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’hCG øWGƒªdG áë∏°üe ™°†J ∂∏ªdG äÉ¡«LƒJ :ó¡©dG »dh

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØ∏d á©HÉàdG äÉ«∏ª©dG áaôZ ¬JQÉjR iód ó¡©dG »dh ƒª°S |

á``ØFÉW hCG ø``jO hCG ¥ô``Y ø``«H ¥ô``Øj ’ ¢``Shô«ØdG
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 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ó```̀cCG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
 ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 »a  É``̀ehO  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  áë∏°üe  ™`̀°`̀Vh
 Oƒ¡édG áaÉc ¢ùjôμJh ,∫hC’G ΩÉ≤ªdG
 ¬àeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ¬H  ΩÉªàgÓd
 Iô°†M  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  ≈```̀ dEG  GOÉ`̀æ`̀à`̀ °`̀SG
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 ƒgh ,ióØªdG OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG
 ¢ùªj  Ée  ¿CÉ`̀H  ¬àdÓL  ¬«∏Y  ócDƒj  Ée
 √òg  ≈∏Y  Éª«≤e  hCG  Gó``MGh  ÉæWGƒe

.¬∏ªcCÉH øWƒdG ¢ùªj ¢VQC’G
 áμ∏ªªdG  ¿CG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ±É``̀°``̀VCGh
 áaÉc  á¡LGƒe  ≈∏Y  É¡JQó≤e  âàÑKCG
 ≈`̀dEG  É`̀ª`̀FGO  ≈©°ùJ  »`̀gh  äÉjóëàdG
 ®ÉØëdG ≈dEG á«YÉ°ùdG ÉgOƒ¡L ∞«ãμJ
 ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°Uh øeCG ≈∏Y
 ¬JòîJG Ée QÉWEG »a ∂dPh ,ø«ª«≤ªdGh
 á«FÉbhh  á`̀jRGô`̀à`̀MG  äGAGô````̀LEG  ø`̀e
 ó«aƒc)  ÉfhQƒμdG  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d

 äGAGô```̀LEG  ø`̀e  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  É``̀eh ,(19
 ,áeOÉ≤dG á∏MôªdG ™e πeÉ©à∏d §£Nh
 ¢Shô«ØdG  áëaÉμe  »`̀a  º¡°ùj  É`̀ª`̀H

.¬æe ájÉbƒdGh
 Ωƒ«dG  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ¿EG  √ƒª°S  ∫É``̀bh
 áëaÉμªd  IóYÉ°üàe  äÉjóëJ  ¬LGƒj
 …òdG (19 ó«aƒc) ÉfhQƒμdG ¢Shô«a
 …CG  hCG  ø``jO  hCG  m¥ô``̀Y  ø«H  ¥ô`̀Ø`̀j  ’
 ,áØFÉW hCG »YÉªàLG hCG …ôμa AÉªàfG
 Oƒ¡édG  ôaÉ°†J  ÖLƒà°ùj  Ée  ƒ`̀gh
 ßØëj  ÉªH  ¬d  …ó°üàdGh  ¬àëaÉμªd

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U
 √ƒª°S  IQÉ````̀jR  ió``̀ d  ∂``̀ dP  AÉ``̀L
 QÉ`̀ Ñ`̀c ø```̀e Oó````̀Y Qƒ``°``†``ë``H ¢```̀ù```̀eCG
 á©HÉàdG  äÉ«∏ª©dG  áaôZ  ø«dhDƒ°ùªdG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØ∏d
 »dh  õcôe  »a  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 á«Ñ£dG  çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dGh  ÖjQóà∏d  ó¡©dG
 å«M  ,…ô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀©`̀ dG  ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H
 äGAGô`̀LE’G  ô«°S  ≈∏Y  √ƒª°S  ¿CÉªWG
 øª°V IòîàªdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G

 ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG
.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc

 ájõgÉédG ¿CG  ≈dEG  √ƒª°S QÉ°TCGh
 á«æWƒdG  QOGƒ`̀μ`̀ dG  É¡H  ™àªàJ  »`̀à`̀dG
 á∏ªàëªdG  äÉjóëàdG  ™«ªL  á¡LGƒªd

 ¢Shô«ØdG QÉ°ûàf’ …ó°üàdG »a º¡°ùJ
 ¿hÉ©J  á«ªgCÉH  É kgƒæe  ,¬àëaÉμeh
 áYô°S  π«©Øàd  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  áaÉc
 á∏ªàëe  äGóéà°ùe  …CG  ™e  πeÉ©àdG
 ¬fÓYEG  ºàj  ÉªH  ΩGõ`̀à`̀d’G  IQhô`̀°`̀Vh

 ßØëj  ÉªH  á`̀«`̀dhó`̀dG  ô«jÉ©ª∏d  É`̀ k≤`̀ah
.™«ªédG áeÓ°S

 ¢`̀Uô`̀ë`̀ dG  ¿EG  √ƒ``̀ª``̀°``̀S  ∫É`````̀bh
 AÉ°†YCG  áaÉc  ¬jóÑj  …òdG  ΩÉªàg’Gh
 á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG

 ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ø`̀«`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀eh
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdGh  »`̀∏`̀gC’Gh
 Éeh  ,ó`̀MGƒ`̀dG  øjôëÑdG  ≥jôa  øª°V
 ácôà°ûe  á«dhDƒ°ùe  øe  ¬H  ¿ƒ©àªàj
 …ó°üàdG  ≈∏Y  É¡ØJÉμJ  π°†ØH  IQOÉ`̀b

 Éª«a  äGQƒ`̀£`̀à`̀dGh  äÉjóëàdG  áaÉμd
 ó«aƒc)  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H  ≥∏©àj

.(19
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édÉH  √ƒª°S  √ƒfh
 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  áaÉc  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG

 ó«aƒc)  ÉfhQƒμdG  ¢Shô«a  áëaÉμªd
 ∞«ãμàd  πª©dG  á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh  (19
 Égôjƒ£Jh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 áeÓ°Sh  áë°U  õjõ©J  »a  º¡°ùj  ÉªH

 .ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

:»æWƒdG ≥jôØdG äÉ«∏ªY áaôZ ¬JQÉjR iód ó¡©dG »dh   

¬∏ªcCÉH øWƒdG ¢ùªj ¢VQC’G √òg ≈∏Y Éª«≤e hCG  GóMGh ÉæWGƒe ¢ùªj Ée
á``ØFÉW hCG  »``YÉªàLG hCG  …ô``μa AÉ``ªàfG …CG  hCG  ø``jO hCG  ¥ô```Y ø```«`H ¥ô```Ø`j ’ É``fhQƒ`c ¢``Shô`«`a

 ô`̀jRh  »ë«eôdG  óªëe  ø`̀H  »∏Y  ¬``Lh
 äGAÉØμ∏d ôjó≤Jh ∫ÓLEG á«ëJ ΩÓYE’G ¿hDƒ°T
 ≈∏Y  ô°TÉÑJ  »àdG  áaôàëªdG  á«Ñ£dG  á«æWƒdG
 øjôaÉ°ùªdG  áaÉc  ≈∏Y  ∞°ûμdG  áYÉ°ùdG  QGóe
 ¢Shô«ØH  IAƒ`̀Hƒ`̀ª`̀dG  ∫hó``̀ dG  ø`̀e  ø«eOÉ≤dG
 º¡dƒ°Uh  Qƒ`̀a   z19-COVID{ÉfhQƒc
 ,òaÉæªdG  ∞∏àîe  ôÑY  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈`̀dEG
 ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ¿hÉ©àH  G kó«°ûe
 ≈∏Y  º¡Hƒ∏b  â©ªàLG  øjòdG  áμ∏ªªdG  ¢`̀VQCG
 É k«dÉY É k«Yh ¢ùμ©j ó¡°ûe »a ,øjôëÑdG  ÖM
 øjôëÑdG  Ö©°T  É¡«∏Y  πÑ oL  á«æWh  É`̀ kMhQh

.É¡∏gCG áeÓ°Sh áμ∏ªªdG øeCG ≈∏Y É kXÉØM
 ÖMÉ°üd áã«ãëdG á©HÉàªdG ¿CG ≈∏Y Oó°Th
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
 QGó`̀e  ≈∏Y  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 äGAGô```̀LEGh  ¢Shô«ØdG  äGQƒ`̀£`̀à`̀d  áYÉ°ùdG
 √QÉ°ûàfG  ™æªd  ájRGôàM’G  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 √ƒª°S ¢`̀Uô`̀M ø`̀ª`̀°`̀V  »``̀JCÉ``̀J  ,OÓ``̀Ñ``̀ dG  »``̀a
 áaÉc  ô«aƒJ  ¿Éª°†d  á«°üî°ûdG  ¬à©HÉàeh
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  á«ë°üdG  äÉeóîdG
 π©Lh ,º¡d á«ë°üdG ájÉYôdG π°†aCG  ºjó≤Jh
 ,äÉjƒdhC’G  ¢SCGQ  ≈∏Y øjôëÑdG  πgCG  áeÓ°S
 ¢†HÉædG Ö∏≤dG ƒg ó¡©dG »dh ƒª°S ¿CG G kócDƒe

 Ihó`̀b  ô`̀«`̀Nh  ,¬∏Ñ≤à°ùeh  ø`̀Wƒ`̀dG  ÜÉÑ°ûd
 áeóN  OÉédG  πª©dGh  »fÉØàdGh  IOÉ«≤dG  »a
 πX »a ø«æWGƒªdG äÉ©∏£àd É k≤«≤ëJh øWƒ∏d
 Iô°†M  IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 øY ΩÓ`````̀YE’G ¿hDƒ``̀ °``̀ T ô````̀jRh Üô`````̀YCGh
 á«°ùæédG  ¿hDƒ°ûd  ¿Éæàe’Gh  ôjó≤àdG  ≠dÉH
 ∑QÉªédG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  á`̀eÉ`̀ bE’Gh  äGRGƒ``é``dGh

 á«æeC’G Iõ¡LC’Gh »fóªdG ¿Gô«£dG ¿hDƒ°Th
 »àdG  É¡JÉ°ù°SDƒeh  á`̀dhó`̀dG  Iõ`̀¡`̀LCG  á`̀aÉ`̀ch
 øWƒdG áeÓ°S πLCG øe QÉ¡ædÉH π«∏dG π°UGƒJ
 ¢VQÉY  …CG  øe  øjôëÑdG  ƒ∏N  øe  ócCÉàdGh
 ¿hÉ©àdG ¿CG É kØ«°†e ,áeGóà°SGh IAÉØμH »ë°U
 á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™«ªL  ø`̀«`̀H  ≥«°ùæàdGh
 ô«î°ùJ  ≈```dEG  ±ó`̀¡`̀j  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  ∞∏àîªH
 ¬«a  Éªd  áaÉc  á«æWƒdG  äÉ«fÉμeE’Gh  äGQó≤dG
 ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,ø«æWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe
 øY  ´ÉaódG  »a  IQôÑdG  øjôëÑdG  AÉæHCG  »fÉØJ
 ±ô oY ÉªdÉ£∏a Üô¨à°ùªdG ôeC’ÉH ¢ù«d º¡æWh
 ºMÓàdGh  áYÉé°ûdÉH  »aƒdG  øjôëÑdG  Ö©°T

.±hô¶dGh ∞bGƒªdG ∞∏àîe »a
 ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀ «`̀ æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dÉ`̀ H ÜÉ```````gCGh
 É`̀gQOÉ`̀ °`̀ü`̀e ø```e QÉ````Ñ````NC’G AÉ``≤``à``°``SG ≈`````dEG
 äÉ©FÉ°ûdG  ∞∏N  QGô`̀é`̀f’G  Ωó`̀Yh  á«ª°SôdG
 IQGRh  ¿CG  G kócDƒe  ,á≤«bódG  ô«Z  äÉeƒ∏©ªdGh
 É¡JÉ°üæe  ∞∏àîe  ô`̀Ñ`̀Yh  ΩÓ```̀YE’G  ¿hDƒ`̀ °`̀ T
 ™°†J  á«fhôàμdE’Gh  á«YGPE’Gh  á«fƒjõØ∏àdG
 »a  ∫hCÉ````̀H  k’hCG  ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 Gòg  ≈∏Y  ôªà°ùà°Sh  ,äGóéà°ùªdG  IQƒ°U
 »a  á«æWƒdG  É¡à«dhDƒ°ùe  øe  É kbÓ£fG  è¡ædG
 IAÉØμH  ábƒKƒªdG  á≤«bódG  áeƒ∏©ªdG  ºjó≤J

.á«aÉØ°Th

á«ª°SôdG ÉgQOÉ°üe øe QÉÑNC’G AÉ≤à°SG ≈dEG ƒYój ΩÓYE’G ôjRh
á≤«bódG ô``«Z äÉeƒ∏©ªdGh äÉ``©FÉ°ûdG ∞∏N QGô``éf’G Ωó``Yh

.ΩÓYE’G ôjRh |

»```̀ dhó```̀ dG ø```jô```ë```Ñ```dG ¢```Vô```©```e π```̀ «```̀LCÉ```̀J
ΩOÉ````̀ ≤````̀ dG ΩÉ`````̀ ©`````̀ dG ≈`````````̀ dEG ≥```̀ FGó```̀ ë```̀ ∏```̀ d

 »àdG  áYQÉ°ùàªdG  äGóéà°ùªdG  Aƒ°V  »a
 á«dƒÄ°ùªH  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  É¡©e  πeÉ©àJ
 Ωõ∏j  É`̀e  π`̀c  ≥«Ñ£Jh  ô«aƒàd  ô«Ñc  ¢`̀Uô`̀Mh
 »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d
 á¡LGƒe  »a  áægGôdG  á«ªdÉ©dG  ±hô¶dG  πX
 kGò«ØæJh  ,(19  -  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 çQGƒμdG  á¡LGƒªd  á«æWƒdG  áæé∏dG  äÉª«∏©àd

 äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dGh  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G  π`̀«`̀LCÉ`̀J  »`̀a  ô¶ædÉH
 ø∏©J  ,ó«©°üdG  Gòg  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  Oƒ¡L  ºYód
 øY »YGQõdG ´É£≤dG á«ªæàd á«æWƒdG IQOÉÑªdG
 »dhódG  øjôëÑdG  ¢Vô©e  áeÉbEG  óYƒe  π«LCÉJ
 ΩOÉ≤dG  ΩÉ©dG  ¬d  Qô≤ªdG  √óYƒe  ≈`̀dEG  ≥FGóë∏d

.≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH ,(2021)
 ΩÉªàg’G  ≥∏£æe  øe  QGô≤dG  Gò`̀g  »JCÉjh

 QGhõ`̀ dGh  ø«cQÉ°ûªdG  áë°U  ≈∏Y  ¢UôëdGh
 øe  kÉeGõàdGh  ,É¡LQÉNh  øjôëÑdG  π`̀NGO  øe
 »YGQõdG  ´É£≤dG  á«ªæàd  á«æWƒdG  IQOÉÑªdG
 »a  áeƒμëdG  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édG  IófÉ°ùªH
 ,áàbDƒªdGh  áFQÉ£dG  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  AGƒ`̀à`̀MG
 áë°üdG ΩGhO ™«ªé∏d ø«æªàe ,≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH

.á«aÉ©dGh

 ≈``̀ ∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀ª`̀ dG Oó``̀ °``̀ T
 ≈`̀∏`̀Y á``̀ «``̀ eÓ``̀ °``̀ SE’G ¿hDƒ``̀ °``̀û``̀∏``̀ d
 ≈dEG ôØ°ùdG øY ´Éæàe’G IQhô°V
 ¢Shô«a  É¡«a  »°ûØàªdG  ∫hó``̀dG
 »∏ëàdG  á«ªgCG  GócDƒe  ,ÉfhQƒc
 øe πc iód áeRÓdG á«dhDƒ°ùªdÉH
 hCG  ,¢VôªdG  ¢VGôYCG  ¬«∏Y ô¡¶J
 ∫hódG ióMEG øe OÓÑdG ≈dEG »JCÉj
 QÉÑNEÉH  QOÉ`̀Ñ`̀j  ¿CÉ``̀H  ,IAƒ`̀Hƒ`̀ª`̀dG
 ;É¡©e ¿hÉ©àjh á«æ©ªdG äÉ¡édG
.¬«æWGƒeh ¬∏gCGh ¬°ùØæd kájÉªM

 ¢ù∏éª∏d  ¿É«H  »a  ∂dP  AÉL
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a ∫ƒ``̀M ¢`̀ù`̀eCG

 :¬«a AÉL ,(19 ó«aƒc)
º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH

 ,ø«ªdÉ©dG  ÜQ  ¬`̀∏`̀d  ó`̀ª`̀ë`̀dG
 Éæ«Ñf  ≈∏Y  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dGh  IÓ`̀°`̀ü`̀dGh
 .ø«©ªLCG  ¬Ñë°Uh  ¬dBGh  ,ºjôμdG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿EÉ`̀ a  ,ó©H  É`̀eCG
 ™`̀HÉ`̀à`̀j á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G ¿ƒ`̀Ä`̀°`̀û`̀∏`̀ d
 QÉ°ûàfG  äÉ«YGóJ  ≠dÉH  ΩÉªàgÉH
 (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒμdG  ¢Shô«a
 G kô`̀NDƒ`̀e ¬`̀dƒ`̀°`̀Uhh ,º`̀dÉ`̀©`̀dG »`̀a
 øªã«d  ¬fEGh  ,Iõjõ©dG  ÉfOÓH ≈dEG
 Oƒ¡édG  Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò`̀g »`̀a  É`̀ k«`̀dÉ`̀Y
 á¡LGƒe  »a  Iô«ÑμdG  á«eƒμëdG
.√QÉKBG øe óëdGh ,¢Shô«ØdG Gòg
 ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  ¿EGh

 ≈∏Y º``̀jô``̀μ``̀dG  ¬`̀ HÉ`̀ à`̀ c  »``̀ a  å``̀M
 ≈`̀ bQCG  ø`̀e  ÉgôÑàYGh  ,IQÉ`̀¡`̀£`̀dG
 óÑ©dG  π`̀gDƒ`̀J  »àdG  äÉ«cƒ∏°ùdG
 øªd ≈`̀dÉ`̀©`̀J ¬`̀∏`̀ dG Ö`̀ë`̀H Rƒ`̀Ø`̀«`̀d
 ¬fÉëÑ°S  ∫ƒ`̀≤`̀«`̀a  É`̀¡`̀H  ∞`̀°`̀ü`̀à`̀j
 nø« pHG sƒsàdG tÖ pëoj n¬s∏dG s¿pEG{ :≈dÉ©Jh

.z nøj pô u¡ n£nà oªrdG tÖ pëoj nh
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG äAÉ`````L É``ª``c
 ihó©dG  øe  ôjòëàdÉH  ájƒÑædG
 ¬∏dG  ≈∏°U)  ¬∏dG  ∫ƒ`̀°`̀SQ  ∫ƒ≤«a
 ºà© pª°S  GPEG{  :(º``̀∏``̀°``̀Sh  ¬`̀«`̀∏`̀Y
 ,Égƒ∏NóJ  Óa  m¢VQCÉH  ¿ƒYÉ£dÉH
 Óa É¡«a  ºàfCGh  m¢VQCÉH  ™nbh GPEGh
 ≈¡fh  QòM  Éªc  ,zÉ¡æe  GƒLôînJ
 (º∏°Sh  ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U)  »ÑædG
 áÄWÉîdG  äÉ«cƒ∏°ùdG  ¢†©H  øe
 áÄHhC’ÉH  ™ªàéªdG  Ö«°üJ  »àdG
 ≈¡f  ¬fCG  ≈àM  ¢VôªdG  QÉ°ûàfGh
 AÉªdG »a oÜQÉ°ûdG ¢ùØæàj ¿CG øY
 nÓna  rº`` oc oó`` nMnCG  nÜ pô`̀ n°`̀T  G nPpEG{  :¬dƒ≤H
 ≈∏Y  Öé«a  ,z pAÉ`̀ nfpE’G  » pa  r¢ùsØ næ nà nj
 äGAGôLEG ™«ªL PÉîJG ¿É°ùfEG πc
 ¬°ùØf ájÉªM ≈∏Y πª©∏d ájÉbƒdG

.¬©ªàéeh
 ¢SÉædG  åë«d ΩÓ°SE’G  AÉéa
 Qô°†dG  ™æªJ  »àdG  ájÉbƒdG  ≈∏Y
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G á`̀eÓ`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀Jh
 ∂dPh  ,ôWÉîªdGh  ¢VGôeC’G  øe

 äÉ«cƒ∏°Sh ÜGOBG ´ÉÑJG IQhô°†H
 øe  ájÉbƒ∏d  IÉ«ëdG  »`̀a  áæ q«©e
 IQÉ¡£dÉa  ,á`̀Ä`̀HhC’Gh  ¢`̀VGô`̀eC’G
 º∏°ùªdG  IÉ``«``M  »``̀a  á`̀aÉ`̀¶`̀æ`̀ dGh
 iƒ`̀bCG  IQÉ¡£dG  ¿C’  IÉ«M  è¡æe
 ™ªàéªdG  ájÉªëd  ájÉbƒdG  πÑ°S
 »àdG ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dGh QGô``̀°``̀VC’G ø`̀e

.¬Ñ«°üJ
 ;¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ƒ``̀Yó``̀j ∂``̀ dò``̀ dh
 á«Yô°ûdG ¬à«dhDƒ°ùe øe É kbÓ£fG
 ø«æWGƒªdG  ™«ªL  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dGh
 ΩÉàdG  ΩGõ`̀à`̀d’G  ≈``dEG  ø«ª«≤ªdGh
 äGAGô``````````̀LE’Gh äÉ`̀ª`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dÉ`̀ H
 ™e  ¿hÉ©àdGh  ,á`̀eRÓ`̀dG  á«Ñ£dG
 ¢ùØæ∏d  É k¶ØM  ;á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 áë∏°üª∏d  kIÉYGôeh  ,øjôNB’Gh

.áeÉ©dG
 ≈`̀∏`̀Y ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀ª`̀ dG Oó``̀ °``̀û``̀jh
 ôØ°ùdG  ø`̀Y  ´É`̀æ`̀à`̀e’G  IQhô``°``V
 Gòg  É¡«a  »°ûØàªdG  ∫hó``̀dG  ≈``dEG
 »∏ëàdG á«ªgCG ócDƒjh ,¢Shô«ØdG
 øe πc iód áeRÓdG á«dhDƒ°ùªdÉH
 hCG  ,¢VôªdG  ¢VGôYCG  ¬«∏Y ô¡¶J
 ∫hódG ióMEG øe OÓÑdG ≈dEG »JCÉj
 QÉÑNEÉH  QOÉ`̀Ñ`̀j  ¿CÉ``̀H  ,IAƒ`̀Hƒ`̀ª`̀dG
 ;É¡©e ¿hÉ©àjh á«æ©ªdG äÉ¡édG
.¬«æWGƒeh ¬∏gCGh ¬°ùØæd kájÉªM

 ≈``̀dEG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ƒ`̀Yó`̀ j É`̀ª`̀c

 á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG äGAGô```̀LE’É```̀H ò```̀NC’G
 á`̀eÉ`̀©`̀dG π`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG »``̀a á``̀eRÓ``̀dG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J Aƒ`̀°`̀V »`̀ a
 É k°Uƒ°üNh  ,á°üàîªdG  á«Ñ£dG
 ,áYÉªédGh  á©ªédG  äGƒ∏°U  »a
 á`̀ «`̀ æ`̀ jó`̀ dG ä’É```̀ Ø```̀ à```̀M’G »`````ah
 πc í`̀°`̀ü`̀æ`̀jh ,á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh
 ¢`̀VGô`̀eC’  ¢`̀VGô`̀YCÉ`̀H  ô©°ûj  ø`̀e
 É`̀eh ∫É``©``°``ù``dGh Gõ``̀fƒ``̀∏``̀Ø``̀fE’É``̀c
 •Ó`̀à`̀N’G  Öæéàj  ¿CG  É¡¡HÉ°T
 ¢ùØfC’G  áeÓ°S  ¿EÉ`̀a  ,øjôNB’ÉH
 ó°UÉ≤e øe äÉ©ªàéªdG  ájÉªMh
 É`̀ kYô`̀°`̀T Rƒ``é``j ’ »``à``dG ø``̀jó``̀dG
 π`̀gÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dG  hCG  É`̀¡`̀«`̀a  §`̀jô`̀Ø`̀à`̀ dG

.É¡àeôëH
 ¬∏dG  ≈``̀dEG  ´ô°†àf  É`̀ keÉ`̀à`̀Nh
 ÉfOÓH  ßØëj  ¿CG  AÉYódÉH  ≈dÉ©J
 πc øe É¡∏gCGh É¡JOÉ«bh øjôëÑdG
 ≈£N Oó°ùj ¿CGh ,√hôμeh Aƒ°S
 á∏MôªdG  √ò`̀g  RhÉéàd  ™«ªédG
 ,¬`̀∏`̀dG  AÉ`̀°`̀T  ¿EG  á`̀«`̀aÉ`̀Yh ΩÓ`̀°`̀ù`̀H
 søªj  ¿CG  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  ø«∏FÉ°S
 AÉØ°ûdÉH  ø«HÉ°üªdG  ™«ªL  ≈∏Y
 .Ö«ée  ™`̀«`̀ª`̀°`̀S  ¬```̀fEG  ,π``LÉ``©``dG
 ÜQ  ¬∏d  óªëdG  ¿CG  ÉfGƒYO  ô`̀NBGh
 ΩÓ°ùdGh  IÓ`̀°`̀ü`̀dGh  ,ø«ªdÉ©dG
 ¬`̀Ñ`̀ë`̀°`̀Uh ¬``````̀ dBGh ó`̀ª`̀ë`̀e ≈``̀∏``̀Y

.ø«©ªLCG

IQhô``°V ≈``∏Y Oó``°ûj zá``«eÓ°SE’G ¿hDƒ``°û∏d ≈``∏YC’G{
ÉfhQƒc É¡«a »``°ûØàªdG ∫hódG ≈``dEG ôØ°ùdG øY ´É``æàe’G

 ¿Gô`̀«`̀£`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀T â`̀æ`̀∏`̀YCG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  »`̀fó`̀ª`̀dG
 áeOÉ≤dG  äÓ`̀Mô`̀dG  Oó`̀Y  π«∏≤J
 ó`̀jó`̀ª`̀Jh  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  ∫hO  ø``̀e
 áeOÉ≤dG  äÓMôdG  ™«ªL  ≥«∏©J
 QÉ£eh  »dhódG  »`̀HO  QÉ£e  øe
 áYÉ°S 48 Ióe »dhódG ábQÉ°ûdG
 äGAGô``````LE’G ø`̀ª`̀°`̀V á`̀«`̀aÉ`̀ °`̀VEG
 áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØë∏d ájRGôàM’G
 øe ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG

 (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
.¬d …ó°üàdGh ¬àëaÉμeh

 ¿Gô`̀«`̀£`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀T â`̀Ø`̀∏`̀Jh
 ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀jÉ`̀æ`̀Y »`̀ fó`̀ª`̀ dG
 ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀ dGh ø``«``«``æ``jô``ë``Ñ``dG
 ∫hó``````dG »````̀a ø```̀ jOƒ```̀Lƒ```̀ª```̀ dG
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  IAƒ`̀Hƒ`̀ª`̀dG
 ≈∏Y  ∫É`̀ °`̀ü`̀ J’G  (19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)

.17227555 973+ ºbôdG
 ¿Gô`̀«`̀£`̀dG ¿hDƒ``°``T ó``cDƒ``Jh

 ¿hÉ©àdÉH  Ωƒ`̀≤`̀J  É`̀¡`̀fCG  »`̀fó`̀ª`̀dG
 PÉîJÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG πc ™e
 á`̀jÉ`̀bƒ`̀∏`̀d á```̀eRÓ```̀dG ô``̀«``̀HGó``̀à``̀dG
 ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ø`̀e
 √PÉ`̀î`̀JG  º`̀ J  É`̀e  ´É``̀Ñ``̀JGh  ,(19
 »a á`̀jRGô`̀à`̀MG äGAGô`````̀LEG ø`̀e
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  ¿CÉ°ûdG  Gò`̀g
 óëdGh  (19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀ fhQƒ`̀c
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d  √QÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ fG  ø``̀e
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U

.ø«ª«≤ªdGh
 ¿Gô«£dG  ¿hDƒ`̀°`̀T  äOó`̀°`̀Th
 ≈∏Y Oó`̀°`̀ü`̀dG Gò``g »`̀a »`̀fó`̀ª`̀dG
 IQhô`̀°`̀V ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L
 ájƒYƒàdG  äGOÉ°TQE’ÉH  ΩGõàd’G
 ¢Shô«a  ø`̀e  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG  ¥ô```Wh
 »`̀à`̀dG  (19  ó`̀ «`̀ aƒ`̀c)  É``̀ fhQƒ``̀c
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  É``̀¡``̀JQó``̀°``̀UCG
 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG ™```e á``̀≤``̀aGƒ``̀à``̀ª``̀dGh

.á«dhódG

:»fóªdG ¿Gô«£dG ¿hDƒ°T

≥«∏©J ójóªJh ..á≤£æªdG ∫hO øe áeOÉ≤dG äÓMôdG OóY π«∏≤J
á«aÉ°VEG áYÉ°S 48 Ióe ábQÉ°ûdGh »HO …QÉ£e øe áeOÉ≤dG äÓMôdG
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ó¡©dG »dh ƒª°S äGQGôb
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG âfCÉªW

 øe Oó©dG Gòg ≈dEG π°üf ¿CG ™bƒàj óMCG øμj ºd
 •ƒ£N Éæjód ¢ù«d øëfh ÉfhQƒc ¢Vôe äÉHÉ°UEG
 AÉL  ¢VôªdG  ¿CG  ô«Z  ,ø«°üdG  ™e  Iô°TÉÑe  ¿Gô«W
 ¿CG  óª©àJ  ádhO øeh ,¬HÉ°ùM Ö°ùëj ºd  ¿Éμe øe
 Üô¡Jh ,ÜÉgQE’G ô°ûæJ ,á≤£æªdG »a ô°T πc ô°ûæJ
 πc  ..äGôéØàªdGh  áë∏°SC’G  Üô¡Jh  ,äGQóîªdG
 ô¶ëj ¿CG  ≈æªàf  »àdG  ádhódG  √òg øe  »JCÉj  ô°ûdG

.¬fhO øe hCG ¢VôªdÉH ,ÉeÉªJ É¡«dEG ôØ°ùdG
 RhÉéàæ°S  ÉæfCG  ô«Z  ,Ö©°U ±ô¶H Ωƒ«dG  ôªf
 πªëJh  ,™«ªédG  ∞JÉμàH  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  áæëªdG  √òg
 ô°ûàæj  ’  ≈àM  á«æWƒdG  ¬à«dhDƒ°ùe  øWGƒe  πc
 »¨Ñæj ¬∏gCGh ¬°ùØf øY ∫hDƒ°ùe Oôa πμa ,¢VôªdG
 ≠∏Ñj ¢VGôYCG …CG óLh GPEGh á«dhDƒ°ùªdG πªëàj ¿CG
 ¬Jô°SCG  ≈dEG  ¢VôªdG  π≤æj  ’  ≈àM  øNÉ°ùdG  §îdG

.¬∏gCGh
 ™e  π`̀YÉ`̀Ø`̀Jh  áã«ãM  á©HÉàe  ø`̀e  √É`̀fó`̀Lh  É`̀e
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe çGóMC’G
 ÉXÉØM  -√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM-  ó¡©dG  »dh  óªM  øH
 ôjó≤J  RÉ`̀M  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°S  ≈∏Y
 √ƒª°S  øe  äGQGô`̀b  Qó°üJ  âfÉc  ó≤a  ,ø«æWGƒªdG
 ¿hO  ø`̀eh  ™jô°S  πYÉØàH  É¡æ«M  »`̀ah  É¡àbh  »`̀a
 ≈àM  √ƒª°S  ≈∏Y  ÉÑjôZ  ¢ù«d  ô`̀eC’G  Gò`̀g  .π«LCÉJ
 ’EG  ,(¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  ÉgRhÉéàæ°Sh)  áeRCÉH  ôªf  øëfh
 ƒª°S øe á∏YÉØàe á«dGƒàe äGQGôb øe Qó°U Ée ¿CG
 π«£©J QGôb á°UÉNh ø«æWGƒªdG ¿CÉªW ó¡©dG »dh
 áÑ∏£dG áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM …RGôàMG πμ°ûH á°SGQódG

.á«ª«∏©àdG äÉÄ«¡dGh äÉÑdÉ£dGh
 áë°U  ¿EG{  :∫hC’G  ¢ùeCG  ∫Éb  ó¡©dG  »dh  ƒª°S
 ≈©°ùf  á`̀jƒ`̀dhCG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh

 GóMGh Éª«≤e hCG ÉæWGƒe ¢ùªj Éeh ,É¡«∏Y ®ÉØë∏d
 ÖLh Gòd ,¬∏ªcCÉH øWƒdG ¢ùªj áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y
 ´ÉÑJG ôÑY ácôà°ûªdG ¬à«dhDƒ°ùe πªëJ ™«ªédG ≈∏Y

.z¢Shô«ØdG áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG äÉª«∏©J
 äÉeRC’G  »Øa  ,ó¡©dG  »dh ƒª°S  øe ™FGQ  ΩÓc
 á©jô°Sh  á«MÉ°Uh  á°ShQóe  äGQGô`̀b  ≈dEG  êÉàëJ
 πeÉY ¿EÉa ™«ªé∏d Ωƒ∏©e ƒg Éªch ,¬JGP âbƒdG »a
.äÉeRC’G »a º°SÉëdG ƒgh ,πeÉY ºgCG ≈≤Ñj âbƒdG

 ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  äÉª∏c  ¬Lƒf  ¿CG  ÉæJƒØj  ’
 Oƒ¡L øe ¬dòÑj Ée ≈∏Y »fÉ£ë≤dG  ±Éæe Qƒàcó∏d
 Ahó¡dÉH  ¬eÉ°ùJGh  Iô«ÑμdG  á«dhDƒ°ùª∏d  ¬∏ªëJh
 øe  ±É`̀æ`̀e  .çó`̀ë`̀dG  ™`̀e  πeÉ©àdG  »`̀a  á«fÓ≤©dGh
 ,¢UÓNE’Gh º∏©dÉH É¡d Oƒ¡°ûªdG á«æWƒdG äGAÉØμdG
 »a  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  QƒàcódG  iô`̀f  ¿CG  ≈æªàfh
 ≈dEG  êÉàëJ á«°ü°üîàdG äGQGRƒdÉa ,≈∏YCG  Ö°üæe

.QƒeC’G øWGƒH ¿ƒaô©j ø«°üàîe

ôjGôÑa 26 ôjôëàdG Ωƒj iôcP 
 âjƒμdG  á``dhO  ≈∏Y  πëJ  á∏«ªL  iô``cP  √ò`̀g
 ôjôëJ iôcP »gh ,õjõ©dG É¡Ñ©°T ≈∏Yh á≤«≤°ûdG
 áfÉμe  É¡d  âjƒμdG  .»bGô©dG  ∫ÓàM’G  øe  âjƒμdG
 ,¢UÉN  πμ°ûH  øjôëÑdG  π`̀gCG  ió`̀d  á«dÉYh  á«dÉZ
 ΩƒMôª∏d  á«îjQÉàdG  äÉ¶ë∏dG  ∂∏J  ôcòàf  ÉædRÉeh
 º∏°S  øe  ∫õf  ø«M  ìÉÑ°üdG  óªMC’G  ôHÉL  ï«°ûdG
 âjƒμdG  IOƒ``̀Y  ≈∏Y  Gôμ°T  ¬∏d  óé°Sh  Iô`̀FÉ`̀£`̀dG
 ¬∏dG  ßØM  .¬∏gCG  ≈`̀dEG  øWƒdG  IOƒ`̀Yh  ,ÉgôjôëJh
 √hôμe  π`̀c  ø`̀e  ÉÑ©°Th  áeƒμMh  Gô`̀«`̀eCG  âjƒμdG
 ºμM  πX  »a  ,¿É``̀eC’Gh  ø`̀eC’G  áª©f  º¡«∏Y  ΩGOCGh

.ΩGôμdG ìÉÑ°U ∫BG Iô°SCG áªcÉëdG Iô°SC’G

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ™ªàLG
 ô````̀jRh »```̀fÉ```̀ jõ```̀ dG ó````̀°````̀TGQ ø````̀H
 å«HGõ«dEG  Ió«°ùdG  ™e ,á«LQÉîdG
 á°ù«FQ  ,ôZô«Ñ°ù«a  -  »°û«J
 ∂`̀dPh  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M  ¢ù∏ée
 IQhó`̀dG  äÉYÉªàLG  ¢ûeÉg  ≈∏Y
 »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¢ù∏éªd (43)
 ¬∏dGóÑY  ó«°ùdG  Qƒ°†ëH  ,∞«æL
 óYÉ°ùe  …ô`̀ °`̀Shó`̀ dG  π°ü«a  ø`̀H
 .O  ô«Ø°ùdGh  ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô``̀jRh
 …ô`̀«`̀Lƒ`̀H º`̀jô`̀μ`̀dGó`̀Ñ`̀Y ∞`̀°`̀Sƒ`̀j
 øjôëÑdG áμ∏ªªd ºFGódG ÜhóæªdG
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º``````eC’G Ö`̀à`̀μ`̀ e ió````d
 »a  iôNC’G  á«dhódG  äÉª¶æªdGh
.ôjRƒ∏d ≥aGôªdG óaƒdGh ,∞«æL

 ôjRh  ócCG  ,´ÉªàL’G  ∫ÓNh
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿CG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂∏e  ,áØ«∏N  ∫BG

 á``̀jÉ``̀YQh Iô`̀«`̀Ñ`̀c á`̀jÉ`̀æ`̀Y »``̀dƒ``̀j
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  õjõ©àd  á°UÉN
 ™e  ¿hÉ©àdGh  äÉjôëdG  ájÉªMh
 iOCG Ée ƒgh ,á«æ©ªdG äÉª¶æªdG
 »a  Iô«Ñc  äGõéæe  ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG
 áμ∏ªe áfÉμe õjõ©Jh ∫ÉéªdG Gòg
 ,»dhódG  ó«©°üdG  ≈∏Y  øjôëÑdG
 ¥ƒ≤M  ¢ù∏ée  Oƒ¡éH  É`̀ kgƒ`̀æ`̀e
 ¥ƒ≤M  áaÉ≤K  ô°ûf  »a  ¿É°ùfE’G
 ,ºdÉ©dG  ∫hO  ™«ªL  »a  ¿É°ùfE’G
 ≈dEG øjôëÑdG áμ∏ªe ™∏£J GócDƒe
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH  AÉ`̀≤`̀ JQ’G
 ¥ƒ`̀≤`̀M ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ™``̀e ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ÉªH  Ö`̀MQCG  äÉjƒà°ùªd  ¿É°ùfE’G

.ácôà°ûªdG ±GógC’G Ωóîj
 Ió«°ùdG  äCÉ`̀æ`̀g  ,É¡ÑfÉL  ø`̀e
 ,ôZô«Ñ°ù«a-»°û«J  å`̀«`̀HGõ`̀«`̀dEG
 ó°TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG
 á«μ∏ªdG  á≤ãdG  ¬∏«f  ≈∏Y  »fÉjõdG

 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ód  øe
 ¬æ««©Jh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂∏e
 á`̀gƒ`̀æ`̀e ,á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀∏``̀d G kô```````̀jRh

 äÉ``̀YÉ``̀ª``̀à``̀LG »```̀a ¬``à``cQÉ``°``û``ª``H
 ¥ƒ≤M  ¢ù∏éªd  (43)  IQhó```̀ dG
 É`̀¡`̀∏`̀eCG ø``̀Y á`̀ Hô`̀©`̀e ,¿É```°```ù```fE’G

 ∫Éée »`̀a ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ø`̀e ó`̀jõ`̀ª`̀H
 áμ∏ªªd  á«æªàe  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ΩGhO øjôëÑdG

 ≈``dEG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ™`̀∏`̀£`̀J ó``cDƒ``j á`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG ô```̀jRh
¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ¢ù∏ée  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  AÉ``≤``JQ’G

 Iƒ≤d  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  âæ∏YCG
 …ôéà°S  É``¡``fCG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ´É```̀aO
 É¡H  Ωƒ≤j  á«ëdG  Iô«NòdÉH  ájÉeQ
 »æjôëÑdG »μ∏ªdG ájôëÑdG ìÓ°S
 ∂dPh  ,(áeÉªYƒH  ô«g)  á≤£æªH

 ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  27  ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG  Ωƒ``̀«``̀ dG
 á`̀æ`̀eÉ`̀ã`̀dG á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG ø``̀e …QÉ``̀é``̀dG
 Ió`̀MGƒ`̀dG  áYÉ°ùdG  ≈àM  ÉMÉÑ°U

.Gô¡X
 »a  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  âàØdh

 á`̀jô`̀jó`̀e ø``̀Y QOÉ``°``ü``dG É``¡``fÓ``YEG
 …ƒ`̀æ`̀©`̀ª`̀dG ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀ dGh ΩÓ`````̀YE’G
 ≈dEG  ô``eC’G  º¡ª¡j  øe  πc  √ÉÑàfG
 á`̀jÉ`̀eô`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e ø``̀Y OÉ``̀©``̀à``̀H’G

.º¡àeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM IQƒcòªdG

 á`̀ jÉ`̀ eô`̀ H Ωƒ``̀ ≤``̀ j »``μ``∏``ª``dG á``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ìÓ``̀ °``̀ S
á`̀eÉ`̀ª`̀Yƒ`̀H ô`̀ «`̀ g á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀H á`̀ «`̀ ë`̀ dG Iô``«``Nò``dÉ``H ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ™ªàLG

 á«LQÉîdG  ôjRh  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH
 â«∏«°ûJÉH  π«°û«e  Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ™``e
 á«eÉ°ùdG  IóëàªdG  º``̀eC’G  á°VƒØe
 ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dPh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
 ¢ù∏éªd  (43)`dG  IQhódG  äÉYÉªàLG
 ∫ÓNh .∞«æL »a ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M

 á«LQÉîdG  ô``̀jRh  ó``̀cCG  ,´É`̀ª`̀à`̀L’G
 IOÉ«≤H  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¢`̀Uô`̀M
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 OÓ`̀Ñ`̀dG  ∂`̀∏`̀e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 ¥ƒ≤M ÇOÉÑe ΩGôàMG ≈∏Y ,ióØªdG
 ≥`̀«`̀KGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H ΩGõ```à```d’Gh ¿É``°``ù``fE’G
 ™e ≥`̀Ø`̀à`̀j É`̀ª`̀H á`̀«`̀ dhó`̀dG Oƒ`̀¡`̀©`̀ dGh
 Qƒ`̀à`̀°`̀SOh »`̀æ`̀Wƒ`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG ¥É`̀ã`̀«`̀e
 É`̀¡`̀JÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀Jh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 Qƒ``̀à``̀có``̀dG Üô````````̀YCGh .á``̀ «``̀ æ``̀Wƒ``̀ dG
 øY  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY
 É¡àjƒ°†©H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  RGõàYG

 ó©H  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ¢ù∏ée  »`̀a
 »dhódG ™ªàéªdG á≤K É¡∏«fh É¡Ñ°ùc
 ≥ah  ÉJƒ°U  165  ≈∏Y  É¡dƒ°üMh
 É kë°Vƒe  ,Qƒ`̀£`̀à`̀e  π`̀ª`̀Y  è`̀eÉ`̀fô`̀H
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ¢ù∏ée  á`̀«`̀ª`̀gCG
 ¬«a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e á`̀jƒ`̀°`̀†`̀Yh
 ¥ƒ≤M  ÇOÉ`̀Ñ`̀e  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ï«°Sôàd
 »a ΩÉ¡°SE’Gh Qƒ£àdG ºYOh ¿É°ùfE’G
 ±GógC’G  »Ñ∏j  ÉªH  »bƒ≤ëdG  πª©dG
 á«°VƒØªdG QhóH Gó«°ûe ,ácôà°ûªdG
 á«∏ªY »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«eÉ°ùdG
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M õ`̀jõ`̀©`̀Jh á`̀jÉ`̀ª`̀M

 G kó`̀cDƒ`̀e  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  ∞∏àîe  »`̀a
 ºYO  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢UôM
 ¿hÉ©àdG á∏°UGƒeh á«°VƒØªdG πªY
 ÖæL  ≈`̀dEG  É kÑæL  ∑ôà°ûªdG  πª©dGh
 äGQó≤dG  AÉæH  ¬fCÉ°T  øe  Ée  πc  »a
 »a »æØdG  ºYódGh äGôÑîdG  ∫OÉÑJh

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée
 Ió«°ùdG  äCÉ``æ``g  ,É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``e
 á«LQÉîdG  ôjRh  â«∏«°ûJÉH  π«°û«e
 âgƒfh  ,ójóédG  ¬Ñ°üæe  ¬«dƒàH
 á«°VƒØe  ™e  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  ≈`̀ dEG
 ¥ƒ≤ëd  á«eÉ°ùdG  IóëàªdG  º``̀eC’G

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »©°Sh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh õjõ©J »a
 ΩGhO  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd  á«æªàe

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG
 ¬∏dGóÑY ó«°ùdG ´ÉªàL’G ô°†M
 ôjRh  óYÉ°ùe  …ô°ShódG  π°ü«a  øH
 ∞°Sƒj  .O  ô«Ø°ùdGh  ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 Ühó`̀æ`̀ª`̀dG …ô`̀«`̀Lƒ`̀H º`̀jô`̀μ`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 Öàμe  iód  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ºFGódG
 á«dhódG  äÉª¶æªdGh IóëàªdG  ºeC’G
 ≥aGôªdG óaƒdGh ,∞«æL »a iôNC’G

.ôjRƒ∏d

¥ƒ≤ëdG õjõ©Jh ájÉªM »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M á°VƒØe QhóH ó«°ûj á«LQÉîdG ôjRh

 ´É£≤dG øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ äó°TÉf
 G kô`̀KCÉ`̀J  QÉ`̀©`̀°`̀SC’G  ™``̀aQ  Ωó``̀Y  áμ∏ªªdG  »`̀a  …QÉ`̀é`̀à`̀dG
 á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dGh  áYQÉ°ùàªdG  äGóéà°ùªdÉH
 IQÉéJ  ∫Éée  »a  á°UÉN  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  AGô`̀L
 ≈∏Y IOó°ûe ,á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdGh á«FGò¨dG OGƒªdG
 á«dhDƒ°ùªdG  πªëJ  »Yóà°ùJ  áægGôdG  á∏MôªdG  ¿CG
 ø`̀Wƒ`̀dG  áë∏°üe  Ö«∏¨Jh  ™«ªédG  ø`̀e  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

.ø«æWGƒªdGh
 ´É£≤dG  ¿CG  É¡d  ¿É«H  »`̀a  áaô¨dG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh  
 äÉ°SQÉªªH  ôKCÉàj  É`̀e  IOÉ``Y  áμ∏ªªdG  »`̀a  …QÉ`̀é`̀à`̀dG
 QÉ©°ûà°SG ™e ájƒ«ëdG ä’ÉéªdG »a ø«∏eÉ©dG ¢†©H
 øe OóY øjõîJ πãe ,™∏°ùdG øe ´GƒfCG QÉ©°SCG ´ÉØJQG
 …òdG ôeC’G ƒgh ,ÉgQÉ©°SCG ´ÉØJQ’ É kÑ°ùëJ ™FÉ°†ÑdG
 á«FGô°ûdG  Iƒ≤dG  ≈∏Y  ôKDƒjh  ,¥ƒ°ùdG  ácôëH  ô°†j
 áæ°ùd (35) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG ∞dÉîjh ,OÓÑdG »a

.∂∏¡à°ùªdG ájÉªM ¿CÉ°ûH 2012

 äGAGôLE’G áaÉc åëÑJ É¡fCG ≈dEG áaô¨dG äQÉ°TCGh
 äÉbƒ©e …C’ ÉjOÉØJ ÉgPÉîJG øμªj »àdG ájRGôàM’G
 ±hô¶∏d  áé«àf  ,á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  çóëJ  ó`̀b
 AGôL  »dhódG  ™ªàéªdG  É¡°û«©j  »àdG  á«FÉæãà°S’G
 πª©dÉH  ™«ªédG  áÑdÉ£e  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 ,ÇQÉW …CG  á¡LGƒªd  ,óMGƒdG  øjôëÑdG  ≥jôa  øª°V
 É¡ªYO  IócDƒe  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G  áeóN  ¬«a  Éªdh
 …ó°üà∏d  É¡££N  »a  áμ∏ªªdG  Oƒ¡L  áaÉμd  πeÉμdG
 áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG »a º¡°ùj ÉªHh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ™e  ∞JÉμàJ  ±ƒ°S  É¡fCÉH  áaô¨dG  âgƒfh  .™«ªédG
 QÉ©°SC’G  äÉÑK  áÑbGôªd  áμ∏ªªdG  »a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 ±QÉ©àªdG  QÉ©°SC’ÉH  ™«ªédG  ΩGõ`̀à`̀dG  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh
 Ée  PÉîJG  ºàj  ±ƒ°S  ∂dP  áØdÉîe  ∫ÉM  »ah  ,É¡«∏Y

.ø«ØdÉîªdG ó°V á«fƒfÉb äGAGôLEG øe Ωõ∏j
 áaÉc ¿CG øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ äócCGh
 πÑb øe ÉgPÉîJG ºàj áeRÓdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G

 ≈dEG  IOQGƒ``̀dG  ™FÉ°†ÑdG  áaÉc  ≈∏Y  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d …RGôàMG AGôLEÉc øjôëÑdG áμ∏ªe
 »FGò¨dG øeC’ÉH ∫ÓNE’G ΩóY ≈∏Y ó«cCÉàdG ™e ,ÉfhQƒc
 á«æ©ªdG  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ¢UôëH  ágƒæe  ,OÓÑ∏d
 ,QGô°VCG  …CG  øe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ájÉªM  ≈∏Y
 ’ ÉªHh ,™FÉ°†ÑdG ácôM ô«°ù«Jh π«¡°ùJ »a ÉgQhOh

.áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ™°VƒdG ≈∏Y ôKDƒj
 âbh  »a  â∏μ°T  ób  áaô¨dG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 áÑJôàªdG  QÉ`̀KB’G  á°SGQód  ÓeÉμàe  πªY  ≥jôa  ≥HÉ°S
 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ≈`̀∏`̀Y É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ≈`̀∏`̀Y
 ô°üMh  ájOÉ°üàb’G  äÉ«YGóàdG  á©HÉàªdh  ,»æWƒdG
 äÉcô°T ≈∏Y AÉHƒdG Gòg QÉ°ûàf’ á«Ñ∏°ùdG äGô«KCÉàdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªªH  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh
 äGô«KCÉàdG  ∂∏J  øe  óë∏d  á∏LÉ©dG  ∫ƒ∏ëdG  ìGôàbGh
 á«æjôëÑdG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ≈∏Y  á°UÉN  ,¿É``̀μ``̀eE’G  Qó`̀ b

.á«æ«°üdG ¥ƒ°ùdG ™e á∏eÉ©àªdG

 ..QÉ```̀ ©```̀ °```̀ SC’G ™`````̀aQ Ωó`````̀Y ≈``````̀ dEG ƒ```̀Yó```̀J zá```̀ aô```̀ ¨```̀ dG{
É``̀ fhQƒ``̀ c ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀d …ó``̀°``̀ü``̀à``̀dG Oƒ``̀ ¡``̀ L º````̀ YO ó````cDƒ````Jh

 á«ÑjQóàdG  èeGôÑdG  á«ªdÉ©dG  á«°SGQódG  íæª∏d  ó¡©dG  »`̀dh  èeÉfôH  ºààNG   
 èæ«∏°ù«L É«ãæ«°S IQƒàcódG èeÉfôÑdG Iôjóe äCÉæg å«M √ƒª°S äÉã©Ñd ø«ë°Tôàª∏d
 ≈dEG º¡dƒ°Uh ≈∏Y á«ªdÉ©dG á«°SGQódG íæª∏d ó¡©dG »dh èeÉfôÑd ø«ë°TôàªdG áÑ∏£dG
 øª°V »JCÉJ »àdG á«ÑjQóàdG èeGôÑdG »a º¡àcQÉ°ûe ≈∏Yh QÉ«àN’G øe á∏MôªdG √òg
 èeÉfôÑdG  É¡ª¶f  »àdG  ájƒæ°ùdG  èeÉfôÑdG  äÉã©H  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  QÉ«àNG  ô«jÉ©e
 âª«bCG óbh  .(BIBF) á«dÉªdGh á«aô°üªdG äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG ó¡©e ™e ¿hÉ©àdÉH
 Ωƒ«dG  äÉ«dÉ©a  ájÉ¡f  »a  ø«ë°TôàªdG  áÑ∏£∏d  á«ÑjQóàdG  èeGôÑ∏d  á«eÉàîdG  á°ù∏édG
 ºjôμàH  èeÉfôÑdG  Iôjóe  âeÉb  å«M  ,»YÉªédG  πª©dG  äGQÉ¡e  ôjƒ£àd  ¢ü°üîªdG
 äOÉ°TCGh  .ø«cQÉ°ûªdG áÑ∏£dG ™«ªL ≈∏Y ôjó≤àdGh RÉéfE’G äGOÉ¡°T ™jRƒJh áÑ∏£dG
 √ƒª°S  äÉã©Ñd  ø«ë°TôàªdG  áÑ∏£dG  iƒà°ùªH  É«ãæ«°S  IQƒàcódG  èeÉfôÑdG  Iôjóe
 á«ÑjQóàdG  äGQhódG  »a  º¡àcQÉ°ûe  ∫ÓN Iõ«ªàªdG  ºgOƒ¡Lh º¡FGOCÉHh  2020 ΩÉ©d
 »°VÉªdG ∞«°üdG Iôàa ∫ÓN í°TôàdG á∏Môe AÉæKCG èeÉfôÑdG É¡ª¶f »àdG äÉ«dÉ©ØdGh
 áHÉàμdG IQÉ¡e »a IQhO ≈∏Y »ÑjQóàdG èeÉfôÑdG πªà°TG .á«dÉëdG á«°SGQódG áæ°ùdGh
 …òdG ájOÉ«≤dG äGQÉ¡ªdG á«ªæàd »ÑjQóJ èeÉfôHh ,…ôμØdG ó≤ædG »a IQhOh ,á«ªjOÉcC’G

 Chartered »ªdÉ©dG ó¡©ªdG πÑb øe Ióªà©e IOÉ¡°T ≈∏Y áÑ∏£dG ¬dÓN øe π°üM
 Certificate in  CMI L3)  IOÉ«≤dG  »a  Management Institute
 ±ó¡j  á«°üî°ûdG  äGQó≤dG  º««≤àd  QÉÑàNG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,(Team Leading

.áÑ°SÉæªdG á«∏Ñ≤à°ùªdG á«æ¡ªdG äGQÉ°ùªdG QÉ«àNG ≈∏Y áÑ∏£dG IóYÉ°ùe ≈dEG
 äGQhO  ø«ë°TôàªdG  áÑ∏£∏d  ó¡©dG  »`̀dh  èeÉfôH  º¶f  ∂`̀ dP  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉHh
 äGô°VÉëe  á∏°ù∏°Sh  SAT  ``̀dGh  IELTS`dG  äÉfÉëàe’  áÑ∏£dG  OGó`̀YE’  á°UÉN
 á«ªæàdGh  á«æ¡ªdGh  á«ªjOÉcC’G  ä’ÉéªdG  »a  AGôÑîdG  øe  OóY  ™e  ¢TÉ≤f  äÉ°ù∏Lh
 ƒª°S äÉã©ÑH øjõFÉØdG QÉ«àNG ºà«°S ¬fCG èeÉfôÑdG Iôjóe âë°VhCG Éªc .á«°üî°ûdG
 SAT  `dGh IELTS  `dG  äÉfÉëàeG èFÉàfh »ªcGôàdG  ∫ó©ªdG  ≈∏Y kAÉæH  ó¡©dG  »dh
 º¡FÉª°SG øY ¿ÓYE’G ºà«°S å«M …ôμØdG ó≤ædG IQhOh …OÉ«≤dG »ÑjQóàdG èeÉfôÑdGh
 á«HôàdG  IQGRƒ``d  É¡fÉæàeGh  Égôμ°T  èæ«∏°ù«L  É«ãæ«°S  IQƒàcódG  âeóbh   .ÉÑjôb
 á«dÉªdGh  á«aô°üªdG  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG  ó¡©eh  ΩÓY’G  ¿hDƒ°T  IQGRhh  º«∏©àdGh
 ø«ë°TôàªdG  áÑ∏£dG  ™«ªéd  á«æªàe  ,èeÉfôÑdG  ™e  ôªà°ùªdG  º¡fhÉ©àd (BIBF)

.≥«aƒàdGh ìÉéædG

 á``̀ «``̀ °``̀ SGQó``̀ dG í``æ``ª``∏``d ó``̀ ¡``̀ ©``̀ dG »`````̀dh è```̀eÉ```̀fô```̀H
ø`̀«`̀ë`̀°`̀Tô`̀à`̀ª`̀∏`̀d á``̀«``̀Ñ``̀jQó``̀à``̀dG è```eGô```Ñ```dG º`̀ à`̀ à`̀ î`̀ j



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 »a ádÉM 33 ≈dEG áHÉ°üªdG ä’Éë∏d »dÉªLE’G Oó©dG ´ÉØJQG áë°üdG IQGRh âæ∏YCG 
 kIô«°ûe  ,(19 ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°üe  IójóL ä’ÉM 7  π«é°ùJ  ó©H  áμ∏ªªdG
 øY äÉeOÉb äÉæWGƒªd »gh øjôëÑdG áμ∏ªe É¡dƒNO πÑb É¡aÉ°ûàcG ºJ ä’ÉëdG ¿CG  ≈dEG
 âjôLCG å«M ,»dhódG øjôëÑdG QÉ£e ôÑY ¿GôjEG øe Iô°TÉÑe ô«Z ájƒL äÓMQ ≥jôW
 á°ü°üîªdG áYÉ≤dG »a »dhódG øjôëÑdG QÉ£e ≈dEG ø¡dƒ°Uh Qƒa áeRÓdG ¢UƒëØdG º¡d
 »a √ÉÑà°T’G Qƒa ¿CG IQGRƒdG â©HÉJh ,…RGôàM’G »ë°üdG ôéëdÉH ø¡©°Vh ºJh ∂dòd
 π«dÉëàdG  èFÉàf  äô¡XCGh  áeRÓdG  á«ë°üdG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  ºJ  ¢Shô«ØdÉH  ø¡àHÉ°UEG
 ø¡∏≤æd  áeRÓdG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJG  ºJ  ÉgôKCG  ≈∏Yh  ,¢Shô«ØdÉH  ø¡àHÉ°UEG  ájôÑîªdG
 ájÉYôdGh êÓ©dG »≤∏àd á«fÉª∏°ùdG á≤£æªH »ë°üdG ƒfÉc π«∏N º«gGôHEG õcôe ≈dEG G kQƒa

.áeRÓdG
 ¿GôjEG  øe  É°†jCG  ΩOÉb  øWGƒªd  »g  ä’ÉëdG  ióMEG  ¿CG  áë°üdG  IQGRh  âë°VhCGh
 ,É¡fóe »a (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ¿GôjEG ¿ÓYEG πÑb OÓÑdG ≈dEG π°Uh óbh
 ¢Shô«ØH á£ÑJôªdG ¢VGôYC’ÉH √Qƒ©°T Qƒa 444 ¢ü°üîªdG ºbôdÉH ∫É°üJ’ÉH ΩÉb óbh
 ∫ƒª©ªdG äGAGôLE’G ´ÉÑJGh ä’ÉëdG √òg πãªd ¢ü°üîªdG ±É©°SE’ÉH ¬∏≤f ºJh ÉfhQƒc
 á°ü°üîªdG õcGôªdG »a ¬d ø«£dÉîªdG ¢üëah ∫õ©H ΩÉ«≤dGh ,¬LÓY á©HÉàeh ¬dõ©d É¡H

.∂dòd
 ΩÉb  øe  hCG  ¿Gô`̀jEG  øe  ø«eOÉ≤dG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªéH  IQGRƒ``dG  Ö«¡Jh
 ¢üëØ∏d óYƒe ádhóéd 444 ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G IQhô°†H …QÉédG ô¡°ûdG »a É¡JQÉjõH

.™ªàéªdGh º¡JÓFÉY ø«H ¢Shô«ØdG QÉ°ûàf’ G kQó°üe ¿ƒ∏μ°ûj ób º¡fEG å«M
 äÉª«∏©àdGh  äGOÉ`̀°`̀TQE’G  áaÉc  ≥«Ñ£àH  ™«ªédG  ΩGõàdG  á«ªgCÉH  IQGRƒ`̀ dG  âgƒfh
 ºJ Éeh ,ájRGôàM’G äGAGôLE’G ´ÉÑJG IQhô°Vh ™«ªédG áeÓ°S ¿Éª°†d É¡æY IQOÉ°üdG
 QGR  øe  ™«ªL  ≈∏Y  Öéj  Éªc  ,á«dhódG  ô«jÉ©ª∏d  É k≤ah  á«FÉbh  ô«HGóJ  øe  ¬æY  ¿Ó`̀YE’G
 ádhóL ≈àM ,á∏°üØæe áaôZ »a º¡æμ°S  ô≤e »a AÉ≤ÑdG  …QÉédG  ôjGôÑa  ô¡°T »a ¿GôjEG
 IQhô°V ™e ,»Ñ£dG ≥jôØdG πÑb øe º¡d ≈£©à°S »àdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh ¢üëØ∏d óYƒe
 ™°†îJ  áHÉ°üªdG  ä’ÉëdG  ™«ªL  ¿CÉ`̀H  IQGRƒ``̀dG  ágƒæe  ,øjôNB’ÉH  •ÓàN’G  ÖæéJ

.¢üàîªdG »Ñ£dG ≥jôØdG πÑb øe ájÉæYh Iôªà°ùe á©HÉàªd
 ≈©°ùJh  iƒ°üb  ájƒdhCG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áë°U  ¿CG  áë°üdG  IQGRh  äócCGh
 áμ∏ªª∏d á«°ù«FôdG òaÉæªdG »a á°UÉN á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ¿hÉ©àdÉH √òîàJ Ée ∫ÓN øe
 ≈∏Y ®ÉØë∏d ájôëÑdG áMÓªdGh ÅfGƒªdG ¿hDƒ°Th »dhódG øjôëÑdG QÉ£e »a á∏ãªàªdG
 á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G øª°V »g ájƒédGh ájôëÑdGh ájôÑdG OhóëdG áeÓ°S
 kágƒæe  ,IAƒHƒªdG  ∫hódGh  ¿GôjEG  øe  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG  áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S  ¿Éª°†d
 äGOÉ°TQE’Gh  äGóéà°ùªdG  áaÉc  ≈∏Y  ™«ªédG  ´ÓWEG  ≈∏Y  ºFGódG  É¡°UôM  ≈∏Y  IQGRƒ`̀dG
 É¡àHÉ°UEG  ócCÉàj  »àdG  IójóédG  ä’É`̀ë`̀dG  áaÉc  ø`̀Y  ¿Ó``̀YE’Gh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ∫ƒ`̀M

.∫hCÉH ’hCG ¢Shô«ØdÉH
 áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’G  á`̀aÉ`̀c  á∏°UGƒe  IQGRƒ```̀dG  äó``̀ cCGh
 ¬d  …ó°üàdGh  ¬àëaÉμeh  (19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  øe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ágƒæe ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äÉ«°UƒJ ™e ≈°TÉªàj ÉªH á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdÉH
 äGOÉ°TQE’Gh  á«Ñ£dG  ä’ƒcƒJhôÑdG  Ö°ùëH  É¡YÉÑJG  ºàj  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  áaÉc  ¿CÉH
 ™e  ¿hÉ©àdG  ≈dEG  ™«ªédG  øe  á©∏£àe  ,»é«∏îdG  áë°üdG  ¢ù∏ée  äGOÉ°TQEGh  á«ªdÉ©dG

.ácôà°ûªdG á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG CGóÑe øe ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d äÉ¡édG ∞∏àîe
 äGOÉ°TQE’G º¡YÉÑJÉH ¿ƒª«≤ªdGh ¿ƒæWGƒªdG √GóHCG …òdG »YƒdÉH IQGRƒdG äOÉ°TCGh
 ,(19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ÉgQó°üJ  »àdG  äÉfÓYE’Gh
 π«dO ƒgh ,∂dòH ≥∏©àj Ée áaÉc ∫ƒM QÉ°ùØà°SÓd á«ª°SôdG äÉ¡édG ™e ºFGódG º¡∏°UGƒJh
 RÉ«àL’ ºFGódG ¿hÉ©àdG IQhô°†H »©ªàée »Yhh ¢UôM øe ™«ªédG ¬H ™àªàj Ée ≈∏Y
 äGAGôLE’G áaÉc øe IOƒ°ûæªdG ±GógCÓd k’ƒ°Uh ìÉéæH OÓÑdG É¡H ôªJ »àdG á∏MôªdG √òg

.IòîàªdG á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G

Ió``jóL ä’É``M 7 π``«é°ùJ ó``©H á``dÉM 33 ≈``dEG zÉ``fhQƒc{`H ø``«HÉ°üªdG Oó``Y ´É``ØJQG
 GQƒ``̀ a 444 º``̀ bô``̀ dG  ™```̀e π``°``UGƒ``à``dG ≈````̀dEG  ô``jGô``Ñ``a ∫Ó```̀N ¿Gô``````jEG  ø``̀ e ø``jó``FÉ``©``dG ƒ``̀Yó``̀J á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG

 ájRGôàM’G  äGAGôLEÓd  Gò«ØæJ
 á``̀eRÓ``̀dG á``̀«``̀FÉ``̀bƒ``̀dG ô``̀«``̀HGó``̀à``̀dGh
 ™æeh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ™«ªL ΩGõdEG  Aƒ°V ≈∏Yh ,√QÉ°ûàfG
 ∞bƒdÉH  áMÉ«°ùdGh  ôØ°ùdG  ÖJÉμe
 á`̀«`̀é`̀jhô`̀à`̀dG ¢`̀Vhô`̀©`̀∏`̀ d …Qƒ``̀Ø``̀ dG
 áÄ«g  â`̀eÉ`̀b  ,¿Gô`````jEG  ≈```̀dEG  ôØ°ù∏d
 ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dGh  áMÉ«°ù∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¢û«àØàdG  IQGOEG  ™``e  ≥«°ùæàdÉH
 …QÉ``̀é``̀à``̀dG  π`̀ «`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀ dG  IQGOEGh
 IQÉ``̀é``̀à``̀dGh á`̀YÉ`̀ æ`̀ °`̀ü`̀ dG IQGRƒ```````H
 ÖJÉμe  øe  ø«æKG  ≥∏¨H  áMÉ«°ùdGh
 Ωƒ≤J  »àdG  á°üNôªdG  ô«Z  ôØ°ùdG
 á«éjhôJ  ¢`̀Vhô`̀Y  ø`̀Y  ¿Ó``̀YE’É``̀H
 øeh  á«MÉ«°ùdG  äÉ¡LƒdG  øe  Oó©d
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¿hO  ¿Gô`̀jEG  É¡æª°V

.Üƒ∏£ªdG ¢ü«NôàdG

 áMÉ«°ù∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  äócCG
 ∫ÉªYCG »a Iôªà°ùe É¡fCG ¢VQÉ©ªdGh
 äÉ¡édG ™«ªL ™e ≥«°ùæàdÉH áHÉbôdG
 IQGRh  ¢`̀ü`̀NC’G  ≈∏Yh  á°üàîªdG
 áMÉ«°ùdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀ dGh  áYÉæ°üdG
 ™«ªL  Iô°TÉÑeh  áë°üdG  IQGRhh
 á``YOGô``dG á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG äGAGô``````̀LE’G
 ≈``̀°``̀ü``̀bCG ∫Gõ``````````fEGh ø`̀«`̀ Ø`̀ dÉ`̀î`̀ª`̀ ∏`̀ d
 ø«fGƒ≤dG  ¬ª¶æJ Ée ≥ah äÉHƒ≤©dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  É¡H  ∫ƒª©ªdG
 áë∏°üªdG  äÉ«°†à≤e  ¬Ñ∏£àJ  É`̀eh
 ≈∏Y QÉWE’G Gòg »a IOó°ûe ,áeÉ©dG
 ≥JÉY  ≈∏Y  ™≤J  »`̀à`̀dG  á«dƒÄ°ùªdG
 ¬Ñ∏£àJ Éªd áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ÖJÉμe
 ΩÉàdG ΩGõàd’G øe áægGôdG ±hô¶dG
 IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  äGQGô`̀≤`̀dÉ`̀H

