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:ÜÉjO ó«dh Öàc
 áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG  ø∏YCG
 ¬fCG  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 5  ø`̀e  ô`̀ã`̀cC’  äÉ©ªéàdG  ™æe  Qô`̀≤`̀J
 ∂dPh  ,áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a  ¢UÉî°TCG
 ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  áYô°S  áëaÉμªd

.¢SÉædG ø«H
 ø°ùM  ø`̀H  ¥QÉ`̀W  ≥jôØdG  ó``̀cCGh
 ¢ù«FQ  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  ø°ùëdG
 çQGƒμdG  á¡LGƒªd  á«æWƒdG  áæé∏dG
 ¢Vô©«°S  QGô≤dG  Gòg  ∞dÉîj  øe  ¿CG
 ÉØ«°†e  ,á«fƒfÉ≤dG  ádAÉ°ùª∏d  ¬°ùØf
 »a  äÉ©ªéàdG  ™æe  É°†jCG  Qô≤J  ¬`̀fCG
 ,á`̀eÉ`̀©`̀dG π`̀MGƒ`̀°`̀ù`̀dGh äÉ`̀gõ`̀æ`̀à`̀ª`̀dG
 äÉ©FÉ°ûdG èjhôJ ™æe √ó«cCÉJ GOóée
 ÉgQOÉ°üe  øe  äÉeƒ∏©ªdG  AÉ≤à°SGh
 PÉîJG  ºàj  ¬fCG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,á«ª°SôdG
 »Lhôe  ó°V  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``̀LE’G

.äÉ©FÉ°ûdG
 ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ó``̀jGR  ∞°ûc  √Qhó```̀H
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ô`̀jRh  »fÉjõdG
 ™«ªL ¥ÓZEG »a AóÑdG øY áMÉ«°ùdGh
 26 ø`̀e á`̀jGó`̀H á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG äÓ`̀ë`̀ª`̀dG
 ,ΩOÉ≤dG πjôHCG 9 ≈àM …QÉédG ¢SQÉe
 äÉ«dó«°üdG ∂dP øe ≈æãà°ùJ ¿CG ≈∏Y
 äGOGô```̀Ñ```̀dGh zô``̀Ñ``̀jÉ``̀¡``̀dG{ äÓ``̀ë``̀eh
 ™«ªédG ÉæÄª£e ,∑ƒæÑdGh õHÉîªdGh

 áμ∏ªªdG  »a  »FGò¨dG  ¿hõîªdG  ¿CÉ`̀H
 ≈∏Y  â`̀aÉ`̀¡`̀à`̀∏`̀d  »```̀YGO  ’h  ô`̀aGƒ`̀à`̀e
 hCG  á«FGò¨dG  ™∏°ù∏d  AGƒ`̀°`̀S  AGô°ûdG

 .á«ë°üdG äÉeõ∏à°ùªdGh ájhOC’G
 âæH  á`̀≤`̀FÉ`̀a  äó```̀ cCG  É¡à¡L  ø``e
 áë°üdG  Iô````̀ jRh  í`̀dÉ`̀ °`̀ü`̀dG  ó`̀«`̀©`̀°`̀S
 »`̀a çƒ``̀μ``̀ª``̀dÉ``̀H ΩGõ````̀à````̀d’G á``̀«``̀ª``̀gCG
 AÉ°†≤d  §`̀≤`̀a  êhô``̀î``̀ dGh  ,∫õ`̀ æ`̀ª`̀ dG
 ¿CG  ≈`̀dEG  áàa’  ,á«°û«©ªdG  äÉLÉëdG
 ∫õ©dGh  êÓ©∏d  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG
 ôaGƒàe  êÓ©dG  ¿CGh  ,™«ªédG  »£¨J
 áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  ™«ªéd  ¿ÉéªdÉH

 ¬`̀fCGh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ø`̀e
 πÑb ø``̀e á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e ∑É`̀ æ`̀g ¿ƒ`̀μ`̀à`̀°`̀S
 ô«aƒàH  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 Ö°ùëH  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  ä’É`̀ë`̀∏`̀d  êÓ`̀©`̀ dG
 ÖZôj  øªd  äÉWGôà°T’Gh  ô«jÉ©ªdG

.∂dP »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe
 Ö«ÑW  Ωó`̀≤`̀ª`̀dG  ∫É``b  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 …QÉ``°``û``à``°``SG »``̀fÉ``̀£``̀ë``̀≤``̀dG ±É```æ```e
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á`̀jó`̀©`̀ª`̀dG  ¢``̀VGô``̀eC’G
 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ƒ°†Y  …ôμ°ù©dG
 ∑Éæg  ¿EG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ≥Ñ£«°Sh ¿B’G ¬«∏Y πª©dG ºàj ÉeÉ¶f

 ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  ø`̀cÉ`̀eCG  ô¡¶«°S  É`̀Ñ`̀jô`̀b
 πgh  »dõæªdG  ôéëdÉH  ø«ÑdÉ£ªdG
 ΩCG  »dõæªdG  ôéëdÉH  ¿ƒeõà∏e  º`̀g
 ÉØ«°†e  ,º¡dRÉæe  øe  GƒLôN  º¡fCG
 ¢üëØ∏d  õ`̀cô`̀e  ¢ü«°üîJ  º`̀J  ¬``̀fCG
 »dhódG øjôëÑdG õcôe »a áæjÉ©ªdGh
 ¿ƒμe ¬fCGh ,äGôªJDƒªdGh ¢VQÉ©ª∏d
 ,ø«HÉ°üªdG  ¢üëØd  ΩÉ`̀°`̀ù`̀bCG  4  ø`̀e
 ä’É`̀ë`̀dG  ø`̀e  %70  ¿CG  ≈``̀dEG  Gô«°ûe
 øe  »g  ÉfhQƒμH  É¡àHÉ°UEG  ócDƒªdG
 øe  »g  %29^5h  ,øjôëÑdG  êQÉ`̀N
 ádÉM  ¿CGh  ,ø«£dÉîªdG  ™ÑàJ  ä’ÉM

 øY  QÉ`̀L  åëÑdG  ∫GRÉ``̀e  ø«àæKG  hCG
.É¡H ¢Shô«ØdG π°UCG

 á∏«ªL  IQƒàcódG  âdÉb  ÉgQhóH
 ¢``̀VGô``̀eC’G á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ™ªéªH á«æWÉÑdG ¢VGôeC’Gh ájó©ªdG
 ä’ÉM  ∑Éæg  ¿EG  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG
 »a  ø«HÉ°üe  ∫É`̀Ø`̀WC’  É¡∏«é°ùJ  º`̀J
 á°VôY  πbCG  ∫ÉØWC’G  øμdh  ,øjôëÑdG
 ø°ùdG QÉÑc øe ¢Shô«ØdG äÉØYÉ°†ªd
 »bÉÑH  áfQÉ≤e  Gó`̀L  á∏«∏b  º¡J’ÉMh

.ájôª©dG äÉÄØdG

(5¢U π«°UÉØàdG)

 ≈∏Y  ΩÉàdG  É¡°UôM  øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  äó`̀cCG
 ™e  ¿hÉ©àdG  ∫ÓN  øe  á«∏ëªdG  ¥Gƒ°SC’G  QGô≤à°SG  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 ∫ÉM »a É¡JQGOEG  ¢ù∏ée ¿CG  Éªc ,á«æ©ªdG á«eƒμëdG äÉ¡édG πc
 ≈dEG  áeRÓdG  äÉ«°UƒàdG  ™aQh  äÉ«YGóàdG  á©HÉàªd  ºFGO  OÉ≤©fG
 Iô«°ûe ,äÉ«YGóàdG øe ´É£à°ùªdG Qób ∞«Øîà∏d á«æ©ªdG äÉ¡édG
 ¢Shô«a  äÉ«YGóJh  äGóéà°ùe  ôªà°ùe  πμ°ûH  ™HÉàJ  É¡fCG  ≈`̀dEG
 äÉ«YGóJ  √ÉéJ  ájQƒa  äGAGôLEG  øe  Ωõ∏j  Ée  PÉîJGh  ,zÉfhQƒc{

.ájOÉ°üàb’Gh ájQÉéàdG äÉYÉ£≤dG ≈∏Y áægGôdG äÉjóëàdG
 äÉYÉªàLG  IóY  äó≤Y  É¡fCG  É¡d  ¿É«H  »a  áaô¨dG  âë°VhCGh
 ,Üôb øe ∞bƒªdG á©HÉàªd á«æ©ªdG á«eƒμëdG äÉ¡édG ™e á©°Sƒe
 ≈dEG ™∏°ùdGh ™FÉ°†ÑdG ójQƒJ äGOGóeEG QGôªà°S’ ≥«°ùæàdG mQÉLh
 ô°ùjh  ádƒ¡°S  πμH  ø«μ∏¡à°ùªdG  ≈dEG  É¡dƒ°Uh  π«¡°ùJh  ¥ƒ°ùdG

.áægGôdG ±hô¶dÉH ôKCÉJ ¿hO øe
 ¬H  Ωƒ≤J  Éªd  ≥∏£ªdGh  πeÉμdG  É¡ªYO  ≈∏Y  áaô¨dG  äOó°Th
 ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG áëaÉμªd á«æ°†e Oƒ¡L øe á«eƒμëdG äÉ¡édG
 á«FÉbƒdG É¡JGAGôLEGh áμ∏ªªdG §£îH ÉeÉJ ÉeGõàdG áeõà∏e É¡fCGh
 á¡LGƒªd  OÓÑdG  »a  »ë°üdG  ™°VƒdG  ≈∏Y ®ÉØë∏d  ájRGôàM’Gh
 É¡dòÑJ  »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édÉH  kIó«°ûe  ,á«ªdÉ©dG  á«ë°üdG  áeRC’G
 äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ºjó≤J ≈∏Y É¡°UôMh á«æ©ªdG á«eƒμëdG äÉ¡édG
 ≈∏Y  ÉXÉØMh  º¡àë°üd  ÉfÉª°V  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  ájÉYôdG

.º¡àeÓ°S
 ´É£≤dG  ø«°üëJ ≈∏Y É¡°UôM QÉWEG  »a É¡fCG  áaô¨dG  âæs«Hh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  á«Ñ∏°ùdG  QÉKB’G  øe  ∫ÉªYC’G  ™ªàéeh  ¢UÉîdG

 ºjó≤J  ∫Ó`̀N  øe  ´É£≤∏d  áªYGódG  »YÉ°ùªdG  øe  ójó©dÉH  âeÉb
 äGAGôLE’G  PÉîJ’ ¿CÉ°ûdG  Gò¡H  áeƒμë∏d  äÉ«FôªdGh äÉ«°UƒàdG
 √òg  ΩÉeCG  √QhO  õjõ©Jh  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ájÉªMh  ºYóH  á∏«ØμdG

.äÉjóëàdG
 ájQÉéàdG  äÉ©ªéªdG  ™«ªL  áaô¨dG  â`̀YO  á«fÉK  á¡L  øe
 ájQÉéàdG  ∫ÉëªdG  ÜÉë°UC’  äÓ«¡°ùJ  ºjó≤J  ≈dEG  øjôëÑdG  »a
 ∞JÉμàdG  ºàëJ  »àdG  á«æWƒdG  á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG  ÜÉH  øe
 ∫ÓN øe ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »ªdÉ©dG QÉ°ûàf’G äÉ«YGóJ á¡LGƒªd
 ,ájô¡°ûdG äGQÉéjE’G øe É¡«a IôLCÉà°ù oªdG ájQÉéàdG ∫ÉëªdG AÉØYEG

.É¡bÓZE’ ÉjOÉØJh ,∫ÉëªdG √ò¡d ™«é°ûàdGh ºYódG øe ´ƒæc

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

Iô`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀e á`̀ «`̀ ∏`̀ ë`̀ ª`̀ dG ¥Gƒ````̀ °````̀ SC’G :á``̀ aô``̀ ¨``̀ dG

á``«`fƒfÉ≤dG  á``Ñ°SÉëª∏d  ¿ƒ``°Vô©`à«°S  ¿ƒ```Ø`dÉ`î`ª`dG

¢``UÉî°TCG  5  ø``e  ô``ãcCG  ™``ªéJ  ™``æeh  äÓ``ëªdG  ≥``∏Z

ájô¡``°ûdG äGQÉéjE’G ø``e äÉ``©ªéªdÉH á``jQÉéàdG ∫É``ëªdG AÉ``ØYEG ≈``dEG Iƒ``YódG

áFQÉ£dG ä’ÉëdG »a ’EG GƒLôîJ ’h â«ÑdG »a GƒãμeG
â````aÉ`¡`à`∏`d »```YGO ’h ô```«`ah »```FGò`¨`dG ¿hõ```î`ªdG

 áæWGƒªd  IÉah  ádÉM  ¢ùeCG  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG
 ¢`̀VGô`̀eCG  É¡jód  ,É`̀ keÉ`̀Y  51  ôª©dG  ø`̀e  ≠∏ÑJ  á«æjôëH
 áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ióMEG  âfÉch áæeÉc  á«ë°U ±hôXh
 ™°†îJ âfÉc PEG  ,(19-COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 âëJ ∫õ©dÉH á°UÉîdG õcGôªdG óMCG »a ájÉYôdGh êÓ©∏d
 ¿GôjEG  øe  É¡JOƒY  ó©H  ¢ü°üîàe  »ÑW  ºbÉW  ±Gô°TEG
 øY IQGRƒdG  káHô©e ,AÓLE’G  á£N øª°V øjôëÑdG  ≈dEG
 »a É¡HQÉbCGh É¡∏gCG πch Ió«≤ØdG Iô°SC’ É¡jRÉ©J ¢üdÉN

.ÜÉ°üªdG Gòg

 ≈∏Y  â∏°üM  ób  IÉaƒàªdG  ¿CG  IQGRƒ`̀dG  âë°VhCGh
 ≥jôØdG  πÑb  øe  áYÉ°ùdG  QGó`̀e  ≈∏Y  ájÉYôdGh  êÓ©dG
 õcGôe  »`̀a  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀ dG  ™«ªLh  »`̀g  ¢üàîªdG
 IÉaƒàª∏d  áeRÓdG  π«dÉëàdG  AGô``LEG  ºJ  ∂dòch  ,∫õ©dG
 á«ë°üdG ´É°VhC’G ¿CÉH IQGRƒdG äOÉaCGh .ôªà°ùe πμ°ûH
 3  Gó`̀Y  Éª«a  É«dÉM  Iô≤à°ùe  iô``̀NC’G  áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d
 ájÉYôdGh êÓ©∏d ™°†îJ É¡©«ªLh ,ájÉæ©dG âëJ ä’ÉM
 á«dhódG  äGOÉ`̀°`̀TQE’Gh  á«Ñ£dG  ä’ƒcƒJhôÑdG  Ö°ùëH

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äÉ«°UƒJ Ö°ùëH Ióªà©ªdG

 áë°üdG  IQGRh  π«ch  ™fÉªdG  ó«dh  QƒàcódG  ó`̀cCG
 á©aódG  ∫ƒ°Uh äGAGôLEG  ∫Éªμà°SG  ≈∏Y mQÉL πª©dG  ¿CG
 øe  Iô`̀LDƒ`̀e  IôFÉW  øàe  ≈∏Y  ø«æWGƒªdG  øe  á«fÉãdG
 Ióªà©eh  É«ÑW  áªμëe  äGAGô`̀LEG  ≥ah  áë°üdG  IQGRh
 »àdG  AÓ`̀LE’G  á£N  øª°V  ∂dPh  ,ø«æKE’G  Ωƒ«dG  É«dhO
 ¿GôjEG  »a  øjOƒLƒªdG  ø«æWGƒª∏d  IQGRƒ`̀dG  É¡H  Ωƒ≤J
 É°UôM  á«aÉ°VEG  ájRGôàMG  äGAGô``̀LEG  Ió`̀Y  π«©ØJ  ó©H
 »a  ø`̀jOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ≈`̀∏`̀Y
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ∂dòch  ,º¡JÓFÉYh  ¿Gô`̀jEG

.ø«ª«≤ªdGh
 Iôªà°ùe  IQGRƒ`̀dG  ¿CG  ≈dEG  ™fÉªdG  QƒàcódG  QÉ°TCGh
 ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  πc  ∞«ãμJ  ƒëf  ÉgOƒ¡L  »a

 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æeh  AGƒ`̀à`̀M’  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 Qƒa  ø«æWGƒªdG  ´É°†NEÉH  z19-OVID{  É`̀fhQƒ`̀c
 ºbÉW  ±Gô°TEG  âëJ  ájôÑàîªdG  äÉ°UƒëØ∏d  º¡dƒ°Uh
 ºà«°S  äÉ°UƒëØdG  èFÉàf  ≈∏Y  kAÉæHh  ,¢ü°üîàe  »ÑW
 hCG  …RGôàM’G  »ë°üdG  ôéëdG  õcGôe  óMCG  ≈dEG  º¡∏≤f
 ô«jÉ©ªdGh  äGOÉ`̀°`̀TQEÓ`̀d  É`̀≤`̀ah  êÓ`̀©`̀dGh  ∫õ`̀©`̀dG  õ`̀cGô`̀e
 ¿CG ≈dEG Éàa’ ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe πÑb øe Ióªà©ªdG
 äÉ¡édG  ™e  ôªà°ùªdG  É¡≤«°ùæJ  π°UGƒJ  áë°üdG  IQGRh
 ¿GôjEG  »a  øjOƒLƒªdG  ø«æWGƒªdG  AÓLE’  ábÓ©dG  äGP
 »a  IAÉØμdG  äÉ``̀LQO  ≈°übCG  ô«aƒJ  ≈∏Y  ¢UôëdG  ™`̀e
 ø«eOÉ≤dG  ™«ªéd  áeó≤ªdG  á«LÓ©dGh  á«ë°üdG  áeóîdG

.¿GôjEG øe

áæeÉc á«ë°U ±hôX øe âfÉY IÉaƒàªdG

É``̀ fhQƒ``̀c Ö`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ H IÉ````̀ ah á``̀ dÉ``̀M »``̀fÉ``̀K

 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ø``̀e á`̀ «`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG á`̀ ©`̀ aó`̀ dG ∫ƒ``̀ °``̀Uh
Ωƒ```̀ «```̀ dG ¿Gô````````````̀ jEG ø`````̀ e ø````̀«````̀eOÉ````̀≤````̀dG

 »```````Ñ`à``μ``e  ¥Ó``````ZEG
 ø``«`Ø`dÉ`î`e äÉ````jô`Ø`°S
z»``∏HƒJ{h zá``HÉ≤e{ »```a

 ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dGh  áMÉ«°ù∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀g  â`̀eÉ`̀b
 áYÉæ°üdG  IQGRƒ```̀H  ¢û«àØàdG  IQGOEG  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH
 »a  äÉ`̀jô`̀Ø`̀°`̀S  »Ñàμe  ≥∏¨H  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  IQÉ`̀é`̀à`̀ dGh
 áª¶fC’G  Éª¡àØdÉîe  ôKEG  ,z»∏HƒJ{h  záHÉ≤e{  »à≤£æe
 ø«ªFÉ≤dG  ΩÉ«bh  áμ∏ªªdG  »a  É¡H  ∫ƒª©ªdG  ø«fGƒ≤dGh
 É¡dƒ°üM ¿hO øe ôØ°ùdG ÖJÉμe á£°ûfCG ádhGõªH É¡«∏Y
 QÉ`̀WEG  »`̀a  ∂``dPh  ,áÄ«¡dG  ø`̀e  ΩRÓ``̀dG  ¢ü«NôàdG  ≈∏Y
 øe  á«MÉ«°ùdG  äBÉ°ûæªdG  ≈∏Y  áHÉbôdG  ΩÉμME’  Oƒ¡édG
 øe Égô«Zh äÉjôØ°S ÖJÉμeh á«MÉ«°S ºYÉ£eh ¥OÉæa

.á«MÉ«°ùdG á£°ûfC’G
 äô`̀£`̀NCG  ¿CG  ≥Ñ°S  ó`̀b  É`̀¡`̀fCG  ≈``̀dEG  áÄ«¡dG  âàØdh
 ,´É°VhC’G  í«ë°üàH  ø«ÑàμªdG  øjòg  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG
 QGôªà°SGh ´É°VhC’G í«ë°üJ ΩóY ≈dEG Gô¶f ¬fEG âdÉbh
 IQGOEÉH  »FÉ°†≤dG  §Ñ°†dG  hQƒeCÉe  ΩÉb  ó≤a  äÉØdÉîªdG
 áMÉ«°ùdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  áYÉæ°üdG  IQGRƒ```̀H  ¢û«àØàdG
 IQGOEÉ``̀H  »FÉ°†≤dG  §Ñ°†dG  …Qƒ`̀eCÉ`̀e  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH
 ø«ÑàμªdG  §Ñ°†H  á«MÉ«°ùdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG
 á``jQGOE’G  äGAGô``̀LE’G  PÉîJ’  Gó«¡ªJ  É``̀jQGOEG  Éª¡≤∏Zh

.¿CÉ°ûdG Gò¡H á«fƒfÉ≤dGh
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 π````̀ LC’ ..ø```̀«```̀Ø```̀JÉ```̀μ```̀à```̀e{
á`̀∏`̀ª`̀M zø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀ dG á``̀eÓ``̀°``̀S
 Iô```̀ °```̀SC’Gh ICGô```̀ ª```̀ dG º``̀Yó``̀d
 πLC’ ..ø«ØJÉμàe{  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ≥∏WCG
 ,z19 ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe »a zøjôëÑdG áeÓ°S
 äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ ∂dPh ,¬æe OÓÑdG ƒ∏Nh É«FÉ¡f ¬«∏Y AÉ°†≤dG ø«M ≈dEG
 áæjôb  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U
 Ωõ∏j Ée πc ºjó≤àH ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH  á«æjôëÑdG  ICGôªdGh  Iô°SC’G  äÉLÉ«àMG  IófÉ°ùªd

.´ƒ£à∏d á«æWƒdG á°üæªdG ™e ô°TÉÑªdG
 äÉÄa  ø«H  πª©dG  ä’Éée  ájƒ≤J  á∏°UGƒe  ≈`̀ dEG  á∏ªëdG  ±ó¡Jh
 äÉLÉ«àM’G ô«aƒJ Iô°TÉÑeh ,óMGƒdG zøjôëÑdG ≥jôa{ ìhôH ™ªàéªdG
 ,äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe øe AÉcô°ûdG ™e ¿hÉ©àdÉH É¡Jô°SCGh ICGôª∏d áFQÉ£dG
 ™«ªéd »YÉªàL’Gh »°ùØædG QGô≤à°S’G ø«eCÉJ ≈∏Y mRGƒe πμ°ûH πª©dGh
 »a  ádhDƒ°ùªdGh  á«YGƒdG  á«©ªàéªdG  áaÉ≤ãdG  á«ªæJh  ,Iô°SC’G  OGô`̀aCG
 äÉ°SQÉªªdG π°†aCG  QÉ¡XE’ ôªà°ùe πμ°ûH »©°ùdGh ,±hô¶dG √òg πãe
 º¡ØJÉμJh º¡∏aÉμJ »a »æjôëÑdG ™ªàéªdG OGôaCG É¡°SQÉªj »àdG á«HÉéjE’G
 √òg äÉ©ÑJh ôWÉîe AGƒàMG πLCG øe áLôëdG ±hô¶dG √òg πãe »a

.áëFÉédG
 ICGôªdG  ≈∏Y  zøjôëÑdG  áeÓ°S  π`̀LC’  ..ø«ØJÉμàe{  á∏ªM  õcôJh
 …OÉ°üàb’G  É¡©°Vh  IÉYGôe  ™e  á«YÉªàL’G  É¡JÉÄa  ™«ªéH  á«æjôëÑdG

.á«ë°üdG É¡ahôXh

(4¢U π«°UÉØàdG)

 ô`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀j iQƒ```°```û```dG
 á`̀YÉ`̀°`̀S ≈````dEG ¬`̀à`̀°`̀ù`̀∏`̀L
É`̀fhQƒ`̀c  ÖÑ°ùH  Ió``̀ MGh

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
 áYÉ°S  ≈dEG  ¬JÉ°ù∏L  øeR  QÉ°üàNG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  Qôb
 Iƒ£N »a ∂dPh ,»dÉëdG OÉ≤©f’G QhO ájÉ¡f ≈àM §≤a IóMGh
 ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  á¡LGƒªd  ¢ù∏éªdG  øe
 á«ªgC’G  äGP  äÉYƒ°VƒªdG  ≈∏Y  äÉ°ù∏édG  ô°üà≤J  ¿CG  ≈∏Y
 øH »∏Y ∫Ébh .QÉ¶àf’G πªàëJ ’ »àdG á∏é©à°ùªdGh iƒ°ü≤dG
 πc òîJG ¢ù∏éªdG ¿EG  iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U
 ô«°ùf øëfh ,™«ªé∏d áeÓ°ùdG ô«aƒàd ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 Gô«°ûe  ,™«ªédG  áë°Uh  áeÓ°S  ¿Éª°†d  äGAGô`̀LE’G  √òg  »a
 ∫hóL øe á«bQƒdG áî°ùædÉH AÉ°†YC’G ójhõJ øY ´Éæàe’G ≈dEG
 ≈dEG  AÉ°†YC’G É«YGO ,ihó©dG π≤æd IGOCG  ¿ƒμJ ’ ≈àM ∫ÉªYC’G
 ¿Ééd äÉYÉªàLG ó≤Y ≈dEG  ídÉ°üdG ÉYOh .zOÉH …B’G{ ΩGóîà°SG
 OGó©à°S’G πeÉc ≈∏Y ¢ù∏éªdG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,ó©H øY ¢ù∏éªdG
 ádÉM  …CG  ±É°ûàcG  ºàj  ºd  ¬fCG  GócDƒe  ,AÉ°†YC’G  äÉÑ∏W  á«Ñ∏àd
 ºJ  ¿CG  ó©H  ø«ØXƒªdG  hCG  AÉ°†YC’G  ø«H  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UEG
 ,áë°üdG  IQGRh  øe  á«Ñ£dG  º≤WC’G  πÑb  øe  É©«ªL  º¡°üëa

.ø«YƒÑ°SCG πc iôéo«°S ¢üëØdG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe

(9¢U π«°UÉØàdG)

 áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 ’É°üJG  ¢ùeCG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 ìÉÑ°U  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬`̀«`̀NCG  ø`̀e  É«ØJÉg
 ¿CÉªWG ,á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG óªMC’G
 ¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY ÜôYCGh ,√ƒª°S áë°U ≈∏Y ¬dÓN
 ÉªdÉ°S  øWƒdG  ¢``VQCG  ≈`̀ dEG  √ƒª°S  IOƒ`̀Y  áÑ°SÉæªH
 √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  ÓFÉ°S  ,≈aÉ©e

.áeÓ°ùdG Qƒaƒeh áë°üdÉH ¬«∏Y º©æj ¿CGh
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Üô```̀YCG  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e

 ÖMÉ°üd √ôjó≤Jh √ôμ°T πjõL øY AGQRƒdG ¢ù«FQ
 ≈∏Y  ¬°UôMh  á≤«≤°ûdG  âjƒμdG  ádhO  ô«eCG  ƒª°ùdG
 ,ábOÉ°üdG  ¬JGƒYOh  √ƒª°S  áë°U  ≈∏Y  ¿ÉæÄªW’G
 »àdG  áÑëªdGh  Iƒ``̀NC’G  äÉbÓY  ≥ªY  ¢ùμ©j  ÉªH
 Ó¡àÑe  ,ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  ™ªéJ
 ºjójh  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  ôjó≤dG  õjõ©dG  ¬∏dG  ≈`̀ dEG
 ≈∏Y  øªj  ¿CGh  ,IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  Qƒ`̀aƒ`̀e  ¬«∏Y
 Ωó≤àdG  øe  ójõªdÉH  ≥«≤°ûdG  É¡Ñ©°Th  âjƒμdG  ádhO

.QÉgOR’Gh

.zÉfhQƒc{ áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØ∏d »Øë°üdG ôªJDƒªdG øe ÖfÉL |

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |.âjƒμdG ádhO ô«eCG ƒª°S |

 É«ØJÉg AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ Åæ¡j â``jƒμdG ô``«eCG
≈aÉ©e ÉªdÉ°S ø``WƒdG ¢VQCG ≈``dEG √ƒª°S IOƒ``©H



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 áÑMÉ°U  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d  G kò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 πgÉY  á`̀æ`̀jô`̀b  áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG
 ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 Ωõ∏j  Ée  πc  ºjó≤àH  ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 ICGôªdGh Iô°SC’G äÉLÉ«àMG IófÉ°ùªd
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉHh  á«æjôëÑdG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG ™``̀e ô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 øY  G kô`̀NDƒ`̀e  âæ∏YCG  »àdG  ,´ƒ£à∏d
 áæWGƒeh  øWGƒe  ∞dCG  30  π«é°ùJ
 ¢ù∏éªdG  ≥`̀∏`̀£`̀j  ,É`̀¡`̀JÓ`̀é`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  ICGô`̀ª`̀∏`̀ d  ≈``∏``YC’G
 zøjôëÑdG áeÓ°S πLC’ ..ø«ØJÉμàe{
 (19  ó«aƒc)  ¢Shô«a  á¡LGƒe  »a
 ¬«∏Y  AÉ°†≤dG  ø«ëdh  ,óéà°ùªdG

.¬æe OÓÑdG ƒ∏Nh É k«FÉ¡f
 á∏°UGƒe  ≈`̀ dEG  á∏ªëdG  ±ó¡Jh
 äÉÄa  ø«H  πª©dG  ä’É`̀é`̀e  ájƒ≤J
 zøjôëÑdG  ≥`̀jô`̀a{  ìhô`̀H  ™ªàéªdG
 ô``«``aƒ``J Iô```̀°```̀TÉ```̀Ñ```̀eh ,ó`````̀MGƒ`````̀ dG
 ICGô``ª``∏``d á``̀FQÉ``̀£``̀ dG äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀M’G
 øe AÉcô°ûdG  ™e ¿hÉ©àdÉH É¡Jô°SCGh
 πμ°ûH  πª©dGh  ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe

 »°ùØædG QGô≤à°S’G ø«eCÉJ ≈∏Y RGƒe
 Iô°SC’G  OGô`̀aCG  ™«ªéd  »YÉªàL’Gh
 á«YGƒdG  á«©ªàéªdG  áaÉ≤ãdG  á«ªæJh
 ,±hô¶dG √òg πãe »a ádhDƒ°ùªdGh
 QÉ¡XEG  ≈∏Y  ôªà°ùe  πμ°ûH  »©°ùdGh
 »àdG  á«HÉéjE’G  äÉ°SQÉªªdG  π°†aCG
 »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  OGôaCG  É¡°SQÉªj
 √òg  πãe  »a  º¡ØJÉμJh  º¡∏aÉμJ  »a
 AGƒàMG  πLCG  øe  áLôëdG  ±hô¶dG

.áëfÉédG √òg äÉ©ÑJh ôWÉîe
 ..ø`̀«`̀Ø`̀JÉ`̀μ`̀à`̀e{ á`̀∏`̀ª`̀M õ``̀cô``̀Jh
 ≈`̀∏`̀Y zø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á``̀eÓ``̀°``̀S π`````̀LC’
 É¡JÉÄa  ™«ªéH  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG
 É¡©°Vh  IÉ``YGô``e  ™`̀e  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ,á«ë°üdG  É`̀¡`̀ahô`̀Xh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ä’ÉéªdG øe ójó©dG á∏ªëdG πª°ûJh
 ºjó≤J »a πãªàªdG z…ô°SC’G ºYódG{`c
 ,áFQÉ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  äGóYÉ°ùªdG
 äGQÉ°ûà°S’Gh  »eóîdG  OÉ°TQE’G{h
 ,á`̀jQƒ`̀Ø`̀dG zá`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dGh á`̀jô`̀ °`̀SC’G
 z…OÉ°üàb’G  ºYódG{  ô«aƒJ  ∂dòch
 ô«HGóàdG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  ¿Éª°†d
 á`̀Mhô`̀£`̀ª`̀ dG IOó``̀©``̀à``̀ª``̀dG á`̀ «`̀ dÉ`̀ ª`̀ dG

 •É°ûf  QGôªà°S’  á`̀dhó`̀dG  πÑb  ø`̀e
 ,πª©dG  ¥ƒ°S  »a  …QÉéàdG  ICGôªdG
 äÉ°SÉ«°ùdG  PÉ`̀Ø`̀fEG  áeÓ°S  á©HÉàeh
 É¡JQôb »àdG áfôªdG ájQGOE’G º¶ædGh
 á«æjôëÑdG  Iô°SC’G  IófÉ°ùªd  ádhódG
 º¡JÉ«dhDƒ°ùe  ø«H  ≥«aƒà∏d  á∏eÉ©dG
 ∫Ó`̀NEG  ¿hOh  á«æWƒdGh  á`̀jô`̀°`̀SC’G
 á«LÉàfEG  äÉjƒà°ùeh  πª©dG  á«dÉ©Ød
 ≈```̀ dEG …ODƒ```````j É```ª```Hh ø``̀«``̀Ø``̀Xƒ``̀ª``̀dG
 ô«KCÉàdG  ¿hO  ádhódG  ∫ÉªYCG  ô«°ù«J
 Iô`̀°`̀SCÓ`̀d á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀dG ≈`̀∏`̀Y
 á∏ªëdG  πª°ûJ  É`̀ª`̀c  .á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ó°UQ  ôÑY  z»ª«∏©àdG  ºYódG{  ÖfÉL
 ô`̀°`̀SCÓ`̀d á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG äÉ``LÉ``«``à``M’G
 á«∏ª©dG  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  AÉ``æ``KCG  º¡ªYód
 ôÑcCG  ∑Gô°TEGh  ,zó©H  øY{  á«ª«∏©àdG
 »a  á«ª«∏©àdG  á«Yƒ£àdG  äGôÑî∏d
 πMGôª∏d  áHƒ∏£ªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  AGô``̀KEG

