉÑLE’G ∫õ©dG ≈dEG
 hCG  á«fÉª∏°ùdG  »a  AGƒ°S  ∫õ©dG
 ô°TÉH  …ò``̀dG  ƒ`̀fÉ`̀c  π«∏N  õ`̀cô`̀e

.¢ùeCG ¬eÉ¡e
 ¢Shô«a  ¿G  ≈``̀dEG  äQÉ``°``TCGh
 ’h äÉYÉ°S ó©H äƒªj ÉfhQƒμdG
 á«æ«°üdG  ™FÉ°†ÑdG  ôÑY  π≤àæj
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e ≥```̀ah ∂````̀dPh

 .á«ªdÉ©dG
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 ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG ΩÉb
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
 »æWƒdG ≥jôØdG ¢ù«FQh áë°ü∏d
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀ d »``̀Ñ``̀£``̀dG
 Qƒ°†ëH  ,óéà°ùªdG  É``̀fhQƒ``̀c
 ó«©°S  â`̀æ`̀H  á`̀≤`̀FÉ`̀a  IPÉ``̀à``̀°``̀SC’G
 IQÉjõH  ,áë°üdG  IôjRh ídÉ°üdG
 9  ó``̀MC’G  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  ájó≤ØJ
 º«gGôHEG  õcôªd  Ω2020  ôjGôÑa
 ∂`̀dPh  ,»YÉªàL’G  ƒfÉc  π«∏N
 äGOGó©à°S’Gh  ¬àjõgÉL  ó≤Øàd
 õcôªdG  ¢ü«°üîàd  äòîJG »àdG
 ä’É``̀ë``̀dG ∫É``Ñ``≤``à``°``SGh ∫õ``©``∏``d
 ¢Shô«ØH  É¡àHÉ°UEG  »a  ¬Ñà°ûªdG
 ∂```̀dPh ,ó``é``à``°``ù``ª``dG É````fhQƒ````c
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀H

.¢Shô«ØdG á¡HÉéªd
 ≈`̀∏`̀Y ´Ó`````````̀W’G º````̀J ó``````̀bh
 ,∫õ©∏d  á°ü°üîªdG  á`̀ë`̀æ`̀LC’G
 á«dB’  áÑMÉ°üªdG  äGõ«¡éàdGh
 ,≈°VôªdG  π`̀jƒ`̀ë`̀Jh  ∫ÉÑ≤à°SG
 â©°Vh »àdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
 ∫Ó`̀Nh  .ihó`̀©`̀ dG  ∫É≤àfG  ™æªd
 ¬«LƒJ  º``J  á`̀jó`̀≤`̀Ø`̀à`̀dG  IQÉ``̀jõ``̀dG
 ´É`̀Ñ`̀JG ≈`̀∏`̀Y á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG QOGƒ``̀μ``̀ dG
 á©ÑàªdG  á«LÓ©dG  ä’ƒμJhôÑdG
 á`̀Yƒ`̀ °`̀Vƒ`̀ª`̀ dG äGAGô````````````̀LE’Gh
 É¡≤«Ñ£Jh  ,ihó``©``dG  áëaÉμªd
 πØμj  …ò```̀dG  º`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  π`̀μ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H
 áë°Uh  á`̀eÓ`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG
 º¡d  ájÉªëdG  ø«eCÉJh  ,≈°VôªdG

.¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G øe

 »a IQÉ```jõ```dG √ò```g »``̀JCÉ``̀Jh
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  õjõ©J  QÉ``WEG
 á```̀jRGô```̀à```̀M’G äGAGô`````````````̀LE’Gh
 ∫ƒ°Uh  ™æªd  É¡≤«Ñ£J  …QÉédG
 òæe  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿Ó`̀YEG
 IQGRh â©°Vh å«M ,¬JQƒ£îH
 ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édGh  áë°üdG

 á«FÉbƒdG  äGAGô```̀LE’G  ø`̀e  GOó``Y
 äGƒ`̀£`̀N äò``̀î``̀JGh ,IOó`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ihó`̀©`̀dG  ∫ƒ`̀°`̀Uh  ™æªd  Ió`̀jó`̀L

.øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG
 â°Vô©à°SG  É¡ÑfÉL  ø``̀eh
 ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG á`̀∏`̀«`̀ª`̀L IQƒ``̀à``̀có``̀ dG
 ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’G  ájQÉ°ûà°SG
 â©°Vh  »`̀à`̀dG  IQGRƒ````̀dG  Oƒ`̀¡`̀L
 ä’ƒcƒJhôÑdGh  áeÉ©dG  á£îdG
 ¢`̀Shô`̀ «`̀ a á`̀ë`̀ aÉ`̀μ`̀ ª`̀ d á``«``Ñ``£``dG
 ≈∏Y  AÉæH  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG
 ¢ù∏éeh  ,á«ªdÉ©dG  äGOÉ`̀°`̀TQE’G
 áÑcGƒe ¿CÉ°ûH »é«∏îdG áë°üdG
 á«ªdÉ©dG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G
 ∫ƒMh  .¿CÉ°ûdG  Gò¡H  á«ª«∏bE’Gh
 â`̀ë`̀ °`̀VhCG ∫õ``̀©``̀ dG äGAGô````````̀LEG
 áª¶æe  Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H  z¿É``ª``∏``°``ù``dG{
 ∫õY  ºàj  ¬fEÉa  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 ä’É`̀ë`̀dGh ,Ió`̀cDƒ`̀ª`̀dG ä’É`̀ë`̀dG
 ∫õ©dG É¡«∏Y ≥Ñ£j É¡«a ¬Ñà°ûªdG
 .ájôÑàîªdG èFÉàædG Qƒ¡X ø«ëd
 ¬Ñà°ûªdÉH  áHÉ°UE’G  äócCÉJ  GPEGh

 âfÉc  GPEG  É`̀eCGh  ,∫õ©dG  ºàj  ,¬«a
 AÉ`̀£`̀YEG º`̀à`̀j ,á`̀Ñ`̀dÉ`̀°`̀S á`̀é`̀«`̀à`̀æ`̀dG
 »a  AÉ≤Ñ∏d  äGOÉ`̀°`̀TQE’G  ¢†jôªdG

.Éeƒj 14 Ióe ∫õæªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ô`̀cò`̀j
 ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG äGOÉ````̀ °````̀TQE’G â`̀≤`̀Ñ`̀W
 ¢UƒëØdG  iôéJ å«ëH ,ÉgôcP
 º`̀¡`̀dõ`̀Y º``à``jh º`̀¡`̀«`̀a ¬`̀Ñ`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d
 ,¢üëØdG  áé«àf  Qƒ`̀¡`̀X  ø«ëd
 ¢üëØdG  áé«àf  ô¡¶J  ÉeóæYh
 ¢VGôYCG º¡jód óLƒJ ’h ,áÑdÉ°S
 º¡æe  Ö∏£jh  ≈Ø°ûà°ùªdG  QOÉ¨j
 »a  É`̀eƒ`̀j  14```̀ dG  Ió`̀e  ∫Éªμà°SG
 ,á``̀jRGô``̀à``̀MG Iƒ`̀£`̀î`̀c ∫õ`̀ æ`̀ ª`̀ dG
 ∫ÉM  »a  ≈Ø°ûà°ùªdG  á©LGôeh

.¢VGôYC’G Qƒ¡X
 â`̀ë`̀°`̀VhCG ∂``̀dP Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀ dEG
 ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG á`̀∏`̀«`̀ª`̀L IQƒ``̀à``̀có``̀ dG
 ¿CG ájó©ªdG ¢VGôeC’G ájQÉ°ûà°SG
 äô°ûf  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 äGOÉ`̀°`̀TQE’G  ™«ªL  É¡©bƒe  ≈∏Y
 ¢VôªdÉH  á≤∏©àªdG  ájRGôàM’G

 äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô`̀°`̀û`̀æ`̀H Ωƒ``̀≤``̀ Jh
 QÉ``̀°``̀û``̀à``̀fG ∫ƒ``````̀M á```̀°```̀UÉ```̀î```̀dG
 áª¶æªdG  ¿CG  áæ«Ñe  .¢Shô«ØdG
 á«ë°üdG ô«HGóàdG PÉîJÉH »°UƒJ
 »`̀ah .ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀d IOó``ë``ª``dG
 ≈dEG  ô«°ûJ  ¢VGôYCG  Qƒ¡X  ádÉM
 AÉæKCG  »°ùØæJ  ¢VôªH  áHÉ°UE’G
 ôaÉ°ùªdG ™ qé°ûoj ,√ó©H hCG ôØ°ùdG
 á«Ñ£dG  ájÉæ©dG  ¢SÉªàdG  ≈∏Y
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  Ωó≤e  ´Ó`̀WEGh
 ,É¡«dEG  ôaÉ°S  »àdG  øcÉeC’G  ≈∏Y
 äGOÉ``̀ °``̀TQE’G å`̀jó`̀ë`̀J º`̀ J å`̀«`̀M
 .Oó°üdG Gòg »a ôØ°ùdÉH á≤∏©àªdG
 áª¶æªdG  í°üæJ  ’  ¬`̀fCG  âæ«Hh
 ácôM  ≈∏Y  Oƒ`̀«`̀b  …CG  ≥«Ñ£àH
 ™e ájQÉéàdG ä’OÉÑªdG hCG ôØ°ùdG
 äÉeƒ∏©ªdG  ≈dEG  GOÉæà°SG  ø«°üdG
 .çóëdG  Gòg  øY  kÉ«dÉM  áMÉàªdG
 á©ÑàªdG  äGAGô````̀LE’G  ¿CÉ``̀H  Éª∏Y
 áëaÉμe  ¢üîj  Éª«a  Iôªà°ùe
 ,áμ∏ªªdG  »`̀a  ihó`̀©`̀dG  QÉ°ûàfG
 ø`̀e á`̀≤`̀ Ñ`̀£`̀ª`̀ dG äGAGô```````````̀LE’Gh

 óæY äGAGôLE’Gh ,áeÉ©dG áë°üdG
 ø«eOÉ≤dG  ™e  πeÉ©àdGh  ,òaÉæªdG
 ,á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  øe
 ø«eOÉ≤dG ™«ªL á©HÉàe ºàj å«M
 øe  É`̀eƒ`̀j  14  Ió``e  ø«°üdG  ø`̀e
 ø`̀e ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀e ≥```̀jô```̀a π``̀Ñ``̀b
 º¡H  ∫É°üJ’Gh  áeÉ©dG  áë°üdG
 …CG  øe ºgƒ∏N øe ócCÉà∏d  É«eƒj
 äGOÉ°TQEÉH  º¡eGõàdGh  ¢`̀VGô`̀YCG

.∫õ©dG
 ¿É`̀μ`̀e  ¢ü«°üîJ  º``̀J  ó``̀ bh
 ™`̀ª`̀é`̀e »```̀a ∫õ```̀©```̀ dGh êÓ``̀©``̀∏``̀d
 ºàj  ø`̀ª`̀ d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ºJ  Éªæ«H  ,¢Shô«ØdÉH  ¬°ü«î°ûJ
 π«∏N  º«gGôHEG  õcôe  ¢ü«°üîJ
 øªd ∫õ`̀©`̀ dG á`̀¡`̀L ¿ƒ`̀μ`̀«`̀d ƒ`̀fÉ`̀c
 ø«eOÉ≤dG hCG  ¢†jôªdG ¿ƒ£dÉîj
 ºJh  .Éeƒj  14  Ióe  ø«°üdG  øe
 AóÑdG  ôjGôÑa  9  ó`̀MC’G  Ωƒ`̀j  øe
 ,õcôªdÉH º¡H ¬Ñà°ûªdG ∫ÉÑ≤à°SÉH
 á`̀eRÓ`̀dG  äGAGô`````̀LE’G  ≥«Ñ£Jh

.ihó©dG QÉ°ûàfG ™æªd

 ¿Gó`̀ ≤`̀ Ø`̀ à`̀ j í``̀dÉ``̀°``̀ü``̀dG Iô````̀ jRƒ````̀ dGh zá`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ ∏`̀ d ≈````̀∏````̀YC’G{ ¢``̀ù``̀«``̀FQ
zÉ```̀fhQƒ```̀c{ ä’É````̀ M ∫É`̀ Ñ`̀ ≤`̀ à`̀ °`̀ S’ ƒ``̀fÉ``̀c º``̀ «``̀ gGô``̀ HEG õ``̀cô``̀e á``̀jõ``̀gÉ``̀L

ø«°üdG øe GôNDƒe GhOÉY øªe ¢üî°T 500 á©HÉàeh ..zÉfhQƒc{ øe á«dÉN øjôëÑdG
áÑ∏£dG  IRÉ`````LEG  ó`̀ jó`̀ ª`̀ Jh  ø`̀«`̀æ`̀à`̀dG  á`̀ æ`̀ jó`̀e  »``̀a  ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  IOƒ```̀ Y  π`̀ «`̀ LCÉ`̀ J  :»`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG

äÉYÉ°S 3 »a áHÉ°UE’G ∞°ûμJ áë°üdG äGôÑàîeh  ..π«∏ëàdG äÉæ«Y øe m±Éc ¿hõîe :¿Éª∏°ùdG á∏«ªL
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 π`̀NOCGh  G kô«ãc  º`̀cô`̀cPoCG  ¿CG  ≈`̀ dEG  êÉ`̀à`̀MCG  ’
 íjôdGh iôÑμdG áeÉ£dG √òg π«°UÉØJ »a ºμ©e
 É¡àHô°V âfÉc »àdG á∏JÉ≤dG á«JÉ©dG á«°Shô«ØdG
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ¢```̀SCGQ  §≤°ùe  »`̀a  ≈```̀ dhC’G
 ∑Éæg  äó`̀ d oh  PEG  ,á«æ«°üdG  ¿É`̀ghh  áæjóe  »a
 ∑Éª°SC’G ™«Ñd ô«Ñc …õcôe m¥ƒ°S »a âYôYôJh
 áÑ«é©dGh  áÑjô¨dG  äÉfGƒ«ëdG  ´Gƒ``̀ fCG  π`̀ch
 ΩÉæZCGh QÉ≤HCG øe áØ«dC’Gh á°ùfCÉà°ùªdG á«dõæªdG
 ¢TÉØîdGh  »`̀YÉ`̀aC’G  ´Gƒ``̀fCG  ≈à°T  ≈`̀ dEG  ÜÓ`̀ch
 Qƒ°üàf ’ »àdG äÉfGƒ«ëdG øe ô«ãμdG Égô«Zh
 πãe »a è«∏îdG ∫hO »a É¡©«H øëf π«îàf hCG

.¥Gƒ°SC’G √òg
 …ò`̀dG  ¢†eÉ¨dG  ójóédG  ¢Shô«ØdG  Gò¡a
 áaô©e  »`̀a  á«ª∏©dG  ájô°ûÑdG  ∫ƒ≤©dG  zñhO{
 º¡æªa ,äÉjô¶ædG ¬dƒM äôãc ,√Qó°üeh ¬Yƒf
 »æ«°üdG  èeÉfôÑdG  øe  Üô°ùJ  ób  ¬`̀fEG  ∫Éb  øe
 ôjô≤J  Ö°ùëH  ,ájƒ«ëdG  á«eƒKôédG  áë∏°SCÓd
 PEG  ,ôjÉæj  27  »a  õªjÉJ  ø£æ°TGƒdG  áØ«ë°U
 ¢ü°üîàe  môÑàîe  Oƒ``̀Lh  ø`̀Y  ôjô≤àdG  OÉ``̀aCG
 Gòg  ¿CGh  ¿Éghh  »a  á∏JÉ≤dG  äÉ°Shô«ØdG  º∏©d
 ø«°üdG  èeÉfôÑH  á≤«Kh  á`̀bÓ`̀Y  ¬`̀d  ôÑàîªdG
 ájô¶ædG  É¡æeh  ,ájƒ«ëdG  á«eƒKôédG  Üôë∏d
 »a »Ñ£dG äÉ°Shô«ØdG º∏Y á∏ée »a IQƒ°ûæªdG
 ƒg ¢Shô«ØdG Qó°üe ¿CÉH OÉaCG …òdGh ôjÉæj 22
 ,¥ƒ°ùdG  »a  ´ÉÑoJ  »àdG  »YÉaC’G  ´Gƒ`̀fCG  ¢†©H
 Bungarus)  ΩÉ°ùdG  âjôμdG  ¿ÉÑ©K  É¡æeh
 »æ«°üdG  Gô`̀Hƒ`̀μ`̀ dGh  (multicinctus
 øjôNBG  AÉª∏Y  ¿CÉ`̀H  É kª∏Y  ,( Naja atra)
 23 »a »μjôeC’G »ª∏©dG á∏ée »a É kãëH Ghô°ûf
 ,¢TÉØîdG ƒg »dhC’G Qó°üªdG ¿CG GhócCGh ôjÉæj
 ,iôNC’G äÉfGƒ«ëdGh »YÉaC’G ≈dEG π≤àfG ¬æeh

.¿É°ùfE’G ≈dEG Gô«NCGh
 áæjóe  »`̀a  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  Gò``̀g  IO’h  ó©Ña
 »a É`̀ k«`̀é`̀jQó`̀J ò``̀NCG ,∑É`̀æ`̀g √ô`̀KÉ`̀μ`̀Jh ¿É```ghh
 áæjóªdG √òg »a »∏ëªdG iƒà°ùªdG øe ∫É≤àf’G
 ô°ûàfG  å«M  »æ«°üdG  »eƒ≤dG  iƒà°ùªdG  ≈dEG
 Gòg  CÉ°ûj  º`̀dh  ,á«æ«°üdG  ¿óªdG  øe  ô«ãc  »a
 ,ø«°üdG  »a  §≤a  ô≤à°ùj  ¿CG  º«≤©dG  ¢Shô«ØdG
 G kóL Ió«©H Iô«ãc ∫hO »a √Gƒb πμH ô¡X ÉªfEGh
 »a Gòg Éæeƒj ≈àM ∞°ûoàcÉa ,¬°SCGQ §≤°ùe øY

