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 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™HÉJ
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ø`̀ H  áØ«∏N
 ø«æWGƒªdG IOƒY á«ªgC’G ≠dÉÑH AGQRƒdG
 GócDƒe  ,êQÉîdÉH  ø«≤dÉ©dG  ø««æjôëÑdG
 IOƒY ≈∏Y á°üjôM áeƒμëdG  ¿CG  √ƒª°S
 ÖÑ°ùH πÑ°ùdG º¡H â©£≤J øjòdG ÉæFÉæHCG
 ò`̀NCG ™`̀e ,É`̀jRGô`̀à`̀MG äGQÉ`̀£`̀ª`̀dG ¥Ó``̀ZEG
 ô«HGóàdGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  πc
 ø«æWGƒªdG áeÓ°S øª°†J »àdG á«FÉbƒdG
 π`̀Ø`̀μ`̀Jh ,Iô``̀FÉ``̀£``̀dG º``̀bÉ``̀Wh ø`̀jó`̀FÉ`̀©`̀ dG
 ,ø«eôμe  øjRõ©e  ºgOÓH  ≈`̀dEG  º¡JOƒY
 øWGƒªdG  áeÓ°S  ¿CG  ≈``dEG  √ƒª°S  Éàa’
 Gó`̀HCG  πÑ≤f  ’h  ,¿É`̀c  ÉªæjCG  á`̀jƒ`̀dhCG  »g
 …C’ øWGƒe ¢Vô©àj ¿CG  QôÑe …CG  âëJ
 øY  ≈∏îàJ  ødh  ºd  áeƒμëdGh  ,√hôμe
.GƒfÉc ÉªæjCG É¡àjÉYQ »a º¡a ;É¡«æWGƒe

 áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  É¡ÑfÉL  øe
 »a  ø`̀jOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  ø«æWGƒªdG  ∫ƒ`̀°`̀Uh
 áMhódG  ôÑY ¿GôjEG  øe ø«eOÉ≤dG  §≤°ùe
 IôLDƒe  IôFÉW  øàe  ≈∏Y  ¢ùeCG  ìÉÑ°U
 ™e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG ó`̀©`̀H ∂```̀ dPh ,º``̀¡``̀FÓ``̀LE’
 PÉîJG  º`̀Jh  ,¿ÉªY  áæ£∏°S  »a  AÉ≤°TC’G

 á«Ñ£dG  á``̀jRGô``̀à``̀M’G  äGAGô``````̀LE’G  π``̀c
 áë°üdG IQGRh πÑb øe á©ÑàªdG áªμëªdG
 É¡H  ô°ûàæªdG  ∫hó``̀dG  ø`̀e  ø«eOÉ≤dG  πμd
 ∂`̀dPh  ,z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 º¡JÓFÉY  áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S  ≈∏Y  ÉXÉØM

 ¿ƒæWGƒªdG  ∂`̀ dò`̀ch  ,Iô`̀FÉ`̀£`̀dG  º`̀bÉ`̀Wh
.¿ƒª«≤ªdGh

 ô`̀μ`̀°`̀û`̀J É```̀¡```̀fEG IQGRƒ````````̀ dG â```̀dÉ```̀bh 
 º¡fhÉ©J  ≈∏Y  ¿ÉªY  áæ£∏°S  »a  AÉ≤°TC’G
 ™«ªL  ºgPÉîJGh  ,ø«æWGƒªdG  AÓ``LE’

 ÉªH  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 äQÉ°TCGh .™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ßØëj
 ÉgOƒ¡L  π`̀°`̀UGƒ`̀J  É`̀ ¡`̀ fCG  ≈``̀ dEG  IQGRƒ````̀ dG
 ájRGôàM’G äGAGô`̀LE’G  πc ∞«ãμJ  ƒëf
 QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh

 ´É°†NEÉH  z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 äÉ°UƒëØ∏d  º¡dƒ°Uh  Qƒa  ø«æWGƒªdG
 »ÑW  º`̀bÉ`̀W  ±Gô`̀ °`̀ TEG  âëJ  ájôÑàîªdG

.¢ü°üîàe
(2¢U π«°UÉØàdG) 

:zè«∏îdG QÉÑNCG{`d iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

á«dGƒàe äÉMÉéf â``≤≤Mh á«≤aGƒJ øjôëÑdG »a É``æà«WGô≤ªjO

øWGƒª∏d π°†aC’G ≥``«≤ëJh øWƒdG ájGQ ™aôd Oƒ¡édG πc ô``î°ùJ IOÉ«≤dG

 ¢ü«NôJh OGô«à°SG äGAGôLEG π«¡°ùJ
 á```«`Ñ`£`dG  Iõ```¡`LC’Gh  á```jhOC’G

 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG äó````̀cCG
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  áÄ«¡∏d
 IQƒ`̀à`̀có`̀dG  á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh
 ¿CG  á``̀ª``̀gÓ``̀é``̀ dG  »```̀Hò```̀Y  º```̀jô```̀e
 ø`̀e GOó````````̀Y äò`````î`````JG á```Ä```«```¡```dG
 OGô`̀«`̀à`̀°`̀SG  π«¡°ùàd  äGAGô``````̀LE’G
 á````jhOC’G π`̀«`̀é`̀°`̀ù`̀Jh ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀Jh
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äGô``̀°``̀†``̀ë``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dGh
 áYô°S  ¿Éª°†d  á«Ñ£dG  Iõ¡LC’Gh
 áμ∏ªe  »``̀a  É``̀¡``̀dhGó``̀Jh  É``¡``dƒ``NO
 ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG QÉ`````̀WEG »``̀ a ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG
 »a äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ô`̀jô`̀ª`̀J ™`̀jô`̀°`̀ù`̀Jh

 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ÖÑ°ùH  áægGôdG  á«ë°üdG  á«ªdÉ©dG  ±hô¶dG  πX
.óéà°ùªdG

 áÄ«¡dG äQó°UCG áægGôdG ±hô¶dGh ™°Vƒ∏d áHÉéà°SG ¬fCG ≈dEG äQÉ°TCGh
 ΩóY  ™e  á«Ñ£dG  Iõ¡LC’Gh  á`̀jhOC’G  OGô«à°S’  äGAGô`̀LE’G  π«¡°ùàH  Éª«ª©J
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ÉXÉØM  »Ñ£dG  RÉ¡édG  hCG  AGhó`̀dG  IOƒL  »a  §jôØàdG

.™«ªédG
 É¡«∏Y ≥aGƒªdG ájhOC’G äÉÑ∏W ™«ªL q¿CG áªgÓédG IQƒàcódG âaÉ°VCGh
 ô«Z ájhOCG  …CG  ¿CG  Éªc ,iôNCG  áæ°S É¡d  ójóªàdG  ºJ  É≤Ñ°ùe âbDƒe π«é°ùàc
 π«é°ùàdG ΩÉ¶f É¡«∏Y ≥Ñ£«°S AÓcƒdG πÑb øe ÉgOGô«à°SG Üƒ∏£e á∏é°ùe

 .ΩÉY Ióe IôàØdG √òg »a πeÉμdG π«é°ùàdG ≈dEG áLÉëdG ¿hO øe âbDƒªdG
 ójóªJ  ºà«°S  ¬fCÉH  AÓcƒdG  ™«ªéd  Éª«ª©J  äQó°UCG  áÄ«¡dG  ¿EG  âdÉbh
 iôNCG  áæ°S  É¡«∏Y  á≤aGƒªdG  ïjQGƒJ  â¡àfG  »àdG  á≤HÉ°ùdG  äÉÑ∏£dG  ™«ªL
 Éª«ª©J áÄ«¡dG äQó°UCG ó≤a á«Ñ£dG Iõ¡LC’G OGô«à°SÉH ≥∏©àj Éª«ah ,á«aÉ°VEG
 Öæéàd  á«Ñ£dG  Iõ¡LC’G  OGô«à°SG  á«∏ªY ™jô°ùàd  äGAGôLE’G  ¢†©H  ò«ØæàH

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a äGOGóeE’G ¢ü≤f

(3¢U π«°UÉØàdG)

Ωƒ«dG áMhódG »a ø«≤dÉ©dG AÓLE’ á∏MQ

  ô£b ≈∏Y :»æWƒdG ∫É``°üJ’G õcôe
AÓLE’G á``£N »``a π``NóàdG Ωó``Y

 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  òæe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  »æWƒdG  ∫É°üJ’G  õcôe  ócCG
 IOƒ©dG  »a  ø«ÑZGôdG  É¡«æWGƒe  AÓLEG  äCGóH  ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîªH  ÉfhQƒc
 »a  øjOƒLƒªdG  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  ¢üNC’ÉHh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈dEG
 ≥aGƒàJ øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG Iô°TÉÑe ájƒL äÓMQ ∫ÓN øe ∂dPh ,¿GôjEG
 ájô£≤dG  äÉ£∏°ùdG  ≈∏Y  ¿CG  ±É°VCGh  .á«Ñ£dG  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ™e
 ájƒL äÓMQ ∫ÓN øe äÉÑ«JôàdG √òg ≈∏Y ôKDƒj ÉªH πNóàdG øY ∞bƒàdG
 á«ë°üdG  ôWÉîªdG  πμd  äÓMôdG  ∂∏J  ≈∏Y  øjôaÉ°ùªdG  πc  ¢V qô©J  ájQÉéJ
 äGôFÉ£dG  ∂∏J  º`̀bGƒ`̀W  ∂`̀dò`̀ch  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  »°ûØJ  ÖÑ°ùH  á∏KÉªdG
 äÓMôdG  ∂∏J  É¡dÓN  øe  ôÑ©J  »àdG  äGQÉ£ªdG  ƒØXƒeh  ¿hôaÉ°ùªdGh
 áë°üdG  áª¶æe  É¡H  »°UƒJ  Éªc  áeRÓdG  á«ë°üdG  óYGƒ≤dG  ≈dEG  ô≤àØJ  »àdG
 ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG ≈∏Y Öéj ¬fCG »æWƒdG ∫É°üJ’G õcôe ócDƒjh .á«ªdÉ©dG
 áeÓ°Sh  áë°U  ßØëd  áeRÓdG  ájRGôàM’G  äGAGô```̀LE’Gh  óYGƒ≤dG  ´ÉÑJG
 ™e ≥aGƒàj ÉªH äGQÉ£ªdG ∞∏àîe »ØXƒeh äGôFÉ£dG ºbGƒWh øjôaÉ°ùªdG

.zIATA{ »dhódG …ƒédG π≤ædG OÉëJG áª¶fCG
 äGAGô`̀LE’G  ™e  ≥aGƒàJ  Ωƒ«dG  ¿Gô«W  á∏MQ  Ö«JôJ  ºJ  ¬`̀fCG  ±É°VCGh 

.áMhódG »a ¿B’G ø«≤dÉ©dG ø«æWGƒªdG AÓLE’ áeRÓdG á«Ñ£dG ájRGôàM’G

√hôμe …C’ ø``WGƒe ¢``Vô©àj ¿CG Gó``HCG π``Ñ≤f ’ :AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

êQÉîdG »a ø«≤dÉ©dG É``¡«æWGƒe øY ≈∏îàJ ø``dh ºd á``eƒμëdG

øªMôdGóÑY QƒfCG :√GôLCG QGƒM
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  ó`̀cCG
 Oƒ¡édG πc ôî°ùJ áª«μM IOÉ«≤H ™àªàJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG
 IOÉ«≤dÉa  ;øWGƒª∏d  π°†aC’G  ≥«≤ëJh  øWƒdG  á`̀jGQ  ™aôd
 AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S IQGOEGh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd áª«μëdG
 »dh ƒª°S äÉ©∏£Jh ìƒªWh ,õ«ªàH »eƒμëdG πª©dG áaód
 É¡°SCGQ ≈∏Y áμ∏ªªdG »a äÉYÉ£≤dG ∞∏àîªd ¬à©HÉàeh ó¡©dG
 É°VôdGh øeC’ÉH ô©°ûj øWGƒªdG π©éJ ,…OÉ°üàb’G ´É£≤dG

 .QGô≤à°S’Gh
 ¿EG øªMôdGóÑY QƒfCG ôjôëàdG ¢ù«FQ ™e √QGƒM »a ∫Ébh

 á∏Môe äRhÉéJ øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«WGô≤ªjódG Iô«°ùªdG
 Éæà«WGô≤ªjOh »≤«≤ëdG  ÉæYhô°ûe  Éæjód  íÑ°UCGh  ,áHôéàdG
 »dGƒM  òæe  á«dGƒàe  äÉMÉéf  ≥≤ëJ  âJÉH  »àdG  á«≤aGƒàdG
 Iô°†ëd πeÉ°ûdG »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG ¥Ó£fG øe øjó≤©dG
 Iô«°ùªdG  ¿CG  ÉØ«°†e  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ádÓédG  ÖMÉ°U
 É¡JGQÉ«N  »a  áeó≤àeh  áé°VÉf  áμ∏ªªdG  »a  á«WGô≤ªjódG
 âÑãj  Ée  ƒ`̀gh  ,äÉ«WGô≤ªjódGh  ÜQÉéàdG  øe  ô«ãc  ≈∏Y
 ∫ÓN √RhÉéJh ,»æjôëÑdG  Ö©°ûdG  ¬H  ™àªàj  …òdG  »YƒdG
 Iƒb  ôãcCG  íÑ°ü«d  ,äÉØ£©æªdG  øe  ô«ãμdG  Iô«°üb  Iôàa

 .Üƒ∏£ªdGh »≤«≤ëdG »YƒdG ƒg Gògh ,IóMhh Éμ°SÉªJh

 ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  Oƒ`̀Lh  á«ªgCG  ≈∏Y  ídÉ°üdG  Oó°Th
 õ«ªj  Ée  ¿CGh  ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  »a  ÉfRGƒJ  ≥∏îj  ¬`̀fCGh
 Qó°üe πμ°ûj Éeh ,øjôëÑdG  áμ∏ªe »a á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 åëÑJh  ¢SQóJ  É¡fCG  ,á«æWƒdG  ÉæJÉ©jô°ûJ  »a  äÉÑKh  Iƒb
 øeh  ,ø«°ù∏éªdG  Óc  πÑb  øe  ¿RGƒàeh  »Yƒ°Vƒe  πμ°ûH
 ∞∏àîe  »a  äGôÑîdGh  áaô©ªdGh  º∏©dG  º¡jód  AÉ°†YCG  πÑb
 á«Ñ£dGh  á«YÉªàL’Gh  á«°SÉ«°ùdGh  ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéªdG
 πNóJ  »àdG  ä’ÉéªdG  øe  Égô«Zh  ,á«eóîdGh  á«ª«∏©àdGh

.áeÉ©dG IÉ«ëdG ¥É£f »a

(9h8 ¢U π«°UÉØàdG)

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |.áMhódG ôÑY ¿GôjEG øe ø«eOÉ≤dG §≤°ùe »a øjOƒLƒªdG ø«æWGƒªdG ∫ƒ°Uh |

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ |

 Rõ``©``j zó``̀ ë``̀ à``̀ ª``̀ dG »`````̀∏`````̀gC’G{
ó©H  ø``̀Y  á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ¬`̀ JÉ`̀ eó`̀ N
 º¡JÓeÉ©e ∞∏àîªH ΩÉ«≤dG ≈∏Y ¬FÓªY ™«é°ûJ ≈∏Y óëàªdG »∏gC’G ∂æÑdG πª©j
 IQOÉ¨e  ¿hO  øe  º¡d  IôaGƒàªdG  á∏eÉμàªdG  á«ªbôdG  ¬dƒ∏M  ôÑY  á«eƒ«dG  á«aô°üªdG
 áYƒªée Ωó≤j ∂æÑdG ¿CG ôcòdÉH ôjóLh .á«dÉëdG ±hô¶dG πX »a É°Uƒ°üNh ,º¡dõæe
 ,ihó©dG ó°V ∫É©a õLÉëc πª©dG É¡æμªj »àdG á«ªbôdG á«aô°üªdG äGƒæ≤dG øe IóFGQ

.áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y ôaGƒàdGh ádƒ¡°ùdGh áYô°ùdG å«M øe ¥ƒØàJ É¡fƒc ≈dEG áaÉ°VEG
 äÉeóîdG ∫ÓN øe ΩÉJ ¿ÉeCÉH ¿Éμe …CG  øe º¡JÉHÉ°ùëH ºμëàdG AÓª©∏d  øμªjh
 Ió°UQCG  ≈∏Y  ´Ó`̀W’G  äÉeóîdG  √òg  í«àJh  .∫GƒédG  hCG  âfôàfE’G  ôÑY  á«aô°üªdG
 ,ô«JGƒØdG ™aOh ,ájó≤ædG äÓjƒëàdG AGôLEGh ,¿ÉªàF’G äÉbÉ£H ±ƒ°ûch äÉHÉ°ùëdG

.ô«ãμH ∂dP øe ôãcCGh ,äÉHÉ°ùëdG ±ƒ°ûc Ö∏Wh
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 π°ù∏°ùe  π``̀°``̀UGƒ``̀J  ó`̀©`̀ H
 ≈`̀∏`̀Y ï```̀jQGƒ```̀°```̀ü```̀dG ¥Ó```````̀WEG
 á«μjôeC’G  IQÉØ°ùdGh  óYGƒ≤dG
 áØ«ë°U  âØ°ûc  ¥Gô``©``dG  »`̀a
 IQGRh  ¿CG  zõªjÉJ  ∑Qƒjƒ«f{
 z¿ƒLÉàæÑdG{ á«μjôeC’G ´ÉaódG
 ø`̀«`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG IOÉ``̀≤``̀ dG äô````̀eCG
 ácô©ªdG  ó«©°üàd  §«£îàdÉH
 ,¥Gô````©````dG »````a á```̀«```̀μ```̀jô```̀eC’G
 »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  äQó`̀°`̀UCGh

 ô«eóàd á∏ªëd OGóYE’ÉH É¡«LƒJ
 äÉ`̀«`̀°`̀û`̀«`̀∏`̀ª`̀dG ø``̀ e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
 »àdGh  ,¿Gô``̀jEG  øe  áeƒYóªdG
 äÉªé¡dG øe ójõe ø°ûH äOóg

.á«μjôeC’G äGƒ≤dG ó°V
 QÉ`̀Ñ`̀c ¢`̀†`̀©`̀H §`̀¨`̀ °`̀†`̀ jh
 øªH  ,ø««μjôeC’G  ø«dhDƒ°ùªdG
 ∂jÉe  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô``̀jRh  º¡«a
 ø```̀eC’G QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀eh ƒ`̀«`̀Ñ`̀eƒ`̀H
 øe  ,øjGôHhCG  äôHhQ  »eƒ≤dG

 IójóL  äGAGô``̀LEG  PÉîJG  π`̀LCG
 ,É¡JGƒbh  ¿Gô``̀ jEG  ó°V  á«°SÉb
 á°Uôa  ∑É`̀ æ`̀g{  ¿CG  øjôÑà©e
 äÉ«°û«∏ªdG  ô«eóJ  ádhÉëªd
 »a ¿Gô```````jEG ø```e á``̀eƒ``̀Yó``̀ª``̀dG
 ¿GôjEG »a IOÉ≤dG ¿EG PEG ,¥Gô©dG
 AÉ`̀Hh  á``̀ eRCG  ÖÑ°ùH  ¿ƒàà°ûe
 Ö°ùëH  ,zºgOÓH  »a  ÉfhQƒc

.áØ«ë°üdG
(16¢U π«°UÉØàdG)

 ∫ƒ``̀°``̀Uh ΩÉ``̀ ¶``̀ à``̀ fG ó```̀cDƒ```̀J á``̀ aô``̀ ¨``̀ dG
¬``̀cGƒ``̀Ø``̀dGh äGhGô``̀ °``̀ †``̀ î``̀ dG äÉ`̀ æ`̀ ë`̀ °`̀ T

 äÉ`̀«`̀°`̀û`̀«`̀∏`̀e ô`̀ «`̀ eó`̀ à`̀ d á``̀«``̀μ``̀jô``̀eCG §``£``N
¥Gô````̀©````̀dG »`````̀a ¿Gô````````````jE’ á```̀ ©```̀ HÉ```̀ J

 áaô¨H  á«FGò¨dG  IhôãdG  áæéd  ¢ù«FQ  ∞°ûc

 øY ø`̀ «`̀eC’G ó`̀dÉ`̀N ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀Uh IQÉ`̀é`̀J

 ¬cGƒØdGh  äGhGô°†îdG  øe  äÉjhÉM  3  ∫ƒ°Uh

 øe  áeOÉb  á«∏ëªdG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  ≈`̀dEG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U

 ¿Éà°ùcÉH  ø`̀e  ø«JôFÉW  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  óæ¡dG

 Ωƒ`̀ë`̀∏`̀dÉ`̀H ø`̀«`̀à`̀∏`̀ª`̀ë`̀e Qƒ````̀g’h »`̀°`̀û`̀JGô`̀c ø``̀e

 32  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¬`̀cGƒ`̀Ø`̀dGh  äGhGô`̀°`̀†`̀î`̀dGh

 ÉjQƒ°S  øe  ¬cGƒØdGh  äGhGô°†îdG  øe  áæMÉ°T

 Gòg  ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,ájOƒ©°ùdGh  ¿OQC’Gh  øª«dGh

 øe øjôëÑdG  áμ∏ªe äÉLÉ«àMG ô«aƒJ »a º¡°ùj

.¬cGƒØdGh äGhGô°†îdG

 ¥Gƒ°SCG »a á«FGò¨dG ™∏°ùdG ôaGƒJ ≈∏Y Oó°Th

 hCG äÉ©FÉ°û∏d ´É«°üf’G ΩóY ≈dEG É«YGO ,øjôëÑdG
 ΩóY øe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG  ø«H ™∏¡dG  IQÉKEG
 äÉjhÉM ∫ƒ°Uh QGôªà°SG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,ÉgôaGƒJ

.áμ∏ªªdG ≈dEG »JCÉJ »àdG äGójQƒàdG
 á«∏NGódG  IQGRh øe º«¶æàdG  ø°ùëH OÉ°TCGh
 ô«aƒJ ø`̀e á`̀aô`̀¨`̀dG  ™`̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dGh
 êGôëdG ¥ƒ°Sh ¥ƒ°ùdG »a á«ë°üdG äGRGôàM’G
 ∫ƒNódG  ¬«∏ªY  º«¶æJ  å«M  øe  …õcôªdG  »a
 k’óH  ÜGƒHCG  10  íàa  ºàj  ¿CÉH  ÉÑdÉ£e  ,êhôîdGh
 ¿CG  á°UÉNh  …õcôªdG  ¥ƒ°ùdG  »a  ÜGƒ`̀HCG  5  øe
 ≈àM  ;™`̀Hô`̀e  ôàe  ∞``dCG  100  ¬àMÉ°ùe  ¥ƒ°ùdG

.¥ƒ°ùdG »a á«HÉ«°ùfG ôãcCG ácôëdG ¿ƒμJ
(7¢U π«°UÉØàdG)

.áªgÓédG ºjôe .O |
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 Iô°†M äÉ¡«LƒJ ájôØ©édG ±ÉbhC’G IQGOEG âæªK
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ióØªdG OÓÑdG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG IOƒY π«¡°ùJ ¿CÉ°ûH AGQRƒdG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G πc òNCG ™e ,êQÉîdÉH ø«≤dÉ©dG
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°S  øª°†J  »àdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh

.ø«eôμe øjRõ©e ºgOÓÑd º¡JOƒY πØμJh øjóFÉ©dG
 ∞°Sƒj  ó«°ùdG  ájôØ©édG  ±É`̀bhC’G  ¢ù«FQ  √ƒfh
 Iõ¡LC’G ∞∏àîªH áeƒμëdG Oƒ¡éH ídÉ°üdG ídÉ°U øH
 Gòg  RhÉéàd  ™ªàéªdG  ™e  ôaÉ°†àdÉH  äÉ°ù°SDƒªdGh
 IQGRh  Oƒ¡éH  G kó«°ûe  ,ø``gGô``dG  »ë°üdG  ±ô`̀¶`̀dG
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdGh  á«Ñ£dG  QOGƒμdGh  áë°üdG
 Iƒb  Oƒ¡Lh  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 äÉ¡édG  π``̀ch á`̀«`̀æ`̀eC’G  Iõ``̀¡``̀LC’Gh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ´É``̀aO