.áeÉ¡dG á«Ø°üdG
 QÉ`̀°`̀ù`̀e á`̀∏`̀ ª`̀ë`̀ dG ≥``̀aGô``̀«``̀°``̀Sh
 »Ø«≤ãJh  …ƒ`̀Yƒ`̀Jh  »`̀eÓ`̀YEG  πªY
 Aƒ°†dG  AÉ≤dE’  Égò«ØæJ  Iôàa  ∫GƒW
 Iô«ÑμdG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ≈`̀∏`̀Y

 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥``̀jô``̀Ø``̀dG É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀j »``̀à``̀dG
 ¢VôªdG  áëaÉμe  ø`̀Y  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ôÑY Iô``KDƒ``e π`̀FÉ`̀°`̀Sô`̀H ∂``̀dP º``̀YOh
 ΩÓ`̀aC’G  èjhôJh  QÉªãà°SGh  êÉàfEG
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  IQƒ°üªdG  πFÉ°SôdGh
 »a  IôKDƒªdGh  á£°ûædG  äÉHÉ°ùëdG

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG äGƒæb
 ≈∏Y á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG  ø``̀e  É``̀ k°``̀Uô``̀Mh
 ø«ªà¡ªdGh  ø««æ©ªdG  áaÉc  ∑Gô°TEG
 ™e π`̀ °`̀UGƒ`̀ à`̀ dG ÜÉ```̀H í`̀à`̀a º`̀à`̀«`̀°`̀S
 ôÑY  É¡JQGOEG  øY  ∫hDƒ°ùªdG  ≥jôØdG
 17417135  á«ØJÉ¡dG  •ƒ`̀£`̀î`̀dG
 17417124  /  17417182  /
pr@scw. :»fhôàμdE’G ójôÑdGh
 …QÉ``é``dG  ´ƒ``̀Ñ``̀°``̀SC’G  ∫Ó```̀N  bh
 ,(¢`̀SQÉ`̀e  ø`̀e  26 ≈```̀dEGh  23 ø``̀e)
 äÉcQÉ°ûªH  á∏ªëdG  Ö`̀Mô`̀J  å«M
 á«ª°SôdG  äÉ°ù°SDƒªdG  äÉªgÉ°ùeh
 OGô`````̀aC’Gh á`̀«`̀fó`̀ª`̀ dGh á`̀ °`̀UÉ`̀î`̀dGh
 äÉeóN  IófÉ°ùe  »a  ¿ƒÑZôj  øªe
 É`̀fô`̀ °`̀SCG ≈````̀dEG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀∏`̀ d á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG
 á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀Jh IRƒ``̀©``̀ª``̀ dG á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 OGƒ````̀e) á`̀ «`̀ æ`̀ «`̀©`̀ dG É``̀¡``̀JÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀MG

 ,(ïdG  ..á«ÑW  äÉeõ∏à°ùe  /á«FGòZ
 äÉ`̀eó`̀î`̀ dG  º`̀jó`̀≤`̀ J  ∫Ó```̀N  ø``̀e  hCG
 ô°SC’G  ófÉ°ùJ  »àdG  äGQÉ°ûà°S’Gh
 IójóédG  ±hô¶dG  ™e  º∏bCÉàdG  »a

 ájÉªëdG äGAGôLEG É¡ÑLƒà°ùJ »àdG
 ™«ªéd ø«æªàe .êÓ©dGh ájÉbƒdGh
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ΩGhO  ø``jô``ë``Ñ``dG  π`````gCG

 .á«aÉ©dGh

35
Ω2020 ¢SQÉe 23 - `g1441 ÖLQ 28 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15340) Oó©dG 4

oó© s°ùdG nOÉYh
 ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¤EG áYƒaôe Ió«°üb

ôbƒŸG AGQRƒdG ¢ù∏› ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N

o±RÉ`````̀ f l™```````̀eO ÜGó```````````̀gC’G »`````̀ ah räAÉ````````̀L

oìô``̀é``̀ nj  k É`̀``̀``̀``̀``̀``̀ª`̀¡`̀°`̀S  n∂``«``æ`` r«``Y  iQCG  »``̀dÉ``̀e

   ¬``̀à``̀«``̀e rOCG  ¿EG  Ö`̀ ``̀ ``̀ ``̀∏`̀≤`̀ dG  ¿CÉ`̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ H  º``̀```̀```̀∏``̀YGh

oí`̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀é`̀r ``̀fCG ∂`̀Ñ`̀«`̀Ñ`̀M ≈```̀````̀dEG QÉ``̀°``̀ü``̀j É`````̀HQO 

   k á`̀``̀ ``̀ ``̀ ``̀KÉ`̀``̀ ``̀ ``̀Ø`̀f  k á`̀ ``̀ ``̀ ``̀ Y rƒ`̀ d  o Ö``̀q∏``̀≤``̀j  …ó``̀```̀```̀```̀ r©``̀ oH

oìô```̀ rÑ```̀n ````̀J  ’  l á``̀```̀```̀Yƒ``̀d  Ö``̀FÉ``̀°``̀ü``̀ª``̀dG  ø`````̀eh

k Gó`̀ ¡`̀ °`̀ ù`̀ oe  Ö`̀«`̀Ñ`̀ë`̀dG   sÖ```̀ pë```̀ dG  iQCG  »``̀ ```̀q ```̀fEG

oìô``̀r ```̀≤``̀n ```̀j  Ó`̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ r«`̀c Ö``̀∏``̀≤``̀dG  Gò``̀¡``̀H  k É`̀ ``̀ ``̀ ``̀≤`̀r ``̀ aQ

É`̀¡`̀©`̀«`̀ª`̀ nL Üƒ``̀∏``̀≤``̀dG ≈`````̀dEG o∫ƒ```̀°```̀Sô```̀dG â`````̀fCG

oìó``̀ r≤``̀n ```̀J kGQÉ``̀```̀```̀```̀f qnÖ`̀ ``̀ ``̀ ``̀ë`̀ dG oº`̀``̀``̀``̀``̀«`̀°`̀ù`̀f Gó``̀¨``̀a

É`̀¡`̀ Ñ`̀ «`̀ në`̀fh É`̀¡`̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ qÑ`̀M ´QÉ``̀ °``̀ü``̀ j »`̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀Ñ`̀∏`̀b

o ìô```̀ qÑ```̀ oj ¥Gô```````````Ø``dG p ó``̀ r©``̀o ```̀H ≈``∏``Y ≈``é``°``Th

oì nô``̀ ```̀ ```̀ ```̀ r°``̀ù``̀ ne á`̀ Ñ`̀ë`̀ª`̀ ∏`̀ d ¢```````̀VQCG π```̀ c »```````````a

oí`̀n ``̀Ø`̀ r°`̀ù`̀ ne ™`̀``̀ ``̀ ``̀eGó`̀ª`̀∏`̀d ó`̀ ``̀ ``̀ ``̀gGƒ`̀°`̀û`̀dG ≈``̀∏``̀Yh

l∫RÉ``````````````æ``e ΩGô```μ```∏```d ó``̀gGƒ``̀ °``̀ û``̀ dG …ò``̀```̀```̀```̀g

o ì qô``̀ °``̀ü``̀ Jh ≈```̀H oô```̀ dG ≈``̀∏``̀Y ´ƒ``̀°``̀†``̀J â``̀JÉ``̀H

 o¬``̀n ```̀à``̀ re nô``̀```̀```̀cCG  ¿EG  n∞``̀ r«``̀```̀ q°``̀†``̀dG  ¿CÉ`````H  º```̀∏```̀YCGh

oí```æ°ùj  lπ``̀©``̀ pa  ∞`̀«`̀°`̀†`̀dG  o… rô```̀ ````̀ nbh  l ï`` r«`` n°``T

…ò`̀``̀ ``̀ ``̀ dG π```` rL qô````dG oâ``̀HÉ``̀ã``̀ dG â``````fCGh l∞``«``°``S

oí```````````£`` rHC’G  oQƒ`̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ã`̀j  á``̀ nà``̀n ```̀Ø``̀b rh  ¿hO  ø```e

ĺ ô``̀ r°``̀ û``̀ oe ∂``à``«``H ÜÉ``````Hh o∞``̀«``̀©``̀°``̀†``̀dG Gò````̀g

oí`̀``̀``̀``̀ª`̀ r°`̀ù`̀J  ’ ¬`̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ p≤`̀∏`̀ r̈ `̀Hh i nô``̀```̀```̀```̀ p≤``̀dG  â````̀ fCG

l á`̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ Ñ`̀ r«`̀ ngh ΩÉ``̀ ```̀ ```̀ ```̀fC’G »``̀ a lº``̀ ∏``̀ r ```̀ pMh lOƒ`````̀ oL

o í`̀ ``̀ ``̀ ``̀ qnª`̀∏`̀o ``̀Jh o¬`̀n ``̀ dÉ`̀ °`̀ü`̀N ΩÉ`̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ f nC’G …ó``̀ rÑ``̀o ```̀J

k á`̀MÉ`̀ª`̀°`̀S ø`̀«`̀Ä`̀WÉ`̀î`̀dG …hCÉ`````̀J nâ``̀ ræ``̀o ```̀c º``̀n ```̀c

Gƒ`̀``̀``̀ ``̀ë`̀ nH rô`̀j r»```̀c rº`̀¡`̀Ñ`̀r ``̀ fò`̀H ä rƒ`` nª` ǹ ```°``S ≈`̀ à`̀M

kÉ`̀ ``̀ë`̀ paÉ`̀æ`̀ oe nQÉ```ª``` qn̈ ```dG qnâ``̀r ```̀°``̀†``̀ oN …ò````̀dG â````̀fCG

o ní``̀ q°``̀Vƒ``̀o ```̀J Üƒ``̀£``̀î``̀dG »``̀a ∂`````̀jCGQ ó`̀¡`̀é`̀Hh

m ó`̀``̀ ``̀ ``̀ ``̀ qª`̀ë`̀ oe ™`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀dÉ`̀H nΩQÉ`̀ ``̀ ``̀ ``̀μ`̀ ª`̀ dG nâ`̀ ``̀ ``̀r ``̀ ∏`̀ pf

oìô`̀ ``̀ ``̀r ``̀Ø`̀n ``̀J oº`̀ ``̀ ``̀ ``̀ °`̀TGƒ`̀¡`̀ dG sô`̀``̀``̀``̀``̀``̀``̀``̀``̀¨`̀dG ¬```̀dBÉ```̀Hh

kÉ``̀a pRÉ``̀é``̀ oe ΩGô``̀μ``̀ dG ≈````̀dEG ÜÉ`̀ë`̀°`̀ù`̀ dG nâ`̀ r≤`̀ ``̀ o°`̀ S

oì nõ`̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀r ``̀ æ`̀ nj  ’ o¬``̀s ```̀ fCÉ``̀ c  ô`̀``̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀jó`̀¨`̀dG  nÜ rƒ```̀ n°```̀U

Ghô`̀XÉ`̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀f ó``̀```̀b ¬``````̀ dBGh ∂`̀ ``̀ ``̀ ``̀ ``̀«`̀∏`̀ª`̀dG Gò````̀g

Gƒ`̀Mô`̀Ø`̀j r»```̀c p¬`̀ ``̀ ``̀Yƒ`̀Lô`̀H Ghô`̀``̀ ``̀°`̀û`̀Ñ`̀à`̀°`̀SGh

kÉ`̀ ``̀ª`̀dÉ`̀°`̀S kÉ``eó``````````` pb ¢`̀SÉ`̀ ``̀ ``̀ æ`̀ dG õ````eQ OÉ````Y ó```b

Gƒ`̀ ``̀ ``̀Mô`̀aGh É`̀``̀``̀``̀«`̀g ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ƒ`̀æ`̀H Gƒ``̀eƒ``̀b

räô`̀°`̀û`̀Ñ`̀à`̀ °`̀SGh  râ``̀n ```̀¨``̀ n°``̀U  ó```b  l∫GhCG  …ò````g

oí`̀ p∏`̀ r°`̀ü`̀ oª`̀dG oÖ`̀«`̀Ñ`̀ në`̀dG É`̀``̀ ``̀ ``̀ ``̀g oó`̀``̀dGh nOÉ`̀ ``̀ ``̀Y ró```b

ø°ùëªdGóÑY …RÉZ

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG á``̀°``̀SQó``̀e â`̀ë`̀é`̀f
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ¬∏dGóÑY
 »a  ø«æÑ∏d  á«YÉæ°üdG  ájƒfÉãdG
 íaÉμe{  »``̀dB’G  π`̀Lô`̀dG  áYÉæ°U
 Oƒ¡éd É`̀ kª`̀YO ∂``dPh ,zÉ`̀ fhQƒ`̀c
 …ó°üàdG  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »a ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG Gò``̀g QÉ`̀°`̀û`̀à`̀f’
 äÉ``̀YGó``̀HEG ø`̀ª`̀°`̀Vh ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 Iójó©dG  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG
 »YÉæ£°U’G  AÉcòdG  ∫Éée  »a
 äÉJƒHhôdG  áéeôHh  º«ª°üJh

.ácôëàªdG
 á``̀°``̀SQó``̀ª``̀dG ô```̀jó```̀e ∫É``````̀bh
 :ø«°SÉj  …ôμH  …óée  PÉà°SC’G
 Égò«ØæJh IôμØdG √òg OÉéjEG ¿EG
 ó¡éH AÉL ób ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y
 á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀W ø``e ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀e
 IQGOE’G  øe  ºYóHh  ,É¡«ª∏©eh
 ó``̀jhõ``̀J  º```̀J  PEG  ,á``̀«``̀°``̀SQó``̀ª``̀dG
 Iõ`̀¡`̀LCÉ`̀H »`````dB’G π``̀Lô``̀dG Gò```̀g
 ¢SÉ«≤d  ,ó`̀©`̀H  ø`̀Y  QÉ©°ûà°S’G

 ,»dBG πμ°ûH OGôaC’G IQGôM áLQO
 ΩRÓ`̀dG  º«≤©àdG  ô«aƒJ  ∂`̀dò`̀ch
 ΩQÉëªH  Ohõ``̀e  ƒ``gh  ,øjó«∏d
 äÓª¡ª∏d  á`̀∏`̀°`̀S  ¬``̀Hh  ,á``̀«``̀bQh
 ácôëdG  QÉ©°ûà°SG  ΩÉ¶æH  íàØJ
 á°TÉ°T  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,ó`̀©`̀H  ø`̀Y
 ¢Shô«ØdÉH  ∞jô©à∏d  ájOÉ°TQEG
 É`̀ª`̀c ,¬``̀ æ``̀e á``̀ jÉ``̀ bƒ``̀ dG ¥ô`````̀Wh
 πLôdG  Gò¡H  º qμëàdG  ¿ÉμeE’ÉH

 .á«dBG IQƒ°üH ó©H øY »dB’G
 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  ≈`̀©`̀°`̀ù`̀Jh
 ΩÉªàg’G ™«é°ûJ ≈dEG  º«∏©àdGh
 º«ª°üJh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdÉH
 ,∑ôëàªdG  äƒ`̀Hhô`̀dG  áéeôHh
 hCG ,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG »a AGƒ°S
 òØæj Éªc ,á«HÓ£dG á£°ûfC’G »a
 ø«HƒgƒªdG áÑ∏£dG ájÉYQ õcôe
 èeGôÑdG  øe  ójó©dG  IQGRƒ`̀dÉ`̀H
 »a  á°ü°üîàªdG  á``̀«``̀FGô``̀KE’G
 ôjƒ£Jh  π≤°üd  ,∫ÉéªdG  Gò`̀g

.¬«a á«HÓ£dG äÉYGóHE’G

 ΩÉ°üY  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG  ìô``°``U   
 ∫É¨°T’G  ô`̀jRh  ∞∏N  ¬∏dGóÑY  øH
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ`̀ °`̀ Th
 â¡àfG  IQGRƒ````̀dG  ¿CÉ``̀H  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 ≈æÑe  AÉ°ûfG  ´hô°ûe  ò«ØæJ  ø`̀e
 á≤£æe  »a  á«YGQõdG  äGôÑàîªdG
 á`̀dÉ`̀cƒ`̀d á`̀©`̀ HÉ`̀ à`̀ dG »``̀dÉ``̀Y IQƒ````̀g
 íÑ°UCGh ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõdG
 øe  AÉ¡àf’G  ó©H  π«¨°ûà∏d  G kõgÉL
 ô«aƒJh  á«FÉ°ûf’G  ∫ÉªY’G  áaÉc

.áeRÓdG Iõ¡LC’Gh äGó©ªdG
 ´hô`̀°`̀û`̀e  ¿EG  ô``̀jRƒ``̀dG  ∫É```̀bh

 ≈dEG  ±ó¡j  á«YGQõdG  äGôÑàîªdG
 øe  »`̀YGQõ`̀dG  ´É£≤dÉH  ¢Vƒ¡ædG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG π`̀ °`̀†`̀aCG ô`̀«`̀aƒ`̀J ∫Ó``̀N
 ô«aƒJh  ,ø«HôªdGh  ø«YQGõª∏d
 øª°†j  É`̀ª`̀H  áÑ°SÉæªdG  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG
 ø«°ùëJh  ,º`̀¡`̀JÉ`̀é`̀à`̀æ`̀e  á`̀eÓ`̀°`̀S
 ø«°ùëJ  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,É¡à«Yƒf
 ≈`̀dEG  áeó≤ªdG  äÉeóîdG  iƒà°ùe
 øe  áØ∏àîªdG  ™∏°ù∏d  ø`̀jOQƒ`̀ª`̀dG
 ,Ωƒë∏dGh  äÉfGƒ«ëdGh  äÉJÉÑædG
 ójóëàH  ≥∏©àj  Éª«a  É k°Uƒ°üN
 íFGƒ∏dGh ø«fGƒ≤∏d É¡à≤HÉ£e ióe
 áª¶æe  äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀TGh  ájò«ØæàdG
 äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JGh á``̀«``̀dhó``̀dG IQÉ``̀é``̀à``̀dG
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh á`̀ «`̀ JÉ`̀ Ñ`̀ æ`̀ dG á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 ≈æÑªdG ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,á«fGƒ«ëdG
 äGôÑàîªdG  ø`̀e  GOó```̀Y  øª°†àj
 »`̀à`̀dGh á`̀«`̀Yƒ`̀æ`̀dG á`̀«`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀dG
 äÉÑædG ájÉbh äGôÑàîe »a πãªàJ
 ,zäÉJÉÑædG  ¢VGôeCGh  äGô°ûëdG{
 á```̀YGQõ```̀dG ,á``̀ Hô``̀ à``̀ dG äGô``̀Ñ``̀à``̀î``̀e
 ôÑàîe  ,äGó`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dG  ,á«é«°ùædG
 äGôÑàîe  ,á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG
 á`̀«`̀Ä`̀jõ`̀é`̀dG äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀ à`̀ dG ,√É``̀«``̀ª``̀dG
 ôÑàîeh  ,äÉ«∏«Ø£dG  ,á«∏°üªdGh

.á≤«bódG AÉ«MC’G
 ¢```̀VQC’G  á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e  ¿CG  ô`̀ cò`̀ j
 ≠`̀∏`̀Ñ`̀J ´hô``̀°``̀û``̀ª``̀∏``̀d á``̀ «``̀ dÉ``̀ª``̀L’G
 AÉæH É¡«a ºJh ™Hôe ôàe 20^060
 ôàe  2700  áMÉ°ùe  ≈∏Y  ≈æÑªdG
 ø«≤HÉW  øe  ¿ƒμàj  å«M  ,™Hôe
 πeÉ©ªdG  πª°ûjh  ∫hCGh  »`̀°`̀VQCG
 á«fGƒ«ëdGh  á«YGQõdG  áØ∏àîªdG
 äGQhOh ¿RÉîeh ájQGOEG ÖJÉμeh
 ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,Éjô«àaÉch  √É«e
 áeRÓdG á«LQÉîdG ≥aGôªdG ™«ªL

 GQƒ`̀°`̀Sh  ¢`̀SQÉ`̀M  á`̀aô`̀Z  áæª°†àe
 á`̀aô`̀Zh º`̀μ`̀ë`̀J á``aô``Zh É`̀«`̀LQÉ`̀N
 á«Yôa  AÉHô¡c  á£ëeh  äÉî°†e
 »a  äGQÉ«°ù∏d  ∞`̀bGƒ`̀e  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh

.ÉØbƒe 33 OhóM
 »a  QÉÑàY’G  ø«©H  ò`̀NC’G  ºJ
 π°†aCG  ≥«Ñ£J  ≈æÑªdG  º«ª°üJ
 »fÉÑª∏d  á«ªdÉ©dG  äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG
 áeƒμëdG  É¡«dƒJ  »àdG  AGô°†îdG
 ™«ªL »a G kô«Ñc É keÉªàgG IQGRƒdGh
 OGƒe ΩGóîà°SÉH »fÉÑªdG ™jQÉ°ûe
 ¥ƒHÉ£dÉc  áÄ«Ñ∏d  á≤jó°üdG  AÉæÑdG
 IQGôë∏d ∫RÉ©dG êÉLõdGh ∞«ØîdG
 IAÉØμdG  á«dÉ©dG  ∞«μàdG  Iõ¡LCGh
 Iõ¡LCG  √É«e  ∞«ãμJ  IOÉYEG  ΩÉ¶fh
 ,…ô``̀dG  »`̀a  É¡dÉª©à°S’  ∞«μàdG
 ,AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG ó`̀«`̀°`̀Tô`̀J í`̀«`̀HÉ`̀°`̀ü`̀eh
 á``̀ dRÉ``̀©``̀ dG √É```̀«```̀ª```̀dG äÉ`````̀fGõ`````̀Nh
 á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,á`̀dRÉ`̀©`̀dG ±ƒ`̀≤`̀°`̀ù`̀dGh
 äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ∞`̀ bGƒ`̀e ô`̀«`̀aƒ`̀J ≈```dEG
 º`̀é`̀Mh π```NGó```eh äGQó``̀ë``̀æ``̀eh
 áÑ°SÉæªdG  óYÉ°üªdGh  ÜGƒ```̀ HC’G
 ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG äÉ`̀LÉ`̀«`̀ à`̀M’G …hò```̀d
 äÉØ°UGƒªH AGƒ¡dG ∞«μJ áª¶fCGh
 á«dÉ©dG  IAÉØμdG  å«M  ø`̀e  á«dÉY

.ábÉ£∏d
 âªJ ¬````̀fCG  ô``cò``dÉ``H  ô``jó``é``dG
 ¢ù∏ée πÑb  øe ´hô°ûªdG  á«°SôJ
 ≈∏Y äGó``̀jGõ``̀ª``̀dGh äÉ`̀°`̀ü`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 ä’hÉ≤ª∏d  ÉjGô°S  ácô°T  /IOÉ°ùdG
 ¿ƒ«∏e)  1^987^870  ≠∏ÑJ  áØ∏μH
 ¿ƒ`̀fÉ`̀ª`̀Kh á`̀©`̀Ñ`̀°`̀Sh á`̀FÉ`̀ª`̀©`̀°`̀ù`̀Jh
 (GQÉæjO  ¿ƒ©Ñ°Sh  áFÉªfÉªKh  ÉØdCG
 ¥hó`̀æ`̀ °`̀ü`̀ dG π``Ñ``b ø```e π`̀ jƒ`̀ª`̀ à`̀ H
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  á«ªæà∏d  »`̀à`̀jƒ`̀μ`̀dG

 .á«Hô©dG

ø«YQGõªdG áeóNh »YGQõdG ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡æ∏d

»`̀dÉ`̀Y IQƒ``̀ ¡``̀ H á``̀ «``̀ YGQõ``̀ dG äGô`̀ Ñ`̀ à`̀ î`̀ ª`̀ dG ≈`̀ æ`̀ Ñ`̀ e ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J ø``̀ e AÉ``̀ ¡``̀ à``̀ f’G

ájOÉ°TQEG á°TÉ°T ¬Hh øjó«dG º≤©jh IQGôëdG ¢ù«≤j

zÉfhQƒc íaÉμe{ »``dB’G πLôdG ™æ°üJ ≈``°ù«Y øH ˆGóÑY á``jƒfÉK

zøjôëÑdG áeÓ°S πLC’ ..ø«ØJÉμàe{ QÉ©°T âëJ

á«æjôëÑdG Iô°SC’Gh ICGôªdG ºYód á«Yƒ£àdG á«æWƒdG á∏ªëdG ≥∏£j zICGôª∏d ≈∏YC’G{
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ÜÉjO ó«dh :Öàc
 áë°üdG IôjRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa äOÉ°TCG
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«LƒàH
 ΩÉ¶f ≥«Ñ£àH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 äGQGRƒ`̀dG  ™«ªL  »a  á∏eÉ©dG  ΩCÓd  ∫õæªdG  øe  πª©dG
 ¿CÉ`̀H  ágƒæe  ,á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉÄ«¡dGh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äGQGô`̀b
 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
 …óëJ  RhÉéàd  ájRGôàMG  äGAGô``̀LEG  »g  ,AGQRƒ``̀ dG
 áë°U ßØëj ÉªH (19-COVID) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 äGQGô≤dG  πc  ¿CGh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh
 áμ∏ªªdG  »`̀a  Iò`̀î`̀à`̀ª`̀dG  á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G  äGAGô``````̀LE’Gh
 äÉ«£©ªdGh  ΩÉ`̀ bQC’Gh  äGóéà°ùªdG  ≈∏Y  AÉæH  âfÉc

.á«°Uƒ°üN ádhO πμd ¿EG å«M ,äGô°TDƒªdGh
 »àdG äGAGô``̀LE’Gh äGQGô`̀≤`̀dG ¿CG ≈`̀dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 ΩÉàdG  ¿É`̀ª`̀jE’G  ≥∏£æe ø`̀e  »`̀JCÉ`̀J  ¢`̀ù`̀eG  É`̀¡`̀fÓ`̀YEG  º`̀J
 äGQGô≤dG  √òg  »a  ∑QÉ°ûj  …ò`̀dG  »YGƒdG  ™ªàéªdÉH
 ¿CGh ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàMG Oƒ¡L õjõ©àd
 ΩGõàd’G á«ªgC’ Éî«°SôJh Gó«cCÉJ »JCÉJ äGQGô≤dG √òg
 äÉLÉë∏d  §`̀≤`̀a  êhô``̀î``̀dGh  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  »`̀a  çƒ`̀μ`̀ª`̀dÉ`̀H
 óYÉÑàdGh  •ÓàN’G  ÖæéJh  ,ájQhô°†dG  á«°û«©ªdG
 ™æeh AGƒàMG »a πYÉa πμ°ûH º¡°ùj ÉªH »YÉªàL’G

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
 …ò``̀dG »`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ô`̀ª`̀ JDƒ`̀ª`̀ dG ∫Ó```̀N ∂```̀dP AÉ```̀L
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  »æWƒdG  ≥jôØdG  √ó≤Y
 ó¡©dG »dh õcôe »a ¢ùeCG AÉ°ùe (19-COVID)
 ´É`̀aO  Iƒ`̀b  ≈Ø°ûà°ùªH  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  á«Ñ£dG  çƒëÑ∏d
 ôNBG  øY  åjóë∏d  (…ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdG)  øjôëÑdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe
 á«HÉ©«à°S’G ábÉ£dG ¿CG ídÉ°üdG IôjRƒdG âæ«Hh
 ôaGƒàe  êÓ`̀©`̀dGh  ,™«ªédG  »£¨J  ∫õ`̀©`̀dGh  êÓ©∏d
 ø«æWGƒªdG  øe  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  ™«ªéd  ¿ÉéªdÉH
 ø«æWGƒªdG  ¢†©H  Ö∏£d  áHÉéà°SG  ¬fCGh  ,ø«ª«≤ªdGh
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG øe êÓ©dG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a ø«ª«≤ªdGh
 ,¢UÉîdG ´É£≤dG ™e ácGô°ûdG ≥∏£æe øeh ,á°UÉîdG
 OóY  ™`̀e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH  Ωƒ≤J  IQGRƒ```̀dG  ¿EÉ``a
 ä’Éë∏d  êÓ©dG  ô«aƒàd  á°UÉîdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  øe
 ÖZôj  øªd  äÉWGôà°T’Gh  ô«jÉ©ªdG  Ö°ùëH  áªFÉ≤dG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe ∂dòH
 ø«Yƒ£àªdG  AÉYóà°SG  ºà«°S  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  äQÉ°TGh

 áYƒªéªdG øª°V á«ë°üdG äÉ°ü°üîàdG ÜÉë°UCG øe
.≈dhC’G

 ôjRh  ,»fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ó`̀jGR  ó`̀cCG  ¬ÑfÉL  øe
 áYÉæ°üdG  IQGRh  ¿CG  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG
 πc  ™e  ≥«°ùæàdG  »a  Iôªà°ùe  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh
 »a ™∏°ùdGh ájòZC’G ôaGƒJ øe ócCÉà∏d á«æ©ªdG äÉ¡édG
 ôÑjÉ¡dG  äÓëe  íàa  ájQGôªà°SGh  ,á«∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG
 á∏°UGƒeh  õHÉîªdGh  äGOGôÑdGh  ä’É≤ÑdGh  âcQÉe
 ™«ªédG  »fÉjõdG  ôjRƒdG  ¿CÉªWh  ,IOÉà©ªdG  É¡à£°ûfCG
 »YGO  ’h  ô«ah  áμ∏ªªdG  »a  »FGò¨dG  ¿hõîªdG  ¿CÉH
 ¥ƒØJ  äÉ«ªμH  AGô`̀°`̀û`̀dGh  øjõîàdG  ≈∏Y  âaÉ¡à∏d
 ä’É≤ÑdGh  âcQÉeôÑjÉ¡dG  äÓëe  ™«ªLh  ,áLÉëdG
 π«°Uƒàd  πeÉc  OGó©à°SG  ≈∏Y  õHÉîªdGh  äGOGôÑdGh
 AGhó``dG  ájÉªM  ¿CG  Éªc  ,±hô`̀¶`̀dG  π`̀c  »`̀a  äÉÑ∏£dG
 ¿Éª°V  ≈∏Y  πª©dG  ºàjh  ÉehO  ájƒdhCG  »g  AGò¨dGh

.™«ªé∏d ÉªgôaGƒJ
 áMÉ«°ùdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  áYÉæ°üdG  ô``̀jRh  √ƒ``̀fh
 ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàMG Oƒ¡éd Gõjõ©J ¬fCÉH
 ºà«°S ¬fEÉa ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©e ≥«Ñ£J õjõ©Jh
 …QÉédG ¢SQÉe 26 øe ájQÉéàdG äÓëªdG πc ¥ÓZEG
 ,§≤a π«°UƒàdG áeóîH AÉØàc’Gh ΩOÉ≤dG πjôHCG 9 ≈dEG
 ä’É≤ÑdGh  âcQÉeôÑjÉ¡dG  äÓëe  ∂dP  øe  ≈æãà°ùjh
 ∑ƒæÑdG  ´hôah  äÉ«dó«°üdGh  õHÉîªdGh  äGOGôÑdGh
 ájQÉéàdG äÓëªdG ™«ªL OhÉ©J ¿CG ≈∏Y ,±QÉ°üªdGh
 πjôHCG  23  ájÉ¨d  πjôHCG  9  øe  G kOóée  É¡HGƒHCG  íàa
 øY ºYÉ£ªdG πc •É°ûf QGôªà°SG ôjRƒdG ócCGh ,πÑ≤ªdG
 Gô«°ûe  ,§≤a  π«°UƒàdGh  á«LQÉîdG  äÉÑ∏£dG  ≥jôW
 ,áàbDƒe  »g  ÉgPÉîJG  ºàj  »àdG  äGAGô``̀LE’G  ¿CG  ≈`̀dEG
 QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàMG äGóéà°ùe ™e á«°TÉªàe »JCÉJh

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  ¿CG  ≈```̀dG  ô``̀ jRƒ``̀ dG  QÉ``̀ °``̀ TGh
 á«°û«àØàdG  ÉgOƒ¡L  π°UGƒJ  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh
 ,äÉ¡édG  ™«ªL  ™`̀e  ≥«°ùæàdÉH  ø«ØdÉîªdG  ó°Uôd
 äÉª«∏©àdG  πμH  ΩGõàd’G  ôÑY  ¿hÉ©àdG  ™«ªédG  ≈∏Yh
 ôªf Ée ¿EG ÓFÉb ,á«æWƒdG áë∏°üª∏d IÉYGôe IQOÉ°üdG
 ìhôH Éæ∏ªY á∏°UGƒeh ÉæØJÉμJ ≈dEG êÉàëj É k©«ªL ¬H

.Oƒ°ûæªdG ±ó¡dG ≈dEG π°üæd óMGƒdG øjôëÑdG ≥jôa
 ¢û«àØàdÉH  âeÉb  IQÉéàdG  IQGRh  ¿G  ±É`̀°`̀VCGh
 ióe ≈∏Y ±ƒbƒ∏d Óëeh É©bƒe 350 øe ôãcCG ≈∏Y
 áeQÉ°U  äGAGôLEG  PÉîJG  ºJh  ,äGAGôLE’ÉH  º¡eGõàdG
 ÉæfG  :ÓFÉb  ,áHÉ«ædG  ≈`̀dEG  º¡àdÉMGh  ø«ØdÉîªdG  ó°V
 πª©dG  π«©ØJ  ≈∏Y  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  åëfh  ™é°ûf