 ,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
 ÉjQƒch  ,¿ÉHÉ«dGh  ,ófÓjÉJh
 ,GQƒ`̀aÉ`̀¨`̀æ`̀°`̀Sh ,á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG
 ,¿Gƒ``````̀jÉ``````̀Jh ,ΩÉ````̀æ````̀à````̀«````̀ah
 ,∫É`̀Ñ`̀«`̀æ`̀dGh ,è`̀fƒ`̀c è`̀fƒ`̀gh
 ,É°ùfôah  ,hÉcÉeh  ,ø«Ñ∏ØdGh
 ,É```«```°```ShQh ,É``̀ «``̀ fÉ``̀£``̀ jô``̀ Hh
 ,Góæch ,É«dGôà°SCGh ,É«dÉ£jEGh
 á`̀dhOh  ,É«fÉªdCGh  ,Éjõ«dÉeh
 ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G
 á«∏μdG  á∏«°üëdG  ¿EG  ≈`̀à`̀M
 áHÉàc  ≈`̀à`̀M  ä’É``̀ë``̀dG  Oó`̀©`̀d
 áKQÉc äRhÉéJ Qƒ£°ùdG √òg
 ΩÉ`̀Y »``̀a á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ¢`̀SQÉ`̀ °`̀S

 ádÉM  32314  â¨∏Hh  2003
 ô£°VG  É``e  .700  º`̀¡`̀æ`̀e  äÉ``̀e
 ≈`̀dEG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 ÇQGƒ£dG{  ádÉM  30  »a  ¿ÓYEG

 ¢ù«FôdG  ±ô`̀à`̀YG  ó``̀bh  ,zá``«``dhó``dG  á«ë°üdG
 É k«ë°U  á`̀dõ`̀dõ`̀ª`̀dG  á``KQÉ``μ``dG  √ò`̀¡`̀ H  »`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 Ö©°ûdG  ¿EG{  Ó`̀FÉ`̀b  É`̀ k«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LGh  É`̀ kjOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bGh
 ø«°üdGh  á°Sô°T  ácô©e  ¿B’G  ¬LGƒj  »æ«°üdG

.zácô©ªdG √òg »a ô°üàæà°S
 ô°ûàfG …òdG ≥«ª©dG ôYòdG Gòg ¿EÉa ∂dòdh
 ¢SÉædÉa  ,Oƒ¡°ûeh  »`̀©`̀bGh  ô°ûÑdG  »æH  ø«H
 áYÉ°S πc »a º¡ØàM ¿ƒ≤∏jh ≈°Vôe ¿ƒ£≤°ùj
 iƒà°ùe  ≈∏Yh  á«æ«°üdG  ¿óªdG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 :¬°ùØf ìô£j …òdG ∫GDƒ°ùdG  øμdh ,ºdÉ©dG  ∫hO
 ÖYôdÉH ¿ƒHÉ°üjh É k°†jCG ¢SÉædG ±Éîj ’ GPÉªd
 πà≤j  Éªc  ô°ûÑdG  πà≤j  ôNBG  Qó°üe  øe  ≥∏≤dGh
 Qó°üªdG  Gò``gh  ,¿B’G  ¢SÉædG  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g
 çƒ∏Jh  ,ΩÉ``̀Y  mπμ°ûH  çƒ`̀∏`̀à`̀dG  ƒ`̀g  ójóëàdÉH
 á«FÉ«ª«μdG  OGƒ`̀ª`̀dG  øe  ¢UÉN  mπμ°ûH  AGƒ`̀¡`̀dG

 ?Iô£îdGh áeÉ°ùdG
 Ée ójó°T QÉ°üàNÉH ºμd π≤fCG ¿CG »fƒYOh
 ¢VGôeC’ÉH áHÉ°UE’G øe ¢SÉædÉH çƒ∏àdG ¬∏©Øj
 ∫ÓN  ø`̀e  º`̀«`̀dC’G  äƒ`̀ª`̀dGh  áæeõªdGh  IOÉ`̀ë`̀dG
 râ©bh  »àdG  á«ë°üdG  á«Ä«ÑdG  çQGƒμdG  ¢†©H
 âdGRÉeh Ωô°üæªdG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«©HQC’G òæe
 27 øe IôàØdG »Øa .Gòg Éæeƒj ≈àM Éæ«∏Y ∫õæJ

 1948 ΩÉY ôHƒàcCG 31 ≈dEG
 Üô≤dÉH GQƒfhO áæjóe »a
 áj’ƒH êôÑ°ùàH áæjóe øe
 ,á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  É«fÉØ∏°ùæH
 ¿É`̀NO  áæjóªdG  ≈∏Y  sπ`̀M
 Oƒ``̀°``̀SCG ÜÉ``Ñ``°``Vh ∞`̀«`̀ã`̀c
 ,Ó«d  QÉ¡ædG  ∫ƒëa  ,ºJÉb
 ∫Gƒ`̀W  á`̀jDhô`̀dG  âeó©fGh
 ,áÑ«°ü©dG  ΩÉ`````jC’G  √ò```g
 ÇQGƒ`̀£`̀dG  ádÉM  â`̀æ`̀∏`̀YCGh
 á``̀«``̀Ä``̀«``̀Ñ``̀dG á```̀«```̀ë```̀°```̀ü```̀dG
 §≤°S  É`̀eó`̀æ`̀Y  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀Hh
 ¿ƒfÉ©j  ≈Yô°U  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG
 Ω’BGh  ¢ùØæàdG  ≥«°V  øe
 »a Ö`̀YÉ`̀à`̀eh Qó`̀°`̀ü`̀dG »`̀a
 26  øe  ôãcCG  äÉªa  ,Ö∏≤dG
 ôãcCG  ¢`̀Vô`̀eh  Qƒ`̀Ø`̀dG  ≈∏Y
 .áæjóªdG  ¿Éμ°S  ∞°üf  øe
 1952 ΩÉY ôÑª°ùjO øe ô«NC’G ´ƒÑ°SC’G »ah
 ¿óæd  á«fÉ£jôÑdG  áª°UÉ©dG  Ö∏b  »`̀a  râ`̀©`̀bh
 …ƒédG  AGƒ¡dG  çƒ∏J  ÖÑ°ùH  á«YÉªL  IQõée
 øe  º¡æªa  ,¢SÉædG  øe  ±’B’G  äGô°ûY  §≤°ùa
 á©HQCG  ƒëf  ºgOóY  ≠∏Hh  ,G kQƒ`̀ a  ¬Ñëf  ≈°†b
 º¡æeh ,§≤a óMGh ´ƒÑ°SCG ∫ÓN ¢üî°T ±’BG
 øe êÓ`̀©`̀dG  ≈≤∏à«d ÇQGƒ`̀£`̀dG  ≈`̀ dEG  π``̀NOoCG  ø`̀e
 .…ƒédG  AGƒ¡dG  »a  É¡≤°ûæà°SG  »àdG  Ωƒª°ùdG
 ≈àMh Ωô°üæªdG ¿ô≤dG øe äÉ«æ«©HQC’G òæeh
 á«μjôeC’G ¢Sƒ∏éfCG ¢Sƒd áæjóeh ,Gòg Éæeƒj
 »FÉ«ª«μdG  »`̀Fƒ`̀°`̀†`̀dG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀†`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀©`̀J
 …ò`̀ dGh  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ΩOGƒ``̀Y  Ωƒª°ùH  ™Ñ°ûªdG
 áª°UÉ©dGh  ,ô``̀NB’Gh  ø«ëdG  ø«H  É¡«∏Y  ∫õæj
 øe  Oƒ`̀≤`̀Y  òæe  πãªdG  É¡H  Üô`̀°`̀†`̀ oj  á«æ«°üdG
 ¢SÉædG  ¢†jô©Jh  …ƒédG  AGƒ¡dG  çƒ∏J  Ió°T
 ∑Éæg  ∂dòc  .á«°ü©à°ùªdGh  IOÉëdG  ¢VGôeCÓd
 ÉJÉeÉæ«e  áæjóe  Üô°V …òdG  zÉJÉeÉæ«e  ¢Vôe{
 »a  ÉJÉeÉæ«e  è«∏N  ∫ƒ`̀M  ™≤J  »àdG  ¿ó`̀ª`̀dGh
 ,Ωô°üæªdG  ¿ô`̀≤`̀ dG  ø`̀e  äÉ«æ«°ùªîdG  ™∏£e
 Gòg ºdCG  øe »°SÉ≤j »fÉHÉ«dG ™ªàéªdG ∫GRÉeh
 ÖÑ°ùªdG ≥ÑFõdG ô°üæY ∫É≤àfG ÖÑ°ùH ¢VôªdG
 å«M ,ôNBG ≈dEG mπ«L øe ∫É°†©dG ¢VôªdG Gò¡d

 »fÉHÉj 200 øe ôãcCG ìGhQCG ¢VôªdG Gòg ó°üM
 √òg  πãeh  .¢VôªdÉH  3000  ƒëf  Ö«°UCGh
 ¢Vô©àdÉH  ábÓY  É¡d  »àdG  á∏JÉ≤dG  ¢`̀VGô`̀eC’G
 ¬àÄ«H  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  É¡≤∏£j  »`̀à`̀dG  äÉKƒ∏ª∏d
 z…ÉJEG  …É`̀JEG{  ¢Vôe  É¡æe  ,äGô`̀e  IóY  äQôμJ
 Ωƒ«eOÉμdG  ô°üæ©d  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ±ô°üd  áé«àf

.RQC’G áYGQõd Ωóîà°ùªdG ô¡ædG AÉe »a ΩÉ°ùdG
 ócDƒJ  »`̀à`̀dG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æeh
 iƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y  π`̀JÉ`̀b  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ¿CG
 »g  ,áeÉ©dG  ÇQGƒ£dG  ádÉM  âæ∏YCGh  »dhódG
 á«ë°üdG  ÇQGƒ£dG  ádÉM  âæ∏YCG  »àdG  É¡°ùØf
 IôμdG  ≈∏Y  AGƒ¡dG  çƒ∏J  á∏μ°ûe  ºbÉØJ  ÖÑ°ùH
 øe  %90  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ¢û«©j  å«M  ,á`̀«`̀°`̀VQC’G
 ΩÉ°Sh çƒ∏e ÉgDhGƒg mäÉÄ«H »a ¢VQC’G ¿Éμ°S
 Éªc  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  IÉ«M  áeGóà°SG  ≈∏Y  ø«©oj  ’
 »a  á∏ãªe  É¡°ùØf  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿CG
 »a  âeÉb  ¿ÉWô°ùdG  çÉëHC’  á«dhódG  ádÉcƒdG
 ¬fCÉH  z…ƒédG  AGƒ`̀¡`̀dG{  ∞«æ°üàH  2015  ΩÉ`̀Y
 ∂dòc ,¿É°ùfEÓd ¿ÉWô°ùdÉH áHÉ°UE’G ÜÉÑ°SCG øe
 çƒ∏J  ¿CG  ø∏YCG  ¬°ùØf  áª¶æªdG  ΩÉY  ôjóe  ¿EÉa
 QGô°VC’G å«M øe zójóédG ≠ÑàdG{ ó©oj AGƒ¡dG
 ,ø«NóàdG  π©Øj  Éªc  ,¿É°ùfEÓd  É¡ÑÑ°ùj  »àdG
 G kô«≤a  ΩCG  ¿Éc  É k«æZ  ,ó`̀MCG  ™«£à°ùj  ’{  :∫É`̀bh
 ¢Vô©àdG  ÖæéJ  hCG  AGƒ¡dG  çƒ∏J  øe  Üô¡àdG
 áÑ°ùædÉH áàeÉ°U ÇQGƒW ádÉM ÖÑ°ùj ¬fEG ,¬«dEG
 ¬∏c  ∂`̀dP  ≈∏Y  IhÓ``Yh  ,záeÉ©dG  áë°üdG  ≈`̀ dEG
 »àdG  É¡°ùØf  »g  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿EÉa
 AGƒ¡dG  çƒ∏J  ¿CG  2018  ôHƒàcCG  27  »a  äócCG
 Öcƒc  ≈∏Y  ¿É°ùfEG  ø«jÓe  á©°ùJ  áHGôb  πà≤j

.É kjƒæ°S ¢VQC’G
 ™``̀FÉ``̀bƒ``̀dGh ≥``FÉ``≤``ë``dG √ò```̀g π``̀ c ó``̀©``̀Hh
 çƒ∏àdG  øe  ¢SÉædG  ±ƒîJ  ΩóY  øe  rÜô¨à°SCG
 ´Éª°S  ø`̀e  ™`̀∏`̀¡`̀dGh  Ö`̀Yô`̀dÉ`̀H  º¡àHÉ°UEG  Qó`̀≤`̀H
 πgÉéJ  Üô¨à°SCG  Éªc  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  º°SG
 áª¶æe AGóf ºdÉ©dG ∫ƒM äÉeƒμëdG øe ô«ãμdG
 á∏JÉ≤dG çƒ∏àdG äGô«KCÉJ ∫ƒM á«ªdÉ©dG áë°üdG
 áÑ°SÉæªdG  äGAGô``̀LE’G  ºgPÉîJG  Ωó`̀Yh  ô°ûÑ∏d
 ÉªgÓμa  ,ÉfhQƒc  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ∫ÉëdG  ƒg  Éªc

!¿É°ùfE’G áë°üd ôeóe ÉªgÓch πJÉb
bncftpw@batelco.com.bh

 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ócCG
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 õ«ªªdG  …ƒªæàdG  Qhó`̀ dG  ,øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ≤d
 ÖfÉL  ≈`̀dEG  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀b  ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG
 ø«°UôJh øWƒdG øY ´ÉaódG »a »°ù«FôdG ÉgQhO
 á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG ¬`̀JGõ`̀é`̀æ`̀e á`̀jÉ`̀ª`̀Mh √QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀ SG
 øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒb  ¢Vƒ¡f  ÖfÉL  ≈dEG{  ∫ƒ≤dÉH
 πμH øWƒdG øY OhòdÉH π«∏édG »eÉ°ùdG É¡ÑLGƒH
 É¡JÉeÉ¡°SEG  ¬JGP  âbƒdG  »a  ó¡°ûf  ÉæfEÉa  ,ádÉ°ùH
 ájƒªæàdG  ¬Jô«°ùe  º`̀YO  »a  Iô«ÑμdGh  áª¡ªdG
 IAÉ`̀Ø`̀ch IQGó```̀L π`̀μ`̀H á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dGh
 äÉeóN  ø`̀e  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ø`̀e  ójó©dG  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 ΩGôμdG  ø«æWGƒª∏d  ôaƒJ Iõ«ªeh á©«aQ á«ë°U
 äÉeÉ¡°SEGh  ,á«bGôdG  á«Ñ£dG  ájÉæ©dGh  êÓ©dG
 ¬≤≤M  Ée  øY  Ó°†a  ,¿Éμ°SE’G  ∫Éée  »a  √ô«Ñc
 áaÉ°VEG ,Iõ«ªe á«°VÉjQ äGRÉéfEG øe ÉgƒÑ°ùàæe
 ¢VQÉ©ªdG  »a  áª¡ªdG  áªgÉ°ùªdGh  º«¶æàdG  ≈dEG
 º¡«∏Y  óªà©oj  øe  º© pf  º¡a  ,á«dhódG  ájôμ°ù©dG
 mΩõ©H  º¡JQGóL  GƒàÑKCG  ó≤a  ,øjOÉ«ªdG  áaÉc  »a
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U Qƒ°†ëH ∂dPh zø«∏j  ’
 ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
 •ÉÑ°V  QÉÑc  øe  GOó`̀Y  ¬dÉÑ≤à°SG  óæY  ,AGQRƒ``̀dG
 ï«°ûdG  ø`̀cô`̀dG  ô«°ûªdG  º¡eó≤àj  ´É`̀aó`̀dG  Iƒ`̀b
 ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N
 ø°ùM øH ¬∏dGóÑY øcôdG ≥jôØdG ¬≤aGôj øjôëÑdG
 øcôdG  ≥jôØdGh  ´ÉaódG  ¿hDƒ°T  ôjRh  »ª«©ædG
 ¿É`̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ô≤°U  øH  ÜÉ`̀jP
 ¢ù«°SCÉàd  ø«°ùªîdGh  á«fÉãdG  iôcòdG  áÑ°SÉæªH

 .øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb

 …ƒ`̀ª`̀ æ`̀ à`̀ dG  Qhó```````̀dG  ¿EG
 Ωƒ`̀≤`̀ J …ò`````̀dG …QÉ``̀ °``̀†``̀ë``̀ dGh
 AÉL  øjôëÑdG  ´É``̀aO  Iƒ``b  ¬`̀H
 ,á«ªæàdGh  øeC’G  ΩRÓJ  âÑã«d
 äÉ«é«JGôà°S’G ¿EÉa »dÉàdÉHh
 ™`̀«`̀°`̀Sƒ`̀J §``̀£``̀Nh á``̀ «``̀ æ``̀ eC’G
 ´ÉaódG  Iƒb  í«∏°ùJh ÖjQóJh
 â°ù«d »g ádhódG É¡©°†J »àdG
 OQGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  É«Ñ∏°S  ÉYÉ£àbG
 É`̀¡`̀fEG  π``H  ,á«ªæà∏d  á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG
 »æWƒdG  øeCÓd  É¡àfÉ«°U  »a
 OÓ``Ñ``dG QGô``̀≤``̀à``̀°``̀SG õ``̀jõ``̀©``̀Jh
 ¬d  í«àj  ÉªH  ,É¡Ñ©°T  ájÉªMh

 QÉªãà°S’Gh AÉæÑ∏d á«JGƒe áÄ«H
 ,ÖfÉL øe á«ªæàdGh  ´Gó`̀HE’Gh
 É¡àªgÉ°ùe  ¿É``̀K  Ö`̀fÉ`̀L  ø``̀eh
 äGõéæªdG AÉ°SQEG »a Iô°TÉÑªdG