.É¡d

IQƒ¶ëe äÉ¡Lƒd á«éjhôJ É°VhôY Éª¡ªjó≤àd ø«°üNôe ô«Z äÉjôØ°S »Ñàμe ≥∏Z :áMÉ«°ùdG

 »°ù∏éªH äÉeóîdG Éàæéd äócCG
 πeÉμàdG  á«ªgCG  ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ°ûdG
 ájÉªë∏d  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ™``e
 ,É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀«`̀a ø``e á``jÉ``bƒ``dGh
 á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG  ≥∏£æe  ø`̀e
 ø«Jó«°ûe  ,™ªàéªdG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d
 ÖMÉ°üd  Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dÉ`̀H
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 äGOGó©à°S’G ™«ªL ô«aƒàH AGQRƒdG
 øWƒdG É¡«dG êÉàëj »àdG äÉeóîdGh
 ™æeh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  Gò`̀¡`̀d  …ó°üà∏d
 ≥`̀ah ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ø`̀«`̀H √QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG

.áeó≤àe á«LÓY §£Nh èeGôH
 ìƒàØªdG  AÉ≤∏dG  ió`̀d  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ºFÉ≤dG  …ô`̀LÉ`̀¡`̀dG  º`̀jô`̀ª`̀H  ø«àæé∏d
 π«cƒdG áë°üdG IQGRh π«ch ∫ÉªYCÉH
 IQƒàcódGh ,áeÉ©dG áë°ü∏d óYÉ°ùªdG
 áëaÉμe  ájQÉ°ûà°SG  ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL
 »ª°SôdG çóëàªdG ájó©ªdG ¢VGôeC’G
 IQƒàcódGh  ,ÉfhQƒc  ´ƒ°Vƒe  ∫ƒM
 áë°U á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG  IOÉ``̀Z
 IQƒàcódGh  ,ájó©e  ¢VGôeCG  -  áeÉY

 õjõ©J  IQGOEG  ôjóe  »àHô°ûdG  AÉ`̀ah
 øY ¿Éàæé∏dG  âHôYCG  å«M ,áë°üdG
 É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  äGƒ£îdG  π`̀c  º`̀YO
 áë°üdG  IQGRƒ```̀H  á∏ãªe  áeƒμëdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ™`̀e  »WÉ©àdG  »`̀a
 ,≈°Vôª∏d  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ô«aƒJh
 »ªëJ  »àdG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJG   ™e
 øe  ø«æWGƒªdG  ßØëJh  ™ªàéªdG
 øe óëdGh ¢Shô«ØdG Iô°UÉëe ∫ÓN

.√QÉ°ûàfG

 ¢`̀ù`̀«`̀FQ AÉ``̀≤``̀∏``̀dG ô`̀°`̀†`̀M ó```̀bh
 »°ù∏éªH äÉeóîdG áæéd AÉ°†YCGh
 øe Oó````̀Yh ÜGƒ```̀æ```̀dGh iQƒ``̀°``̀û``̀dG

.ø«°ù∏éªdG »a AÉ°†YC’G
 QGô``̀b ¿É`̀à`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â`̀æ`̀ª`̀K É`̀ª`̀c
 äÉ°ù°SDƒªdG  »a  á°SGQódG  ±É`̀≤`̀jEG
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh á``̀eÉ``̀©``̀dG á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 Ióe  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒeh
 áÑ∏£dG  áeÓ°S  ¿Éª°†d  ,ø«YƒÑ°SCG
 ,á```̀jQGOE’Gh  á«ª«∏©àdG  äÉÄ«¡dGh

 äGQƒ£àd  Éª¡à©HÉàe  ø`̀«`̀Jó`̀cDƒ`̀e
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG ´É```̀°```̀VhC’G
 »∏ëªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ,ÉfhQƒc
 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀ dG Ió`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀eh
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ™e  ¿hÉ©à∏d
 äÉª¶æªdGh á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód
 Gòg  áëaÉμªd  á«ªdÉ©dG  á`̀«`̀dhó`̀dG

.¢Shô«ØdG
 â©ªà°SG  É`̀ª`̀«`̀a  ,∂```̀dP  »``̀JCÉ``̀j
 ƒ∏ãªe  ¬`̀eó`̀ b  ìô`̀°`̀û`̀d  ¿É`̀à`̀æ`̀é`̀∏`̀dG

 ™°VƒdG á©«ÑW øY áë°üdG IQGRh
 IQƒ`̀°`̀ü`̀H á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀a »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 äGAGô`````̀LE’G Ö`̀fÉ`̀L ≈```̀ dEG ,á``̀eÉ``̀Y
 ájÉbƒ∏d  áeƒμëdG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe ájÉªëdGh
 äÉeóîdG  Éàæéd  âHôYCG  Éª«a
 ÜGƒ``̀æ``̀dGh iQƒ``̀°``̀û``̀dG »`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG √ò``̀¡``̀d É`̀ª`̀gô`̀jó`̀≤`̀ J ø```Y
 ºjó≤àd  OGó©à°S’Gh  ,»YÉ°ùªdGh
 ≥∏©àj  QhO  hCG  Ió`̀YÉ`̀ °`̀ ù`̀e  …CG

 Gò`̀g »``̀a á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H
.ÖfÉédG

 iƒà°ùªdÉH ¿Éàæé∏dG äOÉ°TCGh
 á«Yƒ°VƒªdGh á«aÉØ°ûdG øe »dÉ©dG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG  Éª¡«∏Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀J  »`̀à`̀ dG
 äÉ`̀MÉ`̀°`̀†`̀jE’G º`̀jó`̀≤`̀Jh ,á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 ÉªHh  ,ΩÉ©dG  …CGô∏d  äÉeƒ∏©ªdGh
 πc ≈``̀ dG ¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀W’G ≈`̀∏`̀Y å`̀©`̀Ñ`̀j
 ºàj  »àdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGƒ£îdG
.äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y Égò«ØæJ

áë°üdG IQGRh »∏ãªªH Éª¡YÉªàLG iód

äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀H ¿Gó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ J ÜGƒ```̀ æ```̀ dGh iQƒ``̀°``̀û``̀dG »`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H äÉ``̀eó``̀î``̀dG É`̀à`̀æ`̀é`̀d
É`̀ fhQƒ`̀ c ¢`̀ Shô`̀ «`̀ Ø`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d äGOGó``̀©``̀à``̀°``̀S’G ™`̀«`̀ª`̀L ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H ó`̀ ¡`̀ ©`̀ dG »```dh

ájRGôàMG á£N ò«ØæJ :ziQƒ°ûdG{ ΩÉY ø«eCG
zÉfhQƒc ¢``Shô«a{ ™``e π``eÉ©à∏d á``jƒYƒJh

 á`̀eÉ`̀ °`̀SCG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ó````̀cCG
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ,QƒØ°ü©dG  óªMCG
 á`̀fÉ`̀eC’G  ¿CG  ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªd
 á£N  â©°Vh  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG
 »Ñ°ùàæªd  ájƒYƒJh  ájRGôàMG
 πeÉ©àdG πLCG øe ,áeÉ©dG áfÉeC’G
 ó`̀«`̀aƒ`̀c) É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a ™``e
 äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  kAÉæH  ∂dPh  ,(19
 ¢ù«FQ  ,ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y
 áeÓ°S  ≈∏Y  É k°UôMh  ,¢ù∏éªdG
 ≈∏Y ¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀W’Gh ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG

.º¡àë°U
 áë°üdG  á`̀æ`̀é`̀d  s¿EG  ∫É````bh
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á``̀fÉ``̀eC’É``̀H á``eÓ``°``ù``dGh

 ≈∏Y ®ÉØëdG  á«Ø«c »a ,ø«ØXƒª∏d  …ƒYƒJ èeÉfôH ò«ØæàH äCGóH ¢ù∏éª∏d
 ™°Vhh ,á«bQƒdG äÉjƒ£ªdG ™jRƒJ ≥jôW øY ∂dPh ,ájÉbƒdG äÉLQO ≈∏YCG
 ôÑY ájƒYƒàdG äÉeƒ∏©ªdG ∫É°SQEG  ≈dEG  áaÉ°VEG ,»fÉÑªdG áaÉc »a äÉ≤°ü∏ªdG

.áeÉ©dG áfÉeC’G »Ñ°ùàæe ™«ªéd »fhôàμdE’G ójôÑdG
 OóY  ™e  ≥«°ùæàdGh  π°UGƒàdG  ≈dEG  äóªY  áæé∏dG  s¿CG  QƒØ°ü©dG  ôcPh
 ájRGôàM’G  á£îdG  ∫ƒM  ,áë°üdG  IQGRh  »a  ø««æ©ªdGh  ø«dhDƒ°ùªdG  øe
 ´Ó`̀W’Gh  ,ájƒYƒàdG  äGQƒ°ûæªdG  ô«aƒJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,ÉgOÉªàYG  ºJ  »àdG
 PÉîJG ºJ ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH á≤∏©àªdG äGóéà°ùªdG ôNBG ≈∏Y
 äGQGOEGh »fÉÑe »a IôaGƒàªdG º«≤©àdG Iõ¡LCG OóY IOÉjõd áeRÓdG äGAGôLE’G

.áeÉ©dG áfÉeC’Gh ¢ù∏éªdG
 áaÉ¶ædG  äÉeóN  ô«aƒàH  á«æ©ªdG  äÉcô°ûdG  ÆÓ`̀HEG  ºJ  ¬fCG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 äGRÉØ≤dGh  äÉeÉªμdG  ¢ùÑ∏H  É¡«ØXƒe  ΩGõ`̀dEG  IQhô°†H  ,¢ù∏éª∏d  ºYódGh
 ∞«¶æJ »a áë«ë°üdG ¥ô£dG ≈∏Y º¡ÑjQóJ ÖfÉL ≈dEG ,πª©dG äÉYÉ°S ∫ÓN
 áaÉ°VEG ,…ójCÓd º≤©ªdGh ¿ƒHÉ°üdG ΩGóîà°SGh ,í£°SC’Gh äÉ«°VQC’G í°ùeh
 É¡dGóÑà°SGh ,ΩGóîà°S’G IOó©àªdG á«LÉLõdG »fGhC’G ∫Éª©à°SG øe óëdG ≈dEG

.IóMGh Iôªd Ωóîà°ùoJ »fGhCÉH
 »Ñ°ùàæªd äGOÉ°TQEG ∑Éæg q¿CG ≈dEG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G âØdh
 »a ájô°ûÑdG OQGƒªdG IQGOEG ™e π°UGƒàdG IQhô°†H ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G
 ≈dEG  ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ¢VGôYCG  ájCG  Qƒ¡¶H ø«ØXƒªdG  øe …CG  Qƒ©°T ádÉM
 É¡«dEG  GhôaÉ°S  »àdG  ∫hó`̀dG  ô`̀NBG  øY  ìÉ°üaE’G  ≈∏Y  ø«ØXƒªdG  åM  ÖfÉL
 á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  PÉîJ’  ∂dPh  ,á«°VÉªdG  ™«HÉ°SC’G  ∫ÓN

.¿CÉ°ûdG Gòg »a Ióªà©ªdG
 áeÉ©dG áfÉeC’G É¡JòîJG »àdG äGƒ£îdGh äGAGôLE’G ¿CG QƒØ°ü©dG øq«Hh
 IôbƒªdG  áeƒμëdG ™e ∞JÉμàdGh ¿hÉ©àdG  QÉWEG  »a »JCÉJ  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd
 ¿CG  GócDƒe  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  á«æ©ªdG  á«æWƒdG  ¿Éé∏dGh  äÉ¡édG  ∞∏àîeh
 ´ÉÑJGh  ,™«ªédG  ø«H  ácôà°ûe  G kOƒ¡L  Ö∏£àj  ¢Shô«ØdG  Gòg  ™e  πeÉ©àdG
 á«eƒμëdG äÉ¡édG ¬dòÑJ ÉªH G kó«°ûe ,¬H áHÉ°UE’G ™æªd ájÉbƒdG Ö«dÉ°SCG áaÉc

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°S ø«eCÉàd äGAGôLEGh äGƒ£N øe á«æ©ªdG

.QƒØ°ü©dG áeÉ°SCG QÉ°ûà°ùªdG |

ô°ùL  ≈`̀ ∏`̀ Y  á`̀«`̀©`̀«`̀Ñ`̀W  á``̀cô``̀ë``̀dG
òØæ``ª`∏d ¥Ó`ZEG ’h ..ó``¡``a ∂∏`ª`dG
 ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL ≈∏Y á«©«ÑW ácôëdG ¿CG òaÉæªdG øeCG ΩÉY ôjóe ócCG

.äÉ©FÉ°û∏d QôÑe …CG ∑Éæg ¢ù«dh ,ø«gÉéJ’G »a
 ≈∏Y  Éë«°VƒJ  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùéd  áeÉ©dG  á°ù°SDƒªdG  äQó`̀°`̀UCG  Éªc
 :¬«a  AÉ`̀L  zô`̀à`̀jƒ`̀J{  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bƒªH  »ª°SôdG  É¡HÉ°ùM
 ó«ØJ  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL  òØæe  ¥Ó``̀ZEG  ¿CÉ°ûH  ¬`̀dhGó`̀J  ºàj  Éªd  Éë«°VƒJ
 AÉ¡fEGh  øjôaÉ°ùªdG  QƒÑY  ácôM  ¿CG  ∂∏ªdG  ô°ùéd  áeÉ©dG  á°ù°SDƒªdG
 ™«ªLh  »©«Ñ£dG  É¡©°Vh  »a  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL  ôÑY  ºgôØ°S  äGAGô``LEG

.OÉà©ªdG ≥ah É¡dÉªYCG …ODƒJ äGQGOE’G

 ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dGh á`̀à`̀ °`̀ù`̀ dG ä’É``̀ ë``̀ dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀d á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀ dÉ`̀ ë`̀ dG QGô``̀≤``̀à``̀ °``̀SGh..

(19 ó``̀«``̀aƒ``̀c) É```̀fhQƒ```̀c  ¢``Shô``«``Ø``H  á`̀ HÉ`̀ °`̀ ü`̀ ª`̀ dG  ¿Gô``````̀ jEG  ø``̀ e  á``̀ eOÉ``̀≤``̀ dG
 ájQÉ°ûà°SG áLGƒîdG AÉØ°U IQƒàcódG äócCG
 QGô≤à°SG  áë°üdG  IQGRƒ`̀H  ájó©ªdG  ¢VGôeC’G
 áHÉ°üªdG  ä’É`̀ë`̀dG  ™«ªéd  á«ë°üdG  ádÉëdG
 øe  øjóFÉ©dG  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH
 áã«ãëdG  áë°üdG  IQGRh á©HÉàe IócDƒe ,¿GôjEG
 ,»ÑW  ±Gô°TEG  âëJ  Öãc  øY  ä’ÉëdG  ™«ªéd
 äGOÉ°TQE’Gh á«Ñ£dG ä’ƒcƒJhôÑ∏d É¡YÉ°†NEGh
.»é«∏îdG áë°üdG ¢ù∏ée äGOÉ°TQEGh á«ªdÉ©dG
 á`̀LGƒ`̀î`̀dG AÉ`̀Ø`̀°`̀U IQƒ``à``có``dG â``aÉ``°``VCGh
 å«M  ,AÉØ°û∏d  πKÉªàJ  áHÉ°üªdG  ä’ÉëdG  ¿CG
 ,»ë°üdG É¡©°Vh »a kÉXƒë∏e kÉæ°ùëJ äô¡XCG
 π«∏N º«gGôHEG õcôªH ä’ÉëdG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 ,áeRÓdG ájÉYôdGh êÓ©dG »≤∏àd »ë°üdG ƒfÉc
 ≥jôØdG  πÑb  ø`̀e  Iôªà°ùe  á©HÉàªd  ™°†îJh

.¢üàîªdG »Ñ£dG

 ™«ªL  áLGƒîdG  AÉØ°U  IQƒàcódG  â`̀YOh
 »a ¿GôjEG  øe ø«eOÉ≤dG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ≈∏Y …Qƒa πμ°ûH ∫É°üJ’G ≈dG …QÉédG ô¡°ûdG
 äOó°Th  ,¢üëØdG  óYƒe  ádhóéd  444  ºbôdG
 ôéëdG äGAGôLEG äÉª«∏©àH ó«≤àdG IQhô°V ≈∏Y
 káë°Vƒe  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ™æªd  »dõæªdG
 OhóëdG  ≈∏Y  Égó°UQ  ºJ  áHÉ°üe  ádÉM  23  ¿CG
 áeQÉ°üdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G IAÉØc káé«àf
 »a  ¬Ñà°ûªdG  ä’ÉëdG  ¢üëah  ó°Uôd  á©ÑàªdG
 É¡LÓYh É¡dõY Iô°TÉÑeh ¢Shô«ØdÉH É¡àHÉ°UEG
 »a ä’Éë∏d ø«£dÉîªdG ¢üëah ∫õ©H ΩÉ«≤dGh

.∂dòd á°ü°üîªdG õcGôªdG
 ä’É`̀ë`̀dG ø`̀e ä’É``̀M çÓ`̀K ¿CG â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 ø«æWGƒªd  âfÉc  áHÉ°üªdG  øjô°û©dGh  áà°ùdG
 πÑb  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Gƒ∏NO  ¿GôjEG  øe  ø«eOÉb

 »a  É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG  ¢Shô«a  »°ûØJ  ¿Gô``̀ jEG  ¿Ó``̀YEG
 ó©H  »dõæªdG  ôéëdG  »`̀a  Gƒ`̀fÉ`̀c  ó`̀bh  ,É¡fóe
 kIô°TÉÑe  º`̀Jh  áÑdÉ°ùdG  á`̀«`̀dhC’G  äÉ°UƒëØdG
 ¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG »a √ÉÑà°T’G Qƒa º¡°üëa
 º¡dõ©d  É`̀¡`̀H  ∫ƒ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG  äGAGô``````̀LE’G  ´É``̀Ñ``̀JGh

.º¡LÓY á©HÉàeh
 ≈∏Y  ¿CG  ≈``dG  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  â`̀gƒ`̀fh
 ≥«Ñ£àH ΩGõàd’G ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªL
 øe  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdGh  äGOÉ``̀°``̀TQE’G  áaÉc
 IQhô°Vh  ™«ªédG  áeÓ°S  ¿Éª°†d  ,IQGRƒ``̀ dG
 ¬fÓYEG  ºJ  Éeh  ,ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ´ÉÑJG
 Éªc ,á«dhódG  ô«jÉ©ª∏d  É≤ah á«FÉbh ô«HGóJ øe
 ô¡°T  »a  ¿Gô``̀jEG  QGR  øe  ™«ªL  ≈∏Y  ÖLƒàj
 »a  º¡æμ°S  ô≤e  »`̀a  AÉ`̀≤`̀Ñ`̀dG  …QÉ`̀é`̀dG  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a
 ¢üëØdG  óYƒe  ádhóL  ≈àM  ,á∏°üØæe  áaôZ

 πÑb  øe  º¡d  ≈£©à°S  »àdG  äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJGh
 •ÓàN’G  ÖæéJ  IQhô°V  ™e  ,»Ñ£dG  ≥jôØdG

.øjôNB’ÉH
 ≈∏Y  áLGƒîdG  AÉØ°U  IQƒàcódG  äOó°Th
 ¢Shô«a  ø`̀e  ájÉbƒdG  ¥ô£H  ΩGõ`̀à`̀d’G  á«ªgCG
 áª¶æe  É¡àæ∏YCG  »àdGh  19  ó«aƒc  ÉfhQƒμdG
 ø`̀jó`̀«`̀dG  ∞«¶æàH  ∂```̀dPh  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 º≤©ªdG  ∫ƒ`̀ë`̀μ`̀dÉ`̀H  hCG  AÉ``̀ª``̀dGh  ¿ƒ`̀HÉ`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H
 ∫É©°ùdG AÉæKCG ∞fC’Gh ºØdG á«£¨Jh ,QGôªà°SÉH
 hCG  »bQh  πjóæe  ΩGóîà°SÉH  ∂dPh  ¢ù£©dG  hCG
 ™e  ≥«KƒdG  ∫É°üJ’G  ÖæéJh  ,´GQò``̀dG  ≈∏YCG
 äÉeÓY  hCG  ¢VGôYCÉH  ø«HÉ°üªdG  ¢UÉî°TC’G
 øe  äGRGô````̀aE’G  ¢ùªd  ÖæéJh  ,Oô`̀Ñ`̀dG  ä’õ``̀f
 äGRGô`̀aE’G  hCG  ÜÉ©∏dG  πãe  ÜÉ°üªdG  ¢üî°ûdG

.á«ØfC’G
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 äÉ¡«LƒàH  »`̀eƒ`̀°`̀ù`̀©`̀dG  ∫OÉ```Y  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  OÉ``̀°``̀TCG
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 áμ∏ªe  »a  √QÉ°ûàfG  ™æe  ±ó¡H  ∂`̀ dPh  (19ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 OÉb  ó¡©dG  »dh  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿CG  GócDƒe  ,øjôëÑdG
 áæéd  π«μ°ûàH  ø««æ©ªdG  ¬ qLh  å«M  ,áªμëH  ∞∏ªdG
 ∫ƒ°Uh  πÑb  á«FÉbhh  ájRGôàMG  äGAGô`̀LEGh  á«æWh
 ,øjôaÉ°ùªdG  ∫ÓN  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈dG  ¢VôªdG
 ¢VôªdG  QÉ°ûàfG  Ωó`̀Y  »`̀a  º¡°SCG  …ò`̀ dG  ô``̀eC’G  ƒ`̀gh
 øjôaÉ°ùe ≈∏Y ô°üàbG ÉªfEGh ¿B’G ≈àM áμ∏ªªdG πNGO

.iôNCG ∫hO øe ø«eOÉb
 kÓ`̀FÉ`̀b √ qƒ`̀ª`̀ °`̀S äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J »`̀eƒ`̀°`̀ù`̀©`̀dG ø`̀ª`̀Kh
 ¬àÑbGôeh ∞∏ª∏d ¬JOÉ«bh ó¡©dG »dh ƒª°S äÉ¡«LƒJ{
 äGAGô``̀LE’G  øe  ójó©dG  ∫Ó`̀N  øe  Öãc  øY  ™°Vƒ∏d
 ÉgRôHCG ¿Éc »àdGh √ qƒª°S É¡«dEG ¬Lh »àdG ájRGôàM’G
 øY  kÓ°†a  ,¢Shô«ØdG  áëaÉμªd  á«æWh  áæéd  π«μ°ûJ
 ™e  É¡ãëH  »àdG  á«∏Ñ≤à°ùªdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  §£îdG
 á∏°UGƒe á«ªgCG ≈dEG √ qƒª°S ¬ qLh Éªc ,á«æ©ªdG áæé∏dG
 Oƒ¡édG  ∞«ãμJh  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  äGAGô`````̀LE’G  õ`̀jõ`̀©`̀J
 QÉ°ûàf’  …ó°üà∏d  äGQƒ£J  ájCG  ™e  πeÉ©àdG  áYô°ùd
 ¢UôM  ¿CG  ≈∏Y  Oó`̀°`̀Th  .záμ∏ªªdG  »`̀a  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°S  ≈∏Y  ô«ÑμdG  √ qƒª°S
 É¡≤«Ñ£àd  áeƒμëdG  ≈©°ùJ  á`̀jƒ`̀dhCÉ`̀c  É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YGh
 ¢SƒØf  »a  øeC’Gh  áæ«fCÉª£dG  å©H  ób  ,≥«bO  πμ°ûH
 AGƒ°S  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ø«æWÉ≤dG  ™«ªL
 »æWƒdG  ≥jôØdÉH  Gó«°ûe  ,ø«ª«≤e  hCG  ø«æWGƒe  øe
 ¬∏dGóÑY  øH  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  á°SÉFôH
 å«M  ,áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 √QÉ°ûàfG  Ωó`̀Yh  ¢VôªdG  AGƒàMG  ≥jôØdG  ´É£à°SG
 øe  ±’B’G  πÑ≤à°ùJ  øjôëÑdG{  ∫Ébh  ,áμ∏ªªdG  πNGO
 ô°ûàæj  º`̀d  ¢VôªdG  ¿CG  ø«M  »`̀a  ,É k«eƒj  ø`̀jô`̀FGõ`̀dG
 ∫hO øe ø«eOÉ≤dG  ≈∏Y §≤a ô°üàbGh áμ∏ªªdG  πNGO
 ≥jôØ∏d  áã«ãëdG  Oƒ¡édG  øgôÑj  …òdG  ƒgh  ,iôNCG
 ø«æWGƒªdG  áaÉc  »eƒ°ù©dG  ÖFÉædG  ¬Lhh  .z»Ñ£dG
 á∏ªëdG  É¡≤∏£J  »àdG  äGOÉ°TQE’G  ≥«Ñ£àd  ø«ª«≤ªdGh
 …OÉØàd  ∂`̀ dPh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 äÉeƒ∏©ªdG òNCG  á«ªgCG  GócDƒe ,áμ∏ªªdG »a √QÉ°ûàfG
 .á°üàîe  ô«Z  ±Gô``̀WCG  hCG  í«ë°üdG  ÉgQó°üe  øe
 ƒ°†Y ¿ÉMô°S óªëe Qƒ°üæe QƒàcódG  OÉ°TCG  √QhóH
 ¬«dƒJ  …ò``̀dG  ô«ÑμdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’É`̀H  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  »a  á∏ãªe  áª«μëdG  ÉæJOÉ«b
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ¢Shô«a  øe  øjôëÑdG  ájÉªëd  ,Ió«°TôdG  áeƒμëdGh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  É kæªãe  ,É`̀fhQƒ`̀c
 äÉ«fÉμeE’G  ™«ªL  ô«î°ùJ  ≈``̀dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ø«H ¢Shô«ØdG Gòg QÉ°ûàfG ¿hO ádƒ∏«ë∏d áHƒ∏£ªdG
 ’h  ¿Éc  äÉ¡«LƒJ  »gh  ,»æjôëÑdG  Ö©°ûdG  AÉæHCG

.øjôëÑdG AÉæHCG ™«ªL iód ÉgGó°U É¡d ∫Gõj
 á`̀LQO  ≈∏Y  Ió«°TôdG  áeƒμëdG  ¿EG{  ±É`̀°`̀VCGh
 ,¢Shô«ØdG  Gòg  Iô°UÉëe  á«ªgCÉH  »YƒdG  øe  Iô«Ñc
 √ô£N  πëØà°ùj  ¿CG  πÑb  √ó¡e  »a  ¬«∏Y  AÉ°†≤dGh
 »a  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  äGAGô``̀LEG  äAÉéa  ,QÉ°ûàf’ÉH
 á°SÉFôH  »°VÉªdG  ø«æK’G  Ωƒj  »a  Iô«NC’G  ¬à°ù∏L
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  á«Ñ∏e  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 øjôëÑdG  ájÉªM  ≈∏Y  πª©∏d  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG
 äGQGô`̀b  ≈`̀ dEG  êÉàëj  …ò`̀dG  AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g  QÉ°ûàfG  øe
 øe ¿Éμa ,¢Shô«ØdG Gòg IQƒ£Nh ≈°TÉªàJ áª°SÉM
 Qhó°üdG  âé∏KCG  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ø«H
 ¥ÓZEG  Ió«°TôdG  Éæàeƒμëd ¿Éæàe’ÉH ™«ªédG ô©°Th
 14 Ióªd Iôà°S »a ∫ÉØWC’G ¢VÉjQh ¢SQGóªdG ™«ªL
 âØ°ûàcG …òdG  ∫hC’G ÜÉ°üªdG ¿ƒc ≈dEG  G kô¶f ,É keƒj
 »a  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ∂∏J  ≈`̀ dEG  áÑ∏£dG  π≤æj  É≤FÉ°S  ¬àdÉM
 ºJ  »àdG  äGAGôLE’G  áYô°ùH  ¿ÉMô°S  √ƒfh   .zIôà°S
 øjòdG  øe  iô`̀NCG  ä’É`̀M  ±É°ûàcG  OôéªH  ÉgPÉîJG
 øe ø«eOÉ≤dG øe º¡©«ªLh ÉfhQƒc ¢Shô«ØH GƒÑ«°UCG
 á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äÉ¡«LƒJ »a â∏ãªJ »àdGh ,¿GôjEG
 ™«ªL »a á°SGQódG ≥«∏©àH ó¡©dG »dh ƒª°S á°SÉFôH
 ,á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¢``SQGó``ª``dG ™`̀«`̀ª`̀L ∂``dò``ch
 …RGôàMG  AGôLEÉc  ø«YƒÑ°SCG  Ióe  ∫ÉØWC’G  ¢VÉjQh
 »gh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød ¢Vô©àdG øe áÑ∏£dG ájÉªëd
 ,á«ªgC’G  øe  Iô«Ñc  áLQO  ≈∏Y  ájRGôàMG  äGAGô`̀LEG
 ¢SƒØf  »a  áæ«fCÉª£dGh  Qhô°ùdGh  áé¡ÑdG  â∏NOCG
 ∞∏àîªH  øjôëÑdG  Ö©°T  π©L  …òdG  ôeC’G  ,™«ªédG
 áª«μëdG ÉæJOÉ«b ≈dEG ¿Éæàe’ÉH ¬JOÉ©c ô©°ûj ¬ØFGƒW
 ÖFÉædG øªK Éªc .¬æeCG ájÉªMh ¬àMGQ ≈∏Y ô¡°ùJ »àdG
 ƒª°S ¬H Ωƒ≤j …òdG ΩÉªàg’Gh QhódG »égƒμdG óªM
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 É¡H Ωƒ≤J »àdG äGAGôLE’G á©HÉàe »a AGQRƒdG ¢ù∏ée
 óëdGh ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd ájò«ØæàdG Iõ¡LC’G
 á«eƒμëdG äÉYÉ£≤dGh Iõ¡LC’G πeÉ©J ¿CG GócDƒe ,¬æe
 á«aÉØ°ûdÉH â©àªJh á«æ¡eh á«aGôàMG ∞∏ªdG Gòg ™e
 √ƒfh .ø«æWGƒªdG iód ÉMÉ«JQG â£YCG »àdGh áeÉàdG
 áaôZ  ≈`̀dEG  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  É¡H  ΩÉ`̀b  »àdG  IQÉjõdÉH
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  äÉ«∏ª©dG
 Gò¡d ¬à©HÉàeh √ƒª°S ¢UôM ø«ÑJ »àdGh ,…ôμ°ù©dG
 ø«æWGƒªdG áë°Uh áeÓ°S ¢ùªj …òdGh º¡ªdG ∞∏ªdG
 øe  ™«ªédG  iód  áæ«fCÉª£dG  âãH  å«M  ø«ª«≤ªdGh

.ø«ª«≤eh ø«æWGƒe
 Iõ¡LC’G  ¿CG  ≈dEG  »égƒμdG  óªM  ÖFÉædG  âØdh
 á«dhDƒ°ùe  äó``̀HCG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  π`̀c  »`̀ ah  á«eƒμëdG
 øjóFÉ©dG  ø«HÉ°üªdG  ™e  πeÉ©àdG  »a  á«aGôàMGh
 ∫ƒNO  øe  óë∏d  äGõ«¡éàdG  áaÉc  ºjó≤J  ºJ  å«M

 ≥æYƒH  ó`̀dÉ`̀N  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ôÑY  ¬à¡L  ø`̀e  .¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 ôμ°ûdGh  ¿Éæàe’G  º«¶Y  øY  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y
 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ôjó≤àdGh
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
 á©HÉàeh  ΩÉªàg’  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ô«aƒàH  Iójó°ùdG  ¬JÉ¡«LƒJh  á«°üî°ûdG  √ƒª°S
 É¡«dEG  êÉàëj  »àdG  äÉeóîdGh  äGOGó©à°S’G  áaÉc
 √QÉ°ûàfG  ™æeh  ,¢Shô«ØdG  Gò¡d  …ó°üà∏d  øWƒdG
 á«LÓY §`̀£`̀Nh è`̀eGô`̀H ≥``̀ah ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀H
 øe  »°üî°ûdG  ΩÉªàg’G  ¿CG  ≥æYƒH  ó`̀cCGh  .áeó≤àe
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°S  ≈∏Y  ¬°UôM  ¢ùμ©j  √ƒª°S  πÑb
 áaô¨d  √ƒª°S  IQÉ``̀jR  ∂`̀dP  ¢ùμ©j  É`̀eh  ø«ª«≤ªdGh
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØ∏d á©HÉàdG äÉ«∏ª©dG
 ÖjQóà∏d  ó¡©dG  »dh õcôe  »a  (19 ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 »àdGh  ,…ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á«Ñ£dG  çƒëÑdGh
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G ô«°S ≈∏Y √ƒª°S É¡«a ¿CÉªWG
 áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG øª°V IòîàªdG ô«HGóàdGh
 áë∏°üe  ™°Vh  ≈∏Y  ,(19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 áaÉc  ¢ùjôμJh  ,∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »a  É`` kehO  øWGƒªdG
 G kOÉæà°SG ¬àeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdGh ¬H ΩÉªàgÓd Oƒ¡édG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«LƒJ  ≈dEG
 ƒgh  ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 G kó`̀MGh  É kæWGƒe  ¢ùªj  Ée  ¿CG  ¬àdÓL  ¬«∏Y  ócDƒj  Ée
 .¬∏ªcCÉH  øWƒdG  ¢ùªj  ¢`̀VQC’G  √òg  ≈∏Y  É kª«≤e  hCG
 á£∏°ùdG  AÉ°†YCG  ¬jóÑj  ÉªH  √ƒª°S  ΩÉªàgG  øªK  Éªc
 Ée  πeÉμà∏d  áª«μëdG  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJh  á«©jô°ûàdG
 á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG  AÉ°†YCG  áaÉc  ø«H
 áaÉ°VE’ÉH  ,»`̀∏`̀gC’Gh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  äÉ°ù°SDƒeh
 øjôëÑdG  ≥jôa  øª°V  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ≈`̀dEG
 á«dhDƒ°ùe  ø`̀e  ¬`̀H  ¿ƒ©àªàj  É`̀e  Gƒ`̀à`̀Ñ`̀KCG  ,ó``MGƒ``dG
 áaÉμd  …ó°üàdG  ≈∏Y  É¡ØJÉμJ  π°†ØH  IQOÉb  ácôà°ûe
 ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ≥∏©àj Éª«a äGQƒ£àdGh äÉjóëàdG