 Gó«°ûe  ,óYÉÑàdG  ô«jÉ©ªH  ΩGõàdÓd  ∂`̀ dPh  »dõæªdG
 øe ô``̀e’G  Gò`̀g  ≥«Ñ£àH ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀H

.»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G
 ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉW ≥jôØdG QÉ°TCG ¬à¡L øe
 á¡LGƒªd á«æWƒdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ
 ø«Yƒ£àªdG  ™`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  º`̀J  ¬``̀fCG  ≈``̀ dEG  çQGƒ``μ``dG
 º«≤©àdG ∫ÉªYCÉH ΩÉ«≤∏d »fGó«ªdG πª©dG ≈dEG º¡eÉª°†f’
 ±’BG  10 øe  ôãcCG  ≈dEG  Oó©dG  π°Uh å«M ,áØ∏àîªdG
 ô«¡£àdG äÉ«∏ªY ¿CG Éªc ,áª¡ªdG √ò¡d ÉÑjô≤J ´ƒ£àe
 ô«Ñc πμ°ûH á¶aÉëªdG »a º¡°ùJ Iôªà°ùªdG º«≤©àdGh
 ø°ùëdG ø∏YCGh ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàMG ≈∏Y
 »a ¢UÉî°TCG á°ùªN øe ôãcC’ äÉ©ªéàdG ™æªH GQGôb
 øe  IOó°ûe  äGAGôLEG  PÉîJG  ºà«°Sh  ,áeÉ©dG  øcÉeC’G
 áaÉ°VEG ,QGô≤dG Gòg ∞dÉîj øªd ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J ∫ÓN
 ,áeÉ©dG  πMGƒ°ùdGh äÉgõæàªdÉH  äÉ©ªéàdG  ™æe ≈dEG

 ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G √òg ¿CG ≈∏Y GOó°ûe
 ,™ªàéª∏d  ájÉªM  »JCÉJ  ÉgPÉîJG  ºàj  »àdG  á«FÉbƒdG
 ájƒYƒàdG É¡JÓªM »a Iôªà°ùe ™ªàéªdG áWô°T ¿CGh
 ´ÉÑJG  IQhô°†H  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG  á«Yƒàd  äÉ¨d  Ió©H
 ´ÉÑJG  ≈∏Y  º¡ãMh  ,äÉ©ªéàdG  ÖæéJh  äGAGô``LE’G

.™«ªédG áeÓ°S ßØëd äÉª«∏©àdG
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªL ≈dEG  ¬JƒYO OóLh
 Oƒ¡édG  ¿CG  GócDƒe ,äÉ©FÉ°ûdG  øY OÉ©àH’G  IQhô°†H
 øe  ¬ãÑJ  É`̀e  ∫Ó`̀N  ø`̀e  º¡°ùJ  ádhòÑªdG  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G
 äÉ¡édÉa  ,çóëdG  Ö∏b  »a  ™«ªédG  ¿ƒμ«d  äÉeƒ∏©e
 ≈∏Y  äGóéà°ùªdG  πc  ô°ûæd  G kó¡L  ƒdCÉJ  ’  á«ª°SôdG
 äÉeƒ∏©ªdG AÉ≤à°SG á«ªgCÉH Égƒæe ,á«ª°SôdG É¡©bGƒe
 ¿EG  ∫É`̀bh  ,™«ªé∏d  áMÉàe  É¡fƒc  QOÉ°üªdG  √òg  øe
 óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH ÉgOƒ¡L »a Iôªà°ùe øjôëÑdG
 ßØëj  ÉªH  ¬d  …ó°üàdGh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒªd

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U
 »fÉ£ë≤dG  ±É`̀æ`̀e  Ö«ÑW  Ωó`̀≤`̀ª`̀dG  ó``̀cCG  √Qhó```H
 …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH ájó©ªdG ¢VGôeC’G …QÉ°ûà°SG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Yh
 áª¶æe  ™e  É¡fhÉ©J  »a  Iôªà°ùe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG
 á∏°UGƒàªdG  ÉgOƒ¡L  øª°V  ∂dPh  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 å«M ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y
 ∫hCÉc  øeÉ°†àdG  QÉÑàNG  áHôéJ  »a  áμ∏ªªdG  âª°†fG
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  AGhO  ∫hCG  áHôéàd  á«HôY  á`̀dhO
 á¡LGƒe  »`̀a  Iôªà°ùe  áμ∏ªªdG  ¿CG  ≈∏Y  π«dO  ƒ`̀gh
 ¬FGƒàM’ áaÉc Ió©°UC’G ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«a …óëJ
 ∫É q©ØdG  AGhó`̀dG  OÉéjEG  »a  º¡°ùj  ÉªH  √QÉ°ûàfG  ™æeh
 áeÓ°Sh  áë°U  ßØëjh  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ø«H  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ∫ƒMh
 ,»©«Ñ£dG É¡©°Vh »a ∫GõJ ’ OGóYC’G ¿CG  »fÉ£ë≤dG
 183 ¿’G  ≈àM áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  »∏μdG  Oó©dG  ≠∏H  PEG
 3  AÉæãà°SÉH  Iô≤à°ùe  ä’ÉëdG  ™«ªL  ¿CG  Éªc  ,ádÉM
 ádÉM  149  »aÉ©Jh  ,ájÉæ©dG  âëJ  »g  §≤a  ä’É`̀M
 êhô``Nh ,êÓ``©``dGh ∫õ`̀©`̀dG õ`̀cGô`̀e ø`̀e º`̀¡`̀Lhô`̀Nh
 ó©H  …RGô`̀à`̀M’G  »ë°üdG  ôéëdG  øe  É°üî°T  250
 AGô``LEG  º`̀J  Éªc  ,á`̀eRÓ`̀dG  ôéë`dG  Iôàa  º¡dÉªμà°SG
 ø«aÉ©àªdG  π`̀c  ƒ∏N  ø`̀e  ócCÉà∏d  ájôÑàîe  ¢Uƒëa

.¢Shô«ØdG øe »ë°üdG ôéëdG øe ø«LQÉîdGh
 øjôëÑdG  õcôe  ¢ü«°üîJ  ºà«°S  ¬`̀fCG  ∞°ûch
 ¢üëØd  Gõ`̀cô`̀e  äGô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dGh  ¢VQÉ©ª∏d  »`̀ dhó`̀ dG
 ∫ÉÑ≤à°SÓd áYÉb ≈∏Y πªà°ûj …òdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 áaôZh  á«dó«°Uh  Iô«Ñc  äÉYÉb  çÓKh  ∞«æ°üàdGh
 ≈`̀ dhC’G  áYÉ≤dG  ¢ü°üîà°S  å«M  ,™jô°ùdG  êÓ©∏d
 ¿hó`̀ H  á`̀£`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG  ä’É`̀ë`̀∏`̀d  »``̀gh  ,§`̀≤`̀a  ¢üëØ∏d
 QÉ¶àfÓd  »°Sôc  400  øe  ôãcCG  …ƒëJh  ,¢`̀VGô`̀YCG
 ºà«°ùa  á«fÉãdG  áYÉ≤dG  É`̀eCG  ,á«ë°üdG  É¡JÉ≤aôe  ™e
 ä’Éë∏d »gh áé«àædG QÉ¶àfGh ¢üëØ∏d É¡°ü«°üîJ
 øe  ôãcCG  …ƒëJh  ,¢`̀VGô`̀YC’G  Oƒ`̀Lh  ™e  á£dÉîªdG
 ™e  áLÉë∏d  Gôjô°S  250h  ,QÉ¶àfÓd  »°Sôc  400
 ÉeCG  ,á«ë°üdG  É¡JÉ≤aôe  ™e  ΩÉ©£∏d  á°ü°üîe  øcÉeCG
 QÉ¶àfGh ¢üëØ∏d É°†jCG á°ü°üîe »¡a áãdÉãdG áYÉ≤dG
 øjôëÑdG  QÉ£e  øe  áeOÉ≤dG  ä’Éë∏d  »gh  ,áé«àædG
 ôãcCG  øª°†àJh  ,É¡H  ¢`̀VGô`̀YC’G  Oƒ`̀Lh  ™`̀e  »`̀dhó`̀dG
 ™e áLÉë∏d  Gôjô°S 250h QÉ¶àfÓd »°Sôc 400 øe

.á«ë°üdG É¡JÉ≤aôe ™e ΩÉ©£∏d á°ü°üîe øcÉeCG
 ø«£dÉîªdG  ¢`̀ü`̀ë`̀a  á`̀ «`̀ dBG  ≈```̀dEG  áÑ°ùædÉH  É```̀eCG

 á©HÉàªd  áæ«©e  §HGƒ°V  ∑Éæg  ¿CG  »fÉ£ë≤dG  ø«H
 á«ª∏©dG §HGƒ°†dGh ¢ù°SC’G Ö°ùëH ºàJ ,ø«£dÉîªdG
 ≥jôa ≥`̀jô`̀W ø`̀Y ,IOó`̀ë`̀ª`̀ dG á`̀«`̀dhó`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dGh
 ¬Ñà°ûªdG  ä’É`̀ë`̀dG  ™ÑàJh  ó°UôH  Ωƒ≤j  ¢ü°üîàe
 ä’ÉM ≈dEG ¢üëØdG á«dBG ∞«æ°üJ ºJ å«M ,É¡àHÉ°UEÉH
 ø«£dÉîe  øe  IQOÉ°U  ä’É`̀Mh  ,êQÉ`̀î`̀dG  øe  áeOÉb
 ô«Z  øe  á«HÉéjEG  ä’ÉMh  ,º¡«£dÉîeh  êQÉîdG  øe

.¢Shô«ØdG Qó°üe áaô©e
 ä’ÉëdG  øY  »ª°SôdG  ¿Ó`̀YE’G  òæe  ¬fCÉH  Égƒæe
 19  »`̀a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  áªFÉb  ádÉëd  á£dÉîªdG
 ø«£dÉîªdG  ™«ªL  ¢üëa  ºJ  ó≤a  ,…QÉ`̀é`̀dG  ¢SQÉe
 4  ∫ÓN  ∂`̀dPh  ,1922  ºgOóY  ≠dÉÑdGh  ádÉëdG  √ò¡d
 ∫Gõj  ’h  ,§≤a  á«HÉéjEG  ádÉM  31  ó°UQ  ºJh  ,ΩÉ`̀ jCG
 ¬Ñà°ûªdG  ø«£dÉîªdG  ä’ÉM ™ÑàJ »a Gôªà°ùe πª©dG

.º¡àHÉ°UEÉH
 ,É«∏NGO ä’ÉëdG QÉ°ûàfG øe óëdG á«ªgCG GócDƒe
 óëdG ¢Uƒ°üîH áë°üdG IQGRh íFÉ°üf ´ÉÑJÉH ∂dPh
 ºbôdÉH  ∫É°üJ’ÉH  IQOÉÑªdGh  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe
 á«HÉéjEG  ádÉM  á£dÉîe  hCG  √ÉÑà°T’G  ádÉM  »a  444
 ,IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJGh  ∫õæªdG  »a  çƒμªdGh
 øjòdG  ø«æWGƒªdG  ø`̀e  ø°ùdG  QÉÑc  ≈∏Y  Öéj  Éªc
 πeGƒëdGh  ¥ƒ`̀a  É`̀eh  É`̀eÉ`̀Y  70  º`̀gQÉ`̀ª`̀YCG  RhÉéàJ
 á£dÉîe ÖæéàH áØ«©°†dG áYÉæªdG …hP ¢UÉî°TC’Gh

.¿ÉμeE’G Qób øjôNB’G
 ¢Shô«ØH IócDƒªdG ä’ÉëdG øe %70 ¿G í°VhCGh
 øe  »g %29^5 ¿Gh  øjôëÑdG  êQÉN øe  »g ÉfhQƒc
 åëÑf ÉædRÉe ø«æKG hG ádÉMh ø«£dÉîªdG ™ÑàJ ä’ÉM

.É¡H ¢Shô«ØdG π°UG øY
 ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL  IQƒ`̀à`̀có`̀ dG  â°Vô©à°SG  É`̀ª`̀c
 á«æWÉÑdG  ¢`̀VGô`̀eC’Gh  ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  ájQÉ°ûà°SG
 ä’Éë∏d  »ë°üdG  ™°VƒdG  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH
 ,áªFÉb  á`̀dÉ`̀M  183  ∑É`̀æ`̀g  ¿CG  âæ«H  å«M  ,á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG
 âëJ  §≤a  ä’É``M  3  AÉæãà°SÉH  Iô≤à°ùe  É¡©«ªLh
 øe ádÉM 149 êhô``N º`̀J  ¬``fCG  ≈``dEG  áàa’   ,á`̀jÉ`̀æ`̀©`̀dG
 250  êhô``Nh  ,É¡«aÉ©J  ó©H  êÓ`̀©`̀dGh  ∫õ©dG  õcGôe
 πc  ¿CGh  ,…RGô``à``M’G  »ë°üdG  ôéëdG  ø`̀e  É°üî°T
 êÓ©dG  ¿ƒ≤∏àj  êÓ`̀©`̀dGh  ∫õ©dG  õcGôe  »a  ä’É`̀ë`̀dG
 πch  É«ªdÉY  Ióªà©ªdG  á«Ñ£dG  ä’ƒcƒJhôÑ∏d  kÉ≤ah
 ™«ªédG  ´ÉÑJG  IQhô°V  ≈∏Y  kIOó°ûe  ,áeRÓdG  ájÉYôdG
 á«æWƒdG á∏ªëdG ÉgQó°üJ »àdG äÉª«∏©àdGh äGOÉ°TQE’G
 ¢Shô«ØdG øe ájÉbƒdG ¥ôWh ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd

.»dõæªdG ôéëdÉH ΩGõàd’G hCG áYÉæªdG ™aQ hCG

ÉfhQƒc ¢Shô«a äGóéà°ùe ∫ƒM »Øë°U ôªJDƒe »a

¿ÉéªdÉH êÓ©dGh ™«ªédG »``£¨J ∫õ©dGh êÓ©∏d á«HÉ©«à°S’G á``bÉ£dG :áë°üdG Iô``jRh
∫õæªdG  ø`̀ e  π`̀ª`̀©`̀dG  π«©ØJ  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  å`̀ë`̀fh  AGhó````̀dGh  AGò``¨``dG  ô`̀ aGƒ`̀ J  :IQÉ`̀ é`̀ à`̀ dG  ô``̀ jRh

 º`̀ «`̀≤`̀ ©`̀ à`̀ dGh  »``̀ fGó``̀ «``̀ª``̀ dG  π`̀ ª`̀ ©`̀ ∏`̀ d  ´ƒ``̀£``̀à``̀e  ±’BG  10  :ΩÉ```̀ ©```̀ dG  ø``````̀ eC’G  ¢``̀ù``̀«``̀FQ

 õcôe ¢ü«°üîJ :»fÉ£ë≤dG ±Éæe .O
 ¢üëØ∏d ¢VQÉ©ª∏d »dhódG øjôëÑdG
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 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dG á``̀Ä``̀«``̀g â``̀ æ``̀ ∏``̀ YCG
 »a Aó`̀Ñ`̀ dG »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dGh
 »àdG  äÉ££îªdG  ø`̀e  Oó`̀Y  ò«ØæJ
 ójõªdG  ≥«≤ëJ  QÉ```̀WEG  »`̀a  Ö°üJ
 ™jQÉ°ûªH  AÉ`̀≤`̀JQ’Gh  Qƒ£àdG  ø`̀e
 áμ∏ªªdG  »`̀a  ájô°†ëdG  á«ªæàdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á```̀≤```̀aGƒ```̀e ó``̀©``̀ H ∂``````̀ dPh
 ¢VGôZC’  ∑Óªà°S’G  ≈∏Y  AGQRƒdG
 »a  §«£îàdG  IOÉ``̀YEGh  §«£îàdG
 á«∏«°üØàdG  äÉ££îªdG  ø`̀e  Oó`̀Y
 É k≤ah  áØ∏àîe  ≥WÉæe  »a  á©bGƒdG
 äÉ``̀°``̀SGQO ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀e äGQGô``̀≤``̀ d
 ±Gô°TEÉHh  á°†«Øà°ùe  á«∏«°üØJ
 áæé∏dG  πÑb  øe  ¬«LƒJh  á©HÉàeh
 »``fGô``ª``©``dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀∏`̀ d É``«``∏``©``dG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G

 ≈`̀∏`̀YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »``dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG
 äGAGô`̀LEÓ`̀d  É k≤ÑW ∂`̀dPh ,AGQRƒ``̀dG
 ∑Óªà°SG  ¿ƒfÉb  É¡«∏Y  ¢üf  »àdG
 º`̀bQ  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á©Øæª∏d  äGQÉ`̀≤`̀ ©`̀ dG
 …ò`̀dG  ô``̀eC’G  ,2009  áæ°ùd  (39)
 OóY  ôjƒ£J  ø`̀e  áÄ«¡dG  ø qμª«°S
 »a á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG ø``̀e
 ´Gƒ```fCG  ∞∏àîe  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh  π`̀«`̀gCÉ`̀J
 ≥WÉæªdG  ójhõJh  á«àëàdG  á«æÑdG
 ¿hÉ©àdÉH  áHƒ∏£ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dÉ`̀H
 Ö°ùëH  á«eóîdG  äÉ¡édG  áaÉc  ™e
 §`̀£`̀î`̀ª`̀dG äÉ``«``°``Uƒ``Jh ±Gó``````gCG
 »æWƒdG  »∏μ«¡dG  »é«JGôà°S’G

 .2030 øjôëÑdG áμ∏ªªd
 â`̀Mô`̀°`̀U ,Oó```̀°```̀ü```̀dG Gò```̀¡```̀Hh
 §«£îàdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 ±ƒ``̀f »``̀ fGô``̀ª``̀©``̀ dG ô``̀ jƒ``̀£``̀ à``̀ dGh
 á≤aGƒe  ¿CÉ`̀H  ô«°ûªL  øªMôdGóÑY
 ∑Óªà°S’G  ≈∏Y  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 á∏é©H  ™aó∏d  á«HÉéjEG  Iƒ£N  »g
 ò«ØæJ  »a  º¡°ùJh  ,ΩÉeCÓd  á«ªæàdG
 ôjƒ£J  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  äÉ££îªdG
 ≈à°T  ó``̀jhõ``̀Jh  á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG  á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dG
 ∂dPh  áeRÓdG  äÉeóîdÉH  ≥WÉæªdG
 Éªc  ,ø`̀WGƒ`̀ª`̀dGh  ø`̀Wƒ`̀dG  ídÉ°üd
 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  á∏é©H  ™aóJ
 ájOÉ°üàb’G  ájDhô∏d  É≤«≤ëJ  ΩÉeCÓd
 ¬`̀JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  Ió`̀cDƒ`̀e  ,2030
 IQGRh  ™e  ≥«°ùæàdÉHh  áÄ«¡dG  ¿CG
 äÉ`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG ¿hDƒ```̀ °```̀Th ∫É``̀¨``̀ °``̀TC’G
 Qƒ`̀W  »`̀a  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §«£îàdGh
 »ª«¶æJ  QÉ`̀WEG  ™°Vh  øe  AÉ¡àf’G
 Ö°ùëH  äÉ££îªdG  ò«ØæJ  á«∏ª©d

 πª©dG  π`̀MGô`̀eh  ò«ØæàdG  á`̀jƒ`̀dhCG
 »YÉ°ùeh  Oƒ¡L  áæ qªãe  ,áHƒ∏£ªdG
 ∞∏N  ΩÉ`̀°`̀ü`̀Y  ¢Sóæ¡ªdG  ô``jRƒ``dG
 ø«H  πeÉμàdGh  ¿hÉ©àdG  QÉ`̀WEG  »a

.ø«à¡édG
 Égôμ°T  ô«°ûªL ±ƒf âeóbh
 ájQGRƒdG áæé∏dG ºYOh Oƒ¡L ≈∏Y
 á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dGh á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d
 øH  ódÉN  ï«°ûdG  á°SÉFôH  á«àëàdG
 ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 ≈∏Y πª©J »àdGh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ø«H  á©HÉàªdGh  ≥«°ùæàdG  õjõ©J
 á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  äGQGRƒ````̀dG
 ™`̀aQ  ±ó`̀¡`̀H  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a
 á«æÑdG  äÉeóNh  ™jQÉ°ûªdG  IAÉØc
 ´É£b  ôjƒ£J  ∫Éªμà°SGh  á«àëàdG
 º¡°ùj  ƒëf  ≈∏Y  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG

 áHPÉédG áÄ«ÑdG ô«aƒJ á∏°UGƒe »a
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG â``æ`` q«``Hh ,QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SÓ`̀d
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ≥«°ùæJ  ¿CG  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 äÉ¡édG áaÉc ™e ¿hÉ©àdGh á«∏ëªdG
 º¡°ù«°S äÉ££îªdG ò«Øæàd á«æ©ªdG
 iƒà°ùªH  AÉ``̀≤``̀JQ’G  »`̀a  ∂`̀°`̀T  Ó`̀H
 ø«æWGƒª∏d  á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ºà«°S  »`̀à`̀ dG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG  á`̀aÉ`̀c  »``̀a
 É¡£«£îJ  IOÉ````̀YEG  hCG  É¡£«£îJ
 ºàj  á`̀«`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀J  á````jDhQ  ≥∏£æe  ø``e
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  IÉ`̀YGô`̀e  É¡«a
 IOQGƒ`̀dG  á«é«JGôà°S’G  §£îdGh
 »æWƒdG  »∏μ«¡dG  §`̀£`̀î`̀ª`̀dG  »`̀a

 .øjôëÑdG áμ∏ªªd

:»fGôª©dG ôjƒ£àdGh §«£îàdG áÄ«g ..∑Óªà°S’G ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée á≤aGƒe ó©H

á``«àëàdG á``«æÑdG ´Gƒ``fCG ∞``∏àîe ô``«aƒàd ò``«ØæàdG Qƒ``W »``a á``«∏Ñ≤à°ùªdG ™``jQÉ°ûªdG ø``e á``eõM
ø``WGƒªdGh ø``WƒdG í``dÉ°üd ΩÉ``eC’G ≈``dEG á``«ªæàdG á``∏é©H ™``aó∏d á``«HÉéjEG Iƒ``£N :ô``«°ûªL ±ƒ``f

 ôªMC’G  ∫Ó¡dG  á«©ªL  âæ∏YCG

 É«dÉe  É`̀ª`̀YO  É`̀¡`̀ª`̀jó`̀≤`̀J  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  Oƒ¡é∏d

 QÉWEG  »a  ∂`̀dPh  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc

 ºjó≤J  »a ÉgQhóH á«©ªédG  ¢Vƒ¡f

 ä’É``̀M »``̀a Ió`̀YÉ`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ dGh ¿ƒ``̀©``̀dG

 É¡ÑLGƒH  É¡æe  ÉeGõàdGh  ,äÉ```eRC’G

.»æjôëÑdG ™ªàéªdG ºYO √ÉéJ

 ∫Ó``̀¡``̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L â``̀eó``̀b É``̀ª``̀c

 ÓKÉªe É«dÉe ÉªYO »æjôëÑdG ôªMC’G

 ôªMC’G  Ö«∏°ü∏d  »`̀dhó`̀dG  OÉëJÓd

 káHÉéà°SG  ∂``dPh  ,ô`̀ª`̀MC’G  ∫Ó`̀¡`̀dGh

 äÉYôÑJ  ™ªéd  OÉëJ’G  ¬≤∏WCG  AGóæd

 »a É¡eGóîà°SG ¢Vô¨H ¬FÉ°†YCG øe

 ≥WÉæªdG  »a  ÉfhQƒc  áeRCG  á¡LGƒe

.ºdÉ©dG ∫ƒM GQô°†J ôãcC’G

 Gò`̀g »``̀a á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG äOÉ```̀°```̀TCGh

 ádhòÑªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édÉH  QÉ`̀WE’G

 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d

 â«¶M  »àdGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a

 ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  IOÉ°TEÉH

 »a  âª¡°SCG  Oƒ¡édG  ∂∏J  ¿CG  ÉØ«°†e

 ¢Shô«ØdG  Gòg QÉ°ûàfG  ≈∏Y ®ÉØëdG

 É`̀gƒ`̀æ`̀eh ,Iô`̀£`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG Ohó````̀M »``̀a

 ™ªàéªdG  »`̀Yƒ`̀H  ¬``̀JGP  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a

 äGP  äÉª«∏©àdG  ò«ØæJh  »æjôëÑdG

.¢VôªdG QÉ°ûàfG ™æªH á∏°üdG

 á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀∏`̀ d ΩÉ````̀©````̀dG ø`````«`````eC’G

 á«©ªé∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ôjóªdG  -ádÉcƒdÉH

 Gò`̀g  ¿CG  í``̀°``̀VhCG  …OÉ``̀ë``̀dG  ∑QÉ``̀Ñ``̀e

 »àdG  Oƒ¡édG  QÉWEG  »a  »JCÉj  ´ôÑàdG

 »æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó¡dG É¡H ¢†¡æj

 »fÉ°ùfE’Gh  »KÉZE’G  ¿ƒ©dG  ºjó≤àd

.øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉNh πNGO

 á«©ªL  ¿CG  ≈dEG  …OÉëdG  QÉ°TCGh

 äQOÉ`̀ H  »æjôëÑdG  ô`̀ª`̀MC’G  ∫Ó`̀¡`̀dG

 É¡FÉ°†YCG  õ«¡éJ  ≈`̀ dEG  ájGóÑdG  òæe

 Oƒ¡édG  »`̀a  áªgÉ°ùªdG  π``̀LCG  ø`̀e

 QÉ°ûàfG ™æªH á∏°üdG äGP á«Yƒ£àdG

 Gò¡d  Éfó≤Y{  ∫Ébh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a

 ºK ,πª©dG ¢TQh øe ójó©dG ¢Vô¨dG

 äÉYÉªàL’G ó≤Y á∏Môe ≈dG Éæ∏≤àfG

 ÉÑæéJ  ∫É°üJ’G  πFÉ°Sh  ≥jôW  øY

 Gò«ØæJh  ,Iô°TÉÑªdG  äÉYÉªàLÓd

 Gò`̀g »``̀a á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀∏`̀ d

.zQÉWE’G

øjôëÑdG êQÉNh πNGO ÉfhQƒc á``ëaÉμe Oƒ¡L ºYóJ z»æjôëÑdG ôªMC’G ∫Ó``¡dG{

.…OÉëdG ∑QÉÑe |

 øH  óLÉe  QƒàcódG  ô°†M
 á«HôàdG  ô`̀ jRh  »ª«©ædG  »∏Y
 IÉ`̀æ`̀≤`̀dG ø`̀«`̀°`̀Tó`̀J ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀ dGh
 ôÑY  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿ƒ`̀jõ`̀Ø`̀∏`̀J
 ó`̀MC’G  ¢ùeG  É¡d  å`̀H  ∫hCG  »`̀a
 ,Ω2020  ¢SQÉe  22  ≥aGƒªdG
 á©°SÉàdG  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀J  »``a
 OóY  Qƒ°†ëH  ∂`̀dPh  ,É kMÉÑ°U
 »``JQGRƒ``H ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ø``e
 ¿hDƒ`̀°`̀Th  º«∏©àdGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG

.ΩÓYE’G
 ¿hÉ©àdÉH  ô`̀jRƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀TCGh
 ¿hDƒ```̀°```̀T IQGRƒ````````̀d ô``̀ª``̀ã``̀ª``̀dG
 ø«dhDƒ°ùeh  G kô``̀jRh  ,ΩÓ``̀YE’G
 øe  ¬`̀Jô`̀ah  É`̀eh  ,ø«°üàîeh
 äÉ``̀fÉ``̀μ``̀eEGh π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀e º```̀YO
 ¥Ó``WEG  Iô`̀μ`̀a  ìÉ`̀é`̀fE’  Iô«Ñc
 ≈dhC’G  á«ª«∏©àdG  IÉæ≤dG  √òg

 ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a É¡Yƒf øe
 øY  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  É kHô©e
 ø«ªFÉ≤∏d  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh  ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG
 IQGRh øe ´hô°ûªdG Gòg ≈∏Y
 ø`̀jò`̀dGh ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG
 á∏jƒW  äÉ`̀YÉ`̀°`̀S  º¡∏ªY  ó`̀à`̀eG
 ΩGhó`````̀dG äÉ```````̀bhCG äRhÉ```̀é```̀J
 ôjƒ°üJh  OGó```̀YE’  ,»`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG
 á∏°üàªdG  IõØ∏àªdG  ¢`̀ShQó`̀dG
 ,áYƒæàªdG  á«°SGQódG  OGƒªdÉH
 á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  »`̀ a  áªgÉ°ùª∏d
 áeóî∏d  áÑ∏£dG  AÉ`̀æ`̀HC’G  »≤∏J

.á«ª«∏©àdG
 ºà«°S  ¬``̀fCG  ô`̀jRƒ`̀ dG  ó```cCGh
 ¢`̀ShQó`̀ dG  å`̀H  ó`̀«`̀YGƒ`̀e  ô°ûf
 ∫ƒ`̀°`̀ü`̀Ø`̀dGh OGƒ``̀ª``̀dG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H
 ,Iôªà°ùe  IQƒ°üH  ,á«°SGQódG
 ,É¡à©HÉàe  áÑ∏£∏d  ≈æ°ùà«d
 äGƒæb  ôÑY  É¡©aQ  ≈dEG  káaÉ°VEG

 á``̀MÉ``̀JE’ ,Üƒ``̀«``̀Jƒ``̀j ™`̀ bƒ`̀ª`̀ H
 IOÉ``̀YEGh  É¡JógÉ°ûe  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG
 Iô`̀e ø``̀e ô``̀ã``̀cC’ É`̀¡`̀Jó`̀gÉ`̀°`̀û`̀e
 Ö°ùëH  á`̀bô`̀Ø`̀à`̀e  äÉ````̀bhCG  »`̀a
 AÉ¡àf’G  ≈dEG  G kô«°ûe  ,áLÉëdG
 É kYƒæàe É k°SQO 142 ôjƒ°üJ øe
 π`̀ª`̀©`̀dGh ,¢``̀ ù``̀ eCG Ωƒ```̀j ≈`̀ à`̀M

.ójõªdG êÉàfE’ ôªà°ùe
 √òg  ¿CG  ôjRƒdG  í`̀°`̀VhCGh
 »aÉ°VEG  QÉ«îc  »JCÉJ  Iƒ£îdG
 âëéf ¿CG ó©H ,áÑ∏£dG AÉæHCÓd
 QhO  π`̀ «`̀©`̀Ø`̀J  »```̀a  IQGRƒ````````̀dG
 »ªbôdG  »ª«∏©àdG  iƒàëªdG
 øe  ,á«ª«∏©àdG  É¡àHGƒH  ôÑY
 πªY  ≥jôa  45  π«μ°ûJ  ∫Ó`̀N
 äGAGô``̀KE’Gh  ¢ShQódG  êÉàfE’
 á``̀©``̀LGô``̀eh ,á``̀ «``̀ fhô``̀ à``̀μ``̀ dE’G
 ,…ƒ¨∏dGh  »ª∏©dG  ÉgGƒàëe
 ,á``HGƒ``Ñ``dG ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀©`̀aQ π`̀ Ñ`̀ b

 ≈àM É k°SQO 436 ™aQ ºJ å«M
 á«HôàdG  áÑ∏£d  76  É¡æe  ,¿B’G
 »æØdG  º«∏©à∏d  47h  ,á°UÉîdG

 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  Gòg  ,»æ¡ªdGh
 kÓ°†a ,É k«fhôàμdEG kAGôKG 1099
 ø`̀jò`̀dG  ø«ª∏©ªdG  Oƒ`̀¡`̀L  ø`̀Y

 18 øe ôãcCG êÉàfEG øe GƒæμªJ
 ∫ÓN »ªbQ AGôKEGh •É°ûf ∞dCG

.á«°VÉªdG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G

zΩÓYE’G{ ¿hÉ©àH kGó«°ûe

øjôëÑdG ¿ƒ``jõØ∏J ôÑY á«ª«∏©àdG IÉ``æ≤dG ø«°TóJ ô``°†ëj á«HôàdG ô``jRh

 á∏«∏≤dG ΩÉjC’G »a á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG ájó∏H äCGóH
 øe  á≤ëà°ùªdG  áeÉª≤dG  ¢`̀SÉ`̀«`̀cCG  ™`̀jRƒ`̀J  á«°VÉªdG
 ∂dP ôcP .ô¡°TCG 6 RhÉéàj ’ óëHh á«°VÉªdG ô¡°TC’G
 …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdÉH (9) IôFGódG πãªe »°ù«Ñ≤dG ¬∏dGóÑY

.»dÉª°ûdG
 ™e  ≥«°ùæàdÉH  äAÉ``̀L  Iƒ`̀£`̀î`̀dG  √ò`̀g  ¿G  ∫É``̀bh
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``̀°``̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀T’G  IQGRh
 ó©H  á«dÉª°ûdG  ájó∏Ñ∏d  …ò«ØæàdG  RÉ¡édGh  »fGôª©dG
 ájÉ¡f  »a  IóMƒªdG  áeÉª≤dG  ¢SÉ«cCG  á°übÉæe  QGô`̀bEG
 ±ô°U øY âØbƒJ ájó∏ÑdG ¿G ÉØ«°†e ,»°VÉªdG ΩÉ©dG
 ΩóY  ÖÑ°ùH  ∂`̀ dPh  áæ«©e  Iôàa  »a  áeÉª≤dG  ¢SÉ«cCG