 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh ¿É``̀μ``̀ °``̀SE’G ∫É``̀é``̀e »``̀a á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀ dG
 »æØdG º«∏©àdGh ÖjQóàdGh ájôμ°ù©dG áYÉæ°üdGh
 äÉ«≤à∏ªdGh  ¢VQÉ©ªdG  º«¶æJh  ,…ôμ°ù©dG
 øeh  .Égô«Zh  ,á«dhódGh  á«ª«∏bE’Gh  á«æWƒdG
 ™°SGh ´É£≤d π¨°ûe ´ÉaódG Iƒb ¿EÉa ådÉK ÖfÉL
 »¡a ,ôÑcC’G π¨°ûªdG øμJ ºd ¿EG  ø«æWGƒªdG øe
 zIô«Ñc  á°ù°SDƒªch  ,É¡«Ñ°ùàæe  …ó«©°U  ≈∏Y{
 äÉeóîdGh  ™∏°ùdG  ≈∏Y  ∫É©ØdG  Ö∏£dG  Qó°üe
 ,É¡JÉeGóîà°SGh  É`̀¡`̀YGƒ`̀fCG  ∞∏àîªH  á«æWƒdG
 OÉ°üàb’G  á∏é©d  »°ù«FQ  ∑ôëe É¡fEÉa  »dÉàdÉHh
 ´É£≤∏d  »¨Ñæj  Gò`̀d  .¬à«ªæàd  ´ô°ùeh  »æWƒdG
 IóYÉb  OÉéjEG  ≈`̀dEG  »©°ùdG  OÓÑdG  »a  »LÉàfE’G
 Iƒb  äÉLÉ«àMG  ™`̀e  ºZÉæàJ  á«æWh  á«YÉæ°U

 ä’ÉéªdG  ∞∏àîªH  ´ÉaódG
 âëéf  ó`̀≤`̀a  ,á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG
 äÉ``cô``°``û``dG ø```̀e ó``̀jó``̀©``̀ dG
 »`̀a á``̀∏``̀eÉ``̀©``̀dG á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 ô«aƒJ  »a …ôëÑdG  ´É£≤dG
 äÉLÉ«àMG  ø`̀e  º¡e  Aõ`̀L
 ô``̀eC’G ,á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG äGƒ``≤``dG
 ≈∏Y  AÉæÑdG  Ö∏£àj  …ò``̀dG
 ≈dEG  óàªàd  äÉMÉéædG  √òg
 OÉ°üàb’G  äÉfƒμe  ™«ªL
 äÉ`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U ø```e …ô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 IQÉ`````̀é`````̀Jh äÉ```````̀eó```````̀Nh
 á`̀Ä`̀«`̀Hh á`̀MÉ`̀ «`̀ °`̀ Sh π``̀≤``̀fh
 É¡éFÉàf  º`̀«`̀ª`̀©`̀Jh  á`̀jô`̀ë`̀H
 ájƒªæàdG  É`̀gQÉ`̀KBG  º«¶©Jh
 ø«H  ácGô°ûdG  ôÑY  á«æeC’Gh
 á«YÉæ°üdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 Ó°†a  ,ájôμ°ù©dG  á«æØdG  äÉYÉ£≤dGh  á«fóªdG
 »æØdGh  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ´É£b  ø«H  ¿hÉ©àdG  øY
 ¢ù«°SCÉJ  ≈``̀dEG  Oƒ`̀≤`̀j  ÉªH  …ôμ°ù©dG  ´É`̀£`̀≤`̀dGh
 ´É`̀aó`̀dG  Ωƒ`̀∏`̀Y  äÉ`̀°`̀SGQó`̀H  á°ü°üîàe  á`̀©`̀eÉ`̀L
 á«∏ch  ,ájôëH  á°Sóæg  á«∏c  º°†J  ,á«ªæàdGh
 ™«æ°üà∏d  ó`̀¡`̀©`̀eh  ,á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ∫É``̀ª``̀YC’G  IQGOEG
 ΩóîJ  »àdG  äÉ°ü°üîàdG  øe  Égô«Zh  ,…ôëÑdG
 ƒYóf  Éªc  .É©e  »fóªdGh  …ôμ°ù©dG  ø«YÉ£≤dG
 Iƒb  ¢ù«°SCÉJ  iô`̀cP  -Iô£©dG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H
 øjôëÑdG  ´É``̀aO  Iƒ`̀b  ø`̀e  Ó`̀c  -øjôëÑdG  ´É``̀aO
 º«¶æJ  ≈`̀dEG  øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZh
 ä’Ééeh  äÉfÉμeEG  »a  åëÑ∏d  »æWh  ôªJDƒe
 ø«H  ájQÉªãà°S’G  äÉbÓ©dG  õjõ©J  äÉÑ∏£àeh

.¢UÉîdG ´É£≤dGh …ôμ°ù©dG ´É£≤dG
 ´ÉaO  Iƒ≤d  ôjó≤Jh  ¿ÉaôYh  ∫ÓLEG  á«ëJ  
 √ƒeób  Éªd  GOƒæLh  ÉWÉÑ°Vh  IOÉ«b  øjôëÑdG
 º¡fCG  GƒàÑKCÉa  ,äÉ«ë°†Jh  Oƒ¡L  øe  øWƒ∏d
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ø°VÉëdG  ™«æªdG  ø°üëdG
 ájQÉ°†ëdG É¡JÉÑ°ùàμªd »bGƒdG ø«àªdG êÉ«°ùdGh
 ôjó≤dG  õjõ©dG  ¬∏dG  ó©H  ßaÉëdGh  ájƒªæàdGh
 ºYGódGh  ,É¡Ñ©°T  Ió`̀Mhh  É¡æeCGh  ÉgQGô≤à°S’
 ∫hó``̀ dG Ö`̀fÉ`̀L á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ±É`̀Ø`̀£`̀°`̀U’ ø``̀«``̀eC’G
 ∞∏àîe  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀ a  á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dGh  á≤«≤°ûdG
 ∞∏àîeh  ÜÉgQEÓd  …ƒ≤dG  ´OGôdGh  .äÉjóëàdG
 »a  á∏YÉØdG  º¡àcQÉ°ûe  É`̀eh  ,¿Ghó`̀©`̀dG  •É`̀ª`̀fCG
 ,øª«dG  »`̀a  á«Yô°ûdG  ºYód  »Hô©dG  ∞dÉëàdG
 ’EG  ,ÜÉ```gQE’G  áëaÉμªd  »eÓ°SE’G  ∞dÉëàdGh
 äÉ«FôªH ¿ÉªjE’Gh AÉaƒdG ≥ªY ≈∏Y »∏ªY π«dO
 á«Hô©dG  á«æWƒdG  á«Ø«∏îdG  øjôëÑdG  IOÉ`̀«`̀b

.á∏«°UC’G á«eÓ°SE’G
 AGó¡°T  ºMôj  ¿CG  √ÓY  »a  πL  ¬∏dG  ∫CÉ°ùf
 ø««∏Y  »`̀a  º¡æμ°ùj  ¿CGh  øjôëÑdG  ´É`̀ aO  Iƒ`̀b
 ∑QÉÑjh  ßØëj  ¿CGh  ,ø«≤jó°üdGh  AÉ«ÑfC’G  ™e
 Iô£©e  áÄæ¡Jh  ,áªjôμdG  º`̀gô`̀°`̀SCGh  º`̀gAÉ`̀æ`̀HCG
 ¢`̀UÓ`̀NE’G  »`̀fÉ`̀©`̀e  ≈`̀ª`̀ °`̀SCGh  π`̀ª`̀LCÉ`̀H  á∏ªëe
 É¡°SCGQ ≈∏Yh áª«μëdG ÉæJOÉ«≤d AÉaƒdGh A’ƒdGh
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 øjôëÑdGh  ΩÉ``Y  π``ch  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y
 óéªdG  ƒëf  Ωó≤àJh  ,QGô≤à°S’Gh  øeC’ÉH  º©æJ
 ÉfGƒYO  ô`̀NBGh  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdGh  á©aôdGh
 nø`̀ pe  o¬`̀ n∏`̀ rg nCG  r¥ oR rQG nh  É`̀ kæ`̀ peBG  G kó`̀ n∏`̀ nH  G nò``̀ ng  rπ`̀ n©`̀ rLG  uÜ nQ

. päG nô nª sãdG
…OÉ°üàbG ô«ÑNh »ªjOÉcCG |

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O
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 ôjÉæj  øe ø«KÓãdGh …OÉëdG  »a
 ΩÉªJEG  É k«ª°SQ É«fÉ£jôH âæ∏YCG  2020
 Éª«a »HhQhC’G OÉëJ’G øe É¡HÉë°ùfG
 ºJ  ¥É`̀Ø`̀JG  ≥`̀ ah  zâ°ùμjôH{`H  ±ô`̀Y
 ,¿CÉ°ûdG Gòg »a ø«ÑfÉédG ø«H ¬eGôHEG
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG »`̀a ¢`̀Vƒ`̀î`̀dG ø`̀Y G kó`̀«`̀©`̀Hh
 AGƒ°S  ¬JÉ«YGóJh  »fÉ£jôÑdG  QGô≤dG
 ,»HhQhC’G OÉëJ’G hCG É«fÉ£jôH ≈∏Y
 É¡JGP  »`̀HhQhC’G  OÉëJ’G  áHôéJ  ¿EÉa
 »àdGh  ä’DhÉ°ùàdG  øe  ô«ãμdG  ô«ãJ
 áYÉªédG  ¢ù«°SCÉàH  1951  ΩÉY  äCGóH
 ø«H  Ö`̀∏`̀°`̀ü`̀dGh  ºëØ∏d  á```̀«```̀HhQhC’G
 â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  ≠∏Ñàd  ∑Gò```̀fBG  ∫hO  â`̀°`̀S

 ¢ù«°SCÉJ  ¿CG  í«ë°U ,ádhO 28 øgGôdG
 øª°V  êQó`̀æ`̀j  á``«``HhQhC’G  áeƒ¶æªdG
 ¢üf  »àdGh  »ª«∏bE’G  øeC’G  äÉª«¶æJ
 ºeC’G  ¥Éã«e  øe  øeÉãdG  π°üØdG  É¡«∏Y

 ¢ù«°SCÉàH ∫hódG øe áYƒªée ΩÉ«b RÉLCG …òdGh IóëàªdG
 º∏°ùdGh  øeC’G  √ÉéJ  ÉgQhóH  ¢†¡æàd  á«ª«∏bEG  äÉ©ªéJ
 ,á`̀«`̀ª`̀eC’G  áª¶æªdG  ¥Éã«e  ™`̀e  ≥°ùàj  ÉªH  ø`̀«`̀«`̀dhó`̀dG
 É¡«dEG  QÉ°ûªdG  áYÉªédG  ∂∏J  ¢ù«°SCÉJ  ø«H  É`̀e  ¬`̀ fCG  ’EG
 ójó©dG  ó¡°T  ó≤a  »``̀HhQhC’G  OÉëJÓd  »dÉëdG  πμ°ûdGh
 »àdGh  IOóëe  πMGôe  ≥ah  á«°ù°SDƒªdG  äGQƒ£àdG  øe
 áHôéJ »gh á«LQÉîdG ¬à°SÉ«°S ≈∏Y ∂°T ÓH â°ùμ©fG
 øμj  ºd  OÉëJ’G  ¿CG  á°UÉNh  ,á°SGQódG  ≥ëà°ùJ  ájôK
 ¬æμdh »ª«∏bE’G øeCÓd áª¶æe hCG  É kàëH ÉjOÉ°üàbG ÓàμJ
 á«°SÉ«°ùdG ÖfGƒédG ø«H ™ªéj ´hô°ûe øY IQÉÑY ¿Éc
 ¬fCG  QÉÑàY’G  »a  G kò`̀NCG  ¬Yƒf  øe  ójôa  πμ°ûH  á«æeC’Gh
 áaÉ≤K  hCG  Ió`̀MGh  á«bôY  ∫ƒ°UCG  É¡©ªéJ  ’  ’hO  º°†j
 ájƒ°†©H ¬dhO ¢†©H ≈¶ëJ ¬JGP âbƒdG »ah ,IóMGh
 »°ù∏WC’G  ∫Éª°T  ∞∏M  »`̀gh  iô``̀NCG  á«YÉaO  áª¶æe

.ø«àª¶æªdG ø«H ádhO 22 ájƒ°†Y πNGóàJ PEG zƒJÉædG{
 øe  ó`̀jó`̀©`̀dG  ó`̀Lƒ`̀J  »`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  iƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Yh
 Qƒ£Jh ICÉ°ûf  ô«°ùØJ  É¡dÓN øe øμªj »àdG  äÉjô¶ædG
 øe  áª¡e  äÉeÉ¡°SEG  É¡©«ªL  Ωó≤Jh  »`̀HhQhC’G  OÉëJ’G
 OÉëJ’G  ¢ù«°SCÉJ  ¿EG  ∫ƒ≤dG  øμªj ¬fCG  ’EG  áØ∏àîe ÉjGhR
 IOÉ«°S  :∫hC’G  áª¡e  πeGƒY  áKÓãH  §ÑJQG  »``HhQhC’G
 ±ƒ°S »àdG Ö°SÉμªdG ¿CÉH ¬«°ù°SDƒe iód áî°SGQ áYÉæb
 ±ƒ°S ¿É«μdG ∂dP »a É¡àjƒ°†Y øe ∫hódG ∂∏J É¡«æéJ
 ¿CG  :»fÉãdGh  ,áeƒ¶æªdG  ∂∏J  êQÉ`̀N  É¡Ñ°SÉμe  ¥ƒØJ
 á«°SÉ«°ùdG Oƒ¡édG á«ªgCG øe ºZôH á«ª«∏bE’G äÉª«¶æàdG
 ó©j  É¡d  êhôJ  ájôμa  äGQÉ«J  Qƒ¡X  ¿CG  ’EG  É¡°ù«°SCÉàd
 IôμØd  êhôJ á«Ø°ù∏a äGQÉ«J äô¡X å«M áª¡e ádCÉ°ùe
 IGƒædG  ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  π«Ñb  á«HhQhC’G  IóMƒdG
 øeC’G ¿CG ƒ¡a ådÉãdG ôeC’G ÉeCG ,áeƒ¶æªdG √ò¡d ≈dhC’G
 øe ∂dP ¬«æ©j ÉªH á«ª«∏bE’G ¬àÄ«Ñd G kó«dh π¶j »ª«∏bE’G
 »`̀HhQhC’G  OÉëJ’G  ¢ù«°SCÉJ  ø«H  π°üØdG  øμªj  ’  ¬`̀fCG

.á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG áHôéJ ô«KCÉJh
 OÉëJÓd  »°ù°SDƒªdG  ÖfÉédG  »a  ¢VƒîdG  ¿hOh
 ¿ÉªdôÑdG  »`̀gh  á«°SÉ°SCG  äÉÄ«g  ¢ùªN  º°†j  …ò`̀ dGh
 OÉëJ’G  ¢ù∏ée  ,á`̀ «`̀ HhQhC’G  á«°VƒØªdG  ,»```̀HhQhC’G
 ¿EÉ`̀a  äÉÑ°SÉëªdG  ¿Gƒ``̀jO  ,∫ó`̀©`̀dG  áªμëe  ,»```̀HhQhC’G
 íeÓe  º`̀gCG  Ée  ƒg  ¬`̀JGP  ¢VôØj  …ò`̀dG  º¡ªdG  ∫DhÉ°ùàdG
 øeC’G ÜQÉéJ øe Égô«Z øY õ«ªàJ »àdGh áHôéàdG ∂∏J

?»ª«∏bE’G
 äÉª°ùdG ∂∏J ∫hÉæJ ¿ÉμªH áHƒ©°üdG øe ¿ƒμj ÉªHQh
 íeÓe á°ùªN óLƒJ ΩÉY ¬LƒH øμdh IOhó©e ô£°SCG »a
 ≈æ©ªH ,±GógC’G ø«H í°VGƒdG πNGóàdG :É¡dhCG á«°SÉ°SCG
 »°SÉ«°ùdG  ø«ÑfÉédG  ≈∏Y  ±Gó``̀gCG  ≥«≤ëJ  ±Gó¡à°SG
 ICÉ°ûædG ¢SÉ°SCG ¿C’ …OÉ°üàbG QÉWEG øª°V øμdh »æeC’Gh
 ,»æeCG É¡fƒª°†eh …OÉ°üàbG ÉgôgÉX ±GógCG øe πîj ºd
 ôjRh ¿Éeƒ°T äôHhQ íjô°üJ ≈dEG IQÉ°TE’G QóéJ Éægh
 ¢ù«°SCÉJ  ¿Ó`̀YE’  ∫hC’G  ¬fÉ«H  »a  »°ùfôØdG  á«LQÉîdG
 ÜôM …CG{ ¿EG ∫ƒ≤dÉH 1950 ΩÉY Ö∏°üdGh ºëØdG áª¶æe
 á∏«ëà°ùeh πH IOQGh ô«Z âëÑ°UCG É«fÉªdCGh É°ùfôa ø«H
 Ió`̀MGh  á©aO  ™æ°üJ  ød  É``̀HhQhCG{  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh  zÉ k«∏ªY
 ’hCG  ≥∏îJ  á°Sƒª∏e  äGRÉ`̀é`̀fEG  ∫Ó`̀N  øe  ≈æÑà°S  πH
 ±GógCG  OƒLh  øe  É kbÓ£fG  :É¡«fÉKh  ,zÉ k«©bGh  É kæeÉ°†J