.(19 ó«aƒc)
 πªëJ  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  ≥æYƒH  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Oó`̀°`̀Th
 ÜÉë°UCGh ø«æWGƒªdG πÑb øe á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG
 º¡àë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  äÓªëdGh  ôØ°ùdG  ÖJÉμe
 ∂∏J ≈dEG ÜÉgòdG Ωó©H øjôNB’Gh º¡°ùØfCG ø«°üëJh

.OÉæ©H ôeC’G òNCG ΩóYh ,IAƒHƒªdG ≥WÉæªdG
 á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG  äGô`̀°`̀û`̀æ`̀dG  ∞«ãμJ  ≈```̀dEG  É``̀YO  É`̀ª`̀c
 πc  »a  ájó«∏≤àdGh  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG  ΩGóîà°SÉH
 ,∞«ãμdG  ™ªéàdG  •É≤fh  á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 áªgÉ°ùªdG  áë°üdG  IQGRh  ≈∏Y  ø«©àj{  ,¬fCG  ÉØ«°†e
 äÉª≤©ªdÉc  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  äÉ`̀eõ`̀∏`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ™``̀jRƒ``̀J  »``̀a
 »a äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG  äGP  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dGh
 åëfh  ,Égô«Zh  óLÉ°ùªdGh  ájQÉéàdG  äÉ©ªéªdG
 ≈∏Y  õcGôªdGh  á`̀jó`̀fC’Gh  äÉ«©ªédG  »a  ÉæfGƒNEG
 á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG  ÜÉH  øe ∂dP  »a áªgÉ°ùªdG

.zôμ°ûdG πjõL º¡dh á«æWƒdGh

ø«æWGƒªdG ió``d áæ«fCÉª£dG â``ãH ÉfhQƒc á¡LGƒªd ó``¡©dG »dh á©HÉàe :¿ƒ``jQƒ°Th ÜGƒ``f

 .»eƒ°ù©dG ∫OÉY |.¿ÉMô°S Qƒ°üæe .O |.»égƒμdG óªM |.≥æYƒH ódÉN |

 QOÉ``°``ü``dG ¬``«``Lƒ``à``dG ≈``∏``Y kAÉ```æ```H
 ¬à°ù∏L  ∫Ó```N  AGQRƒ``````dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ø``̀e
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«YƒÑ°SC’G  ájOÉ«àY’G
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀ FÉ`̀ f  ó`̀¡`̀©`̀dG  »```dh  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G
 ±ÉbhC’G »JQGOEG  ∞«∏μàH ¿CÉ°ûH AGQRƒdG
 »a  áªgÉ°ùªdÉH  á`̀jô`̀Ø`̀©`̀é`̀dGh  á«æ°ùdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«ØH á«æWƒdG á«YƒàdG á∏ªM
 ÜÉ£îdG ≈∏Y kAÉæHh 19 ó«aƒc óéà°ùªdG
 ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ dGh ∫ó`̀©`̀ dG ô```̀jRh ø``̀e OQGƒ````̀ dG
 IQGOE’G  äQOÉ``̀H  ±É```̀ bhC’Gh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 »àdG ájƒYƒàdG  äÉ≤°ü∏ªdG  ™jRƒJ  ≈`̀dEG
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  É`̀¡`̀JQó`̀°`̀UCG
 ≈`̀∏`̀Y ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É```̀fhQƒ```̀c ¢``̀Shô``̀«``̀a
 »a  äÉ«æ«°ùëdGh  º`̀JBÉ`̀ª`̀dGh  óLÉ°ùªdG
 ìô`̀°`̀Uh   .øjôëÑdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀e  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e
 ∞°Sƒj ó«°ùdG ájôØ©édG ±ÉbhC’G ¢ù«FQ
 ±É`̀bhC’G  IQGOEG  ¿CÉ`̀H  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH
 πªY  ≥`̀jô`̀a  π«μ°ûàH  â`̀eÉ`̀b  ájôØ©édG
 ≥jôØdG  ¿ƒμàjh  ,¬«LƒàdG  Gòg  á©HÉàªd
 äÉbÓ©dGh ΩÓYE’G :»g ΩÉ°ùbCG áKÓK øe
 ¿hDƒ```°```Th çƒ``̀ë``̀Ñ``̀dG º``°``ù``bh á``̀eÉ``̀©``̀dG
 á«°Sóæ¡dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  º°ùbh  óLÉ°ùªdG
 äÉ≤°ü∏ªdG  √ò``̀g  ™`̀jRƒ`̀à`̀d  á`̀fÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dGh
 ,¬«LƒàdG  ≈°†à≤ªH  áYô°ùdG  ¬Lh ≈∏Y
 áë°üdG  õ`̀jõ`̀©`̀J  »`̀a  áªgÉ°ùª∏d  ∂``̀ dPh
 äQó°UCG  π°üàe  ó«©°U  ≈∏Yh  .áeÉ©dG
 á«¡«LƒJ  äGOÉ`̀ °`̀ TQEGh  íFÉ°üf  IQGOE’G
 ÖcGƒeh  º`̀JBÉ`̀ª`̀dGh  óLÉ°ùªdG  …OÉJôªd
 äGOÉ°TQE’G  øe  kGOóY  âæª°†Jh  .AGõ©dG

:»gh áª¡ªdG
 äÉª«∏©àdÉH  ΩÉ``à``dG  ΩGõ``̀à``̀d’G  -1
 áë°üdG  IQGRh  øY  IQOÉ°üdG  á«ë°üdG
 ÖæéJ -2 .á°üàîªdG á«ª°SôdG äÉ¡édGh
 ÖcGƒªdGh  º`̀JBÉ`̀ª`̀dGh  óLÉ°ùªdG  OÉ`̀«`̀JQG
 kÉeƒªY ôØ°ùdG øe øjóFÉ©dG ≈dEG áÑ°ùædÉH
 É¡«a  »°ûØàªdG  ∫hó``̀ dG  ø`̀e  ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀dGh
 OÉ«JQG  ÖæéJ  -3  .kÉ°Uƒ°üN  ¢VôªdG
 áÑ°ùædÉH  ÖcGƒªdGh  ºJBÉªdGh  óLÉ°ùªdG
 ¢``̀VGô``̀eC’G  …hPh  kÉ`̀eƒ`̀ª`̀Y  ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀∏`̀d
 OÉ«JQG  ÖæéJ  -4  .kÉ°Uƒ°üN  áæeõªdG
 áÑ°ùædÉH  ÖcGƒªdGh  ºJBÉªdGh  óLÉ°ùªdG
 ø«HÉ°üªdG  kÉ°Uƒ°üNh  ø°ùdG  QÉÑc  ≈dEG
 áaÉ°ùe ≈∏Y AÉ≤HE’G -5 .áæeõe ¢VGôeCÉH
 /óé°ùªdG  π``̀NGO  ¢Sƒ∏édG  »`̀a  á«aÉc
 á«ëàdG  óæY  π«Ñ≤àdG  ÖæéJ  -6  .ºJCÉªdG
 ÖæéJ  -7  .§`̀≤`̀a  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H  AÉ`̀Ø`̀à`̀c’Gh
 Qƒ`̀°`̀†`̀M ó``̀æ``̀Y ∫É````̀Ø````̀WC’G ÜÉ``̀ë``̀£``̀°``̀UG
 ÖæéJ -8 .ÖcGƒªdGh ºJBÉªdGh óLÉ°ùªdG
 »àdG øcÉeC’G »a áeÉ©dG äÉ«dÉ©ØdG ™«ªL
 .É¡«a  áHÉ°üe  ä’ÉM  ±É°ûàcG  øY  ø∏©j
 ¿ƒHÉ°üdGh AÉªdÉH kGó«L øjó«dG π°ùZ -9
 »`̀à`̀dG  iô`````̀NC’G  Iô`̀¡`̀£`̀ª`̀dG  OGƒ``̀ª``̀ dG  hCG
 É°Uƒ°üNh  ,øjó«dG  π«°ù¨d  Ωóîà°ùJ
 á¶aÉëªdG -10 .¢ù£©dG hCG ∫É©°ùdG ó©H
 ¢UôëdG  ™`̀e  á«°üî°ûdG  áaÉ¶ædG  ≈∏Y
 .äÉ``̀«``̀°``̀VQC’Gh í`̀£`̀ °`̀ SC’G á`̀aÉ`̀¶`̀f ≈`̀∏`̀Y
 ºØdGh ∞fC’Gh ø«æ«©dG á°ùeÓe ÖæéJh
 óæY  äÉeÉªμdG  AGó``̀ JQG  -11  .øjó«dÉH
 ,É¡àHÉ°UEG »a ¬Ñà°ûe ä’ÉM ™e πeÉ©àdG
 -12 .á«ë°üdG äGOÉ©dG ≈∏Y á¶aÉëªdGh

 øcÉeC’G  »a  á∏jƒW äGôàa  AÉ≤ÑdG  ÖæéJ
 äGƒ∏°üdG  ≈`̀∏`̀Y  QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á≤∏¨ªdG
 .§`̀≤`̀a á`̀«`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG IAGô``̀≤``̀ dG äÉ`````̀ bhCGh
 ∫É©°ùdG  óæY  πjOÉæªdG  ΩGóîà°SG  -13

 á∏°S  »`̀a  É¡æe  ¢ü∏îàdGh  ¢ù£©dG  hCG
 ÖæéJ -14 .áë«ë°U á≤jô£H äÉjÉØædG
 á°VÉ©à°S’Gh  ±ƒ°ûμªdG  π`̀ cC’G  ∫hÉæJ

.kÉ«ë°U áfƒeCÉªdG áª©WC’ÉH ¬æY

á``̀jƒ``̀Yƒ``̀J á``̀∏``̀ª``̀M ò``̀Ø``̀æ``̀J á``̀jô``̀Ø``̀©``̀é``̀dG ±É``````````̀bhC’G
É`````̀ fhQƒ`````̀ c ¢`````̀Shô`````̀«`````̀a ¿CÉ`````̀°`````̀û`````̀H á````∏````eÉ````°````T



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

حمليات 04www.alayam.com

اخلمي�س 3 رجب  1441ـ العدد 11279 

Thursday 27th February 2020 - No. 11279

لدى زيارته مقر غرفة عمليات الفريق الوطني للت�صدي لفريو�س »كورونا«.. ويل العهد: 

توجيهات امللك ت�صع م�صلحة املواطن دوًما يف املقام الأول

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

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء على و�سع م�سلحة املواطن دوًما يف املقام 

به واحلفاظ على  الأول، وتكري�س كافة اجلهود لالهتمام 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  توجيهات  اإىل  ا�ستناًدا  �سالمته 

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

اهلل ورعاه، وهو ما يوؤكد عليه جاللته باأن ما مي�س مواطن 

واحد اأو مقيم على هذه الأر�س مي�س الوطن باأكمله.

واأ�ساف �سموه اأن اململكة اأثبتت مقدرتها على مواجهة 

جهودها  تكثيف  اإىل  دائًما  ت�سعى  وهي  التحديات  كافة 

املواطنني  اأمن و�سحة و�سالمة  على  احلفاظ  اإىل  ال�ساعية 

واملقيمني، وذلك يف اإطار ما اتخذته من اإجراءات احرتازية 

وما   ،)19 )كوفيد  الكورونا  لفريو�س  للت�سدي  ووقائية 

تقوم به من اإجراءات وخطط للتعامل مع املرحلة القادمة، 

مبا ي�سهم يف مكافحة الفريو�س والوقاية منه.

وقال �سموه اإن العامل اليوم يواجه حتديات مت�ساعدة 

ملكافحة فريو�س الكورونا )كوفيد 19( الذي ل يفرق بني 

طائفة،  اأو  اجتماعي  اأو  فكري  انتماء  اأي  اأو  دين  اأو  عرٍق 

وهو ما ي�ستوجب ت�سافر اجلهود ملكافحته والت�سدي له 

مبا يحفظ �سحة و�سالمة اجلميع.

من  عدد  بح�سور  اأم�س  �سموه  زيارة  لدى  ذلك  جاء 

الوطني  للفريق  التابعة  العمليات  لغرفة  امل�سوؤولني  كبار 

ويل  مركز  يف   )19 )كوفيد  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

الع�سكري،  بامل�ست�سفى  الطبية  والبحوث  للتدريب  العهد 

الحرتازية  الإجراءات  �سري  على  �سموه  اطماأن  حيث 

والتدابري املتخذة �سمن احلملة الوطنية ملكافحة فريو�س 

كورونا )كوفيد 19(.

واأ�سار �سموه اإىل اأن اجلاهزية التي تتمتع بها الكوادر 

يف  ت�سهم  املحتملة  التحديات  كافة  ملواجهة  الوطنية 

باأهمية  منوًها  ومكافحته،  الفريو�س  لنت�سار  الت�سدي 

تعاون كافة اجلهات املعنية لتفعيل �سرعة التعامل مع اأية 

م�ستجدات حمتملة و�سرورة اللتزام مبا يتم الإعالن عنه 

وفًقا للمعايري الدولية مبا يحفظ �سالمة اجلميع.

كافة  يبديه  الذي  والهتمام  احلر�س  اإن  �سموه  وقال 

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

القطاعني اخلا�س والأهلي واملواطنني واملقيمني �سمن فريق 

البحرين الواحد، وما يتمتعون به من م�سوؤولية م�سرتكة 

التحديات  لكافة  الت�سدي  على  تكاتفها  بف�سل  قادرة 

والتطورات فيما يتعلق بفريو�س كورونا )كوفيد 19(.

كافة  بها  تقوم  التي  املبذولة  باجلهود  �سموه  ونوه 

اجلهات املعنــية ملكافحة فريو�س الكورونا )كوفيد 19( 

الحرتازية  الإجراءات  لتكثــيف  العمل  وا�ستــمرارية 

و�سالمة  �سحة  تعزيـــز  يف  ي�سهم  مبا  وتطويرهــا 

املواطنني واملقيمني.
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�ملرباطي يقرتح �إن�شاء 

مركز للحجر �ل�شحي قرب �ملطار

م�ؤ�ش�شة �جل�شر: ال �إغالق جل�شر 

�مللك فهد وحركة �لعب�ر �عتيادية

�ش�ؤون �لطري�ن �ملدين: متديد تعليق جميع �لرحالت �لقادمة من 

مطار دبي �لدويل ومطار �ل�شارقة �لدويل ملدة 48 �شاعة �إ�شافية

»�ل�شحة«: ز�ئر و�حد لكّل مري�ض 

بال�شلمانية وفرتة �لزيارة �شاعتان فقط

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اقرتح جمل�س بلدي املحرق اإن�شاء مركز 

للحجر ال�شحي �شمن حدود مطار البحرين 

الأوبئة  انت�شار  من  للحد  وذلك  الدويل، 

للحالت التي يتم �شبطها عند دخ�ل البالد 

وحتتاج للعزل.

البلدي  املحرق  جمل�س  رئي�س  وقال 

بناًء  ياأتي  القرتاح  اإن هذا  املرباطي  غازي 

رقم  والدائمة  العامة  اللجنة  قرار  على 

املنعقد   )10( رقم  اجتماعها  من   )101(

الأحد املا�شي امل�افق 23 فرباير 2020.

اأفادت امل�ؤ�ش�شة العامة جل�شر امللك فهد 

اأن حركة عب�ر امل�شافرين واإنهاء اإجراءات 

)مملكة  الجتاهني  اجل�شر يف  �شفرهم عرب 

يف  ال�شع�دية(  العربية  واململكة  البحرين 

الإدارات  جميع  واأن  الطبيعي،  و�شعها 

ت�ؤدي اأعمالها وفق املعتاد.

تداوله من  يتم  ملا  ت��شيًحا  ذلك   جاء 

�شائعات ب�شاأن اإغالق منفذ ج�شر امللك فهد.

اعلنت �ش�ؤون الطريان املدين يف مملكة 

القادمة  الرحالت  عدد  تقليل  البحرين، 

جميع  تعليق  ومتديد  املنطقة،  دول  من 

الدويل  دبي  مطار  من  القادمة  الرحالت 

�شاعة   48 ملدة  الدويل  ال�شارقة  ومطار 

الحرتازية  الإجراءات  �شمن  اإ�شافية، 

للحفاظ على �شالمة امل�اطنني واملقيمني من 

ومكافحته   )19 )ك�فيد  ك�رونا  فريو�س 

والت�شدي له.

عناية  املدين  الطريان  �ش�ؤون  ولفتت 

امل�شافرين البحرينيني واملقيمني املت�اجدين 

الك�رونا  بفريو�س  امل�ب�ءة  الدول  يف 

 973+ الرقم  على  الت�شال   )19 )ك�فيد 

.17227555

باأنها  املدين  الطريان  �ش�ؤون  واأكدت 

املعنية  اجلهات  كافة  مع  بالتعاون  تق�م 

باتخاذ التدابري الالزمة لل�قاية من فريو�س 

الك�رونا.

خديجة العرادي:

اأعلنت وزارة ال�شحة عن تغيري �شاعات 

جلميع  الطبي  ال�شلمانية  ملجمع  الزيارة 

وذلك  عليه،  املرتددين  والزوار  املر�شى 

ا على �شالمتهم، اعتباًرا من تاريخ اأم�س  حر�شً

امل�افق 26 فرباير 2020 حتى اإ�شعار اآخر.

وجاء يف الإعالن اأن الزيارة �شتك�ن من 

ال�شاعة اخلام�شة م�شاًء حتى ال�شابعة م�شاًء 

لزائر واحد فقط لكل مري�س، وذلك بدًل من 

ال�شاعة  من  يبداأ  والذي  العتيادي  ال�قت 

الرابعة ع�شًرا وحتى الثامنة م�شاًء.

يف  املر�شى  زيارة  اأوقات  �شتك�ن  كما   

القلبية  الأمرا�س  واأجنحة  املركزة  العناية 

ووحدة احلروق من ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاًء 

حتى ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء لزائر واحد فقط 

املداخل  اأن  اىل  الإعالن  واأ�شار  مري�س،  لكل 

املدخل  كالتايل،  للزوار  مفت�حة  �شتك�ن 

الرئي�شي رقم 1 ومدخل اإدخال املر�شى رقم 

6 واملدخل املقابل ملبنى الفاحت رقم 17.

واأكدت وزارة ال�شحة انه مينع ا�شطحاب 

الأطفال دون �شن 12 خالل �شاعات الزيارة 

منًعا باًتا.

مثل  اأعرا�س  لديه  ملن  اجلميع  ودعت 

النفل�نزا ال�شعال احلمى اأو اإذا كان قد �شافر 

اىل الدول التي ظهرت covid 19 »فريو�س 

ك�رونا« يرجى الت�شال على اخلط ال�شاخن 

.444

جدولة م��عيد لفح�ض جميع �مل��طنني و�ملقيمني �لذين كان�� يف �إير�ن خالل فرب�ير

»�ل�شّحة«: ت�شجيل 33 حالة م�شابة بـ»ك�رونا« يف �لبحرين  
ارتفاع  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

امل�شابة  للحالت  الإجمايل  العدد 

بعد  اململكة،  يف  حالة   33 اإىل 

م�شابة  جديدة  حالت   7 ت�شجيل 

 ،)19 )ك�فيد  ك�رونا  بفريو�س 

م�شريًة اإىل اأن احلالت مت اكت�شافها 

البحرين،  مملكة  دخ�لها  قبل 

قادمات عن طريق  مل�اطنات  وهي 

من  مبا�شرة  غري  ج�ية  رحالت 

الدويل،  البحرين  مطار  عرب  اإيران 

الفح��شات  لهم  اأجريت  حيث 

مطار  اإىل  و�ش�لهن  ف�ر  الالزمة 

القاعة  يف  الدويل  البحرين 

و�شعهن  ومت  لذلك،  املخ�ش�شة 

الحرتازي،  ال�شحي  باحلجر 

ف�ر  »اأنه  ال�زارة:  وتابعت 

مت  بالفريو�س  باإ�شابتهن  ال�شتباه 

الالزمة  ال�شحية  الإجراءات  اتخاذ 

التحاليل املخربية  واأظهرت نتائج 

اإثرها  وعلى  بالفريو�س،  اإ�شابتهن 

مت اتخاذ الإجراءات الالزمة لنقلهن 

اإبراهيم خليل كان�  اإىل مركز  ف�ًرا 

لتلقي  ال�شلمانية  مبنطقة  ال�شحي 

العالج والرعاية الالزمة«.

اأن  ال�شحة  وزارة  واأو�شحت 

قادم  مل�اطن  هي  احلالت  اإحدى 

اإىل  و�شل  وقد  اإيران،  من  اأي�شا 

انت�شار  اإيران  اإعالن  قبل  البالد 

فريو�س الك�رونا )ك�فيد 19( يف 

بالرقم  بالت�شال  قام  وقد  مدنها، 

�شع�ره  ف�ر   444 املخ�ش�س 

بفريو�س  املرتبطة  بالأعرا�س 

بالإ�شعاف  نقله  ومت  الك�رونا، 

املخ�ش�س ملثل هذه احلالت واتباع 

لعزله  بها  املعم�ل  الإجراءات 

بعزل  والقيام  عالجه،  ومتابعة 

املراكز  يف  له  املخالطني  وفح�س 

املخ�ش�شة لذلك.

بجميع  ال�زارة  واأهابت 

من  القادمني  واملقيمني  امل�اطنني 

يف  بزيارتها  قام  من  اأو  اإيران 

ال�شهر اجلاري، ب�شرورة الت�شال 

م�عداً  جلدولة   444 الرقم  على 

ي�شكل�ن  قد  اأنهم  حيث  للفح�س، 

بني  الفريو�س  لنت�شار  م�شدراً 

عائالتهم واملجتمع.

ون�هت ال�زارة باأهمية التزام 

الإر�شادات  كافة  بتطبيق  اجلميع 

والتعليمات ال�شادرة عنها ل�شمان 

اتباع  و�شرورة  اجلميع  �شالمة 

مت  وما  الحرتازية،  الإجراءات 

الإعالن عنه من تدابري وقائية وفًقا 

يت�جب  كما  الدولية،  للمعايري 

ايران يف �شهر  على جميع من زار 

مقر  يف  البقاء  اجلاري  فرباير 

حتى  منف�شلة،  غرفة  يف  �شكنهم 

واتباع  للفح�س  م�عداً  جدولة 

من  لهم  �شتعطى  التي  التعليمات 

�شرورة  مع  الطبي،  الفريق  قبل 

جتنب الختالط بالآخرين، من�هة 

ال�زارًة باأن جميع احلالت امل�شابة 

وعناية  م�شتمرة  ملتابعة  تخ�شع 

من قبل الفريق الطبي املخت�س.

اأن  ال�شحة  وزارة  واأكدت 

اأول�ية  واملقيمني  امل�اطنني  �شحة 

ما  خالل  من  وت�شعى  ق�ش�ى، 

اجلهات  مع  بالتعاون  تتخذه 

املعنية خا�شة يف املنافذ الرئي�شية 

للمملكة املتمثلة يف مطار البحرين 

واملالحة  امل�انئ  و�ش�ؤون  الدويل 

�شالمة  على  للحفاظ  البحرية؛ 

احلدود الربية والبحرية واجل�ية 

الحرتازية  الإجراءات  �شمن  هي 

�شالمتهم  ل�شمان  وال�قائية 

من  القادمني  امل�شافرين  و�شالمة 

اإيران والدول امل�ب�ءة.

دعت �لقادمني من �إير�ن لالت�شال على 444 جلدولة م�عد �لفح�ض.. �خل��جة:

حاالت »ك�رونا« تتماثل لل�شفاء وتظهر حت�ّشًنا ملح�ًظا
اأكدت الدكت�رة �شفاء اخل�اجة 

ا�شت�شارية الأمرا�س املعدية ب�زارة 

ال�شحية  احلالة  ا�شتقرار  ال�شحة، 

بفريو�س  امل�شابة  احلالت  جلميع 

العائدين من  ك�رونا )ك�فيد 19( 

اإيران، م�ؤكدة متابعة وزارة ال�شحة 

كثب  عن  احلالت  جلميع  احلثيثة 

واإخ�شاعها  طبي،  اإ�شراف  حتت 

والإر�شادات  الطبية  للربوت�ك�لت 

العاملية واإر�شادات جمل�س ال�شحة 

اخلليجي، واأ�شافت الدكت�رة �شفاء 

اخل�اجة اأن احلالت امل�شابة تتماثل 

حت�ّشًنا  اأظهرت  حيث  لل�شفاء، 

ال�شحي،  و�شعها  يف  ملح�ًظا 

مبركز  احلالت  اأن  اإىل  واأ�شارت 

لتلقي  ال�شحي  اإبراهيم خليل كان� 

العالج والرعاية الالزمة، وتخ�شع 

الفريق  قبل  من  م�شتمرة  ملتابعة 

الطبي املخت�س.

�شفاء  الدكت�رة  ودعت   

اخل�اجة جميع امل�اطنني واملقيمني 

ال�شهر  يف  اإيران  من  القادمني 

ف�ري  ب�شكل  لالت�شال  اجلاري، 

م�عد  جلدولة   444 الرقم  على 

�شرورة  على  و�شددت  الفح�س، 

احلجر  اإجراءات  بتعليمات  التقيد 

الفريو�س،  انت�شار  ملنع  املنزيل 

مت  م�شابة  حالة   23 اأن  م��شحًة 

ر�شدها على احلدود نتيجًة لكفاءة 

ال�شارمة  الحرتازية  الإجراءات 

احلالت  وفح�س  لر�شد  املتبعة 

بالفريو�س،  باإ�شابتها  امل�شتبه 

والقيام  عزلها وعالجها،  ومبا�شرة 

للحالت  املخالطني  وفح�س  بعزل 

يف املراكز املخ�ش�شة لذلك.

من  حالت  ثالث  اأن  واأ�شافت 

احلالت ال�شت والع�شرين امل�شابة، 

اإيران  من  قادمني  مل�اطنني  كانت 

اإعالن  قبل  البحرين  مملكة  دخل�ا 

الك�رونا  فريو�س  تف�شي  اإيران 

احلجر  يف  كان�ا  وقد  مدنها،  يف 

الأولية  الفح��شات  بعد  املنزيل 

فح�شهم  مبا�شرًة  ومتت  ال�شالبة، 

ف�ر ال�شتباه باإ�شابتهم بالفريو�س، 

بها  املعم�ل  الإجراءات  واتباع 

لعزلهم ومتابعة عالجهم.

اإىل  نف�شه  ال�قت  يف  ون�هت 

واملقيمني  امل�اطنني  جميع  على  اأن 

الإر�شادات  كافة  بتطبيق  اللتزام 

ال�زارة،  من  ال�شادرة  والتعليمات 

و�شرورة  اجلميع  �شالمة  ل�شمان 

اتباع الإجراءات الحرتازية، وما مت 

الإعالن عنه من تدابري وقائية وفقا 

للمعايري الدولية، كما يت�جب على 

جميع من زار اإيران يف �شهر فرباير 

يف  �شكنهم  مقر  يف  البقاء  اجلاري 

غرفة منف�شلة، حتى جدولة م�عد 

التي  التعليمات  واإتباع  الفح�س 

�شتعطى لهم من قبل الفريق الطبي، 

الختالط  جتنب  �شرورة  مع 

بالآخرين.

�شفاء  الدكت�رة  و�شددت 

اخل�اجة على اأهمية اللتزام بطرق 

ال�قاية من فريو�س الك�رونا ك�فيد 

منظمة  عنها  اأعلنت  والتي   ،19

بتنظيف  وذلك  العاملية،  ال�شحة 

اليدين بال�شاب�ن واملاء اأو بالكح�ل 

الفم  وتغطية  با�شتمرار،  املعقم 

العط�س،  اأو  ال�شعال  اأثناء  والأنف 

اأو  ورقي  منديل  با�شتخدام  وذلك 

الت�شال  وجتنب  الذراع،  اأعلى 

امل�شابني  الأ�شخا�س  مع  ال�ثيق 

الربد،  نزلت  عالمات  اأو  باأعرا�س 

وجتنب مل�س اإفرازات من ال�شخ�س 

الإفرازات  اأو  اللعاب  مثل  امل�شاب 

الأنفية.

�صفاء اخلواجة

»�جلعفرية« تدع� لتجّنب 

��شطحاب �الأطفال للم�شاجد و�ملاآمت

اإر�شادات  عدة  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  اأ�شدرت 

ت�جيهية ملرتادي امل�شاجد واحل�شينيات واملاآمت وامل�اكب، 

ال�زراء  جمل�س  من  ال�شادر  الت�جيه  على  بناًء  وذلك 

�شاحب  برئا�شة  الأ�شب�عية  العتيادية  جل�شته  خالل 

ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء، 

واجلعفرية  ال�شنية  الأوقاف  اإدارتي  بتكليف  ب�شاأن 

بامل�شاهمة يف حملة الت�عية ال�طنية بفريو�س ك�رونا 

امل�شتجد ك�فيد 19؛ وبناًء على اخلطاب ال�ارد من وزير 

العدل وال�ش�ؤون الإ�شالمية والأوقاف.

املل�شقات  ت�زيع  اإىل  بادرت  اإنها  الإدارة  وقالت 

الت�ع�ية التي اأ�شدرتها احلملة ال�طنية ملكافحة فريو�س 

ك�رونا امل�شتجد على امل�شاجد واملاآمت واحل�شينيات يف 

خمتلف مناطق البحرين. 

وجاء من بني الإر�شادات دع�ة اجلمه�ر اإىل جتّنب 

ا�شطحاب الأطفال اأو املر�شى حلرم امل�شاجد واملاآمت.

الأوقاف اجلعفرية ي��شف بن �شالح  وقال رئي�س 

ال�شالح اإن اإدارة الأوقاف اجلعفرية قامت بت�شكيل فريق 

ثالثة  من  الفريق  ويتك�ن  الت�جيه،  هذا  ملتابعة  عمل 

البح�ث  وق�شم  العامة  والعالقات  الإعالم  هي:  اأق�شام 

الهند�شية وال�شيانة  و�ش�ؤون امل�شاجد وق�شم اخلدمات 

مبقت�شى  ال�شرعة  وجه  على  املل�شقات  هذه  لت�زيع 

الت�جيه؛ وذلك للم�شاهمة يف تعزيز ال�شحة العامة.

ن�شائح  الإدارة  اأ�شدرت  مت�شل،  �شعيد  وعلى 

وم�اكب  واملاآمت  امل�شاجد  ملرتادي  ت�جيهية  واإر�شادات 

العزاء. وت�شمنت عدداً من الإر�شادات املهمة، ومنها:

عن  ال�شادرة  ال�شحية  بالتعليمات  التام  اللتزام 

وجتنب  املخت�شة،  الر�شمية  واجلهات  ال�شحة  وزارة 

للعائدين من  بالن�شبة  وامل�اكب  واملاآمت  امل�شاجد  ارتياد 

ال�شفر عم�ًما، والقادمني من الدول املتف�شي فيها املر�س 

ا. خ�ش��شً

ارتياد  جتّنب  اإىل  اإر�شاداتها  يف  الإدارة  دعت  كما 

امل�شاجد واملاآمت وامل�اكب بالن�شبة للمر�شى عم�ًما وذوي 

ا، بالإ�شافة اإىل جتّنب ارتياد  الأمرا�س املزمنة خ�ش��شً

ا  امل�شاجد واملاآمت وامل�اكب بالن�شبة لكبار ال�شن خ�ش��شً

امل�شابني باأمرا�س مزمنة.
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موؤكدة �صرورة االلتزام بامل�صوؤولية وتغليب م�صلحة الوطن

»الغرفة« تدعو التجار لعدم رفع االأ�صعار اأو تخزين الب�صائع

موؤكدة اأهمية االلتزام بالتعليمات ال�صحية وجتنب العناق والتقبيل

»التنمية« تدعو املنظمات االأهلية للتوعية ب�صاأن »كورونا«

على اإثر تداول ر�صائل باأهميته يف الوقاية من »كورونا«

تــــجـــّار فـــواكـــــه: ارتـــفـــاع اأ�صــعــــار البــ�صــل 70 %

نا�صدت غرفة جتارة و�صناعة 

يف  التجاري  القطاع  البحرين 

الأ�صعار؛  رفع  بعدم  اململكة 

املت�صارعة  بامل�صتجدات  تاأثراً 

جراء  ال�صتثنائية،  والظروف 

يف  خا�صة  »كورونا«  فريو�س 

الغذائية  املواد  جتارة  جمال 

م�صددة  الطبية،  وامل�صتلزمات 

الراهنة ت�صتدعي  اأن املرحلة  على 

من  الوطنية  امل�صوؤولية  حتمل 

الوطن  م�صلحة  وتغليب  اجلميع 

واملواطنني.

بيان  يف  الغرفة  واأو�صحت 

يف  التجاري  القطاع  »اأن  لها، 

مبمار�صات  يتاأثر  ما  عادة  اململكة 

املجالت  فى  العاملني  بع�س 

ارتفاع  ا�صت�صعار  مع  احليوية 

مثل  ال�صلع،  من  اأنواع  اأ�صعار 

الب�صائع حت�صباً  من  عدٍد  تخزين 

الأمر  وهو  اأ�صعارها،  لرتفاع 

الذي ي�صرُّ بحركة ال�صوق، ويوؤثر 

البالد،  فى  ال�صرائية  القوة  على 

رقم  القانون  اأحكام  ويخالف 

)35( ل�صنة 2012 ب�صاأن حماية 

امل�صتهلك«.