 IófÉ°ùªdGh  º`̀Yó`̀dG  Ωó`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀∏`̀gC’Gh  á«ª°SôdG
.™ªàéª∏d

 ájôØ©édG ±ÉbhC’G IQGOEG âæªK ,iôNCG á¡L øe
 É¡æ«H  ø`̀eh  ,äÉ°ù°SDƒeh  G kOGô```̀aCG  ™ªàéªdG  ¢UôM
 ó«≤àdG  ≈`̀∏`̀Y  äÉ`̀«`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dGh  º``̀JBÉ``̀ª``̀dGh  ó`̀LÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 äÉ¡édG  ø`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dGh  äÉª«∏©àdÉH
 á«æjódG  á£°ûfC’G  ∞`̀bh  É¡æeh  á°üàîªdG  á«ª°SôdG
 ¢ùdÉéeh  º`̀ JBÉ`̀ ª`̀ dGh  ó`̀LÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  »`̀ a  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 á∏°üdG …hP øe Ohóëe OóY ≈∏Y QÉ°üàb’Gh ájõ©àdG
 √ò¡H  ™ªàéªdG  ó«≤J  q¿CG  IócDƒe  ,≈aƒàªdÉH  Iô°TÉÑªdG
 ¿hÉ¡àdG  Ωó`̀Yh  É¡H  πª©dÉH  QGôªà°S’Gh  äÉª«∏©àdG
 ΩGõ``̀à``̀d’Gh  »`̀Yƒ`̀ dG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  ¢ùμ©j  É¡≤«Ñ£J  »`̀a
 »àdG  á«fƒfÉ≤dGh  á«æWƒdGh  á«Yô°ûdG  á«dhDƒ°ùªdÉH
 óëdG  »a  É kHÉéjEG  º¡°ùJ  »àdGh  ™«ªédG  É¡H  ≈∏ëàj
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  º`̀YOh  ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  QÉ°ûàfG  øe
 ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH - øμªe âbh ÜôbCG »a ¬«∏Y AÉ°†≤∏d

.™«ªédG Oƒ¡L ôaÉ°†àHh -

 AÉ°†YCG  ¿CG  zRƒ`̀«`̀f  »`̀∏`̀jO  ∞`̀∏`̀L{  á∏«eõdG  âª∏Y

 ™e  ÉFQÉW  ÉYÉªàLG  ¿hó≤©j  ±ƒ°S  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée

 á«Ø«c  á°ûbÉæªd  Ωƒ«dG  áë°üdGh  á«LQÉîdG  »`̀ JQGRh

 »a  ø«≤dÉ©dG  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG  á∏μ°ûe  π`̀M

 ¢ù∏ée ô≤e »a ´ÉªàL’G ó≤©æj ±ƒ°Sh .∫hódG ¢†©H

 ΩGóîà°SG  ø`̀e  ’ó`̀H  É«°üî°T  Qƒ°†ëdG  ôÑY  ÜGƒ`̀æ`̀dG

 ôÑcCG  Qƒ°†ëd  á°UôØdG  áMÉJE’  ∂dPh  ,zƒjó«ØdG{  á«æ≤J

.¢ù∏éªdG ÜGƒf øe OóY

 ø«æWGƒªdG  øe OóY ∫GRÉe ¬fC’ ´ÉªàL’G ó≤©æjh

 É«°SBG ¥ô°T ÜƒæLh ¿OQC’Gh ¿GôjEG øe πc »a ø«≤dÉY

 ¢Shô«a  »°ûØJ  ÖÑ°ùH  á«HhQhC’G  º°UGƒ©dG  ¢†©Hh

.ÉfhQƒc

 ø°ùMƒH  óªëe  ìÓ`̀°`̀U  ™``̀aQ
 á«©ªL  IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ
 äÉ``̀jBG ≈`̀ª`̀°`̀SCG á`̀jô`̀«`̀î`̀dG ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG
 ≈`̀dEG  ¿É`̀aô`̀©`̀dGh  ¿É`̀æ`̀à`̀e’Gh  ôμ°ûdG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 QGó°UEÉH ¬àdÓL π°†ØJ ≈∏Y ióØªdG
 ô`̀°`̀SC’G  IóYÉ°ùªH  »eÉ°ùdG  ô```eC’G
 á°ù°SDƒªdG iód á∏é°ùªdG áLÉàëªdG
 IQGRhh á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀ dGh π`̀ ª`̀ ©`̀ dG
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  IQô°†àªdG
 á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG ¬àdÓL ¬«LƒJh
 ƒª°S  á°SÉFôH  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG
 ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d ∂``̀∏``̀ª``̀dG á``̀ dÓ``̀L π`̀ ã`̀ ª`̀ e
 ¢ù«FQ  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  ájô«îdG
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée
 áª¡e ≈dƒàJ ¿CÉH á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
 á©HÉàeh  ±ô`̀°`̀U  ≈`̀∏`̀Y  ±Gô``̀°``̀TE’G
 ≥«°ùæàdÉH  á`̀eô`̀μ`̀ª`̀dG  √ò``̀g  ò«ØæJ
 º¡°ùàd  á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG  äÉ`̀¡`̀é`̀ dG  ™``̀e
 ô°SC’G  √ò`̀g  äÉLÉ«àMG  ô«aƒJ  »a
 øe ∞`̀«`̀Ø`̀î`̀à`̀∏`̀dh º`̀¡`̀JÉ`̀eõ`̀∏`̀à`̀°`̀ù`̀eh
 É¡fƒ¡LGƒj  »àdG  ájOÉªdG  AÉ`̀Ñ`̀YC’G

.»FÉæãà°S’G ™°VƒdG Gòg »a
 √ò``̀g  ¿CG  ø``̀°``̀ù``̀Mƒ``̀H  ó```````̀cCGh
 »g á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ΩQÉ`̀μ`̀ ª`̀ dG

 è¡æ∏d  ôªà°ùeh  »≤«≤M  ó«°ùéJ
 OÓÑdG  πgÉ©d  º«μëdG  »`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 ¬àdÓL  Üô`̀b  øe  ™HÉædGh  ióØªdG
 ¢UôëdGh  ¬Ñ©°T  AÉæHCG  ™«ªL  øe
 äÉÑ∏£àeh äÉeƒ≤e πc ô«aƒJ ≈∏Y
 ¢ùª∏Jh  É©«ªL  º¡d  ºjôμdG  ¢û«©dG
 πÑ°S  ∞∏àîe  ô«aƒJh  º¡JÉLÉ«àMG
 QGôªà°SG  É`̀¡`̀fCG  Éªc  ,º`̀¡`̀d  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG
 á∏eÉμàªdGh  á`̀«`̀YGƒ`̀dG  á¡LGƒª∏d
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  á`̀eRC’  á∏eÉ°ûdGh
 ¬àØ∏N  É```eh  ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  É``̀fhQƒ``̀c
 ≈∏Y  ¢ù«d  á≤«ªY  á«Ñ∏°S  QÉ`̀ KBG  øe
 ºdÉ©dG  ≈∏Y  π`̀H  Ö°ùëa  øjôëÑdG
 áæeÉ°†dG  πÑ°ùdG  πc ´ÉÑJGh ,™ªLCG

 á«ªæàdGh  ô«îdG  Iô«°ùe  á∏°UGƒªd
. QÉgOR’Gh á°†¡ædGh

 Ö`̀fÉ`̀é`̀dG  Gò```̀g  ¿CG  ±É```̀°```̀VCGh
 ádÓéd  »fÉëdG  è¡ædGh  »fÉ°ùfE’G
 áμ∏ªe  õ«ªJ  ÜÉÑ°SCG  ºgCG  ƒg  ∂∏ªdG
 Éª«a  √ô°SCÉH  ºdÉ©dG  ø`̀Y  øjôëÑdG
 áeRCG  á¡LGƒe  »a  Oƒ¡L  øe  ¬dòÑJ
 Éeh  óéà°ùªdG  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 á`̀jRGô`̀à`̀MG äGAGô````̀LEG ø`̀e √ò`̀î`̀à`̀J
 ô`̀«`̀HGó`̀Jh á`̀«`̀bÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀SG äGƒ``̀£``̀Nh
 ¿É°ùëà°SGh  IOÉ`̀°`̀TEG  âdÉf  á«FÉbh
 ¿C’ ’EG ∂dP Éeh ,á«æ©ªdG äÉª¶æªdG
 ≈∏Y  ®ÉØëdGh  »æjôëÑdG  ¿É°ùfE’G
 á°û«©ªdG ô«aƒJh ¬àeÓ°Sh ¬àë°U
 √ò¡d  º`̀gC’G  ºXÉædG  ƒg  ¬d  áªjôμdG
 É¡côëeh  äGƒ``£``î``dGh  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG

. »°ù«FôdG É¡©aGOh
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  OÉ`̀°`̀TCGh
 QhódÉH  ájô«îdG  ¥ôëªdG  á«©ªL
 Ωƒ`̀≤`̀J …ò```̀ dG º`̀«`̀¶`̀©`̀dG »`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  á«μ∏ªdG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ¬`̀H
 ø«LÉàëªdG  º``̀YO  »`̀a  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 äGQOÉÑªdG ò«ØæJh èeGôÑdG ô«aƒJh
 Iô≤à°ùeh áªjôc IÉ«M øª°†J »àdG
 »fÉ°ùfEG QhO øe ¬H Ωƒ≤J Éeh ,º¡d
 ó«©°üdG  ≈∏Y  Iô«N  ∫ÉªYCGh  π«Ñf

.»dhódGh »ª«∏bE’G

 …ô°ShódG  ≈°ù«Y  ÖFÉædG  ócCG   

 äÉ¡«LƒàdG ¿G ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y

 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe á«eÉ°ùdG

 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG

 øe  ôeCG  »àdGh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY

 áLÉàëªdG  ô°SC’G  IóYÉ°ùªH  É¡dÓN

 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ió`̀d  á∏é°ùªdG

 πª©dG  IQGRhh  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd

 IQô°†àªdG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh

 ÉfQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  äÉ«YGóJ  øe

 ájÉYô∏d  »≤«≤M  ¢SÉμ©fG  ’EG  »g  Ée

 ¬Ñ©°ûH  º`̀FGó`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’Gh á`̀jƒ`̀HC’G

 Iô≤à°ùªdGh  áªjôμdG  IÉ«ëdG  ¿Éª°†d

.zº¡d

 √òg  ¿EG{  :…ô°ShódG  ±É°VCGh

 ∂∏ªdG  ádÓL  øe  á«fÉ°ùfE’G  ÉjÉ£©dG

 ájƒHC’G ôYÉ°ûª∏d »∏éJ »g ióØªdG

 óæ°ùdG  ¬àdÓL  ¿ƒμd  ,¬Ñ©°T  √ÉéJ

 √ò`̀g  π`̀ã`̀e  »``a  É`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh  ∫hC’G

 ôªJ  »`̀à`̀dG  á«FÉæãà°S’G  ±hô``¶``dG

.πμc ºdÉ©dÉH

 äÉ¡«LƒàdÉH  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  OÉ``°``TCGh

 Iô°†M  ø`̀e  É`̀jÉ`̀£`̀©`̀dGh  Iôªà°ùªdG

 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U

 OÓ`̀Ñ`̀ dG  π``̀gÉ``̀Y  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y

 Ö©°T ΩÉeCG â∏dP É¡fCG GócDƒe ,ióØªdG

 ¢ùªJ äOÉc »àdG ÖYÉ°üªdG øjôëÑdG

 ¬àdÓL  πNóJ  ’ƒd  áªjôμdG  º¡JÉ«M

 äÉ¡«LƒàdG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  QGó`̀°`̀UEÉ`̀H

.z¿CÉ°ûdG Gòg »a á«eÉ°ùdG

 ôμ°ûdG  ¢üdÉN  ÖFÉædG  ™``̀aQh

 ÖMÉ°U  Iô`̀°`̀†`̀M  ≈```̀ dEG  ¿É``̀aô``̀©``̀dGh

 ¢ù«FôdG ióØªdG OÓÑdG πgÉY ádÓédG

 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  …ôîØdG

 á`̀ jƒ`̀HC’G ¬`̀à`̀jÉ`̀YQ ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G

 äÉ`̀Ä`̀a ™`̀«`̀ª`̀é`̀H º``̀FGó``̀dG ¬`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gGh

 º¡JÉLÉ«àMG  ¢ùª∏Jh  »aƒdG  ¬Ñ©°T

 äÉÑ°SÉæªdGh  ±hô¶dG  ∞∏àîe  »a

,º¡d áªjôμdG IÉ«ëdG ô«aƒJh

 á«μ∏ªdG  áeôμªdG  √òg  ¿CG  Éæ«Ñe

 ≥«°ùæàdÉH  Égò«ØæJ  ºà«°S  »`̀à`̀dGh

 ºgÉ°ùà°S  á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e

 ô°SC’G  √ò`̀g  äÉLÉ«àMG  ô«aƒJ  »`̀a

 AÉÑYC’G øe ∞Øîà°Sh º¡JÉeõ∏à°ùeh

 Gòg  »`̀a  É¡fƒ¡LGƒj  »àdG  ájOÉªdG

 ájÉYôH  Gó«°ûe  ,»FÉæãà°S’G  ±ô¶dG

 ºFGódG  ¬eÉªàgGh  á`̀jƒ`̀HC’G  ¬àdÓL

 ¢ùª∏Jh  »aƒdG  ¬Ñ©°T  äÉÄa  ™«ªéH

 ±hô¶dG  ∞∏àîe  »a  º¡JÉLÉ«àMG

 IÉ`̀«`̀ë`̀dG ô``̀«``̀aƒ``̀Jh äÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ SÉ`̀ æ`̀ ª`̀ dGh

.º¡d áªjôμdG

 IOÉ``̀«``̀≤``̀dG äÉ``̀¡``̀«``̀Lƒ``̀J ø`̀ ª`̀ ã`̀ J zá``̀jô``̀Ø``̀©``̀é``̀dG{
êQÉ``̀î``̀dG ø``̀ e ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG IOƒ````̀Y ™`̀jô`̀ °`̀ù`̀ à`̀ H

ÜGƒ``̀æ``̀∏``̀d Ωƒ```̀ «```̀ dG ÇQÉ``````̀W ´É``̀ ª``̀ à``̀ LG
zá``̀ ë``̀ °``̀ ü``̀ dG{h zá```̀ «```̀ LQÉ```̀ î```̀ dG{ ™````̀e

 á«μ∏ªdG äÉ``¡«LƒàdÉH ó«``°ûJ ájô«îdG ¥ô``ëªdG á``«©ªL
ÉfhQƒc ¢Shô«a øe IQô°†àªdG áLÉàëªdG ô°SC’G IóYÉ°ùªH

ô°SC’G ø``Y AÉÑYC’G ∞ØîJ á``«μ∏ªdG áeôμªdG :…ô``°ShódG Ö``FÉædG

 ¬∏dGóÑY  â`̀æ`̀H  á`̀jRƒ`̀a  â``Hô``YCG
 øY  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  π`̀æ`̀jR
 Oƒ¡é∏d  ô`̀jó`̀≤`̀ à`̀ dGh  ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG  ≠``dÉ``H
 IQGRh  ø``̀e  π``̀c  É`̀ ¡`̀ H  â``̀eÉ``̀b  »``̀à``̀dG
 IQÉØ°Sh áë°üdG IQGRhh á«LQÉîdG
 ¿ÉªY  áæ£∏°S  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »a  ¢ùeCG  âª¡°SCG  »àdGh  ,á≤«≤°ûdG
 øjOƒLƒªdG  ø«æWGƒªdG  ∫ƒ`̀°`̀Uh
 ,¿Gô```̀jEG  ø`̀e  ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀dG  §≤°ùe  »`̀a
 ,º¡FÓLE’  IôLDƒe  IôFÉW  øàe  ≈∏Y
 »a  AÉ≤°TC’G  ™e  ≥«°ùæàdG  ó©H  ∂dPh
 ∞bƒª∏d  É``cQGó``Jh  ,¿É`̀ª`̀Y  áæ£∏°S
 áeÓ°Sh  áMGQ  ≈∏Y  É kÑ∏°S  ôKCG  …òdG
 πªëàj  …ò``̀dGh  ø«æWGƒªdG  A’Dƒ``̀g
 á∏MôdÉH  ¿CÉ°T  ¬d  øe  πc  ¬à«dhDƒ°ùe
 âªJ  »àdG  Iô°TÉÑªdG  ô«Z  ájƒédG

 äGQÉ£e  Ió`̀Y  ∫Ó`̀N  øe  ¢ùeCG  Ωƒ`̀j
 ø``eh á```̀Mhó```̀dG QÉ```£```eh ¿Gô````jEÉ````H
 QÉÑàYG  …CG  hCG  ≥Ñ°ùe  QÉ`̀£`̀NEG  ¿hO
 ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LEÓ`̀d
 áë°U  ¿Éª°†d  IòîàªdG  á«FÉbƒdG
 º``̀bGƒ``̀Wh ø`̀jô`̀aÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG á``̀eÓ``̀°``̀Sh

.áaÉc äGôFÉ£dG
 º`̀bÉ`̀£`̀dG á`̀jõ`̀gÉ`̀é`̀H äOÉ```̀°```̀TCGh
 ,»dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  »a  »Ñ£dG
 äGOGó``©``à``°``S’G π``μ``H ΩÉ```̀b …ò`````̀dGh
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀S’ á``̀ eRÓ``̀ dG
 äGAGô`````````̀LE’G ≥`````ah ,ø```̀jó```̀FÉ```̀©```̀dG
 á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG á`̀«`̀ Ñ`̀£`̀ dG á```̀jRGô```̀à```̀M’G
 áë°üdG  IQGRh  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  á©ÑàªdG
 ô°ûàæªdG  ∫hódG  øe  ø«eOÉ≤dG  áaÉμd
 óéà°ùªdG  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  É`̀¡`̀H

 É kXÉØM  ∂`̀dPh  ,(COVID-19)
 ,º¡JÓFÉY  áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S  ≈∏Y

 .¿ƒª«≤ªdGh ¿ƒæWGƒªdG ∂dòch
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿G  â``̀dÉ``̀bh
 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M IOÉ`̀«`̀≤`̀H
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ÉªFGO  IQOÉ`̀ b  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 á≤KGh É¡fCGh ,äÉjóëàdG RhÉéJ ≈∏Y
 ™ªàéªdG  »`̀Yh  ió`̀e  »`̀a  á≤ãdG  π`̀c
 Oƒ¡L ºYO ≈∏Y ¬°UôMh »æjôëÑdG
 á`̀ë`̀°`̀Uh á`̀eÓ`̀°`̀S ß`̀Ø`̀ë`̀d á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG

.™«ªédG
 ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¿CG  äó````̀ cCGh
 á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀H É``¨``dÉ``H É``eÉ``ª``à``gG »``̀dƒ``̀j
 ,ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L
 ´Ó````̀WEG ≈`````̀ dEG á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG â`````̀YOh
 AÓ`̀LEG  á£N  ≈∏Y  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 êQÉîdG »a øjOƒLƒªdG ø«æWGƒªdG

 ¿G ≈`̀∏`̀Y äOó``°``Th ,É`̀¡`̀JGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀eh
 ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG
 á`̀«`̀ dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀ dG π``ª``ë``Jh ,π``̀YÉ``̀Ø``̀ dG
 á``cGô``°``û``dG õ``̀ jõ``̀©``̀ Jh ,á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀ dG
 É«æWh  É``Ñ``LGh  ó`̀©`̀j  ,á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG

.™«ªédG ¬∏ªëàj
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á``̀°``̀ù``̀«``̀FQ äOó````̀°````̀Th
 áaÉc  ΩGõ`̀à`̀dG  IQhô`̀°`̀V ≈∏Y ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH øjôaÉ°ùªdG
 á`̀ë`̀°`̀Uh º`̀¡`̀à`̀eÓ`̀°`̀S ≈`̀ ∏`̀ Y É``̀ kXÉ``̀Ø``̀M
 ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh
 ≥«°ùæàdG  á«ªgCGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 áμ∏ªªH á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ≥Ñ°ùªdG
 ™«ªL ΩÉ``ª``JG  ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ≈∏Y á¶aÉëªdG ™e ô°ù«H äGAGôLE’G

.º¡àë°Uh º¡àeÓ°S

êQÉîdG øe ø«æWGƒªdG IOƒY »a áë°üdGh á«LQÉîdG QhóH äOÉ°TCG

AÓLE’G á£N ≈∏Y ¢ù∏éªdG ´ÓWEG ≈dEG ƒYóJ ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |

 ∫ƒ°Uh  øY  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG
 §≤°ùe  »``̀a  ø`̀jOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀ dG  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 ìÉÑ°U  áMhódG  ôÑY  ¿Gô`̀jEG  øe  ø«eOÉ≤dG
 ,º¡FÓLE’ IôLDƒe IôFÉW øàe ≈∏Y ¢ùeCG
 áæ£∏°S »a AÉ≤°TC’G ™e ≥«°ùæàdG ó©H ∂dPh
 äGAGô``̀LE’G  áaÉc  PÉîJG  ºJ  å«M  ,¿ÉªY
 á©ÑàªdG  áªμëªdG  á«Ñ£dG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ø«eOÉ≤dG  áaÉμd  áë°üdG  IQGRh  πÑb  øe
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  É¡H  ô°ûàæªdG  ∫hódG  øe
 ≈∏Y  É kXÉØM  ∂`̀ dPh  ,(COVID-19)
 º`̀bÉ`̀Wh º`̀¡`̀JÓ`̀FÉ`̀Y á`̀eÓ`̀ °`̀Sh º`̀¡`̀à`̀eÓ`̀°`̀S

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ∂dòch IôFÉ£dG
 AÉ≤°TC’G  ôμ°ûJ  É¡fEG  IQGRƒ`̀dG  âdÉbh
 AÓ`̀LE’  º¡fhÉ©J  ≈∏Y  ¿ÉªY  áæ£∏°S  »a
 äGAGôLE’G ™«ªéd ºgPÉîJGh ,ø«æWGƒªdG
 áë°U  ßØëj  ÉªH  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G
 IQGRƒ```̀dG äQÉ``̀ °``̀TCGh .™`̀«`̀ª`̀é`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀Sh

 ∞«ãμJ  ƒëf  ÉgOƒ¡L  π°UGƒJ  É¡fCG  ≈`̀dEG
 ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  áaÉc
 ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d á«FÉbƒdG
 ø«æWGƒªdG ´É°†NEÉH (COVID-19)
 ájôÑàîªdG  äÉ°UƒëØ∏d  º¡dƒ°Uh  Qƒ`̀a
 ,¢ü°üîàe  »ÑW  º`̀bÉ`̀W  ±Gô``°``TEG  âëJ
 ≈dG  äÉ°UƒëØdG  èFÉàf  Ö°ùëH  º¡∏≤fh
 …RGôàM’G  »ë°üdG  ôéëdG  õcGôe  óMG
 äGOÉ°TQEÓd É k≤ah êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe hCG
 áª¶æe  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  Ióªà©ªdG  ô«jÉ©ª∏dh
 áë°üdG  IQGRh  âæ«Hh  .á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 ™e ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæà∏d  ôªà°ùe πª©dG  ¿CG
 ø«æWGƒªdG  AÓ`̀LE’  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG
 ≈∏Y ¢UôëdG ™e êQÉîdG »a øjOƒLƒªdG
 áeóîdG »a IAÉØμdG äÉLQO ≈°übCG ô«aƒJ
 ™«ªéd  á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG  á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dGh  á«ë°üdG