 º«¶æàdG  ∂`̀ dP  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  πμd  ácôà°ûe
 ø«H  ™ªL  ∑Éæg  ¿É`̀c  ¬`̀fCG  ßMƒd  ó≤a
 ±Gó``̀gC’É``̀H ΩGõ``̀à``̀ d’G É`̀ª`̀gh ø``̀jô``̀eCG
 áª°S  √ò`̀gh  ≥«Ñ£àdG  »a  áfhôªdGh
 É¡jód  ∫hó````̀dG  ¿EG  PEG  á`̀jÉ`̀¨`̀∏`̀d  á`̀ª`̀¡`̀e
 ∂dP  ø``eh  ∑ôà°ûªdG  πª©dÉH  áYÉæb
 πeÉ©àdG  QGô`̀bEG  ºJ  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y
 øμdh  zhQƒ«dG{  »gh ácôà°ûe  á∏ª©H
 ≈∏Y  ∫hó`̀dG  πμd  QÉÑLEG  ∑Éæg  øμj  ºd
 âeóàMG ÉeóæYh Oóëe ïjQÉJ hCG ∂dP
 ¿Éμa  ÉjÉ°†≤dG  ¢†©H  ¿CÉ°ûH  Qƒ``̀eC’G
 á∏Môªd É¡∏«LCÉJ QGôb ÉeEG ƒg êôîªdG
 »a  É¡fCÉ°ûH  AÉàØà°SG  AGôLEG  hCG  á≤M’
 áHÉéà°S’G :É¡ãdÉKh ,á«HhQhC’G ∫hódG
 º∏a  á∏Môe  πc  äÉÑ∏£àªd  á«°ù°SDƒªdG
 ™ªéàdG Gò¡H á≤«°üd áª°S OƒªédG øμj
 ¥ÉØJÓd  á∏ªμe  äGógÉ©e  çGóëà°SG  ∫Ó`̀N  øe  AGƒ°S
 äÉ°ù°SDƒe  hCG  OÉëJ’G  πª©d  áeR’  Ö°UÉæe  hCG  CÉ°ûæªdG
 âbƒdG  »a  ƒJÉædG  ∞∏M  É¡é¡àæj  »àdG  á°SÉ«°ùdG  »gh
 »é«JGôà°S’G  Ωƒ¡ØªdG  ≈ª°ùj  Ée  Qó°üj  å«M  ¬`̀JGP
 ∞∏ë∏d  Å°ûæªdG  ¥Éã«ª∏d  Óªμe ó©jh äGƒæ°S ô°ûY πc
 äGQƒ£à∏d  É k°SÉμ©fG  Åéj  ¬æμdh  ¬©e  ¢VQÉ©àj  ’h
 πeÉ©àdG  IQhô`̀°`̀V  ∞∏ëdG  AÉ°†YCG  iô`̀j  »àdG  á«æeC’G
 ájƒ¡dG Iôμa ï«°SôJ :É¡©HGQh ,ójóL Qƒ¶æe øe É¡©e
 ’EG ∫hódG ∂∏J øY ôÑ©j ΩÉY QÉWEÉc IóMƒªdG á«HhQhC’G
 øe  ádhO  πμd  á«æWƒdG  äÉjƒ¡dG  AÉ¨dEG  »æ©j  ’  ∂dP  ¿CG
 ºJ  »àdG  äGógÉ©ªdG  πc  AGƒàMG  ΩóY :É¡°ùeÉNh ,¬dhO
 πMGôe  ∫Ó`̀N  á`̀«`̀HhQhC’G  ∫hó`̀dG  ø«H  É¡fCÉ°ûH  ¥ÉØJ’G
 ≥«Ñ£àdG  ¿CÉ°ûH  IOóëe  π«°UÉØJ  ≈∏Y  OÉëJ’G  Qƒ£J
 É k≤ah  ≥«Ñ£àdG  ájôM  ádhO  πμd  ìÉ`̀JCG  …òdG  ô`̀eC’G  ƒgh
 ¬`̀JGP â`̀bƒ`̀dG »`̀a QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G »`̀a ò```̀NC’G ™`̀e ,É`̀¡`̀ahô`̀¶`̀d
 øe  ¬fÉë«àJ  Ée  Qó≤Ña  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ø«àÄ«ÑdG
 É¡©e πeÉ©àdG OÉëJ’G ≈∏Y ¿Éc äÉjóëJ Éª¡H ¿EÉa ¢Uôa

.»ª«∏bE’G øeCÓd áeƒ¶æªc √DhÉ≤H øª°†j ÉªH
 IOÉØà°ùªdG ¢ShQódG øe ójó©dG É¡Hh áª¡e áHôéàdG
 ∂∏J  áªLôàd  á«HhQhC’G  ∫hó`̀dG  »©°S  πX  »a  á°UÉNh
 Qƒ¡X  ∫Ó`̀N  øe  »YÉaO  ™`̀bGh  ≈`̀ dEG  IóàªªdG  Iô«°ùªdG
 ¢ù«°SCÉJ  ìôà≤e  É¡æeh  ¢TÉ≤ædG  ó«b  ∫GõJ  ’  äÉMôà≤e
 πH  Ö°ùëa  Gò`̀g  ¢ù«d  ,ó`̀Mƒ`̀ª`̀dG  »````HhQhC’G  ¢û«édG
 øª°V á«HhQhC’G áYƒªéªdG É¡H âeÉb »àdG äÉªgÉ°ùªdG
 πMGƒ°S ádÉÑb AGƒ°S »ª«∏bE’G øeC’G äGójó¡J á¡LGƒe
 §°SƒàªdG  ôëÑdG  »a  hCG  áæ°Uô≤dG  á¡LGƒªd  ∫Éeƒ°üdG
 äÉ«∏ªYh  áYhô°ûªdG  ô«Z  Iôé¡dG  ôWÉîe  á¡LGƒªd
 á«°ùfôØdG ´ÉaódG IQGRh ¿ÓYEG ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ,Öjô¡àdG
 Ée  ∫ÉªYCG  AóH  2020  ôjÉæj  øe  ø«KÓãdGh  …OÉëdG  »a
 ≥«°†e »a ájôëÑdG áHÉbô∏d á«HhQhC’G IQOÉÑªdÉH{ ±ôY
 áeÉ©dG É¡fÉcQCG IOÉ«b º°†Jh É°ùfôa ÉgOƒ≤J »àdGh zõeôg
 Góædƒgh ∑QÉªfódGh Éμ«é∏Hh É°ùfôa øe πc øe •ÉÑ°V
 áÑZôdG  Iôμa  á«°ùfôØdG  ´ÉaódG  IQGRh  ¿É«H  ¢ùμ©jh
 øeC’G ájÉªM ¿CÉ°ûH zá«dÓ≤à°S’G{ ≥«≤ëJ »a á«HhQhC’G
 ¢Vô¨dG  ¿EG{  ¬«a  AÉL  å«M  á≤£æªdG  ∂∏J  »a  …ôëÑdG
 á∏≤à°ùªdG  á`̀«`̀HhQhC’G  äGQó`̀≤`̀dG  õjõ©J  ƒg  áª¡ªdG  øe
 í«ë°U  ,zájôëÑdG  áMÓª∏d  »æeC’G  ™°VƒdG  º««≤J  »a
 »àdG  Oƒ¡édG  ™e  πeÉμàJ  ±ƒ°S  á«HhQhC’G  Oƒ¡édG  ¿CG
 á∏HÉb É¡æμdh ¿CÉ°ûdG Gòg »a IóëàªdG äÉj’ƒdG ÉgOƒ≤J
 ájƒg ¢ù«°SCÉàd  ¬LƒJ OƒLh πX »a ÓÑ≤à°ùe  Qƒ£à∏d

.á«HhQhCG á«æeCG
 ø«H  äÉæjÉÑJh  äÉaÓàNG  ∑Éæg  ¿CÉH  º«∏°ùàdG  ™eh
 IQhô°V  ∑Éæg  ¿EÉa  »ª«∏bE’G  øeC’G  ÜQÉéJ  øe  ójó©dG
 IOÉØà°S’G  á«fÉμeE’  áHôéàdG  ∂∏J  QÉ°ùe  ≈∏Y  ±ô©à∏d
 ¢ù«°SCÉàH  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  »`̀eÉ`̀æ`̀J  π`̀X  »`̀a  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  É¡æe
 ¢ù«°SCÉàH  ájOƒ©°ùdG  IQOÉÑªdG  É¡æeh  á«ª«∏bEG  äÉ©ªéJ
 ¿óY è«∏Nh ôªMC’G  ôëÑdG  ≈∏Y á∏£ªdG  ∫hódG  ¢ù∏ée

 .»ª«∏bE’G øeCÓd áª¡e áHôéàc
 á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G äÉ``̀°``̀SGQó``̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀H ô`̀jó`̀e | 
 á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG  õcôªH  á«dhódGh

zäÉ°SGQO{ábÉ£dGh á«dhódGh

»ª«∏bE’G øeCÓd êPƒªæc »HhQhC’G OÉëJ’G áHôéJ

ó«°TQ ájRƒa

 G kô`̀NDƒ`̀e  É¡æ«°TóJ  º`̀J  »`̀à`̀dG  zG kô`̀«`̀N  rπ``̀b{  á∏ªM  }
 óªëe ø``̀H »`̀ ∏`̀ Y{ ΩÓ`````̀YE’G ¿hDƒ``̀ °``̀T ô```̀ jRh Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H
 ôªæàdG{  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  áª¡e  á∏ªM  »`̀g  ,z»`̀ë`̀«`̀eô`̀dG
 »a  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdÉH  á«YƒàdGh  ,z»fhôàμdE’G
 ≈∏Y  á«Ñ∏°ùdG  ¬JGô«KCÉJ  OÉ`̀jORG  áé«àf  ,á¡LGƒªdG  ∂∏J
 íÑ°UCG PEG ,»ªdÉ©dGh πH »é«∏îdGh »æjôëÑdG ™ªàéªdG
 ,ájô°ûÑdG êPÉªædG πc πª°û«d É k©°ùàe z»°VGôàa’G ºdÉ©dG{
 áÄØdG  »g á«HÉÑ°ûdG  áÄØdG  ¿CG  á°UÉNh ,Égô°Th Égô«îH
 πFÉ°Sh äóZh ,»°VGôàa’G ºdÉ©dG Gòg »a ÉWQƒJ ôãcC’G
 »gh  ºdÉ©dG  »g  ¢†©ÑdG  iód  ..»YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 äGòdG ∂∏J ¬∏ªëJ ÉªH ,äGòdG ≥«≤ëJ ∫Éée »gh ™bGƒdG
 øeh ,¥Ó`̀NCG  ’ hCG  ¥Ó`̀NCG  øeh ,»`̀Yh ’ hCG  »Yh øe

!ô«ª°V ’ hCG ô«ª°V
 ™àªàj  ¿É``̀c  É`̀ª`̀dÉ`̀£`̀d  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  Éæ©ªàée  ¿C’h
 π©éj  ¿CG  ÖéY  Óa  ,á«bÓNC’G  ¬ª«bh  ¬à«°Uƒ°üîH
 »a  ¬à∏ªM ¢SÉ°SCG  ƒg ø°ùëdG  πeÉ©àdGh  áÑ«£dG  áª∏μdG
 ájô°ûÑdG  ¢ùØædG  ≈∏Y  mô`̀KCG  øe  áª∏μ∏d  Éªd  ,zG kô`̀«`̀N  π`̀b{
 ôªæà∏d  É`̀ª`̀dh  ,É`` kHÉ``é``jEG  hCG  É`̀ kÑ`̀∏`̀°`̀S  AGƒ`̀ °`̀S  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dGh

.™«ªédG ≈∏Y Iô°TÉÑe QGô°VCG øe »fhôàμdE’G
 É¡fCG  »g  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  á∏μ°ûe  }
 ∫É°üjE’Gh  ¬dÓN  øe  π°UGƒàdG  π¡°ùj  ,ìƒàØe  AÉ°†a
 áYô°S  »æ©J  π«°UƒàdG  áYô°S  å«M  ,¬`̀«`̀a  ™jô°ùdG
 ƒg  ∂dP  »a  »Ñ∏°ùdG  ÖfÉédGh  ,á∏FÉg  OGó`̀YC’  QÉ°ûàf’G
 hCG  ,äGAÉ°SE’G  ô°ûæj  ¿CG  ÉeEG  …òdG  z»fhôàμdE’G  ôªæàdG{
 ≥∏î«a  ,äÉ`̀YÉ`̀°`̀TE’Gh  á≤«bódG  ô«Z  äÉeƒ∏©ªdG  ô°ûæj
 ¢ùªJ  »àdG  Qƒ``eC’G  »a  á°UÉN  ,¢SÉædG  §°Sh  á∏Ñ∏ÑdG
 QGô≤à°SGh  øeCÉH  ≥∏©àJ  hCG  ,ô°TÉÑe  πμ°ûH  º¡ëdÉ°üe

.ºgó∏Hh º¡©ªàée
 OôØdG  ¥Ó`̀NCG  iƒ°S  É¡«∏Y  Ö«bQ  ’  πFÉ°SôdG  ¿C’h
 ¢†©ÑdG ±ó¡j ,á«bÓNC’G º«≤dG ΩGó©fG ™eh ¬fEÉa ,¬°ùØf

 ¢UÉî°TC’G  AGò``̀jEG  hCG  ,óª©J  øY  äÉ©FÉ°ûdG  ô°ûf  ≈`̀ dEG
 ∂dP  ó©H  Ö©°üj  ÉªH  º¡à©ª°S  ¬jƒ°ûJh  º¡H  ô«¡°ûàdGh
 á≤«≤M  ∞°ûch  ádƒ¡°ùH  â≤∏£fG  »àdG  IAÉ`̀ °`̀SE’G  ΩOQ

!A»°ùªdGh »fÉédG
 πH  ájô°ûÑdG  êPÉªædG  πc  ≈∏Y  ìƒàØe  ºdÉY  ƒg  }
 ÉgQhóH  ó°ü≤àJ  ∫hó`̀d  á«JGQÉÑîà°SG  äÉ¡LƒJ  ≈∏Yh
 ≈∏Y ìƒàØe ºdÉY !áÄWÉîdG äÉeƒ∏©ªdGh äÉcôÑØdG ô°ûf
 OÉ≤MC’G  hCG  ó≤©dG  ≈∏Yh  ¢†©ÑdG  iód  á«°ùØf  ¢VGôeCG
 ΩÉªàgG  ¿hO  ,äÉJƒÑμªdG  øY  ¢ù«ØæàdG  hCG  ó°ùëdG  hCG
 º¡JÉ«°ùØf  ≈∏Y  ¢ùμ©æJ  QÉKBG  øe  ÉjÉë°†dG  ∫Éæj  ób  ÉªH
 øe  É kªFGO  ∑Éæg  !áeÉ©dG  º¡JÉ«Mh  º¡JÉ«°Uƒ°üN  ≈∏Yh
 á«∏°ùàdG  ∫Ó`̀N  øe  ¢SQÉªj  ,É k«°VGôàaG  É`̀ k©`̀bGh  ¢û«©j
 º«gÉØe  ≈∏Y  AGó`̀à`̀Y’Gh  ,™ªàéªdÉHh  øjôNB’G  IÉ«ëH
 á«æjódGh á«bÓNC’G º«≤dG hCG ô«Ñ©àdG ájôM πãe á«°SÉ°SCG
 ¿EÉa  ∂dòdh  ,»YÉªàL’Gh  »fÉ°ùfE’G  πeÉ©àdG  ¢ù°SCG  hCG
 ,ΩÓYE’G  ¿hDƒ°T  IQGRh  É¡à≤∏WCG  »àdG  zG kô«N  πb{  á∏ªM
 äÉbhôîdG RGôHE’ ,ájƒYƒJh ájQhô°Vh áª¡e á∏ªM »g
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ΩGó`̀î`̀à`̀ °`̀SG »``̀a ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀dG ∞`̀∏`̀î`̀J ∞`̀ °`̀û`̀ch

.AGòjEÓd ô«Ñ©àdG ájôMh »fhôàμdE’G
 áÑ«£dG áª∏μdG áª«bh á«ªgC’ ï«°SôJ zG kô«N πb{ }
 »`̀bÓ`̀NC’G  ¬``̀KQEG  ø`̀eh  ™ªàéªdG  Gò`̀g  ø`̀jO  ø`̀e  á©HÉædG
 á«dhDƒ°ùe  π©ØdÉH  »gh  ,á«HÉéjE’G  √ó«dÉ≤Jh  ¬JGOÉYh
 ô°ûfh ,πYÉØàdÉH É¡«dEG äÉØàd’G ™«ªédG ≈∏Y ,á«YÉªàLG
 πH  ,á∏«°UC’G  á«æjôëÑdG  ájƒ¡dG  ó«cCÉàd  ;É¡dƒM  »YƒdG
 ¢ùjQóàdG  ègÉæe  »`̀a  πNóàd  á∏ªëdG  á©bQ  ™«°SƒJh
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  É¡à©bQ  ™«°SƒJ  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀dEG  ,áÑ∏£∏d
 ô«îdG ìÉàØe »g ÉªFGO øjôëÑdG PEG ,»Hô©dGh »é«∏îdG
 AõL ≈dEG »°VGôàa’G ºdÉ©dG ∫ƒëJ ó©H á°UÉN ,»YƒdGh
 ¿Éμe  π`̀c  »`̀a  ≈ª¶©dG  á«ÑdÉ¨dG  ió`̀d  »JÉ«Mh  »eƒj

!ÉgóMh øjôëÑdG »a ¢ù«dh á«ªæàdGh  ø```̀eC’G  á`̀«`̀dó`̀Lh  ..ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  ´É``̀ aO  Iƒ``̀b

ÜÉgQE’G Ωóîj ∫óL ÜÉ≤ædGh ¢ùfƒJ
»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

!zG kô«N rπb{h »fhôàμdE’G oôªæàdG

 ¢ùÑd ™æªH »°ùfƒàdG »æeC’G QGô≤dG ∫ƒM ô«KoCG …òdG ∫óédG
 ±ƒ°S  äGOÉ≤àf’Gh  ,∞bƒàj  ød  á«ª°SôdG  øcÉeC’G  »a  ÜÉ≤ædG
 »°ùfƒàdG  Ö©°ûdG  AÉæHCG  øe  ≈ª¶©dG  á«ÑdÉ¨dG  ¿CG  ™e  π°UGƒàJ
 ¿C’  ø«æWGƒªdG  áë∏°üªd  »g QGô≤dG  ™aGhO  ¿CG  øe  áYÉæb  ≈∏Y
 »a  á«æjódG  äÉjôëdG  ™e  ÉbÓWEG  ¬d  ábÓY  ’  QGô≤dG  Gòg  πãe
 ,ÖfÉL øe Gòg ,Oƒ«b …CÉH Ió«≤e â°ù«d äÉjôëdG √ògh ¢ùfƒJ
 ∞«c  âàÑKCG  ¢`̀VQC’G  ≈∏Y  ™FÉbƒdG  ¿EÉ`̀a  ,ô`̀NB’G  ÖfÉédG  ø`̀eh
 ¢SÉÑd  âeóîà°SG  É¡°ùØf  ¢ùfƒJ  »a  á«HÉgQE’G  äÉYÉªédG  ¿CG
 É¡à«ë°V ìGQ á«HÉgQEG ∫ÉªYCG ò«ØæJh π∏°ùàdGh »Øîà∏d ÜÉ≤ædG
 ô¶M  QGô≤d  Ió≤àæªdG  äGƒ`̀°`̀UC’G  ¿EÉ`̀a  Gò¡d  ,AÉ`̀jô`̀HCG  ¿ƒæWGƒe
 ió°üdG ∂dP É¡d ¿ƒμj ød ,¢ùfƒJ »a áeÉ©dG øcÉeC’G »a ÜÉ≤ædG