اأنها  اإىل  الغرفة  واأ�صارت 

تبحث كافة الإجراءات الحرتازية 

تفادًيا  اتخاذها  ميكن  التي 

خالل  حتدث  قد  معوقات  لأي 

للظروف  نتيجًة  املقبلة،  الفرتة 

ال�صتثنائية التي يعي�صها املجتمع 

فريو�س  انت�صار  جراء  الدويل 

اجلميع  مطالبة  »كورونا«، 

البحرين  فريق  �صمن  بالعمل 

وملا  طارئ،  اأي  ملواجهة  الواحد، 

الوطني،  القت�صاد  خدمة  فيه 

موؤكدة دعمها الكامل لكافة جهود 

للت�صدى  خططها  يف  اململكة 

ي�صهم  ومبا  »كورونا«،  لفريو�س 

فى احلفاظ على �صالمة اجلميع.

اأنها  اإىل  الغرفة  ونوهت 

�صوف تتكاتف مع اجلهات املعنية 

الأ�صعار،  ثبات  ملراقبة  اململكة  يف 

اجلميع  التزام  من  والتاأكد 

ويف  عليها،  املتعارف  بالأ�صعار 

يتم  �صوف  ذلك،  خمالفة  حال 

اإجراءات  من  يلزم  ما  اتخاذ 

قانونية �صد املخالفني.

واأكدت غرفة جتارة و�صناعة 

الإجراءات  كافة  اأن  البحرين 

اتخاذها  يتم  الالزمة  الحرتازية 

على  املعنية  اجلهات  قبل  من 

ململكة  الواردة  الب�صائع  كافة 

احرتازي  كاإجراء  البحرين 

للت�صدي لفريو�س »كورونا«، مع 

بالأمن  الإخالل  عدم  على  التاأكيد 

بحر�س  منوهة  للبالد،  الغذائي 

على  املعنية  احلكومية  اجلهات 

من  واملقيمني  املواطنني  حماية 

ت�صهيل  يف  ودورها  ا�صرار،  اأية 

ل  الب�صائع، ومبا  وتي�صري حركة 

يوؤثر على الو�صع القت�صادي يف 

اململكة.

قد  الغرفة  اأن  بالذكر  اجلدير 

�صكلت فى وقت �صابق فريق عمل 

املرتتبة  الآثار  لدرا�صة  متكامالً 

كورونا  فريو�س  انت�صار  على 

وملتابعة  الوطني،  القت�صاد  على 

وح�صر  القت�صادية  التداعيات 

هذا  لنت�صار  ال�صلبية  التاأثريات 

وموؤ�ص�صات  �صركات  على  الوباء 

القطاع اخلا�س مبملكة البحرين، 

للحد  العاجلة  احللول  واقرتاح 

الإمكان،  قدر  التاأثريات  تلك  من 

البحرينية  ال�صركات  على  خا�صة 

املتعاملة مع ال�صوق ال�صينية.

�صارة جنيب:

الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مديرة  قالت 

جنوى  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة 

التوعية  ب�صاأن  تعميم  اإ�صدار  مت  اإنه  جناحي، 

ال�صحية ملكافحة انت�صار فريو�س كورونا )كوفيد 

.)19

ودعت جناحي كافة منظمات املجتمع املدين 

املوؤ�ص�صات  على  والقائمني  البحرين  مملكة  يف 

اق�صى  لبذل  الجتماعية  والنوادي  اخلا�صة 

توعية  اأجل  من  واملبادرات؛  التعاون  طاقات 

اأع�صائها، وحث كافة اأفراد املجتمع يف مناطقهم 

وزارة  من  بها  املو�صي  التعليمات  اتباع  اإىل 

ملنظمة  الدولية  املعايري  مع  واملتوافقة  ال�صحة 

�صحة  على  حفاظا  وذلك  العاملية،  ال�صحة 

و�صالمة املواطنني واملقيمني.

جميع  التنمية  وزارة  »تهيب  واأ�صافت: 

املنظمات املخت�صة بالتوعية ال�صحية امل�صاهمة 

طاقات  اأق�صى  وبذل  الوطنية،  احلمالت  يف 

وافراد  املواطنني  �صحة  على  حفاظا  التعاون؛ 

املجتمع كافة«، موجهة ال�صكر اجلزيل للجمعيات 

الكفيلة  الإجراءات  باتخاذ  بادرت  التي  الأهلية 

بتوعية اأفراد جمتمعها. ونوهت جناحي باأهمية 

ال�صحة،  وزارة  من  ال�صادرة  التعليمات  اتباع 

والكتفاء  باليد،  امل�صافحة  جتنب  يف  واملتمثلة 

وال�صابون  باملاء  اليدين  وغ�صل  التحية،  باإلقاء 

وتغطية  والتقبيل،  العناق  وجتنب  با�صتمرار، 

اأو  املرفق  بباطن  العط�س  عند  والفم  الأنف 

با�صتخدام منديل بدل من اليد، اإىل جانب جتنب 

الختالط بالنا�س اأو ح�صور املجال�س العامة.

وذكرت اأنه يف اأي حمالت توعية يجب اتباع 

التعليمات ال�صادرة من وزارة ال�صحة، والتي من 

الواجب العمل بها، وخا�صة يف حال ال�صفر لأحد 

باأحد  الختالط  اأو  بالفريو�س  امل�صابة  البلدان 

امل�صافرين اإليها، والتي تتمثل يف حال �صعورهم 

)كوفيد  كورونا  بفريو�س  املرتبطة  بالأعرا�س 

19(، وهي ارتفاع يف درجة احلرارة، وال�صعال، 

و�صعوبة يف التنف�س.

وياأتي هذا الإجراء؛ تنفيًذا لتوجيهات جمل�س 

التي  باملمار�صات  التوعية  ب�صاأن  املوقر  الوزراء 

)كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�صار  دون  حتول 

.)19

فاطمة �صلمان:

قال جّتار فواكه وخ�صراوات 

يف  ارتفعت  الب�صل  اأ�صعار  اإن 

 ،%70 بن�صبة  املا�صيني  اليومني 

حيث قفز �صعر الكيلو يف ال�صوق 

املركزي من 250 فل�ًصا اإىل 400 

كي�س  �صعر  ارتفع  كما  فل�س، 

الب�صل من 4 اإىل 7 دنانري.

لـ»الأيام«،  ت�صريح  ويف 

املركزي  ال�صوق  اأحد جتار  اأرجع 

اإىل  الأ�صعار  ارتفاع  باملنامة 

الب�صل خالل  على  املتزايد  الطلب 

املا�صيني. اليومني 

الأيام  خالل  وانت�صرت 

الر�صائل  من  الكثري  املا�صية 

التوا�صل  و�صائل  عرب  واملقاطع 

اأكل  على  ت�صّجع  الجتماعي، 

لتقوية  فّعالة  كو�صيلة  »الب�صل« 

فريو�س  من  والوقاية  املناعة 

اإىل  بالإ�صافة  »كورونا«، 

الب�صل  ت�صنف  طبّية  ن�صائح 

الطبيعية  احليوية  امل�صادات  من 

لاللتهابات  م�صادة  بخ�صائ�س 

على  وي�صاعد  وللفريو�صات، 

خالل  التنف�صي  اجلهاز  تطهري 

نزلت الربد والنفلونزا.

اإن من  اآخر، قال  اأن تاجًرا  اإّل 

هو  الب�صل  �صعر  ارتفاع  اأ�صباب 

�صّح توافر الب�صل الهندي الأحمر 

اإثر  وذلك  املحلية،  الأ�صواق  يف 

باإيقاف  الهندية  لل�صلطات  قرار 

املتوافر  الب�صل  واأن  ت�صديره، 

حالًيا من ال�صودان واليمن.

�صراء  على  الإقبال  وحول 

باعتبارهما  والزجنبيل  الثوم 

ر�صائل  تداولت  التي  الأغذية  من 

نا�صحة بالإكثار منها يف مواجهة 

»كورونا«، قال التاجر: »اإّن هناك 

هذه  �صراء  يف  حمدوًدا  ا  انخفا�صً

من  م�صدرهما  لكون  ال�صلعتني، 

لدى  خماوف  وجود  اإزاء  ال�صني 

املنتجات  �صراء  من  النا�س  بع�س 

ال�صينية«.

»االأعلى االإ�صالمي«: االأخذ باالإجراءات الوقائية

 يف �صلوات اجلمعة واجلماعة واالحتفاالت الدينية

املجل�س  اأعلن 

لل�صوؤون  الأعلى 

يتابع  انه  الإ�صالمية 

تداعيات  بالغ  باهتمام 

فريو�س  انت�صار 

الكورونا )كوفيد 19( 

وو�صوله  العامل،  يف 

بالدنا  اإىل  موؤخًرا 

هذا  يف  عالًيا  ليثمن  واإنه  العزيزة، 

الكبرية يف  ال�صدد اجلهود احلكومية 

من  واحلد  الفريو�س،  هذا  مواجهة 

اآثاره.

ا�صدره  بيان  يف  املجل�س  وقال 

اأم�س: اإن اهلل �صبحانه وتعاىل حث يف 

كتابه الكرمي على الطهارة، واعتربها 

من اأرقى ال�صلوكيات التي توؤهل العبد 

ليفوز بحب اهلل تعاىل ملن يت�صف بها 

َ ُيِحبُّ  فيقول �صبحانه وتعاىل: »اإِنهَّ اهللهَّ

ِريَن«. َُتَطهِّ اِبنَي َوُيِحبُّ املمْ التهَّوهَّ

النبوية  التوجيهات  جاءت  كما 

فيقول  العدوى  من  بالتحذير 

و�صلم(:  عليه  اهلل  )�صلى  اهلل  ر�صول 

فال  باأر�ٍس  بالطاعون  �صِمعتم  »اإذا 

واأنتم  باأر�ٍس  وَقع  واإذا  تدخلوها، 

حذر  كما  منها«،  َتخرجوا  فال  فيها 

و�صلم(  عليه  اهلل  )�صلى  النبي  ونهى 

التي  اخلاطئة  ال�صلوكيات  بع�س  من 

وانت�صار  بالأوبئة  املجتمع  ت�صيب 

اأن يتنف�س  اأنه نهى عن  املر�س حتى 

�َصِرَب  »اإَِذا  بقوله:  املاء  يف  ال�صارُب 

الإَِناِء«، فيجب  َيَتَنفهَّ�سمْ يِف  اأََحُدُكممْ َفالَ 

على كل اإن�صان اتخاذ جميع اإجراءات 

نف�صه  حماية  على  للعمل  الوقاية 

وجمتمعه.

على  النا�س  ليحث  الإ�صالم  فجاء 

وتعمل  ال�صرر  متنع  التي  الوقاية 

الأمرا�س  من  الإن�صان  �صالمة  على 

واملخاطر، وذلك ب�صرورة اتباع اآداب 

و�صلوكيات معّينة يف احلياة للوقاية 

فالطهارة  والأوبئة،  الأمرا�س  من 

والنظافة يف حياة امل�صلم منهج حياة؛ 

اأقوى  الطهارة  لأن 

حلماية  الوقاية  �صبل 

الأ�صرار  من  املجتمع 

واملخاطر التي ت�صيبه.

املجل�س،  ودعا 

انطالًقا من م�صوؤوليته 

والوطنية،  ال�صرعية 

املواطنني  جميع 

واملقيمني اإىل اللتزام التام بالتعليمات 

الالزمة،  الطبية  والإجراءات 

املعنية، حفًظا  والتعاون مع اجلهات 

للنف�س والآخرين، ومراعاًة للم�صلحة 

�صرورة  على  املجل�س  و�صدد  العامة. 

المتناع عن ال�صفر اإىل الدول املتف�صي 

اأهمية  ويوؤكد  الفريو�س،  هذا  فيها 

لدى  الالزمة  بامل�صوؤولية  التحلي 

املر�س،  اأعرا�س  عليه  تظهر  من  كل 

الدول  اإحدى  من  البالد  اإىل  ياأتي  اأو 

اجلهات  باإخبار  يبادر  باأن  املوبوءة، 

املعنية ويتعاون معها، حمايًة لنف�صه 

واأهله ومواطنيه.

الأخذ  اإىل  املجل�س  دعا  كما 

يف  الالزمة  الوقائية  بالإجراءات 

توجيهات  �صوء  يف  العامة  املحافل 

ا  اجلهات الطبية املخت�صة، وخ�صو�صً

ويف  واجلماعة،  اجلمعة  �صلوات  يف 

والجتماعية،  الدينية  الحتفالت 

الأنف�س  �صالمة  اأن  بو�صوح  ويوؤكد 

الدين  املجتمعات من مقا�صد  وحماية 

اأو  التفريط فيها  التي ل يجوز �صرًعا 

الت�صاهل بحرمتها.

تعاىل  اهلل  اإىل  ن�صرع  وختاًما 

البحرين  بالدنا  يحفظ  اأن  بالدعاء 

وقيادتها واأهلها من كل �صوء ومكروه، 

لتجاوز  اجلميع  خطى  ي�صدد  واأن 

�صاء  اإن  وعافية  ب�صالم  املرحلة  هذه 

اأن مينهَّ على  اهلل، �صائلني اهلل �صبحانه 

اإنه  العاجل،  بال�صفاء  امل�صابني  جميع 

�صميع جميب. واآخر دعوانا اأن احلمد 

وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رب  هلل 

على حممد واآله و�صحبه اأجمعني.

حمافظ ال�صمالية يدعو 

لتجنب التجمعات للوقاية من »كورونا«

وامل�صئولية  احلر�س  من  انطالقاً 

املحافظة  حمافظ  اأكد  والوطنية،  ال�صحية 

عبداحل�صني  ال�صيخ  بن  علي  ال�صمالية 

والتقيد  احلر�س  �صرورة  الع�صفور 

لتجنب  الوقائية  والإر�صادات  بالتعليمات 

 ،»19 كوفيد  »كورونا  بفريو�س  الإ�صابة 

الأماكن  التجمعات يف خمتلف  عرب جتنب 

مت  التي  املناطق  يف  خ�صو�صاً  املزدحمة 

ا�صتباه  اأو  اإ�صابة  وجود  عن  الإعالن  فيها 

بالفريو�س، داعياً اإىل عدم التهويل والإثارة 

وا�صتقاء املعلومات من م�صادرها الر�صمية، 

واملعلومات  الأخبار  وتداول  نقل  وعدم 

الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  املغلوطة يف 

جاء ذلك بالإ�صارة اإىل امل�صتجدات ال�صحية 

من  عدد  ت�صجيل  عن  الإعالن  بعد  الراهنة 

احلالت املوؤكد اإ�صابتها بالفريو�س.

الفعاليات  خمتلف  على  القائمني  ودعا 

امل�صاجد  وخ�صو�صاً  والدينية،  الجتماعية 

خمتلف  يف  احل�صينية  واملواكب  واملاآمت 

تطبيق  اإىل  ال�صمالية،  املحافظة  مناطق 

وزارة  اأعلنتها  التي  الحرتازية  الإجراءات 

يف  املخت�صة،  الر�صمية  واجلهات  ال�صحة 

املنا�صبات  يف  العامة  التجمعات  جتنب 

الأماكن  يف  �صواًء  والدينية،  الجتماعية 

اأو  والقاعات  واملاآمت  كامل�صاجد  املقفلة 

الأماكن املفتوحة التي ت�صتقطب التجمعات 

الب�صرية كمواكب العزاء وغريها، داعياً اهلل 

واأهلها،  البحرين  يحفظ  اأن  القدير  العلي 

واأن يدمي علينا نعمه كافة بالأمن والأمان 

وال�صحة والعافية.

حمافظ ال�شمالية

اإجراءات رادعة للمخالفني واإنزال اأق�صى العقوبات بهم.. »ال�صياحة«: 

ا ترويجية لوجهات حمظورة غلق مكتبي �صفر قدما عرو�صً
الكورونا  لفريو�س  للت�صدي  الالزمة  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  »لالإجراءات  تنفيًذا 

ومنع انت�صاره، وعلى �صوء اإلزام جميع مكاتب ال�صفر وال�صياحة بالوقف الفوري للعرو�س 

اإيران، فقد قامت هيئة البحرين لل�صياحة واملعار�س وبالتن�صيق مع  الرتويجية لل�صفر اإىل 

اإدارة التفتي�س واإدارة الت�صجيل التجاري بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة بغلق مكتبني 

من مكاتب ال�صفر غري املرخ�صة التي تقوم بالإعالن عن عرو�س ترويجية لعدد من الوجهات 

ال�صياحية، ومن �صمنها اإيران، دون احل�صول على الرتخي�س املطلوب.

بالتن�صيق  الرقابة  اأعمال  يف  م�صتمرة  اأنها  واملعار�س  لل�صياحة  البحرين  هيئة  واأكدت 

وال�صياحة ووزارة  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  الأخ�س  املخت�صة، وعلى  اجلهات  مع جميع 

اأق�صى العقوبات  ال�صحة، ومبا�صرة جميع الجراءات القانونية الرادعة للمخالفني، واإنزال 

امل�صلحة  مقت�صيات  تتطلبه  وما  البحرين،  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  تنظمه  ما  وفق 

العامة، م�صددة يف هذا الإطار على امل�صوؤولية التي تقع على عاتق مكاتب ال�صفر وال�صياحة؛ 

ملا تتطلبه الظروف الراهنة من اللتزام التام بالقرارات والتعليمات ال�صادرة لها.
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 �سماء عبداجلليل:

يقوم  املركزي  البحرين  م�سرف  اإن  خليفة،  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  الوطني  واالقت�ساد  املالية  وزير  قال 

التزامها بالقانون وتوجيهات امل�سرف ح�سب خّطة �سنوية  املالية لتقييم مدة  للبنوك واملوؤ�س�سات  بزيارات تفتي�سية 

مبنيّة على املخاطر، كما يراقب مدى التزام تلك املوؤ�س�سات مبتطلبات مكافحة متويل االإرهاب وغ�سيل االأموال ومتطلبات 

اأنظمة املدفوعات.

باأحدث متطلبات  البنوك  ُيلزم جميع  اأن امل�سرف  القا�سي،  للنائب عي�سى  الوزير يف رّده على �سوؤال برملاين  واأفاد 

احلكومة؛ متا�سيًا مع ميثاق احلوكمة واملعايري الدولية وذلك لتح�سني املناخ اال�ستثماري، وتوفري البيئة املنا�سبة حلماية 

و�سمان حقوق كاّفة امل�ساهمني وامل�ستثمرين والعمالء والدائنني واملوظفني.

وعلى �سعيد االإجراءات االحرتازية لدى البنوك و�سركات التمويل املتعلقة باخلدمات امل�سرفية املقّدمة عرب االإنرتنت، 

قال الوزير اإن امل�سرف، ويف �سوء زيادة ا�ستخدام اخلدمات امل�سرفية عرب االإنرتنت واملخاوف املتنامية ب�ساأن مدى 

اأمنها، األزم البنوك واملوؤ�س�سات املالية و�سركات التمويل باإجراء اختبارات دورية من قبل جهات متخ�س�سة 

حول ال�سالمة للنظم االإلكرتونية للتحّقق من متانة ال�سوابط االأمنية �سّد اخلروقات االأمنية.

�صة ملنع اخلروقات للأنظمة الإلكرتونية للبنوك.. وزير املالية: اختبارات دورّية من جهات متخ�صّ

زيارات تفتي�صية للبنوك لتقييم مدى التزامها بالقانون

اأعمالاً  اأو م�ؤ�س�سة يزاول  اأي �سخ�س  اإن  ال�زير  يف �سياق مّت�سل، قال 

جلرمية  ومرتكباًا  خمالفاًا  ُيعترب  فاإنه  ت�سريح،  غري  من  وم�سرفية  مالية 

جنائية، وت�سل عق�بته اإىل غرامة مالية قد ت�سل اإىل ملي�ن دينار.

لهم  امل�سرح  لتحديد  لئحة  وج�د  على  ال�سياق  هذا  يف  ال�زير  واأّكد 

ب�ساأن  لئحة  امل�سرف  اأ�سدر  حيث  للرقابة،  اخلا�سعة  اخلدمات  بت�س�يق 

تنظيم ت�س�يق اخلدمات اخلا�سعة للرقابة يف اململكة طبقا للمادة 47 من 

قان�ن م�سرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية )القان�ن(، والتي متنع 

غري املرخ�س لهم من ت�س�يق اأو ترويج اأو تقدمي اأي من اخلدمات املالية يف 

مملكة البحرين اإل بعد احل�س�ل على الرتخي�س املنا�سب، اأو احل�س�ل على 

اإعفاء ممن�ح من قبل امل�سرف للأن�سطة املراد تقدميها.

ونّ�ه يف هذا ال�سياق اإىل اأن امل�سرف املركزي يلزم بتع�ي�س اأ�سحاب 

اأو  املبكر  الدفع  حال  املتبقية يف  التاأمينية  الأق�ساط  ال�ستهلكية  القرو�س 

الدفع  لر�س�م  ق�س�ى  حدود  و�سع  مت  كما  احلايل،  للقر�س  اإ�سافة  طلب 

املبكر للقرو�س ال�ستهلكية.

تتعدى  األ  يجب  ال�ستهلكية،  للقرو�س  »بالن�سبة  ا:  �سارحاً واأ�ساف 

ر�س�م الدفع املبكر ن�سبة 1% من املبلغ املتبقي للقر�س اأو مبلغا قدره 100 

دينار بحريني اأيهما اأقل، اأما بالن�سبة للقرو�س العقارية فيجب األ تتعدى 

ر�س�م الدفع املبكر ن�سبة 0.75% من املبلغ املتبقي للقر�س اأو مبلغا قدره 

200 دينار بحريني اأيهما اأقل«.

يتابع  امل�سرف  اإن  ال�زير  قال  اجلماعية،  ال�ستثمار  �سناديق  وب�ساأن 

من  عدد  خلل  من  امل�ستثمرين،  م�سالح  وحماية  اإدارة  ح�سن  �سمان 

اجلماعية  ال�ستثمار  �سناديق  تقدمي  منع  على  تن�ّس  والتي  الت�جيهات، 

للم�ستثمرين املقيمني يف مملكة البحرين ما مل تكن تلك ال�سناديق مرخ�سة 

من قبل اأو م�سجلة لدى امل�سرف املركزي، كما تهدف تلك الت�جيهات اأي�سا اإىل 

تعزيز ال�سفافية يف الإف�ساح عن املعل�مات اجل�هرية، مبا يف ذلك الت�عية 

باملخاطر املتعلقة بتلك ال�ستثمارات.

لتعزيز  العام؛  الإف�ساح  مبتطلبات  يلزم  املركزي  امل�سرف  اأن  وذكر 

امل�سرف،  قبل  من  املرخ�سة  املالية  للم�ؤ�س�سات  ال�س�ق  وان�سباط  ال�سفافية 

واأن هناك مبادئ واإر�سادات اأ�سا�سية يتم تطبيقها من قبل امل�ؤ�س�سات املالية 

املرخ�سة؛ بهدف حتقيق ال�سفافية وتعزيز ان�سباط ال�س�ق، وبالتايل حماية 

امل�ستهلك.

واأّكد ال�زير اأن امل�سرف يحظر جميع التعاملت التي ميكن اأن تتم على 

اأ�سا�س ال�ستفادة من املعل�مات الداخلية غري املعلنة للجمه�ر، واأن قان�ن 

امل�سرف فر�س، �سمن املادة )167(، عق�بة احلب�س ملدة ل تتجاوز 6 اأ�سهر 

اآلف دينار بحريني، على كل �سخ�س مطلع  التي ل تتجاوز 10  والغرامة 

الأوراق  يف  تعاملته  يف  البيانات  هذه  من  ا�ستفاد  داخلية  معل�مات  على 

املالية، اأو تلعب يف ال�س�ق من خلل ال�ستفادة من مثل هذه البيانات.

واخلدمات  للمنتجات  للرتويج  �س�ابط  و�سع  امل�سرف  اأن  اإىل  واأ�سار 

املالية، وتقدمي اخلدمات ال�ستثمارية للأفراد، حيث حظر اإف�ساء املعل�مات 

امل�ؤ�س�سات امل�سرفية  التي تتقا�ساها  الر�س�م  اأ�سقف  ال�سرية للعميل وحّدد 

نظري تقدمي خدماتها ومنتجاتها املالية، كما األزم امل�ؤ�س�سات املالية ب�سرورة 

امل�ؤ�س�سة  اأن  على  يدل  ت�سريحا  اأو  بيانا  مطب�عاتها  من  اأي  تت�سمن  اأن 

اأو  اخلدماتها  الرتويج  قبل  املركزي  البحرين  م�سرف  قبل  من  مرخ�سة 

التعامل مع غري املرخ�س لهم  منتجاتها، ما ي�ساعد امل�ستهلكني على جتنب 

من قبل امل�سرف املركزي.

وقال اإن امل�سرف املركزي اأ�سدر ت�جيهات حتدد ال�سروط املتعلقة باحلد 

املالية  امل�ؤ�س�سات  مل�س�ؤويل  والتدريب  واخلربة  امل�ؤهلت  ملتطلبات  الأدنى 

املرخ�سة يف مملكة البحرين؛ ل�سمان اجل�دة يف اإدارة تلك امل�ؤ�س�سات.

بف�س  اخلا�سة  الت�جيهات  يطبق  امل�سرف  ان  اإىل  ال�زير  واأ�سار 

راأ�س  اأ�س�اق  يف  التحكيم  واآلية  امل�ستثمرين  �سكاوى  ومعاجلة  املنازعات، 

خا�سا  ف�سل  ال�ساد�س  الت�جيهات  جملد  �سمن  امل�سرف  اأ�سدر  فقد  املال، 

لل�س�ق  ممثل  من  تتكّ�ن  التي  التاأديب  جمال�س  قبل  من  املنازعات،  بف�س 

لأطراف  الآلية  هذه  وتتيح  م�ستقلة،  اأخرى  واأطراف خارجية  املعني  املايل 

املنازعات التظلم من قرارات جمل�س التاديب اأمام جمل�س التاأديب ال�ستئنايف 

برئا�سة قا�ٍس يعّينه وزير العدل.

وتابع »هناك نظام حلماية ال�دائع وح�سابات ال�ستثمار املطلقة، ولذلك 

للبن�ك  والآخر  الإ�سلمية  للبن�ك  واحد  م�ستقلني؛  �سندوقني  اإن�ساء  مت 

التقليدية، وتتم اإدارتهما من قبل جمل�س واحد، ويتم دفع اللتزامات ب�سكل 

اأن�اعها  بجميع  ال�دائع  ال�سندوقان  ويغطي  البن�ك.  تلك  قبل  من  دوري 

املطلقة  ال�ستثمارية  واحل�سابات  وال�دائع  التقليدية  التجزئة  بن�ك  لدى 

حتى  للأفراد  امل�ؤهلة  احل�سابات  النظام  ويعّ��س  الإ�سلمية،  البن�ك  لدى 

20 األف دينار بحريني كحد اأق�سى«.

منح  �س�ابط  ب�ساأن  الت�جيهات  يطبق  امل�سرف  اأن  ال�زير  واأردف 

اعتربت  خط�ة  يف  للأفراد،  ال�سهري  الدخل  مقابل  ال�ستهلكي  التم�يل 

وحماية  البحريني  امل�سريف  ال�س�ق  ال�ستهلكي يف  الئتمان  ل�سبط  مهمة 

البن�ك،  الدي�ن، والتي بدورها ت�سّب يف �سالح عملء  امل�ستهلك من عبء 

فقد  ال�ستثمار،  ت�سجيع  مقابل  يف  املمن�ح  الئتمان  عمليات  من  حتدُّ  كما 

دخل  اإجمايل  من  الدي�ن  لن�سب  اأق�سى  حد  ل��سع  ت�جيها  امل�سرف  اأ�سدر 

الأفراد، اإذ يقت�سي ذلك الت�جيه يف حال تقدمي البن�ك و�سركات التم�يل اأي 

ت�سهيلت ائتمانية للأفراد الذين يقل دخلهم عن 3 اآلف دينار بحريني، باأل 

يتعدى اإجمايل الق�سط ال�سهري للت�سهيلت الئتمانية ن�سبة 5% من اإجمايل 

الدخل ال�سهري للعميل.

تقدمي خدمات مالية وم�صرفية بل ترخي�ض جناية تعّر�ض مرتكبها لغرامة مليون دينار

أسئلة برلمانية

 تقدم النائب حمد الك�هجي ب�س�ؤال اإىل وزير العمل، 

ح�ل املعايري التي حتدد الأ�سر من ذوي الدخل املحدود، 

ال�زارة  بها  قامت  التي  الدرا�سات  هي  »ما  مت�سائلاً: 

لتحديد هذه الفئة؟ وعلى اأي اأ�سا�س مت احت�ساب احلد 

ا؟«. الأدنى ملتطلبات احلياة الأ�سا�سية 336 ديناراً

وزير  اإىل  ب�س�ؤال  ال�سالح  ممدوح  النائب  تقدم 

العمل جميل حميدان، عن الأ�سا�س القان�ين ب�ساأن 

ل�ساحب  يج�ز  ل  التي  املهنية  الأن�سطة  اعتماد 

العمل الأجنبي مزاولتها دون ت�سريح، وهل متت 

قبل  املعنية  واجلهات  اجلمه�ر  مع  امل�ساورات 

اإ�سدار القرار؟ 

وزيرة  اإىل  ب�س�ؤال  �سلمان  عبدالنبي  النائب  تقدم 

ال�سحة عن اخلط�ات املنتظرة لتطبيق ال�سمان ال�سحي 

يف مملكة البحرين، واخلطط التي �ستق�م بها ال�زارة 

خط�ات  لإي�ساح  والرتويجي  الإعلمي  امل�ست�ى  على 

واملقيمني  للم�اطنني  ال�سحي  ال�سمان  م�سروع  تطبيق 

على حد �س�اء.

ما اأ�ص�ض احت�صاب احلد الأدنى 

ملتطلبات احلياة الأ�صا�صية؟

ما الأن�صطة التي ل يجوز لأ�صحاب 

العمل الأجنبي مزاولتها دون ت�صريح؟

ما اخلطوات املنتظرة 

لتطبيق ال�صمان ال�صحي يف اململكة؟

اآل رحمة: الإجراءات احلكومية الحرتازية 

ا عالًيا بامل�صوؤولية مطمئنة وتعك�ض ح�صًّ

الذي  الكبري  اآل رحمة بالهتمام  النائب غازي  اأ�ساد 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سم�  �ساحب  يبديه 

خليفة وىل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

اإجراءات م�اجهة فريو�س  جمل�س ال�زراء، على �سعيد 

اجلهات  مع  احلثيثة  واملتابعة   )19 )ك�فيد  الك�رونا 

وفق  املهنية  درجات  باأق�سى  اللتزام  ل�سمان  املعنية؛ 

املعايري والربوت�ك�لت الطبية العاملية يف معاجلة هذا 

امللف الطارئ.

ونّ�ه يف هذا ال�سياق بالت�جيهات الكرمية من لدن 

التابعة  العمليات  لغرفة  زيارته  لدى  العهد  ويل  �سم� 

)ك�فيد  ك�رونا  لفريو�س  للت�سدي  ال�طني  للفريق 

الطبية  والبح�ث  للتدريب  العهد  ويل  مركز  يف   )19

ل  »ك�رونا«  اأن  �سم�ه  اأكد  اإذ  الع�سكري،  بامل�ست�سفى 

يفرق بني عرق اأو دين اأو اأي انتماء فكري اأو اجتماعي 

ا على هذه  اأو طائفة، واأن ما مي�ّس م�اطناًا واحداًا اأو مقيماً

الأر�س مي�ّس ال�طن باأكمله.

الع�صومي: ويل العهد 

قاد ملف »كورونا« بحكمة واقتدار

�ساحب  بت�جيهات  الع�س�مي  عادل  النائب  اأ�ساد 

ال�سم� امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء 

بهدف  وذلك  )ك�فيد 19(؛  ك�رونا  لفايرو�س  للت�سدي 

منع انت�ساره يف مملكة البحرين.

قاد  العهد  ويل  ال�سم�  �ساحب  اأن  الع�س�مي  واأكد 

امللف بحكمة واقتدار، اإذ وّجه املعنيني اإىل ت�سكيل جلنة 

ووقائية  احرتازية  اإجراءات  واتخاذ  �سة  متخ�سّ وطنية 

خلل  من  البحرين  مملكة  اإىل  املر�س  و�س�ل  قبل 

امل�سافرين، وه� الأمر الذي اأ�سهم يف عدم انت�سار املر�س 

م�سافرين  على  اقت�سر  واإمنا  الآن،  حتى  اململكة  داخل 

قادمني من دول اأخرى.

واأ�ساد الع�س�مي بت�جيهات �سم� ويل العهد وقيادته 

للملف، ومراقبته لل��سع عن كثب من خلل العديد من 

الإجراءات الحرتازية التي وّجه اإليها �سمّ�ه، والتي كان 

اأبرزها ت�سكيل جلنة وطنية ملكافحة الفريو�س.

املالكي: تعامل الأجهزة احلكومية للحّد 

من انت�صار »كورونا« �صّفاف واحرتايف

البحرين  مملكة  جه�د  اأن  املالكي  با�سم  النائب  اأكد 

يف التعامل مع انت�سار حالت الإ�سابة بفريو�س ك�رونا 

يحظى  امللف  هذا  اأن  اإىل  م�سرياًا  وكبرية،  جبارة  جه�د 

�سلمان بن  الأمري  العهد  مبا�سرة من �سم� ويل  مبتابعة 

حمد اآل خليفة النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء، واأن 

و�سلمة  �سحة  على  �سم�ه  حر�س  ت�ؤكد  املتابعة  هذه 

امل�اطنني واملقيمني. 

احلك�مية  الأجهزة  جميع  جه�د  اإن  املالكي  وقال 

تبذله  الذي  اجلهد  مدى  تبنّي  املا�سية  الأيام  خلل 

الفريو�س واحلد منه،  انت�سار  التعامل مع  احلك�مة يف 

اإطلع  يتم  اإذ  و�سفافية،  تامة  باحرتافية  معه  وتتعامل 

امل�اطنني على كل امل�ستجدات.