.êQÉîdG øe ø«eOÉ≤dG

áMhódG ôÑY ¿Gô``jEG øe ø«eOÉ≤dG §``≤°ùe »a øjOƒLƒªdG ø``«æWGƒªdG ∫ƒ``°Uh :á``ë°üdG IQGRh

 πª©∏d øjôëÑdG á«©ªL âfhÉ©J
 …Oƒ©°ùdG  Ö```̀jO’G  ™`̀e  »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG
 ó¡a Qƒ`̀ à`̀ có`̀ dG  PÉ`̀ à`̀ °`̀ S’G Ö`̀JÉ`̀μ`̀ dGh
 QGó``̀ °``̀UEG »``̀a çƒ`̀ ∏`̀ ¨`̀ª`̀ dG ó`̀ª`̀M ø``̀H
 á`̀jOÉ`̀°`̀TQEG  º«eÉ°üJh  zäGô`̀à`̀°`̀Sƒ`̀H{
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG AÉ``̀ª``̀à``̀f’G »``̀a á`̀«`̀Ø`̀«`̀≤`̀ã`̀J
 á``¡``LGƒ``eh QÉ``°``û``à``fG ø``̀e ó``̀ë``̀ dGh
 (19 ó``«``aƒ``c)  É```fhQƒ```c  ¢``Shô``«``a
 õjõ©J »`̀a É``̀gQhO QÉ``̀WEG »`̀a ∂``̀dPh
 ájƒ≤Jh  ,»æWƒdG  AÉªàf’Gh  A’ƒdG
 ∫hC’G  ájÉªëdG  §FÉM  π¶«d  ¬fÉcQCG
 äGó`̀«`̀cCÉ`̀J  ≈`̀∏`̀Y  AÉ``æ``Hh  ,™ªàéª∏d
 ô`̀ «`̀ eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ¿CG  ¿CÉ°ûH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ∑QÉ°ûe ƒg Ωƒ«dG º«≤eh øWGƒe πc
 øe √PÉîJG ºàj Ée ìÉéfEG »a »YƒH
 ™æeh  AGƒàM’  ô«HGóJh  äGAGô``̀LEG
 ™e kÉ«°TÉªJ ∂dPh ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
 äGQGô≤dGh  äÉ¡«LƒàdGh  äÉª«∏©àdG

 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  ø``̀e  IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG
 äGP  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRhh
 øe ºjôμdG Qƒ¡ªédG IƒYOh ábÓ©dG
 ΩGõàd’G  ≈dEG  ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 º¡àeÓ°S  ≈∏Y  kÉXÉØM  äÉª«∏©àdÉH
 kÉª¡e  ∂`̀dP  qó©j  PEG  ,øWƒdG  áeÓ°Sh
 ôªj »àdG áLôëdG á∏MôªdG √òg »a

.™ªLCG ºdÉ©dGh øWƒdG É¡H
 á`̀«`̀©`̀ª`̀L ¢``̀ù``̀«``̀FQ í`````̀°`````̀VhCGh
 »``̀Yƒ``̀£``̀à``̀dG π``̀ª``̀©``̀∏``̀d ø```jô```ë```Ñ```dG
 »a á«©ªédG ¿CG …óæ°ùdG õjõ©dGóÑY
 »YÉªàL’Gh  »æWƒdG  É¡ÑLGh  QÉWEG
 äÉ≤°ü∏ªdG  ∂`̀∏`̀J  QGó``̀°``̀UEÉ``̀H  â`̀eÉ`̀ b
 A’ƒ`̀dG  äGQÉ`̀Ñ`̀Y  ≈∏Y  iƒàëJ  »àdG
 äQó°U  »àdG  äGOÉ°TQE’Gh  »æWƒdG
 áμ∏ªe  »`̀a  á«ª°SôdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀e
 Ö`̀jOC’Gh  ÖJÉμdG  ΩÉ`̀b  PEG  ,øjôëÑdG
 çƒ∏¨ªdG óªM øH ó¡a.O.CG …Oƒ©°ùdG
 á«æWƒdG  äGQÉ`̀Ñ`̀©`̀dG  ∂∏J  áZÉ«°üH
 É¡FGógEGh á«¡«LƒàdGh á«YÉªàL’Gh
 ,»Yƒ£àdG  πª©∏d  øjôëÑdG  á«©ªéd

 »æWƒdG  ÖLGƒdÉH  ¬æe  kÉfÉªjEG  ∂dPh

 ™ªàéªdG OGôaCG á«Yƒàd »YÉªàL’Gh

 Iô¨K  ≈∏Y  …óæL  ƒg  Oô`̀a  πc  ¿CGh

 ¢üî°T  π`̀ c  ¿CGh  ø`̀Wƒ`̀dG  ájÉªëd

 kÉÑjOCG  hCG  kÉfÉæa  hCG  kÉÑ«ÑW  ¿Éc  AGƒ°S

 ôî°ùj  ¿CG  ∫Éée  …CG  »a  ÓeÉY  hCG

 øWƒdG  áeóN  »a  √QhOh  ¬àÑgƒe

 IQGOEG  ¿ƒμj  ¿CGh  ™ªàéªdG  OGô`̀ aCGh

.™«ªédG ø«©J ô«N

 äGOÉ`````°`````TQE’G ∂``̀∏``̀J Qó``̀°``̀ü``̀Jh

 øe ô°ûæJh »eƒj πμ°ûH º«eÉ°üàdGh

 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ∫ÓN

 ,á«fhôàμdE’G  äÉ°üæªdGh  áØ∏àîªdG
 øe ô«ãμdG ôjó≤Jh ÜÉéYEG âb’ óbh
 π°UGƒàdG  ™bGƒeh  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG
 ¿PE’G  Gƒ`̀Ñ`̀∏`̀W  ø``jò``dG  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ∫ÓN øe ôÑcCG πμ°ûH Égô°ûf IOÉYEÉH
 äGƒæb  »a  º¡JÉYƒªéeh  º¡©bGƒe

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG
 øjôëÑdG á«©ªL ¢ù«FQ ™aQ Éªc
 øY  áHÉ«fh  ¬ª°SÉH  »Yƒ£àdG  πª©∏d
 ôμ°ûdG  ¢üdÉN  á«©ªédG  »Ñ°ùàæe
 Ö``̀jOC’G ≈``̀dEG ¿É`̀æ`̀à`̀e’Gh ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh
 ≈∏Y  çƒ∏¨ªdG  ÖJÉμdGh  …Oƒ©°ùdG
 OGƒªdG  áZÉ«°U  »a  ô«ÑμdG  ¬fhÉ©J
 äÉ≤°ü∏ªdGh  äGOÉ`̀ °`̀TQEÓ`̀ d  á`̀ «`̀ HOC’G
 »`̀Yhh  ∞«≤ãJ  »`̀a  â`̀ª`̀¡`̀°`̀SCG  »`̀à`̀dG

.™ªàéªdG OGôaCG øe ô«ãμdG
 âëJ É¡fCG øY á«©ªédG âHôYCGh
 OÓÑdG  »a  áª«μëdG  IOÉ«≤dG  IQÉ°TEG
 ¿hõgÉL  É¡«Yƒ£àe  ¿CGh  Ö∏W  …C’
 πªY  …C’  OGó`̀©`̀à`̀ °`̀S’G  º```̀JCG  ≈`̀∏`̀Yh
 ™ªàéªdGh  ø`̀Wƒ`̀dG  Ωóîj  »Yƒ£J
 á«ª°SôdG äÉ¡édG IQÉ°TEG øgQ º¡fCGh
 qOô`̀d  ∂``̀dPh  πªY  …C’  øjôëÑdG  »`̀a

.É¡«∏Y øWƒdG ∫É°†aCG øe AõL

..…Oƒ©°S ÖjOCG ™e ¿hÉ©àdÉH

zÉfhQƒc{  ¿CÉ°ûH  ájOÉ°TQEG  äGôà°SƒH  Qó°üJ  z»Yƒ£àdG  πª©∏d  øjôëÑdG{

.óªM øH ó¡a .O |

.ø°ùMƒH ìÓ°U |

.…ô°ShódG ≈°ù«Y |

 ¢ù«FQ  á«£Y  ó`̀ª`̀MCG  OÉ`̀°`̀TCG
 øjôëÑdG  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée
 OQGƒ```ª```dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀Jh Ö``jQó``à``∏``d
 »àdG á«æWƒdG Oƒ¡édÉH ájô°ûÑdG
 …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG É¡dòÑj
 (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 πÑb  ø`̀e  áª«μM  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  ∂``̀ dPh
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ¿CG  √ô°SCÉH  ºdÉ©∏d  âàÑKCG  »àdGh
 »a  ¬`̀H  iòàëj  ∫Éãe  øjôëÑdG

.äÉeRC’G IQGOEG

 ƒª°S  ¬`̀«`̀dƒ`̀j  É`̀ª`̀H  OÉ``̀ °``̀ TCGh

 á©HÉàeh  ΩÉªàgG  øe  ó¡©dG  »dh

 áaÉc  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ¿Éª°†d

 ,ø``«``ª``«``≤``ª``dGh ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀ dG
 áã«ãëdG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  »`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀Hh
 á«æWƒdG  á«fÉ°ùfE’G  Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh
 »a  √ƒª°S  ÉgOƒ≤j  »àdG  á∏«ÑædG
 πLCG  øe  äÉjóëàdG  áaÉc  π«dòJ
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG

 .™«ªédG
 ôîa ¢`̀ü`̀dÉ`̀N ø`̀Y Üô````̀YCGh
 á`̀«`̀©`̀ª`̀L AÉ```̀°```̀†```̀YCG RGõ````̀ à````̀YGh
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀Jh Ö`̀jQó`̀à`̀∏`̀ d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 QOGƒ`̀μ`̀ dÉ`̀H á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG OQGƒ``̀ª``̀ dG
 ≈∏Y π`̀ª`̀©`̀J  »`̀ à`̀ dG  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d  á`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀ dG  QGó````e
 øe ó``̀ë``̀ dGh ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG á`̀ eÓ`̀ °`̀ S

 Gó`̀«`̀°`̀û`̀e ,¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dG QÉ`̀ °`̀û`̀à`̀fG
 ¬ªLôJ …òdG »©ªàéªdG »YƒdÉH
 ΩGõàd’G  »a  »æjôëÑdG  Ö©°ûdG
 äGOÉ`̀°`̀TQE’Gh  äGAGô``̀LE’G  áaÉμH
 äÉ¡édG  É¡à≤∏WCG  »àdG  á«ë°üdG
 ìhô``̀dG  ¢ùμ©j  É`̀ª`̀e  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG

.á∏«°UC’G á«æjôëÑdG
 á«©ªL  º``̀YO  á«£Y  ó```̀cCGh  
 ≥jôa  Oƒ¡éd  ÖjQóà∏d  øjôëÑdG
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG OGó`̀©`̀à`̀°`̀SGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áªgÉ°ùªdGh  ´ƒ£à∏d  á«©ªédG
 ,ø`̀WGƒ`̀ª`̀dGh ø`̀Wƒ`̀dG á`̀eó`̀N »`̀a
 ¿G  π``̀Lh  õ`̀Y  ≈`̀dƒ`̀ª`̀dG  ø«∏FÉ°S

.É kÑ©°Th IOÉ«b øjôëÑdG ßØëj

ó¡©dG »dh IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡éH ó«°ûJ zÖjQóà∏d øjôëÑdG{

.á«£Y óªMCG |



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 äGAGô`````````̀LE’G ™```̀e É``̀ k«``̀°``̀TÉ``̀ª``̀J
 áμ∏ªe  ÉgòîàJ  »àdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 QÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ fG á``ë``aÉ``μ``ª``d ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  AGƒàMGh
 øjôëÑdG  ó¡©e  øe  É k°UôMh  ,z19
 á∏°UGƒe  ≈∏Y  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d
 á«ªæJ  »`̀a  √QhOh  ¬àdÉ°SQ  á`̀jOCÉ`̀J
 »a  ™ªàéªdÉH  »°SÉ«°ùdG  »`̀Yƒ`̀dG
 ó¡©ªdG  ø∏©j  ,±hô`̀¶`̀ dG  ∞∏àîe
 »fhôàμdE’G  ¬éeÉfôH  ø«°TóJ  øY
 »````̀Yƒ````̀dG{ ¿Gƒ````æ````©````H ó````jó````é````dG
 ≈∏Y  …ƒàëj  …ò`̀ dGh  ,z»°SÉ«°ùdG
 á«fÉéªdG  äGô°VÉëªdG  øe  á∏°ù∏°S
 äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  ≈∏Y óªà©J »àdG
 ∂dPh  ,Qƒ¡ªédG  ™e  π°UGƒàdG  »a
 äÉ©ªéàdG  ™æªH  ΩGõàd’G  QÉWEG  »a
 ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe ájÉbƒdG ±ó¡H

.zÉfhQƒc{
 äó````̀cCG á``Ñ``°``SÉ``æ``ª``dG √ò```̀¡```̀Hh
 ôjóªdG  »MÉæL  ¿É`̀ª`̀jEG  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G

 è`̀eÉ`̀fô`̀H  ¿CG  ,ó`̀¡`̀©`̀ª`̀∏`̀d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 »fhôàμdE’G  z»°SÉ«°ùdG  »`̀Yƒ`̀dG{
 áægGôdG  äÉ¡LƒàdG  ™`̀e  ≈°TÉªàj
 á«LƒdƒæμàdG  á«æÑdG  QÉªãà°SG  »a
 áμ∏ªe  É`̀¡`̀H  ™àªàJ  »`̀à`̀dG  Ió``̀FGô``̀dG
 Iô«Jh  QGôªà°SG  ±ó¡H  ,øjôëÑdG
 ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  »`̀a  RÉ`̀é`̀ fE’G
 ≈∏Y  ó¡©ªdG  ¢`̀Uô`̀M  ≈``̀dEG  Iô«°ûe
 »YƒdG  á«ªæJ »a √Oƒ¡L QGôªà°SG
 ¬`̀JGQOÉ`̀Ñ`̀e  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀eh  »°SÉ«°ùdG
 ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG π`̀ «`̀gCÉ`̀ J ≈```̀ dEG á``̀«``̀eGô``̀dG
 ΩÉμMC’  É k≤ah  á«°SÉ«°ùdG  ácQÉ°ûª∏d

.»æWƒdG πª©dG ¥Éã«eh Qƒà°SódG
 ±hô``̀¶``̀ dG  ¿CG  â```̀ë```̀°```̀VhCGh
 ôªJ  »`̀à`̀dG  á`̀æ`̀gGô`̀dG  á«FÉæãà°S’G
 ™ªLCG  ºdÉ©dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H
 ∞`̀JÉ`̀μ`̀à`̀dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG ø``̀e Ö`̀∏`̀£`̀à`̀J
 AÉªàf’G  º«≤H  ∂°ùªàdGh  ¿hÉ©àdGh
 äÉ«YGóJ  ≈£îàd  »æWƒdG  A’ƒdGh
 ≈©°ùj  É``e  ƒ``̀gh ,á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG  √ò``̀g

 ≈dEG  ±ó¡j  …ò``dGh  èeÉfôÑdG  ¬«dEG
 íeÉ°ùàdGh  áæWGƒªdG  º«b  ï«°SôJ
 ¿É```gPCG  »`̀ a  »ª∏°ùdG  ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀dGh
 Ée  πX  »a  É k°Uƒ°üN  ,ø«æWGƒªdG
 áeRCÓd  áeƒμëdG  IQGOEG  ¬H  äõ«ªJ
 ™``̀°``̀Vhh É``̀¡``̀FGƒ``̀à``̀MG á``̀ dhÉ``̀ë``̀eh
 πc  »`̀ a  k’hCG  ø`̀WGƒ`̀ª`̀ dG  áë∏°üe

 ∫ÓN IòîàªdG  äGQGô≤dGh  §£îdG
.á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg

 Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG »``MÉ``æ``L â`````YOh
 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG äÉ``̀fƒ``̀μ``̀e ∞`̀ ∏`̀ à`̀î`̀eh
 äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a ø```e IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’G ≈`````dEG
 …ò``̀dG …ƒ`̀Yƒ`̀ à`̀ dG è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG Gò``̀g
 πμ°ûH  Iô`̀e  ∫hC’h  ó¡©ªdG  ¬≤∏£j
 äGô°VÉëe  ∫Ó`̀N  ø`̀e  »FÉæãà°SG
 πμ°ûH É¡d π«é°ùàdG ºàj á«fhôàμdEG
 »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  »fÉée
 ¿CG  áæ«Ñe  ,bipd.org  ó¡©ª∏d
 øe è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG äÉ`̀jƒ`̀à`̀ë`̀e ™`̀«`̀ª`̀L
 »`̀à`̀dG á`̀ jƒ`̀Yƒ`̀ à`̀ dG äGô`̀ °`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀ dG
 ø`̀«`̀ «`̀eÓ`̀YE’G ø``̀e á`̀Ñ`̀î`̀f É`̀¡`̀eó`̀≤`̀j
 ó≤©à°S  ø««æjôëÑdG  ø««ªjOÉcC’Gh
 ΩGóîà°SÉH ô°TÉÑªdG åÑdG á«æ≤J ôÑY
 ôaƒj  …ò````dGh  zoom  è`̀eÉ`̀fô`̀H
 í«àJ  á«dÉY  IOƒéH  É k«Fôe  ’É°üJG
 ô°VÉëªdG  ø«H  ∫É©ØdG  π°UGƒàdG

.Qƒ¡ªédGh

 ≈``̀dhCG  CGó`̀Ñ`̀J  ¿CG  Qô`̀≤`̀ª`̀dG  ø``̀eh
 øe  ∫hC’G  »`̀a  èeÉfôÑdG  äÉ«dÉ©a
 Ió`̀Y ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀jh ,ΩOÉ```̀≤```̀dG π``̀ jô``̀HCG
 Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀e :»````̀gh ,äGô``̀°``̀VÉ``̀ë``̀e
 É¡FGƒàMGh  á`̀eRC’G  IQGOEG  ¿Gƒæ©H
 ,»éæN  ÉjôcR  QƒàcódG  É¡eó≤jh
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG AÉ``̀ª``̀à``̀f’G Iô``°``VÉ``ë``eh
 IOÉ«≤∏d  A’ƒ`̀ dG  õjõ©J  »a  √QhOh
 º`̀«`̀gGô`̀HEG »``̀eÓ``̀YE’G É`̀¡`̀eó`̀≤`̀«`̀°`̀Sh
 π`̀ª`̀©`̀dG Iô``̀°``̀VÉ``̀ë``̀eh ,»`̀ª`̀ «`̀ª`̀ à`̀ dG
 á`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H ¬`̀à`̀bÓ`̀Yh »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG
 ,»Jƒ≤dG  óªëe  PÉà°SC’G  É¡eó≤jh
 ¿Gƒ``̀æ``̀©``̀H Iô``̀ °``̀VÉ``̀ë``̀e É```̀°```̀†```̀jCGh
 äÉμÑ°ûd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 AÉ``̀æ``̀KCG »``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G π``̀°``̀UGƒ``̀à``̀dG
 Iƒdƒd  IQƒàcódG  É¡eó≤Jh  äÉeRC’G
 ∫ƒM  Iô°VÉëe  Gô«NCGh  ,áe’OƒH
 ±hô``̀¶``̀dG »``̀a ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ``̀≤``̀M
 ∫Ée  QƒàcódG  É¡eó≤jh  á«FÉæãà°S’G

 .…OÉªëdG ¬∏dG

 √ÉéJ É`̀¡`̀Ñ`̀LGh ø`̀e É`̀bÓ`̀£`̀fG
 ácôà°ûªdG  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG
 á∏ªëdG  »`̀a  É¡àªgÉ°ùe  øª°Vh
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ ª`̀ d á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 á«©ªL  âeÉb  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 ÉØJÉg  16  ``̀H  ´ôÑàdÉH  ìÓ`̀ °`̀UE’G
 â`̀fô`̀à`̀fE’É`̀H ø`̀ë`̀°`̀T §``̀Nh É`̀ «`̀ cP
 øY  πª©dG  ΩÉ¶f  π«©ØJ  π`̀LCG  øe
 IQGRƒ```̀H á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG QOGƒ`̀μ`̀ ∏`̀ d ó`̀©`̀H
 ∫É`̀ °`̀ü`̀J’G ≥``jô``W ø``̀Y á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 º¡©e πYÉØàdGh ≈°VôªdÉH »FôªdG
 áëaÉμe  äGOÉ``̀«``̀Y  »``a  Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äGOÉ````̀«````̀Yh ihó```̀©```̀ dG
 á`̀jò`̀¨`̀à`̀dG äGOÉ```̀«```̀Yh á`̀«`̀°`̀ù`̀Ø`̀æ`̀dG
 ,á«°SQóªdG  áë°üdG  äGOÉ``̀«``̀Yh
 øe  ¿ƒ`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG  øμªàj  å`̀«`̀M
 ºjó≤J ø`̀e IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò`̀g ∫Ó`̀N
 äGOÉ`̀«`̀Y  »`̀ a  á«ë°üdG  á`̀eó`̀î`̀dG

 äGOÉ``̀«``̀Yh ,ihó```̀©```̀dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e
 ºYódG  ºjó≤àd  á«°ùØædG  áë°üdG
 »a øjOƒLƒªdG ≈°Vôª∏d »°ùØædG
 á«æWƒdG  á∏ªë∏d  »ë°üdG  ôéëdG
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 ™e π°UGƒàdGh á«°SQóªdG áë°üdG
 √òg  ≈∏Y  ø`̀jOOô`̀à`̀ª`̀dG  ≈°VôªdG

.äGOÉ«©dG
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 á«©ªédG  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  »`̀°`̀Vƒ`̀©`̀dG
 óªëe  Éª«°S  IPÉ`̀à`̀°`̀SCÓ`̀d  IQÉ`̀jõ`̀H
 äÉ`̀eó`̀î`̀ dG  IQGOEG  ô``̀jó``̀e  π``̀æ``̀jR
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG IQGRƒ``````̀ H Ió``fÉ``°``ù``ª``dG
 áæ«ãH  IQƒàcódG  øe  πc  Qƒ°†ëH
 á`̀jò`̀¨`̀à`̀dG º`̀°`̀ù`̀b ¢`̀ù`̀«`̀FQ ¿Ó``é``Y
 ¢ù«FQ  »LÉM  ¿ÉªjEG  IQƒàcódGh

 å«M  ,á«°SQóªdG  áë°üdG  º°ùb

 º¡ª«∏°ùàH  ¿É`̀°`̀ù`̀Z  ô`̀°`̀SÉ`̀j.G  ΩÉ``̀b

 ÉØJÉg  16  Oó©H  á«©ªédG  ´ôÑJ

 ,âfôàfE’ÉH  øë°T  §N  ™e  É«cP

 ºYO  »`̀a  á«©ªédG  ø`̀e  áªgÉ°ùe

 áëaÉμe »a áë°üdG IQGRh Oƒ¡L
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.áægGôdG ±hô¶dG πX
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 Gó`̀Mƒ`̀e É`̀eÉ`̀¶`̀f ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG â`̀°`̀ù`̀°`̀SCG 
 QÉ°ûàfG  ò`̀æ`̀e  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ó«©°üdG  ≈`̀∏`̀Y
 OQGƒ```̀e π``̀ c äó``̀°``̀û``̀Mh ,19-ó```̀«```̀aƒ```̀c
 ájÉbƒdG  ô«HGóJ  ôãcCG  äò`̀î`̀JGh  ,á``̀eC’G
 äô£«°Sh ,áeGô°Uh ’ƒª°T Iô£«°ùdGh
 ô«°üb  â`̀bh  »`̀a  AÉ`̀Hƒ`̀dG  ≈∏Y  ø«°üdG
 √ÉéJ’G  ∑ôëàj  ¿B’Gh  .»°SÉ°SCG  πμ°ûH
 ≈∏Y Éeób Iô£«°ùdGh ájÉbƒ∏d »HÉéjE’G
 »YÉªàL’G ΩÉ¶ædG Oƒ©jh ,ôªà°ùe ƒëf
 ™aófh  ¬à©«ÑW  ≈``̀dEG  áª¶æe  á≤jô£H
 .áYô°ùH  êÉ``̀à``̀fE’Gh  πª©dG  ±ÉæÄà°SG
 Iô«Ñc äÉ«ë°†J »æ«°üdG Ö©°ûdG ∫òHh
 øeCG  ájÉªM  »a  áª¡e  äÉªgÉ°ùe  Ωó`̀bh
 áë°U  ø`̀eCGh  á«ªdÉ©dG  áeÉ©dG  áë°üdG