.√ò«ØæJ äGƒ£N ≈∏Y ôKDƒªdG
 øe  hCG  »YƒH  AGƒ°S  ,QGô`̀≤`̀dG  Gò¡d  Ió≤àæªdG  äGƒ`̀°`̀UC’É`̀a
 áeóN  Ωó≤J  É¡fEÉa  ,É¡FGQh  ∞≤J  ™`̀aGhO  …CG  É¡d  hCG  »Yh  ¿hO
 å«M  øe  ∞∏àîJ  ’h  ÜÉ`̀gQE’Gh  ±ô£àdG  IÉYód  Iô°TÉÑe  ô«Z
 äÉYÉªédG  √É≤∏àJ  …ò`̀dG  ô°TÉÑªdG  ºYódG  ∞bGƒe  øY  ô«KCÉàdG
 äÉbÓ©dÉH  äô°VCG  »àdG  áaô£àªdG  QÉ`̀μ`̀aC’G  IÉ`̀YOh  á«HÉgQE’G
 »eÓ°SE’G  øjódG  º«dÉ©J  âgƒ°Th  óMGƒdG  ™ªàéªdG  OGôaCG  ø«H
 »a  GôKDƒeh  É«Ñ∏°S  GQhO  âÑ©dh  πH  ,∫GóàY’Gh  á«£°SƒdG  »a
 ,iôNC’G Üƒ©°ûdG iód ¬YÉÑJCGh ΩÓ°SE’G IGOÉ©e Iô«Jh ´ÉØJQG
 äÉ«dÉL  É¡WÉ°ShCG  »a  óLƒJ  »àdG  á«HQhC’G  Üƒ©°ûdG  á°UÉN

.Iô«Ñc á«eÓ°SEG
 ájó≤Y  á«LƒdhójCG  ájhGR  øe  ¬«dEG  Ghô¶f  QGô≤dG  hó≤àæe
 ó≤à©ªdÉH ∫Éμ°TC’G øe πμ°T …CÉH É¡d ábÓY ’ ¬©aGhO ¿CG ™e ,§≤a
 Gòg  ,»°ùfƒàdG  Qƒà°SódG  É¡∏Øc  »àdG  á«°üî°ûdG  äÉjôëdGh

 Gƒ©°†j  ºd  øjó≤àæªdG  A’Dƒg  ¿EÉa  ,iôNCG  á¡L  øeh  ,á¡L  øe
 hCG Gƒ°ùfh ,»°ùfƒàdG øWGƒª∏d áeÉ©dG áë∏°üªdG º¡æ«YCG Ö°üf
 óYÉ°üJ ÖÑ°ùH øWGƒªdG  Gòg Oó¡J »àdG  QÉ£NC’G Gƒ°SÉæJ º¡fCG
 »μa ø«H ™≤J ¢ùfƒJ ¿CGh á°UÉN ,á«HÉgQE’G äÉYÉªédG á£°ûfCG
 âàÑKCG  »àdGh á«Ñ«∏dG  »°VGQC’G  ¥ƒa ô°ûàæªdG  ÜÉgQE’G  á°TÉªc
 ¥ƒa  ø««HÉgQE’G  á£°ûfC’  »°ù«FôdG  Qó°üªdG  ¬`̀fCG  πF’ódG  πc

.á«°ùfƒàdG »°VGQC’G
 ∞∏àîe »a …CG ,á«ª°SôdG øcÉeC’G »a ÜÉ≤ædG ™æe ™aGhóa
 á«æeCG ÜÉÑ°SC’ AÉL ,¢ùfƒJ »a á«eƒμëdG ôFGhódGh äÉ°ù°SDƒªdG
 πÑb â©bh »àdG á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dÉH Iô°TÉÑe §ÑJQGh á°üdÉN
 ¿ƒ«HÉgQEG  É``gAGQh  ∞≤j  ¿É`̀ch  á«°ùfƒàdG  áª°UÉ©dG  »a  Ió`̀e
 äOCGh  ø`̀eC’G  Iõ¡LCG  ≈∏Y  πjÉëà∏d  »FÉ°ùædG  ÜÉ≤ædÉH  GƒØîJ
 ø«æWGƒªdGh  ø`̀eC’G  ∫É`̀LQ  øe  OóY  •ƒ≤°S  ≈`̀dEG  ∫ÉªYC’G  √òg
 øY åjóë∏d  Éæg ∫Éée ’ »dÉàdÉHh ,¿hôNBG Ö«°UCG  Éª«a ≈∏àb
 ÜÉ≤ædG  ¿CG  ∂dP  zá«°üî°ûdG  äÉjôëdG{  hCG  zá«æjódG  äÉjôëdG{
 É¡aGógCG ≥«≤ëàd á∏«°Sh ≈dEG á«HÉgQE’G äÉYÉªédG ¢†©H ¬àdƒM

.á«eGôLE’G
 ≥HÉ°ùdG  á«°ùfƒàdG  áeƒμëdG  ¢ù«FQ  √Qó°UCG  …òdG  QGô≤dG
 »a  AÉL  ø«dhDƒ°ùªdGh  AGQRƒ`̀ dG  ≈∏Y  ºª oYh  ,ógÉ°ûdG  ∞°Sƒj
 ≥aGôªdG ô«°S ø°ùMh ,ΩÉ©dG øeC’G ≈∏Y ®ÉØëdG QÉWEG »a{ :¬°üf
 ø«©àj ;áeÓ°ùdG äÉÑ∏£àªd πãeC’G ≥«Ñ£àdG ¿Éª°Vh ,á«eƒª©dG
 ±ƒ°ûμe  ô«Z  ¢üî°T  …CG  ™æªd  ájQhô°†dG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG
 AÉL  ƒgh  ,zºμd  á©HÉàdG  á«eƒª©dG  πcÉ«¡dG  ∫ƒNO  øe  ¬LƒdG
 ,á«HÉgQEG  ∫ÉªYCG  øe á«°ùfƒàdG áª°UÉ©dG ¬Jó¡°T Ée á«Ø∏N ≈∏Y
 ¿C’  ≈`̀ dhC’G  áLQódÉH  »°ùfƒàdG  øWGƒªdG  áë∏°üe  »a  Ö°üj

 ¿Éc ¿EGh ≈àM á«HÉgQE’G ∫ÉªYC’G øe ±ó¡à°ùªdG ƒg øWGƒªdG
 .á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdG á«MÉf ¬Lƒe äÉ«∏ª©dG √òg ¿GƒæY

 QGôªà°SÉH  Qƒ£J  á«HÉgQE’G  äÉYÉªédG  ¿CG  ™«ªédG  º∏©j
 á∏«°Sh  …CG  ≈`̀ dEG  Aƒé∏dG  »a  OOôàJ  ’h  É¡∏FÉ°Shh  É¡Ñ«dÉ°SCG
 ¢UÉîdG  ÜÉ≤ædG  ∫ÉëdG  á©«Ñ£H  É¡æ«H  øeh  ,∂dP  Æƒ∏Ñd  áMÉàe
 Qò©àj  å«ëH  ¬LƒdG  π«°UÉØJ  πeÉc  Öéëj  …ò`̀dGh  ICGôªdÉH
 ±ô©àdG á«æeCG ΩÉ¡ªH ø«Ø∏μªdG øe ºgô«Z hCG øeC’G ∫ÉLQ ≈∏Y
 á«°ùfƒàdG  äGAGô`̀LE’Gh  ,áÑ≤àæªdG  hCG  Ö≤àæªdG  á«°üî°T  ≈∏Y
 ¿CG  á«æeC’G  Iõ`̀¡`̀LC’G  âØ°ûàcG  ¿CG  ó©H  ’EG  òîàJ  ºd  Iô`̀«`̀NC’G
 øcÉeC’G  ≈`̀dEG  º¡∏∏°ùJ  π«¡°ùàd  ¿ƒ«HÉgQE’G  ¬eóîà°SG  ÜÉ≤ædG
 ΩÉeCG  øμj ºd »dÉàdÉHh ,á«HÉgQE’G º¡JÉ«∏ªY ò«ØæJh áaó¡à°ùªdG
 á«WÉ«àM’Gh ájRGôàM’G äGAGôLE’G PÉîJG iƒ°S Iõ¡LC’G √òg

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ídÉ°üeh ΩÉ©dG øeC’G ájÉªëd
 ¿EGh  ,á«HÉgQE’G  äÉYÉªédG  Ö«dÉ°SCGh  á£°ûfC’  …ó°üàdG
 Iõ¡LC’G  ≥JÉY  ≈∏Y  ™≤J  ≈`̀ dhC’G  áLQódÉH  á«dhDƒ°ùªdG  âfÉc
 ≈∏Y  ™≤j  á«dhDƒ°ùªdG  √òg  øe  GAõL  ¿CG  ’EG  ,á«ª°SôdG  á«æeC’G
 ≥∏£æªdG Gòg øeh ,É°†jCG OGôaC’Gh á«∏gC’G äÉ°ù°SDƒªdG ≥JGƒY
 π«∏°†Jh √OÉ≤àfG øe ’óH ,Iƒ≤H QGô≤dG Gòg πãe ºYO Öéj ¿Éc
 É¡ª∏©jh ô«Z ’ á«æeCG ™aGhódG √òg ¿CG ™e ,√AGQh øe ™aGhódG
 √QÉÑàYGh ¬aGógCG  ±ôMh QGô≤dÉH  ô«¡°ûàdG  á∏ªM OÉb  øe ≈àM
 ∞°ûμH  áÑdÉ£ªdG  ¿CÉ``̀ch  ,á«°üî°ûdG  äÉ`̀jô`̀ë`̀dG  ó°V  É¡Lƒe
 á«°Uƒ°üN  ≈∏Y  …ó©J  hCG  äÉjôëdG  √ò¡d  ¢UÉ≤àfG  ¬«a  ¬LƒdG
 äÉYÉªédG  ΩóîJ  ÉªfEG  á«YGƒdG  ô«Z  ∞bGƒªdG  √òg  πãe  ,OôØdG
 ò«Øæàd  É¡«dEG  CÉé∏J  »àdG  É¡Ñ«dÉ°SC’  AÉ£¨dG  ôaƒJh  á«HÉgQE’G

.Iô«£îdG É¡dÉªYCG

 :º∏≤H
| ∂°ûc óª ±ô°TCG .O

 á`̀ Ä`̀ «`̀ Ñ`̀ dG çƒ````∏````Jh É````̀ fhQƒ````̀ c ¢```̀Shô```̀«```̀a ø``̀ «``̀ H

:º∏≤H
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4 اآلف �صيني يعي�صون يف اململكة.. ال�صفري ال�صيني حبيب اهلل لـ»الأيام«:

ل منع لل�صينيني من دخول البحرين ول م�صايقات معنوية لهم

متام اأبو�صايف:

قال �صفري جمهورية ال�صني ال�صعبية لدى 

اإن رعايا بالده غري  اهلل  اأنور حبيب  البحرين 

ممنوعني من دخول البحرين، مقدًرا عدد اأفراد 

اجلالية ال�صينية يف اململكة بنحو 4000 فرد.

ت�صريحات  اهلل، يف  حبيب  ال�صفري  واأ�صار 

لـ»الأيام« على هام�ش املوؤمتر ال�صحايف الذي 

البحرينية  ال�صلطات  ان  اىل  اأم�ش،  عقده ظهر 

حيال  م�صددة  احرتازية  اإجراءات  اتخذت 

قد  ال�صفارة  اأن  اىل  لفًتا  ال�صني،  من  القادمني 

وال�صركات  ال�صينية  اجلالية  مع  توا�صلت 

اللتزام  اأجل  من  هنا  العاملة  ال�صينية 

بالإر�صادات والتعليمات كافة، واأن اأًيا منهم قد 

زار ال�صني موؤخًرا يجب اأن يتم عزله على الأقل 

لـ14 يوًما يف العزل ال�صحي التابع لل�صلطات 

ال�صحية البحرينية.

خاطبت  قد  ال�صفارة  كانت  اإذا  ما  وحول 

مدينة التنني التي ت�صّكل جتمعا جتاريا �صينيا، 

اأن ال�صفارة قد خاطبت  اأكد ال�صفري حبيب اهلل 

مدينة التنني التي بدورها وّجهت العاملني يف 

اأو موظفني، وكانوا  املجمع، �صواء م�صتثمرين 

وبالأخ�ّش  بالدهم،  اىل  البحرين  غادروا  قد 

عدم  اإىل  »ووهان«،  اىل  توّجهوا  قد  الذين 

العودة اىل البحرين خالل هذه الفرتة.

اأثر ب�صكل  اإذا كان الفريو�ش قد  وحول ما 

مبا�صر على احلركة التجارية يف هذه املدينة، 

نفى ال�صفري اأن يكون انت�صار الفريو�ش قد اأثر 

على احلركة التجارية يف املدينة ال�صينية.

على  وا�صح  تاأثري  »ل  ال�صفري:  وقال 

اأن  اىل  يعود  وهذا  لديهم،  التجارية  احلركة 

البحرين مل ت�صجل اأي حالة م�صابة باملر�ش، 

تاأثري  يوجد  ل  هناك  امل�صوؤولني  تقدير  ووفق 

كبري«.

وعّما اإذا كان رعايا ال�صني قد ا�صتكوا من 

التعامل  اأو  معنوية  م�صايقات  لأي  تعر�صهم 

معهم كم�صابني مفرت�صني داخل البحرين، نفى 

ال�صفري اأن يكون اأي من الرعايا قد تعر�ش لأي 

اأو املقيمني  م�صايقات معنوية من البحرينيني 

يف البحرين.

ب�صكل  تعي�ش  »جاليتنا  ال�صفري:  وقال 

طبيعي ومل ت�صتكي من اأي م�صايقات معنوية، 

حمبة  بلد  هو  البلد  هذا  اأن  على  يدل  وهذا 

وهم  الآخر،  ويتقبلون  لطفاء  هنا  والنا�ش 

القادمني  جميع  ان  جيًدا  ويعرفون  مثقفون 

اأو بحرينيني،  من ال�صني، �صواء من مواطنينا 

قد خ�صعوا لفرتة عزل ومتابعة منزلية، ومل 

ت�صجل اأي حالت اإ�صابة«.

للبحرين  متاًما  نقدر  »نحن  واأ�صاف 

الإجراءات  مع  امل�صوؤول  وتعاملها  مواقفها 

جتارًيا  �صريًكا  ن�صكل  ونحن  الحرتازية، 

ا�صرتاتيجًيا للبحرين، وحجم التبادل التجاري 

بيننا ي�صل اىل ملياري دولر �صنوًيا«.

الأمرا�ش  ا�صت�صارية  اأكدت  جانبها،  من 

ال�صلمان  جميلة  ال�صحة  وزارة  يف  املعدية 

لـ»الأيام« اأن 40 حالة كان ُي�صتبه باإ�صابتها 

بفريو�ش كورونا قد خ�صعت للفح�ش والعزل 

داخل م�صت�صفى ال�صلمانية، وخلُ�صت نتائجها 

اىل عدم اإ�صابتها باملر�ش.

اإن 500 عائد من ال�صني  وقالت ال�صلمان 

 14 ملدة  منزلًيا  ومتابعتهم  فح�صهم  مت  قد 

يوًما، وحتى الآن مل يثبت اأن اًيا منهم م�صاب 

فريق  من  يومًيا  متابعتهم  تتم  اإذ  باملر�ش، 

التزامهم  من  للتاأكد  منازلهم؛  يف  ي  التق�صّ

اأعرا�ش  اأي  ظهور  وعدم  املتابعة  باإجراءات 

للمر�ش عليهم.

يكون  اأن  ال�صلمان  ال�صت�صارية  نفت  كما 

الب�صائع  على  للفريو�ش  تاأثري  اأي  هناك 

الفريو�ش ميوت  اإن  اإذ  ال�صني،  امل�صتوردة من 

بعد �صاعات.

لديها  التي  الدول  اأن  ال�صلمان  واعتربت 

طريان مبا�صر مع ال�صني قد تكون اأكرث عر�صة 

لكت�صاف حالت اإ�صابة باملر�ش، فيما ل يوجد 

بني البحرين وال�صني اأي طريان مبا�صر.

اأجهزة  وجود  على  ال�صلمان  و�صددت 

يف  املنافذ  جميع  داخل  احلراري  الفح�ش 

تكتفي  ل  ال�صحة  وزارة  اأن  موؤكدة  اململكة، 

جميع  ُتخ�صع  بل  فقط،  احلرارة  بفح�ش 

امل�صافرين القادمني من ال�صني عرب الرتانزيت 

ق�صدها  التي  بالوجهات  والتدقيق  للفح�ش، 

امل�صافرون قبل و�صولهم اإىل البحرين.

فيما اأكدت ا�صت�صارية ال�صحة العامة غادة 

الزياين اأن املدة التي ي�صتغرقها الفح�ش للتاأكد 

داخل  وتتم  فقط،  �صاعات   3 هي  النتائج  من 

م�صددة  البحرينية،  ال�صحة  وزارة  خمتربات 

ال�صحة  منظمة  مع  الوثيق  التعاون  على 

العاملية ومتابعة م�صتجدات املر�ش اأولً باأول.

التي  اجلاهزية  على  الزياين  واأكدت 

ُو�صعت للتعامل مع اأي حالة ُي�صتبه باإ�صابتها 

باملر�ش، اإذ اإن اأي حالة ُي�صتبه باإ�صابتها يتم 

جميع  اأن  على  م�صددة  فوري،  ب�صكل  عزلها 

احلالت التي ُفح�صت كانت نتائجها �صلبية.

وكان ال�صفري ال�صيني قد اأكد، خالل موؤمتر 

�صحايف عقده ظهر اأم�ش الأحد، اأن الإجراءات 

التي اتخذتها بالده -التي و�صفها بالإجراءات 

ال�صارمة- قد قللت من فر�ش انت�صار املر�ش 

قد  بالده  اأن  على  م�صدًدا  اأخرى،  بلدان  يف 

�صد  مبعركتها  للفوز  امكاناتها  كل  ح�صدت 

فريو�ش كورونا امل�صتجد الذي اأ�صيب به حتى 

الآن نحو 37 األف فرد، فيما ُتويف منهم نحو 

700 م�صاب، اأي ما ن�صبته 2.1% من جمموع 

امل�صابني.