تعمل  احلك�مية  الأجهزة  جميع  اأن  اإىل  واأ�سار 

كفريق واحد ويف كل ال�زارات ملا فيه م�سلحة البحرين 

الأجهزة  التي تعاملت معها  بال�سفافية  و�سعبها، م�سيداًا 

احلك�مية يف التعامل مع الإ�سابات التي ُر�سدت.

امل�ست�سار  ال�س�رى  ملجل�س  العام  الأمني  اأكد 

اأ�سامة اأحمد الع�سف�ر، اأن الأمانة العامة للمجل�س 

و�سعت خطة احرتازية وت�ع�ية ملنت�سبي الأمانة 

ك�رونا  فريو�س  مع  التعامل  اأجل  من  العامة؛ 

علي  من  ت�جيهات  على  بناءاً  وذلك   ،)19 )ك�فيد 

على  ا  وحر�ساً املجل�س،  رئي�س  ال�سالح  �سالح  بن 

�سلمة امل�ظفني والطمئنان على �سحتهم.

وال�سلمة  ال�سحة  جلنة  اإنَّ  الع�سف�ر  وقال 

برنامج  بتنفيذ  بداأت  للمجل�س  العامة  بالأمانة 

اأعلى  على  احلفاظ  كيفية  يف  للم�ظفني  ت�ع�ي 

درجات ال�قاية، وذلك عن طريق ت�زيع املط�يات 

املباين،  جميع  يف  املل�سقات  وو�سع  ال�رقية، 

الربيد  الت�ع�ية عرب  املعل�مات  اإر�سال  اإىل  اإ�سافة 

الإلكرتوين جلميع منت�سبي الأمانة العامة.

االأمني العام 

ملجل�س 

ال�سورى

الع�صفور: تنفيذ خطة احرتازية 

وتوعوية للتعامل مع »كورونا«
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الملك يعزي الرئيس 
المصري هاتفيًا بوفاة 

محمد حسني مبارك

ناصر بن حمد يزور بنك »إلى«: 
الشباب البحريني يقود صيرفة 

التجزئة الرقمية بكل اقتدار

ولي العهد زار مقر غرفة 
العمليات التابعة للفريق 

الوطني للتصدي لـ»كورونا«
 »الصحة«: ارتفاع عدد 

المصابين بـ»كورونا« لـ33 حالة
 »الطيران المدني«: تمديد 
 تعليق الرحالت القادمة 

من دبي والشارقة لـ48 ساعة
 »جسر الملك فهد«: 

حركة عبور طبيعية 
للمسافرين في االتجاهين

»السياحة«: غلق مكتبي 
سفريات قدما عروضًا ترويجية 

لوجهات محظورة بينها إيران

 األمير سلمان: توجيهات الملك 
تضع مصلحة المواطن دومًا في المقام األول
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

Thu 27 Feb 2020السنة 15   | العدد 5192  |  الخميس 3 رجب 1441هـ  |

رئيس جمهورية مصر العربية جاللة الملك المفدى

ولي العهد: »كورونا« ال يفرق بين عرق 
أو دين أو أي انتماء فكري أو طائفة

 »الصغيرة والمتوسطة« تسهم 
بـ17.5٪ من الصادرات غير النفطية

كشفت مؤش��رات األداء الخاصة بمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوس��طة، قدمته��ا مدي��رة إدارة تنمي��ة المؤسس��ات الصغيرة 
والمتوس��طة شيخة الفاضل، عن ارتفاع نس��بة مساهمة المؤسسات 
الصغيرة والمتوس��طة في الصادرات من��ذ عام 2017 وحتى اآلن إلى 

17.5% من إجمالي الصادرات غير النفطية بزيادة قدرها %2.

»اإلسكان«: اقتصار تحديث 
الطلبات إلكترونيًا من األحد

أعلنت وزارة اإلس��كان أنه سيتم اقتصار خدمة تحديث بيانات الطلبات 
من خالل مراجع��ة الموقع اإللكتروني للوزارة فق��ط اعتبارًا من األحد 
المقبل، في إطار إجراءاتها التطويرية للتعامل مع المراجعات اإلسكانية، 
وتس��هيل اإلجراءات على المواطنين. وأش��ارت إل��ى أن مراجعة مركز 

خدمة العمالء سيقتصر على استقبال الذين تم تزويدهم بمواعيد.

 انقسام نيابي وتردد 
حيال »استجواب حميدان«

علمت »الوطن« من مصدر نيابي وجود انقسام بين النواب المتقدمين 
بطلب اس��تجواب وزير »العمل« جميل حمي��دان. وأوضح المصدر أن 
هناك حالة من االنقسام والتردد بين أعضاء المجلس ومقدمي طلب 
االس��تجواب حيال التصويت بالموافقة على االس��تجواب، مرجعًا ذلك 

إلى عدم اقتناع األعضاء بالمبررات التي قام عليها االستجواب.

إيرانيون يحرقون 
دمية لخامنئي 

وملصقات لسليماني

أش��عل محتجون إيراني��ون، أمس، النار 
ف��ي ملصق��ات للمرش��د عل��ي خامنئي 
وقائ��د فيلق القدس قاس��م س��ليماني 
الذي قتل بالع��راق مطلع العام الجاري، 
ف��ي نطاق عدة م��دن بينه��ا العاصمة 

طهران.

واشنطن تدرج 3 أشخاص 
و12 كيانًا مرتبطة بـ»حزب 

اهلل« على قوائم اإلرهاب
أدرج��ت الخزان��ة األمريكي��ة أمس ثالثة 
ش��خصيات و12 كيان��ًا ف��ي لبن��ان على 
بميلش��يات  الرتباطها  اإلره��اب  قوائ��م 
»حزب اهلل«. وضمت القائمة شيخ يوسف 
عاصي، وجواد نور الدين، وقاس��م محمد 

بزي.

»التسهيالت« تحقق 17.1 مليون 
دينار صافي أرباح في 2019

د. عادل حبيلعبد الرحمن فخرو

11

:(COVID-19) مستجدات مكافحة فيروس كورونا

آخر تحديث: 11:00 مساًء
26 فبراير 2020

اإلجراءات التي تم اتخاذها:

تقليل عدد الرحالت القادمة من دول المنطقة وتمديد تعليق جميع الرحالت القادمة من مطار دبي الدولي 
ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة إضافية

دعوة جميع المواطنين القادمين من إيران لالتصال على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص وضرورة اتباع 
إجراءات الحجر المنزلي

عدد المصابين: 33
استقرار الحالة الصحية لجميع 

الحاالت المصابة القادمة من إيران
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 ولي العهد: »كورونا« ال يفرق بين عرق 
أو دين أو أي انتماء فكري أو اجتماعي أو طائفة

قال صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب 
األول لرئيس مجلس ال��وزراء، إن العالم اليوم يواجه 
تحديات متصاع��دة لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 
19( ال��ذي ال يف��رق بين ع��رٍق أو دي��ن أو أي انتماء 
فكري أو اجتماعي أو طائفة، وهو ما يستوجب تضافر 
الجه��ود لمكافحت��ه والتصدي له بم��ا يحفظ صحة 

وسالمة الجميع.
وأكد س��موه لدى زيارته، األربع��اء، بحضور عدد من 
كبار المس��ؤولين، غرف��ة العمليات التابع��ة للفريق 
الوطن��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا )كوفي��د 19( 
ف��ي مرك��ز ولي العه��د للتدري��ب والبح��وث الطبية 
بالمستشفى العسكري، حيث اطمأن سموه على سير 
اإلجراءات االحترازية والتدابير المتخذة ضمن الحملة 
الوطني��ة لمكافح��ة في��روس كورونا )كوفي��د 19(، 
على وضع مصلحة المواط��ن دومًا في المقام األول، 
وتكري��س كافة الجهود لالهتمام ب��ه والحفاظ على 
سالمته استنادًا إلى توجيهات حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
وهو ما يؤكد عليه جاللته بأن ما يمس مواطنًا واحدًا 

أو مقيمًا على هذه األرض يمس الوطن بأكمله.
وأض��اف أن المملك��ة أثبتت مقدرته��ا على مواجهة 
كاف��ة التحدي��ات وه��ي تس��عى دائم��ًا إل��ى تكثيف 
جهوده��ا الس��اعية إل��ى الحف��اظ على أم��ن وصحة 

وس��المة المواطنين والمقيمين، في إطار ما اتخذته 
م��ن إج��راءات احترازي��ة ووقائية للتص��دي لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د 19(، وم��ا تق��وم به م��ن إجراءات 
وخطط للتعامل مع المرحلة القادمة، بما يس��هم في 

مكافحة الفيروس والوقاية منه.
وأشار سموه إلى أن الجاهزية التي تتمتع بها الكوادر 
الوطنية لمواجهة كافة التحديات المحتملة تس��هم 
في التصدي النتش��ار الفي��روس ومكافحت��ه، منوهًا 

بأهمية تعاون كافة الجهات المعنية لتفعيل س��رعة 
التعامل مع أية مس��تجدات محتملة وضرورة االلتزام 
بما يتم اإلعالن عنه وفقًا للمعايير الدولية بما يحفظ 

سالمة الجميع.
وقال س��موه، إن الحرص واالهتمام اللذين يبديهما 
كاف��ة أعض��اء الس��لطتين التنفيذي��ة والتش��ريعية 
ومؤسس��ات القطاعي��ن الخاص واألهل��ي، باإلضافة 
إل��ى المواطني��ن والمقيمين ضمن فري��ق البحرين 

الواحد، أثبتا ما يتمتعون به من مس��ؤولية مشتركة 
قادرة بفض��ل تكاتفها على التصدي لكافة التحديات 
والتطورات فيما يتعلق بفيروس كورونا )كوفيد 19(.
ونوه س��موه بالجهود المبذولة التي تقوم بها كافة 
الجه��ات المعني��ة لمكافحة في��روس كورونا )كوفيد 
19( واس��تمرارية العمل لتكثيف اإلجراءات االحترازية 
وتطويره��ا بم��ا يس��هم ف��ي تعزيز صحة وس��المة 

المواطنين والمقيمين.

وزير »اإلعالم«: »تحية إجالل لكل الكفاءات 
الوطنية الطبية التي تكافح كورونا«

      ثمن التوجيهات السديدة والمتابعة الشخصية لولي العهد
وج��ه وزي��ر ش��ؤون اإلع��الم عل��ي 
وتقدي��ر  إج��الل  تحي��ة  الرميح��ي، 
للكفاءات الوطني��ة الطبية المحترفة 
التي تباشر على مدار الساعة الكشف 
على كافة المس��افرين القادمين من 
ال��دول الموبوءة بفي��روس كورون��ا 
إل��ى  19( ف��ور وصوله��م  )كوفي��د 
البحرين عبر مختلف المنافذ.وأش��اد 
والمقيمي��ن  المواطني��ن  بتع��اون 
على أرض المملك��ة الذين اجتمعت 
قلوبه��م عل��ى ح��ب البحري��ن، في 
مش��هد يعك��س وعي��ًا عالي��ًا وروحًا 
وطني��ة جب��ل عليها ش��عب البحرين 
حفاظًا عل��ى أمن المملكة وس��المة 
أهلها. وش��دد وزير ش��ؤون اإلعالم 
عل��ى أن المتابعة الحثيث��ة لصاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ول��ي العه��د نائب 
القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء على مدار الس��اعة 

الفيروس وإجراءات مملكة  لتطورات 
البحري��ن االحترازي��ة لمنع انتش��اره 
في البالد، تأتي ضمن حرص سموه 
ومتابعت��ه الش��خصية لضمان توفير 
كافة الخدمات الصحي��ة للمواطنين 
والمقيمين، وتقدي��م أفضل الرعاية 
الصحي��ة له��م، وجعل س��المة أهل 

البحرين على رأس األولويات.
وأكد أن س��مو ولي العهد هو القلب 
الوطن ومستقبله،  النابض لش��باب 
وخير ق��دوة ف��ي القي��ادة والتفاني 
والعمل الجاد خدمة للوطن وتحقيقًا 
ظ��ل  ف��ي  المواطني��ن  لتطلع��ات 
المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المفدى. وأعرب وزير ش��ؤون اإلعالم 
ع��ن بالغ التقدير واالمتنان لش��ؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة وشؤون 
الجمارك وش��ؤون الطي��ران المدني 
واألجه��زة األمني��ة، وكاف��ة أجه��زة 
الدول��ة ومؤسس��اتها الت��ي تواصل 
الليل بالنهار من أجل سالمة الوطن 
والتأك��د من خل��و البحري��ن من أي 

عارض صحي بكفاءة واستدامة.
وأض��اف أن التعاون والتنس��يق بين 
جمي��ع الجه��ات المعني��ة بمختل��ف 

القطاعات يهدف إلى تسخير القدرات 
واإلمكاني��ات الوطني��ة كافة لما فيه 
والمواطنين، مشيرًا  الوطن  مصلحة 
إل��ى أن تفاني أبن��اء البحرين البررة 
في الدفاع ع��ن وطنهم ليس باألمر 
المس��تغرب فلطالم��ا ع��رف ش��عب 
البحرين الوفي بالش��جاعة والتالحم 

في مختلف المواقف والظروف.
وأهاب بالمواطني��ن والمقيمين إلى 
استقاء األخبار من مصادرها الرسمية 
الش��ائعات  خل��ف  االنج��رار  وع��دم 
والمعلوم��ات غي��ر الدقيق��ة، مؤكدًا 
أن ال��وزارة وعب��ر مختل��ف منصاتها 
واإللكترونية  واإلذاعي��ة  التلفزيونية 
تض��ع المواطني��ن والمقيمي��ن أواًل 
المس��تجدات،  ص��ورة  ف��ي  ب��أول 
وستس��تمر على هذا النه��ج انطالقًا 
من مس��ؤوليتها الوطنية في تقديم 
المعلوم��ة الدقيقة الموثوقة بكفاءة 

وشفافية.

وزير شؤون اإلعالم

 »الطيران المدني«: 
 تقليل الرحالت القادمة 

من دول المنطقة
أعلنت ش��ؤون الطيران المدني في مملكة البحرين عن 
تقليل عدد الرحالت القادمة من دول المنطقة وتمديد 
تعليق جمي��ع الرحالت القادمة من مط��ار دبي الدولي 
ومطار الش��ارقة الدولي لمدة 48 س��اعة إضافية ضمن 
اإلج��راءات االحترازية للحفاظ على س��المة المواطنين 
والمقيمين من في��روس كورونا )كوفيد 19( ومكافحته 

والتصدي له.
وتلف��ت ش��ؤون الطي��ران المدن��ي عناية المس��افرين 
البحرينيين والمقيمين المتواجدين في الدول الموبوءة 
بفي��روس الكورون��ا )كوفي��د 19( االتصال عل��ى الرقم 

.97317227555
وتؤكد شؤون الطيران المدني بأنها تقوم بالتعاون مع 
كاف��ة الجهات المعنية باتخاذ التدابي��ر الالزمة للوقاية 
م��ن فيروس الكورونا )كوفيد 19(، واتباع ما تم اتخاذه 
من إجراءات احترازية في هذا الش��أن لمكافحة فيروس 
الكورون��ا )كوفيد 19( والحد من انتش��اره للحفاظ على 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
وش��ددت ش��ؤون الطيران المدني في هذا الصدد على 
جميع المسافرين ضرورة االلتزام باإلرشادات التوعوية 
وط��رق الوقاية من فيروس الكورون��ا )كوفيد 19( التي 
أصدرتها وزارة الصحة والمتوافقة مع المعايير الدولية.

 »مؤسسة الجسر«: حركة 
عبور المسافرين باالتجاهين 

في وضعها الطبيعي
أفادت المؤسس��ة العامة لجسر الملك فهد بأن حركة عبور 
المس��افرين وإنه������اء إجراءات س��فرهم عبر الجس��ر في 
االتجاهين »مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية« 
ف��ي وضعها الطبيع��ي وان جميع اإلدارات ت��ؤدي أعمالها 
وفق المعتاد. جاء ذلك توضيحًا لما يتم تداوله من شائعات 

بشأن إغالق منفذ جسر الملك فهد.

 »الصحة« تحدد مواعيد 
 لفحص من كانوا

في إيران خالل فبراير
أعلن��ت وزارة الصح��ة، أنه وف��ي إطار الحمل��ة الوطنية 
لمكافح��ة فيروس كورون��ا )كوفيد 19( بأنها س��تقوم 
بتحدي��د مواعيد لفحص جمي��ع المواطنين والمقيمين 
الذي��ن تواجدوا في إيران خ��الل فبراير الجاري، لضمان 
الحف��اظ على صحتهم وس��المتهم والتأكد من خلوهم 

من اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين القادمين 
من إيران أو من قام بزيارتها في الشهر الجاري االتصال 
عل��ى الرق��م 444 لجدولة موعد الفح��ص، منوهة بأن 
على جميع المواطنين والمقيمين االلتزام بتطبيق كافة 
اإلرش��ادات والتعليمات الص��ادرة من ال��وزارة لضمان 
س��المة الجمي��ع وضرورة اتب��اع اإلج��راءات االحترازية، 
وم��ا تم اإلعالن عنه م��ن تدابير وقائي��ة وفًقا للمعايير 
الدولية. كما يتوجب على جميع من زار ايران في فبراير 
الجاري البقاء في مقر س��كنهم في غرفة منفصلة، حتى 
جدول��ة موعد الفحص وإتباع التعليمات التي س��تعطى 
لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب االختالط 

باآلخرين.

 الصحة: 33 إصابة بـ »كورونا« 
بعد تسجيل 7 حاالت جديدة قادمة من إيران

أعلن��ت وزارة الصحة عن ارتفاع العدد اإلجمالي 
للح��االت المصابة إل��ى 33 حالة ف��ي المملكة 
بعد تس��جيل 7 حاالت جديدة مصابة بفيروس 
كورونا »كوفيد 19«، مش��يرًة إل��ى أن الحاالت 
تم اكتشافها قبل دخولها مملكة البحرين وهي 
لمواطن��ات قادمات عن طريق رحالت جوية غير 
مباش��رة من إيران عبر مط��ار البحرين الدولي، 
حي��ث أجري��ت له��ن الفحوص��ات الالزم��ة فور 
وصولهن إلى مطار البحرين الدولي في القاعة 
المخصصة لذلك وتم وضعهن بالحجر الصحي 

االحترازي.
وتابع��ت الوزارة أن��ه فور االش��تباه بإصابتهن 
بالفي��روس تم اتخاذ اإلجراءات الصحية الالزمة 
وأظهرت نتائ��ج التحاليل المخبري��ة إصابتهن 
بالفي��روس، وعلى إثره��ا تم اتخ��اذ اإلجراءات 
الالزم��ة لنقلهن فورًا إلى مرك��ز إبراهيم خليل 
كانو الصحي بمنطقة الس��لمانية لتلقي العالج 

والرعاية الالزمة.
الح��االت  وأوضح��ت وزارة الصح��ة أن إح��دى 
ه��ي لمواطن قادم أيضًا من إي��ران وقد وصل 
إل��ى الب��الد قبل إعالن إي��ران انتش��ار فيروس 
الكورون��ا »كوفي��د 19« ف��ي مدنه��ا، وقد قام 
باالتصال بالرقم المخصص 444 فور ش��عوره 
باألع��راض المرتبط��ة بفي��روس الكورونا وتم 
نقله باإلس��عاف المخصص لمثل هذه الحاالت 
واتب��اع اإلجراءات المعمول به��ا لعزله ومتابعة 
عالجه، والقيام بعزل وفحص المخالطين له في 

المراكز المخصصة لذلك.
وتهيب الوزارة بجمي��ع المواطنين والمقيمين 
القادمي��ن من إي��ران أو من ق��ام بزيارتها في 
الشهر الجاري بضرورة االتصال على الرقم 444 
لجدولة موعدًا للفحص حيث إنهم قد يشكلون 
مص��درًا النتش��ار الفي��روس بي��ن عائالته��م 

والمجتمع.
ونوهت الوزارة بأهمي��ة التزام الجميع بتطبيق 
كاف��ة اإلرش��ادات والتعليم��ات الص��ادرة عنها 
لضمان سالمة الجميع وضرورة اتباع اإلجراءات 
االحترازي��ة، وم��ا تم اإلع��الن عنه م��ن تدابير 
وقائية وفقًا للمعايير الدولية، كما يتوجب على 
جميع من زار ايران في شهر فبراير الجاري البقاء 
في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، حتى جدولة 
موعدًا للفحص واتباع التعليمات التي ستعطى 
لهم من قب��ل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب 
االخت��الط باآلخرين، منوهة ال��وزارًة بأن جميع 
الح��االت المصاب��ة تخض��ع لمتابعة مس��تمرة 
وعناي��ة م��ن قب��ل الفري��ق الطب��ي المختص. 
وأك��دت وزارة الصح��ة أن صح��ة المواطني��ن 
والمقيمي��ن أولوية قصوى وتس��عى من خالل 
ما تتخذه بالتعاون م��ع الجهات المعنية خاصة 
ف��ي المنافذ الرئيس��ية للمملك��ة المتمثلة في 
مط��ار البحري��ن الدول��ي وش��ؤون الموان��ىء 
والمالحة البحرية للحفاظ على س��المة الحدود 
البرية والبحرية والجوي��ة هي ضمن اإلجراءات 
االحترازية والوقائية لضمان سالمتهم وسالمة 

وال��دول  إي��ران  م��ن  القادمي��ن  المس��افرين 
الموبوءة، منوه��ًة الوزارة بحرصها الدائم على 
إطالع الجميع بكافة المس��تجدات واالرش��ادات 
حول فيروس كورونا واإلعالن عن كافة الحاالت 
الجديدة الت��ي يتأكد إصابته��ا بالفيروس أوال 

بأول.
اإلج��راءات  كاف��ة  مواصل��ة  ال��وزارة  وأك��دت 
االحترازي��ة للحف��اظ عل��ى س��المة المواطنين 
والمقيمي��ن من فيروس كورون��ا »كوفيد 19« 
ومكافحته والتصدي له بالتنس��يق مع الجهات 
المعني��ة بما يتماش��ى م��ع توصي��ات منظمة 
الصح��ة العالمية، منوه��ة بأن كاف��ة التدابير 
الوقائي��ة يت��م اتباعه��ا حس��ب البروتوكوالت 
الطبية واإلرش��ادات العالمية وإرشادات مجلس 
الصحة الخليجي، متطلع��ة من الجميع التعاون 
م��ع مختلف الجهات للحد من انتش��ار الفيروس 

من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.
وأشادت الوزارة بالوعي الذي أبداه المواطنون 
والمقيم��ون باتباعه��م االرش��ادات واإلعالنات 
التي تصدرها الحملة الوطنية لمكافحة فيروس 
كورون��ا »كوفي��د 19«، وتواصله��م الدائم مع 
الجهات الرسمية لالستفسار حول كافة ما يتعلق 
بذلك، وهو دلي��ل على ما يتمتع به الجميع من 
ح��رص ووعي مجتمعي بضرورة التعاون الدائم 
الجتياز هذه المرحلة التي تمر بها البالد بنجاح 
وصواًل لألهداف المنش��ودة من كافة اإلجراءات 

االحترازية والوقائية المتخذة.

العائدون من إيران خالل فبراير قد يشكلون مصدرًا لنشر الفيروس
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 »األعلى للشؤون اإلسالمية«: 
االلتزام بالتعليمات الطبية للوقاية من »كورونا«

دعا المجلس األعلى للش��ؤون اإلسالمية انطالًقا من 
مس��ؤوليته الش��رعية والوطني��ة، جمي��ع المواطنين 
والمقيمين إلى االلت��زام التام بالتعليمات واإلجراءات 
الطبية الالزمة، والتع��اون مع الجهات المعنية؛ حفظًا 
للنف��س واآلخرين، ومراعاًة للمصلح��ة العامة. وثمن 
المجل��س في بي��ان أص��دره األربعاء، ح��ول فيروس 
كورونا »كوفيد 19«، عاليًا الجهود الحكومية الكبيرة 
في مواجهة هذا الفيروس والحد من آثاره، حاثًا جميع 
المواطني��ن والمقيمين إلى االلتزام التام بالتعليمات 
واإلجراءات الطبية الالزم��ة لتفادي ومكافحة فيروس 

كورونا »كوفيد 19«.
وقال المجلس في بيانه : »إن اهلل سبحانه وتعالى حث 
في كتاب��ه الكريم على الطه��ارة، واعتبرها من أرقى 

الس��لوكيات التي تؤهل العبد ليف��وز بحب اهلل تعالى 
لمن يتصف بها فيقول سبحانه وتعالى: »إن اهلل يحب 
التوابي��ن ويحب المتطهرين«، كما جاءت التوجيهات 
النبوية بالتحذير من العدوى فيقول رسول اهلل »صلى 
اهلل عليه وسلم«: »إذا س��معتم بالطاعون بأرٍض فال 
تدخلوه��ا، وإذا وقع ب��أرٍض وأنتم فيها ف��ال تخرجوا 
منها«، كما حذر ونهى النبي »صلى اهلل عليه وسلم« 
من بعض الس��لوكيات الخاطئة التي تصيب المجتمع 
باألوبئة وانتشار المرض حتى أنه نهى عن أن يتنفس 
الشارب في الماء بقوله: »إذا شرب أحدكم فال يتنفس 
في اإلناء«، فيجب على كل إنسان اتخاذ جميع إجراءات 

الوقاية للعمل على حماية نفسه ومجتمعه.
وبي��ن المجل��س ان اإلس��الم جاء ليح��ث الناس على 

الوقاية التي تمنع الضرر وتعمل على سالمة اإلنسان 
م��ن األم��راض والمخاطر وذلك بض��رورة اتباع آداب 
وس��لوكيات معينة ف��ي الحياة للوقاي��ة من األمراض 
واألوبئة، فالطهارة والنظافة في حياة المس��لم منهج 
حياة ألن الطهارة أقوى سبل الوقاية لحماية المجتمع 

من األضرار والمخاطر التي تصيبه.
وش��دد المجلس على ضرورة االمتناع عن الس��فر إلى 
الدول المتفش��ي فيها هذا الفي��روس، ويؤكد أهمية 
التحلي بالمس��ئولية الالزمة لدى كل من تظهر عليه 
أعراض المرض، أو يأت��ي إلى البالد من إحدى الدول 
الموبوءة، ب��أن يبادر بإخبار الجهات المعنية ويتعاون 

معها؛ حمايًة لنفسه وأهله ومواطنيه.
كما دع��ا المجل��س إلى األخ��ذ باإلج��راءات الوقائية 

الالزمة في المحافل العامة في ضوء توجيهات الجهات 
الطبي��ة المختص��ة، وخصوص��ًا في صل��وات الجمعة 
والجماع��ة، وف��ي االحتف��االت الديني��ة واالجتماعية، 
وينصح كل من يش��عر بأعراض ألمراض كاإلنفلونزا 
والس��عال وما شابهها أن يتجنب االختالط باآلخرين، 
فإن س��المة األنفس وحماية المجتمعات من مقاصد 
الدين التي ال يجوز ش��رعًا التفريط فيها أو التس��اهل 

بحرمتها.
واختتم المجلس بيانه بالتضرع الى اهلل تعالى بالدعاء 
أن يحف��ظ بالدنا البحرين وقيادته��ا وأهلها من كل 
س��وء ومكروه، وأن يس��دد خطى الجميع لتجاوز هذه 
المرحلة بسالم وعافية إن شاء اهلل، سائال اهلل سبحانه 

أن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

 »الجعفرية« تنفذ حملة توعوية وتصدر 
إرشادات لمرتادي المآتم لمكافحة »كورونا«

نف��ذت إدارة األوق��اف الجعفرية، حملة توعوية واس��عة 
لمكافح��ة في��روس »كورونا« المس��تجد »كوفيد 19«، 
فيم��ا أص��درت إرش��ادات توجيهية لمرتادي المس��اجد 

والمآتم والحسينيات في مختلف مناطق البحرين.
يأت��ي ذلك، بناًء على التوجيه الصادر من مجلس الوزراء 
خ��الل جلس��ته االعتيادية األس��بوعية برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، بشأن بتكليف إدارتي األوقاف السنية والجعفرية 
بالمساهمة في حملة التوعية الوطنية بفيروس كورونا 
المس��تجد وبن��اًء على الخط��اب الوارد م��ن وزير العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف. وقال رئي��س األوقاف 
الجعفري��ة يوس��ف الصال��ح، إن اإلدارة قامت بتش��كيل 
فريق عمل لمتابعة هذا التوجيه، ويتكون من 3 أقس��ام 
هي: اإلعالم والعالقات العامة وقس��م البحوث وش��ؤون 
المس��اجد وقسم الخدمات الهندس��ية والصيانة لتوزيع 
ه��ذه الملصقات على وجه الس��رعة بمقتض��ى التوجيه 

وذلك للمساهمة في تعزيز الصحة العامة.
وعل��ى صعيد متصل أصدرت اإلدارة نصائح وإرش��ادات 
توجيهية لمرتادي المس��اجد والمآت��م ومواكب العزاء. 

وتضمنت عددًا من االرشادات المهمة وهي:
1- االلتزام التام بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة 

الصحة والجهات الرسمية المختصة.
2- تجنب ارتياد المس��اجد والمآتم والمواكب بالنس��بة 
للعائدي��ن م��ن الس��فر عموم��ًا والقادمين م��ن الدول 

المتفشي فيها المرض خصوصًا.
3- تجنب ارتياد المس��اجد والمآتم والمواكب بالنس��بة 

للمرضى عمومًا وذوي األمراض المزمنة خصوصًا.
4- تجنب ارتياد المس��اجد والمآتم والمواكب بالنس��بة 

لكبار السن خصوصًا المصابين بأمراض مزمنة.
5- اإلبقاء على مسافة كافية في الجلوس داخل المسجد 

/ المأتم.
6- تجنب التقبيل عند التحية واالكتفاء بالسالم فقط.

7- تجن��ب اصطح��اب األطف��ال عن��د حضور المس��اجد 

والمآتم والمواكب.
8- تجنب جميع الفعاليات العامة في األماكن التي يعلن 

عن اكتشاف حاالت مصابة فيها.
9- غس��ل اليدي��ن جي��دًا بالم��اء والصاب��ون أو المواد 
المطه��رة األخ��رى الت��ى تس��تخدم لغس��يل اليدي��ن، 

خصوصًا بعد السعال أو العطس.
10- المحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على 
نظاف��ة األس��طح واألرضيات. وتجنب مالمس��ة العينين 

واألنف والفم باليدين.
11- ارت��داء الكمام��ات عند التعامل مع حاالت مش��تبه 

إصابتها، والمحافظة على العادات الصحية.
12- تجن��ب البقاء لفترات طويلة ف��ي األماكن المغلقة 
واالقتصار على الصلوات وأوقات القراءة الحسينية فقط.

13- اس��تخدام المنادي��ل عن��د الس��عال أو العط��س 
والتخلص منها في سلة النفايات بطريقة صحيحة.

14- تجن��ب تناول األكل المكش��وف واالس��تعاضة عنه 
باألطعمة المأمونة صحيًا.
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المنامة - البحرين للتسهيالت

حققت شركة البحرين للتسهيالت 
الــتــجــاريــة أربــاحــا صــافــيــة بلغت 
المالية  للسنة  دينار  مليون   17.1
 2019 ديسمبر   31 فــي  المنتهية 
صافي  عن   %  25 بلغ  بانخفاض 
2018، والــتــي بلغت  األربـــاح فــي 

22.9 مليون دينار.

17.1 مليون دينار أرباح 
“التسهيالت للعام 2019

)10(

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى 
مجلس  ــرئــيــس  ل األول  الــنــائــب 
الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
لـــدى زيـــارتـــه  لــغــرفــة الــعــمــلــيــات 
للتصدي  الوطني  للفريق  التابعة 
لــفــيــروس كـــورونـــا )كــوفــيــد 19(، 
على  مقدرتها  أثبتت  المملكة  أن 
وهي  كــافــة،  التحديات  مواجهة 
تسعى دائما إلى تكثيف جهودها 
أمن  على  الحفاظ  إلــى  الساعية 
ــمــواطــنــيــن  ــة ال ــة وســــالمــ ــحـ وصـ

والمقيمين. 
وقال سموه إن العالم اليوم يواجه 
لمكافحة  مــتــصــاعــدة  تــحــديــات 
فــيــروس الــكــورونــا )كــوفــيــد 19(، 
وهو ما يستوجب تضافر الجهود 
لمكافحته والتصدي له بما يحفظ 

صحة وسالمة الجميع.

البحرين تكثف جهودها لسالمة المواطن
سمو ولي العهد: مواجهة “كورونا” تتطلب تضافر الجهود من الجميع

سمو ولي العهد لدى زيارته غرفة العمليات التابعة للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(

 المنامة - بنا

)٠٢(

الزياني: جاللة الملك أظهر شــجاعة فريدة فــي قبول نتائج لجنة تقصي الحقائق

البحرين تلّبي رغبات شعبها الحقوقية وليس الخارج

 المنامة - وزارة الخارجية

الزياني،  عبداللطيف  الخارجية  وزير  أكد 
مــواصــلــة  عــلــى  الــبــحــريــن  مملكة  ــرص  حـ
المنجزات  مــن  العديد  لتحقيق  جهودها 
والمبادرات الرائدة لحماية وتعزيز حقوق 
إطار  في  المستويات  كافة  على  اإلنسان 
مـــن الــشــراكــة الــفــعــالــة بــيــن مــؤســســاتــهــا 

الحكومية الرسمية والمجتمع المدني.
مع  تتعامل  البحرين  “مملكة  أن  وأكـــد   
بكل  اإلنــســان  بحقوق  المتعلقة  المسائل 
ثقة واطمئنان، وإن كافة اإلجراءات التي 
هي  السبيل  هــذا  فــي  المملكة  اتخذتها 
إجراءات صحيحة ومتطورة تتماشى مع 
الدولية، وتلبي رغبة  القوانين والمواثيق 
شعب مملكة البحرين، وليس رغبة جهات 

أو هيئات خارجية”.
 جاء ذلك، في كلمة مملكة البحرين التي 
ألقاها وزير الخارجية أمس أمام المؤتمر 

اإلنسان  حقوق  لمجلس  المستوى  رفيع 
التابع لألمم المتحدة الذي بدأ أعماله في 

مدينة جنيف.
مملكة  اعتزاز  عن  الخارجية  وزير  وعّبر   
الثابتة  وسياساتها  بمواقفها  البحرين 
المتحدة  األمم  وأهداف  بمبادئ  الملتزمة 
والتي  اإلنسان،  في مجال حماية حقوق 

الرائدة  الحضارية  المبادرات  في  تمثلت 
التي تبناها صاحب الجاللة الملك، مشيًرا 
فــي هــذا الــصــدد إلــى الــمــبــادرة الشجاعة 
2011م،  يوليو  فــي  جاللته  تبناها  التي 
لتقصي  دولية  قانونية  لجنة  كلف  عندما 
شهدتها  الــتــي  ــداث  األحــ بــشــأن  الحقائق 

مملكة البحرين.