 »£©J  ¿G  É¡H  GóM  Éªe  Üƒ∏£ªdG  πμ°ûdÉH  ÉgôaGƒJ
 ≥ëà°ùªdG  OôØ∏d  ø«°ù«c  ≈`̀dEG  ™`̀aQ  ºK  Gó`̀MGh  É°ù«c

 .¢SÉ«cCG 6 ≈dEG ™aQ É«dÉMh
 »°ù«Ñ≤dG ∞°ûc ,áeÉª≤dG ¢SÉ«cCG á°übÉæe ∫ƒMh
 Oó©H  ÉfójhõàH  2019  ΩÉ`̀Y  »a  âªJ  á°übÉæªdG  ¿G
 G kô«°ûe ,äGƒæ°S 4 »a ¢ù«c 179^100^000 »dÉªLG
 á°übÉæªdG ≈∏Y äÉ¶MÓªdG ¢†©H Éæjód ∫GRÉe ¬fG ≈dEG
 √òg ∫GƒW É¡à«£¨J ≈∏Y IQó≤dÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉN
 óæY AGõLCG »a ¿É°ü≤f ∫ƒ°üëd É«°TÉëJ ∂dPh IóªdG
 äBÉ°ûæeh  á«æμ°S  ≥WÉæe  AÉæH  »`̀a  ™°SƒJ  ∫ƒ°üM

 .áeóîdG √òg ≈dEG êÉàëJ IójóL

áeÉª≤dG  ¢`̀ SÉ`̀ «`̀ cCG  ™`̀ jRƒ`̀ J  CGó`̀ Ñ`̀ J  zá`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG{

 ¢ùª°ûdG  âbô°TCGh  âaô°TCG  Ωƒ«dG
 õY  ¬`̀∏`̀dG  óªëfh  ,∂àÑëe  áμ∏ªe  ≈∏Y
 Ö`̀©`̀°`̀û`̀dÉ`̀a ,á`̀ª`̀©`̀æ`̀ dG √ò```̀g ≈`̀ ∏`̀Y π```̀Lh
 ¿É`̀eCGh  ΩÓ°ùH  ¢û«©j  Ωƒ`̀«`̀dG  ø`̀Wƒ`̀dGh
 Ö©°ûdGh  ø`̀Wƒ`̀dG  ,á`̀Mô`̀ah  áæ«fCÉªWh
 ¬∏dG  ºμ¶ØM  ºcƒª°S  ´ƒ`̀Lô`̀H  ,»`̀aƒ`̀dG
 AÓH  ºZQh  .øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢VQCG  ≈dEG
 ø«æWGƒªdG  ±ƒNh  ÉfhQƒμdG  ¢Shô«a
 ¿ƒª«≤ªdGh  ¿ƒæWGƒªdG  ¢ùMG  Ωƒ«dÉa
 â©LQh ,¢SƒØædÉH QGô≤à°SGh á«fCÉª£H
 óFÉb ´ƒLôH Üƒ∏≤∏d äGô°ùªdGh áMôØdG
 ´ƒLôH  á«æWƒdG  ÉæJô«°ùeh  ÉæàeƒμM
 É kªdÉ°S  óªëdG  ¬∏d  øWƒ∏d  øWƒdG  ¢ùª°T

 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Éj ,≈aÉ©e
.¬∏dG ¬¶ØM ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  Qƒ`̀f  Éj  Ö©°Th  ø`̀Wh  áeÓ°S  ºcƒª°S  áeÓ°S 
 ≈∏Y  ºjój  ¿G  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  ƒYófh  ,ÉgÉ«ëeh  ÉgGƒbh  ÉgGƒ°Vh
 QÉ°üàf’Gh I qõ©dGh QÉgOR’Gh Iƒ≤dGh á«aÉ©dGh áë°üdG áª©f ºcƒª°S
 áÑ©°üdG  ∞bGƒªdG  π`̀LQ  ºcƒª°ùa  ,áægGôdG  äÉjóëàdG  ™«ªL  ≈∏Y
 á«ªæàdGh QGô≤à°S’G âãH á«∏ªY á«éJGôà°SG áeÉbh áª«μM á«°üî°Th
 øe  É keÉY  ø«°ùªN  ióe  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢`̀VQCG  »a  áeGóà°ùªdG
 äÉjƒà°ùªdG  π°†aCGh  ≈∏YG  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμëd  IQGOE’G
 ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d »YÉªàLG AÉNQ øY âéàf »àdG áHƒ∏£ªdG

.IAÉ£©ªdG øjôëÑdG áμ∏ªe ¢VQG
 øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°T äGƒYód ÜÉéà°SG ¿G πLh õY ¬∏dG ôμ°ûf
 äCGó`̀g  Ωƒ`̀«`̀dGh  .≈aÉ©e  É kªdÉ°S  Oƒ©Jh  ô«N  ≈∏Y  ∑AÉØ°T  ºªàj  ¿CÉ`̀H
 AÉYódG  âÑcGh  »àdGh  ∂àÑëeh  ∂ÑëH  IAƒ∏ªªdG  Üƒ∏≤dG  âMÉJQGh
 âbô°TG ób áÄaGódG ¢ùª°ûdG Ωƒ«dGh .ºcƒª°S ÜÉ«Z Iôàa ∫ƒW ºcƒª°ùd
 ójóL øe ¥ô°ûJ áμ∏ªªdG ¢ùª°T IOƒ©H IôeÉ¨dG áMôØdG É¡JôªZh É¡«∏Y
 ∫ÉÑdG  á`̀MGQh  π`̀eC’G  OÉY  ó≤a  ,É¡àÑëeh  É¡ÄaOh  ÉgQƒæH  É¡Ñ©°T  ≈∏Y
 É k©«ªL  Éæ°ùØfCG  Åæ¡fh  .øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ó«éªdG  ïjQÉàdGh  ìôØdGh
 ßØëH ≈aÉ©e É«aÉ°T Éæ«dEG ºcƒª°S IOƒ©H øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°Th AÉæHG

 .¬àjÉYQh ¬∏dG

ø`̀Wƒ`̀ dG ¢`̀ù`̀ª`̀°`̀T â``bô``°``TCG

 :º∏≤H
…ƒ°SƒŸG óª º°SÉL

 IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh âØ∏J
 ™«ÑdG ôLÉàe ™«ªL ájÉæY áMÉ«°ùdGh
 âcQÉe  ôHƒ°ùdG  äÓëeh  áFõéàdÉH
 ΩGõ``̀à``̀d’G ≈```̀ dEG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀H
 IQOÉ°üdG  á«¡«LƒàdG  äGOÉ`̀°`̀TQE’É`̀H
 ¢Shô«a áëaÉμªd áë°üdG IQGRh øe
 ∂dPh  ,(19-COVID)  ÉfhQƒc
 äÓëªdG  √ò`̀g  Ωƒ≤J  ¿CG  IQhô°†H
 ´É`̀Ñ`̀JGh äGOÉ```°```TQE’G √ò``̀g IAGô``≤``H
 ôÑY  ∂dPh  ,É¡«a  IOQGƒdG  äÉª«∏©àdG
www.)  áë°üdG  IQGRh  ™`̀bƒ`̀e

.(moh.gov.bh
 π«Ñ°S ≈∏Y ,äGOÉ°TQE’G â∏ª°Th

:»∏j Ée ,∫ÉãªdG

 πc ø`̀«`̀H  ó```̀MGh ô`̀à`̀e  ∑ô``̀J  -1
 ™«H ôLÉàe »a ¥ƒ°ùàdG AÉæKCG ¿ƒHR
 âcQÉe  ôHƒ°ùdGh  ôÑjÉ¡dGh  áFõéàdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe AÉëfCG áaÉc »a
 ¥ƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dG  á``̀eó``̀N  π`̀«`̀©`̀Ø`̀J  -2
 »a  ´É£à°ùªdG  Qó``̀b  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G
 ôÑjÉ¡dGh  áFõéàdG  ™«H  ôLÉàe  áaÉc

.âcQÉe ôHƒ°ùdGh
 IQGôM  ¢SÉ«b  RÉ¡L  ô«aƒJ  -3
 ôLÉàªdG  …OÉ`̀Jô`̀e  ™«ªL  ¢üëah

.º¡JQGôM áLQO ¢SÉ«≤H
 ≈``̀ dEG  ∫ƒ``̀°``̀Uƒ``̀dG  á`̀ dƒ`̀¡`̀ °`̀S  -4

.QôμàªdG AGô°ûdG äGP ™FÉ°†ÑdG
 ™«ªéd …ójC’G  º≤©e ô«aƒJ -5

.øFÉHõdG
 åM  IQGRƒ`````̀ dG  π``̀eCÉ``̀J  É`̀ª`̀c  -6
 ¿ƒ`̀∏`̀ª`̀©`̀j ø```jò```dG ∫É``̀ª``̀©``̀dG ™`̀«`̀ª`̀L
 ≈∏Y  â`̀cQÉ`̀e  ô`̀Hƒ`̀°`̀ù`̀dGh  ôLÉàªdÉH
 º¡àeÓ°ùd  äGRÉØ≤dGh  ΩÉªμdG  ¢ùÑd

.™«ªédG áeÓ°Sh
 äÉ``̀Hô``̀Y  á``̀ aÉ``̀ c  ∞`̀ «`̀¶`̀æ`̀J  -7 
 πc  ó©Hh  πÑb  É¡ª«≤©Jh  ¥ƒ°ùàdG

.øFÉHõdG πÑb øe ΩGóîà°SG
 ™``̀aó``̀dG  Iõ````̀¡````̀LCG  π`̀ «`̀©`̀ Ø`̀ J  -8
 ™«ªL »``̀a  ó`̀©`̀H  ø``̀Y  »``fhô``à``μ``dE’G
.âcQÉe ôHƒ°ùdGh ôÑjÉ¡dGh ôLÉàªdG

 áYÉæ°üdG  IQGRh  ƒYóJ  ¬«∏Yh
 ôLÉàe  ™«ªL  áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh

 ôHƒ°ùdG  äÓëeh  áFõéàdÉH  ™«ÑdG
 IQGRh  äÉª«∏©àH  ó««≤àdG  â`̀cQÉ`̀e
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG π```̀LCG ø``̀e á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ∂dPh  ,É¡«ØXƒeh  É¡FÓªY  áeÓ°S
 ±hô¶dG  √ò`̀g  ¬°VôØJ  É`̀e  π`̀X  »`̀a
 iƒà°ùªdG ≈∏Y áægGôdG á«FÉæãà°S’G
 IQGRƒ````̀ dG ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀à`̀°`̀Sh ,»`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG
 ¥Gƒ`̀°`̀SCÓ`̀d  ájó≤ØàdG  É`̀¡`̀J’ƒ`̀L  »`̀a
 áeÓ°S  ≈∏Y  É k°UôM  äÉ©ªéªdGh
 ójõªdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏dh  .™«ªédG
 äGQÉ°ùØà°S’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  ø`̀e
 ∫É°üJ’G  õcôªH  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ≈Lôj
 áeÓ°ùa ,80008001 ºbQ »æWƒdG

.Éæª¡J ™«ªédG

 äGOÉ`̀ °`̀ TQEÉ`̀ H ΩGõ``̀à``̀d’G ó`̀ cDƒ`̀ J zIQÉ`̀ é`̀ à`̀ dGh á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG{
 zÉ```̀ fhQƒ```̀ c{  á``ë``aÉ``μ``e  ¿CÉ``̀ °``̀ û``̀ H  á``ë``°``ü``dG  IQGRh
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 âfÉc …òdG OÉY
!..¬jOÉæJ øjôëÑdG

 ,¬jOÉæJ  ¬HÉ«Z  »a  øjôëÑdG  âfÉc  …òdG  ∑GP  øWƒdG  ≈dG  OÉY
 äó©Hh  ,ÜÉ«¨dG  ∫É`̀W  ó≤a  ,√QÉ`̀Ñ`̀NCG  ¢ùª∏àJh  ¬Ä«ée  ÖbôàJh

..π≤©dGh Ö∏≤dG π¨°ûj QÉ¶àf’G QÉ°Uh ,äÉaÉ°ùªdG
 ÉehO ¿Éc …òdG Ö©°ûdG Ö«ÑM ™«ªédG ódGh OÉY ..óªëdG ¬∏d
 Ée  πμd  á©jô°S  äÉHÉéà°SG  »a  QOÉÑjh  ,¢SÉædG  Ωƒª¡H  É≤°üà∏e

.Iô°TÉÑe äGQGôb ≈dG êÉàëJ ÉjÉ°†b øe áMÉ°ùdG ≈∏Y óéà°ùj
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ™«ªédG  ódGh  IOƒY  ≈∏Y  ¬∏dG  óªëf
 ó©H  øe -√ÉYQh ¬∏dG  ¬¶ØM- áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N ô«eC’G
 OÉY ó≤a ,Iô«°üb â°ù«d êÓY á∏MQ »a AÉØ°ûdÉH ¬«∏Y ¬∏dG qøe ¿CG

.ô«îdG ¬JOƒ©H ¢SÉædG ô°ûÑà°SGh ,øWƒdG ≈dEG øWƒdG Ö«ÑM
 »fó©°ùjh »æª¡j Ée ôãcCG ¿EÉa ,A»°T …CG øY çóëJCG ¿G πÑb
 ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬`̀H  Ωƒ≤j  É`̀e
 hG  áaÉë°üdG  »a  øWGƒe  …CG  ¬d  Öàμj  ø«M  ™jô°S  ¬«LƒJ  øe
 óMCG â«H ¢Vô©àj ø«M hG ,¬àæHG hG ¬æH’ êÓY ¬«a ÉÑ∏W Égô«Z
 hG á∏eQCG ,áæWGƒe hG øWGƒe Ö∏£j ø«M hG ,≥jôëd ø«æWGƒªdG
 Ö«éà°ùj ¿CG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ∫É°üN πªLCG øe ¿EÉa Éæμ°S ,á≤∏£e

.É¡àë°U øe ≥≤ëàdG ó©H á∏μ°ûe πc πëH ôeCÉjh ¢SÉæ∏d
 øWGƒe  …CG  ø`̀HG  ¢Vô©àj  ø«ëa  ,AÉ`̀æ`̀H’G  øe  õ`̀YCG  óLƒj  ’
 øH  áØ«∏N  ¿EÉ`̀a  ,êQÉîdÉH  êÓ`̀Y  ≈`̀dG  êÉàëJ  áHÉ°UEG  hG  ¢Vôªd
.¬«a êÓY ¬d …òdG ¿ÉμªdG »a øH’G Gòg êÓ©H ÉehO ôeCÉj ¿Éª∏°S

 ’h ,¬JGRÉéfEG ’h ,Qƒ£°ùdG √òg ¬«ØμJ ’ πLôdG Gòg ïjQÉJ
 øY ºdC’G É¡«a ™aôj »àdG ∂∏J »Ñ∏b ≈dG ∞bGƒªdG ÜôbCG øμd ,¬ØbGƒe

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°ùH Góéæà°SG áæWGƒeh øWGƒe
 ∫É°üîdG  √òg  ,Iô«ãc  ¢ShQO  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ™°VGƒJ  »a
 øH  áØ«∏N  ≈∏Y  º∏°ùJ  ø«M  ,áªjôμdG  áμdÉªdG  Iô°SC’G  ∫É°üN  »g
 ,∂dGƒMCGh ,∂JÉ«M QƒeCG  øY ∂dCÉ°ùj ,ΩÉªàg’G πc ∂«£©j ¿Éª∏°S
.πM É¡«a QÉ°U πgh É≤HÉ°S É¡æY ∂dCÉ°S ób á≤HÉ°S QƒeG øY ∂dCÉ°ùjh
 äÉ«dhDƒ°ùe  ¬«∏Yh  ádhO  πLQ  ƒgh  πLôdG  Gòg  π©Øj  Gòμg
 É¡æY ∫É≤j ..áÑ«£dG ∫É°üîdG øe √É£YCG OÉÑ©dG ÜQ ¿G ’G ,ΩÉ°ùL

!..Üô©dG AÉcPh á°SGôa É¡fEG QÉ°üàNÉH
 ¬JOƒY ≈∏Y ¬∏dG óªëfh ,™«ªédG ódGh áeÓ°S ≈∏Y ¬∏dG óªëf

.¬Ñ©°Th ¬HÉÑMCGh ¬°SÉfh ¬∏gCG ≈dG áeÓ°ùdÉH
 ¢ù«FQ  ƒª°S  IOƒ`̀©`̀H  º`̀gGô`̀bh  º¡fóe  »`̀a  ¢SÉædG  ìô`̀a  ó≤a
 º¡JOÉ≤d  AÉ`̀«`̀ahCG  øjôëÑdG  π`̀gCGh  ,ÜÉ«Z  ∫ƒ`̀W  ó©H  øe  AGQRƒ``̀dG
 áμdÉªdG Iô°S’G ÖM ≈∏Y øjôëÑdG πgCG ô£a Gòμg ,A’ƒdGh ÖëdÉH

.OÓÑdG IOÉb ÖMh ,áªjôμdG
¿ƒ«°ùØædG ≈°VôªdG É¡«dEG êÉàëj ájhOCG ÜÉ«Z **

 »gh É¡æe »fÉ©J á«≤«≤M áeRCG øY äÉFQÉ≤dG ióMEG »æàKóM
 ÖÑ°ùH É¡fG ’G ,á«°ùØf ´Ghód AGhódG øe ø«Yƒf ≈dG êÉàëJ É¡fG
 Ö£dG  á`̀jhOCG  äQÉ°U  zÉμjQ’{  AGhó`̀H  ≥∏©àJ  á∏μ°ûe  øe  çóM  Ée

.¢ùØf’G ≥°ûH ’G ±ô°üJ ’h áeRCG »a »°ùØædG
 ¢†©H ¿hóH ΩƒædG ™«£à°SG ’ »æfG{ :iƒμ°ûdG áÑMÉ°U ∫ƒ≤J
 áÑ«ÑW  ≈dG  Ö«ÑW  øe  »LhRh  ÉfG  ÖgPCG  Ωƒj  πc  »ah  ,á`̀jhO’G
 ≈∏Y  Égó©H  øeh  AGhó`̀dG  áØ°Uh  ≈∏Y  π°üMG  ¿G  ™«£à°SCG  ≈àM

.zájhO’G ôaGƒJ Ωó©d áÑFÉN OƒYCG Iô«ãc äÉbhCG »a øμd ,AGhódG
 ¢†©ÑdG πÑb øe É¡H ÖYÓàdG ºàj áæ«©e ájhOCG ∑Éæg ¿Éc GPG
 øe ÖfP Ée øμd ,á«YƒædG √òg ≈∏Y äGAGôL’G Oó°ûJ ¿G »¨Ñæ«a

?êÓ©dG ≈dG êÉàëj
?ájhO’G ¢†©ÑH ’EG ΩƒædG ™«£à°ùj ’ øe ÖfP Ée

 ø«Hh  ≈°Vôª∏d  AGhódG  ô«aƒJ  ø«H  Iô©°T  ∑Éæg  …ôjó≤J  »a
.§jôØJ ’h •GôaEG Óa ,ø«ÑYÓàªdG ≈∏Y äGAGôL’G áeGô°U

 áÄ«g ≈dGh áë°üdG IQGRh »a ø«dhDƒ°ùªdG ≈dG ÉæàdÉ°SQ √òg
.áë°ü∏d ≈∏Y’G ¢ù∏éªdGh á«Ñ£dG ø¡ªdG

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 âæH  á```jRƒ```a  äOÉ````°````TCG
 á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ π```̀æ```̀jR ¬``̀∏``̀ dGó``̀Ñ``̀Y
 äGQOÉÑªdÉH  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 è```eGô```Ñ```dGh á``̀jQÉ``̀°``̀†``̀ë``̀dG
 õcôe É¡H Ωƒ≤j »àdG á«YƒædG
 ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG
 º«b Rõ`̀©`̀j …ò``̀ dG ,»`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ΩGôàMGh QGƒëdGh íeÉ°ùàdG
 á`````jDhQ ≥`````ah ,á```̀jOó```̀©```̀à```̀dG
 ó`̀cDƒ`̀jh ,á`̀©`̀«`̀aQ á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEG
 »a  á«∏°UC’G  á«aÉ≤ãdG  áª«≤dG
 ôÑY  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 áμ∏ªe  ¬≤≤ëJ  Éeh  ,ïjQÉàdG

 äGRÉ```̀é```̀fEG ø```e ø``jô``ë``Ñ``dG
 :ä’É```̀é```̀e »````̀a á``̀eó``̀≤``̀ à``̀e
 ,í`̀eÉ`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ dGh ,¢``û``jÉ``©``à``dG
 ,á«æjódG  ájôëdGh  ,ΩÓ°ùdGh
 ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  πX  »a
 Iô°†M  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  ,á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH

.ióØªdG OÓÑdG
 ôîØdG ≠dÉH øY âHôYCGh 
 â`̀∏`̀ °`̀Uh É``̀ª``̀H RGõ`````à`````Y’Gh
 øe  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  ¬«dEG
 äÉ«dhDƒ°ùeh  ájOÉ«b  õcGôe

 äÉ`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀e »```̀a á`̀ eó`̀≤`̀ à`̀ e
 ÉgQhóH  âª¡°SCGh  ,á`̀dhó`̀dG
 ,øWƒdG  á°†¡f  »a  É¡FÉ£Yh
 ºYOh ΩÉªàgGh ájÉYQ π°†ØH
 ICGôª∏d  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL
 â`̀à`̀Ñ`̀KCG »``̀à``̀dG á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áeóN  »a  É¡JAÉØch  É¡àfÉμe
 Qhó`̀dG  ≈`̀ dEG  Iô«°ûe  ,ø`̀Wƒ`̀dG
 ¢ù∏éª∏d  õ«ªàªdGh  RQÉ`̀Ñ`̀dG
 á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H ICGô``̀ª``̀∏``̀d ≈```̀∏```̀YC’G
 »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG á`̀Ñ`̀MÉ`̀°`̀U
 º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G
 π`̀gÉ`̀©`̀dG  á`̀æ`̀jô`̀b  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG

 ¢ù∏éªdG  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
.ICGôª∏d ≈∏YC’G

 ∫Ó`````̀N ∂```````````dP AÉ```````````L 
 ¢`̀ù`̀eCG  É¡ÑàμªH  É¡dÉÑ≤à°SG
 ô«e  á«ª°S  Ió«°ùdG  (ó`̀MC’G)
 ∂∏ªdG  õcôªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G
 ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d »`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG ó`̀ª`̀M
 É`̀¡`̀JCÉ`̀ qæ`̀g å``«``M ,»`̀ª`̀∏`̀ °`̀ù`̀ dG
 ô```̀ eC’G Qhó```°```U á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀H
 É¡æ««©àH  »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG
 á«æªàe  ,õcôª∏d  É keÉY  É kæ«eCG
 »a  ìÉ`̀é`̀æ`̀dGh  ≥«aƒàdG  É¡d

.É¡∏ªY AGOCG

á«æjôëÑdG ádhódG âHGƒK øe ..á«æjódG ájôëdGh ájOó©àdGh ¢ûjÉ©àdG :ÜGƒædG ¢ù∏ée á``°ù«FQ

 ≥aGôªdG  »àæéd  É°ù«FQ  Ωó≤àj
 á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdGh  áÄ«ÑdGh  áeÉ©dG
 ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªH  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 ó`̀ª`̀MCGh  »égƒμdG  óªM  ¿ÉÑFÉædG
 áØ°üH  á`̀Ñ`̀Zô`̀H  ìô`̀à`̀≤`̀ª`̀H  Ωƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∫Éé©à°S’G
 ô¶M ¢`̀Vô`̀ Ø`̀ d  á``̀eOÉ``̀≤``̀dG  ÜGƒ```̀æ```̀dG
 áYÉ°ùdG  øe  ∂dPh  »FõédG  ∫ƒéàdG
 á°ùeÉîdG  ≈àMh  AÉ°ùe  á°SOÉ°ùdG
 Ωó`̀Y ä’É```̀M ó`̀°`̀UQ ó`̀©`̀H ,É`̀MÉ`̀Ñ`̀°`̀U
 äGƒYódÉH  QÉà¡à°S’Gh  çGô`̀à`̀c’G
 ΩGõàdÉH  á`̀ jOÉ`̀ °`̀ TQE’Gh  á«¡«LƒàdG

.∫RÉæªdG
 ìôà≤ªdG  Gòg  ¿EG ¿ÉÑFÉædG  ∫Ébh
 Ö∏£ªc  AÉ``̀L  ∫É`̀é`̀©`̀à`̀°`̀S’G  áØ°üH
 »a çGô```̀à```̀c’G Ωó```̀Y ó`̀©`̀H »`̀Ñ`̀©`̀°`̀T
 á`̀jOÉ`̀°`̀TQE’Gh  ájƒYƒàdG  äÓªëdG
 ÉfógÉ°T{ ø«Ø«°†e ,∫RÉæªdG ΩGõàdÉH
 ô«Z  á«ÑæLC’G  ádÉª©dG  ø`̀e  ô«ãμdG
 ÉfhQƒc  ô«£îdG  ¢Shô«ØdÉH  áªà¡e
 ø«HQÉ°V OGOõJ º¡JÉ©ªéJ âdGRÉeh
 á∏ªM ºZQ §FÉëdG ¢Vô©H ¿ƒfÉ≤dG
 ≥jôa  É¡æY  ø`̀ ∏`̀ YCG  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀dG
 ™«ªéH  áë°üdG  IQGRhh  øjôëÑdG
 äÉ©ªéàdG  √ò`̀g  â`̀dGRÉ`̀eh  ,äÉ¨∏dG
 äÉ¶aÉëªdÉH á¶ë∏dG  √ò``̀g  ≈`̀à`̀M

.á©HQC’G
 ¬à°ù∏L  π≤f  ¢†©ÑdG  ¿CG  Gó`̀cCGh
 iô``̀NCG ø``̀cÉ``̀eCG ≈```dEG »`̀gÉ`̀≤`̀ª`̀dG ø`̀e
 hCG  á`̀eÉ`̀©`̀dG  πMGƒ°ùdG  ≈∏Y  AGƒ`̀°`̀S
 á«æμ°ùdG  AÉ«MC’G  »a  hCG  »°TÉªªdG
 ´QGõªdG »a á°UÉîdG äÉ©ªéàdG hCG
 :ø«∏FÉb ,¬æY  ø∏©ªdG  Oó©dG  ¥ƒØJ
 √òg  ≈`̀dEG  π°üf  ¿CG  ≈æªàf  øμf  ºd{
 ƒg √É`̀fó`̀ °`̀UQ É`̀ e ø`̀μ`̀ dh á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀dG
 ¢†©ÑdG øe çGôàc’G ΩóY øe ádÉM
 É°Uƒ°üNh  »`̀Yh  Oƒ``̀Lh  Ωó`̀Y  hCG
 á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LC’G äÉ`̀«`̀dÉ`̀é`̀dG ¢`̀†`̀©`̀H ó`̀æ`̀Y
 âdGRÉe  »àdG  Ió`̀aGƒ`̀dG  ádÉª©dG  øe
 øjôëÑdG  ¿CÉ```̀ch  É¡JÉ«M  ¢`̀SQÉ`̀ª`̀J

.z»©«ÑW ™°VƒH
 á«∏NGódG IQGRh ø«ÑFÉædG ÉYOh
 ó°Uôd á«æeC’G äÉjQhódG ∞«ãμJ ≈dEG

 AÉ`̀«`̀MC’G  »`̀a  AGƒ`̀°`̀S  äÉ©ªéàdG  π`̀c
 ¿CG  øjócDƒe  πMGƒ°ùdGh  á«æμ°ùdG
 ™°VƒdG  ™e  πeÉ©àj  ∫GRÉ`̀e  ¢†©ÑdG
 ¿hOh  »```Yh  ¿hO  ¬``̀H  ô`̀ª`̀f  …ò```̀ dG

.á«æWhh á«bÓNCG á«dhDƒ°ùe
 QÉ«îdG  Gò`̀g  ¿CG  ≈``̀dEG  GQÉ``̀°``̀TCGh
 ∫hó``̀ dG ø``̀e ó`̀jó`̀©`̀dG ¬``̀«``̀dEG â`̀¡`̀é`̀JG
 â`̀jƒ`̀μ`̀ dG É``¡``æ``eh É``æ``H á`̀£`̀«`̀ë`̀ª`̀dG
 ∫ƒéàdG  ô¶M ¿CG  øjócDƒe  ¿OQC’Gh
 kÉ`̀ Ñ`̀∏`̀£`̀eh á`̀ë`̀ ∏`̀ e IQhô````°````V äÉ````̀H
 ójGõàdG  øe  ™°VƒdG  ≈∏Y  Iô£«°ù∏d
 ∫ƒWCG IôàØd ™°VƒdG QGôªà°SG ¿EG PEG
 ∂dòdh  ô`̀Ñ`̀cCG  ôFÉ°ùN  ≈`̀ dEG  …ODƒ«°S
 ÉeõM ôãcCG äGAGôLEG PÉîJG øe óH’

 .ø«æWGƒªdG áë∏°üªd
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  ¿CG  ≈dEG  ÉàØdh
 øe óëdGh ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd
 ¢UÓNEGh óL πμHh πª©J √QÉ°ûàfG
 ôFÉ°ùîdG πbCÉHh ¢Shô«ØdG á¡LGƒªd
 πeÉ©àj  ¢†©ÑdG  øμdh  QGô`̀°`̀VC’Gh
 »Yh  ¿hO  QÉà¡à°SÉH  ™°VƒdG  ™`̀e
 §«°ùH ôeC’G ¿CÉch á«dhDƒ°ùe ¿hOh

 .…OÉYh
 á``̀eRC’G ó``̀eCG  á`̀ dÉ`̀WEG  ¿CG  Gô``̀ cPh
 ™«ªL  ≈∏Y  ôFÉ°ùN  ≈``̀dEG  …ODƒ`̀«`̀°`̀S
 Gó`̀HCG  √Éæªàf  ’  Gò`̀gh  äÉjƒà°ùªdG
 ô¶M  ¢VôØH  ìôà≤ªdG  AÉ`̀L  ∂dòdh
 »a É©e πª©f »μd »FõédG ∫ƒéàdG
 ,ôFÉ°ùîdG π«∏≤Jh áeRC’G óeCG π«∏≤J

 á`̀dÉ`̀WEG  ø``e  Qô`̀°`̀†`̀à`̀e  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  ¿C’
 .áeRC’G

 ìhóªe  ÖFÉædG  ∫Éb  ¬ÑfÉL  øe 
 áæéd  ¢``ù``«``FQ  í``dÉ``°``ü``dG  ¢``SÉ``Ñ``Y
 »Hô©dG  ¿ÉªdôÑdG  ƒ°†Yh  äÉeóîdG
 á«æWh á«dhDƒ°ùe ΩÉeCG  Ωƒ«dG øëf{
 πc  ôaÉ°†J  ≈``̀ dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀Hh  Iô`̀«`̀Ñ`̀c
 äÉYÉ£≤dGh äÉ¡édG πc ø«H Oƒ¡édG
 ≥«≤ëàd á«∏gC’Gh á°UÉîdGh áeÉ©dG
 á``jDhQ  É¡∏ªëJ  »`̀à`̀dG  ±Gó```̀gC’G  π`̀c
 ¿Éª∏°S  ô``̀«``̀eC’G  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ó`̀¡`̀©`̀dG  »```̀dh  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀M ø``̀H
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 á¡LGƒªd  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 19 ó«aƒc ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉjóëJ

 .óéà°ùªdG
 äÉeóîdG  áæéd  ¢ù«FQ  É``̀YOh
 äÉ¡édG πch øjóaGƒdGh ø«æWGƒªdG
 »dh  äÉ¡«LƒJ  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ≈``̀dEG
 ≥jôa  ™e  Iô«ÑμdG  √Oƒ`̀¡`̀Lh  ó¡©dG
 ¢Shô«a  QÉ`̀£`̀NCG  ò``̀NC’  ;øjôëÑdG
 ΩóYh óédG πªëe ≈∏Y 19 ÉfhQƒc
 IôeóªdG √QÉKBGh ¬ÑbGƒY ™e ¿hÉ¡àdG
 øe  ô«ãμdG  â`̀dGRÉ`̀ª`̀a  ø`̀Wƒ`̀dG  ≈∏Y
 ∂∏ªJ ’ ¢UÉîdG ´É£≤dG »a ∫ÉªYC’G
 IOÉ`̀Lh  áë«ë°U  á«FÉbh  äGƒ£N
 áeÓ°S  ¿É`̀ª`̀°`̀V  É`̀¡`̀dÓ`̀N  ø`̀e  øμªj
 ¿CG  ø`̀«`̀M  »`̀a  É`̀¡`̀æ`̀FÉ`̀HRh  É¡«ØXƒe
 âªJ á«eƒμëdG  IQGRƒdG  øe ô«ãμdG

 ¢Shô«ØdG  øe  ájÉbƒdG  äÉ«∏ªY É¡«a
 AÉ``̀Ø``̀à``̀c’Gh π`̀ ª`̀©`̀ dG ∞`̀ «`̀ bƒ`̀J ô`̀ Ñ`̀Y
 ≥«∏©J ºJ ∂dòch ∫RÉæªdG »a πª©dÉH
 á«YÉªàL’Gh  á«æjódG  á£°ûfC’G  πc
 ºJBÉªdGh  óLÉ°ùªdG  »`̀a  á«aÉ≤ãdGh