.ájô°ûÑdG
 ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀e  hó`````Y  ¢``̀Shô``̀ «``̀ Ø``̀ dG  ¿EG
 ácôà°ûe  áHÉéà°SG  Ö∏£àj  ájô°ûÑ∏d
 ø«°üdG  âcQÉ°T  .»dhódG  ™ªàéªdG  øe
 19ó«aƒc áëaÉμªH á°UÉîdG äÉeƒ∏©ªdG
 ìÉàØf’G  ìhô`̀H  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  ™`̀e
 ájGóH  òæe  á«dhDƒ°ùªdGh  á«aÉØ°ûdGh
 Éæ«ªK  Éàbh  ôah  ÉªH  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 ájÉbƒdGh AÉHƒdG áëaÉμe »a ºdÉ©dG ∫hód
 ø«°üdG  ,ô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀dG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀ ah .¬`̀æ`̀e
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 ¿CÉ°ûH  §°ûf  πμ°ûH  »`̀dhó`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ∫Éμ°TCG ∞∏àîe ô«aƒJh ,AÉHƒdG áëaÉμe
 øe  »fÉ©J  »àdG  iô`̀NC’G  ∫hó∏d  ºYódG
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 ácQÉ°ûeh  ,á∏LÉ©dG  á«Ñ£dG  äGOGóeE’ÉH
 ∫É°SQEGh  ,Iô£«°ùdGh  ájÉbƒdG  äGôÑN
 ôjó≤àdÉH  »`̀¶`̀M  ó``̀bh  .AGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ¥ô``̀a
 áª¶æe  øe  á©°SGƒdG  IOÉ°TE’Gh  »dÉ©dG

.»dhódG ™ªàéªdGh á«ªdÉ©dG áë°üdG
 Ohó`̀ë`̀dG  ±ô`̀©`̀j  ’  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ¿EG
 ájô°ûÑ∏d  ∑ôà°ûe  hó`̀Y  ¬``̀fEG  ,¥ô`̀©`̀ dGh
 .»dhódG ™ªàéªdG øe áHÉéà°SG Ö∏£àj
 ¬æ«©H  ó``∏``H  ∫hÉ````̀M  ,∞``̀ °``̀SCÓ``̀d  ø``̀μ``̀dh
 ¢Shô«ØdG  §``̀ HQh  ¢`̀Vô`̀ª`̀dG  ¢ù««°ùJ
 ¿EG  .ø«°üdG  IQƒ°U  ¬jƒ°ûJh  ø«°üdÉH
 äÉ«ë°†àdG øY ≈eÉ©àJ äÉcôëàdG √òg
 »æ«°üdG  Ö©°ûdG  É¡dòH  »`̀à`̀dG  á∏FÉ¡dG
 ,É¡àeÓ°Sh  ájô°ûÑdG  áë°U  ájÉªM  »a
 »àdG  á∏«∏édG  äÉ`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ó`̀ë`̀é`̀Jh
 áeÉ©dG  áë°üdG  øeCG  »a  ø«°üdG  É¡àeób
 √òg  πãe  ¿CÉ`̀H  ø«°üdG  øeDƒJ  .á«dhódG
 äÉ«°UƒàdG  ™`̀e  ≈`̀aÉ`̀æ`̀à`̀J  äÉ`̀aô`̀°`̀ü`̀à`̀dG
 ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  á«aGôàM’G

 ™ªàéªdG äÉ©bƒJ ™e É°†jCG  ¢VQÉ©àJh
 ácôà°ûªdG  ÜôëdG  »a √Oƒ¡Lh »dhódG
 äÉcôëàdG  √ò`̀g  ¿EGh  ,¢Shô«ØdG  ó°V
 Öéjh  »dhódG  ™ªàéªdG  IóMƒH  ô°†J

.Ió°ûH ¬à©WÉ≤eh ¬à°VQÉ©e
 19ó«aƒμd É«°ûØJ ºdÉ©dG ó¡°ûj ,¿B’G
 ø«°üdG  Üô©J .≥WÉæªdG  øe ójó©dG  »a
 »àdG  øjôëÑdG  ™e  É¡ØWÉ©J  ¢üdÉN  øY
 …óëàdG É°†jCG øgGôdG âbƒdG »a ¬LGƒJ
 .19ó`̀«`̀aƒ`̀c ™`̀ °`̀Vh º`̀bÉ`̀Ø`̀Jh ô`̀«`̀£`̀î`̀dG
 GôNDƒe  á«æjôëÑdG  áeƒμëdG  äò`̀î`̀JG
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô`````LE’G  ø`̀e  á∏°ù∏°S
 √òg ßëJ ºdh ,19 ó«aƒc ∫É≤àfG ™æªd
 áª¶æe øe »HÉéjE’G ôjó≤àdÉH ô«HGóàdG
 »dhódG  ™ªàéªdGh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 Ö©°ûdG  º``̀YO  ≈`̀∏`̀Y  â∏°üM  π`̀ H  ,§`̀≤`̀a
 Ée  »æ«°üdG  ÖfÉédG  Qó≤j  .»æjôëÑdG
 ô«HGóàdG  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬JòîJG
 19  ó«aƒc  AGƒàM’  ádÉ©ØdGh  áeRÉëdG
 É¡ªYójh  øjôëÑdG  ™`̀e  äÉÑãH  ∞`̀≤`̀jh
 øjôëÑdG  ¿CÉ`̀H  »æ«°üdG  ÖfÉédG  ≥ãj.
 ±É£ªdG ájÉ¡f »a AÉHƒdG ≈∏Y Ö∏¨àà°S
 Iô°†M  ø`̀e  áª«μëdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  π°†ØH
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U

.áØ«∏N ∫BG
 ábGó°U øjôëÑdGh ø«°üdG ø«H §HôJ
 º`̀Yó`̀dG ¿É`̀Ñ`̀fÉ`̀é`̀dG ∫OÉ``̀Ñ``̀Jh ,á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀J
 ídÉ°üªdÉH á≤∏©àªdG ÉjÉ°†≤dG »a âHÉãdG
 Óμd  ácôà°ûªdG  äÉeÉªàg’Gh  ájƒ«ëdG
 »a  ¢†©ÑdG  É¡°†©H  óYÉ°ùjh  øjó∏ÑdG

 å©H  .ø«ÑfÉédG  Óμd  Ö©°üdG  â`̀bƒ`̀dG
 ≈dEG  á«æjôëÑdG  IOÉ«≤dGh  ∂∏ªdG  ádÓL
 √ô«Zh ≠æ«Ñæ«L »°T »æ«°üdG ¢ù«FôdG
 »a …RÉ©àdG á«bôH á«æ«°üdG IOÉ«≤dG øe
 »æ«°üdG Ö©°ûdG áëaÉμªd âbh Ö©°UCG
 QhódÉH  É¡«a  GhOÉ`̀°`̀TCG  ó`̀bh  ,19ó«aƒμd
 áëaÉμe  »a  ø«°üdG  ¬àÑ©d  …ò`̀dG  º¡ªdG
 øjôëÑdG  º`̀YO GOó`̀é`̀e Ghó``̀cCGh AÉ`̀Hƒ`̀dG
 øe  ø«°üdG  É`̀¡`̀Jò`̀î`̀JG  »`̀à`̀dG  ô«HGóà∏d
 ºYódG  Gƒ`̀eó`̀bh  AÉ`̀Hƒ`̀dG  áëaÉμe  π``̀LCG
 ∂dP  ¿EG  .ø«°ü∏d  IóYÉ°ùªdGh  »°SÉ«°ùdG
 á«æ«°üdG  ábGó°ü∏d  É«M  É°SÉμ©fG  ôÑà©j
 AGô`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  á«æjôëÑdG

.AGô°†dGh
 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG ¢`̀Uô`̀ë`̀J
 AGô``LEGh  ≥«°ùæàdGh  π°UGƒàdG  õjõ©J
 AÉ`̀Hƒ`̀ dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e ¿CÉ``̀°``̀T »``̀a ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG
 á«Ø«μH  á≤∏©àªdG  ÜQÉéàdG  ácQÉ°ûeh
 ™e  »`̀Ñ`̀£`̀dG  êÓ`̀©`̀ dGh  AÉ`̀ Hƒ`̀ dG  áëaÉμe
 á`̀ª`̀°`̀SÉ`̀ë`̀dG á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG »``̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äÉcô°ûdG  äò`̀î`̀JGh  .AÉ`̀Hƒ`̀dG  AGƒ`̀à`̀M’
 ìhôH  áμ°ùªàe  ,øjôëÑdG  »a  á«æ«°üdG
 ,ájô°ûÑ∏d  ∑ôà°ûªdG  πÑ≤à°ùªdG  ™ªàée
 á«Ñ£dG  äGOGóeE’ÉH  ´ôÑà∏d  äGAGô`̀LE’G
 .á«YÉªàL’G  É¡à«dhDƒ°ùe  øe  ÉbÓ£fG
 ó°V  ácôà°ûªdG  Oƒ¡édG  ôÑY  ¬fCG  ó≤àYCG
 ájó«∏≤àdG  ábGó°üdG  ó¡°ûà°S  19ó«aƒc
 ó¡°û«°S  É`̀ª`̀c  ,Gõ`̀jõ`̀©`̀J  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀H
 ä’ÉéªdG  á`̀aÉ`̀c  »`̀a  »∏ª©dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ¿hÉ©àdG  ábÓ©H  »≤Jôj  ÉªH  ,É≤«ª©J
 äÉjƒà°ùe  ≈dEG  øjó∏ÑdG  ø«H  ábGó°üdGh

.IójóL
 ¿CG  GOóée  19ó«aƒc  QÉ°ûàfG  âÑKCG
 ∑ôà°ûe πÑ≤à°ùe ™ªàée πãªJ ájô°ûÑdG
 ™«ªL  ¿CGh  ,AGô°†dGh  AGô°ùdG  ∑QÉ°ûàj
 πª©dGh  OÉëJ’G  É¡«∏Y  ºàëàj  ¿Gó∏ÑdG
 πμ°ûH  ¢VôªdG  á¡LGƒe  π`̀LCG  øe  É©e
 ∫hO  ™e  πª©dG  ø«°üdG  Ωõà©J  .∑ôà°ûe
 á≤jó°üdG øjôëÑdG áμ∏ªe É¡«a ÉªH ºdÉ©dG
 »a »`̀dhó`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  õjõ©J π``LCG  ø`̀e
 ,¬«∏Y Iô£«°ùdGh 19ó«aƒc øe ájÉbƒdG
 äÉjóëàdG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e  »`̀a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh
 øeCG  ájÉªMh  ,ácôà°ûªdG  äGójó¡àdGh
 »a  Ióæà°ùe  ,á«ªdÉ©dG  áeÉ©dG  áë°üdG
 πÑ≤à°ùªdG  ™ªàée  Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀e  ≈```dEG  ∂``̀dP

.ájô°ûÑ∏d ∑ôà°ûªdG

ø``̀«``̀°``̀ü``̀dG  á```̀jQƒ```̀¡```̀ª```̀L  ô``̀«``̀Ø``̀°``̀S  }

ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ió````̀d á`̀«`̀Ñ`̀©`̀ °`̀û`̀ dG

 AÉHƒdG áëaÉμe ≈∏Y ó«H Gój πª©dG: øjôëÑdGh ø«°üdG
 ájô°ûÑ∏d ∑ôà°ûªdG πÑ≤à°ùªdG ™ªàéªd ∑ôà°ûªdG AÉæÑdGh

:º∏≤H
¬∏dG Ö«ÑM QƒfCG ÒØ°ùdG

 º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  âæ∏YCG
 ÉgPÉîJG  á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG
 OGô«à°SG π«¡°ùàd äGAGôLE’G øe GOóY
 á`````̀ jhOC’G π`̀ «`̀é`̀°`̀ù`̀Jh ¢``ü``«``Nô``Jh
 Iõ¡LC’Gh á«ë°üdG äGô°†ëà°ùªdGh
 É`̀¡`̀dƒ`̀NO á`̀Yô`̀°`̀S ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 ∂dPh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a É¡dhGóJh
 ôjôªJ  ™jô°ùJh  ¿hÉ©àdG  QÉ`̀WEG  »a
 á«ªdÉ©dG  ±hô¶dG  πX  »a  äÉÑ∏£dG
 QÉ°ûàfG  ÖÑ°ùH  á`̀æ`̀gGô`̀dG  á«ë°üdG

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
 º`̀jô`̀e IQƒ``̀ à``̀ có``̀ dG â``̀Mô``̀°``̀Uh
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  áªgÓédG  »HòY
 ø`̀¡`̀ª`̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀∏`̀d
 áHÉéà°SG  ¬fCÉH  á«ë°üdG  äÉeóîdGh
 äQó°UCG  áægGôdG ±hô¶dGh ™°Vƒ∏d
 äGAGô`̀LE’G  π«¡°ùàH  kÉª«ª©J  áÄ«¡dG
 á«Ñ£dG  Iõ¡LC’Gh  ájhOC’G  OGô«à°S’
 AGhó`̀dG  IOƒ`̀L  »a  §jôØàdG  ΩóY  ™e
 áë°U ≈∏Y kÉXÉØM »Ñ£dG RÉ¡édG hCG

.™«ªédG áeÓ°Sh
 IQƒàcódG äócCG QÉWE’G Gòg »ah
 äÉÑ∏W  ™«ªL  q¿CG  áªgÓédG  º`̀jô`̀e
 π«é°ùàc  É¡«∏Y  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  á```̀jhOC’G
 áæ°S  É¡d  ójóªàdG  ºJ  kÉ≤Ñ°ùe  âbDƒe
 ô«Z  á`````jhOCG  á```̀jCG  ¿CG  É`̀ª`̀c  ,iô`````NCG
 øe  É`̀gOGô`̀«`̀à`̀°`̀SG  Üƒ`̀∏`̀£`̀e  á∏é°ùe
 ΩÉ¶f  É¡«∏Y  ≥Ñ£«°S  AÓ`̀cƒ`̀dG  πÑb
 áLÉëdG  ¿hO  øe  âbDƒªdG  π«é°ùàdG

 IôàØdG √òg »a πeÉμdG π«é°ùàdG ≈dEG
.ΩÉY Ióªdh

 kÉª«ª©J  áÄ«¡dG  äQó``̀°``̀UCG  É`̀ª`̀c
 ójóªJ  ºà«°S  ¬`̀fCÉ`̀H  AÓ`̀cƒ`̀dG  ™«ªéd
 »`̀à`̀dGh á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L
 É¡«∏Y  á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG  ï``̀jQGƒ``̀J  â`̀¡`̀à`̀fG
 å«M  ,á`̀«`̀aÉ`̀°`̀VEG  iô```̀NCG  áæ°S  ≈```dEG
 ºjó≤àdG  ôÑY  OGô«à°S’G  º¡æμªj  ¬`̀ qfEG
 áÄ«¡dG  äQó°UCG  Éªc ,äÉÑ∏£dG ¢ùØæd
 á```̀jhOCG  á```̀jCG  ¿CÉ```̀H  AÓ`̀cƒ`̀∏`̀ d  kÉª«ª©J

 øjôëÑdG áμ∏ªªd ÉgOGô«à°SG Üƒ∏£e
 Ióªd  âbDƒªdG  π«é°ùà∏d  ™°†îà°S
 äGAGôLEG  ΩÉªJEG  ø«M  ≈dEG  πeÉc  ΩÉY
 á°UôØdG ìÉàJ ≈àM πeÉμdG π«é°ùàdG
 áÄ«¡∏d  äÉeõ∏à°ùªdG ™«ªL OGô«à°S’

 .á«dB’G √òg ôÑY
 OGô`̀«`̀à`̀°`̀SÉ`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É`̀ª`̀«`̀a É````eCG
 áÄ«¡dG  äQó°UCG  ó≤a  á«Ñ£dG  Iõ¡LC’G
 äGAGô```̀LE’G  ¢†©H  ò«ØæàH  Éª«ª©J
 Iõ`̀¡`̀LC’G  OGô«à°SG  á«∏ªY  ™jô°ùàd

 äGOGó````̀eE’G  ¢ü≤f  Öæéàd  á«Ñ£dG
 ∂dP  πª°ûjh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a
 áHƒ∏£ªdG  OGô«à°S’G  ≥FÉKh  π«∏≤J
 .§≤a  IOƒédG  ¿Éª°V  äGOÉ¡°T  ≈`̀dEG
 ≈∏Y  áÄ«¡dG  πª©à°S  ∂dP  ÖfÉL  ≈`̀dEG
 IRƒéëªdG  ó«YGƒªdG  ™«ªL  ™jô°ùJ
 ™`̀«`̀ª`̀L á`̀ Ä`̀ «`̀ ¡`̀ dG â``̀ã``̀Mh .É`̀≤`̀ Ñ`̀ °`̀ù`̀e
 ô«jÉ©ªH  ΩGõàd’G  ≈∏Y  øjOQƒà°ùªdG
 OGô«à°SG  óæY  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh  IOƒ`̀é`̀ dG

.á≤HÉ£ªdG Iõ¡LC’G

 ájhOC’G ¢ü«NôJh OGô«à°SG äGAGôLEG ™«ªL π«¡°ùJ
áægGôdG á«ªdÉ©dG ±hô¶dG ÖÑ°ùH á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh

 øH  óªëe  ó``̀FGQ  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ó``̀cCG

 IQGOE’G  ó¡©ªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ¢ùª°T

 πc ∞`̀JÉ`̀μ`̀J á`̀«`̀ª`̀gCG zÉ`̀Ñ`̀«`̀H{ á`̀eÉ`̀©`̀dG

 á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdG IOÉbh QOGƒc

 äÉjóëàdGh  äÉ``̀ eRC’G  á¡LGƒe  »`̀a

 óMGh  ≥jôØc  É©e  πª©dGh  á∏Ñ≤ªdG

 ¿CG  ≈`̀ dEG  Gô«°ûe  ,(øjôëÑdG  ≥jôa)

 õjõ©àH áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e ΩÉªàgG

 πX »``̀a zó`̀©`̀ H ø``̀Y º`̀ q∏`̀©`̀à`̀ dG{ π`̀Ñ`̀°`̀S

 á«dhDƒ°ùe øe ™HÉf áægGôdG ±hô¶dG

 AGOCÉ``H  AÉ`̀≤`̀JQ’G  ≈``dEG  á`̀aOÉ`̀g  á«æWh

 øe  ™aôj  ÉªH  »eƒμëdG  ∞XƒªdG

 »àdG  á«eƒμëdG  äÉLôîªdG  IAÉØc

 πª©dG  á°SÉ«°S  ¬YÉÑ qJG  AÉæKCG  É¡e qó≤j

 ¬Ñ∏£àJ É`̀e ≈``dEG  G kô`̀¶`̀f ,∫õ`̀æ`̀ª`̀dG ø`̀e

 »YÉªàLG móYÉÑJ øe á«dÉëdG á∏MôªdG

 IQhô°V »©j , ḿ Gh m™ªàée øe ™HÉf

 ≈∏Y ®ÉØëdG ™e »©ªàéªdG óYÉÑàdG

 á©ØJôe  »`̀eƒ`̀μ`̀M  AGOCG  äGô`̀ °`̀TDƒ`̀e

.á«æWƒdG äÉ©∏£àdÉH »≤JôJ

 ¿CG  ¢`̀ù`̀ª`̀°`̀T  ø``̀H  .O  í```̀°```̀VhCGh

 ≈∏Y  πª©j  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ó¡©e

 º∏©qàdÉH  á°UÉîdG  ¬éeGôH  ∞«ãμJ

 äGQhó`̀dG  É°Uƒ°üNh  ,»fhôàμdE’G

 »`̀à`̀dG Iô``°``TÉ``Ñ``ª``dG á``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G

 É`̀gõ`̀«`̀«`̀ª`̀J ≈`̀ ∏`̀Y ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG ¢`̀Uô`̀ë`̀j

 Ü qQóªdG  ø«H  Ée  ô°TÉÑªdG  πYÉØàdÉH

 õjõ©J  »a  º¡°ùj  ÉªHh  ø«HQóàªdGh

 π°üëj  »àdG  á«ª«∏©àdG  äÉLôîªdG

.»≤∏àªdG É¡«∏Y

 øH  .O  äÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀J  äAÉ`````Lh
 IQGOE’G  ó¡©e  ìô`̀W  πX  »a  ¢ùª°T
 á«fhôàμdE’G  IQhó`̀ dG  zÉÑ«H{  áeÉ©dG
 ∫Éée  »a  á°ü°üîàªdG  Iô°TÉÑªdG

 ôÑY äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀∏`̀d  »`̀Yƒ`̀æ`̀dG  π`̀«`̀∏`̀ë`̀à`̀dG

 PEG  ,z(8)  ATLAS.ti{  èeÉfôH

 πμ°ûHh  É`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  IQhó```̀dG  ó≤©J

.ΩOÉ≤dG πjôHCG 20h 6 ø«H Ée »fÉée

 IQhO  ¿EG  ¢ùª°T  ø`̀H  .O  ∫É``̀bh

 á°ü q°üîe äÉfÉ«Ñ∏d »YƒædG π«∏ëàdG

 áeÉ©dG  IQGOE’G  ô«à°ùLÉe  áÑ∏£d

 »ª∏©dG åëÑdG ∫Éée »a ø«ªà¡ªdGh

 áeRÓdG  äGQÉ¡ªdÉH  ºgójhõJ  ±ó¡H

 É«°SÉ°SCG  ó©j  …ò`̀dG  ∫ÉéªdG  Gòg  »a

 á«ª∏Y  äÉ`̀ °`̀ SGQO  ºjó≤J  á«∏ªY  »`̀a

 äÉ«FÉ°üMEG  ≈∏Y  á«æÑe  áé¡æªe

 ≈∏°†a  ™``̀e  á``̀≤``̀aGƒ``̀à``̀eh  Ió`̀ª`̀à`̀©`̀e

 ≈∏Y  á`̀ahô`̀©`̀ª`̀dG  á«ª∏©dG  äGhOC’G

.»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG

á«æWh á«dhDƒ°ùe ó©H øY º∏©àdG πÑ°S õjõ©J :IQGOE’G ó¡©e ôjóe

.¢ùª°T øH óFGQ .O |

ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd ádhódG äÉ¡LƒJ ™e É«°TÉªJ 

π``jôHCG  ∫hCG  á``«fhôàμdEG  á``jƒYƒJ äGô``°VÉëe ≥``∏£j zá``«°SÉ«°ùdG á``«ªæàdG{

.»MÉæL ¿ÉªjEG |

É``«`cP  É``ØJÉ`g  16```H  á```ë`°ü``dG  IQGRh  º```Yó`J  zìÓ```°UE’G{

 ≥∏£æe  ø``eh  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdÉH  É`̀fÉ`̀ª`̀jEG
 äGAGô```̀LE’G QÉ``̀WEG  »`̀ah ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G Qhó``̀dG  AGOCG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  IòîàªdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 á«æjôëÑdG  ø««Øë°üdG  á«©ªL  âæ∏YCG  ,É`̀fhQƒ`̀c
 ≥jôa  IófÉ°ùeh  ,zÉfhQƒc  ó°V  É k©e{  á∏ªëd  É¡ªYO
-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üàdG  »a  øjôëÑdG

.»©ªàéªdG »YƒdG IOÉjRh ,z19
 á«æjôëÑdG ø««Øë°üdG á«©ªL á°ù«FQ âHôYCGh
 É`̀¡`̀Jó`̀fÉ`̀°`̀ù`̀eh É`̀¡`̀ª`̀YO ø``̀Y ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG ó``̀ª``̀MCG á`̀jó`̀¡`̀Y
 ÉgòîàJ  »àdG  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LEÓ`̀d
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ôÑY  ,áμ∏ªªdG
 ácQÉ°ûªH  É`̀gRGõ`̀ à`̀YGh  ,z19  -ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É``fhQƒ``c

.á«Yƒ£àdG á∏ªëdG »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 áμ∏ªª∏d á«bÉÑà°S’G äGAGôLE’G ¿CG ≈∏Y äócCGh
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م�شطفى ال�شاخوري - عادل حم�شن:

انت�شار فريو�س كورونا  ومنذ  البحرين  اأن  الوطني  الت�شال  مركز  اأكد 

خالل  من  بالعودة،  الراغبني  مواطنيها  باإجالء  بداأت  العامل  دول  مبختلف 

رحالت جوية مبا�شرة اىل مملكة البحرين تتوافق مع الجراءات الحرتازية 

الطبية.