وزير الخارجية يلقي كلمة مملكة البحرين في مجلس حقوق اإلنسان

سمو الشيخ ناصر بن حمد لدى زيارته بنك “إلى”

المنامة - بنا

زار ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار األمن 
بن  ناصر  الشيخ  والرياضة سمو  للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الوطني 
حمد آل خليفة بنك “إلى” البحرين، بنك التجزئة التابع لبنك ABC. وبهذه 
“إلــى”  بنك  بفكرة  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  أشــاد  المناسبة، 
المالية  التحديات  القائمة أساًسا على تجربة عصرية قادرة على معالجة 
مثالية  بصورة  وتسخيرها  الذكية  والهواتف  التكنولوجيا  استخدام  عبر 

لتسهيل اإلجراءات البنكية والمصرفية.

سمو الشيخ ناصر بن حمد 
يشيد بتجربة بنك “إلى”

قال النائب إبراهيم النفيعي لـ “البالد“ 
اســتــجــواب  جــديــة  فــحــص  لجنة  أن 
االجتماعية  والتنمية  الــعــمــل  ــر  وزيـ
لتوقيع  ــد  األحــ ــوم  يـ نــهــار  ستجتمع 
تــقــريــرهــا ورفــعــه لــرئــاســة الــبــرلــمــان. 
يــثــار مــن اقــتــراحــات لتأجيل  وعــمــا 
انشغال  بسبب  باالستجواب  المضي 
كورونا،  فيروس  لمواجهة  السلطات 
ملفان  والبطالة  الصحة  النفيعي:  رد 
ــة وطــنــيــة وقــضــايــا  ــ ــوي ــ ــمــثــالن أول ي
ملحة ال تحتمل التأجيل أو اإلبطاء. 
االستجواب  كــان طلب  لــو  ــل:  وواصـ
ضد وزيرة الصحة لربما أؤيد التأجيل 
ــكــن االســتــجــواب  لــمــيــعــاد مــعــلــوم ول
ــعــمــل ويـــنـــاقـــش مــوضــوعــا  ــر ال ــوزيـ لـ
ودعا  العام.  الــرأي  بــال  ويشغل  هاما 
النفيعي زمالئه إلمضاء االستجواب.

النفيعي لـ “^”: 
حسم جدية استجواب 

حميدان األحد

)٠٤(
)٠٥(

عــن  الـــصـــحـــة  وزارة  ــلـــنـــت  أعـ
ارتفاع العدد اإلجمالي للحاالت 
ــالـــة في  حـ  33 إلــــى  الــمــصــابــة 
حاالت   7 تسجيل  بعد  المملكة 
جديدة مصابة بفيروس كورونا 
إلـــى أن  مــشــيــرًة   ،)19 )كــوفــيــد 
ــم اكــتــشــافــهــا قبل  ــــحــــاالت تـ ال
وهي  البحرين  مملكة  دخولها 
طريق  عن  قــادمــات  لمواطنات 
ــالت جـــويـــة غــيــر مــبــاشــرة  ــ رحـ
البحرين  مطار  عبر  إيـــران  مــن 

ــريــــت لــهــم  الــــدولــــي، حـــيـــث أجــ
الفحوصات الالزمة فور وصولهن 
ــار الــبــحــريــن الـــدولـــي  إلــــى مـــطـ
فـــي الــقــاعــة الــمــخــصــصــة لــذلــك 
الصحي  بالحجر  وضعهن  وتــم 
ــعــت الـــــوزارة  ــاب االحــــتــــرازي، وت
بــإصــابــتــهــن  ــاه  ــبـ ــتـ االشـ فــــور  أن 
اإلجــراءات  اتخاذ  تم  بالفيروس 
الصحية الالزمة وأظهرت نتائج 
إصابتهن  الــمــخــبــريــة  الــتــحــالــيــل 

بالفيروس.

“الصحة”: 33 إصابة بـ “كورونا” 
بزيادة 7 حاالت قادمة من إيران

 المنامة - بنا

)٠٦(

المنامة - بنا: أعلنت وزارة الصحة، وفي إطار الحملة الوطنية  «
لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، أنها ستقوم بتحديد مواعيد 

لفحص جميع المواطنين والمقيمين الذين تواجدوا في إيران خالل 
شهر فبراير الجاري؛ لضمان الحفاظ على صحتهم وسالمتهم، 

والتأكد من خلوهم من اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد 19(.

فحص من زاروا إيران خالل فبراير

)٠٦(

عقوبات أميركية جديدةميزات جديدة لـ”بنفت بي”غلق مكتبي سفريات
قامت هيئة البحرين للسياحة  «

والمعارض وبالتنسيق مع 
إدارة التفتيش وإدارة التسجيل 
التجاري بغلق اثنين من مكاتب 
السفر غير المرخصة التي تقوم 

باإلعالن عن عروض ترويجية لعدد 
من الوجهات السياحية

أعلنت شركة “بنفت”، عن إضافة  «
مزايا جديدة لمستخدمي تطبيق 

المحفظة الوطنية اإللكترونية 
للهواتف الذكية “بنفت بي – 

BenefitPay”، إذ توفر هذه المزايا 
قيمة مضافة إلى المنتجات 

والخدمات.

أدرجت وزارة الخزانة األميركية 3  «
شخصيات لبنانية و12 كيانا على 

قوائم العقوبات األميركية بسبب 
ارتباطهم بمؤسسة “الشهداء” 

التابعة لحزب الله وشملت 
القائمة قاسم بزي، وجواد محمد 

شفيق نور الدين.

061014

عادل حبيلعبد الرحمن فخرو

راشد الغائب
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المنامة - بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة 
على وضع مصلحة المواطن دوما في المقام األول، وتكريس كافة 
الجهود لاهتمام به والحفاظ على ســامته اســتنادا إلى توجيهات 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وهو 
ما يؤكد عليه جالته بأن ما يمس مواطن واحد أو مقيم على هذه 

األرض يمس الوطن بأكمله. 

وأضاف سموه أن المملكة أثبتت 
مقدرتها على مواجهة التحديات 
كافـــة، وهـــي تســـعى دائمـــا إلـــى 
تكثيـــف جهودهـــا الســـاعية إلـــى 
وصحـــة  أمـــن  علـــى  الحفـــاظ 
المواطنين والمقيمين،  وســـامة 
وذلـــك في إطـــار مـــا اتخذته من 
ووقائيـــة  احترازيـــة  إجـــراءات 
الكورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
)كوفيـــد 19(، ومـــا تقـــوم بـــه من 
إجـــراءات وخطـــط للتعامـــل مع 
المرحلـــة القادمة، بما يســـهم في 
والوقايـــة  الفيـــروس  مكافحـــة 
العالـــم  إن  ســـموه  وقـــال  منـــه. 
اليوم يواجه تحديات متصاعدة 
الكورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
)كوفيـــد 19( الـــذي ال يفـــرق بيـــن 
عرٍق أو ديـــن أو أي انتماء فكري 
وهـــو  طائفـــة،  أو  اجتماعـــي  أو 
الجهـــود  مـــا يســـتوجب تضافـــر 
بمـــا  لـــه  والتصـــدي  لمكافحتـــه 

يحفظ صحة وسامة الجميع.

جاء ذلك لدى زيارة سموه أمس 
بحضور عدد من كبار المسؤولين 
لغرفـــة العمليات التابعـــة للفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
كورونـــا )كوفيـــد 19( فـــي مركـــز 
ولـــي العهـــد للتدريـــب والبحوث 
الطبيـــة بالمستشـــفى العســـكري، 
حيـــث اطمـــأن ســـموه على ســـير 
اإلجراءات االحترازية والتدابير 
المتخـــذة ضمن الحملـــة الوطنية 
لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 

.)19
وأشـــار ســـموه إلـــى أن الجاهزية 
التي تتمتع بهـــا الكوادر الوطنية 
التحديـــات  كافـــة  لمواجهـــة 
المحتملـــة تســـهم فـــي التصـــدي 
النتشـــار الفيـــروس ومكافحتـــه، 
منوًهـــا بأهميـــة تعـــاون الجهـــات 
ســـرعة  لتفعيـــل  كافـــة  المعنيـــة 
مســـتجدات  أيـــة  مـــع  التعامـــل 
محتملـــة وضـــرورة االلتـــزام بمـــا 
يتم اإلعـــان عنه وفًقـــا للمعايير 

ســـامة  يحفـــظ  بمـــا  الدوليـــة 
الجميع. وقال سموه إن الحرص 
كافـــة  يبديـــه  الـــذي  واالهتمـــام 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  أعضـــاء 
ومؤسســـات  والتشـــريعية 
واألهلـــي  الخـــاص  القطاعيـــن 
والمقيميـــن ضمـــن  والمواطنيـــن 
ومـــا  الواحـــد،  البحريـــن  فريـــق 
مســـؤولية  مـــن  بـــه  يتمتعـــون 
مشـــتركة قـــادرة بفضـــل تكاتفها 
علـــى التصـــدي لكافـــة التحديات 
والتطورات فيما يتعلق بفيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
ونـــوه ســـموه بالجهـــود المبذولة 
التـــي تقـــوم بها الجهـــات المعنية 
كافـــة لمكافحة فيروس الكورونا 
)كوفيد 19(، واســـتمرارية العمل 
لتكثيـــف اإلجـــراءات االحترازية 
وتطويرهـــا بما يســـهم في تعزيز 
المواطنيـــن  وســـامة  صحـــة 

والمقيمين.

ســمو ولــي العهــد: جاهزيــة الكــوادر الوطنية ستســهم فــي التصــدي النتشــار “الكورونا”

وضــع مصلحــة المــواطــــن فـــي المقــــام األول 

تحية إجالل للكفاءات الوطنية الطبية التي تكافح “كورونا”
وّجه وزير شؤون اإلعام علي الرميحي تحية إجال وتقدير للكفاءات الوطنية الطبية المحترفة التي تباشر على مدار الساعة 
الكشــف علــى كافــة المســافرين القادمين من الدول الموبــوءة بفيروس كورونا “COVID-19” فــور وصولهم إلى مملكة البحرين 

عبر مختلف المنافذ.

وأشاد بتعاون المواطنين والمقيمين 
علـــى أرض المملكة الذيـــن اجتمعت 
قلوبهـــم علـــى حـــب البحريـــن، فـــي 
مشـــهد يعكـــس وعًيـــا عالًيـــا وروًحـــا 
وطنيـــة ُجبـــل عليها شـــعب البحرين 
حفاظـــا على أمـــن المملكة وســـامة 

أهلها.
وشّدد وزير شـــؤون اإلعام على أن 
المتابعـــة الحثيثة لولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليـــف على مدار الســـاعة لتطورات 

مملكـــة  وإجـــراءات  الفيـــروس 
البحريـــن االحترازيـــة لمنع انتشـــاره 
في الباد، تأتي ضمن حرص ســـموه 
ومتابعته الشـــخصية؛ لضمان توفير 
كافة الخدمـــات الصحية للمواطنين 
والمقيميـــن، وتقديم أفضـــل الرعاية 
الصحيـــة لهـــم، وجعـــل ســـامة أهل 

البحرين على رأس األولويات.
وأكد أن ســـمو ولي العهـــد هو القلب 
النابـــض لشـــباب الوطن ومســـتقبله، 
وخيـــر قـــدوة فـــي القيـــادة والتفاني 
للوطـــن  خدمـــة  الجـــاد  والعمـــل 
وتحقيًقـــا لتطلعـــات المواطنيـــن في 

الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة  ظـــل 
بقيادة عاهـــل الباد صاحب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
وأعرب عـــن بالغ التقديـــر واالمتنان 
والجـــوازات  الجنســـية  لشـــؤون 
واإلقامة وشـــؤون الجمارك وشؤون 
الطيـــران المدنـــي واألجهـــزة األمنية 
ولكافـــة أجهـــزة الدولة ومؤسســـاتها 
مـــن  بالنهـــار؛  الليـــل  تواصـــل  التـــي 
أجـــل ســـامة الوطـــن والتأكـــد مـــن 
عـــارض  أي  مـــن  البحريـــن  خلـــو 
صحـــي بكفـــاءة واســـتدامة، مضيًفا 
أن التعـــاون والتنســـيق بيـــن جميـــع 

الجهـــات المعنية بمختلف القطاعات 
القـــدرات  تســـخير  إلـــى  يهـــدف 
واإلمكانـــات الوطنيـــة كافـــة لما فيه 

مصلحة الوطن والمواطنين. 
وأشـــار إلى أن تفانـــي أبناء البحرين 
البـــررة في الدفاع عـــن وطنهم ليس 

ُعـــرف  المســـتغرب، فلطالمـــا  باألمـــر 
شـــعب البحريـــن الوفـــي بالشـــجاعة 
المواقـــف  مختلـــف  فـــي  والتاحـــم 

والظروف.
والمقيميـــن  بالمواطنيـــن  وأهـــاب 
إلـــى اســـتقاء األخبار مـــن مصادرها 
خلـــف  االنجـــرار  وعـــدم  الرســـمية 
الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، 

اإلعـــام  شـــؤون  وزارة  أن  مؤكـــدا 
وعبـــر مختلف منصاتهـــا التلفزيونية 
تضـــع  واإللكترونيـــة  واإلذاعيـــة 
المواطنين والمقيمين أوال بأول في 
صورة المستجدات، وستستمر على 
هـــذا النهـــج انطاقا من مســـؤوليتها 
المعلومـــة  تقديـــم  فـــي  الوطنيـــة 
الدقيقة الموثوقة بكفاءة وشفافية.

المنامة - بنا

علي الرميحي

الرميحي يشيد بالتوجيهات والمتابعة 
الشخصية لسمو ولي العهد على مدار الساعة

ضرورة استقاء األخبار من مصادرها 
الرسمية وعدم االنجرار خلف الشائعات
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المنامة - بنا

جاللة الملك يهّنئ 
رئيس الدومينيكان 

بذكرى االستقالل

الجالة  الــبــاد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
وذلك  ميدينا،  دانيلو  الدومينيكان 

بمناسبة ذكرى استقال باده.

أشــاد بما قدمه الرئيس الراحل لألمة كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر

ا السيسي بوفاة الرئيس مبارك جاللة الملك يعّزي هاتفيًّ

ا  أجـــرى عاهـــل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، أمس اتصاال هاتفيًّ
مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث أعرب 
جالتـــه خالـــه عن صادق تعازيه ومواســـاته إلى فخامته بوفاة الرئيس المصري األســـبق 
محمد حسني مبارك، مشيًدا بما قدمه الرئيس الراحل رحمه هللا لوطنه وأمته كأحد قادة 
وأبطـــال حـــرب أكتوبـــر المجيدة، كما أبلغه بنقل خالص العزاء والمواســـاة ألســـرة الرئيس 
الراحـــل محمد حســـني مبـــارك، ضارًعا جالته إلى البـــاري جلت قدرته أن يتغمده بواســـع 
رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وقد أعرب الرئيس عبدالفتاح السيســـي عن عميق شـــكره وتقديره لصاحب الجالة على 
تعازيـــه ومواســـاته ومـــا أبداه جالتـــه من مشـــاعر صادقة ونبيلة تجســـد عمـــق العاقات 
األخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، سائا المولى أن يحفظ جالته 

ويمتعه بوافر الصحة والسعادة.

المنامة - بنا

عبدالفتاح السيسي جاللة الملك

جاللة الملك يؤكد 
دوما أن ما يمس 

مواطنا واحدا 
أو مقيما يمس 

الوطن بأكمله
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“أمانة الشورى”: خطة احترازية للتعامل مع “كورونا”

تجنيب ارتياد المساجد والمآتم للعائدين من السفر

ــل ــاعات العمـ ــال سـ ــازات خـ ــات والقفـ ــس الكمامـ ــن بلبـ ــزام الموظفيـ إلـ

“الجعفرية” تصدر عددا من اإلرشادات وتشكل فريق عمل لمتابعة تكليف مجلس الوزراء

أكــد األميــن العــام لمجلــس الشــورى المستشــار أســامة العصفــور أن األمانــة 
العامــة للمجلــس وضعت خطــة احترازية وتوعوية لمنتســبي األمانة العامة؛ 
مــن أجــل التعامــل مع فيروس كورونا )كوفيد 19(، وذلك بناًء على توجيهات 
من رئيس المجلس علي الصالح، وحرًصا على سالمة الموظفين واالطمئنان 

على صحتهم.

الصحـــة  لجنـــة  إنَّ  العصفـــور  وقـــال 
والســـامة باألمانـــة العامـــة للمجلـــس 
توعـــوي  برنامـــج  بتنفيـــذ  بـــدأت 
للموظفيـــن، فـــي كيفيـــة الحفاظ على 
أعلـــى درجـــات الوقايـــة، وذلـــك عـــن 
الورقيـــة،  المطويـــات  توزيـــع  طريـــق 
ووضـــع الملصقات في كافـــة المباني، 
المعلومـــات  إرســـال  إلـــى  إضافـــة 
اإللكترونـــي  البريـــد  عبـــر  التوعويـــة 

لجميع منتسبي األمانة العامة.
عمـــدت  اللجنـــة  أنَّ  العصفـــور  وذكـــر 

إلـــى التواصل والتنســـيق مع عدد من 
وزارة  فـــي  والمعنييـــن  المســـؤولين 
االحترازيـــة  الخطـــة  حـــول  الصحـــة 
التي تم اعتمادهـــا، إضافة إلى توفير 
المنشورات التوعوية، واالطاع على 
آخر المســـتجدات المتعلقـــة بفيروس 
كورونـــا، مشـــيًرا إلـــى أنـــه تـــم اتخـــاذ 
اإلجراءات الازمة لزيادة عدد أجهزة 
التعقيـــم المتوفرة في مباني وإدارات 

المجلس واألمانة العامة.
وأشـــار العصفـــور إلـــى أنه تـــم إباغ 

الشـــركات المعنيـــة بتوفيـــر خدمات 
النظافـــة والدعـــم للمجلس، بضرورة 
الكمامـــات  بلبـــس  موظفيهـــا  إلـــزام 
العمـــل،  والقفـــازات خـــال ســـاعات 
إلـــى جانـــب تدريبهـــم علـــى الطـــرق 
ومســـح  تنظيـــف  فـــي  الصحيحـــة 

األرضيـــات واألســـطح، واســـتخدام 
الصابـــون والمعقـــم لأليـــدي، إضافة 
إلـــى الحـــد مـــن اســـتعمال األوانـــي 
االســـتخدام،  المتعـــددة  الزجاجيـــة 
واســـتبدالها بأواني  ُتســـتخدم لمرة 

واحدة.
ولفـــت األمين العام لمجلس الشـــورى 
لمنتســـبي  إرشـــادات  هنـــاك  أّن  إلـــى 
بضـــرورة  للمجلـــس  العامـــة  األمانـــة 
التواصـــل مـــع إدارة الموارد البشـــرية 
فـــي حالـــة شـــعور أي مـــن الموظفيـــن 
بظهور أية أعـــراض بفيروس كورونا، 
علـــى  الموظفيـــن  حـــث  جانـــب  إلـــى 
اإلفصاح عن آخر الدول التي سافروا 
إليهـــا خال األســـابيع الماضية، وذلك 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  التخـــاذ 

والوقائية المعتمدة في هذا الشأن.

بنـــاًء علـــى التوجيـــه الصـــادر مـــن مجلس 
االعتياديـــة  جلســـته  خـــال  الـــوزراء 
األســـبوعية برئاسة ولي العهد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة بشـــأن بتكليف 
والجعفريـــة  الســـنية  األوقـــاف  إدارتـــي 
بالمســـاهمة فـــي حملـــة التوعيـــة الوطنية 
 19 بفيـــروس كورونـــا المســـتجد كوفيـــد 
وبنـــاًء علـــى الخطـــاب الـــوارد مـــن وزيـــر 
العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف 
الملصقـــات  توزيـــع  إلـــى  اإلدارة  بـــادرت 
التوعوية التي أصدرتهـــا الحملة الوطنية 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
على المســـاجد والمآتم والحســـينيات في 
مختلـــف مناطق البحريـــن. وصرح رئيس 
األوقـــاف الجعفريـــة يوســـف الصالـــح بأن 

إدارة األوقـــاف الجعفرية قامت بتشـــكيل 
فريق عمل لمتابعة هذا التوجيه، ويتكون 
الفريـــق مـــن ثاثـــة أقســـام هـــي: اإلعـــام 
والعاقات العامة وقسم البحوث وشؤون 
الهندســـية  الخدمـــات  وقســـم  المســـاجد 
الملصقـــات  هـــذه  لتوزيـــع  والصيانـــة 
علـــى وجـــه الســـرعة بمقتضـــى التوجيـــه؛ 
للمساهمة في تعزيز الصحة العامة. وعلى 
صعيـــد متصـــل أصـــدرت اإلدارة نصائـــح 
وإرشـــادات توجيهيـــة لمرتادي المســـاجد 
والمآتـــم ومواكب العـــزاء. وتضمنت عددا 

من االرشادات المهمة، وهي:
الصحيـــة  بالتعليمـــات  التـــام  االلتـــزام   1-
والجهـــات  الصحـــة  وزارة  عـــن  الصـــادرة 

الرسمية المختصة.
والمآتـــم  المســـاجد  ارتيـــاد  تجنـــب   2-
والمواكـــب بالنســـبة للعائديـــن من الســـفر 
عمومـــا، والقادميـــن مـــن الدول المتفشـــي 

فيها المرض خصوصا.
والمآتـــم  المســـاجد  ارتيـــاد  تجنـــب   3-
والمواكب بالنســـبة للمرضى عموما وذوي 

األمراض المزمنة خصوصا.
والمآتـــم  المســـاجد  ارتيـــاد  تجنـــب   4-
والمواكـــب بالنســـبة لكبار الســـن خصوصا 

المصابين بأمراض مزمنة.
-5 اإلبقاء على مسافة كافية في الجلوس 

داخل المسجد / المأتم.
-6 تجنـــب التقبيل عنـــد التحية واالكتفاء 

بالسام فقط.
-7 تجنـــب اصطحاب األطفال عند حضور 

المساجد والمآتم والمواكب.
-8 تجنـــب جميـــع الفعاليـــات العامـــة فـــي 
األماكـــن التي يعلـــن عن اكتشـــاف حاالت 

مصابة فيها.
-9 غســـل اليديـــن جيدا بالمـــاء والصابون 
أو المواد المطهرة األخرى التى تســـتخدم 

لغســـيل اليديـــن، خصوصا بعد الســـعال أو 
العطس.

-10 المحافظة على النظافة الشخصية مع 
الحرص على نظافة األسطح واألرضيات. 
وتجنـــب مامســـة العينين واألنـــف والفم 

باليدين.
-11 ارتـــداء الكمامـــات عنـــد التعامـــل مـــع 
حاالت مشـــتبه إصابتها، والمحافظة على 

العادات الصحية.
-12 تجنـــب البقـــاء لفتـــرات طويلـــة فـــي 
األماكن المغلقة واالقتصار على الصلوات 

وأوقات القراءة الحسينية فقط.
-13 اســـتخدام المناديـــل عنـــد الســـعال أو 
العطس والتخلص منها في ســـلة النفايات 

بطريقة صحيحة.
المكشـــوف  األكل  تنـــاول  تجنـــب   14-
المأمونـــة  باألطعمـــة  عنـــه  واالســـتعاضة 

صحيا.

أسامة العصفور

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - األوقاف الجعفرية
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ضرورة االمتناع عن السفر إلى الدول الموبوءة
ـــا” “األعلـــى اإلســـامي” يدعـــو للتحلـــي بالمســـؤولية الازمـــة لمواجهـــة “كورون

أصــدر المجلــس األعلى للشــؤون اإلســالمية أمس بيانا جاء فيما يلــي: يتابع المجلس 
باهتمــام بالــغ تداعيــات انتشــار فيــروس الكورونــا )كوفيــد 19( فــي العالــم، ووصولــه 
مؤخًرا إلى بالدنا العزيزة، وإنه ليثمن عالًيا في هذا الصدد الجهود الحكومية الكبيرة 

في مواجهة هذا الفيروس، والحد من آثاره.

وإن هللا ســـبحانه وتعالى حـــث في كتابه 
الكريـــم على الطهـــارة، واعتبرها من أرقى 
الســـلوكيات التي تؤهل العبد ليفوز بحب 
هللا تعالى لمن يتصف بها، فيقول سبحانه 
اِبيَن َوُيِحبُّ  وَّ وتعالـــى: ))ِإنَّ اللََّه ُيِحـــبُّ التَّ
التوجيهـــات  جـــاءت  كمـــا  ِريـــَن((.  اْلُمَتَطهِّ
النبويـــة بالتحذيـــر مـــن العـــدوى، فيقـــول 
رســـول هللا )ص(: “إذا ســـِمعتم بالطاعـــون 
بأرٍض فا تدخلوها، وإذا وَقع بأرٍض وأنتم 
فيهـــا فا َتخرجـــوا منها”، كما حـــذر ونهى 
النبي من بعض السلوكيات الخاطئة التي 
تصيب المجتمع باألوبئة وانتشـــار المرض 

حتى أنه نهى عن أن يتنفس الشـــارُب في 
ْس  الماء بقوله: “ِإَذا َشِرَب َأَحُدُكْم َفاَ َيَتَنفَّ
ِفي اإِلَناِء”، فيجب على كل إنســـان اتخاذ 
جميع إجراءات الوقاية للعمل على حماية 
نفســـه ومجتمعـــه. فجـــاء اإلســـام ليحث 
النـــاس علـــى الوقايـــة التـــي تمنـــع الضـــرر 
وتعمل على ســـامة اإلنسان من األمراض 
آداب  اتبـــاع  والمخاطـــر وذلـــك بضـــرورة 
وســـلوكيات معّينة في الحياة للوقاية من 
األمـــراض واألوبئـــة، فالطهـــارة والنظافـــة 
في حياة المســـلم منهج حياة ألن الطهارة 
أقـــوى ســـبل الوقاية لحمايـــة المجتمع من 

األضرار والمخاطر التي تصيبه.
مـــن  انطاقـــا  المجلـــس،  يدعـــو  ولذلـــك 
الشـــرعية والوطنيـــة، جميـــع  مســـؤوليته 
المواطنيـــن والمقيمين إلى االلتـــزام التام 
بالتعليمـــات واإلجـــراءات الطبية الازمة، 
المعنيـــة؛ حفظـــا  والتعـــاون مـــع الجهـــات 
للمصلحـــة  ومراعـــاًة  واآلخريـــن،  للنفـــس 
العامـــة. ويشـــدد المجلـــس علـــى ضـــرورة 

االمتنـــاع عن الســـفر إلى الدول المتفشـــي 
فيها هذا الفيروس، ويؤكد أهمية التحلي 
بالمســـؤولية الازمـــة لـــدى كل مـــن تظهـــر 
عليـــه أعراض المـــرض، أو يأتي إلى الباد 
مـــن إحـــدى الـــدول الموبـــوءة، بـــأن يبادر 
بإخبـــار الجهـــات المعنيـــة ويتعـــاون معها؛ 

حمايًة لنفسه وأهله ومواطنيه.
كما يدعو المجلس إلى األخذ باإلجراءات 
الوقائيـــة الازمة فـــي المحافل العامة في 
ضوء توجيهات الجهات الطبية المختصة، 
وخصوًصا في صلوات الجمعة والجماعة، 
وفـــي االحتفـــاالت الدينيـــة واالجتماعية، 
وينصح كل من يشـــعر بأعـــراض ألمراض 
أن  شـــابهها  ومـــا  والســـعال  كاإلنفلونـــزا 
يتجنـــب االختاط باآلخرين، فإن ســـامة 
األنفـــس وحماية المجتمعـــات من مقاصد 
الديـــن التـــي ال يجوز شـــرًعا التفريط فيها 

أو التساهل بحرمتها.

المنامة - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

تنفيذا لإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية الازمة للتصدي لفيروس الكورونا 
ومنـــع انتشـــاره، وعلى ضوء إلـــزام جميع مكاتب الســـفر والســـياحة بالوقف الفوري 
للعروض الترويجية للسفر إلى إيران، فقد قامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
وبالتنســـيق مع إدارة التفتيش وإدارة التســـجيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة بغلـــق اثنيـــن من مكاتب الســـفر غير المرخصـــة التي تقـــوم باإلعان عن 
عـــروض ترويجية لعـــدد من الوجهات الســـياحية ومن ضمنها إيـــران دون الحصول 
على الترخيص المطلوب. وأكدت هيئة البحرين للســـياحة والمعارض أنها مســـتمرة 
فـــي أعمال الرقابة بالتنســـيق مع جميع الجهات المختصـــة خصوصا وزارة الصناعة 
والتجارة والســـياحة ووزارة الصحة ومباشـــرة جميع االجـــراءات القانونية الرادعة 
للمخالفيـــن وإنزال أقصـــى العقوبات وفق ما تنظمه القوانين المعمول بها في مملكة 
البحريـــن ومـــا تتطلبـــه مقتضيـــات المصلحـــة العامة مشـــددة “في هذا اإلطـــار على 
المسؤولية التي تقع على عاتق مكاتب السفر والسياحة لما تتطلبه الظروف الراهنة 

من االلتزام التام بالقرارات والتعليمات الصادرة لها”.

غلق مكتبي سفريات غير مرخصين روَّجا لوجهات محظورة

المنامة - بنا

أعلنـــت وزارة الصحـــة، وفـــي إطار 
الحملة الوطنيـــة لمكافحة فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، أنهـــا ســـتقوم 
لفحـــص جميـــع  مواعيـــد  بتحديـــد 
الذيـــن  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
تواجـــدوا فـــي إيـــران خـــال شـــهر 
فبرايـــر الجـــاري؛ لضمـــان الحفـــاظ 
علـــى صحتهـــم وســـامتهم والتأكد 
من خلوهـــم من اإلصابـــة بفيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
وأهابت الـــوزارة بجميع المواطنين 
إيـــران  مـــن  القادميـــن  والمقيميـــن 
الشـــهر  قـــام بزيارتهـــا فـــي  أو مـــن 
الجاري االتصال علـــى الرقم )444( 
لجدولة موعـــد الفحص، منوهة أن 

على جميـــع المواطنيـــن والمقيمين 
اإلرشـــادات  بتطبيـــق  االلتـــزام 
مـــن  الصـــادرة  كافـــة  والتعليمـــات 
الجميـــع  ســـامة  لضمـــان  الـــوزارة؛ 
اإلجـــراءات  اتبـــاع  وضـــرورة 
االحترازيـــة، ومـــا تـــم اإلعـــان عنه 
مـــن تدابيـــر وقائيـــة وفًقـــا للمعايير 
الدوليـــة، كمـــا يتوجب علـــى جميع 
فبرايـــر  فـــي شـــهر  ايـــران  زار  مـــن 
الجـــاري البقـــاء فـــي مقـــر ســـكنهم 
فـــي غرفـــة منفصلة، حتـــى جدولة 
موعـــد الفحـــص وإتبـــاع التعليمات 
التي ســـتعطى لهم مـــن قبل الفريق 
الطبي، مع ضرورة تجنب االختاط 

باآلخرين.

“الصحة” تعتزم فحص من زاروا إيران خالل فبراير

“الصحة”: 33 إصابة بـ “كورونا” بزيادة 7 حاالت قادمة من إيران
ضــرورة التــزام الجميــع باالرشــادات والتعليمــات لضمــان سامتـهــم

أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن ارتفـــاع العـــدد اإلجمالـــي 
للحـــاالت المصابـــة إلـــى 33 حالـــة فـــي المملكـــة بعـــد 
تســـجيل 7 حـــاالت جديـــدة مصابـــة بفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، مشـــيرًة إلـــى أن الحـــاالت تـــم اكتشـــافها 
قبـــل دخولها مملكة البحريـــن وهي لمواطنات قادمات 
عـــن طريق رحات جوية غير مباشـــرة مـــن إيران عبر 
مطار البحرين الدولـــي، حيث أجريت لهم الفحوصات 
الازمـــة فـــور وصولهـــن إلـــى مطـــار البحريـــن الدولـــي 
فـــي القاعـــة المخصصـــة لذلـــك وتـــم وضعهـــن بالحجر 
الصحـــي االحترازي، وتابعت الوزارة أن فور االشـــتباه 
بإصابتهـــن بالفيـــروس تـــم اتخاذ اإلجـــراءات الصحية 
الازمة وأظهـــرت نتائج التحاليـــل المخبرية إصابتهن 
بالفيـــروس، وعلى إثرها تم اتخـــاذ اإلجراءات الازمة 
لنقلهـــن فـــوًرا إلـــى مركز إبراهيـــم خليل كانـــو الصحي 

بمنطقة السلمانية لتلقي العاج والرعاية الازمة.