 .äÉ«©ªédGh …OGƒædGh
 ∫GƒéàdG ô¶M π«©ØJ ≈dEG ÉYOh
 ôaƒ«°S  AGô``````LE’G  Gò```g  ¿EG  Ó``FÉ``b
 ôFÉ°ùîdG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ≈`̀∏`̀Y
 á«°ùØædGh  ájOÉ°üàb’Gh  ájô°ûÑdG
 íª°S ’ π°üf ’ ≈àM á«YÉªàL’Gh

.√ÉÑ≤Y óªëJ ’ Ée ≈dEG ¬∏dG
 QÉ`̀ª`̀Y Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG QÉ``̀°``̀TCG √Qhó````̀H
 á``̀eRCG  RhÉ`̀é`̀J  ¿CG  ≈```dEG  ¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y  ∫BG
 Ö∏£àj  øjôëÑdÉH  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Vôe
 ΩGõ`̀à`̀d’É`̀H ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG ø``e ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG
 ≈©°ùJ  á`̀dhó`̀dG  ¿EG  PEG  ,äÉª«∏©àdÉH
 πbCÉH ¢VôªdG ≈∏Y Iô£«°ù∏d IógÉL

 .QGô°VC’Gh ôFÉ°ùîdG
 ’  É`̀æ`̀g  Qô`̀°`̀†`̀dG  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh
 ’  hCG  ø«HÉ°üªdG  OGó`̀YCG  §≤a  »æ©j
 πH ,äÉ«aƒdG OGóYCG IOÉjR ¬∏dG íª°S
 ó«©°üdG  ≈∏Y  QGô`̀°`̀VC’Gh  ôFÉ°ùîdG
 ÉØ«°†e  ,»YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G
 Ωó©H ¢†©ÑdG QÉà¡à°SG QGôªà°SG ¿CG
 π«∏≤àdG hCG »dõæªdG ôéëdÉH ΩGõàd’G
 áeƒμëdG  Ωõ∏«°S  ,äÉ©ªéàdG  ø`̀e
 Ö`̀©`̀°`̀UC’G QÉ``«``î``dG QÉ``«``à``NG ≈`̀∏`̀Y
 πc ≈∏Y ∫ƒéàdG ô¶M ádÉM ¢VôØH

 ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKDƒ«°S …òdG ôeC’G ,OÓÑdG
 á«YÉªàL’G  ádÉëdGh  ó∏ÑdG  OÉ°üàbG

.OGôaC’G ø«H
 »`̀ah  ¬```̀fCG  ,¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y  ∫BG  ô```̀cPh
 äGAGô`̀LE’G  ºZQh  ,Iô«NC’G  á`̀fhB’G
 »a  IOó`̀°`̀û`̀ª`̀dG  á«ë°üdGh  á`̀«`̀æ`̀eC’G
 âJÉH  OGóYC’G  ¿CG  ’EG  ,OÓÑdG  πNGóe
 ø«eOÉ≤dG øe ’ πNGódG øe ójGõJ »a
 QÉà¡à°SG  ƒg  ÖÑ°ùdGh  ,êQÉîdG  øe
 ΩGõ`̀à`̀d’G  Ωó©H  º¡fhÉ¡Jh  ¢†©ÑdG
 øY  ∂«gÉf  ,»dõæªdG  ôéëdG  ádÉëH
 äÉª«∏©àdG πμH ô«ÑμdG Oó©dG I’ÉÑe’
 äÉ©ªéàdG  á`̀eÉ`̀bEÉ`̀H  º`̀gQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh

.OGóYC’G IOÉjõH ÖÑ°ùàJ »àdG
 IOƒ``Y  ¿CG  ,¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y  ∫BG  ó```̀ cCGh
 êQÉ``̀N ø`̀«`̀≤`̀ dÉ`̀©`̀ dG ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ió`̀ª`̀H ¿ƒ``̀gô``̀e ô````̀eCG ,ø``jô``ë``Ñ``dG
 »æjôëÑdG  ´QÉ°ûdG  ΩGõàdGh  ¿hÉ©J
 IógÉL ≈©°ùJ áeƒμëdÉa ,πNGódÉH
 ÉgQÉ°ûàfG  ™æeh  ihó©dG  AGƒàM’
 »a  π°üM  …òdG  ¢Sô°ûdG  ™°VƒdÉH
 ¿CGh ,É«dÉ£jEGh ø«°üdÉc iôÑc ∫hO
 OƒLƒªdG  »æjôëÑdG  ΩGõ`̀à`̀dG  Ωó`̀Y
 ºbÉØJh  ,äÉª«∏©àdÉH  øjôëÑdÉH
 ÅLÉØe  π`̀μ`̀°`̀û`̀H  ä’É``̀ë``̀ dG  OGó`````̀YCG
 AÓ`̀LEG  äÉ«∏ªY  ø`̀e  ÅLôj  ô«Ñch
 ¿EÉ`̀ a  Gò``̀d  ,êQÉ`̀î`̀dÉ`̀H  ø««æjôëÑdG
 Üƒ`̀∏`̀£`̀e ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG ø``̀e ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG

.¿ÉeC’G ôH ≈dEG ™«ªédÉH ∫ƒ°Uƒ∏d

 ¢Vôa  ¿CG  ,¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y  ∫BG  Oó`̀°`̀Th
 áë∏e  IQhô°V  äÉH  ∫ƒéàdG  ô¶M
 PEG  ,OÉ`̀Ñ`̀©`̀dGh  OÓ`̀Ñ`̀dG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d
 QhôªdÉH  Iô«NC’G  áfhB’ÉH  ΩÉb  ¬`̀fEG
 AÉ«MC’Gh  ≥WÉæªdG  øe  ójó©dG  ≈∏Y
 ∞∏àîe  »`̀a  ájQÉéàdGh  á«æμ°ùdG
 OGóYC’G  ¿CG  óLh  ,øjôëÑdG  ≥WÉæe
 ´QÉ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H ø`̀jOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀∏`̀d Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG
 »YƒdG  á∏≤H  »MƒJ  ¥Gƒ°SC’ÉH  hCG
 ,á©°SGh  áëjô°T  ió`̀d  ΩÉªàg’Gh
 »a  Iô«ÑμdG  áeƒμëdG  Oƒ¡L  ¿CGh
 AÉHh  ¿ƒμJ  ’  »c  á``̀eRC’G  AGƒ`̀à`̀MG
 ô`̀eC’É`̀H  â°ù«d  ´QÉ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  É«°ûØàe
 IQhô°V  »Yóà°ùj  Ée  ,º¡jód  º¡ªdG
 ¢VôØH  ∑ôëàdG  áYô°Sh  √ÉÑàf’G
 áeƒμëdG  øe  ∫ƒéàdG  ô¶M  ádÉM
 É¡eÉªàgÉHh  É¡H  á≤K  Éæ∏c  »`̀à`̀dGh

.É¡Ñ©°T AÉæHCG ≈∏Y É¡°UôMh
 Ö∏£e  ¿CG  ,¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y  ∫BG  ø`̀«`̀Hh
 É«Ñ©°T  ÉÑ∏£e  äÉ`̀H  ∫ƒéàdG  ô¶M
 øe  ô«ãμdÉa  ,»æjôëÑdG  ´QÉ°ûdÉH
 ¬©e  π°UGƒàdÉH  ΩÉ``b  ø«æWGƒªdG
 áeƒμë∏d º¡Ñ∏£eh º¡Jƒ°U ∫É°üjE’
 Éªd ,∫ƒéàdG ô¶M ¢Vôa IQhô°†H
 áÄa  QÉà¡à°SG  ø`̀e  ¬`̀fhó`̀é`̀j  Gƒ`̀JÉ`̀H
 AÉ≤ÑdG  ádCÉ°ùªH  ™ªàéªdG  øe  Iô«Ñc
 ,»dõæªdG  ôéëdG  ádÉëH  hCG  â«ÑdÉH
 ¢†©H  QGôªà°SG  ∂dòH  øjó¡°ûà°ùe
 OÓ`̀Ñ`̀dÉ`̀H á`̀«`̀¡`̀«`̀aô`̀à`̀dG äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG
 ∫GRÉ``̀e …ò``̀ dG ø`̀«`̀YQGõ`̀ª`̀dG ¥ƒ`̀°`̀ù`̀c
 ,Qƒ°†ëdG  ∫ÉÑ≤à°S’  ¬«YGQP  ÉëJÉa
 ΩÉ```̀eCG ∫É``é``ª``dG í`̀à`̀a QGô``̀ª``̀à``̀°``̀SGh
 ¬«aôàdG  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ°üë∏d  ¢†©ÑdG
 áeÉ©dG  ≥FGóëdGh  πMGƒ°ùdG  øª°V
 ,ájQÉéàdG  äÉ©ªéªdGh  áMƒàØªdG
 ¢†©ÑdG  ΩÉ``̀eCG  Éjô¨e  Gô``̀eCG  ó©j  É`̀e
 ¬«aôàdG  øe  áë°ùa  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 øY  ∂«gÉf  ,á«dÉëdG  ´É`̀°`̀VhC’G  »a
 ¿hO  ø«ª∏©ªdG  πªY  ájQGôªà°SG
 É°VQCG ¿ƒμj Ée ,¢SQGóªdG »a áÑ∏W
 ¿EGh  äGAÉ≤∏dGh  äÉ©ªéà∏d  áÑ°üN
 »a  º¡°ùj  ó`̀b  Gò``gh  ,Iô`̀HÉ`̀Y  âfÉc

 .ôãcCG ¢VôªdG QÉ°ûàfG

áë∏e IQhô°V äÉH ∫ƒéàdG ô¶M ¿CG ¿hócDƒj ÜGƒf

ÉMÉÑ°U á``°ùeÉîdG ≈``dEG AÉ``°ùe á°SOÉ°ùdG ø``e ∫ƒ``éàdG ô``¶M ¢``VôØd π``é©à°ùe ìô``à≤e

.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |.¢SÉÑY QÉªY | .»égƒμdG óªM |.ídÉ°üdG ìhóªe |

 ø``e  13  Üó``àæJ  á``«μ∏ªdG  á``jô«îdG
zÉfhQƒc{ áëaÉμe »a áªgÉ°ùª∏d É¡«Ñ°ùàæe
 á«μ∏ªdG  ájô«îdG  á°ù°SDƒª∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG  Ωó≤J
 ¢UôM  øe  ¬«dƒj  Ée  ≈∏Y  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈dEG  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ¢üdÉîH
 kGó«°ûe ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ¿ƒ°üjh ßØëj Ée πμd ΩÉªàgGh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÉgOƒ≤j  »àdG  á«fÉ°ùfE’G  »YÉ°ùªdGh  áã«ãëdG  Oƒ¡édÉH
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ÖFÉf ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh ô«HGóàdG  øe Ωõ∏j  Ée  PÉîJ’ AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 ¬H Ωƒ≤j Ée kÉæªãe ,(19ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d  á«Ñ£dGh á«FÉbƒdGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeóîd  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  QÉÑL  πªY  øe  øjôëÑdG  ≥jôa

.ÇQÉ£dG »ë°üdG ™°VƒdG AGôL
 »ã«eôdG QÉ°üàfG IQƒàcódG ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL
 …òdG ≥«°ùæà∏d k’Éªμà°SG ∂dPh ,áë°üdG IQGRƒH ájô°ûÑdG OQGƒªdG IQGOEG Iôjóe
 »Ñ°ùàæe äGôÑN øe IOÉØà°SÓd ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa áë°üdG IôjRh ™e ºJ

.ÉfhQƒc AÉHh áëaÉμªd áë°üdG IQGRh Oƒ¡L ºYO »a á°ù°SDƒªdG
 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬«LƒJ  øª°V  ¬`̀fCG  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG  ø«Hh
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ájô«îdG  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 »a  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ºYód  á«μ∏ªdG  ájô«îdG  á°ù°SDƒªdG  AÉæeCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 G kõjõ©Jh á«©ªàéªdGh á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG øe kÉbÓ£fGh ÉfhQƒc AÉHh áëaÉμe
 á°ù°SDƒªdG  âeÉb  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG  ø«H  ¿hÉ©àdGh  πaÉμà∏d
 Qƒ`̀eCG  »`̀a  º¡ÑjQóJ  º`̀J  ø`̀jò`̀dG  É¡«Ñ°ùàæe  ø`̀e  13  ÜGóàfÉH  á«μ∏ªdG  ájô«îdG
 á«ªæàd á«æjôëÑdG ICGôªdG á«©ªL πÑb øe ¢†jôªàdG ÇOÉÑeh áeÓ°ùdGh áë°üdG
 ±hô¶dG √òg ∫ÓN áë°üdG IQGRh »a πª©∏d á«ë°üdG Ωƒ∏©dG á«∏c »a ICGôªdG

.á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªe É¡d ¢Vô©àJ »àdG á°UÉîdG á«FÉæãà°S’G
 √Gó`̀HCG  …ò`̀dG  »dÉ©dG  »æWƒdG  ¢ùëdÉH  ó«°ùdG  ≈Ø£°üe  QƒàcódG  OÉ`̀°`̀TCGh
 »ë°üdG ´É£≤dG  »a πª©dÉH áë°üdG IQGRh »a ¿ƒHóàæªdG á°ù°SDƒªdG ƒÑ°ùàæe

.™«ªédG ∞JÉμJ ≈dEG êÉàëJ »àdG áFQÉ£dG á«ë°üdG ±hô¶dG √òg »a
 äÉ¡«LƒàH  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  áë°üdG  IôjRh  äOÉ°TCG  É¡ÑfÉL  øe
 áeóîd  áë°üdG  IQGRh  ™e  áªgÉ°ùª∏d  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S
 ôeC’G Gòg ¿CG IócDƒe ,áFQÉ£dG á«ë°üdG ±hô¶dG √òg πãe »a á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªe
 á«fÉ°ùfEG  ∫ÉªYCG  øe ¬H Ωƒ≤J Éªd á«μ∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdG øe Üô¨à°ùe ô«Z
 πNGO  á°ù°SDƒªdG  ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG  õ«ªàªdGh  ô«ÑμdG  »fÉ°ùfE’G  Qhó∏dh  Iô«ãc
 É¡à≤≤M  »àdG  áaô°ûªdGh  Iô«ÑμdG  äGRÉéfE’G  áæªãe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  êQÉ`̀Nh

.á«fÉ°ùfE’G ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a á°ù°SDƒªdG
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 ó«ª◊GóÑY óªMCG :Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY - ôjƒ°üJ

 ≈dEG  ¬JÉ°ù∏L  ø`̀eR  QÉ°üàNG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  Qô`̀b
 ∂dPh ,»dÉëdG OÉ≤©f’G QhO ájÉ¡f ≈àM §≤a IóMGh áYÉ°S
 ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG á¡LGƒªd ¢ù∏éªdG øe Iƒ£N »a
 äÉYƒ°VƒªdG  ≈∏Y  äÉ°ù∏édG  ô°üà≤J  ¿CG  ≈∏Y  ,óéà°ùªdG
 πªàëJ  ’  »àdGh  á∏é©à°ùªdGh  iƒ°ü≤dG  á«ªgC’G  äGP

.QÉ¶àf’G

 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y ∫Ébh
 ô«aƒàd  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  πc  òîJG  ¢ù∏éªdG  ¿EG
 äGAGô```̀LE’G  √ò`̀g  »`̀a  ô«°ùf  ø`̀ë`̀fh  ,™«ªé∏d  áeÓ°ùdG
 øY ´Éæàe’G ≈dEG Gô«°ûe ,™«ªédG áë°Uh áeÓ°S ¿Éª°†d
 ∫ÉªYC’G  ∫hó`̀L  øe  á«bQƒdG  áî°ùædÉH  AÉ°†YC’G  ójhõJ
 ≈dG  AÉ°†YC’G  É«YGO  ,ihó`̀©`̀dG  π≤æd  IGOCG  ¿ƒμJ  ’  ≈àM
 äÉYÉªàLG  ó≤Y  ≈dEG  ídÉ°üdG  ÉYOh  .zOÉH  …B’G{  ΩGóîà°SG
 πeÉc ≈∏Y ¢ù∏éªdG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,ó©H øY ¢ù∏éªdG ¿Ééd
 ¿hDƒ°ûdG áæéd IQOÉÑªH Gó«°ûe ,äÉÑ∏£dG á«Ñ∏àd OGó©à°S’G

 É¡æeh ,ó©H  øY É¡JÉYÉªàLG  ó≤©H á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG
.¢ùeCG ∫ó©dG ôjRh ™e ó≤Y …òdG ´ÉªàL’G

 …CG ±É°ûàcG ºàj ºd ¬fCG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ócCGh
 ó©H ø«ØXƒªdG  hCG  AÉ°†YC’G  ø«H ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UEG  ádÉM
 IQGRh øe á«Ñ£dG  º≤WC’G  πÑb  øe É©«ªL º¡°üëa ºJ  ¿CG
 ø«YƒÑ°SCG  πc  …ôé«°S  ¢üëØdG  ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe  ,áë°üdG

.™«ªédG áë°Uh áeÓ°S ≈∏Y ¿ÉæÄªWÓd
 ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh äGAGô`````̀LE’G  øª°V ¬``̀ fCG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀L
 ,(19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  ájÉbƒ∏d  ájRGôàM’G

 ≈∏Y  É k°UôM  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  ÉgòîàJ  »`̀à`̀dGh
 ,áeÉ©dG áfÉeC’G »ØXƒeh ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG áeÓ°Sh áë°U
 ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  äÉ°ù∏édG  áYÉb  º«¶æJ  IOÉ`̀YEG  âªJ  ó≤a
 Ióªà©ªdG á«ë°üdG äGOÉ°TQE’G ≥«Ñ£J ºJ å«M ,iQƒ°ûdG
 πc  ø«H  ó`̀MGh  ôàe  øY  π≤J  ’  áaÉ°ùe  ∑ôàH  á≤∏©àªdGh
 áeÉ©dG  áfÉeC’G  »ØXƒe  OóY  π«∏≤J  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,¢üî°T
 å«ëH  á°ù∏édG  OÉ≤©fG  ∫Ó`̀N  áYÉ≤dG  »`̀a  ø`̀jOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG
 ájQhô°†dG  ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG  »∏ZÉ°T  ≈∏Y  Qƒ°†ëdG  ô°üà≤j

.äÉ°ù∏édG πªY ô«°ù«àd

..¿Éª∏°S øH áØ«∏N
∫õàîj ’h ô°üàîj ’ 

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
 ΩCÓd  ∫õæªdG  øe  πª©dG  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£àd  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ∑ôëà«°S  ≈àe
 IÉYGôe  ,ΩÉ©dG  ´É£≤dG  ≈`̀dEG  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdÉH  É«°SCÉJ  ,á∏eÉ©dG
 äÉ°ù°SDƒeh äÉcô°T QOÉÑJ ¿CG πeCÉf ?..øgGôdG ™°VƒdGh á«FÉæãà°S’G ±hô¶∏d
 ¿ƒμJh  ,á∏eÉ©dG  ΩCÓd  ∫õæªdG  »a  πª©dG  ΩÉ¶f  ò«Øæàd  IQÉéàdG  áaôZ  AÉ°†YCG

.Égô«¨d Ihób

:∫õàîj ’h ô°üàîj ’ ..¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 ∫ƒ°Uh »a ,ô«îdG QÉ£eCG ∫ƒ£g ™e âæeGõJ ,Ö©°T áMôah ,øWh áMôa
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

.áæªdGh óªëdG ¬∏dh ,≈aÉ©e ÉªdÉ°S ,OÓÑdG ¢VQCG ≈dEG ,¬∏dG ¬¶ØM ôbƒªdG
 á°†¡ædG AÉæH ôKEG »°VÉªdG øY åjóM ƒg ,¿Éª∏°S øH áØ«∏N øY åjóëdG
 ¬JGRÉéfEÉH  ô°VÉëdG  ø`̀Y  å`̀jó`̀M  ƒ`̀gh  ,É¡JÉ°ù°SDƒeh  á`̀ dhó`̀ dGh  ,áãjóëdG
 øY  åjóëdG  ..¬JÉMƒªWh  ¬dÉeBÉH  πÑ≤à°ùªdG  øY  åjóM  ƒgh  ,¬JÉÑ°ùàμeh
 ,∫hC’G RGô£dG øe ádhódG πLQ ƒ¡a ,∫õàîj ’h ô°üàîj ’ ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 πLCG øe á«°SÉ«°ùdG ∑QÉ©ªdG ¢VÉNh ,ádhódG √òg ≈æH …òdG ,º«μëdG óFÉ≤dGh
 ô«eCÓd  ó«°†Yh  óæ°S  ô«N  ¿É`̀ch  ,ÜÉ©°üdG  πc  πªëJh  ,øjôëÑdG  ∫Ó≤à°SG
 ¬àμæMh  ,¬JôÑNh  ¬àªμëH  º¡°SCGh  ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  á≤K  ∫Éfh  ,πMGôdG
 ¢ù°SCGh  ,»æjôëÑdG  Ö©°ûdG  ÖM  RÉMh  ,√Qƒ£Jh  øWƒdG  Ωó≤J  »a  ¬FÉ£Yh

.ô«ÑμdG »dhódG ôjó≤àdG ∫Éfh ,Ωƒ«dG ÉgQÉªK »æéf áãjóM ádhO ΩÉ¶f
 ,Ωƒ«dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  …ƒªæJ  ∫Éée  …CG  »a  π°UÉM  ôjƒ£J  πc
 »ë°U  ,…QÉéJ  hCG  »YÉæ°U  ,…OÉ°üàbG  hCG  »aô°üe  ,»°SÉeƒ∏HO  hCG  »°SÉ«°S
 ájDhôdG π°†ØH ƒg ,ä’ÉéªdG øe Égô«Zh ..»eÓYEG hCG »YÉªàLG ,»ª«∏©J hCG
 ƒª°ùd á«æ°†ªdG Oƒ¡édGh áã«ãëdG á©HÉàªdGh áë°VGƒdG äÉª°üÑdGh Iójó°ùdG

.á©°SGh áÑMQ ¥ÉaBG ≈dEG øWGƒªdGh øWƒdÉH ¢†¡f …òdG ,¢ù«FôdG ô«eC’G
 ¢ù«FôdG ô«eC’G ƒª°ùd ¿Éc ,»∏ëªdG ¿CÉ°ûdG »a Éªc ,»LQÉîdG ¿CÉ°ûdG »a
 ôjó≤J  âdÉf  ,á`̀«`̀dhO  ™jQÉ°ûeh  ,á«fÉ°ùfEG  äÉeÉ¡°SEGh  ,ájQÉ°†M  äGQOÉ`̀Ñ`̀e
 …òdG  ,»ªdÉ©dG  ô«ª°†dG  Ωƒj  ¿ÓYEG  ÉgRôHCG  øeh  ,»dhódG  ™ªàéªdG  ΩÉªàgGh
 áªgÉ°ùªdG  ÖfÉéH  ,¬∏dG  ¬¶ØM  √ƒª°S  iód  á©«aôdG  á«fÉ°ùfE’G  ájDhôdG  ¢ùμY
 äGRÉéfEG  ≥«≤ëJ  »a  õ«ªàªdG  √QhO  »ah  ,»ªdÉ©dG  πFƒªdG  Ωƒj  »a  IRQÉÑdG
 ójó©dG  Égô«Zh  ,ájô°ûÑdG  á«ªæàdG  ∫Éée  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á©«aQ  õcGôeh

.äÉYÉ£≤dGh ä’ÉéªdG øe
 ô°üàîj ’ ,∫ƒ£j ,¬JÉeÉ¡°SEGh ¬JGRÉéfEG øY åjóëdG ..¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 ∫Éªμà°S’h ,á≤ëà°ùe áMôa (Oƒ©dG) IOƒ©H øWƒdG áMôa ¿EÉa Gòd ,∫õàîj ’h
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  äGRÉéfEG
 ≥jôa Oƒ≤j …òdG ¬∏dG ¬¶ØM ó¡©dG »dh ƒª°S ºYóHh ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG
 GôNBGh ’hCG ¬∏d óªëdÉa ..äÉjóëàdG RhÉéJh äÉMÉéædG øe ójõe ≈dEG øjôëÑdG

.á«aÉ©dGh áë°üdG QƒaƒªH ¢üdÉîdG AÉYódGh ,AÉØ°ûdGh ∫ƒ°UƒdG áeÓ°S ≈∏Y

:ô£°ùdG ôNBG
 á≤jô£dG  ∫ƒM  ƒjó«a  ™£≤e  …ôª°ûdG  º«μëdGóÑY  π°VÉØdG  ñC’G  »d  å©H
 ≈æªJCG ..≠jÉ°üdG áÑ«éf á«aô°üª∏d ,•É°ùbC’G OGó°S π«LCÉJ QÉªãà°S’ ≈∏°†ØdG
 ,¢Uƒ°üîdGh áYô°ùdG ¬Lh ≈∏Y É¡≤«Ñ£Jh ,É¡ëFÉ°üæd ´Éªà°S’G ™«ªédG øe

 .Iõ«ªàe GQÉμaCG πªëJ É¡fC’

 

IóMGh πªY áYÉ°ùH ¬°ùØf ø°üëj iQƒ°ûdG ..ÉfhQƒc øeR »a
ó©H øY ¿Éé∏dG äÉYÉªàLG ó≤Yh ..AÉ°†YC’G ø«H á«bQƒdG ï°ùædG ∫hGóJ ™æe

zá«FÉæédG äGAGô``LE’G{ äÓ``jó©J Qôªj iQƒ``°ûdG
ø«ª¡àªdG ™e ó©H øY ihÉYódG Iô``°TÉÑe áªμëª∏d Rƒéj

 ¿CG  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ±É`̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  ôjRh  ócCG
 á≤∏©àªdG  πFÉ°ùªdÉH  ¿ƒ∏¨°ûæe  ∫ó©dG  IQGRhh  áeÉ©dG  áHÉ«ædGh  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 äGAGôLE’G ∫ƒM Éææ«H Éª«a π°UGƒàdG …ôéj äGRÉL’G »a ≈àM áYÉ°S 24 QGóe ≈∏Y ádGó©dÉH
 á£∏°ùdG  ió`̀d  √É`̀fó`̀Lh  …ò`̀ dG  º¡ØàdG  ƒ`̀g  Gô«ãc  ÉfóYÉ°S  É`̀eh  ,ÖfÉédG  Gò`̀g  »`̀a  IòîàªdG
 »HÉéjEG ¢SÉμ©fG É¡d »àdG ø«fGƒ≤dG øe GójóY êôîf ¿CG GôNDƒe Éæ©£à°SG å«M ,á«©jô°ûàdG

.»LƒdƒæμàdG Qƒ£àdÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉNh ,á«dhódG øjôëÑdG äGô°TDƒeh ádGó©dG ≈∏Y
 á«aGô¨∏àdG  πFÉ°SôdG  øe  GOó`̀Y  ¢ùeCG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  ¬à∏NGóe  »a  ôjRƒdG  ¬`̀Lhh

:≈∏Y â∏ªà°TG á©jô°ùdG
 ∫hC’G ø«Ä«°T πª°ûj ôeC’G Gòg øμdh ,í«ë°U ôeCG Gòg ádGó©dG ≥≤ëj º¡àªdG Qƒ°†M -
 ¿ƒfÉ≤dG Gògh É¡eÉeCG º¡àªdG »Yóà°ùJ ¿CG øe áªμëªdG ™æªj ¿ƒfÉb ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG øμªj ’ ¬fG
 ¿Éμe øe …ó°ùédG √Qƒ°†M ô«Z »a º¡àªdG ≈dEG ´Éªà°S’G ≥«≤ëàdG äÉ¡édh áªμëª∏d í«àj
 Gòg  ?áfGOG  ¬¡Lh äÉª°ùb  hCG  º¡àªdG  ô«HÉ©J  øe  »°VÉ≤dG  ¢ü∏îà°ùj  πg »fÉãdG  ôeC’G  ,ôNBG
.º¡àªdG πμ°T øe Ó«dO ¢ü∏îà°ùj ’CG »°VÉ≤dG ájOÉ«M •hô°T øe ¢ùμ©dÉH πH ,π«ëà°ùe ôeCG
 QƒeC’G â«YQ Ée GPEG ,áªcÉëªdG äÉfÉª°†H πîJ ’ Qƒ°†ëdG ΩóY hCG Qƒ°†ëdG ádCÉ°ùe -
 á«fÓYh  ,∫ƒØμe  ´ÉaódG  ≥Mh  ,¬àfGOG  âÑãJ  ≈àM  A…ôH  º¡àªdG  ¿CG  »a  á∏ãªàªdG  á«°SÉ°SC’G
 ≥∏©àj  Éª«a  GQGôb  Qó°üf  ’  ÉæfEG  PEG  ,»FÉ°†b  ±Gô°TG  ,ádOC’ÉH  á¡LGƒªdG  CGóÑeh  ,äÉ°ù∏édG

 ≈dEG  IOƒ©dG  ¿hO  øe  äÉ≤«≤ëàdG  hCG  äÉªcÉëªdG  É¡«a  …ôéJ  »àdG  »fÉÑªdÉH
 ∑Éæg  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  ¬`̀fCG  Éªc  ,áeÉ©dG  áHÉ«ædGh  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 áªcÉëªdG äôL Ée GPEG ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y ,¿ÉμªdG ¢ùØf »a »FÉ°†b OƒLh
 ¿CG  óH  ’  ô`̀NBG  ¿Éμe  »a  º¡àªdGh  á«°SÉeƒ∏HódG  »a  ºcÉëªdG  ≈æÑe  »a
 AÉ°†YCG øe ƒ°†Y hCG áeÉ©dG áHÉ«ædG øe ƒ°†Y º¡àªdG ™e ¿ƒμj ¿CG ≈YGôj
 hCG º¡àªdG ™e ¿ƒμj ¿CGh QÉ«àN’G ájôM »eÉëª∏d ¿ƒμj ¿CGh ,áªcÉëªdG
 ¢ùØf »a IôaGƒàe á«fÓ©dG •hô°T ¿ƒμJ ¿CG hCG ,á°ù∏édG »a ¿ƒμj ¿CG
 ¿EÉa  ,•hô°ûdG  √ò¡H  ∫ÓN’G  ºJ  Ée  GPEGh  ,º¡àªdG  ¬«a  OƒLƒªdG  ¿ÉμªdG
 ,áªcÉëªdG äÉfÉª°†H ôNCG É«LƒdƒæμàdG ∫Éª©à°SG ¿CG ≈dEG ô«°ûj ób Gòg
 áfÉeC’ÉH πîf ’ ≈àM äGQGôbh äÉª«∏©J É¡H Qó°üà°S QƒeC’G √òg πch

.Éæjód »àdG
 ¥ô£àdG ¿hO øe ,É¡ÑéM ≈∏Y ÜGƒædG ™e ≥aGƒàdG ºJ 93 IOÉªdG -
 ∑Éæg ΩGOÉe øμdh ,ÉeÉªJ É¡àjQƒà°SóH ó≤à©f ÉæfC’ ,É¡àjQƒà°SO ΩóY ≈dEG
 »°†ªf  ¿CGh  ÉÑfÉL  É¡«ëæf  ¿CG  ÉfôKBG  ÉæfEÉa  ,ÉgOƒLh  ≈∏Y  AÉæH  π«£©J

.¿ƒfÉ≤dG Gòg ôÑY ¬Kóëf ¿CG ójôf …òdG Ωó≤àdG »a Éeób
.ziôNCG ∫GƒblCG …ód ¢ù«dh{ IQÉÑ©H ¬à∏NGóe ôjRƒdG ºààNGh

 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG  ¿Éª∏°S  á∏«ªL  äó`̀cCG
 ¿ƒ`̀fÉ`̀b ≈`̀∏`̀Y …ô`̀é`̀J »`̀à`̀dG äÓ`̀jó`̀©`̀à`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 ,¿ƒfÉ≤dG  Gòg  »a  áeó≤àe  Iƒ£Nh  ,á«FÉæédG  äGAGô`̀LE’G
 áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG  ΩGóîà°SÉH  á≤∏©àªdG  OGƒªdG  É°Uƒ°üNh
 ™«°SƒJ  ºJ  å«M  ,äÉªcÉëªdG  hCG  äÉ≤«≤ëàdG  »a  AGƒ°S
 Qò©J  ∫ÉM  »a  º¡àªdG  ™e  ¬eGóîà°SG  á«fÉμeEG  ™e  ¢üædG

.áªμëªdG hCG ≥«≤ëàdG ô≤e ≈dEG √QÉ°†MEG
 CGô£J  ób  å«M  OGƒªdG  √ò¡d  á«ªgCG  ∑Éæg  ¿EG  âdÉbh
 Iô«°ûe ,äÉ≤«≤ëàdG π£©J Égô«Z hCG á«ë°U AGƒ°S ±hôX
 á«æ≤àdG  ΩGóîà°S’  π≤àæJ  âJÉH  ∫hó`̀dG  øe  Gô«ãc  ¿CG  ≈`̀dEG
 øe ±ƒîàdG Ió©Ñà°ùe ,áªcÉëªdG hCG ≥«≤ëàdG »a áãjóëdG
 äÉªcÉëªdG ≈∏Y πÑ≤à°ùªdG »a ôKCG á«æ≤àdG ≥«Ñ£àd ¿ƒμj ¿CG