واأ�شاف باأن على ال�شلطات القطرية التوقف عن التدخل مبا يوؤثر على 

هذه الرتتيبات من خالل رحالت جوية جتارية تعر�س كافة امل�شافرين على 

تلك الرحالت لكل املخاطر ال�شحية املاثلة ب�شبب تف�شي فريو�س كورونا.

الجراءات  مع  تتوافق  اليوم  طريان  رحلة  ترتيب  مت  قد  اأنه  واأ�شاف   

الحرتازية الطبية الالزمة لإجالء املواطنني العالقني الآن يف الدوحة.

املواطنني  و�شول  عن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  ثانية،  ناحية  من   

اإيران عرب الدوحة �شباح اأم�س على  املتواجدين يف م�شقط القادمني من 

منت طائرة موؤجرة لإجالئهم، وذلك بعد التن�شيق مع الأ�شقاء يف عمان.

كورونا  فريو�س  من  اإ�شافية  حالة   11 تعايف  ال�شحة  وزارة  اأعلنت  كما 

بيانات  واأظهرت  والعالج.  العزل  مركز  من  واإخراجهم   ،)19-COVID(

على موقع وزارة ال�شحة اأم�س ال�شبت ت�شجيل 3 اإ�شابات جديدة بفريو�س 

كورونا، لي�شل عدد امل�شابني اإىل 207 حالت، منها حالة واحدة يف العناية 

�شفاء  ن�شبة  اأعلى  �شجلت  البحرين  اأن  اإىل  الأرقام  وت�شري  م�شتقرة.  و206 

من فريو�س كورونا بني دول اخلليج بـ265 حالة مت�شافية من اأ�شل 476 

اإ�شابة �شّجلت منذ ت�شجيل اأّول حالة بفريو�س »كورونا« باململكة.

يف  اليوم  يعقد  حكومًيا  نيابًيا  اجتماًعا  اأن  »الأيام«  علمت  ذلك،  اإىل 

النواب مع وفد حكومي مكون من  النواب برئا�شة رئي�شة جمل�س  جمل�س 

وزير اخلارجية ووزير �شوؤون جمل�شي ال�شورى والنواب ووزيرة ال�شحة، 

للت�شدي  الحرتازية  الوطنية  اجلهود  م�شتجدات  الجتماع  وُيطرح خالل 

دول  خمتلف  من  املواطنني  اإجالء  وخطة  كورونا،  فريو�س  انت�شار  ومنع 

العامل. 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  تابع 

رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة 

املواطنني  الأهمية عودة  ببالغ  الوزراء 

موؤكًدا  باخلارج،  العالقني  البحرينيني 

على  حري�شة  احلكومة  اأن  �شموه 

عودة اأبنائها الذين تقطعت بهم ال�شبل 

مع  احرتازًيا،  املطارات  اإغالق  ب�شبب 

والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  اأخذ 

بعودتهم  والتكفل  كافة،  الوقائية 

لبالدهم معززين مكرمني، لفًتا �شموه 

اإىل اأن �شالمة املواطن هي اأولوية اأينما 

كان، ول نقبل اأبًدا وحتت اأي مربر اأن 

يتعر�س مواطن لأي مكروه، واحلكومة 

مل ولن تتخلى عن مواطنيها.

من  عدًدا  اتخاذها  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأعلنت 

ال�شحية  وامل�شتح�شرات  الأدوية  وت�شجيل  وترخي�س  ا�شترياد  لت�شهيل  الإجراءات 

والأجهزة الطبية؛ ل�شمان �شرعة دخولها وتداولها يف مملكة البحرين، وذلك يف اإطار 

ب�شبب  الراهنة  ال�شحية  العاملية  الظروف  ظل  الطلبات يف  وت�شريع مترير  التعاون 

انت�شار فريو�س الكورونا امل�شتجد.

و�شرحت الدكتورة مرمي اجلالهمة الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

واخلدمات ال�شحية، اأنه ا�شتجابة للو�شع والظروف الراهنة، اأ�شدرت الهيئة تعميًما 

جودة  التفريط يف  عدم  مع  الطبية،  والأجهزة  الأدوية  ل�شترياد  الإجراءات  بت�شهيل 

الدواء اأو اجلهاز الطبي؛ حفاًظا على �شحة و�شالمة اجلميع.

�سالمة املواطن اأولوية.. رئي�س الوزراء:

 احلكومة لن تتخلى عن مواطنيها العالقني

رئي�س الوزراء

 مطالبة قطر بعدم التدخل يف الرتتيبات

اإجالء املواطنني العالقني يف الدوحة اليوم

ب�سبب انت�سار فريو�س كورونا.. »املهن ال�سحية«: 

ت�سهيل ا�سترياد االأدوية واالأجهزة الطبية

االأمني: االأ�سعار �ستعود لطبيعتها  

و�سول 35 �ساحنة وطائرتني من الفواكه

حمرر ال�شوؤون القت�شادية

بغرفة  الغذائية  الرثوة  جلنة  وا�شلت 

ل�شوق  ومراقبتها  متابعتها  التجارة 

وقال  البحرين.  يف  والفواكه  اخل�شروات 

البحرين  اإن  الأمني  خالد  اللجنة  رئي�س 

واردات  من  جديدة  دفعات  اأم�س  ا�شتقبلت 

و�شلت  حيث  واللحوم،  والفواكه  اخل�شار 

3 حاويات من الهند، كما و�شلت طائرتان 

من باك�شتان، بالإ�شافة اإىل 32 �شاحنة من 

مع  اإنه  وقال  واليمن.  وال�شعودية  الأردن 

الأ�شعار  �شتعود  ال�شادرات  تدفق  ا�شتمرار 

اإىل و�شعها ال�شابق.

االأ�سواق العقارية اخلليجية تنجح يف جتاوز »كورونا«

بريطانيا توقف عمليات البيع وال�سراء يف �سوق العقارات

اتخاذ اإجراءات عاجلة حيال ر�سوم املدار�س اخلا�سة

نواب يطالبون الرتبية بوقف الت�سريحات »الالم�سوؤولة«

و�صول 

املواطنني 

البحرينيني 

من م�صقط

ال�صوق املركزي

يف  العقاري  القطاع  اأداء  اإن  اقت�شادي  تقرير  قال 

لقاعدة  ات�شاًعا  �شهد  والعامل  اخلليج  منطقة  اأ�شواق 

عوامل التاأثري الإيجابي وال�شلبي.

وقال التقرير اإن الأ�شواق العقارية يف املنطقة مازالت 

ت�شري وفًقا لعوامل التاأثري الفعلية، اإذ ت�شّجل زيادة يف 

املزيد  املتداولة  الأ�شعار  ت�شّجل  اأن  ويتوقع  املعرو�س، 

من الت�شحيح ال�شعري ترتاوح بني 5% اإىل 10%، الأمر 

اأن يعطي القطاع وتداولته املزيد من  الذي من املتوقع 

اجلاذبية. من ناحية ثانية، اأوقفت احلكومة الربيطانية 

عمليات البيع وال�شراء يف �شوق العقارات، بعد اأن غرق 

تف�شي  ب�شبب  الفو�شى  من  حالة  يف  العقارات  قطاع 

فريو�س كورونا.

اأن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  النواب،  من  عدد  طالب 

املدار�س اخلا�شة، واأن  ب�شاأن ر�شوم  تتخذ قراًرا م�شوؤولً 

تتخلى الوزارة عن اإطالق ت�شريحات غري م�شوؤولة. واأبدى 

عدد من النواب، ا�شتغرابهم ال�شديد حيال ت�شريح وكيل 

الذي  وامل�شتمر  اخلا�س  للتعليم  امل�شاعد  الرتبية  وزارة 

اأكد فيه اأهمية دفع اأولياء الأمور ر�شوم املدار�س اخلا�شة، 

وقالوا: »ل ميكن للمدار�س اخلا�شة يف ظل عدم ا�شتمرارية 

التعليم اأن حتقق اأرباًحا اأعلى منها يف حالة ا�شتمراريته، 

واإعفاء  البحرينيني  لرواتب  احلكومة  دعم  بعد  خا�شة 

املدار�س من دفع تكاليف الكهرباء«. وقالوا: »اأولياء الأمور 

يف الوقت احلايل هم من يتكفلون بتدري�س اأبنائهم، فكيف 

11يدفعون تكلفة خدمة مل ي�شتخدموها؟«.

عوا�شم - وكالت:

ذكرت وكالة بلومربج لالأنباء، اأم�س ال�شبت، اأن 

ح�شيلة �شحايا فريو�س كورونا يف العامل ارتفعت 

حالة  األف  و28  م�شاب  األف   615 اإىل  الآن  حتى 

وفاة.

واأ�شافت الوكالة اأن 135 األف �شخ�س متاثلوا 

امل�شابني  ح�شيلة  يف  الرتفاع  هذا  وجاء  لل�شفاء. 

اأعداد متزايدة يف عدد من  والوفيات و�شط ت�شجيل 

وبريطانيا  املتحدة  الوليات  راأ�شها  وعلى  الدول، 

واإ�شبانيا.

يف الوقت ذاته، قالت تقارير اأم�س، اإن اأكرث من 

الإ�شابة بفريو�س  اأوروبا نتيجة  األف وفاة يف   20

ال�شحة  وزارة  اأعلنت  فيما  ذلك  ياأتي  كورونا، 

يف  كورونا  فريو�س  وفيات  اأن  اأم�س،  الإ�شبانية، 

اإىل  لت�شل  الليل  اأثناء  يف  حالة   832 زادت  البالد 

5690، وذلك يف اأعلى معدل يومي حلالت الوفاة.

كورونا  بفريو�س  الإ�شابة  حالت  عدد  وارتفع 

يف اإ�شبانيا اإىل 72248 من 64059 اجلمعة.

هيئة  مدير  باوي�س  �شتيفن  قال  لندن،  ويف 

اأم�س  بريطانيا،  يف  الوطنية  ال�شحية  اخلدمات 

اإذا  ح�شًنا  بالًء  اأبلت  قد  �شتكون  بالده  اإن  ال�شبت، 

عربت اأزمة فريو�س كورونا باأقل من 20 األف حالة 

وفاة.

اأعلن الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، ال�شبت، اأنه يدر�س فر�س حجر �شحي ي�شمل 

مدينة نيويورك ووليتي نيوجر�شي وكونيكتيكيت ملواجهة فريو�س كورونا امل�شتجد.

تنفيذًيا  اأمًرا  ال�شبت،  ترامب وقع،  الرئي�س  اإن  الأبي�س،  البيت  قال  ويف وقت �شابق، 

للخدمة،  اجلي�س  يف  الحتياط  جنود  ل�شتدعاء  والدفاع  الداخلي  الأمن  وزيري  يفّو�س 

وذلك يف خطوة تهدف اإىل مواجهة تف�شي فريو�س كورونا امل�شتجد يف البالد.

615 األف اإ�سابة حول العامل 

»كورونا« يهز اأوروبا بـ20 األف حالة وفاة

ترامب يبحث فر�س حجر �سحي على نيويورك ونيوجر�سي

باري�س 

وقد بدت 

�صبه 

خالية من 

املواطنني 

وال�صياح

13
13 08

03

02

03

04



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

03حمليات www.alayam.com

الأحد 5 �شعبان  1441ـ العدد 11313 

Sunday 29th March 2020 - No. 11313

موؤكداً اأن �سالمة املواطن اأولوية اأينما كان.. رئي�س الوزراء: 

احلكومة مل ولن تتخلى عن مواطنيها العالقني 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  تابع 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

ببالغ الأهمية عودة املواطنني البحرينيني 

اأن  �شموه  موؤكدا  باخلارج،  العالقني 

اأبنائنا  عودة  على  حري�شة  احلكومة 

اإغالق  ب�شبب  ال�شبل  بهم  تقطعت  الذين 

املطارات احرتازيا، مع اأخذ كافة الجراءات 

الحرتازية والتدابري الوقائية التي ت�شمن 

�شالمة املواطنني العائدين وطاقم الطائرة، 

مكرمني،  لبالدهم معززين  وتكفل عودتهم 

هي  املواطن  �شالمة  اأن  اإىل  �شموه  لفًتا 

وحتت  اأبدا  نقبل  ول  كان،  اأينما  اأولوية 

اأن يتعر�س مواطن لأي مكروه،  اي مربر 

مواطنيها  عن  تتخلى  ولن  مل  واحلكومة 

فهم يف رعايتها اأينما كانوا. رئي�س الوزراء

و�سول املواطنني من م�سقط القادمني من اإيران عرب الدوحة.. »ال�سحة«:

التن�سيق لإجالء املواطنني يف اخلارج وتوفري اخلدمة ال�سحية لهم

اأكد اأنه يجب على ال�سلطات القطرية عدم التدخل 

مركز الت�سال الوطني: اإجالء املواطنني العالقني يف الدوحة اليوم

اأعلنت وزارة ال�شحة عن و�شول املواطنني 

عرب  اإيران  من  القادمني  م�شقط  يف  املتواجدين 

موؤجرة  طائرة  منت  على  اأم�س  �شباح  الدوحة 

يف  الأ�شقاء  مع  التن�شيق  بعد  وذلك  لإجالئهم، 

الإجراءات  كافة  اتخاذ  �شلطنة عمان، حيث مت 

قبل  من  املتبعة  املحكمة  الطبية  الحرتازية 

وزارة ال�شحة لكافة القادمني من الدول املنت�شر 

وذلك   ،)19-COVID( كورونا  فريو�س  بها 

حفاظاً على �شالمتهم و�شالمة عائالتهم وطاقم 

الطائرة وكذلك املواطنني واملقيمني.

يف  الأ�شقاء  ت�شكر  اإنها  الوزارة  وقالت 

املواطنني،  لإجالء  تعاونهم  على  عمان  �شلطنة 

الحرتازية  الإجراءات  جلميع  واتخاذهم 

اجلميع.  و�شالمة  �شحة  يحفظ  مبا  والوقائية 

واأ�شارت الوزارة اإىل اأنها توا�شل جهودها نحو 

والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  كافة  تكثيف 

كورونا  فريو�س  انت�شار  من  للحد  الوقائية 

فور  املواطنني  باإخ�شاع   )19-COVID(

اإ�شراف  املختربية حتت  للفحو�شات  و�شولهم 

نتائج  بح�شب  ونقلهم  متخ�ش�س،  طبي  طاقم 

ال�شحي  احلجر  مراكز  لإحدى  الفحو�شات 

وفقاً  والعالج  العزل  مراكز  اأو  الحرتازي 

لالإر�شادات وللمعايري املعتمدة من قبل منظمة 

ال�شحة العاملية.

م�شتمر  العمل  اأن  ال�شحة  وزارة  وبينت 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتعاون  للتن�شيق 

مع  اخلارج  يف  املتواجدين  املواطنني  لإجالء 

الكفاءة  درجات  اأق�شى  توفري  على  احلر�س 

يف اخلدمة ال�شحية والعالجية املقدمة جلميع 

القادمني من اخلارج.

اأكد مركز الت�شال الوطني اأن مملكة البحرين 

دول  مبختلف  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنذ 

العامل بداأت باإجالء مواطنيها الراغبني بالعودة 

املواطنني  وبالأخ�س  البحرين،  مملكة  اإىل 

من  وذلك  اإيران،  يف  املتواجدين  البحرينيني 

خالل رحالت جوية مبا�شرة اىل مملكة البحرين 

تتوافق مع الجراءات الحرتازية الطبية.

على  باأن  الوطني  الت�شال  مركز  واأ�شاف   

مبا  التدخل  عن  التوقف  القطرية  ال�شلطات 

رحالت  خالل  من  الرتتيبات  هذه  على  يوؤثر 

على  امل�شافرين  كافة  تعر�س  جتارية  جوية 

املاثلة  ال�شحية  املخاطر  لكل  الرحالت  تلك 

طواقم  وكذلك  كورونا،  فريو�س  تف�شي  ب�شبب 

املطارات  وموظفي  وامل�شافرين  الطائرات  تلك 

التي تعرب من خاللها تلك الرحالت التي تفتقر 

للقواعد ال�شحية الالزمة كما تو�شي بها منظمة 

ال�شحة العاملية.

باأنه  الوطني  الت�شال  مركز  واأكد   

القواعد  اتباع  القطرية  ال�شلطات  على  يتوجب 

�شحة  حلفظ  الالزمة  الحرتازية  والإجراءات 

و�شالمة امل�شافرين وطواقم الطائرات وموظفي 

احتاد  اأنظمة  مع  يتوافق  املطارات مبا  خمتلف 

.)IATA( النقل اجلوي الدويل

اأنه قد مت   واأ�شاف مركز الت�شال الوطني 

ترتيب رحلة طريان اليوم تتوافق مع الجراءات 

املواطنني  لإجالء  الالزمة  الطبية  الحرتازية 

العالقني الآن يف الدوحة.

»الوطنية حلقوق الإن�سان« تزور املراكز ميدانًيا قريًبا

ال�سالح: ل اكتظاظ يف الأماكن املحددة للعزل اأو احلجر

الأول  اأم�س  يوم  �شباح  عقد 

اجتماع عن بعد بني وزيرة ال�شحة 

فائقة بنت �شعيد ال�شالح، ورئي�شة 

املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان 

مناق�شة  خالله  مت  خوري،  ماريا 

الإجراءات املتبعة من قبل الوزارة 

يف اللتزام بتطبيق معايري حقوق 

فريو�س  مواجهة  يف  الن�شان 

واحلجر  العزل  اأماكن  يف  كورونا 

والفح�س. 

كامالً  �شرًحا  الوزيرة  وقدمت 

عن اأماكن العزل واحلجر ال�شحي، 

والإجراءات  ال�شتيعابية  والطاقة 

الحرتازية بهذا ال�شاأن. 

الطاقة  اأن  الوزيرة  وك�شفت 

تدل  الفعلية  والأعداد  ال�شتيعابية 

يف  اكتظاظ  اأي  وجود  عدم  على 

الأماكن املحددة للعزل اأو احلجر.

اإىل  املوؤ�ش�شة  رئي�شة  واأ�شارت 

لل�شفافية  التام  املوؤ�ش�شة  تقدير 

به  التعامل  يتم  الذي  والو�شوح 

من خالل الك�شف والإعالن امل�شتمر 

واملتعافني.  الإ�شابات  اأعداد  عن 

الإجراءات  اأن  خوري  اأكدت  وكما 

هذه  يف  والوقائية  الحرتازية 

مراعاة  فيها  يتم  اأن  بد  ل  الأماكن 

واأهمها  املختلفة  الإن�شان  حقوق 

يف  واحلق  ال�شحة  يف  احلق 

احلرية ال�شخ�شية.

بخطة  الوزيرة  ورحبت 

ميدانية  بزيارات  للقيام  املوؤ�ش�شة 

اىل مراكز العزل واحلجر ال�شحي 

يف  الوارد  الرقابي  لدورها  تفعيالً 

البند )ز( من املادة رقم )12( يف 

ل�شنة   )26( رقم  اإن�شائها  قانون 

الطبية  الطواقم  ومقابلة   ،2014

واملحجورين  املعزولني  وبع�س 

يف  راأيهم  على  احل�شول  بهدف 

عن  والطالع  املتخذة  الإجراءات 

قرب على الرعاية ال�شحية املقدمة 

مبا  امل�شاندة  واخلدمات  لهم، 

الوقائية  الجراءات  مع  يتنا�شب 

منظمة  قبل  من  عليها  املتعارف 

ال�شحة العاملية.

اجلهود  املوؤ�ش�شة  وثمنت 

التي  احلثيثة  الوطنية  الإن�شانية 

امللكي ويل  ال�شمو  يقودها �شاحب 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  ملواجهة 

التي  والنجاحات  )كوفيد-19(، 

الفريق  عمل  خالل  من  ُحققت 

الفريو�س،  هذا  ملكافحة  الوطني 

واملقيمني  املواطنني  جميع  وتدعو 

الر�شمية  بالإجراءات  اللتزام 

ال�شحية  والتوجيهات  املتخذة 

اللجنة  من  ال�شادرة  والوقائية 

الوطنية واجلهات امل�شاندة لها.

اخلطط  املوؤ�ش�شة  ثمنت  كما 

بها  تقوم  التي  والطارئة  البديلة 

توفري  ل�شمان  والهادفة  احلكومة 

جلميع  ال�شحية  والرعاية  الغذاء 

يعك�س  مما  واملقيمني،  املواطنني 

ال�شحة  يف  باحلق  الدولة  اهتمام 

وتطبيق  واملاء،  الغذاء  يف  واحلق 

ال�شحة  وحماية  ال�شحية  املراقبة 

العامة للجميع من دون اأي انتهاك 

للحريات ال�شخ�شية.

خالل  تبداأ  ان  املتوقع  ومن 

امليدانية  الزيارات  القادم  الأ�شبوع 

عدة  اىل  وذلك  املوؤ�ش�شة  قبل  من 

ومقر  احلد،  مركز  مثل  مواقع 

الفح�س يف مركز البحرين الدويل 

مت  والذي  واملوؤمترات  للمعار�س 

لفح�س  متكامل  مركز  اإىل  حتويله 

خارج  من  اململكة  اإىل  القادمني 

وامل�شتبه  واملخالطني  البحرين 

وامل�شت�شفى  بالفريو�س  باإ�شابتهم 

كبار  ومركز  �شرتة،  يف  امليداين 

ال�شن يف املحرق، والذي مت تكري�شه 

القادمني من خارج مملكة  لفح�س 

ان  املوؤ�ش�شة  وتوؤكد  البحرين، 

هو  امليدانية  الزيارات  من  الهدف 

املرتبطة  املعايري  تطبيق  ملتابعة 

الإن�شان  حقوق  وتعزيز  بحماية 

والعزل  الفح�س  اإجراءات  فى 

هذه  مثل  يف  ال�شحي  واحلجر 

الظروف ال�شتثنائية.

»املهن ال�سحية«: ت�سهيل 

اإجراءات ا�سترياد الأدوية والأجهزة الطبية

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأعلنت 

من  عدًدا  اتخاذها  ال�شحية  واخلدمات 

وترخي�س  ا�شترياد  لت�شهيل  الإجراءات 

وت�شجيل الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شحية 

والأجهزة الطبية؛ ل�شمان �شرعة دخولها 

يف  وذلك  البحرين،  مملكة  يف  وتداولها 

الطلبات  مترير  وت�شريع  التعاون  اإطار 

يف ظل الظروف العاملية ال�شحية الراهنة 

ب�شبب انت�شار فريو�س الكورونا امل�شتجد. 

و�شرحت الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة 

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

اأنه  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

الراهنة،  والظروف  للو�شع  ا�شتجابة 

اأ�شدرت الهيئة تعميًما بت�شهيل الإجراءات 

مع  الطبية،  والأجهزة  الأدوية  ل�شترياد 

اأو اجلهاز  الدواء  التفريط يف جودة  عدم 

و�شالمة  �شحة  على  حفاًظا  الطبي؛ 

اجلميع.