بالده  تدابري  اإن  اهلل  حبيب  ال�صفري  وقال 

قد جتاوزت املتطلبات التي دعت اإليها منظمة 

لفًتا  للفريو�ش،  للت�صدي  العاملية  ال�صحة 

اىل اأن ال�صني قد متكنت خالل ع�صرة اأيام من 

فرد،   1000 لنحو  يت�صع  م�صت�صفى  اإن�صاء 

خم�ص�ش للتعامل مع مر�صى كورونا.

قد  بالده  اأن  اهلل  حبيب  ال�صفري  واأو�صح 

من  دولة   67 نحو  من  معنويا  دعما  تلقت 

منظمة   14 جانب  اىل  العامل،  اأنحاء  خمتلف 

الوثيق  التعاون  اإىل  اإ�صافة  واإقليمية،  دولية 

اأعداد  اأن  معترًبا  العاملية،  ال�صحة  منظمة  مع 

مما  بكثري  اأقل  »كورونا«  نتيجة  الوفيات 

ح�صده مر�ش »�صار�ش«.

ودعا �صفري ال�صني ال�صعبية لدى البحرين 

بالدقة  الإعالم  و�صائل  تتحلى  اأن  اأهمية  اإىل 

والتاأكد  بالتعامل مع »كورونا«  واملو�صوعية 

تتعامل  بالده  اأن  معتربا  اخلرب،  م�صادر  من 

مب�صوؤولية كبرية اجتاه املر�ش.

كان  اإذا  ما  حول  لـ»الأيام«  �صوؤال  ويف 

جرثومية  حرب  نتيجة  انت�صر  قد  الفريو�ش 

ال�صفري  اأكد  اقت�صادية،  لأهداف  معلنة  غري 

عّينة   83 من   %33 ن�صبته  ما  اأن  ال�صيني 

الربية غري  احليوانات  لبيع  �صوق  من  اأُخذت 

تعترب  -التي  »ووهان«  و�صط  يف  ال�صرعية 

اأكدت وجود الفريو�ش يف  موطن املر�ش- قد 

اأحد اأنواع احليوانات، وهو »اخلفا�ش«، م�صدًدا 

على ان هذا ال�صوق قد مت اإغالقه متاًما.

الآن  »حتى  اهلل:  حبيب  ال�صفري  وقال 

اخلفا�ش  هو  بكورونا  بالت�صّبب  الول  املتهم 

الطبية،  العّينات  نتائج  اإليه  خلُ�صت  ما  وفق 

اإغالق هذا ال�صوق متاًما ومنع جتارة  وقد مت 

احليوانات الربية غري ال�صرعية«.

وحول الطلبة البحرينيني الذين يدر�صون 

يف ال�صني، اأكد ال�صفري حبيب اهلل التزام بالده 

يدر�صون  الذين  الأجانب  الطلبة  جميع  جتاه 

يف ال�صني، ل �صيما اأن العطلة قد مت متديدها 

حلني النتهاء من الوباء واإنهاء حالة الطوارئ 

التي فر�صت وقف املوا�صالت العامة، وتعطيل 

جميع املوؤ�ص�صات، واللتزام بالإر�صادات.

حلق  الذي  القت�صادي  ال�صرر  وحول 

ال�صفري  اأكد  الفريو�ش،  لهذا  نتيجة  بال�صني 

الأداء  على  اأثر  قد  الوباء  اأن  اهلل  حبيب 

على  هو  تاأثريه  لكن  لل�صني،  القت�صادي 

لديها  ال�صني  اأن  على  م�صددا  الق�صري،،  املدى 

اقت�صاد عمالق، اإذ يبلغ معدل دخل الفرد نحو 

10000 دولر اأمريكي �صنوًيا، فيما كانت قد 

�صجلت بور�صة ال�صني بع�ش التاأثر يف بداية 

الرتفاع  اىل  جمدًدا  لتعود  الفريو�ش،  انت�صار 

بالده  ان  اهلل  حبيب  ال�صفري  وقال  التدريجي. 

قدمت  دولة   21 نحو  من  م�صاعدات  تلقت  قد 

تربعات مادية لل�صني، فيما اتخذت 25 دولة 

قرارا مبنع رعايا ال�صني من دخول اأرا�صيها.

الأقنعة  توافر  نق�ش  ان  ال�صفري  واعترب 

الطبية داخل البحرين -التي ت�صتوردها اأ�صال 

من ال�صني- يعود اىل زيادة حجم الطلب عليها 

يف داخل ال�صني.

وكــان ال�صفري ال�صيني قد اأكد يف كلمته، 

يف بدء املوؤمتر ال�صحايف، احلاجة اإىل التعاون 

الوباء  مواجهة  يف  الإن�صانية  وروح  الدويل 

اخلطري.

ــــــا ــــــن بــــــــعــــــــدم الـــــــــــعـــــــــــودة مــــــوؤقــــــًت ــــــافــــــري ــــــص ــــــ� ــــــني اأو�ـــــــــــصـــــــــــت عـــــامـــــلـــــيـــــهـــــا امل ــــــن ــــــت ــــــة ال ــــــن مــــــدي

�صة لعزل امل�صابني بـ»كورونا« اطلعا على الأجنحة املخ�صّ

رئي�س الأعلى لل�صحة ووزيرة ال�صحة يتفقدان جاهزية مركز اإبراهيم كانو

رئي�ش  لل�صحة  الأعلى  املجل�ش  رئي�ش  قام 

الفريق الوطني الطبي للت�صدي لفريو�ش كورونا 

امل�صتجد الفريق طبيب ال�صيخ حممد بن عبداهلل اآل 

بنت �صعيد  فائقة  ال�صحة  خليفة، بح�صور وزيرة 

مركز  اإىل  الأحد  اأم�ش  تفقدية  بزيارة  ال�صالح، 

اإبراهيم خليل كانو الجتماعي مبنطقة ال�صلمانية؛ 

اتخذت  التي  وال�صتعدادات  جاهزيته  لتفقد  وذلك 

احلالت  وا�صتقبال  لعزل  املركز  لتخ�صي�ش 

امل�صتجد،  كورونا  بفريو�ش  باإ�صابتها  امل�صتبه 

الوطني  الفريق  رئي�ش  من  بتوجيهات  وذلك 

الفريو�ش. ملجابهة 

املخ�ص�صة  الأجنحة  على  الطالع  مت  وقد 

ا�صتقبال  لآلية  امل�صاحبة  والتجهيزات  للعزل، 

وحتويل املر�صى، والتدابري الوقائية التي و�صعت 

الكوادر  احل�صور  ووّجه  العدوى،  انتقال  ملنع 

العالجية  الربوتوكولت  اتباع  على  العاملة 

العدوى،  ملكافحة  املو�صوعة  والإجراءات  املتبعة 

وتطبيقها بال�صكل ال�صليم الذي يكفل احلفاظ على 

من  لهم  احلماية  وتاأمني  املر�صى،  و�صحة  �صالمة 

الإ�صابة بالفريو�ش، م�صريين اإىل عدم ت�صجيل اأي 

اإ�صابة اإىل يومنا هذا.

اجلهود  تعزيز  اإطار  يف  الزيارة  هذه  وتاأتي 

تطبيقها  اجلاري  الحرتازية  والإجراءات  املبذولة 

اإعالن  منذ  امل�صتجد  كورونا  فريو�ش  و�صول  ملنع 

و�صعت  اإذ  خلطورته،  العاملية  ال�صحة  منظمة 

من  عدًدا  العالقة  ذات  واجلهات  ال�صحة  وزارة 

خطوات  واتخذت  امل�صددة،  الوقائية  الإجراءات 

جديدة ملنع و�صول العدوى اإىل مملكة البحرين.

جميلة  الدكتورة  ا�صتعر�صت  جانبها،  من 

ال�صلمان ا�صت�صارية الأمرا�ش املعدية جهود الوزارة 

والربوتوكولت  العامة  اخلطة  و�صعت  التي 

امل�صتجد  الكورونا  فريو�ش  ملكافحة  الطبية 

ال�صحة  وجمل�ش  العاملية،  الإر�صادات  على  بناًء 

الحرتازية  الإجراءات  مواكبة  ب�صاأن  اخلليجي 

اإجراءات  وحول  ال�صاأن.  بهذا  والإقليمية  العاملية 

منظمة  بح�صب  اأنه  ال�صلمان  اأو�صحت  العزل، 

املوؤكدة،  احلالت  عزل  يتم  فاإنه  العاملية،  ال�صحة 

حلني  العزل  عليها  يطّبق  بها  امل�صتبه  واحلالت 

الإ�صابة  تاأكدت  واإذا  املختربية،  النتائج  ظهور 

النتيجة  كانت  اإذا  واأما  العزل،  يتم  بها  بامل�صتبه 

يف  للبقاء  الإر�صادات  املري�ش  اإعطاء  فيتم  �صالبة 

املنزل ملدة 14 يوًما.

اإعادة فح�س وعزل طالبة

عادت من ال�صني منذ 10 اأيام

حممد بحر:

هاتفي  ات�صال  الطبي، ويف  ال�صلمانية  العزل مبجمع  غرفة  من 

ا�صمها-  ذكر  عدم  لت  -ف�صّ بحرينية  طالبة  اأ�صادت  »الأيام«،  مع 

تدر�ش الطب الب�صري مبدينة ناجنينغ ال�صينية، مب�صتوى اخلدمات 

بفريو�ش  باإ�صابتهم  امل�صتبه  لالأ�صخا�ش  »ال�صلمانية«  يقدمها  التي 

الكورونا امل�صتجد.

ومت  اأيام،  ع�صرة  قرابة  منذ  البحرين  اإىل  عادت  اإنها  وقالت 

فح�صها من قبل اللجان الطبية املوجودة يف مطار البحرين الدويل، 

اأي  ملراقبة  يومًيا  ال�صحة  وزارة  مع  التوا�صل  ب�صرورة  واأخربوها 

اأعرا�ش قد تظهر عليها خالل 14 يوًما، وهي فرتة ح�صانة فريو�ش 

كورونا، واأُبلغت حينها ب�صرورة البقاء مبعزل عن الأهل والأ�صدقاء 

وعدم ارتياد الأماكن العامة.

اللجان  فاأخربت  بالزكام،  اأُ�صبت  العا�صر  اليوم  »يف  واأ�صافت: 

مراجعة  ب�صرورة  اأبلغوين  بدورهم  اإذ  مبا�صرة،  بذلك  الطبية 

م�صت�صفى ال�صلمانية الطبي فوًرا«.

من  الرابعة  ال�صاعة  حوايل  يف  امل�صت�صفى  اإىل  و�صولها  وعند 

ع�صر اأول اأم�ش ال�صبت، ا�صُتقبلت من قبل الكادر الطبي، واأُجريت لها 

حتاليل فورية للتاأكد من �صالمتها من فريو�ش الكورونا امل�صتجد، مع 

اإبقائها يف غرفة العزل حلني ظهور نتائج التحليل املختربية.

نتائج  اأن  الطبيبة  اأبلغتها  �صاعة،   18 من  اأكرث  مرور  وبعد 

الكورونا،  فريو�ش  من  خلّوها  وتاأكد  �صلبية،  املختربية  التحاليل 

ولكن ُطلب منها البقاء يف غرفة العزل ثالثة اأيام اأخرى حلني انق�صاء 

14 يوًما، اأي فرتة ح�صانة الفريو�ش.

وعند �صوؤالها للطبيبة املخت�صة عن �صبب اإبقائها يف غرفة العزل، 

اأكدت الطبيبة اأن هذا الإجراء متبع حديًثا من قبل وزارة ال�صحة.

املانع: فح�س 39 حالة م�صتبه باإ�صابتها بكورونا وجميعها �صليمة

ك�صف الدكتور وليد املانع وكيل وزارة ال�صحة 

عن تعامل وزارة ال�صحة، ممثلة مبجمع ال�صلمانية 

بفريو�ش  باإ�صابتها  م�صتبه  حالة   39 مع  الطبي، 

»كورونا امل�صتجد« منذ اكت�صافه يف ال�صني يف يناير 

املا�صي ولغاية كتابة هذا اخلرب، منهم 28 بحرينًيا 

و11 اأجنبًيا، موؤكًدا اأن جميع احلالت املفحو�صة يف 

خمترب ال�صحة العامة تبنّي اأنها �صليمة وغري م�صابة 

اأي  من  البحرين  مملكة  خلّو  يوؤكد  ما  بالفريو�ش، 

حالة م�صابة بـ»كورونا امل�صتجد«.

التفقدية للفريق  الزيارة   جاء ذلك على هام�ش 

رئي�ش  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�صيخ  طبيب 

املجل�ش الأعلى لل�صحة، وفائقة بنت �صعيد ال�صالح 

كانو  خليل  اإبراهيم  مركز  اإىل  ال�صحة،  وزيرة 

العزل  اأجنحة  على  لالطالع  والجتماعي  ال�صحي 

وال�صتعدادات التي يتم اتخاذها للت�صدي لفريو�ش 

»كورونا امل�صتجد«.

لوكالة  خا�ش  ت�صريح  يف  املانع،  واأو�صح 

اأنباء البحرين »بنا«، اأنه مت التعامل مع اجلامعيني 

البحرينيني العائدين من اجلمهورية ال�صينية وفق 

وعامليًّا،  حمليًّا  بها  املعمول  الحرتازية  الإجراءات 

قرب  ملدى  وفًقا  م�صددة  الإجراءات  بع�ش  كانت  اإذ 

اجلائحة  منطقة  من  ال�صتباه  وحالت  الطلبة 

الرئي�صة »ووهان«، وعزلهم ملدة 14 يوًما للتاأكد من 

�صالمتهم من الفريو�ش.

 وحول ت�صخي�ش �صبع حالت مر�صية موؤكدة يف 

تن�صيق  املانع وجود  اأكد  املتحدة،  العربية  الإمارات 

ومتابعة يومية مع وزارة ال�صحة الإماراتية، ممثلة 

بالدكتور ح�صني الرند وكيل وزارة ال�صحة ووقاية 

اللجنة  رئي�ش  والعيادات  للمراكز  امل�صاعد  املجتمع 

الوطنية ملكافحة اجلائحات يف الإمارات، لر�صد اآخر 

عرب  خليجيًّا  الفريو�ش  انت�صار  ولتفادي  التطورات 

من  والتاأكد  املطارات،  بني  امل�صافرين  بيانات  جمع 

حالتهم ال�صحية اأولً باأول.

 وذكر املانع اأن اأجنحة العزل يف مركز اإبراهيم 

خليل كانو ال�صحي والجتماعي ُتعد خطوة معززة 

التي  الحرتازية  والإجراءات  ال�صحية  للخدمات 

جائحة  دخول  دون  للحيلولة  البحرين  تتبعها 

العزل  يكمل  مبا  للمملكة،  امل�صتجد«  »كورونا 

العالجي يف جممع ال�صلمانية الطبي.

كانو  خليل  اإبراهيم  مركز  اأن  املانع  واأو�صح   

لغايات  �صريًرا   47 �صيوفر  والجتماعي  ال�صحي 

اأ�صبوعني  ملدة  واإقامتها  بها  امل�صتبه  احلالت  عزل 

جًدا  مهمة  احرتازية  اإ�صافة  ليكون  املالحظة،  حتت 

بالن�صبة للمنظومة ال�صحية يف اململكة ملواجهة هذه 

اجلائحة امل�صتجدة.

وليد املانع

https://www.alayam.com/alayam/local/841108/News.html

https://www.alayam.com/alayam/local/841110/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/841109/News.html

https://www.alayam.com/alayam/local/841111/News.html
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 مركز إبراهيم كانو يبدأ استقبال 
مخالطي مرضى »كورونا« والقادمين من الصين

تفقد رئيس المجلس األعلى للصحة ورئيس الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا المس��تجد، 
الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة، 
بحض��ور وزيرة الصح��ة، فائقة الصال��ح األحد، مركز 
إبراهيم خليل كانو االجتماعي بمنطقة الس��لمانية، 
وجاهزيت��ه واالس��تعدادات التي اتخ��ذت لتخصيص 
المركز لعزل واس��تقبال الحاالت المش��تبه بإصابتها 
بفيروس كورونا المس��تجد، بتوجيه��ات من رئيس 

الفريق الوطني لمجابهة الفيروس.
وت��م تخصي��ص م��كان للع��اج والعزل ف��ي مجمع 
الس��لمانية الطب��ي لمن يتم تش��خيصه بالفيروس، 
بينم��ا تم تخصيص مركز إبراهيم خليل كانو ليكون 
جه��ة العزل لمن يخالط��ون المري��ض او القادمين 
م��ن الصين لمدة 14 يوما حيث ت��م من يوم األحد 
9 فبراي��ر البدء باس��تقبال المش��تبه بإصابتهم في 

المركز، وتطبيق اإلجراءات الازمة.
كم��ا اطلع��وا عل��ى األجنح��ة المخصص��ة للع��زل، 
والتجهي��زات المصاحب��ة آللي��ة اس��تقبال وتحوي��ل 
المرضى، والتدابير الوقائية التي وضعت لمنع انتقال 
العدوى، فيما وجه محمد بن عبداهلل الحضور الكوادر 
العامل��ة التب��اع البروتوك��والت العاجي��ة المتبع��ة 
واإلجراءات الموضوع��ة لمكافحة العدوى، وتطبيقها 
بالش��كل الس��ليم الذي يكفل الحفاظ على س��امة 
وصحة المرضى، وتأمي��ن الحماية لهم من اإلصابة 

بالفيروس، منوهين إلى عدم تس��جيل إي أصابه إلى 
يومنا هذا.