.áæ«©e ä’ÉM »a ≥Ñ£j …RGƒL ¢üædG ¿C’ á«fÓ©dG
 Qƒ°†M Qò©J ó¡°ûf ób »∏ª©dG ™bGƒdG »a ¬fCG âaÉ°VCGh
 hCG  á«ë°U  ±hô¶d  É`̀eG  á«fÓ©dG  äÉªcÉëªdG  »a  º¡àªdG
 áægGôdG  ±hô¶dG πãe hCG  áªμëªdG ΩÉeCG  Qƒ°†ëdG ¬°†aôd
 ≈∏Y  Gô£N  πμ°ûJ  »àdGh  ,ºdÉ©dGh  øjôëÑdG  É¡H  ôªJ  »àdG
 ìÓ`̀°`̀UE’G  äÉ°ù°SDƒe  ¿CG  ≈``̀dEG  á`̀à`̀a’  ,ø``̀jô``̀NB’Gh  º¡àªdG
 äGAGô``̀LEG  ∑É`̀æ`̀gh ¢`̀VGô`̀eC’G √ò`̀g ø`̀e á«dÉN π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh

.IOó°ûe ájRGôàMG

 »a ô«°ùJ áfQÉ≤ªdG ø«fGƒ≤dG  ¿CG  ≈dEG  ¿Éª∏°S äQÉ°TCGh
 äÓjó©J ó¡°ûJ »àdG  ô°üe »a …ôéj Éª∏ãe ,√ÉéJ’G Gòg
 »àdG  ¿OQC’G  »a  ∂dòch  ó©H  øY  äÉªcÉëªdGh  äÉ≤«≤ëà∏d
 ¢ü«°üîJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  äÉªcÉëªdG  ø`̀e  ´ƒ`̀æ`̀dG  Gò`̀g  â≤ÑW
 áªcÉëªdG  π≤æJh  π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dGh  ìÓ`̀ °`̀UE’G  õ`̀cô`̀e  »`̀a  á`̀aô`̀Z
 »eÉëªdG  ™e  QhÉëàj  ¿CG  º¡àªdG  ™«£à°ùjh  ô`̀«`̀KC’G  ôÑY
 ,Oƒ¡°ûdG  ∫GƒbCG  ™ª°ùjh »°VÉ≤dG  ™e πYÉØàjh ¬H  ¢UÉîdG
 á«fƒfÉ≤dG  äÉfÉª°†dG  ™«ªL  É¡«a  ôaGƒàJ  äÉªcÉëe  »gh
 áeÉ©dG áHÉ«ædGh »æjôëÑdG AÉ°†≤dG ¿CG ≈∏Y IOó°ûe ,áeRÓdG
.ádOÉ©dG äÉªcÉëªdG äÉfÉª°V ™«ªL ô«aƒJ ≈∏Y ¿ƒ°Uôëj

 ≥«≤ëàdG  ≥Ñ£J  âfÉc  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CG  ≈dEG  âàØdh
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  â°ü°üN  å«M  ,2006  ΩÉY  òæe  ó©H  øY
 ÉjÉ°†≤dG  »a  É°Uƒ°üN  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG  øe  É¡H  ÉaôZ
 º¡°SCGQ  ≈∏Yh  ÉjÉë°†dG  hCG  Oƒ¡°ûdG  ájÉªM  Ö∏£àJ  »àdG
 AÉæKCG  á«°ùØf  •ƒ¨°†d  πØ£dG  ¢Vô©àj  ’  ≈àM  ∫É`̀Ø`̀WC’G
 ≥«Ñ£J  øe  ±ƒN  óLƒj  ’  ¬`̀fCG  ≈∏Y  IOó°ûe  ,äÉ≤«≤ëàdG

.áãjóëdG äÉ«æ≤àdG
 í∏°üdÉH  á≤∏©àªdG  äÓjó©àdG  AÉ≤àfG  ºJ  ¬`̀fCG  äó`̀cCGh
 øe  ±hÉîe  ∑Éæg  âfÉc  å«M  ,Iójó°T  ájÉæ©H  ídÉ°üàdGh

.í∏°üdG É¡«a Rƒéj ’ ÉjÉ°†b äÓjó©àdG πª°ûJ ¿CG

 ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH ¿ƒfÉb ´hô°ûe ≈∏Y ¢ùeCG ¬à°ù∏L »a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≥aGh
 áªμëªdG hCG ΩÉ©dG »eÉëªdG ∫hóY RGƒL øª°†àJ …òdGh ,á«FÉæédG äGAGôLE’G ¿ƒfÉb
 ´ƒ°Vƒe ô¶æH á°üàîªdG áªμëª∏d ôeC’G ∂dòch ,ôØ°ùdG øe ™æªdÉH ôeC’G øY á°üàîªdG
 ¬∏«ch hCG º¡àªdG hCG áeÉ©dG áHÉ«ædG Ö∏W ≈∏Y AÉæH hCG É¡°ùØf AÉ≤∏J øe AGƒ°S ,iƒYódG
 ¥É£f ™«°SƒJ ∫ÓN øe ºcÉëªdG øY AÖ©dG ∞«ØîJ »a äÓjó©àdG  º¡°ùJh ,¢UÉîdG
 ídÉ°üàdGh í∏°üdG ¥É£f ™«°SƒJh ,á«FÉæédG ôeGhC’G QGó°UEG »a áeÉ©dG áHÉ«ædG á£∏°S
 ,ÉjÉ°†≤dG ô«NCÉJ Ωó©d á∏LÉ©dG áªcÉëªdG ΩÉ¶f ø°Sh ,á«FÉæédG iƒYódG »a ø«ª¡àª∏d

.ÉgQƒ°U π°†aCGh ™°ShCÉH IõLÉædG ádGó©dG ≥«≤ëJh
 ≥«≤ëàdG äGAGôLEG  π«é°ùJ áeÉ©dG  áHÉ«æ∏d  Rƒéj IójóédG äÓjó©àdG  ÖLƒªHh

 ≈dEG  CÉé∏J  ¿CG  º¡àe  hCG  ógÉ°T  Qƒ°†M Qò©J  GPEG  É¡dh  ,É k«Fôeh É k«Jƒ°U áaÉc  ¬JÉjôéeh
 ,ó©H  øY  ¬HGƒéà°SG  hCG  ¬dGƒbCG  ´Éª°S  »a  …ô«KC’G  π≤ædGh  á«æ≤àdG  πFÉ°Sh  ∫Éª©à°SG
 äÉfÉª°†dG  IÉYGôe  ™e  ,≥«≤ëàdG  äÉ«°†à≤ªd  äGAGô``̀LE’G  √ò`̀g  IógÉ°ûeh  ¢VôYh

.¿ƒfÉ≤dG »a IQô≤ªdG
 ô«Z »a iƒYódG  ô¶f »°†à≤J  É¡fCG  iôJ  »àdG  ∫GƒMC’G  »a  áªμëª∏d  Rƒéj Éªc
 …ô«KC’G  π≤ædGh  ájô°üÑdGh  á«©ª°ùdG  á«æ≤àdG  πFÉ°Sh  Ωóîà°ùJ  ¿CG  º¡àªdG  Qƒ°†M
 π«é°ùJh IógÉ°ûeh ´Éª°Sh º¡àªdG  ™e iƒYódG  ô¶f äGAGôLEG  Iô°TÉÑe »a ó©H  øY
 ¿ƒfÉ≤dG É¡«a Ωõ∏à°ùj »àdG ∫GƒMC’G »a ¬«eÉëe Qƒ°†ëH ¬«∏Y á°ù∏édG ™FÉbh ¢VôYh

.áeÉ©dG áHÉ«ædG AÉ°†YCG óMCG Qƒ°†ëHh ,∂dP

 :…OGô```©dG »∏```Y

 á``dGó```©dG »YGô`j ¿ƒ``fÉ≤dG
ádOÉ`©dG á`ªcÉëªdGh Iõ`LÉædG

 ¿ƒfÉb  πjó©àH  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô`̀°`̀û`̀e  Qô`̀≤`̀e  …OGô``©``dG  »∏Y  ó``̀cCG
 »àdG  IõLÉædG  ádGó©dG  âYGQ  äÓjó©àdG  ¿CG  á«FÉæédG  äGAGô`̀LE’G
 ’  å«ëH  ∫OÉ`̀Y  Qƒ¶æe  ≥ah  ÉjÉ°†≤dG  »a  âÑdG  áYô°S  ±ó¡à°ùJ
 …òdG ¿ƒfÉ≤dG Gòg »a ≥≤ëàj Ée ƒgh ,ádGó©dG ≈∏Y áYô°ùdG ôKDƒJ
 »àdG áãjóëdG äÉ©jô°ûàdG ™e Éªé°ùæe ≈JCGh ,É«©jô°ûJ ÉZGôa ó°S

.ò«Øæà∏d äÉfÉª°V ™°Vhh ,πÑb øe äQó°U
 øe  áYƒªée  ≈∏Y  õμJôJ  á`̀dOÉ`̀©`̀dG  áªcÉëªdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 ,ádOÉ©dG  áªcÉëªdG  Ωƒ¡Øe  äó``cCG  äÓjó©àdG  √ò`̀gh  äÉfÉª°†dG
 äóLhCG  Éªc  ,»æjôëÑdG  AÉ°†≤dG  ágGõfh  á«dÓ≤à°SG  ≈∏Y  GOó°ûe

.´ÉaódG ≥Mh ΩÉμMC’G Ö«Ñ°ùJh äÉªcÉëªdG á«fÓY

 á````«dhO á```«bƒ```≤M IOÉ```°TEG
»```eÉ`°ùdG »```μ∏ªdG ƒ````Ø©dÉH

 ¢ù∏ée  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M  áæéd  ¢ù«FQ  OGó`̀ë`̀dG  ó`̀ª`̀MCG  ∫É`̀b
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a ádGó©dG ídÉ°U »a Ö°üj πjó©àdG Gòg ¿EG iQƒ°ûdG
 Oƒ¡éH  Gó«°ûe  ,áμ∏ªªdÉH  »`̀dó`̀©`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  á«bGó°üe  ø`̀e  Rõ`̀©`̀jh
 ôjƒ£J  »a  áeÉ©dG  áHÉ«ædGh  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdGh  ∫ó©dG  ôjRh

.øjôëÑdG »a á«dó©dG áeƒ¶æªdG
 ƒØ©dÉH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd á«eÉ°ùdG  á«°VƒØªdG  IOÉ°TG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ,GôNDƒe  á«fÉ°ùfEG  ´Ghó`̀d  ø«eƒμëªdG  øe  OóY  øY  »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG
 ,¬«∏Y  ≈YóªdG  á`̀eGô`̀c  ßØëJ  ±ƒ°S  äÓjó©àdG  √ò`̀g  ¿CG  Éë°Vƒe

.ôØ°ùdG øe ™æªdÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉNh

:π```°VÉ```ØdG OÉ```¡L .O

 á````∏Mô````e ≈``dEG ∫É`````≤àf’G
á`«cò`dG á`«FÉ`°†≤dG á`£∏°ùdG

 ™jô°ûJ  …CG  ºYO  äÉeóîdG  áæéd  á°ù«FQ  π°VÉØdG  OÉ¡L  .O  äócCG
 »°SÉ°SCG øcQ ƒg AÉ°†≤dG ¿C’ ,á«FÉ°†≤dG áeƒ¶æªdG ôjƒ£J ≈dEG …ODƒj
 äGAGô`̀LE’G  ¿ƒfÉb  πjó©àH  ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ¿CG  ≈dEG  Iô«°ûe  ,ádGó©∏d
 á°SQÉªªdG ≈dEG á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG ∫É≤àfG ƒëf Iô«Ñc á∏≤f ó©j á«FÉæédG
 øe  ô«ãc  â©aO  »àdG  áægGôdG  ±hô`̀¶`̀dG  π`̀X  »`̀a  á°UÉNh  ,á«còdG

.ó©H øY πª©dG ≈dEG á«eƒμëdG ô«Zh á«eƒμëdG äÉ¡édG
 Ö∏£àj á«còdG á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG á∏Môe ≈dEG ∫É≤àf’G ¿EG âdÉbh
 á°SQÉªªdG ≈∏Y á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG AÉ°†YCG ÖjQóJ »a Oƒ¡édG øe Gójõe
 áÑcGƒe ≈∏Y IQOÉ≤dG á«æjôëÑdG á«HÉÑ°ûdG QOGƒμdÉH Ió«°ûe ,IójóédG

.ójóédG »LƒdƒæμàdG Qƒ£àdG

:¿Éª∏°S á∏«ªL

 ó©H øY ≥«≤ëàdG 
 øjôëÑdG »a ≥Ñ£e

2006 òæe

äÓjó©àdG áeÓ°S ócDƒJ á«aGô¨∏àdG ∫ó©dG ôjRh πFÉ°SQ
ádOÉ©dG áªcÉëªdG •hô°ûH ∫ÓNE’G ¿hO øe É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SG

 á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ ójGõdG ∫’O âdÉb
 ¿ƒfÉb ∫É£j …òdG ¢ùeÉîdG πjó©àdG Gòg ¿EG á«©jô°ûàdGh
 IôKDƒªdG  äÓjó©àdG  øe  ƒ`̀gh  ,á«FÉæédG  äGAGô``̀LE’G

 ô«°S  ádCÉ°ùe  »a  áéàæªdGh
 …òdGh  ,á«FÉæédG  iƒYódG

 äÉfÉª°V  Ió`̀Y  øª°†J
 á`̀dOÉ`̀©`̀ dGh á`̀∏`̀LÉ`̀©`̀dG

 ,â`̀bƒ`̀dG  ¢ùØf  »`̀a
 ôeC’G ô°ù«j ÉªHh
 Oƒ`̀¡`̀ °`̀û`̀ dG ≈``̀∏``̀Y
 GPEG  º```gô```«```Zh

 äCÉ`````̀é`````̀d É```````̀e
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG

.É¡æ«eCÉJ Ö≤Y ó©H øY ∫É°üJ’G πFÉ°Sƒd
 áHÉ«ædG  ΩÉ`̀eCG  ºàJ  äGAGô``̀LE’G  √òg  ¬`̀fCG  âaÉ°VCGh
 »a äÓjó©J øe √QGôbG ºàj Ée ƒg AÉæãà°S’Gh ,áeÉ©dG
 áeÉ©dG  áHÉ«æ∏d  õ«éJ »àdG  á«FÉæédG  äGAGôLE’G  ¿ƒfÉb
 É°üf øª°†àJ  äÓjó©àdG  ¿CG  IócDƒe ,ó©H  øY ≥«≤ëàdG
 »àdG  ÇOÉÑªdG  øe  Gô«Ñc  GOó`̀Y  ≥≤ëj  ¬Yƒf  øe  Gójôa
 »dhódGh  »Hô©dGh  »æWƒdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  É¡eôàëf
 ,±GôWC’G  ™«ªLh  º¡àª∏d  á«FÉæédG  ádGó©dG  ∫Éée  »a

.¥ƒ≤ëdG ø«H ihÉ°S å«M
 áeÉ©dG áHÉ«ædGh ΩÉ©dG ÖFÉædG ≈dEG ôμ°ûdG â¡Lhh
 á«MÉf øe ¬«dG Gƒ∏°Uh …òdG iƒà°ùªdGh ºgOƒ¡L ≈∏Y
 ,áØ∏àîªdG äÉHÉ«ædG ¢ü«°üîJh ¬YƒæJh ÉjÉ°†≤dG OóY
 ø«æ«YƒÑdG  ¬∏dGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG  ≈dEG  ôμ°ûdG  â¡Lh  Éªc
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  õ««ªàdG  áªμëe  ¢ù«FQ
 ,∫ó©dGh º∏¶àdG ≥M OƒLhh ,AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G

.Iôªà°ùªdG ∫ó©dG ôjRh Oƒ¡éH âgƒf Éªc
 Oƒ¡éH  Ωƒ≤j  »KÓãdG  Gòg  ¿EG  âdÉbh
 á`̀dGó`̀©`̀dG ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀f π`̀«`̀©`̀Ø`̀J »``̀a Iô`̀«`̀Ñ`̀c
 ≈∏Y  É`̀HÉ`̀é`̀jEG  ¢ùμ©æj  É`̀ª`̀H  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG
 ¿CG  IócDƒe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  äGô°TDƒe
 ô°ûæd  á∏YÉa  Oƒ¡L  ≈dG  áLÉM  ∑Éæg
 ø«ª¡àªdG  AGƒ°S  áeÉ©∏d  ÇOÉÑªdG  ∂∏J
 ó©H øY ≥«≤ëà∏d ¿ƒ©°†î«°S øjòdG
 áeÓ°S  ó`̀jGõ`̀dG  äó``̀cCGh  .ºgô«Z  hCG
 ájQƒà°SódG  á«MÉædG  øe  ´hô°ûªdG
 ôjRh  Iƒ£îH  Ió«°ûe  ,á«©jô°ûàdGh
 »a 93 IOÉªdG ÖéM ≈∏Y ¬≤aGƒàd ∫ó©dG
 ºZQ  É¡JÉ≤«Ñ£àd  á«fƒfÉb  áaô©e  ΩóY  πX

.É¡«a ájQƒà°SO ΩóY á¡Ñ°T iôf ’ ÉæfCG

ádOÉYh á∏LÉY äÉfÉª°V :ójGõdG ∫’O

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ |

.∫ó©dG ôjRh |



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 :¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 ¿ó©ªdG  QÉ©°SCG  »a  É°VÉØîfG  »∏ëªdG  ¥ƒ°ùdG  ó¡°T
 å«M  á«ªdÉ©dG  ¥Gƒ``°``SC’G  »`̀a  ¬WƒÑg  ÖÑ°ùH  ô`̀Ø`̀°`̀UC’G
 ÖgòdG ΩGôL ô©°Sh ,GQ’hO 1499 ≈dG á°üfh’G â∏°Uh
 ø«H QÉ©°SC’G ÜòHòJ QGôªà°SG ™e GQÉæjO 16 ≈dG 21 QÉ«Y
 Ωƒ«dG  ∫Ó`̀N  Q’hO  100  QGó≤ªH  ¢VÉØîf’Gh  ´É`̀Ø`̀JQ’G
 17  ≈dG  21  QÉ«Y  ÖgòdG  ΩGô`̀L  ô©°S  π°Uh  PEG  ,óMGƒdG
 600h  GQÉæjO  15  ≈`̀dG  ¢†ØîfG  ºK  É°ù∏a  170h  GQÉæjO
 ∂dPh ,ÖgòdG ïjQÉJ »a áÑjôZ IôgÉX ôÑà©J √ògh ,¢ù∏a

.ÉfhQƒc AÉHh QÉ°ûàfG ≈dG ™Lôj
 ºZôH{  :»é«gÉª°ùdG  ø«°ùM  ÖgòdG  ôLÉJ  ∫ƒ≤jh
 ÉæÄLƒa ÖgòdG  ™«Ñd  Éª°Sƒe ôÑà©j …òdG  Ω’G ó«Y ∫ƒ∏M
 ,ÉfhQƒc ÖÑ°ùH %50 áÑ°ùæH AGô°ûdG ¢VÉØîfÉH ΩÉ©dG Gòg
 ÖgòdG ΩGôL ô©°S π°Uh PEG ,ÖgòdG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG ºZQ
 170h  GQÉæjO  17  ¿Éc  ¿G  ó©H  ,GQÉæjO  16  ≈dG  21  QÉ«Y
 ΩGô¨à°ùf’G ≥jôW øY ™«ÑdG ¢û©fCG Éªe ,ΩÉjCG IóY øe É°ù∏a
 øe ™∏¡dGh ±ƒîdG ÖÑ°ùH ,ÉfÉée ∫RÉæªdG ≈dG π«°UƒàdGh

.ÉfhQƒc
 »g  É©«Ñe  ô`̀ã`̀cC’G  ™£≤dG{  :»é«gÉª°ùdG  ±É`̀°`̀VCGh
 áæ«ª°SÉ«dGh  ôHÉL  »°Sôc  πãe  ™æ°üdG  á«∏ëªdG  á«KGôàdG
 ìhGôàJ  »àdG  Iô«¨°üdG  ™£≤dGh  á«eGôªdGh  ,á°û©àæªdGh
 ÜÉë°UCG ¿’ ∂dPh ,Égô«Zh GQÉæjO 70h 50 ø«H ÉgQÉ©°SCG
 Éªæ«H ,á«LQÉN áYÉ°†H OGô«à°SG ¿ƒ©«£à°ùj ’ äÓëªdG

 .zäÉcQÉªdG äÉ©«Ñe â°û©àfG »°VÉªdG ΩÉ©dG
 ÖgòdG  ΩGô`̀L  ô©°S  π°Uh{  :≠FÉ°üdG  ∫OÉ`̀Y  ∫ƒ≤jh
 √QÉ©°SCG ÜòHòJh ¢VÉØîfG ºZQh ,GQÉæjO 16 ≈dG 21 QÉ«Y
 ÖgòdG  AGô`̀°`̀T  ≈∏Y  ∫É`̀Ñ`̀b’G  ¿EÉ``a  Ω’G  ó«Y  ™`̀e  ¬`̀æ`̀eGõ`̀Jh
 ¬d  ÉfOó©à°SG  Éª°Sƒe  ôÑà©j  ¬`̀fG  º`̀ZQ  ,Gô«ãc  ¢†ØîfG

 QÉ°ûàfG  øμdh  ,Ö`̀gò`̀dG  ™£b  øe  áØ∏àîe  ´Gƒ``̀fCG  AGô°ûH
 ≥aGôªdG ÜÉ«Z ≈dG áaÉ°VE’ÉH ,º°SƒªdG ôeO ÉfhQƒc AÉHh
 ácôëdG ∞©°V ≈dG iOCG Ée ∞bGƒªdG πãe ¥ƒ°ù∏d ájƒ«ëdG
 ≈dG Gô«°ûe ,ΩÉY πμ°ûH ºjó≤dG áeÉæªdG ¥ƒ°S »a ájQÉéàdG
 áYÉæ°üdG øe ÖgòdG AGô°T »a ¿ƒÑZôj øFÉHõdG Ö∏ZG ¿CG
 ÖMh  ,…ôéæÑdGh  ô«îdG  ìÉÑ°U  πãe  äÉ¡eCÓd  á«∏ëªdG
 áeRC’G êôØæJ ¿G ≈æªJh ,ájôªdGh ,ôHÉL »°Sôch ,π«¡dG

.z¥Gƒ°SC’G ´É°VhCG ¢û©àæJh

 QGóe ≈∏Y ÉXƒë∏e ÉWƒÑg ÖgòdG QÉ©°SCG â∏é°S óbh
 •ƒÑg  á«Ø∏N  ≈∏Y  ∂`̀ dPh  ,»°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  äÓeÉ©J
 GQ’hO 1498 ≈dEG  äGQ’hO 1605 øe á«ªdÉ©dG  QÉ©°SC’G
 Ö∏£dG  •ƒÑg  ÖgòdG  ™LGôJ  ÜÉÑ°SCG  º`̀gCGh  ,¿B’G  ≈àM
 ™«ÑdG  ≈dEG  øjôªãà°ùªdG  √ÉéJG  ™e  ¢ù«ØædG  ¿ó©ªdG  ≈∏Y
 Q’hO  QÉ«∏e  700  qï°†d  ÉμjôeCG  á£Nh  ,ìÉ``̀HQC’G  »æéd
 ∫ÓN á©ØJôe á«HhQhC’G º¡°SC’G ¥ÓZEGh ,¥Gƒ°SC’G PÉ≤fE’
 √ÉéJÉH øjôªãà°ùªdG ∫DhÉØJ ∂dòc ,´ƒÑ°SC’G ΩÉàN äÉ°ù∏L

 ¢Vƒª¨dGh  ájOÉ«°S  äGóæ°S  QGó`̀°`̀UE’  »``̀ HhQhC’G  ∂æÑdG
 ä’ó©e ≈∏Y ôKDƒj ÉfhQƒch ,QÉ©°SC’G ácôM ô«°üe ∫ƒM

.Ö∏£dG
 ä’ƒ¨°ûªdG  AGô°T  øe  ¥ƒ°ùdG  AGôÑN  Qòëj  ∂dòc
 óæY á«©æ°üªdG IQÉ°ùN ÖÑ°ùH QÉªãà°S’G ¢Vô¨H á«ÑgòdG

.™«ÑdG
 20  á©ªédG  ìÉÑ°U  â©ØJQG  ÖgòdG  QÉ©°SCG  âfÉch
 øeB’G  PÓªdG  ∫ƒ°UCG  AGô°T  ≈∏Y  ∫ÉÑbE’G  ¿Éc  PEG  ,¢SQÉe
 Qô°†dG ¿CÉ°ûH ±hÉîe πX »a ádƒ«°ùdG Üƒ°U ™aGóJ ôKEG
 ¿ó©ªdG  øμd  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  øY  ºLÉædG  …OÉ°üàb’G
 âbƒdG »a »YƒÑ°SCG ¢VÉØîfG »fÉK Üƒ°U ¬éàj ôØ°UC’G
 AGô°T õcGôe á«£¨àd  ¿ó©ªdG  ¿hôªãà°ùªdG  ¬«a  ´ÉH  …òdG

.iôNCG ∫ƒ°UCG »a ¢ûeÉ¡dÉH
 Ö≤Y  ¢SÉØfC’G  •É≤àd’  ájƒ«°SB’G  º¡°SC’G  â©°Sh
 ≈∏YCG  Q’hó`̀ dG  RhÉéJ  Éªæ«H  ,âjôà°S  ∫hh  »a  Ö°SÉμe
 Üƒ°U ´ÉaófG »a AÉHƒdG ÖÑ°ùJ ™e äGƒæ°S 3 »a iƒà°ùe

.ádƒ«°ùdG
 ™ØJQG  ,iô``̀NC’G  á°ù«ØædG  ¿OÉ©ªdG  ≈`̀ dEG  áÑ°ùædÉHh
 õØbh  ,á`̀«`̀bhCÓ`̀d  Q’hO  1701^53  ≈``̀dEG  %3  Ωƒ`̀jOÓ`̀Ñ`̀dG
 π«é°ùJ Oó°üH ¬æμd GQ’hO 613^54 ≈dEG %4^6 ø«JÓÑdG

.¥ÓWE’G ≈∏Y »YƒÑ°SCG ¢VÉØîfG ôÑcCG
 ¿Ó¶«°S  ΩƒjOÓÑdGh  ø«JÓÑdG  ¿EG  ¿ƒ∏∏ëe  ∫ƒ≤jh
 áªî°V ôFÉ°ùN ó©H á∏Ñ≤ªdG ô¡°TC’G »a ÉHGô£°VG ¿Óé°ùj
 ÉYô°ûj  ¿CG  πÑb  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  É¡JQGô°T  ó`̀bhCG
 ΩƒjOÓÑdG  »a  äGOGóeEG  Iƒéa øe ºYóH  âbDƒe  ±É©J  »a

.ÖgòdÉH ø«JÓÑdG •ÉÑJQGh
 PEG  %5  á`̀jQƒ`̀Ø`̀dG  äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG  »`̀a  á°†ØdG  â`̀ë`̀HQh
 π«é°ùJ  Üƒ°U ¬éàJ  É¡æμd  ,GQ’hO 12^72 ≈dEG  â©ØJQG
.2011 ôÑªàÑ°S òæe %15 ƒëæH »YƒÑ°SCG ¢VÉØîfG »fÉK

Ω2020 ¢SQÉe 23 - `g1441 ÖLQ 28 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15340) Oó©dG 10

 ¢ùeCG  Ωƒj  zΩÉ©dG  ø`jôëÑdG  ô°TDƒe{  πØbCG  :á°UQƒÑdG  AGOCG
 á£≤f  13^68 √Qób ¢VÉØîfÉH  1394^90 iƒà°ùe óæY óMC’G
 ô°TDƒe{ πØbCG  ø«M »a ,»°VÉªdG ¢ù«ªîdG Ωƒj ¬`dÉØbEÉH  áfQÉ≤e
 √Qó`b  ¢VÉØîfÉH  588^55  iƒà°ùe  óæY  z»`eÓ°SE’G  ø`jôëÑdG

.≥HÉ°ùdG ¬dÉØbEÉH áfQÉ≤e •É≤f 6^47

economic@aakgroup.net

ÉfhQƒc ÖÑ°ùH π«°UƒàdG ácôM ¢TÉ©àfGh ..ÖgòdG QÉ©°SCG ¢VÉØîfG
 ô«îdG ìÉÑ°Uh π«¡dG ÖMh ôHÉL »°Sôc πãe á«∏ëe äÉZƒ°üe AGô°T ≈∏Y ∫ÉÑbE’Gh

 á«Yƒf IQOÉ``Ñe ≥∏£J z…õcôªdG ¥ô``ëªdG ¥ƒ°S{
zÉfhQƒc{ ¢``Shô«a øe QGhõ``dG á«YƒJh á``jÉªëd

 D äGQÉ«°S ∞bGƒªd âbDƒe ¥ÓZEG
»dhódG øjôëÑdG QÉ``£ªd á©HÉàdG
 IQGOEG  øY  ádhDƒ°ùªdG  á¡édG  ,øjôëÑdG  QÉ£e  ácô°T  âæ∏YCG
 äGQÉ«°ùdG ∞bGƒªd âbDƒªdG ¥ÓZE’G ,»dhódG øjôëÑdG QÉ£e π«¨°ûJh
 ;∂«ÑæaƒªdG ¥óæa øY á©bGƒdGh »dhódG øjôëÑdG QÉ£ªd á©HÉàdG D
 ≈àM  2020  ¢SQÉe  øe  22  ≥aGƒªdG  óMC’G  ¢ùeCG  øe  AGóàHG  ∂dPh
 óeC’G  Iô«°ü≤dG  A  äGQÉ«°ùdG  ∞bGƒe  ≈≤ÑJ  ¿CG  ≈∏Y  ,ô`̀NBG  QÉ©°TEG
 áaô©àH IôaGƒàe »dhódG øjôëÑdG QÉ£ªd á∏HÉ≤ªdG á¡édG »a á©bGƒdG

.≈dhC’G áYÉ°ù∏d ¢ù∏a 500 ≠∏ÑJ

 ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀≤`̀J QGô`̀ ª`̀ à`̀ °`̀ SG
á`̀ «`̀ ª`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG º```¡```°```SC’G »```̀a

 ÖÑ°ùJ å«M ,π«ãe É¡d ≥Ñ°ùj ºd ádÉM á«ªdÉ©dG º¡°SC’G ¥Gƒ°SCG ó¡°ûJ
 .πFÉg  »ªdÉY  …OÉ°üàbG  ÜGô£°VG  çhó`̀M  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  AÉ`̀Hh
 IQƒ°U äÉ«°SÉ°SC’G º°SôJ å«M ´ƒÑ°SC’G ∫ÓN »WƒÑ¡dG §¨°†dG ôªà°SG

.á«ªdÉ©dG äGOÉ°üàb’G ôÑY ióªdG Iô«°üb áªJÉb
 ∑ƒæÑdG  ï°Vh  »dÉªdG  ºYódG  øe  ójõªH  äÉeƒμëdG  ó¡©J  óYÉ°ùj  ºd
 ∂μ°ûj  å«M  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  áFó¡J  »`̀a  É k°†jCG  ájOÉ°üàbG  õ`̀aGƒ`̀M  ájõcôªdG
 ájOÉ°üàb’G äÉjóëàdG ÖæéJ ≈∏Y äGAGôLE’G √òg IQób »a ¿hôªãà°ùªdG
 ¿hóëàªdG  AÉcô°ûdG  ôjô≤J  »`̀a  AÉ`̀L  É`̀e  Ö°ùëH  Öjô≤dG  ió`̀ª`̀dG  ≈∏Y
 »gh  ,É¡JÉjƒà°ùe  ≈`̀ fOCG  øe  áÑjôb  §ØædG  QÉ©°SCG  ∫Gõ`̀J  ’  .QÉªãà°SÓd
 »a ,¢Vô©dG  IOÉjR ≈dEG  z∂HhCG{  QÉ©°SCG  ÜôM äOCG  å«M ™LGôà∏d  á°VôY
 ∂dòd  áé«àfh  .™∏°ùdG  ≈∏Y  Ö∏£dG  øe  â∏∏b  ájOÉ°üàb’G  áeRC’G  ¿CG  ø«M
 %20^30  áÑ°ùæH  »dGƒàdG  ≈∏Y  ¢SOÉ°ùdG  ´ƒÑ°SCÓd  âfôH  ΩÉN  ¢†ØîfG

.¿B’G ≈àM ΩÉ©∏d %59^12h ´ƒÑ°SCÓd
 á«ªdÉ©dG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  »a  QÉ°ùªdG  º¡°SC’G  ¥Gƒ`̀°`̀SCG  â©ÑJG  ,É«ª«∏bEG
 á«ª«∏bE’G  äGô°TDƒªdG  ™«ªL  â≤∏ZCG  å«M  ,»dhõædG  √ÉéJ’G  á∏°UGƒªd
 ¿hóëàªdG  AÉcô°ûdG  ôjô≤J  ¬«dEG  QÉ`̀°`̀TCG  Ée  Ö°ùëH  ∂`̀ dPh  »Ñ∏°S  πμ°ûH
 â¨∏H ôFÉ°ùîH »ª«∏bE’G ó«©°üdG ≈∏Y AGOCG CGƒ°SC’G ô°üe âfÉc .QÉªãà°SÓd
.»ÑXƒHCG »a %6^03h ,»HO »a %10^48 áÑ°ùæH ôFÉ°ùN É¡à∏J ,%17^76

 IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ø`` sª``K
 …õ`̀cô`̀ª`̀dG ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG ¥ƒ`̀°`̀S á`̀cô`̀°`̀T
 »àdG  äÉ°SÉ«°ùdG  ¿É©ªL  óªëe  .O
 π°†ØH  ,áª«μëdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  É¡àæÑJ
 É¡d  É`̀YO  »àdG  áª«μëdG  äGOÉ`̀°`̀TQE’G
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 äÉ¡«LƒàdGh  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 »àdG  ábÓîdG  äGQOÉÑªdGh  áÑFÉ°üdG
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  É`̀¡`̀≤`̀∏`̀WCG
 ó¡©dG  »dh  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 »a  É¡©«ªL  âÑ°U  »àdGh  ,ø`̀«`̀eC’G
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀ dG º`̀dÉ`̀©`̀e º`̀ °`̀ SQ
 AÉHh  øe  øjôëÑdG  ájÉªëd  ±OÉ¡dG
 ≈dEG  ∫ƒëJ  …òdG  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 πμ°ûH  ºdÉ©dG  øeCG  Oó¡j  ºgGO  ô£N
 πμ°ûH ,Ió`̀M ≈∏Y á`̀dhO π`̀ch ,ΩÉ`̀Y

 .¢UÉN
 ¬ëjô°üJ  »a  ¿É©ªL  .O  ∫Ébh
 ≈∏Y iƒbCG  π«dO øe ∑Éæg ¢ù«d ¬fEG
 äÉ°SÉ«°ùdG ∂∏J ¬à≤≤M …òdG ìÉéædG
 ≈∏Y  äAÉ`̀L  »àdG  IOÉ`̀°`̀TE’G  ∂∏J  øe
 ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ¿É°ùd
 ±É°üe  »a  øjôëÑdG  â©°Vh  »àdG
 èeGôÑdG  »æÑJ  »`̀a  Ió`̀FGô`̀dG  ∫hó``̀dG
 ,¢Shô«ØdG  ∂`̀ dP  áëaÉμªd  IDƒ`̀Ø`̀μ`̀dG

.√QÉ°ûàfG äGƒæb Iô°UÉëeh
 …ò`̀dG  ô`̀aGƒ`̀dG  §°ù≤dÉH  √ƒ``̀fh
 ´É£≤∏d  äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG  ∂`̀∏`̀J  ¬``̀JOô``̀aCG
 πμ°T  »a  ô¡¶ªJ  …ò``dGh  ,¢UÉîdG
 øe »`̀à`̀dG è`̀eGô`̀Ñ`̀ dG ø`̀e á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
 ≈∏Y ¢UÉîdG ´É£≤dG IóYÉ°ùe É¡fCÉ°T
 »àdG  á«Ñ∏°ùdG  äGRGô``̀ aE’G  á¡LGƒe
 øe »àdGh ,AÉHƒdG ∂dP QÉ°ûàfG Égódh
 áÄ«°ùdG  É¡JÉª°üH ∑ôàJ  ¿CG  ™bƒàªdG

 »a  ,á«æjôëÑdG  ¥ƒ°ùdG  AGOCG  ≈∏Y
 »àdG  ,äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG  ∂∏J  πãe  ÜÉ`̀«`̀Z
 ≈∏Y  QOÉ`̀≤`̀dG  ¿É``̀ eC’G  ΩÉª°U  â∏μ°T
 ,»æjôëÑdG  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ájÉªM

.¬ëdÉ°üe øY ´ÉaódGh
 Rõ©J …ò``dG Qó`̀≤`̀dÉ`̀H{ ±É`̀°`̀VCGh
 »a  á≤ãdG  ø`̀e  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ∂∏J  πãe
 ≈∏Y  ™°†J  É¡fEÉa  ,áª«μëdG  ÉæJOÉ«b
 á«dhDƒ°ùe  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ≥JÉY
 Gô°üæY ¿ƒμj ¿CG ≈∏Y ¬ãëJ á«æWh
 ,äGQOÉÑªdG  ∂∏J  »a  ’É©ah  É°ù«FQ
 ÉªH  ,É`̀¡`̀fÉ`̀cQCG  ø`̀e  É«°SÉ°SCG  É`̀æ`̀cQh
 ó«H  òNC’G  πLCG  øe É¡MÉéf øª°†j
 ÅWÉ°T ƒëf øjôëÑdG Ö«ÑëdG Éfó∏H

.z¿ÉeC’G
 áÑ°SÉæªdG √òg »a{ ¿É©ªL OGRh
 ¿ƒc  ∞°UƒHh  ,É¡eƒª¡H  á∏≤ãªdG
 ió``̀MEG …õ`̀cô`̀ª`̀dG ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG á`̀cô`̀°`̀T
 ´É£≤dG  ø«H  ácGô°ûdG  äÉ°ù°SDƒe
 Ö«£j ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀ dGh ΩÉ`̀©`̀ dG

 ,äGQOÉÑªdG  ∂∏J  πãªH  IOÉ`̀°`̀TE’G  Éæd
 IQhô``°``†``H ∂`̀ °`̀ù`̀ª`̀à`̀ dG É``̀fó``̀«``̀cCÉ``̀Jh
 ó`̀MCÉ`̀c ,É`̀¡`̀é`̀eGô`̀H »``̀a •Gô```î```f’G
 ¿Éª°†d  á«YÉ°ùdGh  ,á∏YÉØdG  iƒ≤dG

.É¡JÉÑ°ùàμe øY ´ÉaódGh É¡MÉéf
 OÉ``̀ °``̀ TCG ¥É``̀«``̀°``̀ù``̀dG ∂````̀ dP »````̀ah
 ΩÉ©dG  ôjóªdG  »Ø°U  ôaÉX  ¢Sóæ¡ªdG
 πÑb  øe  á«eƒ«dG  á©HÉàªdÉH  ácô°û∏d
 øe IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCGh ¢ù«FQ
 áaÉ¶ædG  ô«jÉ©e  ≈∏YCG  ≥«Ñ£J  å«M
 ™ªéªdG  êQÉ``̀Nh  π``̀NGO  º«≤©àdGh
 …õcôªdG  ¥ôëªdG  ácô°T  äCGó`̀H  PEG
 Ωó`̀î`̀J »`̀ à`̀ dG äGQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀H
 óYÉÑàdG  á«MÉf  ø`̀e  ™ªéªdG  OGhQ
 á°ü°üîàªdG  äÉØ«¶æàdGh ™ªàéªdG
 IOÉØà°SÓd èeGôÑdG ¢†©H πjƒëJh

.¥ƒ°ùdG QÉéJ øe ø«LÉàëª∏d
 äGAGôLE’G  ™e  É«°TÉªJ{  :∫Ébh
 á«æWƒdG  áæé∏dG  É`̀¡`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG
 ΩÉb  zÉ``̀fhQƒ``̀c{  ¢`̀Shô`̀«`̀a  áëaÉμªd

 ¿hÉ©àdÉH  …õcôªdG  ¥ôëªdG  ¥ƒ°S
 ¢ü«°üîJ »a zõª«c{ ≈Ø°ûà°ùe ™e
 OGhQ  á«Yƒàd  ¢`̀UÉ`̀N  »`̀Ñ`̀W  ∂°ûc

.ø«ª«≤eh ø«æWGƒe øe ™ªéªdG
 ø««æ©ªdG  ø«ØXƒªdG  ¿CG  ó`̀cCGh
 É¡æe É°†jCG á«fÉée äÉeóN ¿ƒeó≤j
 §¨°Vh  ,IQGô``̀ë``̀ dG  á```LQO  ¢`̀SÉ`̀«`̀b
 øY  ájƒYƒJ  äÉÑ«àc  ™jRƒJh ,ΩódG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 É`̀æ`̀ª`̀ª`̀à`̀gG{ »`̀Ø`̀°`̀U ±É```̀ °```̀VCGh
 áë°üdG  IQGRh  äGOÉ``°``TQEG  ™°VƒH
 ™«ªL »`̀a  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dGh Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG
 ácGô°ûdG  ÜÉH øe ™ªéªdG êQÉîeh
 IQƒ`̀°`̀û`̀ª`̀dG º`̀jó`̀≤`̀Jh ,á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ób »``̀à``̀ dGh ,¢`̀SÉ`̀æ`̀∏`̀ d á`̀ë`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 øe  ∫hCG  ÉæfCÉH  Éª∏Y  ,É¡fƒLÉàëj
 äÉ©ªéªdG πc ƒYófh ,∂dòH ÉfQOÉH

.zhòëdG äGòH ô«°ù∏d ájQÉéàdG
 ƒ`̀∏`̀ ã`̀ª`̀e  ó````̀Lƒ````̀ j{  ±OQCGh
 ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG »``̀a zõ``ª``«``c{ ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e
 »àdGh  á«FÉ°ùªdG  IôàØdG  »a  É«eƒj
 ,™ªéªdG  OGhQh  øFÉHõdG  É¡H  ôãμj
 …õ`̀cô`̀e ¥ƒ`̀°`̀S ¬``H ≥`̀ë`̀∏`̀j …ò````dGh
 πeGƒY  É¡∏c  πãªJ  ,âcQÉe  ôÑjÉgh
 »àdGh  øjô«ãμ∏d  ÜÉ£≤à°SGh  ÜòL
 ºjó≤J  -π`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dÉ`̀H-  É`̀æ`̀e  Ωõ∏à°ùJ
 »a  áHƒ∏£ªdG  á«ë°üdG  IQƒ°ûªdG
.z¿B’G ádhódG É¡H ôªJ »àdG ±hô¶dG
 ácô°T âæ«Y Éªc{ »Ø°U πªcCGh
 ácô°T  ,…õ`̀cô`̀ª`̀dG  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  ¥ƒ`̀°`̀S
 ∂dPh ,º«≤©àdG ∫Éée »a á°ü°üîàe
 øjòNBG  ,πeÉμdÉH  ™ªéªdG  º«≤©àd
 »aÉ°VE’G  ΩÉªàg’G  QÉÑàY’G  ø«©H

.z¬°ùØf …õcôªdG ¥ƒ°ùdÉH

.¿É©ªL óªëe .O |.»Ø°U ôaÉX .Ω |

 øª°V  á```jRGô```à```MG  äGAGô````````̀ LEG  ò`̀ î`̀ à`̀ J  z¢```̀ SÉ```̀ H{
zÉ```̀ fhQƒ```̀c{ QÉ``°``û``à``fG ™`̀ æ`̀ ª`̀ d á``«``æ``Wƒ``dG Oƒ``̀¡``̀é``̀dG

 ídÉ°U  ¿Éª∏°S  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∞°ûc
 øjôëÑdG  QÉ£e  äÉeóN  Oƒ¡L  øY  ó«ªëªdG
 QÉ°ûàfG  ™æªd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  øª°V  z¢SÉH{
 ó«ªëªdG ∫Ébh .(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 äÉcô°ûdG  ø`̀e  Ió```̀MGh  É¡fƒμd  z¢`̀SÉ`̀ H{  ¿EG{
 Iô«Ñc  á«dhDƒ°ùe  É¡≤JÉY  ≈∏Y  Ωƒ≤J  á«æWƒdG
 OGƒ`̀ª`̀dG  á`̀aÉ`̀c  ô`̀«`̀aƒ`̀Jh  É¡«ØXƒe  á«YƒJ  »`̀a
 äÉ`̀WÉ`̀«`̀à`̀M’G á`̀aÉ`̀c ò```̀NCGh á``̀eRÓ``̀dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 ,É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a »`̀°`̀û`̀Ø`̀J ™`̀æ`̀ª`̀d á`̀æ`̀μ`̀ª`̀ª`̀dG
 á∏YÉØdG  É¡àªgÉ°ùeh  É``̀gQhO  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH
 »a  É¡FÉcô°T  ™e  ôªà°ùªdG  ≥«°ùæàdG  ∫ÓN øe
 »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  »`̀a  ¿Gô`̀«`̀£`̀dG  ´É£b
 kGó«°ûe  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  äÉ«YGóJ  RhÉéàd
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  Oƒ`̀¡`̀é`̀H  ¬```̀JGP  â``bƒ``dG  »``a
 πeÉ©àdG  »a  kÉ«ªdÉY  ∫hódG  π°†aCG  øe  IóMGƒc
 §£N π«©ØJh á«dÉY á«aGôàMÉH ¢Shô«ØdG ™e
 ¿EG :±É°VCGh .ä’ÉëdG √òg πãe »a ÇQGƒ£dG
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«b
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G
 ¿Éc á«fGó«ªdG ¬à©HÉàeh »°üî°ûdG ¬eÉªàgGh
 IƒLôªdG ±GógC’G ≥«≤ëJ »a ôKC’G º«¶Y É¡d
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  kÉ«©°S  ÇQGƒ£dG  á£N  AGQh  øe

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U
 »àdG  á«dÉëdG  áeRC’G{  :ó«ªëªdG  ±É°VCGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  ô`̀ª`̀Jh  º`̀dÉ`̀©`̀dG  É¡H  ôªj
 ,º∏©à∏d  áÑ°üN  á£ëe  ôÑà©J  AGƒ°S  óM  ≈∏Y
 ióe  º««≤J  øe  ÉææμªJ  IójóY  ¢`̀ShQO  É¡«Øa
 ≈∏Y  AGƒ°S  äÉ``̀eRC’G  ™e  πeÉ©à∏d  ÉfOGó©à°SG
 hCG  IòîàªdG  äGQGô≤dGh  äÉ°SÉ«°ùdG  iƒà°ùe
 IôaGƒàªdG  á```̀jQGOE’G  äGhOC’G  iƒà°ùe  ≈∏Y
 hCG  á«à°ùLƒ∏dG  äGOGó`̀©`̀à`̀°`̀S’G  hCG  äÉ¡é∏d
 OGƒª∏d  áÑ°ùædÉH  »`̀JGò`̀dG  AÉØàc’G  á«MÉf  øe
 hCG  ,Iõ¡éªdG  ≥`̀aGô`̀ª`̀dGh  á«Ñ£dG  äGhOC’Gh
 âeÉb  ¬«∏Yh  .á`̀HQó`̀ª`̀dG  ájô°ûÑdG  ô°UÉæ©dG
 ÉgOƒ¡L øª°V z¢SÉH{ øjôëÑdG QÉ£e äÉeóN
 ó≤©H OGó©à°S’Gh ájõgÉédG  iƒà°ùe ™aQ »a
 OÉëJ’G ™e ¿hÉ©àdÉH πeÉμàe »ÑjQóJ èeÉfôH
 International – …ƒédG π≤æ∏d »ªdÉ©dG

 Air Transport Association
 ÇQGƒ``̀£``̀ dG  §`̀£`̀N  ∫ƒ```̀M  –  ““IATA
 óbh  .É¡©e  πeÉ©àdG  á«Ø«ch  äGQÉ`̀£`̀ª`̀dG  »`̀a
 ô°UÉæY  IQhó`̀dG  »a  ∑QÉ°ûj  ¿CG  ≈∏Y  Éæ°UôM
 ≈£°SƒdG  IQGOE’Gh  ájò«ØæàdG  IQGOE’G  ø`̀e
 å«M ,äÉ«∏ª©dG øe ø«ØXƒªdG øe áYƒªéeh
 ≈°†e  â`̀bh  …CG  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ¿B’G  áLÉëH  É`̀æ`̀fEG
 ,ôWÉîªdG ∞∏àîªd á«∏Ñ≤à°ùªdG QÉKB’G º¡a ≈dEG
 äGQGô≤dGh  äGAGô`̀LE’G  ìƒ°Vh  ≈dEG  áLÉëHh
 IQó≤dG Éæjód ¿ƒμJ ¿CG ≈dEG áLÉëHh ,áÑ°SÉæªdG
 á«∏Ñ≤à°ùªdG  çGó`̀MC’G  äÉjôéªH  DƒÑæàdG  ≈∏Y

.É¡d OGó©à°S’Gh
 ájRGôàM’G  äGAGô```̀LE’G  ≈`̀ dEG  áÑ°ùædÉHh
 É¡à©°Vh  á£N  øª°V  z¢`̀SÉ`̀H{  É¡JòîJG  »àdG
 ácô°ûdÉH  ÇQGƒ`̀£`̀dGh  ôWÉîªdG  IQGOEG  áæéd
 kájGóH  õ«côàdG  ºJ  ó≤a  ,Ió`̀Y  QhÉëe  âæª°†J
 ò«ØæàH ácô°ûdG âeÉbh …ƒYƒàdG ÖfÉédG ≈∏Y
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG óMCG ™e ¿hÉ©àdÉH á«YƒJ á«dÉ©a
 QGó°UEÉH  ΩÉ«≤dG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  áμ∏ªªdG  »`̀a
 .ø«ØXƒª∏d  á«∏NGódG  äGô°ûædG  ø`̀e  ójó©dG
 ô«aƒJ  ºJ  ó≤a  »à°ùLƒ∏dG  ÖfÉédG  ≈∏Y  É`̀eCG
 ¬`̀Lƒ`̀dG äÉ`̀eÉ`̀ª`̀c ø`̀e á``̀eRÓ``̀dG äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G
 Iô«Ñc  áYƒªéeh  ó«dG  äGRÉØb  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ∂dP  ™jRƒJ  ºJh  ,≈`̀ dhCG  á©aóc  äÉª≤©ªdG  øe
 IQGOEG  »a  É°Uƒ°üNh  ø«ØXƒªdG  áaÉc  ≈∏Y
 ¿ƒ∏eÉ©àj  øjòdG  ø«ØXƒªdGh  QÉ£ªdG  äÉ«∏ªY
 ≈∏Y QÉL πª©dGh ,Qƒ¡ªédG ™e ô°TÉÑe πμ°ûH
 .áª¡ªdG á«Ñ£dG OGƒªdG √òg »a ¢ü≤f …CG  qó°S
 áaÉc  ΩGõàdG  á©HÉàe  ≈∏Y ácô°ûdG  â°UôM Éªc
 ßØëd  áæ∏©ªdG  äGAGô`̀LE’G  ´ÉÑJÉH  ø«ØXƒªdG

 .º¡©e πeÉ©àj øe áeÓ°Sh º¡àeÓ°S
 ó°UQ  á«∏ª©H  É`̀°`̀†`̀jCG  áæé∏dG  Ωƒ`̀≤`̀J  Éªc

 ≈∏Y É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀«`̀a äGô`̀«`̀ KCÉ`̀ J á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh
 »ªdÉ©dG  ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  ¿Gô`̀«`̀£`̀dG  ´É`̀£`̀b
 »a  IóYÉ°ùª∏d  äÉeƒ∏©ªdG  π«∏ëJh  »∏ëªdGh
 §£N  AÉ`̀æ`̀Hh  á«é«JGôà°SG  äGQGô```̀b  PÉ`̀î`̀JG
 äÉ¡édG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  äÉ«∏ª©∏d  IófÉ°ùe  πªY
 äÉcô°Th  »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  »a  á∏eÉ©dG

 .¿Gô«£dG
 AGôLEÉH  âeÉb  z¢SÉH{  ¿CG  ó«ªëªdG  øq«Hh
 IóMGƒc  É¡JÉ«∏ªYh  É¡JGAGôLEG  ≈∏Y  äÓjó©J
 É«dÉM  Ωƒ≤J  É¡fCGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  øe
 äGQOÉÑªdG  øe  áYƒªée  ≥«Ñ£àd  OGó©à°S’ÉH
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  ™e  kÉ«°TÉªJ
 Ió«°TôdG áeƒμëdGh áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 ’EG  êhôîdG  π«∏≤Jh  ∫õæªdG  »a  AÉ≤ÑdG  ¿CÉ°ûH

.áeÉ©dG áë∏°üªdG ¬«°†à≤J Éeh IQhô°†∏d
 ¬LGƒj  √ô°SCÉH  ºdÉ©dG  ¿CG  ó«ªëªdG  ºàNh
 ÉfhQƒc ¢Shô«a  áëaÉμªd  IóYÉ°üàe äÉjóëJ
 ,ôNBGh ¢üî°T ø«H ¥ôØj ’ …òdG (19 ó«aƒc)
 Oƒ¡édG  á`̀aÉ`̀c  ô`̀aÉ`̀°`̀†`̀J  ÖLƒà°ùj  É`̀e  ƒ``̀gh
 áë°U  ßØëj  ÉªH  ¬`̀d  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dGh  ¬àëaÉμªd
 »a  kGó¡L  ƒdCÉJ  ød  z¢SÉH{h  ,™«ªédG  áeÓ°Sh
 øe  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™e  ôªà°ùªdG  ¿hÉ©àdG
 ¿hÉ©àdG hCG äÉeƒ∏©ªdG π≤f »a πYÉØàdG ∫ÓN
 hCG  áë°üdG  IQGRh  ø`̀e  á«Ñ£dG  Iõ`̀¡`̀LC’G  ™`̀e
 ,á«∏NGódG  IQGRhh  »fóªdG  ´É`̀aó`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀T
 »æWƒdG  ≥jôØ∏d  á©HÉàdG  äÉ«∏ª©dG  á`̀aô`̀Zh
 »a  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 á«Ñ£dG  çƒëÑdGh  ÖjQóà∏d  ó¡©dG  »dh  õcôe
 ô«°S  ≈∏Y  ¿ÉæÄªWÓd  ,…ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 IòîàªdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  øª°V

.ÉfhQƒc

 ø«fGƒ≤dÉH áeõà∏ªdG ô«Z á«MÉ«°ùdG äBÉ°ûæªdG ≈∏Y áHÉbôdG ΩÉμMEG

 ø«°üNôe ô«Z äÉjôØ°S »Ñàμe ≥∏¨J z¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG áÄ«g{
 øjôëÑdG  á`̀Ä`̀«`̀g  Oƒ`̀¡`̀L  QÉ````WEG  »``a
 áHÉbôdG  ΩÉ`̀μ`̀ME’  ¢VQÉ©ªdGh  áMÉ«°ù∏d
 ¥OÉ`̀æ`̀a  ø`̀e  á«MÉ«°ùdG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 äÉjôØ°S  Ö`̀JÉ`̀μ`̀eh  á«MÉ«°S  º`̀YÉ`̀£`̀eh
 âeÉb  ,á«MÉ«°ùdG  á£°ûfC’G  øe  Égô«Zh
 ¢VQÉ©ªdGh  áMÉ«°ù∏d  øjôëÑdG  áÄ«g
 IQGRƒ`̀H  ¢û«àØàdG  IQGOEG  ™e  ≥«°ùæàdÉH
 ≥∏¨H  áMÉ«°ùdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  áYÉæ°üdG
 áHÉ≤e  »à≤£æe  »`̀a  äÉ`̀jô`̀Ø`̀°`̀S  »Ñàμe

 áª¶fC’G  Éª¡àØdÉîe  ôKEG  ∂dPh  ;»∏HƒJh
 áμ∏ªe »`̀ a  É`̀¡`̀H  ∫ƒ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀ dGh
 ádhGõªH É¡«∏Y ø«ªFÉ≤dG  ΩÉ«bh øjôëÑdG
 º¡dƒ°üM ¿hO øe ôØ°ùdG ÖJÉμe á£°ûfCG
 øjôëÑdG áÄ«g øe ΩRÓdG ¢ü«NôàdG ≈∏Y

.¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d
 ¿CG  ≥Ñ°S  É`̀¡`̀fCG  ≈``̀dEG  áÄ«¡dG  âàØdh
 í«ë°üàH  É¡«∏Y  ø`̀«`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  äô``̀£``̀NCG
 í«ë°üJ  Ωó``̀Y  ≈``̀ dEG  Gô`̀¶`̀fh  ´É``̀°``̀VhC’G

 ó≤a  äÉØdÉîªdG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh  ´É``°``VhC’G
 IQGOEÉ`̀H  »FÉ°†≤dG  §Ñ°†dG  hQƒ`̀eCÉ`̀e  ΩÉ`̀b
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRƒ``̀H  ¢û«àØàdG
 …Qƒ``eCÉ``e  ™``e  ≥«°ùæàdÉH  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh
 ≥`̀aGô`̀ª`̀dG IQGOEÉ`````̀H »`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG §`̀Ñ`̀°`̀†`̀dG
 ø«ÑàμªdG  §Ñ°†H  á«MÉ«°ùdG  äÉeóîdGh
 äGAGôLE’G PÉîJ’ kGó«¡ªJ kÉjQGOEG Éª¡≤∏Zh

.¿CÉ°ûdG Gò¡H á«fƒfÉ≤dGh ájQGOE’G
 »a á`̀«`̀°`̀VÉ`̀e É`̀ ¡`̀ fCG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG äó````̀cCGh

 Ée  ≥`̀ ah  ,á∏°üdG  äGP  ø«fGƒ≤dG  PÉ`̀Ø`̀fEG
 »a É`̀¡`̀H ∫ƒ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀ dG ¬`̀ª`̀¶`̀æ`̀J
 äÉ«°†à≤e  ¬Ñ∏£àJ  Éeh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øe  ôãcCG  »a  kIOó°ûe  ,áeÉ©dG  áë∏°üªdG
 ≈∏Y  ™≤J  »àdG  á«dhDƒ°ùªdG  ≈∏Y  áÑ°SÉæe
 É`̀eh  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  ôØ°ùdG  Ö`̀JÉ`̀μ`̀e  ≥`̀JÉ`̀Y
 ΩGõàd’G  øe  áægGôdG  ±hô`̀¶`̀dG  ¬Ñ∏£àJ
 äÉª«∏©àdGh  äGQGô≤dGh  ø«fGƒ≤dÉH  ΩÉàdG

.IQOÉ°üdG
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»�لتجارة« حتدد �أ�شعار �ملعّقمات �ليدوية ومتنع ت�شديرها لـ3 �أ�شهر

�ل�شيخ: نطالب ب�شّم »مر�شى �لكبد« للم�شمولني بـ»�لعمل عن ُبعد«

وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  حددت 

اأ�سعار املطهرات واملعقمات اليدوية ملدة ثالثة اأ�سهر من 

تاريخ اإ�سدار العمل بالقرار رقم )28( ل�سنة 2020. 

املطهرات  اأنواع  جميع  تدفق  من  احلد  القرار  وحظر 

اإخفائها  طريق  عن  ال�سوق،  اإىل  اليدوية  واملعقمات 

التعامل  االمتناع عن  اأو  تخزينها دون وجه حق،  اأو 

اأنواع  ت�سدير  »ال يجوز  اأنه  على  القرار  فيها. ون�ص 

املطهرات واملعقمات اليدوية كافة، اإال باإذن م�سبق من 

وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة، وذلك ملدة ثالثة 

اأ�سهر من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار«.

خديجة العرادي:

رئي�ص  طالب 

مر�سى  اأ�سدقاء  جمعية 

اىل  ال�سيخ  حممد  الكبد 

تعميم  اإ�سدار  �سرورة 

اأو توجيه مبنح مر�سى 

الكبد اإجازة اأو العمل عن 

�سالمتهم؛  ل�سمان  بعد 

لالإجراءات  نظًرا  وذلك 

املتخذة ملنع  االحرتازية 

انت�سار فريو�ص كورونا 

يف العامل والبحرين.

ال�سيخ  ودعا 

اىل  املخت�سة  اجلهات 

االعتبار  بعني  االأخذ 

ال�سحي  الو�سع  اإىل 

الكبد،  زراعة  ملر�سى 

ميلكون  ال  الذين 

ملحاربة  الكافية  املناعة 

يف  كورونا  فريو�ص 

بعدوى  اإ�سابتهم  حال 

اهلل،  قدر  ال  الفريو�ص 

احتياجهم  ب�سبب  وذلك 

تثبيط  اأدوية  لتناول 

املناعة.

ت�سريح  يف  وقال 

مر�سى  اإن  لـ»االأيام« 

اخلوف  يداهمهم  الكبد 

ب�سبب  العدوى  من 

فهم  مناعتهم،  نق�ص 

الأ�سباب  معر�سون 

العمل.  يف  العدوى 

اجلهات  من  نطلب  لذا 

الر�سميه واملعنيه وكلنا 

تعميم  اإ�سدار  يف  اأمل 

اإجازة  مبنح  توجيه  اأو 

املنزيل  للحجر  موؤقتة 

الكبد  مر�سى  لفئة 

ل�سمان �سالمتهم.

د�عني ل�شموه مبوفور �ل�شحة و�لعافية ملو��شلة م�شرية �لبناء و�لتنمية

رئي�س �لوزر�ء يتلقى برقيات �لتهنئة بال�شالمة من �لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني

تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء العديد من الربقيات املر�سلة من كبار ال�سخ�سيات وامل�سوؤولني؛ وذلك للتهنئة بعودة �سموه اإىل الوطن �ساملاً معافى 

بعد جناح الفحو�سات التي اأجراها �سموه، داعني ل�سموه مبوفور ال�سحة والعافية ملوا�سلة م�سرية البناء والتنمية.

وتلقى �سموه برقية تهنئة من الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية والتعليم الذي دعا، املوىل عز وجل، اأن يحفظ �سموه الكرمي بفي�س رعايته وي�سبغ عليه موفور ال�سحة والعافية 

ملوا�سلة م�سرية اخلري والتقدم ململكة البحرين، واأن يوّفق �سموه ويجعله ذخًرا وعًزا لهذا الوطن.

كما تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة برقية تهنئة من وزير الإ�سكان با�سم بن يعقوب احلمر؛ وذلك مبنا�سبة عودة �سموه اإىل اأر�س الوطن �ساملًا.

ورفع اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات ل�سموه مبنا�سبة العودة امليمونة اإىل اأر�س الوطن ب�سالمة اهلل وحفظه، مبتهالً اإىل اهلل عّز وجّل اأن يحفظ �سموه واأن يدمي عليه موفور ال�سحة والعافية 

وطول العمر ملوا�سلة جهوده يف خدمة م�سرية النماء والتطور.

اإىل جانب ذلك، تلقى �سموه، برقية تهنئة من �سمو ال�سيخ 

امللك  جاللة  م�ست�سار  خليفة  اآل  �سلمان  بن  حممد  بن  خالد 

واأ�سمى  تهانيه  اأطيب  برقيته عن  �سموه يف  واأعرب  املفدى، 

تربيكاته ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�ص الوزراء بهذه املنا�سبة 

اأن يدمي على �سموه موفور  املوىل عز وجل  العزيزة، �سائالً 

ال�سحة وال�سعادة، واأن ي�سبغ عليه دوام العافية واأن ي�سدد 

على طريق اخلري خطاه.

وتلقى رئي�ص الوزراء، برقية تهنئة من نبيل بن يعقوب 

احلمر م�ست�سار جاللة امللك ل�سوؤون االإعالم؛ وذلك مبنا�سبة 

اأن مّن  الوطن بحمد هلل وف�سله بعد  اأر�ص  اإىل  عودة �سموه 

املوىل عز وجل على �سموه بنعمة ال�سفاء والعافية.

التربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  برقيته  احلمر يف  ورفع 

املنا�سبة  بهذه  الوزراء  رئي�ص  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإىل 

اأن يدمي على �سموه موفور  املوىل عز وجل  امليمونة، �سائالً 

وتوفيقه  بعونه  واأن ميده  العمر،  وطول  والعافية  ال�سحة 

ح�سرة  قيادة  ظل  يف  واالزدهار  اخلري  م�سرية  ملوا�سلة 

�ساحب اجلاللة عاهل البالد. 

كما تلقى �ساحب �سموه برقية تهنئة من ال�سيخ �سلمان 

بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة رئي�ص جهاز امل�ساحة والت�سجيل 

العقاري الذي دعا اهلل العلي القدير اأن يحفظ �ساحب ال�سمو 

امللكي رئي�ص الوزراء، واأن يدمي عليه دوام ال�سحة والعافية 

والعمر املديد لي�ستكمل �سموه امل�سرية التنموية النرية لرفعة 

الوطن و�سعبه.

كما تلقى �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة برقية تهنئة 

امللك  م�ست�سار جاللة  فخرو  عبداهلل  بن  ح�سن  الدكتور  من  

لل�سوؤون االقت�سادية، وذلك مبنا�سبة عودة �سموه �ساملًا .

وعرب فخرو، عن اأ�سمى م�ساعر التهنئة بالعودة امليمونة 

على  اهلل  منَّ  اأن  بعد  الوزراء  رئي�ص  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 

�سموه  على  يدمي  اأن  عز وجل  املوىل  �سائالً  بال�سفاء،  �سموه 

نعمة ال�سحة والعافية .

وتلقى �سموه اأي�ساً برقية تهنئة من الدكتور حممد علي 

ل�سوؤون  امللك  جاللة  م�ست�سار  ال�سرتي  من�سور  ال�سيخ  بن 

ال�سلطة الت�سريعية مبنا�سبة عودة �سموه امليمونة اإىل اأر�ص 

الوطن.

اأرجاء  عمَّت  التي  الكبرية  الفرحة  اأن  ال�سرتي،  واأكد 

رئي�ص  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعودة  ا�ستب�ساًرا  البحرين 

الوزراء جاءت تقديًرا ملكانة �سموه الرفيعة ودوره الكبري يف 

بناء نه�سة الوطن.

كما تلقى �سموه برقية تهنئة من ال�سيخ عبدالرحمن بن 

لل�سوؤون  االأعلى  املجل�ص  رئي�ص  خليفة  اآل  را�سد  بن  حممد 

االإ�سالمية، مبنا�سبة العودة امليمونة ل�سموه.

عرب ال�سيخ عبدالرحمن بن حممد يف برقيته، عن اأ�سمى 

اآيات التهاين والتربيكات ل�سموه بنجاح الفحو�سات الطبية 

خال�ص  وعن  بالتوفيق،  وعنايته  اهلل  بف�سل  تكللت  التي 

التمنيات ل�سموه مبوفور ال�سحة والعافية. 