الدكتورة  اأكدت  الإطار،  هذا  ويف   

الأدوية  طلبات  جميع  اأّن  اجلالهمة  مرمي 

مت  م�شبًقا  موؤقت  كت�شجيل  عليها  املوافق 

التمديد لها ل�شنة اأخرى، كما اأن اأي اأدوية 

قبل  من  ا�شتريادها  مطلوب  م�شجلة  غري 

الت�شجيل  نظام  عليها  �شيطبق  الوكالء 

الكامل يف  للت�شجيل  املوؤقت دون احلاجة 

هذه الفرتة، وملدة عام. 

جلميع  تعميًما  الهيئة  اأ�شدرت  كما 

الطلبات  باأنه �شيتم متديد جميع  الوكالء 

املوافقة  تواريخ  انتهت  التي  ال�شابقة 

اإذ ميكنهم  عليها اإىل �شنة اأخرى اإ�شافية، 

نف�شها،  للطلبات  التقدمي  عرب  ال�شترياد 

باأن  للوكالء  تعميًما  الهيئة  اأ�شدرت  كما 

ململكة  ا�شتريادها  مطلوب  اأدوية  اأي 

ملدة  املوؤقت  للت�شجيل  �شتخ�شع  البحرين 

عام كامل، حلني اإمتام اإجراءات الت�شجيل 

ل�شترياد  الفر�شة  تتاح  حتى  الكامل؛ 

هذه  عرب  للهيئة  امل�شتلزمات  جميع 

الأجهزة  با�شترياد  يتعلق  فيما  اأما  الألية. 

الطبية فقد اأ�شدرت الهيئة تعميًما بتنفيذ 

بع�س الإجراءات لت�شريع عملية ا�شترياد 

الإمدادات  نق�س  لتجنب  الطبية؛  الأجهزة 

يف مملكة البحرين.

»ال�سحة«: تغيري �ساعات العمل

 باملراكــز ال�سحيــــة مطلــــع اأبريـــــل

»اجلعفرية« تثمن توجيهات القيادة

 بت�سريع عودة امل�سافـــرين يف اخلـــارج

اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  ثمنت 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  توجيهات 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  املفدى 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

البحرينيني  املواطنني  ت�شهيل عودة  ب�شاأن 

العالقني باخلارج، مع اأخذ كافة الإجراءات 

الحرتازية والتدابري الوقائية التي ت�شمن 

العائدين وتكفل عودتهم  املواطنني  �شالمة 

لبالدهم معززين مكرمني.

اجلعفرية  الأوقاف  رئي�س  ونوه 

بجهود  ال�شالح  �شالح  بن  يو�شف 

واملوؤ�ش�شات  الأجهزة  مبختلف  احلكومة 

بالت�شافر مع املجتمع لتجاوز هذا الظرف 

وزارة  بجهود  م�شيًدا  الراهن،  ال�شحي 

ال�شحة والكوادر الطبية والفريق الوطني 

الطبي للت�شدي لقريو�س كورونا امل�شتجد 

والأجهزة  البحرين  دفاع  قوة  وجهود 

والأهلية  الر�شمية  اجلهات  وكافة  الأمنية 

التي تقدم الدعم وامل�شاندة للمجتمع.

الأوقاف  اإدارة  ثمنت  اأخرى،  جهة  من 

اأفراًدا  املجتمع  حر�س  اجلعفرية 

واملاآمت  امل�شاجد  بينها  ومن  وموؤ�ش�شات، 

بالتعليمات  التقيد  على  واحل�شينيات 

اجلهات  من  ال�شادرة  والتوجيهات 

الأن�شطة  وقف  ومنها  املخت�شة  الر�شمية 

واملاآمت  امل�شاجد  يف  والجتماعية  الدينية 

عدد  على  والقت�شار  التعزية  وجمال�س 

حمدود من ذوي ال�شلة املبا�شرة باملتوفى.

نظًرا  باأنه  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

كفاءة  تنظيم  وبهدف  الراهنة  للظروف 

تغيري  تقرر  فقد  الولية  بالرعاية  العمل 

�شاعات العمل باملراكز ال�شحية ابتداًء من 

الول من ابريل املقبل.

فاإن  ال�شحة  لوزارة  بيان  وبح�شب 

يومًيا  تعمل  �شوف  ال�شحية  املراكز  كافة 

وحتى  �شباحا  ال�شابعة  ال�شاعة  من 

من  كل  عدا  فيما  م�شاًء،  ال�شابعة  ال�شاعة 

ومركز  ال�شحي  ال�شمايل  املحرق  مركز 

يو�شف اجننري ال�شحي ومركز حمد كانو 

العمل  �شاعات  �شتكون  بالرفاع  ال�شحي 

بهذه املراكز على مدار 24 �شاعة.

ال�شحي  جا�شم  حممد  مركز  اأما 

ال�شاعة  من  العمل  �شاعات  ف�شتكون 

 11 ال�شاعة  وحتى  �شباحا  ال�شابعة 

�شلمان  ال�شيخ  ملركز  وبالن�شبة  م�شاًء. 

با�شتقبال  يقوم  �شوف  فاإنه  ال�شحي 

فقط،  ال�شباحية  الفرتة  خالل  املراجعني 

وذلك من ال�شاعة ال�شابعة �شباًحا وحتى 

ال�شاعة الثانية والربع ظهًرا.

واأ�شارت وزارة ال�شحة اإىل اأنه �شوف 

املر�شى  �شاعة   24 الـ  مراكز  �شت�شتقبل 

�شاعات  ال�شحية خارج  للمراكز  التابعني 

ال�شبوع  نهاية  اإجازة  وخالل  الدوام 

والجازات الر�شمية.
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إجالء المواطنين العالقين في قطر اليوم
أعلن مرك��ز االتص��ال الوطني عن ترتي��ب رحلة إجالء 
اليوم األحد للمواطني��ن العالقين في الدوحة وقال إنه 
على الس��لطات القطرية ع��دم التدخل بم��ا يؤثر على 
خطة اإلج��الء القائمة لع��ودة المواطني��ن البحرينيين 

لبلدهم وبما يحفظ صحتهم وسالمتهم.
وأك��د المركز أن مملكة البحرين ومنذ انتش��ار فيروس 
كورون��ا بمختل��ف دول العالم بدأت بإج��الء مواطنيها 
الراغبي��ن بالع��ودة إلى مملك��ة البحري��ن، وباألخص 
المواطني��ن البحرينيين المتواجدي��ن في إيران، وذلك 
م��ن خالل رحالت جوية مباش��رة إلى مملك��ة البحرين 

تتوافق مع اإلجراءات االحترازية الطبية.
وأض��اف مرك��ز االتصال الوطن��ي بأن على الس��لطات 
القطرية التوقف عن التدخل بما يؤثر على هذه الترتيبات 
من خالل رحالت جوية تجارية تعرض كافة المسافرين 
على تلك الرحالت لكل المخاطر الصحية الماثلة بسبب 
تفش��ي فيروس كورونا، وكذلك طواقم تلك الطائرات 
والمس��افرين وموظفي المطارات التي تعبر من خاللها 
تلك الرحالت التي تفتق��ر للقواعد الصحية الالزمة كما 

توصي بها منظمة الصحة العالمية.
وش��دد مركز االتص��ال الوطني قائاًل إن��ه يتوجب على 

الس��لطات القطرية اتباع القواعد واإلجراءات االحترازية 
الالزم��ة لحفظ صح��ة وس��المة المس��افرين وطواقم 
الطائ��رات وموظفي مختلف المط��ارات بما يتوافق مع 

.)IATA(  أنظمة اتحاد النقل الجوي الدولي
وأضاف مركز االتصال الوطن��ي أنه قد تم ترتيب رحلة 
طي��ران اليوم األحد تتواف��ق مع اإلج��راءات االحترازية 
الطبي��ة الالزمة إلج��الء المواطني��ن العالقين اآلن في 

الدوحة.
فيم��ا أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن وص��ول المواطنين 
الموجودين في مسقط القادمين من إيران عبر الدوحة 
على متن طائرة مؤجرة إلجالئهم، الس��بت، وذلك بعد 
التنسيق مع األش��قاء في سلطنة عمان، حيث تم اتخاذ 
كاف��ة اإلج��راءات االحترازية الطبي��ة المحكمة المتبعة 
م��ن قب��ل وزارة الصح��ة لكاف��ة القادمين م��ن الدول 
المنتشر بها فيروس كورونا )كوفيد 19(، وذلك حفاظًا 

على س��المتهم وس��المة عائالته��م وطاق��م الطائرة 
والمواطنين والمقيمين.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أمس عن تعافي 30 حالة 

إضافية من فيروس كورونا )كوفيد 19(، وإخراجهم من 
مركز العزل والعالج، في حين أظهر الموقع تسجيل 10 

إصابات جديدة.

 »الصحة«: تغيير
ساعات العمل بالمراكز 

الصحية مطلع أبريل
أعلن��ت وزارة الصح��ة بأنه »نظرًا للظ��روف الراهنة وبهدف 
تنظيم كفاءة العمل بالرعاية األولية فقد تقرر تغيير ساعات 
العمل بالمراكز الصحي��ة ابتداء من األول من أبريل المقبل 
حي��ث س��تعمل كافة المراك��ز الصحي��ة يوميًا من الس��اعة 
الس��ابعة صباحًا وحتى الساعة الس��ابعة مساء، فيما عدا كل  
م��ن مركز المحرق الش��مالي الصحي ومركز يوس��ف إنجنير 
الصحي ومركز حمد كانو الصحي بالرفاع س��تكون س��اعات 

العمل بهذه المراكز على مدار 24 ساعة.
 أما مركز محمد جاس��م الصحي فستكون ساعات العمل من 

الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة 11 مساء.
 أما بالنس��بة لمركز الش��يخ س��لمان الصحي فس��وف يقوم 
باستقبال المراجعين خالل الفترة الصباحية فقط وذلك من 

الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية والربع ظهرًا.
 وأش��ارت وزارة الصحة إلى أنه سوف ستستقبل مراكز ال�24 
ساعة المرضى التابعين للمراكز الصحية خارج ساعات الدوام 

وخالل إجازة نهاية األسبوع واإلجازات الرسمية.

 »المهن الصحية«: تسهيل إجراءات
استيراد وترخيص األدوية واألجهزة الطبية

أعلن��ت الهيئة الوطني��ة لتنظيم المه��ن والخدم��ات الصحية عن 
اتخاذها عدد من اإلجراءات لتس��هيل اس��تيراد وترخيص وتسجيل 
األدوية والمس��تحضرات الصحية واألجهزة الطبية لضمان س��رعة 
دخوله��ا وتداولها في البحري��ن، وذلك في إطار التعاون وتس��ريع 
تمرير الطلب��ات في ظل الظروف العالمية الصحية الراهنة بس��بب 

انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(.
وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحية د.مريم الجالهمة، أنه اس��تجابة للوضع والظروف الراهنة 
أص��درت الهيئ��ة تعميمًا بتس��هيل اإلج��راءات الس��تيراد األدوية 
واألجهزة الطبية مع عدم التفريط في جودة الدواء أو الجهاز الطبي 

حفاظًا على صحة وسالمة الجميع.
 وفي هذا اإلطار، أكدت الجالهمة أّن جميع طلبات األدوية الموافق 
عليها كتسجيل مؤقت مس��بقًا تم التمديد لها لسنة اخرى، كما أن 
أية أدوية غير مس��جلة مطلوب استيرادها من قبل الوكالء سيطبق 
عليه��ا نظام التس��جيل المؤقت دون الحاجة للتس��جيل الكامل في 

هذه الفترة ولمدة عام.
كما أصدرت الهيئة تعميمًا لجميع الوكالء بأنه س��يتم تمديد جميع 
الطلبات الس��ابقة والتي انته��ت تواريخ الموافقة عليها إلى س��نة 
أخ��رى إضافية، حيث إنّه  يمكنهم االس��تيراد عب��ر التقديم لنفس 
الطلبات، كما أصدرت الهيئة تعميمًا للوكالء بأن أية أدوية مطلوب 
استيرادها لمملكة البحرين س��تخضع للتسجيل المؤقت لمدة عام 
كام��ل لحين اتم��ام إجراءات التس��جيل الكامل حتى تت��اح الفرصة 

الستيراد جميع المستلزمات للهيئة عبر هذه اآللية.
أما فيم��ا يتعلق باس��تيراد األجه��زة الطبية، فقد أص��درت الهيئة 
تعميم��ًا بتنفيذ بعض اإلجراءات لتس��ريع عملية اس��تيراد األجهزة 
الطبية لتجنب نقص اإلمدادات في مملكة البحرين، ويش��مل ذلك 
تقلي��ل وثائق االس��تيراد المطلوبة إلى ش��هادات ضم��ان الجودة 
فق��ط إلى جانب ذلك س��تعمل الهيئة على تس��ريع جميع المواعيد 
المحجوزة مس��بقا. وحثت الهيئة جميع المس��توردين على االلتزام 

بمعايير الجودة والسالمة عند استيراد األجهزة المطابقة.

 »اإلصالح« تدعم 
»الصحة« بـ16 هاتفًا ذكيًا

قدمت جمعية اإلصالح تبرعًا لوزارة الصحة ب�16 هاتفًا ذكيًا 
وخط ش��حن باإلنترنت من أجل تفعيل نظام العمل عن بعد 
للك��وادر الطبية بوزارة الصحة عن طري��ق االتصال المرئي 
بالمرض��ى والتفاع��ل معهم مباش��رة في عي��ادات مكافحة 
العدوى وعيادات الصحة النفسية وعيادات التغذية وعيادات 
الصحة المدرسية، وذلك انطالقًا من واجبها تجاه المسؤولية 
الوطنية المشتركة وضمن مس��اهمتها في الحملة الوطنية 

لمكافحة انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(.
 وس��لم مدير عام الجمعية ياس��ر العوض��ي التبرع إلى مدير 
إدارة الخدمات المس��اندة بوزارة الصحة سيما زينل بحضور 
كل من رئيس قس��م التغذية د.بثينة عجالن، ورئيس قسم 
الصحة المدرس��ية د.إيم��ان حاجي، مس��اهمة من الجمعية 
في دع��م جهود وزارة الصحة في مكافحة انتش��ار الفيروس 
وتقديم الدعم الصحي لكافة أبناء المجتمع في ظل الظروف 

الراهنة. 
ومن خ��الل ه��ذه المبادرة، س��يتمكن المختص��ون تقديم 
الخدم��ة الصحية ف��ي عي��ادات مكافحة الع��دوى، وعيادات 
الصحة النفسية لتقديم الدعم النفسي للمرضى الموجودين 
في الحجر الصحي للحملة الوطنية لمكافحة انتش��ار فيروس 
كورونا )كوفيد19(، باإلضافة إلى تفعيل العمل عن بعد في 
عيادات التغذي��ة وعيادات الصحة المدرس��ية والتواصل مع 

المرضى المترددين على هذه العيادات.

وصول رحلة إجالء 
المواطنين الموجودين 

في مسقط

 بعد استئناف العمل بالمحاكم..
 100محاٍم يلتمسون التأجيل بسبب »كورونا«

أيمن شكل

قدم أكثر من 100 محاٍم خطاب التماس لنائب 
رئيس المجلس األعلى للقضاء مطالبين بتأجيل 
جميع الدعاوى إداريًا، نظرًا لما يش��كله حضور 
المحامين بأع��داد كبيرة خارج قاعات المحاكم 
من تجم��ع يفوق العدد القانون��ي المعلن من 
وزارة الداخلية والمحدد ب� 5 أشخاص، وكذلك 
يتعارض هذا التجمع م��ع اإلجراءات االحترازية 

المتخذة في هذا الظرف االستثنائي.
وعب��ر المحام��ون ف��ي خطابه��م ع��ن قلقهم 
الشديد مما تشهده المملكة من مخاطر صحية 
متمثلة في انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(، 
مثمني��ن في الوقت ذاته الجهود المبذولة من 
الحكوم��ة في ه��ذا الص��دد وما يبذل��ه فريق 

البحرين بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد النائب 
األول لرئيس الوزراء، م��ن جهود الحتواء هذه 
األزمة حت��ى أصبحت البحري��ن نموذجًا عالميًا 

في إدارة االزمات.
وق��ال المحام��ون: إن��ه وم��ن منطل��ق ح��س 
المس��ؤولية الوطنية والمجتمعي��ة ولما تمثله 
مهن��ة المحام��اة من قيم أخالقي��ة واجتماعية 
فاعلة ف��ي المجتمعات المتحض��رة، كان لزامًا 
علينا التوعية بالمخاطر المتمثلة في االختالط 
ف��ي أروقة المحاك��م حيث يتجم��ع األفراد من 
مختل��ف األطي��اف وم��ن جمي��ع المحافظ��ات 
ولذل��ك فإن��ه في ح��ال - الس��مح اهلل- وجود 

حال��ة واحدة فإن ذلك ين��ذر بكارثة صحية في 
مملكة البحرين، إذ يستحيل تتبع هذا الكم من 

المخالطين.
كما أن ذل��ك يتعارض مع التوجيه��ات العامة 

بحظر التجمعات لخمسة أشخاص أو أكثر.
وثم��ن المحام��ون ال��دور ال��ذي يضطل��ع به 
المجل��س األعل��ى للقضاء حيث س��بق له وقف 
العمل لمدة أسبوع تماشيًا مع روح المسؤولية 

الوطنية.
وأضاف الخط��اب: نلتمس من المجلس األعلى 
للقض��اء تمدي��د التأجي��ل اإلداري للقضايا في 
كافة المحاكم ودرجاتها وذلك لش��هري مارس 

الحالي وأبريل الجاري لعام 2020 .

»الصناعة«: ضبط كميات هائلة من الفواكه 
والخضراوات مخزنة منذ شهر بـ3 مستودعات

قال��ت وزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة 
إنه في إطار س��عيها المس��تمر ف��ي تعزيز 
الرقاب��ة على األنش��طة التجاري��ة، وضمن 
مالي��ة  وحزم��ة  متكامل��ة  اس��تراتيجية 
وإج��راءات غير مس��بوقة للتعام��ل مع هذه 
الظ��روف االس��تثنائية، والتي م��ن ضمنها 
تواف��ر المنتجات األساس��ية في األس��واق، 
تم تكثي��ف الحم��الت التفتيش��ية الدورية 
في هذا الش��أن من قبل إدارة التفتيش في 
ال��وزارة. وبع��د رصد ظاهرة ارتفاع أس��عار 
الفواك��ه والخض��روات في اآلون��ة األخيرة، 
قام المفتش��ون الس��بت بزي��ارات ميدانية 
لألس��واق لالطالع عن قرب عن مدى توافر 
الخض��ار والفواكه من جه��ة والتحقق من 

أسعارها من جهة أخرى.
وأوضح��ت الوزارة أنه ج��رت عملية التحري 
على ع��دد من المس��تودعات لالطالع على 
كمية مخزون الخضار والفواكه فيها، وتبين 
وجود 3 مس��تودعات بها كميات كبيرة من 
الفواك��ه والخضروات بعضها يعود لش��هر 
فبراي��ر هذا العام، ما يح��د من تدفقها في 

األسواق وارتفاع أسعارها.

وأك��دت ال��وزارة أن��ه س��يتم اتخ��اذ كافة 
اإلجراءات القانونية اتجاه المخالفين وذلك 
اس��تنادًا إل��ى قانون رقم 35 لس��نة 2012 
بش��أن حماي��ة المس��تهلك. وش��دد وزير 
الصناع��ة والتجارة والس��ياحة على ضرورة 
طرح البضائع في األس��واق مع مراعاة عدم 

المغ��االة ف��ي األس��عار، مؤكدًا أيض��ًا على 
ضرورة التعاون والتكاتف في هذه الظروف 
االس��تثنائية التي تمر بها مملكة البحرين، 
فيم��ا دع��ت ال��وزارة إل��ى االلت��زام الت��ام 
بالقوانين والتشريعات واألنظمة المعمول 

بها في المجال التجاري في المملكة.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
20 صفحة - 210 فلوس

ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Shaban 1441 55 شعبان
March 2020 2929 مارس

Year: 12السنة
No:4184العدد
SUNاألحد

الخليـــج ومتجرهـــا  فـــازت صيدليـــة 
العمومـــي بمناقصـــة لـــوزارة الصحـــة 
لشـــراء مســـتعجل ألجهزة االستشعار 

الحـــراري لكشـــف فيـــروس “كورونـــا” 
الدولـــي  البحريـــن  بمطـــار  المســـتجد 

والموانئ بقيمة 49 ألف دينار.

49 ألف دينار ألجهزة كشف “كورونا”

)08(

سمو رئيس الوزراء: ال نقبل أبدا 
أن يتعرض بحريني ألي مكروه

المنامة - بنا

تابـــع رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة ببالغ 
البحرينييـــن  المواطنيـــن  عـــودة  االهتمـــام 
أن  ســـموه  مؤكـــًدا  بالخـــارج،  العالقيـــن 
الحكومـــة حريصة على عـــودة أبنائنا الذين 
تقطعت بهم السبل؛ بسبب إغالق المطارات 
احترازًيـــا، مع أخـــذ اإلجـــراءات االحترازية 

والتدابيـــر الوقائيـــة التـــي تضمـــن ســـالمة 
المواطنين العائدين وطاقم الطائرة، وتكفل 
عودتهـــم لبالدهـــم معززيـــن مكرميـــن، الفًتا 
ســـموه إلى أن ســـالمة المواطن هي أولوية 
أينمـــا كان، وال نقبل أبدا وتحت أي مبرر أن 
يتعرض مواطن ألي مكـــروه، والحكومة لم 
ولن تتخلى عن مواطنيها، فهم في رعايتها 

أينما كانوا.

أكــد مركــز االتصــال الوطنــي أن مملكــة البحريــن ومنذ انتشــار فيروس كورونــا بمختلف دول العالــم بدأت بإجالء 
مواطنيهــا الراغبيــن بالعــودة إلــى المملكــة، وباألخــص المواطنيــن البحرينييــن الموجوديــن فــي إيــران، من خالل 

رحالت جوية مباشرة إلى البحرين تتوافق مع االجراءات االحترازية الطبية.

 وأضـــاف المركـــز أن على الســـلطات 
القطريـــة التوقـــف عـــن التدخـــل بما 
يؤثر على هـــذه الترتيبات من خالل 
رحـــالت جوية تجاريـــة تعرض كافة 
المســـافرين على تلـــك الرحالت لكل 

بســـبب  الماثلـــة  الصحيـــة  المخاطـــر 
وكذلـــك  كورونـــا،  فيـــروس  تفشـــي 
طواقم تلـــك الطائرات والمســـافرين 
وموظفـــي المطـــارات التـــي تعبر من 
خاللهـــا تلـــك الرحـــالت التـــي تفتقـــر 

للقواعد الصحية الالزمة كما توصي 
بها منظمة الصحة العالمية.

علـــى  يتوجـــب  أنـــه  المركـــز  وأكـــد 
الســـلطات القطريـــة اتبـــاع القواعـــد 
الالزمـــة  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 

لحفـــظ صحـــة وســـالمة المســـافرين 
وموظفـــي  الطائـــرات  وطواقـــم 
مختلـــف المطـــارات بمـــا يتوافـــق مع 
أنظمـــة اتحـــاد النقل الجـــوي الدولي  
ترتيـــب  تـــم  أنـــه   )IATA(. وأضـــاف 
رحلـــة طيـــران اليـــوم  تتوافـــق مـــع 
الطبيـــة  االحترازيـــة  االجـــراءات 
الالزمـــة إلجالء المواطنيـــن العالقين 

اآلن في الدوحة.