هـــي  الحـــاالت  إحـــدى  أن  الصحـــة  وأوضحـــت وزارة 
لمواطن قادم أيضا من إيران وقد وصل إلى الباد قبل 
إعان إيران انتشـــار فيروس الكورونا )كوفيد 19( في 
مدنهـــا، وقد قام باالتصـــال بالرقم المخصص 444 فور 
شـــعوره باألعـــراض المرتبطـــة بفيـــروس الكورونا وتم 
نقله باإلســـعاف المخصص لمثل هـــذه الحاالت واتباع 
اإلجراءات المعمول بها لعزله ومتابعة عاجه، والقيام 
بعـــزل وفحص المخالطيـــن له في المراكـــز المخصصة 
لذلـــك. وتهيب الـــوزارة بجميع المواطنيـــن والمقيمين 
القادميـــن مـــن إيـــران أو مـــن قـــام بزيارتها في الشـــهر 
الجـــاري بضـــرورة االتصـــال علـــى الرقـــم 444 لجدولة 
موعدًا للفحص حيث أنهم قد يشكلون مصدرًا النتشار 

الفيروس بين عائاتهم والمجتمع.
منوهـــًة الـــوزارة بأهمية التـــزام الجميـــع بتطبيق كافة 
اإلرشـــادات والتعليمـــات الصادرة عنها لضمان ســـامة 
الجميـــع وضرورة اتباع اإلجراءات االحترازية، وما تم 

اإلعان عنه من تدابيـــر وقائية وفًقا للمعايير الدولية، 
كما يتوجب على جميع من زار ايران في شـــهر فبراير 
الجـــاري البقـــاء فـــي مقر ســـكنهم فـــي غرفـــة منفصلة، 
حتـــى جدولة موعـــدًا للفحص واتبـــاع التعليمات التي 
ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب 
االختاط باآلخرين، منوهة الوزارًة بأن جميع الحاالت 
المصابـــة تخضـــع لمتابعـــة مســـتمرة وعنايـــة مـــن قبل 

الفريق الطبي المختص.
وأكدت وزارة الصحة بأن صحة المواطنين والمقيمين 
أولوية قصوى وتسعى من خال ما تتخذه بالتعاون مع 
الجهـــات المعنية خاصة في المنافذ الرئيســـية للمملكة 
المتمثلة في مطار البحرين الدولي وشـــؤون الموانىء 
والماحة البحرية للحفاظ على ســـامة الحدود البرية 
والبحريـــة والجوية هي ضمن اإلجـــراءات االحترازية 
المســـافرين  وســـامة  ســـامتهم  لضمـــان  والوقائيـــة 

القادمين من إيران والدول الموبوءة.

المنامة - بنا

الجنبية - المحافظة الشمالية

المنامة - بنا

انطاقًا مـــن الحرص والمســـؤولية 
الصحيـــة والوطنيـــة، أكـــد محافظ 
المحافظة الشـــمالية علي العصفور 
والتقييـــد  الحـــرص  ضـــرورة 
الوقائية  واإلرشـــادات  بالتعليمـــات 
لتجنـــب اإلصابة بفيـــروس كورونا 
كوفيـــد 19 عبـــر تجنـــب التجمعات 
المزدحمـــة  األماكـــن  فـــي مختلـــف 
خصوصـــًا فـــي المناطـــق التـــي تـــم 
فيهـــا اإلعـــان عـــن وجـــود إصابـــة 
أو اشـــتباه بالفيـــروس، داعيـــًا إلـــى 
عـــدم التهويـــل واإلثـــارة واســـتقاء 
المعلومات من مصادرها الرســـمية، 
األخبـــار  وتـــداول  نقـــل  وعـــدم 
والمعلومات المغلوطة في وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي، جـــاء ذلـــك 
باإلشارة إلى المستجدات الصحية 
الراهنـــة بعـــد اإلعان عن تســـجيل 
عدد مـــن الحاالت المؤكـــد إصابتها 

بالفيروس.
ودعـــا العصفـــور فـــي بيـــان أمـــس، 
القائميـــن علـــى مختلـــف الفعاليات 
خصوصـــًا  والدينيـــة،  االجتماعيـــة 
والمواكـــب  والمآتـــم  المســـاجد 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  الحســـينية 
المحافظـــة الشـــمالية إلـــى تطبيـــق 
التـــي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
والجهـــات  الصحـــة  وزارة  أعلنتهـــا 
فـــي تجنـــب  المختصـــة،  الرســـمية 
التجمعـــات العامـــة في المناســـبات 
االجتماعيـــة والدينيـــة، ســـواًء في 
األماكن المقفلة كالمســـاجد والمآتم 
المفتوحـــة  األماكـــن  أو  والقاعـــات 
التي تستقطب التجمعات البشرية 
كمواكـــب العزاء وغيرها، داعيًا هللا 
العلـــي القديـــر أن يحفـــظ البحرين 
وأهلهـــا، وأن يديم علينا نعمه كافة 
باألمن واآلمان والصحة والعافية.

أعلنــت شــؤون الطيــران المدنــي فــي مملكــة البحريــن عــن تقليل 
عــدد الرحــالت القادمــة مــن دول المنطقــة وتمديــد تعليــق جميع 
الرحــالت القادمــة من مطار دبي الدولي ومطار الشــارقة الدولي 
لمــدة 48 ســاعة إضافيــة ضمــن اإلجــراءات االحترازيــة؛ للحفاظ 
علــى ســالمة المواطنيــن والمقيمين مــن فيروس كورونــا )كوفيد 

19( ومكافحته والتصدي له.
عنايـــة  أمـــس،  بيـــان  فـــي  ولفتـــت 
المســـافرين البحرينيين والمقيمين 
المتواجديـــن في الـــدول الموبوءة 
 )19 )كوفيـــد  الكورونـــا  بفيـــروس 
االتصـــال علـــى الرقـــم 17227555 
+973. وأكدت بأنها تقوم بالتعاون 
مع كافـــة الجهـــات المعنيـــة باتخاذ 
مـــن  للوقايـــة  الازمـــة  التدابيـــر 
 ،)19 )كوفيـــد  الكورونـــا  فيـــروس 
واتبـــاع ما تم اتخاذه من إجراءات 
احترازية في هذا الشـــأن لمكافحة 

 )19 )كوفيـــد  الكورونـــا  فيـــروس 
للحفـــاظ  انتشـــاره  مـــن  والحـــد 
علـــى صحـــة وســـامة المواطنيـــن 
شـــؤون  وشـــددت  والمقيميـــن. 
الطيـــران المدنـــي فـــي هـــذا الصدد 
علـــى جميـــع المســـافرين بضـــرورة 
التوعويـــة  باإلرشـــادات  االلتـــزام 
فيـــروس  مـــن  الوقايـــة  وطـــرق 
الكورونا )كوفيد 19( التي أصدرتها 
مـــع  والمتوافقـــة  الصحـــة  وزارة 

المعايير الدولية.

محافظ الشمالية: التقيد باإلرشادات لتفادي اإلصابة بـ “كورونا”

“شؤون الطيران المدني”: تقليل عدد 
الرحالت القادمة من دول المنطقة
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اجتمع وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة، على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحتجاز واســتخدام وتخزين الكربون “آي 
سي سي يو إس 2020” بمدينة الرياض، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية )شلمبرجير – اير برودكت – جي.اكس(، بحضور عدد 
مــن المســؤولين فــي الهيئــة الوطنيــة للنفــط والشــركات النفطية؛ لمناقشــة عدد من المواضيــع ذات العالقة وتعزيز ســبل التعاون مــع البحرين في 

المشاريع النفطية والبيئية.

وأشـــاد بما تقوم به هذه الشركات العالمية 
الفنيـــة والتقنيـــة  الخدمـــات  فـــي تزويـــد 
والتكنولوجيـــة في هذا المجـــال الحيوي، 
بـــه الشـــركات مـــن مشـــاريع  ومـــا قامـــت 
متخصصـــة فـــي هـــذا الشـــأن الرامـــي إلى 
تطويـــر المنتوجـــات مـــن خـــال تحويـــل 
المـــوارد الطبيعيـــة الى غاز منتـــج للطاقة 
والوقـــود والمـــواد الكيميائية، مشـــيرا إلى 
مـــا تتمتع بـــه الشـــركات من ســـمعة عالية 

وخبرات واسعة في هذا المجال.

تعزيز فرص االستثمار

مـــع  الوزيـــر  ناقـــش  االجتمـــاع،  وأثنـــاء 

المواضيـــع  أهـــم  التنفيذييـــن  الرؤســـاء 
النفطية ذات العاقة وسبل تعزيز التعاون 
فـــي تطوير القطاع النفطـــي في البحرين، 
عبر تعزيز فرص االســـتثمار في المشاريع 
اإلنتـــاج  زيـــادة  إلـــى  الراميـــة  الحيويـــة 
وتعزيز االقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهم 
المشاريع والمبادرات التي نفذتها المملكة 
في الشـــأن البيئي؛ بهـــدف المحافظة على 
المنـــاخ الـــذي بـــات مـــن المهم علـــى جميع 
دول العالـــم المضـــي نحو تأســـيس العديد 
من المشـــاريع المعنية في المحافظة على 
تغييـــر المناخ وتنفيذ بنود اتفاقية باريس 

للتغير المناخي.

مـــن جانبهم، أعـــرب الرؤســـاء التنفيذيون 
عن جزيل الشكر والتقدير إلى وزير النفط 
علـــى حفاوة االســـتقبال وما تم مناقشـــته 
العاقـــة،  ذات  مشـــتركة  مواضيـــع  مـــن 
مثمنين عاليا هذا اللقاء الذي يعتبر فرصة 
طيبة لتعزيز التعاون مع البحرين في هذا 
الجانب التطويري، وبدور الهيئة الوطنية 
للنفـــط والغاز بقيـــادة وزير النفط الشـــيخ 
محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفة فـــي تطوير 
القطـــاع النفطـــي، مشـــيدين بمـــا حققتـــه 
المملكـــة مـــن إنجازات طموحـــة من خال 
تدشـــين عدد من المشـــاريع النفطية التي 

ستساهم في تعزيز االقتصاد البحريني.

لقاء مع الشركات البحرينية

والتقـــى وزيـــر النفـــط عـــددا من الرؤســـاء 
التنفيذيين للشـــركات النفطيـــة البحرينية 
الواعـــد  الشـــباب  للوزيـــر  قدمـــوا  الذيـــن 

المتخصـــص في شـــؤون البيئـــة، إذ ناقش 
الشـــيخ محمد بن خليفة مع الشـــباب أهم 
القضايـــا العالميـــة في هـــذا الشـــأن، وأهم 
المشـــاريع التـــي نفذتهـــا البحريـــن الرامية 

إلـــى المحافظة على البيئة وتغيير المناخ، 
متمنيـــا لهـــم دوام التوفيـــق والنجـــاح في 
مجال عملهم وتحقيق ما يصبون إليه من 

تطلعات مستقبلية تخدم الوطن.

لقاء الشيخ محمد بن خليفة بعدد من الشركات النفطية 

الرياض - بنا

وزير النفط يبحث التعاون التكنولوجي والبيئي مع شركات عالمية
الكيميائيـــة والمـــواد  والوقـــود  للطاقـــة  منتـــج  لغـــاز  الطبيعيـــة  المـــوارد  تحويـــل 

“الغرفة” تدعم خطط التصدي لـ “كورونا”
ناشــدت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن القطــاع التجــاري في المملكــة بعدم رفع األســعار تأثًرا بالمســتجدات المتســارعة 
والظروف االســتثنائية جراء فيروس “كورونا”، خصوصا في مجال تجارة المواد الغذائية والمســتلزمات الطبية، مشــددة 

على أن المرحلة الراهنة تستدعي تحمل المسؤولية الوطنية من الجميع وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين.

وأوضحـــت الغرفـــة فـــي بيـــان لها، 
أن القطـــاع التجـــاري فـــي المملكـــة 
عـــادة مـــا يتأثـــر بممارســـات بعض 
العامليـــن فـــي المجـــاالت الحيوية 
مع استشـــعار ارتفاع أســـعار أنواع 
مـــن الســـلع، مثـــل تخزين عـــدٍد من 
البضائع تحســـًبا الرتفاع أســـعارها، 
بحركـــة  يضـــر  الـــذي  األمـــر  وهـــو 
السوق، ويؤثر على القوة الشرائية 
فـــي الباد، ويخالف أحكام القانون 
رقم )35( لســـنة 2012 بشأن حماية 

المستهلك.
وأشـــارت الغرفـــة إلـــى أنهـــا تبحث 

كافـــة اإلجـــراءات االحترازية التي 
يمكـــن اتخاذها تفاديا ألي معوقات 
قـــد تحـــدث فـــي الفتـــرة المقبلـــة، 
االســـتثنائية  للظـــروف  نتيجـــة 
الدولـــي  المجتمـــع  يعيشـــها  التـــي 
جـــراء انتشـــار فيـــروس “كورونـــا”، 
مطالبة الجميع بالعمل ضمن فريق 
أي  لمواجهـــة  الواحـــد،  البحريـــن 
طـــارئ، ولمـــا فيه خدمـــة االقتصاد 
الوطني، مؤكدة على دعمها الكامل 
لكافة جهـــود المملكة فـــي خططها 
للتصـــدي لفيـــروس “كورونـــا” وبما 
يســـهم فـــي الحفـــاظ على ســـامة 

أنهـــا  الغرفـــة  ونوهـــت  الجميـــع. 
ســـتتكاتف مع الجهات المعنية في 
األســـعار،  ثبـــات  لمراقبـــة  المملكـــة 
والتأكد من التزام الجميع باألسعار 
المتعارف عليها وفي حال مخالفة 
ذلـــك ســـيتم اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن 

إجراءات قانونية ضد المخالفين.

إجراءات احترازية للبضائع 

الواردة

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  وأكـــدت 
اإلجـــراءات  كافـــة  أن  البحريـــن 
االحترازيـــة الازمـــة يتـــم اتخاذها 

من قبل الجهات المعنية، على كافة 
البضائـــع الـــواردة لمملكـــة البحرين 
كإجراء احترازي للتصدي لفيروس 
“كورونـــا”، مـــع التأكيـــد علـــى عـــدم 
للبـــاد،  الغذائـــي  باألمـــن  اإلخـــال 
منوهة بحـــرص الجهات الحكومية 
المعنيـــة علـــى حمايـــة المواطنيـــن 
والمقيميـــن من أية أضرار، ودورها 
في تسهيل وتيسير حركة البضائع، 
وبما ال يؤثر على الوضع االقتصادي 

في المملكة.

يذكـــر أن الغرفـــة شـــكلت في وقت 
ســـابق فريق عمل متكامل لدراسة 
اآلثار المترتبة على انتشار فيروس 
كورونـــا علـــى االقتصـــاد الوطنـــي، 
ولمتابعـــة التداعيـــات االقتصاديـــة 
وحصر التأثيرات الســـلبية النتشار 

هذا الوباء على شركات ومؤسسات 
القطـــاع الخاص بالمملكة، واقتراح 
الحلـــول العاجلـــة للحـــد مـــن تلـــك 
التأثيـــرات قدر اإلمـــكان، خصوصا 
على الشركات البحرينية المتعاملة 

مع السوق الصينية.

السنابس - الغرفة

دعت التجار لاللتزام 
بالمسؤولية وعدم 

رفع األسعار
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واشنطن - رويترز

عينــت مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي كريســتالينا جورجيفــا أمــس األربعــاء، 
مديرة إدارة إفريقيا السابقة بالصندوق أنطوانيت سايح نائبة لها.

وشـــغلت ســـايح، وهـــي مـــن ليبيريـــا، 
منصب مدير إدارة إفريقيا بالصندوق 
في الفترة بين العامين 2008 و2016، 
وانضمـــت بعـــد ذلـــك وحتـــى اآلن إلى 
مركـــز التنميـــة العالميـــة البحثـــي في 
واشـــنطن. كمـــا كانـــت وزيـــرة للماليـــة 
فـــي ليبيريـــا فـــي الفتـــرة بيـــن عامـــي 
2006 و2008 وأمضـــت 17 عامـــا في 

العمل بالبنك الدولي. وستكون سايح 
واحـــدة مـــن أربعـــة نـــواب لجورجيفا 
وســـتعمل تحـــت إشـــرافها، لكنهـــا لـــن 
النائـــب  ليبتـــون  تحـــل محـــل ديفيـــد 
األول لهـــا وهـــو المنصـــب الثانـــي في 
الصندوق والذي يحظى شاغله بنفوذ 
كبير فيما يتعلق بسياسات الصندوق.

وقالـــت جورجيفـــا فـــي بيـــان ”تمثـــل 

أنطوانيـــت مزيجـــا نـــادرا مـــن القيادة 
المؤسسية والقدرة التحليلية العميقة 
والتزاما ثابتـــا بالعدالة“، مضيفة أنهما 
عملتا سويا لسنوات طويلة في البنك 

الدولي.

“سايح” نائبة لمديرة “النقد الدولي”
المنامة - المصرف المركزي

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركزي أنه تمـــت تغطية اإلصدار 
رقـــم ISIN BH00037151Z5( 1797(، مـــن أذونات الخزانة 
الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي 
نيابـــة عن حكومـــة البحريـــن. وتبلغ قيمة هـــذا اإلصدار 35 
مليون دينار لفترة اســـتحقاق 182 يوًما تبدأ فــــي 1 مارس 
2020 وتنتهـــي فـــي 30 أغســـطس 2020، وبلغ معدل ســـعر 
الفائـــدة على هـــذه األذونـــات 2.47 % مقارنة بمعدل ســـعر 
الفائدة ألذونات اإلصدار السابق بتاريخ 2 فبراير 2020، إذ 
بلغـــت 2.52 %. وبلغ معدل ســـعر الخصم 98.766 %، وتم 
قبـــول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقـــع 98.760 %، علًما أنه قد 

تمت تغطية اإلصدار بنسبة 237 %.
وبلـــغ الرصيـــد القائم ألذونـــات الخزانة مع هـــذا اإلصدار ما 

قيمته 2.110 مليار دينار.

35 مليون دينار لتغطية أذونات خزانة شهرية

14 % زيادة أعداد الزوار للبحرين 2015 - 2019
ــا ــ ــه ــ ذات لـــلـــفـــتـــرة   %  37 ــة  ــبـ ــسـ ــنـ بـ الـــــــوافـــــــدة  ــة  ــ ــاح ــ ــي ــ ــس ــ ال عـــــوائـــــد  ــو  ــ ــم ــ ن

نظمــت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض لقــاء تعريفي بيــن وفد المنظمــة العربية 
للسياحة والمرشدين السياحيين في البحرين، وذلك ضمن االحتفال بتدشين المنامة 
كعاصمــة الســياحة العربيــة 2020، وكذلــك بيــوم الســياحة العربــي 25 فبرايــر، والذي 

يتزامن مع مولد الرحالة العربي ابن بطوطة.

 وألقـــى الرئيس التنفيـــذي لهيئة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض نـــادر المؤيـــد كلمـــة 
فـــي اللقاء جاء فيها “يأتـــي االحتفال هذا 
العـــام تحـــت شـــعار )الســـياحة والوظائف 
أن  فيـــه  الشـــك  وممـــا  واعـــد(.  مســـتقبل 
علـــى  القائمـــة  الصناعـــات  مـــن  الســـياحة 
العنصر البشـــري، فهي تعتمد على الموارد 
البشـــرية في سبيل تحقيق ميزة تنافسية 
وجودة عالية. كما تتســـم بارتفاع كثافتها 
العماليـــة قياســـا بالعديـــد مـــن القطاعـــات 
يبـــرز  الـــذي  االقتصاديـــة األخـــرى، األمـــر 

األهمية االقتصادية واالجتماعية للنشاط 
الســـياحي في ظل قدرته على اســـتيعاب 
أعـــداد متزايـــدة مـــن الوافدين إلى ســـوق 
العمل. ومن ثم التخفيف من ِحدة مشكلة 
البطالة لتصبح السياحة بحق هي صناعة 
المســـتقبل، وتوفر مســـتقبا واعـــدا لخلق 
العديـــد من فرص العمـــل. وليس أدل على 
ذلـــك مـــن مؤشـــرات التوظيف الســـياحي 
الصـــادرة عـــن منظمـــة الســـياحة العالمية، 
والتي أوضحت أن من بين كل 10 وظائف 
في االقتصاد العالمي هناك وظيفة واحدة 

تتولد من السياحة سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر”.

ويتزامـــن مـــع االحتفـــال بيوم الســـياحة 
العربي، اختيار المنامة عاصمة للســـياحة 
القطـــاع  حقـــق  فقـــد   .2020 العربيـــة 
الســـياحي فـــي البحريـــن نهضـــة كبيـــرة 

في حجـــم البنيـــة التحتية والتســـهيات 
الحكوميـــة وأعداد الســـائحين الوافدين، 
وذلـــك انطاقا مـــن التوجيهات الســـامية 
للقيـــادة الرشـــيدة؛ بهـــدف تعزيـــز موقـــع 
البحريـــن كمركـــز رئيـــس علـــى خريطـــة 
الســـياحة اإلقليمية. ففي الفترة )-2015 

الوافديـــن  الـــزوار  أعـــداد  زادت   )2019
بنســـبة 14 %، كما زادت عوائد السياحة 
الوافـــدة خـــال الفترة نفســـها بنســـبة 37 

.%
وأكـــد بأن تطويـــر القطاع الســـياحي في 
البـــاد يعـــد مـــن أولويـــات برنامـــج عمـــل 

الحكومة، وتعمل هيئة البحرين للسياحة 
والمعارض لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية 
للقطاع، ومن أهم محاورها توفير فرص 

عمل للشباب البحريني.
وأضـــاف بأن المرشـــد الســـياحي هو خير 
ســـفير لوطنه وله دور مميز في تشـــكيل 
االنطباع العام لدى السائح عن البلد الذي 
يزوره، فضا عن دوره المميز في ترويج 
المـــوروث التاريخي والثقافي وتنشـــيط 
نحـــرص  هـــذا،  وفـــي  الســـياحة.  ونمـــو 
علـــى توفيـــر الدعـــم المائـــم للمرشـــدين 
الســـياحيين في البحريـــن، حيث تنطوي 
اإلســـتراتيجية الوطنيـــة للســـياحة علـــى 
اإلرشـــاد  قـــدرات  ورفـــع  بنـــاء  برنامـــج 
السياحي بالبحرين من خال التعاون مع 

منظمة السياحة العالمية.

المنامة - السياحة والمعارض

اللقاء التعريفي

أنطوانيت سايح 
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لقاح كورونا.. التجارب على البشر تبدأ قريًبا
بات  المستجد  كورونا  لفيروس  لقاح  إلى  التوّصل  أن  يبدو 
قريًبا، حيث يتوقع أن تبدأ التجارب على البشر في الواليات 

المتحدة في وقت أبكر كثيًرا مما كان متوقًعا.
أول  بشحن  الدوائية  للصناعات  “موديرنا”  شركة  وقامت   
كورونا  بفيروس  المصابين  للبشر  محتمل  لقاح  من  دفعة 
بهدف  الحكوميين  للباحثين  تزويدها  تــم  حيث  الجديد، 
3 أشهر فقط من  بعد  البشر، وذلك  إجراء االختبارات على 
ظهور الفيروس وتحليل تسلسله الجينومي.  وبعد يوم على 
إلى  للفيروس  المحتمل  اللقاح  أرسلت  أنها  الشركة  إعــان 
المعهد الوطني للحساسية واألمراض المعدية الختباره في 
بشكل صاروخي  الشركة  أسهم  ارتفعت  المتحدة،  الواليات 
في وقت مبكر من يوم الثاثاء.  ويأتي هذا الخبر في وقت 
ارتفع فيه عدد اإلصابات بالفيروس، الذي أخذ يتفشى في 
الصين في البداية أواخر العام الماضي، في مختلف أنحاء 
العالم إلى نحو 81 ألف إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 
شركة  وكانت  الصين.   في  غالبيتها  حالة،   2760 من  أكثر 
المعاهد  مع  شراكة  عقدت  “مــوديــرنــا”  الدوائية  الصناعات 
تم  الجديد،  لفيروس كورونا  لقاح  لتطوير  للصحة  الوطنية 
تصميمه الستهداف البروتين، الذي يكون على شكل “سنبلة” 
البشرية  الــخــايــا  بــغــزو  لــه  ويسمح  الــفــيــروس  سطح  على 

وإصابتها، وبالتالي إصابة البشر بالفيروس الذي صار يعرف 
باسم “كوفيد 19”.  وعلى الرغم من أن اللقاح قد تم تطويره 
بسرعة كبيرة، ولكن قد يستغرق األمر 18 شهًرا أو أكثر حتى 
لاستخدام  آمن  أنه  ثبت  إذا  والبيع،  للتوزيع  يصبح جاهزا 
الـــبـــشـــري، حــســبــمــا صــــّرح خـــبـــراء لــصــحــيــفــة “ديـــلـــي مــيــل” 
البريطانية.  وجاء إعان شركة األدوية هذا في الوقت الذي 
طلبت فيه إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب 2.5 مليار 
دوالر للتصدي لتفشي فيروس كورونا في الواليات المتحدة 
إلى  الكونغرس  من  اإلضافي  التمويل  ويهدف  وخارجها.  
تعزيز جهود الحجر الصحي واحتواء الفيروس، وكذلك إلى 

تطوير لقاحات وعاجات للمرض.

دولــي  علمي  بحثي  فــريــق  اكــتــشــف 
ا يتطّفل على األسماك  حيواًنا مجهريًّ
يستطيع  الــبــحــريــة،  والـــحـــيـــوانـــات 
عملية  إلى  الحاجة  دون  من  العيش 
في  نوعه  من  األول  ليكون  التنفس، 

العالم.
 وبحسب الفريق، فإن التنفس يعتبر 
الكائنات  جميع  بين  مشتركة  عملية 
الحيوانية،  األشكال  وجميع  الحية، 
لكن دراسة التي توصل إليها الفريق، 
أكـــــدت وجـــــود كـــائـــنـــات جـــديـــدة ال 

تتنفس على اإلطاق.
ــــى اكــتــشــاف  ــة إل ــــدراســ  وأشــــــارت ال
يــحــتــوي على  ال  مــجــهــري  حـــيـــوان 
للميتوكوندريا”،  ــنــووي  ال “الــحــمــض 
لعملية  ا  رئيسيًّ مؤشًرا  يعتبر  والــذي 

التنفس عند الحيوانات.
النووي   ويعتبر عدم وجود الحمض 
التنفس،  بعملية  القيام  لعدم  مؤشًرا 
األول على  الــحــيــوان  ــه  أن يــؤكــد  مما 

اإلطاق الذي ال يتنفس أبًدا.

اكتشاف أول كائن ال 
يتنفس في العالم

هبطت امرأة مسنة من نافذة الطابق الثامن، هاربة من سجن ابنها لها خوفا عليها 
من كورونا. وكانت السيدة البالغة من العمر 62 عاما، تحمل طبقًا من الشعرية في 
العاريتين، ووصلت إلى  للبناء بيديها  حقيبتها، وهي تهبط على الجدار الخارجي 
وأكد  ميل”.  “ديلي  صحيفة  ذكرته  لما  وفقًا  بــأذى،  ُتصاب  أن  دون  بسام  األرض 
المسؤولون أن المرأة تعاني من الفصام، ورفضت تناول الدواء المناسب لمرضها، 
وأضافوا أنها تسللت من منزلها يوم 16 فبراير، وظلت مفقودًة لمدة 8 أيام. وحسب 
الصحيفة، عادت السيدة يوم األمس األول، فقرر ابنها حبسها في غرفتها ليمنعها 
أخرى،  مرًة  من شقتهم  هربت  أمه  أن  بعدها  علم  بأنه  المزاعم  وتفيد  الهرب.  من 

ولكنه لم يكن في المنزل حينها.

مسنة تهرب من نافذة الطابق الثامن بسبب كورونا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قــــررت أكــبــر حــديــقــة حــيــوانــات في 
بــنــغــادش فـــرض حــظــر عــلــى ركــوب 
الفيلة، على إثر حمات مكثفة قام بها 
ناشطون مدافعون عن رفاه وحقوق 
ــح مــديــر حديقة  الــحــيــوانــات. وأوضـ
الحيوانات في دكا نور اإلسام، إلى 
أن تطبيق هذا القرار بدأ فعليا الشهر 
الماضي، مشيرا إلى أنه ال رجعة عن 
الــقــرار. وأضـــاف “نــحــن نــوافــق على 
الجوالت  هــذه  إن  تقول  التي  اآلراء 
مشيدا  لــلــحــيــوانــات”،  جــيــدة  ليست 
المجموعات  بذلتها  الــتــي  بــالــجــهــود 
المدافعة عن حقوق الحيوانات، وفق 
ما ذكرت وكالة “فرانس برس”. وقال 
التي  الفيلة،  “إن ركــوب  نور اإلســام 
فــي جــوالت  كــانــت تستخدم ســابــقــا 
في  يــومــيــا  شــخــص   1000 تــشــمــل 
بعض األحيان، يعتبر نوعا من إساءة 

معاملة الحيوان والقسوة تجاهه”.

أصـــوات  مــن تسجيل  بــاحــثــون  تــمــّكــن 
مــرة،  ألول  الــمــاء  تحت  البطريق  طائر 
أن  سابًقا  السائد  االعتقاد  كــان  أن  بعد 
الـــصـــادرة عــن هـــذه الطيور  ــوات  ــ األصـ
تقتصر على األوقات التي تتواجد فيها 

فوق اليابسة فقط.
إلى  االكتشاف  الفضل في هذا   ويعود 
فريق الباحثة أندريا ثيبولت من جامعة 
نــيــلــســون مــانــديــا بــجــنــوب أفــريــقــيــا، 
ــذي قــام بتركيب كــامــيــرات مــزودة  والـ
بــمــيــكــروفــونــات حــســاســة عــلــى ثــاثــة 

بطاريق.
 ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في 
مجلة “علوم الحيوان”، فقد تم تسجيل 
تحت  للبطاريق  صوتية  مقاطع   203

الماء في غضون شهر واحد.
الصيحات  المسجلة  األصـــوات  وتشبه 
السريعة القصيرة، وقد سجلت جميعها 
ــبــطــاريــق تــغــوص في  عــنــدمــا كــانــت ال
ذكر  حسبما  الطعام،  عن  بحًثا  األعماق 

موقع مجلة “نيوزويك” األميركية.

حقوق الحيوانات 
تنتصر.. وفيلة 

بنغالدش المستفيدة

ألول مرة.. تسجيل صوت 
البطريق تحت الماء

إثر  األربــعــاء،  أمــس  الهند،  في  غرقا  24 شخصا مصرعهم  عن  يقل  ال  ما  لقي 
سقوط حافلة كانت تقلهم في نهر غربي الباد.

وقالت الشرطة، إن الحافلة سقطت في النهر، بينما كانت عائدة من حفل زفاف، 
مشيرة إلى أن السائق فقد السيطرة عليها إثر انفجار أحد إطاراتها بينما كانت 

على الطريق السريع.
وأوضح ضابط الشرطة راجندرا كومار، أن السائق فقد السيطرة على الحافلة 
عندما انفجر اإلطار، ما أدى إلى سقوطها في النهر، وغرق من كانوا على متنها 
باستثناء 5 أشخاص نجوا من الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العاج.

بعد حفل زفاف.. 24 هندًيا يلقون مصرعهم غرًقا

عارضة تقّدم 
ابتكاًرا لكينزو 

خال عرض 
لألزياء في 

باريس )أ ف ب(
وقع الحادث بالقرب من مدينة كوتا في والية راجستان، الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب 

نيودلهي، بحسب ما ذكرت “األسوشيتد برس”.

الموطــن  البحتــة، توصــل علمــاء الكتشــاف  عــن طريــق الصدفــة 
األصلــي للحيــوان المــدّرع أو “األرماديللو”، الذي جــاب األرض منذ 

أكثر من 20 ألف عام.

ــاء االكــتــشــاف بــمــســاعــدة راع  وجــ
أبقار، كان يباشر عمله قرب العاصمة 
األرجنتينية بوينس أيرس، قبل أن 
4 حيوانات غريبة  لـ  يشاهد هياكل 

وضخمة.
تبين  ــمــخــتــصــيــن،  ال إبـــــاغ  ــد  ــعـ وبـ
لـــحـــيـــوان  األربـــــعـــــة  ــل  ــاكـ ــيـ ــهـ الـ أن 
“الــغــلــيــبــتــودونــت” الـــذي يــعــد سلف 
“األرماديللو”، وأكبرها بحجم سيارة 

“فولكسفاغن” من طراز “بيتل”.
نهر  مجرى  في  الهياكل  على  وعثر 

بينما  آيــريــس،  بوينس  قــرب  جــاف 
ــي خـــــوان دي ديـــوس  ــراعــ ــ ال كــــان 
ســوتــا يــرعــى أبـــقـــاره فــي الــمــوقــع، 
حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” 

البريطانية.
وتـــغـــطـــي أجـــــســـــام الـــحـــيـــوانـــات 
إلى  يصل  بطول  قشور  المكتشفة 
5 سم،  يبلغ سمكها نحو  بينما  متر، 
وكـــانـــت تــســتــخــدم الـــذيـــل كــســاح 
للدفاع عن النفس ألنه مزود بكتلة 

عظمية قاسية في نهايته.

حيوان بحجم سيارة.. اكتشاف موطن “األرماديللو”

أعلن حزب فرنسي نيته ترشيح هر على 
قائمته لانتخابات البلدية، في رين في 
إلى  االنتباه  لفت  أجل  من  الباد؛  غرب 
“ظروف الحيوانات”. وتريد قائمة “رين 
“فرنسا  حزب  من  المدعومة  المشتركة” 
المرتبة  في  “ريــك”  الهر  ترشيح  األبية”، 
للبلديات  الئحتها  فــي  األخــيــرة  قبل  مــا 
في 15 و22 مــارس. وقــال أحد مديري 
بوالنجيه:  القائمة،فيليكس  هذه  حملة 

الهدف من ذلك “تسليط الضوء على مسألة ال تطرح كثيرا في حملة  إن 
يعير  أن  تقرر  القائمة،  السلطات  تبطل  أن  ولتجنب  البلدية”.  االنتخابات 
من  بعد طلب  المشتركة”  “ريــن  قائمة  وتعهدت  “ريــك”.  للقط  اسمه  رجــل 
جمعية “الـ214” للرفق بالحيوان، “تشكيل لجنة لحماية الحيوانات” ودعم 

“حصول حظر وطني على فرق السيرك التي تملك حيوانات برية”.

قط مرشح لالنتخابات البلدية في غرب فرنسا

العلماء يسابقون الزمن إليجاد لقاح لكورونا
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