من جانبها استعرضت استشارية األمراض المعدية، 
د.جميلة السلمان، جهود الوزارة التي وضعت الخطة 
العام��ة والبروتوك��والت الطبية لمكافح��ة فيروس 
الكورونا المس��تجد بن��اء على اإلرش��ادات العالمية، 
ومجل��س الصحة الخليجي بش��أن مواكبة اإلجراءات 

االحترازية العالمية واإلقليمية بهذا الشأن.
وحول إجراءات العزل أوضحت الس��لمان، أنه بحسب 

منظم��ة الصح��ة العالمي��ة، فانه يتم ع��زل الحاالت 
المؤكدة، والحاالت المش��تبه بها يطبق عليها العزل 
لحي��ن ظهور النتائج المختبرية، وإذا تأكدت اإلصابة 
بالمش��تبه ب��ه، يتم الع��زل، وأما إذا كان��ت النتيجة 
س��البة، يتم إعط��اء المريض اإلرش��ادات للبقاء في 

المنزل لمدة 14 يومًا.
وطبقت البحرين اإلرش��ادات الس��ابق ذكرها، بحيث 
تجرى الفحوصات للمش��تبه بهم ويتم عزلهم لحين 
ظهور نتيجة الفحص، وعندما تظهر نصيحة الفحص 

س��البة، وال توجد لديهم أعراض يغادر المستش��فى 
ويطلب منهم اس��تكمال مدة ال�14 يومًا في المنزل 
كخط��وة احترازي��ة، ومراجع��ة المستش��فى في حال 

ظهور األعراض.
وأوضحت بأنه نش��رت المنظم��ة على موقعها جميع 
اإلرشادات االحترازية المتعلقة بالمرض وتقوم بنشر 

المستجدات الخاصة حول انتشار الفيروس.
وتوصي المنظم��ة باتخاذ التدابير الصحية المحددة 
للمس��افرين، وف��ي حالة ظه��ور أعراض تش��ير إلى 
اإلصابة بمرض تنفسي أثناء السفر أو بعده، يُشجّع 
المس��افر على التماس العناية الطبية وإطاع مقدم 
الرعاية الصحية على األماكن التي س��افر إليها، وتم 
تحديث اإلرشادات المتعلقة بالسفر في هذا الصدد.

وال تنص��ح المنظم��ة بتطبي��ق أي قي��ود على حركة 
الس��فر أو المبادالت التجارية مع الصين استنادًا إلى 

المعلومات المتاحة حاليًا عن هذا الحدث.
علم��ًا بأن اإلج��راءات المتبعة مس��تمرة فيما يخص 
مكافحة انتش��ار العدوى ف��ي المملك��ة، واإلجراءات 
المطبقة من الصحة العامة، واإلجراءات عند المنافذ، 
والتعامل مع القادمين من جمهورية الصين الشعبية 
حي��ث يتم متابعة جمي��ع القادمين من الصين لمدة 
14 يومًا من قبل فريق متخصص من الصحة العامة 
واالتص��ال به��م يومي��ا للتأكد من خلوه��م من أي 

أعراض والتزامهم بإرشادات العزل.

 المانع: فحص 39 حالة مشتبهًا بإصابتها
بـ»كورونا« بينهم 28 بحرينيًا.. والنتائج سليمة

     47 سريرًا في جناح العزل بـ»إبراهيم كانو«
كش��ف وكي��ل وزارة الصح��ة، د.وليد المان��ع، عن تعامل 
وزارة الصح��ة ممثلة بمجم��ع الس��لمانية الطبي مع 39 
حالة مشتبهًا بإصابتها بفيروس »كورونا المستجد« منذ 
اكتش��افه في الصين في يناير الماضي ولغاية كتابة هذا 
الخب��ر، منهم 28 بحريني��ًا و11 أجنبيًا، مؤك��دًا أن جميع 
الح��االت المفحوصة في مختبر الصحة العامة تبين بأنها 
س��ليمة وغير مصابة بالفيروس، مم��ا يؤكد خلو مملكة 

البحرين من أي حالة مصابة ب�«كورونا المستجد«.
وق��ال ل�»بن��ا« على هام��ش الزي��ارة التفقدي��ة لرئيس 
المجل��س األعلى للصح��ة، الفريق طبيب الش��يخ محمد 
بن عب��داهلل آل خليفة، ووزي��رة الصحة، فائق��ة الصالح، 
لمرك��ز إبراهيم خليل كانو الصح��ي واالجتماعي لاطاع 
عل��ى أجنح��ة الع��زل واالس��تعدادات التي يت��م اتخاذها 

للتصدي لفيروس »كورونا المستجد«، إنه تم التعامل مع 
الجامعيين البحرينيين العائدين من الجمهورية الصينية 
وفق اإلج��راءات االحترازية المعمول به��ا محليًا وعالميًا، 
حي��ث كانت بعض اإلجراءات مش��ددة وفق��ًا لمدى قرب 
الطلبة وحاالت االش��تباه م��ن منطقة الجائحة الرئيس��ة 
»ووه��ان« وعزلهم لمدة 14 يومًا للتأكد من س��امتهم 

من الفيروس.
وحول تش��خيص سبع حاالت مرضية مؤكدة في اإلمارات 
العربية المتحدة، أكد المانع وجود تنسيق ومتابعة يومية 
مع وزارة الصح��ة اإلماراتية ممثلة بوكي��ل وزارة الصحة 
ووقاية المجتمع المساعد للمراكز والعيادات رئيس اللجنة 
الوطنية لمكافحة الجائحات في اإلمارات، د.حسين الرند، 
لرص��د آخر التطورات ولتفادي انتش��ار الفي��روس خليجيًا 

عبر جمع بيانات المس��افرين بي��ن المطارات والتأكد من 
حاالتهم الصحية أواًل بأول.

وذكر المانع أن أجنحة العزل في مركز إبراهيم خليل كانو 
الصحي واالجتماعي تعتبر خطوة معززة للخدمات الصحية 
واإلجراءات االحترازية التي تتبعها البحرين للحيلولة دون 
دخول جائحة »كورونا المس��تجد« للمملك��ة، بما يكمل 

العزل العاجي في مجمع السلمانية الطبي.
وأوض��ح المان��ع أن مرك��ز إبراهي��م خليل كان��و الصحي 
واالجتماع��ي س��يوفر 47 س��ريرًا لغاي��ات ع��زل الحاالت 
المش��تبه بها وإقامته لمدة أس��بوعين تحت الماحظة، 
ليك��ون بمثاب��ة إضاف��ة احترازية مهم��ة جدًا بالنس��بة 
للمنظومة الصحية في المملك��ة لمواجهة هذه الجائحة 

د.وليد المانعالمستجدة.

 سفير بكين بالبحرين: تأجيل عودة 
المستثمرين الصينيين العاملين بمدينة التنين مؤقتًا

كشف س��فير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة 
البحري��ن، أن��ور حبي��ب اهلل، عن تأجيل ع��ودة رجال 
األعمال الصينيين الذي��ن يعملون في مدينة التنين 
مؤقت��ًا بن��اء على ق��رار مجل��س إدارة المدين��ة لمنع 

وصول »كورونا« المستجد.
وأض��اف حبي��ب اهلل، خ��ال مؤتمر صحاف��ي األحد، 
أن��ه يجب على رجال األعمال الصينيين عند الس��ماح 
بعودتهم القيام بالتس��جيل لدى إدارة الش��ركة بعد 
وصوله��م البحرين، والعزل بأنفس��هم ف��ي المنزل 
والحص��ول عل��ى الرعاي��ة الطبي��ة ف��ي أس��رع وقت 

ممكن«.
وأوضح، أن عدد المتعافين من الفيروس في الصين، 
بلغ 2050 ش��خصا، مشيرا إلى أنه اعتبارا من الثانية 
عشرة منتصف ليل 7 فبراير 2020 تم تسجيل الحاالت 
المؤك��دة والبالغ عددها 34546 حالة، فيما بلغ عدد 
الوفيات 722 حالة بينما عدد الحاالت المش��تبه فيها 

27567 حالة.
ولفت الس��فير الصيني، إلى أن الحاالت المشتبه بها 
والح��االت المؤكدة تتركز في مقاطعة هوبي وخاصة 
مدينة ووهان، وتم تسجيل اإلصابات في المقاطعات 

الصينية األخرى.
وأك��د خال المؤتم��ر، أن الفي��روس الجدي��د مازال 
غامض��ًا، وال يعرفهالناس بش��كل جي��د، فيحتاج إلى 
االختب��ار والتأكي��د لتعميق معرفته، الفت��ا إلى حزنه 
الش��ديد على وف��اة الطبيب الصيني ل��ي وين يانغ، 
الذي كان أول من أطلق تحذيرا بعد ظهور الفيروس.

وأش��ار إلى أنه يقدر مس��اهماته لمكافحة الفيروس 
وإظهاره ما أخفت��ه الحكومة الصينية من حقائق عن 
الش��عب، ولهذا الس��بب يمكن أن ن��رى ازديادا عدد 

اإلصابات المؤكدة كل يوم.
وبش��أن وضع مدين��ة التنين واإلج��راءات فيها لمنع 
انتشار الفيروس، قال السفير الصيني: »حتى اآلن، لم 
يؤثر الوباء على التبادل بين الصين والبحرين، وعلى 

الرغ��م من إصدار وزارة الخارجية البحرينية بينا تدعو 
فيه جمي��ع المواطنين البحرينيين بعدم الس��فر إلى 
الصي��ن إال للضرورة القص��وى، وتنصح أيضا بتفادي 
الدول التي انتش��ر فيها الفي��روس، إال أن الصين لن 

تمنع البحرينيين من الدخول«.
وبالنس��بة لمدينة التني��ن كأكبر جالي��ة صينية في 
البحري��ن فإنها أول��ت اهتماما بالغا الحت��واء الوباء، 
وتدعو رجال األعمال إلى ع��دم العودة إلى البحرين، 
مؤكدا أن التأثير على التج��ارة لمدينة التنين مؤقت 
ومحدود ولن يس��تمر لفترة طويل��ة، مع وجود الثقة 

الكاملة للتعاون االقتصادي والتجاري بين البلدين.
وفيما يتعلق بصحة المعلومة أن أس��باب المرض هو 
س��وق ووهان الذي تب��اع به حيوانات تس��ببت بهذا 
المرض، أكد الس��فير الصين��ي، أن »المركز الصيني 
لمكافحة األمراض والوقاي��ة منها أعلن أن 33 عينة 

من أصل 585 عينة تم جمعها من س��وق المأكوالت 
البحري��ة ف��ي ووهان تحت��وي على الحم��ض النووي 
للس��الة الجديدة من فيروس كورونا المس��تجد، ما 
يش��ير إلى أن الفي��روس ينبع من الحيوان��ات البرية 
الت��ي تباع ف��ي هذا الس��وق، وقد يربط ه��ذا الوباء 
بالتجارة بالحيوانات البري��ة ولكنه يحتاج إلى المزيد 

من الدراسات والتحقق العلمي«.
ولفت إلى أن اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة 
المركزية للحزب الشيوعي الصيني، عقد اجتماعا في 
3 فبراير وطلب تعزيز المراقبة وحظر سوق الحيوانات 
البري��ة غير الش��رعية والتجارة المتعلق��ة بها، تجنبا 

للمخاطر الكبيرة على الصحة العامة.
وبالنس��بة لخطط الط��وارئ في الصي��ن واإلجراءات 
المتبع��ة للتعامل مع الفيروس، أكد الس��فير الصيني 
أنه »منذ انتش��ار الوباء أولت الحكومة الصينية على 
كافة المستويات أهمية كبيرة لتعبئة القوات الوطنية 
لمكافح��ة الوب��اء، حيث أصدر الرئيس الصيني ش��ي 
جينبينغ عدة توجيهات بهذا الخصوص، شكلت على 
إثره��ا مجموعة رائ��دة في مجال الوقاية والس��يطرة 

على الوباء«.
وأضاف »اتخذنا سلس��لة إجراءات حاسمة غير عادية، 
حيث أوفدت الحكوم��ة والجيش الخبراء الطبيين إلى 
مدينة ووه��ان المنكوبة للمس��اندة، وأغلقت جميع 
الطرق إلى خ��ارج المدينة وتم تعليق جميع وس��ائل 
النق��ل العام مما من��ع انتش��ار الوباء بش��كل فعال، 
وأنش��أت مستش��فيين تخصصي��ن في أقص��ر وقت 

ممكن لعاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.
كما تعق��د اللجنة الوطنية للصح��ة الصينية مؤتمرًا 
صحافيًا يوميا لنشر المستجدات والبيانات والتدابير، 
ناهيك عن توفر الخبرات الناجحة خال عملية مكافحة 
س��ارس وإيبوال وH5N1 وغيره��ا، بحيث لدينا كامل 
الثقة والقدرة والم��وارد على الفوز في هذه المعركة 

ضد فيروس كورونا الجديد«.

وع��ن الميزانية المرصودة للتعامل مع المرض، قال: 
»حت��ى منتص��ف لي��ل 2 فبراير، خصصت الس��لطات 
المالي��ة الصينية عل��ى جميع المس��تويات 47 مليار 
ي��وان، أي حوالي 6,8 مليار دوالر، ألعمال الوقاية من 
الفي��روس والس��يطرة عليه، وتم اس��تخدام األموال 
بش��كل أس��اس لتوفير العاج��ات الطبي��ة والبدالت 
المؤقت��ة للعاملي��ن ف��ي المج��ال الطب��ي وموظفي 
الوقاي��ة من األوبئ��ة، باإلضافة إلى ش��راء المعدات 

الطبية والكواشف التشخيصية«.
وأكد السفير الصيني، عند سؤاله عن وجود أي حاالت 
تابع��ة للس��فارة الصينية ف��ي البحرين، أنه حس��ب 
البيان الصادر عن وزارة الصحة البحرينية، لم تسجل 

أي إصابة لفيروس كورونا حتى اآلن.
وأشار إلى أن »لدينا القدرة على المحافظة على سامة 
وصحة الشعب الصيني، وسيتم اتخاذ التدابير القوية 
لتقدي��م الظ��روف الجي��دة للعمل والحي��اة لألجانب 
المقيمي��ن ف��ي الصي��ن، وم��ن بينه��م المواطنين 

البحرينيين، بما يخدم قضية الصحة الدولية«.
وأك��د أن ه��ذا الوباء ل��ن يؤثر عل��ى جاذبية الصين 
التعليمي��ة، حيث ترحب الصي��ن بالطلبة البحرينيين 
للدراس��ة في الصين، وتس��تعد لتقديم التسهيات 

لهم للدراسة والعمل والعيش في الصين.
وبين الس��فير، أن الوباء س��يزيد الضغوط على أداء 
االقتص��اد الصين��ي على الم��دى القصي��ر، لكن هذا 
التاثير ال ي��زال جزئيا ومؤقتا ومح��دودا، وفي الوقت 
نفس��ه فإن الشكل الجديد لاقتصاد الرقمي الصيني 
نشط للغاية، حيث يشكل نقطة نمو جديد لاقتصاد 

لكي يعوض الخسائر التي تسبب بها الوباء.
ع��اوة على ذلك، ف��إن إنتاج اإلم��دادات الطبية عزز 
أيض��ا تنمي��ة التصني��ع في الصي��ن، وعل��ى المدى 
المتوس��ط والطويل وم��ع تحقيق النتائ��ج اإليجابية 
الحتواء الوب��اء تدريجيا، لن يتغير االتجاه السياس��ي 

لاقتصاد الصيني.

فاطمة يتيم »تصوير: سهيل الوزير«

مركز إبراهيم كانو يبدأ باستقبال مخالطي مرضى “كورونا” والقادمين من الصين

https://bit.ly/38dAj7b
https://bit.ly/2OGFgxE

https://alwatannews.net/article/866493



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

اإلثنين
10  فبراير 2020

أخبار طبية هامة
البالد

7
4136

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  قـــام 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة  الشـــيخ محمـــد 
ورئيـــس الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا المســـتجد، وبحضـــور 
وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح، بزيـــارة 
تفقدية صباح أمس لمركز إبراهيم خليل 
كانـــو االجتماعي، وذلك لتفقـــد جاهزيته 
واالســـتعدادات التي اتخذت لتخصيص 
المركز للعزل واستقبال الحاالت المشتبه 
المســـتجد،  بفيـــروس كورونـــا  بإصابتهـــا 

الوطنـــي  الفريـــق  بتوجيهـــات  وذلـــك 
لمجابهة الفيروس.

األجنحـــة  علـــى  االطـــاع  تـــم  وقـــد   
والتجهيـــزات  للعـــزل،  المخصصـــة 
وتحويـــل  اســـتقبال  آلليـــة  المصاحبـــة 
التـــي  الوقائيـــة  والتدابيـــر  المرضـــى، 
وضعـــت لمنـــع انتقـــال العـــدوى. وخـــال 
الكـــوادر  تـــم توجيـــه  التفقديـــة  الزيـــارة 
العاملة على اتباع البروتكوالت العاجية 
الموضوعـــة  واإلجـــراءات  المتبعـــة 
بالشـــكل  وتطبيقهـــا  العـــدوى،  لمكافحـــة 
الســـليم الذي يكفل الحفاظ على ســـامة 

وصحـــة المرضـــى، وتأميـــن الحماية لهم 
من اإلصابة بالفيروس.

 وتأتـــي هـــذه الزيـــارة فـــي إطـــار تعزيـــز 
الجهود المبذولة واإلجراءات االحترازية 
الجـــاري تطبيقهـــا لمنـــع وصـــول فيروس 
كورونـــا المســـتجد منـــذ إعـــان منظمـــة 
الصحة العالمية بخطورته، حيث وضعت 
العاقـــة  ذات  والجهـــات  الصحـــة  وزارة 
عـــدًدا من اإلجراءات الوقائية المشـــددة، 
واتخـــذت خطـــوات جديـــدة لمنع وصول 
العـــدوى إلـــى مملكـــة البحريـــن.  يذكر أن 
مملكـــة البحريـــن قـــد طبقت اإلرشـــادات 

السابق ذكرها، بحيث تجرى الفحوصات 
للمشـــتبه بهم ويتـــم عزلهم لحيـــن ظهور 
نتيجـــة الفحـــص، وعندما تظهـــر نصيحة 
الفحص ســـالبة، وال توجد لديهم أعراض 
يغادر المستشفى ويطلب منهم استكمال 
مـــدة الــــ 14 يوًمـــا فـــي المنـــزل كخطـــوة 
فـــي  المستشـــفى  ومراجعـــة  احترازيـــة، 
حال ظهور األعراض.  وقد تم تخصيص 
مكان للعاج والعزل في مجمع السلمانية 
الطبـــي لمـــن يتـــم تشـــخيصه بالفيروس، 
بينمـــا تم تخصيص مركـــز إبراهيم خليل 
كانـــو ليكـــون جهـــة العزل لمـــن يخالطون 

المريض أو القادمين من الصين لمدة 14 
يوًما. وتـــم من يوم األحد 9 فبراير البدء 

باستقبال المشـــتبه بهم بالمركز، وتطبيق 
اإلجراءات الازمة لمنع انتشار العدوى.