ترتيب رحلة إجالء للعالقين في الدوحة اليوم
مطالبة السلطات القطرية بعدم التدخل بما يؤثر على خطة اإلجالء

فعاليات لــ “^”: تجاوز المحنة يستلزم دعًما من التجار أسوة بنظرائهم الخليجيين

من بنوك سعودية لمحاربة “كورونا”

مـــن أجمل األوصاف التي اســـتخدمتها المصارف والمجموعات 
الماليـــة فـــي المملكة العربية الســـعودية وهي تقدم مســـاهماتها 
الماليـــة الضخمة لدعم الحكومـــة والقطاع الصحي في مواجهة 
كورونـــا، أن المســـؤولية الوطنيـــة اإلنســـانية تمثـــل عرفاًنا بدور 
الدولة وبجهود “أبطال الصحة”. وفق الرؤية التي طرحها خادم 
الحرميـــن الشـــريفين عاهـــل المملكـــة العربيـــة الســـعودية الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود، بل وقبل قمة العشـــرين، برزت 
مبـــادرات المصـــارف والمجموعـــات المالية العاملة فـــي المملكة 
الشقيقة لتعاضد جهود الحكومة في مواجهة تداعيات كورونا، 
وســـارعت 12 مجموعة مالية ومصرًفا لتقديم مساهمات زادت 
علـــى 160 مليـــون ريـــال. وعلـــى صعيد مـــواٍز، طالبـــت فعاليات 
محليـــة كبـــار التجـــار بالمبـــادرة واإلســـراع بتســـجيل الموقـــف 
الوطني تجاه الشعب والحكومة لمواجهة الجائحة عبر تأسيس 
صنـــدوق تضامنـــي، وتوفير الدعـــم المالي للمواطنيـــن من ذوي 
الدخل البســـيط والمحـــدود، موضحين أن صمتهـــم الراهن غير 
مقبـــول، ويخالف وقفة الدولة الدائمة معهـــم، ويناقض مواقف 

نظرائهم بدول الخليج والمنطقة والعالم.

هورة عالي تحت مجهر “البالد”

األرقـــام ال تكـــذب، وتراجـــع الرقعة 
الزراعيـــة في البحرين تحت عجلة 
يمثـــل  مـــازال  العمرانـــي،  الزحـــف 
واقعـــا عجـــزت عـــن إيقافـــه حتـــى 
اللحظـــة، كل مبادرات تنمية ودعم 

القطاع الزراعي.
قبل عقد من الزمان كانت مســـاحة 

فـــي  للزراعـــة  الصالحـــة  األراضـــي 
الرســـمية  لألرقـــام  وفقـــا  المملكـــة 
تبلـــغ 6400 هكتار، أمـــا اليوم، فإنها 
هـــذه  هكتـــار.   3700 تتجـــاوز  ال 
المؤشـــرات تؤكـــد حقيقـــة مفادهـــا 
أن القطاع بشـــكله التقليدي لم يعد 

قادرا على المنافسة.

القطاع العجوز.. فرص اإلنعاش سانحة

)05 - 04(
)02(

عقدت سوليدرتي البحرين،  «
الخميس اجتماع الجمعية 

العامة العادية للسنة المالية 
2019، حيث وافق المساهمون 

على توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 
%، تعادل 15 فلسا لكل سهم 

عادي يملكه المساهمون.

أّكد نائب رئيس هيئة األركان  «
المشتركة األميركّية جون هايتن 

استمرار العملّيات العسكريّة 
األميركّية في الخارج على الرّغم من 

تفّشي كورونا الذي ُيجبر الجنود 
على اتّخاذ احتياطات غير مسبوقة 

لحماية أنفسهم من الفيروس.

شّكلت صناعة صيد اللؤلؤ أهمية  «
على مّر التاريخ بالنسبة القتصاد 

البحرين، حيث كانت العاصمة 
السابقة المحرق مركزها 

العالمي، وتم تشييد مركز زوار 
طريق اللؤلؤ ضمن موقع مسار 

اللؤلؤ في المحرق البحرينية.

تنظم اللجنة األولمبية البحرينية بالتعاون مع منظمة  «
خالد بن حمد الرياضية )KHK ESPORT( والبحرين 

كوميك كون )BCC( بطولتين لأللعاب اإللكترونية في 
لعبتي )FIFA20( و) PUPG MOBILE(، األولى سيتنافس 

فيها العبو منتخبنا 
الوطني األول لكرة 

القدم.

1608121915

األولمبية تنظم بطولة لأللعاب اإللكترونيةالمحرق موطن صيد اللؤلؤالبنتاغون: العمليات العسكرية مستمرة“سوليدرتي” توزع أرباحا بـ 15 %

تأمين عودة 
البحرينيين 
العالقين 
معززين 
مكرمين

سمو رئيس الوزراء

أمل الحامد

سيدعلي المحافظة | تصوير رسول الحجيري

مليون ريال
160

سعيد محمد وإبراهيم النهام

اسمهان بوخوة
حصد التميز 

باألفكار الشبابية

فـــي كل األعمـــال التـــي تـــدر أرباًحـــا علـــى أصحابهـــا، ال تقتصـــر المنافســـة على 
الســـعي الغتنام نصيب األســـد من الســـوق، وتحقيق أعلى معدالت األرباح بين 
المنافســـين، بل نرى تســـابًقا بين رجال األعمال واألثرياء والمشاهير في جميع 

أنحاء العالم على عمل الخير.
حـــس المســـؤولية االجتماعية لدى األفراد والمؤسســـات هو الدافـــع األكبر لهذا 
التســـابق المحمود، كنوع من رد الجميل للمجتمـــع وانعكاس لاللتزام األخالقي 

بالمساهمة في التنمية، وتحسين جودة الحياة لجميع مكونات المجتمع.
كثيـــر مـــن الحكومات تفـــرض على الشـــركات تخصيص جزء مـــن أرباحها على 
المســـؤولية االجتماعية، الهند على ســـبيل المثال تجبر الشـــركات على إنفاق 2 

% من األرباح قبل الضرائب على المسؤولية االجتماعية.
حكومـــة البحريـــن بقيـــادة رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة 
بـــن ســـلمان آل خليفة، لم تفـــرض هذا االلتزام على أحد، بـــل على العكس دأبت 
دائًمـــا علـــى تقديم يد العون لكل من تتعثر خطاه أثناء الســـير في طريق العمل 
التجاري، وفي المقابل أظهر التجار في البحرين على مر التاريخ إدراًكا وحًســـا 

عاليين بالمسؤولية االجتماعية.
لكـــن في ظـــل األزمة الراهنـــة التي تفرضهـــا جائحـــة “كورونا” علـــى العالم كله، 
والتـــي عزلت أكثر من 3 مليارات إنســـان في مســـاكنهم، يبـــدو أن بعض التجار 
في البحرين وضعوا حسهم بالمسؤولية االجتماعية قيد الحجر المنزلي، فلم نَر 
سوى عدد محدود جدا من المبادرات الخجولة، فهل سنشهد في الفترة المقبلة 
مبـــادرات مهمة من تجـــار البحرين تعكـــس إدراكهم بمســـؤوليتهم االجتماعية، 
وتكـــون امتـــدادا لمواقفهم التاريخية المشـــرفة تجاه البحريـــن صاحبة الفضل 

عليهم؟

“كورنا” يفرض خروج حس المسؤولية من العزل

في كل يوم تتعاظم تأثيرات انتشار  «
فيروس كورونا، لتضرب توقعات 

الطقس. وذكر صاحب حساب “بحرين 
ويذر” المتخصص في رصد حالة 

الطقس أن تأثيرات الفيروس أدت إلى 
انخفاض دقة التنبؤات الجوية في عالم 

الطقس بشكل كبير.

“كورونا” يضرب توقعات الطقس

)١٧(

المنامة - األهلي المتحد

المنامة - بنا

يعمـــل البنـــك األهلي 
المتحد على تشجيع 
عمالئـــه علـــى القيام 
بمختلـــف معامالتهم 
اليوميـــة  المصرفيـــة 

عبر حلولـــه الرقمية المتكاملة المتوفرة 
لهم دون مغادرة منزلهم.

“األهلي” يروج 
لخدماته الرقمية

)09(

أعلنت وزارة الصحة عن وصول المواطنين  «
الموجودين في مسقط القادمين من 

إيران عبر الدوحة صباح أمس على متن 
طائرة مؤجرة إلجالئهم، بعد التنسيق مع 

األشقاء في سلطنة  عمان، حيث تم اتخاذ 

كل اإلجراءات االحترازية الطبية المحكمة 
المتبعة من وزارة الصحة لكل القادمين 

من الدول المنتشر بها فيروس كورونا 
)COVID-19(؛ حفاظا على سالمتهم وسالمة 
عائالتهم وطاقم الطائرة وكذلك المواطنين 

والمقيمين. وقالت الوزارة إنها تشكر األشقاء 
في سلطنة عمان على تعاونهم إلجالء 

المواطنين، واتخاذهم جميع اإلجراءات 
االحترازية والوقائية بما يحفظ صحة وسالمة 

الجميع.
وأشادت رئيس األوقاف الجعفرية يوسف  «

الصالح بجهود الحكومة بمختلف األجهزة 
والمؤسسات بالتضافر مع المجتمع لتجاوز 

الظرف الصحي الراهن.

وصول المواطنين العالقين في مسقط

محرر الشؤون المحلية

)٠٦(



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أشـــاد 
للتدريـــب  البحريـــن  جمعيـــة 
وتنميـــة الموارد البشـــرية أحمد 
عطيـــة بالجهـــود الوطنيـــة التي 
يبذلهـــا الفريق الوطني للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا )كوفيـــد ١٩( 
بقيـــادة حكيمـــة من ولـــي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
والتـــي  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
أثبتت للعالم بأسره أن البحرين 
إدارة  فـــي  بـــه  يحتـــذى  مثـــال 
األزمات.وأشـــاد بمـــا يوليـــه ســـمو 
ولـــي العهـــد مـــن اهتمـــام ومتابعـــة 
جميـــع  وســـامة  صحـــة  لضمـــان 
المواطنيـــن والمقيمين، وبمســـاعي 
ســـموه الحثيثة والجهود اإلنسانية 
الوطنية النبيلة التي يقودها سموه 

فـــي تذليل مختلـــف التحديات من 
أجـــل الحفاظ على صحة وســـامة 

الجميع. 
 وأكد عطية دعـــم جمعية البحرين 
للتدريـــب لجهـــود فريـــق البحريـــن 
واستعداد أعضاء الجمعية للتطوع 
الوطـــن  خدمـــة  فـــي  والمســـاهمة 
والمواطن سائلين المولى عز وجل 

أن يحفظ البحرين قيادة وشعبًا.

كشــف ســفير جمهوريــة الصيــن الشــعبية لــدى مملكــة البحريــن أنــور حبيــب هللا، عــن أن الصين أعلنــت تعاونهــا الكبير في 
جميــع المجــاالت التــي تصب في دعم جهــود حكومة البحرين في التحدي الخطير الذي تمر به حاليا في مواجهة التصدي 
لفيروس كورونا “ كوفيد - 19”، هذا الوباء الذي يتفشى اآلن عالميا وتواجهه مملكة البحرين كما تواجهه بقية دول العالم 

جميعا، مبينا أن جمهورية الصين تعرب عن خالص تعاطفها وجهوزيتها للتعاون مع البحرين في مواجهة التحدي.

وأكـــد حبيب هللا في تصريحـــات خاصة لـ 
“البـــاد”، أمـــس أن عمل حكومـــة البحرين 
فـــي التصـــدي لوبـــاء كوفيد 19، وسلســـلة 
التـــي  االحترازيـــة  والتدابيـــر  اإلجـــراءات 
االنتشـــار  مـــن  الفيـــروس  لمنـــع  اتخذتهـــا 
واالنتقال، كان محط إشادة وتقدير عالمية 
مـــن منظمـــة الصحـــة العالميـــة والمجتمـــع 
الدولـــي، بـــل رافقتـــه إشـــادة وتقديـــر عال 
من جمهورية الصين والحكومة والشـــعب 
الصينـــي، مبينـــا أن نجـــاح عمـــل الحكومة 
واضـــح من الدعـــم المتواصل من الشـــعب 
يقـــف  والـــذي  مكوناتـــه،  بـــكل  البحرينـــي 
بثبـــات مـــع الحكومـــة فيمـــا اتخذتـــه مـــن 
خطط وتدابير احترازيـــة وفعالة وحازمة 
الحتواء كوفيد - 19، مؤكدا ثقة الحكومة 
الصينية والشعب الصيني في ان البحرين 
ســـتتغلب في نهاية المطاف على فيروس 
كورونـــا، بدعم القيـــادة الحكيمة من عاهل 

البـــاد جالـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى آل 
خليفـــة، ورئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب 
الـــوزراء صاحـــب  لرئيـــس مجلـــس  األول 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة وجهودهم المتواصلة والمســـتمرة 
فـــي أن تصـــل البحريـــن والمقيمـــون علـــى 

أرضها الى بر السام واألمان.
وأوضح السفير الصيني أن الصين أسست 
نظامـــا موحدا علـــى الصعيـــد الوطني منذ 
انتشـــار كوفيـــد 19، وحشـــدت كل مـــوارد 
الوقايـــة  تدابيـــر  أكثـــر  واتخـــذت  األمـــة، 
والســـيطرة شـــموال وصرامـــة، وســـيطرت 
الصين على الوباء في وقت قصير بشـــكل 
أساســـي، واآلن يتحرك االتجـــاه اإليجابي 
للوقاية والسيطرة قدما على نحو مستمر، 
ويعود النظـــام االجتماعي بطريقة منظمة 

العمـــل  اســـتئناف  ويندفـــع  طبيعتـــه  إلـــى 
واإلنتـــاج بســـرعة. وبذل الشـــعب الصيني 
تضحيـــات كبيرة وقـــدم مســـاهمات مهمة 
فـــي حماية أمـــن الصحـــة العامـــة العالمية 

وأمن صحة البشرية.
وبين حبيب هللا أن الفيروس عدو مشترك 
للبشـــرية يتطلـــب اســـتجابة مشـــتركة من 
المجتمـــع الدولـــي، وقـــد شـــاركت الصيـــن 
كوفيـــد  بمكافحـــة  الخاصـــة  المعلومـــات 
19 مـــع المجتمـــع الدولـــي بـــروح االنفتـــاح 
والشفافية والمســـؤولية منذ بداية انتشار 
الفيـــروس بما يوفر وقتا ثمينا لدول العالم 
فـــي مكافحة الوباء والوقاية منه، مضيفا: 
وفـــي الوقـــت الحاضـــر الصيـــن متمســـكة 
بروح مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، 
تقوم بإجراء التعاون الدولي بشـــكل نشط 
بشـــأن مكافحـــة الوبـــاء، وتوفيـــر مختلف 
أشـــكال الدعم للدول األخـــرى التي تعاني 

من كوفيد 19، ويشـــمل هـــذا الدعم التبرع 
ومشـــاركة  العاجلـــة،  الطبيـــة  باإلمـــدادات 
خبرات الوقاية والســـيطرة، وإرســـال فرق 
الخبراء، وقـــد حظي هـــذا بالتقدير العالي 
واإلشـــادة الواســـعة مـــن منظمـــة الصحـــة 

العالمية والمجتمع الدول، ألن
هـــذا الفيـــروس ال يعرف الحـــدود والعرق، 
يتطلـــب  للبشـــرية  مشـــترك  عـــدو  فهـــو 

استجابة من المجتمع الدولي.
وأعـــرب حبيب هللا عن أســـفه مـــن البعض 
لتســـييس المرض وربط الفيروس بالصين 
وتشـــويه صـــورة الصيـــن، مشـــيرا إلـــى أن 

هـــذه التحـــركات تتعامى عـــن التضحيات 
الهائلـــة التـــي بذلهـــا الشـــعب الصينـــي في 
حماية صحة البشـــرية وســـامتها، وتشهر 
المســـاهمات الجليلـــة التـــي قدمتها الصين 
فـــي أمـــن الصحـــة العامـــة الدوليـــة، تؤمن 
الصيـــن بأن مثـــل هذه التصرفـــات تتنافي 
مـــع التوصيات االحترافية لمنظمة الصحة 
العالميـــة، وتتعـــارض أيضـــا مـــع توقعـــات 
المجتمـــع الدولـــي وجهـــوده فـــي الحـــرب 
هـــذه  وإن  الفيـــروس،  ضـــد  المشـــتركة 
التحركات تضـــرر وحدة المجتمـــع الدولي 

ويجب معارضته مقاطعته بشدة.
وأكد السفير الصيني لدى مملكة البحرين: 
صداقـــة  والبحريـــن  الصيـــن  بيـــن  تربـــط 
تاريخيـــة، وتبادل الجانبـــان الدعم الثابت 
فـــي القضايـــا المتعلقة بالمصالـــح الحيوية 
البلديـــن  لـــكا  المشـــتركة  واالهتمامـــات 
ويساعد بعضها البعض في الوقت الصعب 

لكا الجانبين. 
وقد بعث جالة الملك والقيادة البحرينية 
للرئيس الصيني شي جينبينغ وغيرها من 
القيادة الصينية برقية التعازي في أصعب 
وقـــت لمكافحة الشـــعب الصينـــي لكوفيد 
19، حيـــث أشـــادوا فيهـــا بدور مهـــم لعبته 

الصيـــن في مكافحة الوباء وأكدوا مجددا 
اتخذتهـــا  التـــي  للتدابيـــر  البحريـــن  دعـــم 
الصين مـــن أجل مكافحة الوبـــاء وقدمت 
للصيـــن،  والمســـاعدة  السياســـي  الدعـــم 
وهو يعد انعكاســـا حيا للصداقـــة الصينية 

البحرينية مشاركة في السراء والضراء.
واشار السفير حبيب هللا إلى حرص الصين 
علـــى مواصلـــة تعزيز التواصل والتنســـيق 
وإجراء التعاون في شـــأن مكافحة الوباء 
بكيفيـــة  المتعلقـــة  التجـــارب  ومشـــاركة 
مكافحة الوباء والعاج الطبي مع البحرين 
فـــي المناســـبة الحاســـمة الحتـــواء الوباء، 
منوهـــا أنه اتخذت الشـــركات الصينية في 
البحرين، متمسكة بروح مجتمع المستقبل 
المشـــترك للبشـــرية العديد من اإلجراءات 
كالتبـــرع باإلمـــدادات الطبيـــة انطاقـــا من 
أنـــه  معتقـــدا  االجتماعيـــة،  مســـؤوليتها 
عبـــر الجهـــود المشـــتركة ضـــد كوفيـــد 19، 
ستشـــهد الصداقـــة التقليدية بيـــن البلدين 
تعزيـــزا، كما سيشـــهد التعـــاون العملي في 
يرتقـــي  بمـــا  تعميقـــا،  المجـــاالت  مختلـــف 
بعاقة التعاون والصداقة بين البلدين إلى 

مستويات جديدة.
ونـــوه الســـفير حبيـــب هللا: أثبـــت انتشـــار 
تمثـــل  البشـــرية  أن  مجـــددا   19 كوفيـــد 
مجتمعـــا يتشـــارك الســـراء والضـــراء، وأن 
جميع البلدان يتحتم عليها االتحاد والعمل 
معـــا مـــن أجـــل مواجهـــة المـــرض بشـــكل 
العمـــل  الصيـــن  تعتـــزم  مؤكـــدا:  مشـــترك، 
مـــع دول العالـــم بمـــا فيها مملكـــة البحرين 
الصديقـــة من أجل تعزيز التعـــاون الدولي 
فـــي الوقايـــة مـــن كوفيـــد 19 والســـيطرة 
عليه، والمشـــاركة فـــي مواجهة التحديات 
أمـــن  وحمايـــة  المشـــتركة  والتهديـــدات 
الصحـــة العامة العالمية مســـتندة في ذلك 
إلـــى مفهـــوم مجتمع المســـتقبل المشـــترك 

للبشرية.

أنور حبيب الله
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اجتماع إلكتروني للجنة اإلسكان تناول الموضوعات العاجلة

بعد البحرين... إيطاليا تستخدم “هيدوكسي كلوروفين” في عالج مصابي “كورونا”

الخطـــة  دعـــم  إطـــار جهـــود  فـــي 
فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
كورونا “كوفيد 19”، شرعت لجنة 
اجتماعاتهـــا  عقـــد  فـــي  اإلســـكان 
تقنيـــة  باســـتخدام  الدوريـــة 
وتنـــاول  بعـــد”،  عـــن  “االتصـــال 
االجتمـــاع عددا مـــن الموضوعات 
اإلســـكانية العاجلـــة، تركزت على 
العديـــد مـــن الحـــاالت اإلنســـانية 

والبت فيها.
بهـــذا  اإلســـكان  وزارة  وأكـــدت 
إلـــى  تســـعى  أنهـــا  الخصـــوص 
توظيـــف التكنولوجيا فـــي كل ما 
مـــن شـــأنه تقليـــل االختـــاط بين 
متســـبيها حفاظا على ســـامتهم، 
الحكومية  للتوجيهـــات  وتطبيقـــا 
باتخاذ اإلجراءات المناسبة؛ للحد 
التاجـــي،  الفيـــروس  انتشـــار  مـــن 
تقنيـــة  اســـتخدام  بـــأن  مشـــيرة 

االتصـــال عـــن ُبعـــد تأتي تماشـــيا 
مـــع حـــرص الـــوزارة علـــى تفعيل 
اســـتخدام التكنولوجيا واالعتماد 
على الحلول المبتكرة، حيث تولي 
الـــوزارة اهتماًما بالًغـــا في تفعيل 
التكنولوجيا بمـــا يلبي احتياجات 
والمنتفعين  المراجعين  وتطلعات 

من الخدمات اإلسكانية.

وفـــي إطـــار حـــرص الـــوزارة على 
مواصلـــة خدمـــة المواطنين، فقد 
دعت جميع المراجعين لاستفادة 
مـــن الخدمـــات اإللكترونيـــة التي 
تقدمهـــا الـــوزارة وتحديـــدا فيمـــا 
يتعلـــق تقديـــم طلـــب جديـــد، أو 
عـــن  القائمـــة  الطلبـــات  تحديـــث 
طريق زيـــارة الموقـــع اإللكتروني 

أو عـــن طريق المســـح علـــى الرمز 
الشـــريطي الــــ “باركـــود” المتوفـــر 
االجتماعـــي  التواصـــل  بمواقـــع 
للوزارة؛ لتســـهيل سير المعامات 
نهـــج  علـــى  وســـيرا  اإلســـكانية، 
الـــوزارة الـــذي يعمـــل علـــى أتمتة 
األنظمـــة والمعامـــات إلكترونيـــا، 
الرقميـــة  المســـتجدات  لمواكبـــة 
والســـعي لخدمـــة المراجعين في 

أقرب وقت وبأقل جهد.
كمـــا أكـــدت الـــوزارة أنهـــا ترحـــب 
االستفســـارات  جميـــع  باســـتقبال 
عـــن طريق االتصال أو عن طريق 
النظـــام  عبـــر  الماحظـــات  تلقـــي 
الوطنـــي للمقترحـــات والشـــكاوى 
كادر  يقـــوم  حيـــث  “تواصـــل”، 
مختـــص بالـــوزارة بمتابعـــة جميع 
االتصـــاالت والماحظـــات الواردة 

إليها والرد عليها.

جانب من االجتماع اإللكتروني

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - جمعية البحرين للتدريب

عطية يشيد بجهود التصدي لـ “كورونا”

بدور المالكي

بعد أن استخدمته البحرين في عاج المصابين 
من فيروس كورونا المســـتجد “كوفيد 19”، منذ 
5 أســـابيع، وجـــاءت نتائجـــه فعالـــة وإيجابيـــة 

في عـــاج المرضى المصابين بفيـــروس كورونا 
وتعافيهـــم، وافقت وزارة الصحة اإليطالية على 
اســـتخدام عقار “هيدروكسي كلوروكين”، حيث 
نشـــرت الجريـــدة الرســـمية فـــي إيطاليـــا قـــرارا 
بأنـــه يمكـــن لألطباء وصف األدويـــة التي تعتمد 

علـــى “هيدوكســـي كلوروكيـــن”، لعـــاج المرضى 
المصابين بكورونا. ووفقا للتقرير الذي اعتمدته 
وزارة الصحة تمت الموافقة على وصف األدوية 
المضـــادة للماريا التي تحتوي على الكلوروكين 
والهيدروكســـي كلوروكويـــن فـــي إيطاليـــا، فـــي 

كورونـــا.  بعـــدوى  المصابيـــن  المرضـــى  عـــاج 
وأشـــارت تقاريـــر دوليـــة إلـــى أن العـــاج حقـــق 
نتائج إيجابية في عاج المرضى المصابين في 
فيروس كورونا، وأدى إلـــى تعافي العديد منهم 

في الصين وكوريا وفرنسا وأميركا.

محرر الشؤون المحلية

المنامة - معهد التنمية السياسيةالمنامة - “بيبا”

أكـــد المدير العـــام لمعهـــد اإلدارة العامة 
)بيبـــا( رائـــد شـــمس أهمية تكاتـــف كافة 
كـــوادر وقـــادة المؤسســـات الحكوميـــة 
والتحديـــات  األزمـــات  مواجهـــة  فـــي 
المقبلة، والعمل معا كفريق واحد )فريق 
البحرين(، مشـــيرا إلى أن اهتمام المعهد 
بتعزيـــز ســـبل “التعّلم عن ُبعـــد” في ظل 
الظـــروف الراهنـــة نابـــع مـــن مســـؤولية 
بـــأداء  االرتقـــاء  إلـــى  هادفـــة  وطنيـــة 
الموظـــف الحكومي بما يرفع من كفاءة 
يقّدمهـــا  التـــي  الحكوميـــة  المخرجـــات 
أثناء اّتباعه لسياســـة العمل من المنزل؛ 
نظـــًرا لمـــا تتطلبـــه المرحلـــة الحالية من 
تباعـــٍد اجتماعي نابع مـــن مجتمٍع  واٍع، 
يعـــي ضـــرورة التباعـــد المجتمعـــي مـــع 

الحفـــاظ علـــى مؤشـــرات أداء حكومي 
مرتفعة ترتقي بالتطلعات الوطنية.

وأوضـــح أن المعهد يعمـــل على تكثيف 
برامجـــه الخاصـــة بالّتعلـــم اإللكتروني، 
خصوصا الدورات اإللكترونية المباشرة 
علـــى تمييزهـــا  المعهـــد  التـــي يحـــرص 
المـــدّرب  بيـــن  مـــا  المباشـــر  بالتفاعـــل 
والمتدربيـــن وبمـــا يســـاهم فـــي تعزيـــز 

يحصـــل  التـــي  التعليميـــة  المخرجـــات 
عليها المتلقي.

جاءت تصريحات شمس في ظل طرح 
المباشـــرة  اإللكترونيـــة  الـــدورة  “بيبـــا” 
المتخصصة في مجال التحليل النوعي 
 ،”)ATLAS.ti )8“ للبيانـــات عبـــر برنامـــج
حيث تعقد الدورة إلكترونيا مجانا بين 

6 و20 أبريل.
وقال إن دورة التحليل النوعي للبيانات 
مخّصصة لطلبة ماجستير اإلدارة العامة 
والمهتميـــن فـــي مجال البحـــث العلمي؛ 
بهدف تزويدهـــم بالمهارات الازمة في 
هذا المجال الذي يعد أساسيا في عملية 
تقديم دراســـات علميـــة ممنهجة مبينة 
على إحصاءات معتمـــدة ومتوافقة مع 
فضلـــى األدوات العلميـــة المعروفة على 

المستوى العالمي.

برنامجـــه  تدشـــين  عـــن  المعهـــد  أعلـــن 
“الوعـــي  بعنـــوان  الجديـــد  اإللكترونـــي 
السياســـي”، والذي يحتوي على سلسلة 
مـــن المحاضرات المجانيـــة التي تعتمد 
علـــى تقنيـــة المعلومـــات فـــي التواصل 
مـــع الجمهـــور، فـــي إطـــار االلتـــزام بمنع 
التجمعـــات؛ بهـــدف الوقاية من انتشـــار 

فيروس “كورونا” )كوفيد 19(.
جـــاء ذلـــك تماشـــًيا مع اإلجـــراءات 
االحترازيـــة التي تتخذهـــا البحرين 
واحتـــواء  انتشـــار  لمكافحـــة 
معهـــد  مـــن  وحرًصـــا  الفيـــروس، 
البحريـــن للتنميـــة السياســـية علـــى 
مواصلـــة تأدية رســـالته ودوره في 
تنميـــة الوعـــي السياســـي بالمجتمع 

في مختلـــف الظروف.وقالت المدير 
إن  جناحـــي  إيمـــان  للمعهـــد  التنفيـــذي 
برنامـــج “الوعي السياســـي” اإللكتروني 
يتماشـــى مـــع التوجهـــات الراهنـــة فـــي 
اســـتثمار البنيـــة التكنولوجيـــة الرائـــدة 
التـــي تتمتع بها مملكـــة البحرين؛ بهدف 
اســـتمرار وتيـــرة اإلنجـــاز فـــي مختلـــف 
القطاعـــات، مشـــيرة إلى حـــرص المعهد 

على اســـتمرار جهوده في تنمية الوعي 
السياســـي ومواصلـــة مبادراتـــه الرامية 
إلى تأهيل المواطن للمشاركة السياسية 
وفًقـــا ألحكام الدســـتور وميثـــاق العمل 

الوطني.
االســـتثنائية  الظـــروف  أن  وأوضحـــت 
الراهنـــة التـــي تمر بهـــا مملكـــة البحرين 
الجميـــع  مـــن  تتطلـــب  أجمـــع،  والعالـــم 
بقيـــم  والتمســـك  والتعـــاون  التكاتـــف 
لتخطـــى  الوطنـــي  والـــوالء  االنتمـــاء 
تداعيـــات هذه المرحلة، وهو ما يســـعى 
إليه البرنامج والذي يهدف إلى ترسيخ 
قيـــم المواطنـــة والتســـامح والتعايـــش 
السلمي في أذهان المواطنين، خصوًصا 
فـــي ظل ما تميـــزت بـــه إدارة الحكومة 

لألزمة.

إيمان جناحيرائد شمس

مجانــي وبشــكل  أبريــل  و20   6 بيــن  مــا  تماشــيا مع توجهــات الدولة لمكافحة فيــروس كوروناتنعقــد 
“التنمية السياسية” يطلق محاضرات توعوية إلكترونية للجمهوردورة تدريبية “عن ُبعد” لطالب الماجستير

أحمد عطية



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

توجيهات سمو رئيس الوزراء لتحرير العالقين
Û  المتابعــة الشــخصية مــن ســمو رئيــس الــوزراء لموضــوع العالقيــن بالخــارج

تحمــل رســالة بالغــة األهمية للــوزراء والمســؤولين بضرورة تفكيــك كل ُعقد 
هذا الموضوع؛ ألن دور المســؤول تحرير المواطن من مشــكلته، وليس تركه 

وحيدا بال طوق نجاة.
Û  هذه هي عقيدة العمل لدى ســموه؛ ألن ســعادته برؤية المواطن معززا مكرما

في بلده، وال يقبل أبدا - وتحت أّي مبرر- أن يتعرض مواطن ألي مكروه؛ ألن 
الحكومة لم ولن تتخلى عن مواطنيها، فهم في رعايتها أينما كانوا.

Û  موضــوع العالقيــن أحــرج نوابــا مــع وزراء ومســؤولين آخريــن؛ بســبب عــدم
الــرد علــى  أو عــدم  بالتطمينــات  أو اإلخــالل  مــع األفعــال  اقتــران األقــوال 

االتصاالت.
Û  وليــس مــن مصلحــة البحريــن توتيــر العالقــة بيــن الســلطتين بهــذه الفتــرة

الحرجــة؛ ألن الهــدف األكبــر هــو عــودة المواطن لحضــن بالده، وفــق ما يأمر 
به الدســتور، وهو ما تســهر على تطبيقه رئيســة مجلس النواب فوزية زينل 
ووكيلة وزارة الخارجية الشــيخة رنا بنت عيســى آل خليفة، واللتان تبذالن 

جهودا كبيرة وبعيدة عن األضواء.
Û  عــدم مصارحــة بعــض المســؤولين للمواطنيــن بالتحديــات أو تهربهــم مــن

التواصل مع النواب يفاقم المشكلة، في حين يمكنهم استثمار هذه األحداث، 
وتحويــل مشــاعر المتضرريــن من الســلب إلى اإليجاب، مثلمــا جرى مع نائب 
ا مع ابنه من موريتانيا، أو  كويتي عالق بإســبانيا، أو إجالء اإلمارات ســعوديًّ

إعاشة طلبة سعوديين بفندق فخم في موسكو.
Û  كــرة أعــداد العالقيــن بــدأت تكبــر. وتداولــت فيديوهــات لطلبــة بحرينييــن

متضرريــن بالهنــد واألردن بعــد فرض حظــر التجول، وتعالــت أصوات أخرى 
في الفلبين وتايلند وغيرهما. وربما يكون العدد األكبر في إيران.

Û  مــن األوفــق تشــكيل لجنــة حكومية مؤقتة لحــل موضوع العالقيــن، بدال من
بعثرة الجهود واالتصاالت بين وزارات وجهات متفرقة، وأن يكون للشركات 
الكبــرى دور أكبــر، بــدال مــن حالــة التفــرج و”صمــخ النواخــذه”، وأن تضطلــع 
شركة طيران الخليج بعمل محوري في خطة إجالء المواطنين من القارات 
الخمــس، وأن يرافــق فريق طبــي بالرحالت ثم يحجــر كادر الطائرة والفريق 

لمدة 14 يوما وفقا للقواعد المعمول بها.
Û  كما يتعين على هذه اللجنة – إن تشكلت - تعويض المتضررين ممن تحملوا

كلفة عودتهم على نفقتهم بســبب حرب األســعار بتذاكر الســفر؛ ألنها أرهقت 
الجيوب والنفس.

rashed.ghayeb@albiladpress.com

راشد الغائب

زيارات ميدانية لمراكز الفحص والعزل
ــن “الــــــصــــــحــــــة” و“حــــــــقــــــــوق اإلنـــــــســـــــان” ــ ــيـ ــ اجـــــتـــــمـــــاع عـــــــن ُبــــــعــــــد بـ

عقد صبـــاح أمـــس األول اجتماع عن 
ُبعد بين وزيرة الصحة فائقة الصالح، 
ورئيســـة المؤسســـة الوطنية لحقوق 
اإلنســـان ماريا خوري، تم في مناقشة 
اإلجراءات المتبعة من جانب الوزارة 
فـــي االلتـــزام بتطبيق معاييـــر حقوق 
اإلنســـان في مواجهة فيروس كورونا 
فـــي أماكن العـــزل والحجر والفحص. 
وقدمـــت الوزيـــرة شـــرحا كامـــال عـــن 
الصحـــي،  والحجـــر  العـــزل  أماكـــن 
واإلجـــراءات  االســـتيعابية  والطاقـــة 
وكشـــفت  الشـــأن.  بهـــذا  االحترازيـــة 
االســـتيعابية  الطاقـــة  أن  الوزيـــرة 
واألعداد الفعلية تدل على عدم وجود 
أي اكتظـــاظ فـــي األماكـــن المحـــددة 

رئيســـة  الحجر.وأشـــارت  أو  للعـــزل 
التـــام  المؤسســـة  إلـــى تقديـــر  المؤسســـة 
للشـــفافية والوضـــوح الـــذي يتـــم التعامل 
بـــه من خالل الكشـــف واإلعالن المســـتمر 
عـــن أعـــداد اإلصابـــات والمتعافيـــن. وكما 
أكـــدت خـــوري أن اإلجـــراءات االحترازية 
والوقائيـــة في هـــذه األماكن البـــد أن يتم 
فيهـــا مراعـــاة حقـــوق اإلنســـان المختلفة، 
وأهمهـــا الحـــق فـــي الصحـــة والحـــق فـــي 

الحرية الشخصية.
ورحبـــت الوزيرة بخطة المؤسســـة للقيام 
بزيارات ميدانية إلى مراكز العزل والحجر 
الصحي تفعيال لدورها الرقابي الوارد في 
البنـــد )ز( من المـــادة رقـــم )12( في قانون 
إنشـــائها رقـــم )26( لســـنة 2014، ومقابلـــة 
المعزوليـــن  وبعـــض  الطبيـــة  الطواقـــم 
علـــى  الحصـــول  بهـــدف  والمحجوريـــن؛ 

رأيهم في اإلجـــراءات المتخذة واالطالع 
عن قـــرب على الرعايـــة الصحية المقدمة 
لهم، والخدمات المساندة بما يتناسب مع 
اإلجـــراءات الوقائية المتعـــارف عليها من 

جانب منظمة الصحة العالمية.
اإلنســـانية  بالجهـــود  المؤسســـة  ونوهـــت 
الوطنيـــة الحثيثـــة التي يقودهـــا صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
كورونـــا  فيـــروس  لمواجهـــة  الـــوزراء 
المســـتجد )كوفيـــد19-(، والنجاحات التي 
ُحققـــت مـــن خالل عمـــل الفريـــق الوطني 
لمكافحـــة هـــذا الفيـــروس، وتدعـــو جميع 
المواطنين والمقيمين االلتزام باإلجراءات 
الرســـمية المتخـــذة والتوجيهات الصحية 
والوقائيـــة الصـــادرة من اللجنـــة الوطنية 
أشـــادت  كمـــا  لهـــا.  المســـاندة  والجهـــات 

المؤسســـة الخطط البديلة والطارئة التي 
الحكومـــة والهادفـــة؛ لضمـــان  بهـــا  تقـــوم 
توفيـــر الغـــذاء والرعاية الصحيـــة لجميع 
المواطنين والمقيمين، مما يعكس اهتمام 

الدولـــة بالحـــق فـــي الصحـــة والحـــق في 
الغـــذاء والماء، وتطبيق المراقبة الصحية 
وحمايـــة الصحة العامـــة للجميع من دون 

أي انتهاك للحريات الشخصية.

ومـــن المتوقـــع أن تبـــدأ األســـبوع المقبـــل 
الزيـــارات الميدانية من جانب المؤسســـة 
ومقـــر  الحـــد،  مركـــز  مثـــل  عـــدة  لمواقـــع 
الدولـــي  البحريـــن  مركـــز  فـــي  الفحـــص 
للمعـــارض والمؤتمرات، والذي تم تحويله 
إلى مركـــز متكامل لفحـــص القادمين إلى 
المملكـــة من خارج البحريـــن والمخالطين 
بالفيـــروس  بإصابتهـــم  والمشـــتبه 
ســـترة،  فـــي  الميدانـــي  والمستشـــفى 
ومركـــز كبـــار الســـن فـــي المحـــرق، والذي 
تـــم تكريســـه لفحص القادميـــن من خارج 
البحرين. وأكدت المؤسسة أن الهدف من 
الزيـــارات الميدانيـــة هـــو لمتابعـــة  تطبيق 
المعايير المرتبطة بحماية، وتعزيز حقوق 
اإلنســـان فـــي إجـــراءات الفحـــص والعزل 
والحجـــر الصحي في مثل هـــذه الظروف 

االستثنائية.

المنامة - وزارة الصحة

local@albiladpress.com

األحد 29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 - العدد 4184
06

“الجعفرية” تشيد بالتوجيهات الحكومية بتسريع عودة المواطينن
ــر ــدي ــق ــع بــــــاإلرشــــــادات الــصــحــيــة مـــحـــل ت ــم ــت ــج ــم تــقــيــد ال

ثمنــت إدارة األوقــاف الجعفريــة توجيهــات عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفــة، ورئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة بشــأن 
تسهيل عودة المواطنين البحرينيين العالقين بالخارج، مع أخذ كافة اإلجراءات 
االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة التي تضمن ســالمة المواطنيــن العائدين وتكفل 

عودتهم لبالدهم معززين مكرمين.

ونوه رئيس األوقاف الجعفرية يوســـف 
بمختلـــف  الحكومـــة  بجهـــود  الصالـــح 
مـــع  بالتضافـــر  والمؤسســـات  األجهـــزة 
المجتمـــع لتجـــاوز هذا الظـــرف الصحي 
الراهـــن، مشـــيدا بجهـــود وزارة الصحة 
الوطنـــي  والفريـــق  الطبيـــة  والكـــوادر 
كورونـــا  لقيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي 
المســـتجد وجهـــود قوة دفـــاع البحرين 
الجهـــات  وكافـــة  األمنيـــة  واألجهـــزة 

الرســـمية واألهليـــة التـــي تقـــدم الدعـــم 
والمساندة للمجتمع.

مـــن جهة أخـــرى، ثمنـــت إدارة األوقاف 
أفـــرادا  المجتمـــع  حـــرص  الجعفريـــة 
المســـاجد  بينهـــا  ومـــن  ومؤسســـات، 
التقيـــد  علـــى  والحســـينيات  والمآتـــم 
بالتعليمـــات والتوجيهـــات الصـــادرة من 
ومنهـــا  المختصـــة،  الرســـمية  الجهـــات 
وقـــف األنشـــطة الدينيـــة واالجتماعيـــة 

في المساجد والمآتم ومجالس التعزية، 
واالقتصـــار على عدد محـــدود من ذوي 
مؤكـــدة  بالمتوفـــى،  المباشـــرة  الصلـــة 
التعليمـــات  بهـــذه  المجتمـــع  بـــأّن تقيـــد 
واالســـتمرار بالعمـــل بها وعـــدم التهاون 
فـــي تطبيقهـــا يعكـــس مســـتوى الوعـــي 

الشـــرعية  بالمســـؤولية  وااللتـــزام 
والوطينـــة والقانونيـــة التـــي يتحلى بها 
الجميـــع والتي تســـاهم إيجابا في الحد 
من انتشار هذا الفيروس ودعم الجهود 
الوطنيـــة للقضاء عليه فـــي أقرب وقت 

ممكن، وبتضافر جهود الجميع.

مبنى إدارة األوقاف الجعفرية

المنامة - األوقاف الجعفرية

وصول المواطنين الموجودين في مسقط والقادمين من إيران
ــة الــمــتــبــعــة ــي ــب ــط ــات ال ــوص ــح ــف ــل ــم ل ــه ــاع ــض ــة”: إخ ــحـ ــصـ “الـ

أعلنت وزارة الصحة عن وصول المواطنين الموجودين في مسقط القادمين 
مــن إيــران عبر الدوحة صباح أمس على متن طائرة مؤجرة إلجالئهم، وذلك 
بعد التنســيق مع األشــقاء في ســلطنة عمان، حيث تم اتخاذ كل اإلجراءات 
االحترازيــة الطبيــة المحكمة المتبعة من قبــل وزارة الصحة لكافة القادمين 
مــن الــدول المنتشــر بهــا فيــروس كورونــا )COVID-19(؛ وذلــك حفاظــا علــى 

سالمتهم وسالمة عائالتهم وطاقم الطائرة وكذلك المواطنين والمقيمين.

 وقالـــت الوزارة إنها تشـــكر األشـــقاء 
تعاونهـــم  فـــي ســـلطنة عمـــان علـــى 
واتخاذهـــم  المواطنيـــن،  إلجـــالء 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  جميـــع 
والوقائية بما يحفظ صحة وســـالمة 
الجميـــع. وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أنها 
تواصـــل جهودها نحـــو تكثيف كافة 
والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 

الوقائيـــة؛ للحـــد من انتشـــار فيروس 
بإخضـــاع   )COVID-19( كورونـــا 
المواطنين فور وصولهم للفحوصات 
المختبرية تحت إشراف طاقم طبي 
متخصـــص، ونقلهـــم بحســـب نتائـــج 
الفحوصـــات إلحـــدى مراكـــز الحجـــر 
الصحـــي االحتـــرازي أو مراكز العزل 
والعـــالج وفقا لإلرشـــادات وللمعايير 

المعتمـــدة من جانـــب منظمة الصحة 
العالمية.

العمـــل  أن  الصحـــة  وزارة  وبينـــت 
مـــع  والتعـــاون  للتنســـيق  مســـتمر 
إلجـــالء  العالقـــة؛  ذات  الجهـــات 

المواطنيـــن المتواجدين في الخارج 
أقصـــى  توفيـــر  علـــى  الحـــرص  مـــع 
درجات الكفاءة في الخدمة الصحية 
والعالجيـــة المقدمة لجميع القادمين 

من الخارج.

المنامة - وزارة الصحة

بحث االحتياجات التطويرية لمناطق سند وتوبلي
فــي إطــار عمليــة الرصــد المســتمر الحتياجــات أهالــي العاصمــة للعمــل على 
تلبيتهــا بالتعــاون والتنســيق مــع الجهات الخدميــة المعنية، تــرأس محافظ 
العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، اجتماع المجلس التنسيقي 

عبر تقنية االتصال المرئي، والذي تعقده المحافظة ألول مرة عن بعد.

وأشاد األعضاء بحزمة اإلجراءات 
االحترازيـــة التـــي تبنتهـــا الحكومة 
للحـــد من انتشـــار فيـــروس كورونا 
فريـــق  خـــالل  ومـــن   ،)19 )كوفيـــد 
البحريـــن بقيـــادة ولـــي العهـــد نائب 
القائد األعلى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
اإلجـــراءات  أن  مؤكديـــن  خليفـــة، 
علـــى  الحفـــاظ  تضمـــن  المتخـــذة 
والجهوزيـــة  االســـتعداد  مســـتوى 
الفيـــروس،  انتشـــار  لمنـــع  العامـــة 

منوهين بأهميـــة تعزيز الجهود من 
خالل توعية األهالي بضرورة اتباع 
تعليمـــات الحملة الوطنية لمكافحة 
باإلجـــراءات  وااللتـــزام  كورونـــا 
االحترازية وما تم اتخاذه واإلعالن 

عنه من تدابير وقائية.
بعدهـــا، عرضت محافظـــة العاصمة 
تقارير عن احتياجات منطقة ســـند 
لمجمعـــي 743 - 745، حيث أوصى 
المجلس، وزارة األشـــغال وشـــؤون 
العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
وصيانـــة  تنفيـــذ  إمـــكان  بدراســـة 

عدد من االحتياجات التي تشـــمل: 
تعديـــل توقيـــت اإلشـــارة الضوئية، 
وتنفيذ مرتفعات لتخفيف السرعة، 
وإعادة رصف طريق بســـبب تجمع 
المجلـــس،  أوصـــى  كمـــا  األمطـــار، 
مـــن  عـــدد  تنفيـــذ  العاصمـــة  أمانـــة 
االحتياجـــات التـــي تشـــمل: زيـــادة 
عنـــد  اإلســـمنتية  المقاعـــد  عـــدد 
الملعب الشـــعبي ومقبـــرة المنطقة، 
وتطويـــر الســـاحة الموجـــودة على 

شـــارع 45 بمجمـــع 745، كما ناقش 
بخصـــوص  شـــكوى  المجلـــس، 
مجـــرى الصـــرف الصحـــي بمنطقـــة 

توبلـــي 711، حيـــث يعانـــي األهالي 
بالمنطقـــة مـــن التلـــوث، وعليه فقد 
أوصـــى المجلس، الجهـــات المعنية 

بأهمية إعادة تشييد السور الفاصل 
ودراســـة بعـــض الحلـــول المقترحة 

لتطوير المنطقة.

المنامة - محافظة العاصمة

زيادة المقاعد عند 
الملعب الشعبي 
والمقبرة وإيجاد 

حل للتلوث

 “ال يشغلني من أساء إلّي فلسُت أجاريه، إنما يشغلني من أحسن  «
إلّي.. كيف أجازيه”.

موالنا جالل الدين الرومي            «

تيار