المنامة - وزارة الصحة

رئيس “األعلى للصحة” والصالح يتفقدان مركز إبراهيم خليل كانو
ــزل الـــحـــاالت الــمــشــتــبــه بــإصــابــاتــهــا بـــ “كـــورونـــا” ــع الـــوقـــوف عــلــى جــاهــزيــتــه ل

local@albiladpress.com07

فحص 39 حالة مشتبًها بإصابتها بـ”كورونا” جميعها سليمة
بينهم 28 بحرينيًّا وعزل الجامعيين العائدين من الصين 14 يوًما للتأكد من سالمتهم

كشـــف وكيـــل وزارة الصحـــة وليد 
المانـــع، عـــن تعامـــل وزارة الصحـــة 
ممثلة بمجمع الســـلمانية الطبي مع 
39 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس 
“كورونـــا المســـتجد” منذ اكتشـــافه 
الماضـــي  ينايـــر  فـــي  الصيـــن  فـــي 
ولغايـــة كتابة هـــذا الخبر، منهم 28 
أن  مؤكـــًدا  ـــا،  أجنبيًّ ـــا و11  بحرينيًّ
فـــي  المفحوصـــة  الحـــاالت  جميـــع 
مختبـــر الصحـــة العامة تبّيـــن بأنها 
ســـليمة وغيـــر مصابـــة بالفيروس، 
ممـــا يؤكـــد خلـــو مملكـــة البحريـــن 
بـ”كورونـــا  مصابـــة  حالـــة  أي  مـــن 

المستجد”.
 جـــاء ذلـــك، علـــى هامـــش الزيـــارة 

التفقديـــة لرئيـــس المجلس األعلى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  محمـــد 
الصالـــح،  فائقـــة  الصحـــة  ووزيـــرة 
لمركز إبراهيـــم خليل كانو الصحي 
واالجتماعـــي لاطاع على أجنحة 
العـــزل واالســـتعدادات التـــي يتـــم 
اتخاذها للتصدي لفيروس “كورونا 

المستجد”.
 وأوضـــح المانع في تصريح خاص 
لوكالـــة أنباء البحرين “بنـــا”، أنه تم 
التعامل مع الجامعيين البحرينيين 
العائديـــن من الجمهوريـــة الصينية 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  وفـــق 
المعمول بهـــا محليا وعالميا، حيث 
كانـــت بعـــض اإلجـــراءات مشـــددة 

وفًقـــا لمدى قـــرب الطلبـــة وحاالت 
الجائحـــة  منطقـــة  مـــن  االشـــتباه 
الرئيســـية “ووهـــان” وعزلهـــم لمدة 
14 يوًمـــا للتأكـــد من ســـامتهم من 

الفيروس.
حـــاالت  ســـبع  تشـــخيص  وحـــول   
اإلمـــارات  فـــي  مؤكـــدة  مرضيـــة 
العربيـــة المتحدة، أكد المانع وجود 
تنســـيق ومتابعة يوميـــة مع وزارة 
الصحـــة اإلماراتيـــة ممثلـــة بوكيل 
المجتمـــع  ووقايـــة  الصحـــة  وزارة 
والعيـــادات  للمراكـــز  المســـاعد 
رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحة 
الجائحـــات فـــي اإلمـــارات حســـين 
الرند لرصد آخر التطورات ولتفادي 
ا عبر جمع  انتشار الفيروس خليجيًّ

بيانات المســـافرين بيـــن المطارات 
والتأكد من حاالتهـــم الصحية أوالً 

بأول.
 وذكـــر المانـــع أن أجنحة العزل في 
مركـــز إبراهيم خليـــل كانو الصحي 

واالجتماعـــي تعتبر خطـــوة معززة 
واإلجـــراءات  الصحيـــة  للخدمـــات 
االحترازيـــة التـــي تتبعهـــا البحرين 
جائحـــة  دخـــول  دون  للحيلولـــة 
“كورونـــا المســـتجد” للمملكـــة، بمـــا 
يكمـــل العـــزل العاجي فـــي مجمع 

السلمانية الطبي.
 وأوضـــح المانـــع أن مركـــز إبراهيم 
خليـــل كانـــو الصحـــي واالجتماعي 
ســـيوفر 47 ســـريًرا لغايـــات عـــزل 
الحاالت المشتبه بها وإقامته لمدة 
أســـبوعين تحت الماحظة، ليكون 
ا  بمثابـــة إضافة احترازية مهمة جدًّ
بالنســـبة للمنظومـــة الصحيـــة فـــي 
المملكـــة لمواجهـــة هـــذه الجائحـــة 

المستجدة.

المنامة - بنا
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أعلـــن الســـفير الصينـــي لـــدى مملكـــة البحريـــن، أنور حبيـــب هللا ان 
جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية قررت تعطيـــل المدارس بـــكل مراحلها 
والجامعـــات فـــي الفتـــرة الحاليـــة، مؤكـــًدا أن الطـــاب البحرينييـــن 
المنتســـبين للجامعات الصينية وهم في إجازة رســـمية معتمدة من 
الحكومة، مبيًنا أن هذه اإلجازة تسري على نحو 800 طالب وطالبة 
بحرينيـــة ممـــن يدرســـون فـــي الجامعـــات الصينية، مشـــيرا إلى أن 
الحكومة الصينية قررت تمديد اإلجازة حتى السيطرة على الوباء. 
وأكـــد حبيب هللا، أن الحكومـــة الصينية ســـتقوم بتعويض الطاب 
عن الغياب والذي يأتي ضمن اإلجراءات االحترازية والوقائية التي 
تتخذهـــا الحكومـــة لحماية الطلبة مـــن الوباء، مؤكـــدا أن الحكومة 
ســـتقدم العديد من التسهيات لمساعدة الطلبة الستمرار دراستهم، 
مبينـــا أن الســـفارة الصينيـــة بالبحرين على تواصل مســـتمر لمتابعة 

أمور الطلبة مع السلطات المختصة بالصين.
جـــاء ذلـــك في تصريحـــات للســـفير خـــال مؤتمر صحافـــي عقدته 
الســـفارة الصينيـــة صباح أمس في فندق الريجنســـي إللقاء الضوء 
علـــى آخر تطـــورات الفيروس وخطـــة الحكومة الصينيـــة الحتواء 
الوباء والســـيطرة عليه، مشـــيدا باإلجـــراءات االحترازية والوقائية 
التي اتخذتها الحكومة البحرينية في منع صول الفيروس للبحرين. 
وفـــي ســـياق متصل، أوضح الســـفير الصيني أنـــه يعيش في مملكة 
البحريـــن 4000 صينـــي، وأن البحرين لم تصدر حتـــى اآلن أي قرار 
رســـمي لمنع دخول الصينيين إلى أراضيها، ولكنها قامت بإجراءات 
احترازية ووقائية في كل منافذ الدخول البحرية والجوية والبرية 
بمـــا يتماشـــى مع متطلبـــات الصحة العالمية بيـــد ان 25 دولة منعت 

دخول رعايا الصين إلى أراضيها.
وكشـــف عـــن أن مجلـــس إدارة مدينة التنيـــن قرر إبـــاغ الصينيين 
المســـافرين للصين وتأجيل عودتهم خاصة من مدن الوباء والذين 
يعملون في المدينة، مبينا أن منظمة الصحة العالمية تعارض فرض 

أي حظر ومنه حظر الطيران علي الصين حاليا.

إجراءات متكاملة ضد الفيروس

وأكـــد الســـفير أن الصين قادرة على قهر الفيـــروس والفوز بالمعركة 
ضـــده، مبينـــا ان الوبـــاء الـــذي ينتشـــر حاليـــا فـــي منطقتـــي “وهـــان 
ووهبي” قد  اُتخذت “إجراءات متكاملة ضده على كل المستويات، 
فالصيـــن تعاملـــت مع الوباء بشـــفافية ومع كل الـــدول التي تتعامل 
معهـــا حـــول العالم”، الفتا إلى أن 21 دولـــة باإلضافة الى 14 منظمة 

عالمية قدمت مساعدات للصين الحتواء الفيروس.
إلى ذلك، أشـــار الســـفير الصيني إلى أن حجـــم  التبادل التجاري مع 

البحرين في العام الماضي تجاوز 2 مليار دوالر وان هذا الميزان قد 
يتذبب دون هذا المســـتوى، مؤكدا قدرة الصين على العودة كأقوى 
اقتصـــاد فـــي العالم وهو مـــا أكدته أرقـــام البورصـــة الصينية خال 

األيام الماضية بعد تعافيها من بعض تأثيرات الوباء .

السلمان: البحرين خالية من “كورونا” داخل كادر

مـــن جانبها، أكدت جميلة الســـلمان من مجمع الســـلمانية الطبي، ان 
البحريـــن خاليـــة من فيـــروس “الكورونا” ولم تســـجل البحرين لحد 
اآلن أي إصابـــة، مؤكـــدة، أن وزارة الصحـــة ممثلـــة بالفريق الوطني 
للتصـــدي لوبـــاء كورونـــا، تتابـــع 500 شـــخص لمـــدة 15 يومـــا، مـــن 
المسافرين الذين عادوا من الصين للبحرين خال هذه الفترة وبعد 
أن خضعـــوا للفحـــص بعيـــادة المطار وتتـــم متابعتهم بشـــكل يومي 

ومستمر للتأكد من خلوهم من الفيروس.
واشـــارت إلى ان المختبر أجرى حتى اآلن 40 تحليا كانت نتائجها 

سلبية أي غير مصابة.

الخوف أفظع من الوباء

ومنذ انتشـــار الوضـــع الوبائي اللتهـــاب الرئوي الناجـــم عن فيروس 
كورونـــا المســـتجد، أولـــت الحكومـــة الصينية أهمية كبيـــرة للوقاية 
من فيروس كورونا واحتواء انتشـــاره، وقام الرئيس الصيني شـــي 
جينبينغ بنفســـه باإلشـــراف علـــى العمليـــة وإصدار عـــدة توجيهات 
مهمـــة بهذا الخصـــوص. وفي هذا الصدد، شـــدد حبيب هللا على أن 
الخوف أفظع من الوباء، مشيرا الى أن الحاالت المؤكدة حتى اآلن 
بلغـــت 37 الـــف حالة وعـــدد الوفيـــات 723 والحاالت المشـــتبه فيها 
27657. وقال: رغم أن عدد المصابين بالفيروس كبير، ولكن بسبب 
جهـــود الصيـــن فإن معـــدل الوفيـــات منخفض جدا ويصـــل الى 2.1 
% فقـــط داخـــل الصيـــن، منوهـــا أنه تم تســـجيل 278 حالـــة مؤكدة  
بفيـــروس كورونـــا خـــارج الصيـــن، وأن هذا الحجـــم ال يتجاوز 1 % 
مـــن حجم جميع اإلصابات.  وأوضح الســـفير الصينـــي، لقد التقيت 
وزيـــرة الصحة ووزيـــر الخارجية ورئيس األمن العـــام على التوالي 
منذ انتشار الوباء، وأبلغتهم بالتدابير التي تتخذها الصين الحتواء 
الوبـــاء والســـيطرة عليه، وأكـــدوا لي اعتزاز البحريـــن بالعاقات مع 

الصين ودعمها للصين. 
وأردف: لقد اتخذت وزارة الصحة البحرينية اإلجراءات االحترازية 
لفحص كل المسافرين في المنافذ، وطلبت من المسافرين القادمين 
من الصين والمســـافرين الذين زاروا الصين في األيام  14 الماضية 
اســـتام اســـتمارة اإلعان للصحة، وأعتقد إن هـــذه اإلجراءات هي 
مهنية وفعالة. وقد أنشـــأت ســـفارتنا آلية االتصال الوثيق مع وزارة 
الصحـــة البحرينيـــة، وســـاعدنا الوزارة علـــى ترجمة بعـــض الوثائق 
اإلرشـــادية العربيـــة إلى اللغـــة الصينيـــة وقمنا بالتعاون والتنســـيق 

المثمرين بشأن منع انتشار الفيروس.
 وفي المرحلة المقبلة ستبقى السفارة على اتصال وثيق مع الجهات 
البحرينيـــة، وتتبـــادل معلومـــات حـــول الوباء في الوقت المناســـب 
وتقاســـم اإلنجازات العلمية والخبـــرات الناجحة للصين، مما يحمي 

سامة وصحة الشعبين الصديقين.
وقـــال: ومن أجـــل تفادي حدوث الوبـــاء في البحريـــن، قد أصدرت 
الســـفارة بعض اإلرشـــادات والتعميمات للجالية الصينية والشركات 
الصينية في البحرين، وطلبنا من كل األشخاص الذين يعودون إلى 
البحريـــن مؤخـــرا القيام بالعزلـــة الذاتية في بيوتهـــم لمدة 14 يوما، 
وطلـــب الرعايـــة الطبيـــة في أســـرع وقـــت ممكن حينمـــا يحدث أي 
عرض مشـــتبه فيه، وطلبت الســـفارة مـــن الجاليـــة الصينية متابعة 
المعلومـــات من المصادر الرســـمية وتلتـــزم بالتدابير التـــي اتخذتها 
البحرين وبذل الجهود المشتركة مع البحرين لمنع وصول الفيروس 

إلى الباد.

إجـــازة فـــي  بالصيـــن  الدارســـون  البحرينيـــون  الطلبـــة  “الصحافـــة”:  لــــ  اهلل  حبيـــب 

السفير الصيني: قـادرون على قهــر فيـروس “كورونا”
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خالل المؤتمر الصحافي

وليد المانع

هل سيؤثر الوباء على اقتصاد الصين؟ «

االقتصـــاد  أداء  علـــى  الضغـــوط  الوبـــاء  ســـيزيد 
الصينـــي على المدى القصير، لكن هـــذا التأثير ما 
يزال جزئيا ومؤقتا ومحدودا وفي الوقت نفسه، 
فـــإن الشـــكل الجديـــد لاقتصاد الرقمـــي الصيني 
نشـــط للغايـــة، حيـــث يشـــكل نقطـــة نمـــو جديدة 
لاقتصـــاد لكـــي يعوض لخســـائر التي تســـبب بها 
الوبـــاء، عـــاوة على ذلـــك، فإن إنتـــاج اإلمدادات 

الطبية قد عزز أيًضا تنمية التصنيع في الصين.
ماذا عن المدارس والجامعات؟ «

أن  الصينيـــة  والتربيـــة  التعليـــم  وزارة  قـــررت 
كل  فـــي  الـــدروس  اســـتئناف  موعـــد  ترجـــئ 
المـــدارس والجامعـــات فـــي البـــاد. وبالنســـبة 
لتاريـــخ إعـــادة فتـــح دور الحضانـــة والمدارس 
والمؤسســـات الثانويـــة فســـيتم تحديـــده مـــن 
قبل الســـلطات التعليمية المحليـــة باالتفاق مع 

الحكومة المحلية، وطلب الوزارة عدم الخروج 
والقيـــام  والزيـــارات  والتجمعـــات  البيـــت  مـــن 
بالنشـــاطات الكبيرة، وتواصـــل القيام بالفحص 
الصارم لكل المسافرين الذين يغادرون الصين. 

إعالن الصحة العالمية حالة الطوارئ، هل  «
يمنع الصينيين من دخول البحرين؟ 

نثـــق بـــأن المجتمـــع الدولـــي بمـــا فيـــه البحرين 
الصديقـــة ســـتواصل دعـــم إجـــراءات الصيـــن 
الحتـــواء الفيـــروس، وتقييـــم الوبـــاء بصـــورة 
موضوعيـــة علمية هادئة، وتحتـــرم ماحظات 
مهنيـــة لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة التـــي تتخذ 
السياســـة الحذرة في إدارة الحدود وال تفرض 
الســـفر  حركـــة  علـــى  الضروريـــة  غيـــر  القيـــود 

والتجارة.
ما وضع مدينة التنين «

حتى اآلن لم يؤثر الوباء في التبادل اإلنســـاني 

الطبيعـــي بيـــن الصيـــن والبحريـــن، وعلى رغم 
إصـــدار وزارة الخارجيـــة البحرينية بيانا تدعو 
جميـــع المواطنين البحرينيين عدم الســـفر إلى 
الصيـــن إال للضـــرورة القصـــوى، نظـــرا النتشـــار 
فيـــروس كورونا، وتنصح أيضـــا بتفادي الدول 
التـــي انتشـــر فيهـــا الفيـــروس، ولكـــن، لـــم تمنع 

الصين البحرينيين لدخول الصين.
مدينـــة التنين كأكبر جالية صينية في البحرين 
أولـــت اهتمامـــا بالغـــا الحتـــواء الوبـــاء، ودعت 
رجال األعمال هنا إلى عدم العودة إلى البحرين 
مؤقتـــا، والقيام بالتســـجيل إلدارة الشـــركة بعد 
وصولهـــم للبحريـــن، والقيام بعزل أنفســـهم في 
البيـــت والحصـــول علـــى الرعايـــة الطبيـــة فـــي 

أسرع وقت ممكن بحال اإلصابة.
ماذا عن التنسيق بين السفارة ووزارة الصحة  «

البحرينية؟

في السنوات األخيرة حافظت الجهات الصحية 

للصين والبحرين على االتصال وهناك تنســـيق 
في إطـــار منتدى التعاون الصيني العربي، وقد 
التقيـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح التـــي 
أطلعتنـــا  على التدابير البحرينية المتخذة لمنع 
ومكافحة استيراد الوباء واالستجابة للحاالت 
المحتملـــة، مؤكـــدة أن البحريـــن تدعـــم الصين 
وتعتقـــد أن الصيـــن يمكنهـــا إيجاد طـــرق فعالة 
لمواجهة الوباء، مما سيساعد في ضمان األمن 
الصحـــي ألعالمـــي و تســـتعد البحريـــن لتقديـــم 
المســـاعدات فـــي حـــدود قدرتها علـــى احتواء 

الوباء في الصين والسيطرة عليه.
المـــرض، وقـــد أنشـــأت ســـفارتنا  انـــدالع  منـــذ 
الخـــط الســـاخن مـــع وزارة ألصحـــة وســـاعدنا 
وزارة الصحـــة فـــي فـــي ترجمة بعـــض الوثائق 
اإلرشـــادية العربية إلى الصينيـــة، حافظنا على 
اتصـــال وتعاون وثيقين بشـــأن مكافحة الوباء 

من الوقاية منه.

اإلجابات على أسئلة الصحافيين
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