بن  خليفة  ال�سيخ  من  تهنئة  برقية  �سموه،  تلقى  كما 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�ص املحكمة الد�ستورية، وذلك 

مبنا�سبة عودة �سموه للوطن �ساملًا.

ودعا يف برقيته املوىل العلي القدير اأن يدمي على �ساحب 

ال�سمو امللكي رئي�ص الوزراء موفور ال�سحة والعافية والعمر 

املديد، ملوا�سلة م�سرية اخلري والعطاء.

الدكتور  من  تهنئة  برقية  خليفة  االأمري  ذلك  جانب  اإىل 

امل�ستدامة  الطاقة  هيئة  رئي�ص  مريزا،  علي  بن  عبداحل�سني 

الذي اأعرب عن اأزكى تهانيه واأ�سدق متنياته ل�ساحب ال�سمو 

امللكي رئي�ص الوزراء، مقرونة بالدعاء اخلال�ص اإىل اهلل تعاىل 

وال�سعادة  والعافية  ال�سحة  من  �سموه  على  نعمته  يتم  اأن 

لهذا  والعطاء  والنماء  اخلري  م�سرية  ملوا�سلة  العمر  وطول 

الوطن العزيز. 

بن  يا�سر  الدكتور  من  تهنئة  برقية  �سموه،  تلقى  كما 

رفع يف  الذي  الوزراء،  ملجل�ص  العام  االأمني  النا�سر  عي�سى 

ال�سمو  اإىل �ساحب  اآيات التربيكات والتهاين  اأ�سمى  برقيته، 

امللكي رئي�ص الوزراء بعودته امليمونة، داعًيا هلل عز وجل اأن 

يحفظ �سموه �ساملًا معافى وميد بعونه ويدمي عليه موفور 

ال�سحة وال�سعادة.

�سلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وتلقى 

خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  من  تهنئة،  برقية 

حمافظ العا�سمة.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  عودة  اأن  العا�سمة  حمافظ  واأكد 

واأدخلت  ال�سدور  اأثلجت  الوطن  اأر�ص  اإىل  الوزراء  رئي�ص 

الفرحة وال�سرور على القلوب ملكانة �سموه الكبرية يف قلوب 

اإال  التفاف املواطنني حول �سموه ما هو  اأن  اجلميع، م�سيًفا 

اأن يحفظ  اهلل تعاىل  تعبري عن حمبتهم ملقامه الكرمي، داعياً 

�سموه ويرعاه عًزا وفخًرا و�سنًدا للبحرين و�سعبها.

كما تلقى �ساحب ال�سمو امللكي االأمري خليفة بن �سلمان 

اآل خليفة رئي�ص الوزراء، برقية تهنئة من م�ست�سار �ساحب 

ال�سمو امللكي رئي�ص الوزراء لل�سوؤون االقت�سادية عبداهلل بن 

منَّ  ما  على  وال�سرور  ال�سعادة  بالغ  عن  الذي  �سيف  ح�سن 

رئي�ص  امللكي  ال�سمو  �ساحب  على  ال�سفاء  نعمة  من  به  اهلل 

الوزراء، مبتهالً اإىل الباري عز وجل اأن يحفظ �سموه ويدمي 

عليه موفور ال�سحة ومتام العافية.

اإىل جانب ذلك تلقى �ساحب ال�سمو امللكي االأمري  برقية 

م�سـر  جمهورية  �سفري  �سعبان،  حممد  يا�سر  من  تهنئة 

ا�ستكمال  مبنا�سبة  البحرين،  مملكة  لدى  ال�سقيقة  العربية 

اهلل  بف�سل  لنتائجه  كتب  والذي  الطبية  الفحو�سات  �سموه 

وحمده النجاح، وعودته اإىل اأر�ص الوطن �ساملًا معافى.

اأعرب فيها، عن خال�ص تهانيه و�سادق متنياته ل�ساحب 

والعافية  ال�سحة  مبوفور  الوزراء،  رئي�ص  امللكي  ال�سمو 

وال�سعادة، داعًيا اهلل عز وجل اأن ينعم على �سموه بكل اخلري 

والتوفيق وال�سداد واأن يحفظ مملكة البحرين ملًكا وحكومة 

و�سعًبا. 

�سلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وتلقى 

جمعية  رئي�ص  من  تهنئة  برقية  الوزراء،  رئي�ص  خليفة  اآل 

املحامني البحرينية ح�سن اأحمد بديوي.

نف�سه  عن  باالأ�سالة  املحامني،  جمعية  رئي�ص  واأعرب 

وبالنيابة عن اأع�ساء جمل�ص اإدارة اجلمعية، عن اأ�سمى اآيات 

التهاين والتربيكات اإىل �ساحب ال�سمو امللكي رئي�ص الوزراء، 

ال�سحة  موفور  �سموه  على  يدمي  باأن  عز وجل  املوىل  داعًيا 

والعافية، واأن يحفظه من كل �سر، ملوا�سلة م�سرية البناء.

ال�سيخة  الدكتورة  من  تهنئة  برقية  �سموه،  تلقى  كما 

رنا بنت عي�سى بن دعيج اآل خليفة وكيل وزارة اخلارجية 

التي  الكبرية  الفرحة  اإن  قالت وكيل وزارة اخلارجية  التي 

اأعمق دليل على ما يحمله �سعب  اأرجاء اململكة تعطي  عّمت 

البحرين ل�سموه من حب وتقدير وم�ساعر �سادقة، وما ذلك 

اإال نتيجة لعطاء �سموه امل�ستمر من اأجل رفعة ومناء الوطن.

االأمري خليفة برقية تهنئة  امللكي  ال�سمو  وتلقي �ساحب 

لل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل  اخلياط  يعقوب  ال�سفري خليل  من 

القن�سلية واملوارد واملعلومات بوزارة اخلارجية.

ورفع يف برقيته اإىل �ساحب ال�سمو امللكي رئي�ص الوزراء 

اأ�سمى اآيات التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة الطيبة، داعًيا 

اهلل عز وجل اأن يحفظ �سموه واأن ميد يف عمره ويدمي عليه 

موفور ال�سحة والعافية، واأن يجعل �سموه ذخًرا للبحرين 

و�سعبها.
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�سارة جنيب:

اأ�سدر وزير العدل وال�س�ؤون االإ�سالمية واالأوقاف 

االإجراءات  الئحة  خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�سيخ 

اخلا�سة بدعاوى املطالبات ال�سغرية التي ال تتجاوز 

قيمة املطالبة فيها 1000 دينار.

فيها  الدع�ى  اإدارة  مدة  تك�ن  الالئحة،  ومب�جب 

املدعي عليه على الئحتها،  اأيام يف حالة عدم رد   10

اأخرى، ومت  ي�ًما  ُت�ساف )20(  ويف حالة رده عليها 

املطالبات  دع�ى  لتاأجيالت  االأق�سى  احلد  حتديد 

ال�سغرية )5( جل�سات، على اأن ال تتجاوز مدة الف�سل 

اإال  التاأجيل  اأ�سهر من تاريخ قيدها، وال يك�ن  فيها 3 

الأ�سباب ا�ستثنائية حمددة.

ويتم  االأحكام  ُتدّون  اأن  على  الالئحة  ون�ست 

الت�قيع عليها من قا�سي املحكمة املخت�سة بال��سائل 

حفظ  اأو  اإيداع  اإىل  حاجة  دون  وت�سدر،  االإلكرتونية، 

ويك�ن  ال�سغرية.  املطالبات  دع�ى  مبلف  م�س�داتها 

النطق باحلكم ف�ر ختام املحاكمة، اإن اأمكن ذلك، واإال 

النطق  ويك�ن  الغر�ض،  لهذا  ُتعنّي  اأخرى  ففي جل�سة 

ن�سره  اأو  علنية  جل�سة  يف  منط�قة  بتالوة  باحلكم 

والنظام  املحكمة  قاعة  يف  االإلكرتونية  بال��سائل 

االإلكرتوين.

دعاوى  ُترفع  اأنه  الالئحة  بّينت  وتف�سيلًيا، 

الدع�ى  لرفع  املعتمدة  بال��سائل  ال�سغرية  املطالبات 

مبا يف ذلك ال��سائل االإلكرتونية بناًء على طلب املدعي، 

وُتقّيد الئحة دع�ى املطالبات ال�سغرية بعد ا�ستيفائها 

و�سداد  الالزمة  امل�ستندات  واإرفاق  البيانات  جميع 

كامل الر�سم املقّرر، ويحدد النظام االإلكرتوين املحكمة 

املخت�سة بناًء على تلك البيانات.

اأن  اإىل  الالئحة  اأ�سارت  باالإعالن،  يتعلق  وفيما 

ويك�ن  الدع�ى،  رفع  عند  باجلدول  املدعي  »ُيعلن 

اإعالن املدعى عليه بكل الئحة الدع�ى واجلدول خالل 

املادة )49( من  اأحكام  الدع�ى مبراعاة  اإدارة  مرحلة 

القان�ن. وت�سري يف �ساأن االإعالن الق�اعد واالإجراءات 

االإعالن  ويعترب  القان�ن،  يف  عليها  املن�س��ض 

بال��سائل االإلكرتونية منتًجا الآثاره من تاريخ اإر�ساله 

اإىل املعلن اإليه«.

كل  تقدمي  اخل�س�م  على  يجب  الالئحة،  وبح�سب 

املذكرات  ذلك  يف  مبا  الدع�ى،  يف  للف�سل  يلزم  ما 

االإثبات،  باإجراءات  املتعلقة  والطلبات  وامل�ستندات 

وذلك خالل االآجال املحّددة باجلدول.

يجب  فاإنه  االإثبات،  اإجراءات  لطلبات  وبالن�سبة 

طلبات  تقدمي  االأح�ال-  -بح�سب  اخل�س�ف  على 

خالل  الدع�ى  اإدارة  مرحلة  يف  االإثبات  اإجراءات 

االأجل املحّدد لذلك يف اجلدول. وينظر قا�سي املحكمة 

اخلرباء  ندب  طلبات  املرحلة  هذه  خالل  املخت�سة 

واالدعاء بالتزوير واإجراء املعاينة، ويج�ز له تكليف 

اجلهات االإدارية بتقدمي املعل�مات اأو ال�ثائق امل�ج�دة 

لديها اإن كان لذلك مقت�ٍض.

ووفًقا لالئحة، فاإنه يج�ز للمدعي تقدمي الطلبات 

والطلبات  االأ�سلي  للطلب  تبًعا  ترفع  التي  امل�ستعجلة 

التحفظية وال�قتية يف مرحلة اإدارة الدع�ى، ويت�ىّل 

ويج�ز  الطلبات،  هذه  نظر  املخت�سة  املحكمة  قا�سي 

تبًعا  ُترفع  التي  امل�ستعجلة  الطلبات  تقدمي  للمدعي 

يف  وال�قتية  التحفظية  والطلبات  االأ�سلي  للطلب 

مرحلة اإدارة الدع�ى، ويت�ىّل قا�سي املحكمة املخت�سة 

نظر هذه الطلبات.

اأو  ال�سلح  طريق  عن  النزاع  ت�س�ية  ب�ساأن  اأما 

خالل  للخ�س�م  يج�ز  اأنه  الالئحة  بّينت  ال��ساطة، 

مرحلة اإدارة الدع�ى طلب ت�س�ية النزاع �سلًحا، فاإذا 

ما اتفق�ا على ذلك اأثبت ما اتفق�ا عليه يف حم�سر تك�ن 

اأو  ت�قيعه من اخل�س�م  بعد  التنفيذي  ال�سند  ق�ة  له 

وُيختم  املخت�سة،  املحكمة  قا�سي  ومن  وكالئهم  من 

بال�سيغة التنفيذية عليه.

خالل  للخ�س�م  »يج�ز  اأنه  الالئحة  واأ�سافت 

مرحلة اإدارة الدع�ى طلب ت�س�ية النزاع القائم بينهم 

كلًيا  الت�س�ية  اإىل  ل�ا  ت��سّ فاإذا  ال��ساطة،  طريق  عن 

التنفيذي  ال�سند  ق�ة  الت�س�ية  يك�ن التفاق  اأو جزئًيا 

املحكمة  قا�سي  من  عليه  الت�سديق  اأو  ت�ثيقه  بعد 

الق�سائي  الر�سم  من  الدع�ى  رافع  وُيعفى  املخت�سة، 

اإيداع  اإذا مت  النزاع  ت�س�يته من  كله بخ�س��ض ما مت 

اتفاق الت�س�ية خالل مدة اإدارة الدع�ى«.

تدوين االأحكام من قا�سي املحكمة املخت�سة بالو�سائل االلكرتونية

5 جل�سات احلد االأق�سى لتاأجيالت دعاوى »املطالبات ال�سغرية«

اخت�سا�سيون يطالبون بوقف اأن�سطة »مراكز العالج الطبيعي«
حمرر ال�س�ؤون املحلية:

العالج  اخت�سا�سي  من  عدد  عرب 

تعر�سهم  من  خ�سيتهم  عن  الطبيعي 

ك�رونا  بفريو�ض  االإ�سابة  لعدوى 

خالل  من  وذلك  »ك�فيد-19«، 

مراكز  الروتيني يف  لعملهم  مبا�سرتهم 

العالج الطبيعي مبعاجلة املر�سى.

»االأيام«:  لـ  حديث  يف  وقال�ا 

باإمكانها  الطبيعي  العالج  مراكز  »اإن 

با�ستثناء  ل�قت الحق،  امل�اعيد  تاأجيل 

اإن  اإذ  امل�ستع�سية،  االإ�سابات  اأ�سحاب 

اعتيادي  ب�سكل  مفت�حة  حالًيا  املراكز 

باأدنى  االلتزام  دون  الزوار،  وت�ستقبل 

فح�سهم  خالل  من  ال�سالمة،  معايري 

اأقل  على  احلرارة  درجات  من  وتاأكد 

تقدير«.

وذكر اخت�سا�سي العالج الطبيعي 

زيارة  باأن   - ا�سمه  ذكر  عدم  ل  -ف�سَّ

فح�سهم  دون  املراكز  اإىل  املر�سى 

ا واأن لب�ض  يعر�سهم للخطر، خ�س��سً

املعقمات  وا�ستخدام  الطبية  القفازات 

وج�د  ظل  يف  كافًيا،  لي�ض  واملطهرات 

تالم�ض مبا�سر مع املري�ض.

اإدارة  »خاطبنا  قائالً:  واأو�سح 

اأو  م�ؤقًتا،  املركز  اإغالق  ب�ساأن  املركز 

اإال  الطارئة،  احلاالت  معاجلة  اقت�سار 

اإجراء  اأو  اإيجابي،  رد  اأي  نتلَق  اأننا مل 

احرتازي«.

على  اآخر  اخت�سا�سي  اأ�سار  فيما 

اجلهات  من  تعميم  �سدور  �سرورة 

مراكز  عمل  تنظيم  ب�ساأن  املخت�سة 

الت�قيت  هذا  يف  الطبيعي  العالج 

ي�سمل  واأن  واحل�سا�ض،  اال�ستثنائي 

التدابري  ب�ساأن  ال�سحة  وزارة  تعميم 

االحرتازية لل�قاية من انت�سار فريو�ض 

امل�اطنني  بدع�ة  امل�ستجد  ك�رونا 

ال�سحية  املراكز  على  الرتدد  عدم  اإىل 

احل�س�ر  وعدم  ال�سرورة  عند  اإال 

والقيام  امل�اعيد  حلجز  ال�سخ�سي 

باحلجز االإلكرتوين اأو عن طريق اخلط 

ال�ساخن، مراكز العالج الطبيعي.

م�سافة  ترك  باأن  حديثه  يف  وذكر 

ال  واملري�ض  االخت�سا�سي  بني  مرت 

تكفي، وذلك ب�سبب احلاجة الدائمة اإىل 

الت�ا�سل املبا�سر.

جميع  حديثهم  ختام  يف  ودع�ا 

اجلهات ذات العالقة، والن�اب اإىل طرح 

مراكز  اأن�سطة  ب�قف  م�ستعجل  مقرتح 

اقت�سار  اأو  م�ؤقًتا،  الطبيعي  العالج 

عملها على احلاالت امل�ستع�سية، حفاًظا 

على �سالمة اجلميع.
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تفعيل عدة اإجراءات احرتازية اإ�سافية ل�سالمتهم.. د. املانع: 

و�سول الدفعة الثانية من املواطنني القادمني من اإيران اليوم

اأكد الدكتور وليد املانع وكيل وزارة ال�صحة اأن 

العمل جاٍر على ا�صتكمال اإجراءات و�صول الدفعة 

من  موؤجرة  طائرة  على منت  املواطنني  من  الثانية 

وزارة ال�صحة وفق اإجراءات حمكمة طبًيا ومعتمدة 

دولًيا اليوم االثنني، وذلك �صمن خطة االإجالء التي 

تقوم بها الوزارة للمواطنني املتواجدين يف اإيران، 

ا  بعد تفعيل عدة اإجراءات احرتازية اإ�صافية؛ حر�صً

يف  املتواجدين  املواطنني  و�صالمة  �صحة  على 

اإيران وعائالتهم، وكذلك �صحة و�صالمة املواطنني 

واملقيمني.

الوزارة م�صتمرة  اأن  اإىل  املانع  الدكتور  واأ�صار 

االحرتازية  االإجراءات  تكثيف   نحو  جهودها  يف 

والتدابري الوقائية الحتواء ومنع انت�صار فريو�س 

كورونا )COVID-19(، باإخ�صاع املواطنني فور 

و�صولهم للفحو�صات املختربية حتت اإ�صراف طاقم 

الفحو�صات  نتائج  على  وبناًء  متخ�ص�س،  طبي 

�صيتم نقلهم الأحد مراكز احلجر ال�صحي االحرتازي 

لالإر�صادات  وفًقا  والعالج،  العزل  مراكز  اأو 

د. وليد 

املانع

ال�صحة  منظمة  قبل  من  املعتمدة  وللمعايري 

العاملية.

توا�صل  ال�صحة  وزارة  اأن  اإىل  ولفت 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  امل�صتمر  تن�صيقها 

مع  اإيران،  يف  املتواجدين  املواطنني  الإجالء 

الكفاءة  اأق�صى درجات  احلر�س على توفيـر 

املقّدمة  والعالجية  ال�صــحية  اخلدمة  يف 

جلميع القادمني من اإيران.

اأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اأنها �صتجري رماية بالذخرية احلية، يقوم بها 

�صالح البحرية امللكي البحريني، مبنطقة )هري بوعمامة(، يومي الثالثاء واالأربعاء 24 و25 

القيادة  ودعت  م�صاًء.  الثالثة  ولغاية  �صباًحا  والن�صف  العا�صرة  ال�صاعة  من  احلايل،  مار�س 

العامة املواطنني واملقيمني اإىل االبتعاد عن املنطقة حفاًظا على �صالمة اجلميع.

القيادة العامة: رماية 

بالذخرية احلّية مبنطقة »هري بوعمامة«

القب�ض على عدد من امل�ستبه 

ب�سرقتهم مزرعة موا�سي مبنطقة الرب

عام  مدير  قال 

�صرطة  مديرية 

اجلنوبية  املحافظة 

املديرية،  �صرطة  اإن 

األقت القب�س على عدد 

ب�صرقتهم  امل�صتبه  من 

قيمتها  تقدر  موا�صي، 

باأكرث من 4 اآالف دينار 

)حفريه(  الرب  مبنطقة  املزارع  احدى  من 

واخفائها يف مزرعة اأخرى.

واأو�صح اأن املديرية، واإثر تلقيها بالغا 

عمليات  مببا�صرة  قامت  ال�صاأن،  هذا  يف 

البحث والتحري، والتي اأ�صفرت عن حتديد 

هويات امل�صتبه بهم والقب�س عليهم، كما مت 

�صبط عدد من روؤو�س املا�صية امل�صروقة.

�صرطة  مديرية  عام  مدير  واأ�صار 

اتخاذ  مت  اأنه  اإىل  اجلنوبية  املحافظة 

واإحالة  الالزمة،  القانونية  االإجراءات 

الق�صية للنيابة العامة.

مركز متكامل للفح�ض يف اأر�ض املعار�ض بِطاقة ا�ستيعابية »250 �سريًرا و400 مقعد«.. الزياين: 

اإغالق املحالّ التجارية با�ستثناء املخا بز و»الهايرب املاركت« والبنوك وال�سيدليات 

متام اأبو�صايف

اأعلن وزير التجارة وال�صناعة وال�صياحة 

املحال  كافة  اإغالق  الزياين،  را�صد  بن  زايد 

التجارية واالكتفاء بخدمات التو�صيل املنزيل؛ 

اعتباراً من يوم اخلمي�س 26 مار�س اجلاري 

القرار  هذا  من  م�صتثنياً  القادم،  ابريل   9 اىل 

حمالت الهايرب ماركت، والبقاالت، والربادات، 

واملخابز وال�صيدليات، وفروع البنوك.

ُعقد  �صحايف  موؤمتر  يف  الزياين،  وقال 

بنت  فائقة  ال�صحة  وزيرة  بح�صور  ام�س 

الفريق  العام  االأمن  ورئي�س  ال�صالح،  �صعيد 

فريق  وع�صو  احل�صن،  ح�صن  بن  طارق 

وع�صو  القحطاين،  مناف  ال�صحي  البحرين 

ان  ال�صلمان،  جميلة  ال�صحي  البحرين  فريق 

هذا القرار ياأتي �صمن اجلهود الهادفة الحتواء 

الفتاً  االجتماعي،  التباعد  ومبداأ  الفريو�س، 

باعمالها  ت�صتمر  املطاعم �صوف  ان جميع  اىل 

فقط عرب خدمات التو�صيل املنزيل واخلدمات 

اخلارجية فقط.

الغذائي  املخزون  توفر  الزياين  واأكد 

لعدم  امل�صتهلكني  داعياً  الكايف،  والدوائي 

بكميات  وال�صراء  التخزين،  على  التهافت 

الفتاً  االعتيادية،  اال�صتهالكية  احلاجة  تفوق 

اىل ان الوزارة م�صتمرة بالعمل والتعاون مع 

القطاع اخلا�س بكل قطاعاته من اجل دميومة 

توفر املواد اال�صتهالكية والدوائية.

ال�صحة  وزيرة  اعلنت  جانبها،  ومن 

اخلا�صة  امل�صت�صفيات  م�صاركة  ال�صالح، 

املواطنني  من  للم�صابني  العالج  بتقدمي 

للبدء  واال�صرتاطات  املعايري  وفق  واملقيميني 

الطاقة  ان  اىل  الفتة  اخلدمات،  هذه  بتقدمي 

تغطي  احلكومية  للم�صت�صفيات  اال�صتيعابية 

جميع احلاالت امل�صابة. 

من  االنتهاء  فور  ال�صالح  وقالت 

عليها،  نعمل  التي  واملعايري  اال�صرتاطات 

التي  اخلا�صة  للم�صت�صفيات  ُي�صمح  �صوف 

العالجية  اخلدمات  تقدمي  بطلب  تقدمت 

على  م�صددة  كورونا.  بفريو�س  للم�صابني 

ال�صحية  اخلدمات  بتقدمي  الدولة  ا�صتمرار 

الفريو�س  بهذا  امل�صابني  واملقيمني  للمواطنني 

ب�صورة جمانية.

من  الثانية  الدفعة  ان  الوزيرة  واأكدت 

تتم  �صوف  ايران  من  البحرين  رعايا  اجالء 

و�صعتها  التي  اخلطة  وفق  االثنني  اليوم 

ال�صلطات ال�صحية.

املكوث  اهمية  على  ال�صالح  و�صددت 

لالحتياجات  اال  اخلروج  وعدم  املنزل،  يف 

جميع  ان  اىل  الفتة  ال�صرورية،  املعي�صية 

القرارات التي مت اتخاذها تهدف ملنع االختالط 

الحتواء هذا الفريو�س، ومنع انت�صاره؛ موؤكدة 

من  ال�صادرة  االر�صادات  جميع  اتباع  اهمية 

وزارة  موقع  على  واملتوفرة  ال�صحة،  وزارة 

ال�صحة، ويف مواقع التوا�صل االجتماعي.

املتطوعني  جميع  ان  اىل  الوزيرة  ولفتت 

�صيتم  ال�صحّية  التخ�ص�صات  ذوي  من 

اال�صتفادة  اجل  من  اوىل؛  كدفعة  ا�صتدعاوؤهم 

من خدماتهم.

العام  االمن  رئي�س  ك�صف  جانبه،  ومن 

الفريق طارق احل�صن عن قرار حظر التجمع 

الأكرث من خم�صة ا�صخا�س يف االماكن العامة 

م�صدداً  العامة،  واملتنزهات  ال�صواحل،  ومنها 

على ان هذا القرار ياأتي يف �صياق احتواء هذا 

الفريو�س و�صرعة انت�صاره بني النا�س.

وقال الفريق احل�صن ان املتطوعني والذين 

تق�صيمهم  �صيتم  مواطن  الف  عددهم 30  بلغ 

�صيتم  جمموعة  منها  جمموعات،   10 اىل 

املدين  للدفاع  العامة  االدارة  قبل  تدريبها من 

على عمليات التعقيم التي �صدد على ا�صتمرار 

الدفاع املدين بالقيام بها.

اجلهود  ا�صتمرار  احل�صن  الفريق  واكد 

الرامية لن�صر التوعية بني اجلاليات االجنبية، 

وِبلُغاتها املختلفة من اجل �صالمة املجتمع.

�صرورة  على  احل�صن  الفريق  وجدد 

ان اجلهات  اىل  ال�صائعات، الفًتا  االبتعاد عن 

مالحقة  عمليات  توا�صل  املخت�صة  االمنية 

اهمية  على  م�صددا  ال�صائعات،  هذه  مثريي 

ا�صتقاء املعلومات من م�صادرها الر�صمية.

الوطني  الفريق  ع�صو  اعلن  جانبه،  من 

متكامل  مركز  تخ�صي�س  القحطاين،  ال�صحي 

البحرين  مركز  مقر  يف  واملعاينة  للفح�س 

للمعار�س، و�صيحتوى على 4 قاعات متعددة 

�صريًرا،   250 اىل  ت�صل  ا�صتيعابية  وِبطاقة 

وقاعة انتظار تت�صع اىل 400 مقعد، وجميع 

التجهيزات واملرافق الالزمة، مبا يف ذلك قاعة 

القادمني من املطار، وغرف  جمهزة ال�صتقبال 

معاينة طبية.

قد  ا  �صخ�صً  33 ان  القحطاين  وك�صف 

ا  �صخ�صً  1922 ا�صل  من  باملر�س  ا�صيبوا 

كانوا قد خالطوا م�صاًبا ارتبط بزيارة بع�س 

بعد  وذلك  اجلاري،  مار�س   19 يف  املواقع 

جميع  ان  اىل  الفتاً  جميعاً،  فح�صهم  مت  ان 

بـ  ات�صلوا  قد   1922 وعددهم  له  املخالطني 

444 وفق مبادرة �صخ�صية، ما يعك�س روح 

امل�صوؤولية باملجتمع.

ا�صكال  حتديد  القحطاين  وخّل�س 

وهي  اق�صام،  بثالثة  بالبحرين  اال�صابات 

وم�صاب  اخلارج،  من  القدوم  نتيجة  م�صاب 

اخلارج،  من  قادم  م�صاب  خمالطة  نتيجة 

مل�صاب  املخالطني  خمالطة  نتيجة  وم�صاب 

بع�س  تدار�س  يتم  فيما  اخلارج.  من  قادم 

احلاالت ملعرفة م�صدر املر�س.

و�صدد القحطاين على اهمية عدم ال�صعور 

ان  اال�صابة ال�صيما  باخلوف يف حال معرفة 

80% من امل�صابني ال ي�صعرون باأي اعرا�س، 

كما تتوفر جميع اخلدمات ال�صحية لرعايتهم.

االبتعاد  اولويات  القحطاين  واأكد 

ال�صن  كبار  فئات  على  ترتكز  االجتماعي 

الذين جتاوز 70 عاماً، واحلوامل وامل�صابني 

بامرا�س مزمنة ال�صيما االمرا�س التي ت�صعف 

املناعة، حيث حثهم على االبتعاد عن حميطهم 

قدر االمكان خالل هذه الفرتة.

من جانبها، اكدت ال�صلمان ان احلالة التي 

توفيت يوم ام�س هي �صيدة بحرينية تبلغ من 

العمر 51، وكانت عائدة من ايران �صمن اول 

دفعة من خطة اجالء رعايا اململكة من ايران.

ولفتت ال�صلمان اىل ان املواطنة املتوفية، 

نتيجة  �صحية  م�صاعفات  من  عانت  قد 

ا�صاباتها بامرا�س كامنة، ما ا�صتدعى ادخالها 

رئوي  بالتهاب  ا�صابتها  بعد  املركزة  العناية 

الطبي  وللدعم  للعالج  خ�صعت  حيث  حاد، 

الكامل قبل ان تفارق احلياة.

ان  القحطاين  اكد  �صوؤال،  على  ردٍّ  ويف 

نظاًما اآلًيا لر�صد املطبق عليهم العزل املنزيل 

وحتركاتهم �صيتم تطبيقه قريباً.

اعترب  لـ»االيام«،  �صوؤال  على  ردٍّ  ويف 

التجمع  منع  قرار  ان  العام  االمن  رئي�س 

احلد  �صياق  يف  ي�صب  ا�صخ�س   5 من  الكرث 

على  م�صددا  اال�صيوية،  العمالة  جتمعات  من 

ان ال�صرطة املجتمعية تعمل على ن�صر الوعي 

�صفاراتهم  مع  تعاون  وكذلك  ِبلغاتهم،  بينهم 

لذات الغاية.

بني  ا�صابات  وجود  ال�صلمان  واأكدت 

االطفال  ان  اىل  الفتة  قليلة،  انها  اال  االطفال 

نتيجة  م�صاعفات  اي  تواجه  قد  فئة  اقل  هم 

تتم  املتعافني  جميع  ان  اىل  الفتة  اال�صابة. 

فحو�صات  واجراء  ا�صابيع   6 ملدة  متابعتهم 

دورية لهم.

ان  القحطاين  اكد  �صوؤال،  على  ردٍّ  ويف 

ولي�س  الرذاذ  نتيجة  تاأتي  باملر�س  اال�صابة 

البال�صتكية،  اال�صطح  عرب  ال�صيما  الهواء، 

م�صددا على عدم وجود دليل علمي يثبت ان 

اىل  داعيا  العدوى،  تنقل  الورقية  ال�صحف 

هذه  خالل  االلكرتونية  ال�صحف  ا�صتخدام 

الفرتة.

واكد القحطاين اال�صتمرار يف التعاون مع 

منظمة ال�صحة العاملية، الفتاً اىل ان البحرين 

الختبار  ان�صمت  عربية  دولة  اول  كانت 

الت�صامن الهادف لتجربة ادوية لعالج كوفيد 

بروتوكوالً  اململكة  و�صعت  وكذلك   ،19

ا�صتخدام عالج  �صحيًّا يتم تطبيقه ويت�صمن 

»الكلووروكني« الذي ي�صتخدم لعالج التهاب 

الرئة احلاد لدى مر�صى كوفيد19.

الذين  من   %70 ان  القحطاين  واأعلن 

كانت  البحرين  يف  بـ)كورونا(  ا�صيبوا 

ي�صكل  فيما  اململكة،  خارج  من  اإ�صاباتهم 

 %29 ن�صبته  ما  املخالطة  نتيجة  امل�صابون 

كا�صفاً  االن.  امل�صابني حتى  من جمموع  فقط 

درا�صة  قيد  زالتا  ال  فقط  حالتني  وجود  عن 

ا�صباب اال�صابة.

الطبي  الفريق  ان  القحطاين  واو�صح 

متكن من اجناز فح�س 20 الف عينة وم�صحة 

للفريق  اال�صتيعابية  الطاقة  زادت  فيما  اأنف، 

للتعامل مع 2200 حالة.

اكد  االخرية،  االح�صائيات  ووفق 

ت�صري  املحدثة  االح�صائيات  ان  القحطاين 

من   %26 فقط  منها  قائمة  حالة   183 اىل 

امل�صابني  ابقاء  يتم  فيما  للعالج،  يخ�صعون 

رعايتهم،  اجل  من  امل�صت�صفيات  يف  االخرين 

 ،149 نحو  القحطاين-  -وفق  تعافى  فيما 

ان  بعد  العزل  من  ا  �صخ�صً اخراج 250  ومت 

�صالبة، م�صددا على  نتائج فحو�صاتهم  كانت 

انه مل ي�صجل يف البحرين ان حالة خرجت من 

العزل وعادت اإليه نتيجة االإ�صابة باملر�س.
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ال�سالح واآل عبا�س وكمال اأّكدوا �سرورته.. مقرتح م�ستعجل للكوهجي وال�سلوم:

فر�س حظر التجول اجلزئي من 6 م�ساًء اإىل 5 �سباًحا

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

املرافق  جلنة  رئي�س  تقّدم 

الن�اب  مبجل�س  والبيئة  العامة 

واأحمد  الك�هجي،  حمد  النائب 

املالية  اللجنة  رئي�س  ال�شل�م 

الن�اب،  مبجل�س  واالقت�شادية 

مبقرتح برغبة ب�شفة اال�شتعجال 

اجلزئي،  التج�ل  حظر  لفر�س 

ال�شاد�شة  ال�شاعة  من  وذلك 

�شباًحا،  اخلام�شة  وحتى  م�شاًء 

عدم  يف  حاالت  ر�شد  بعد  وذلك 

بالدع�ات  واال�شتهتار  االكرتاث، 

بالتزام  واالإر�شادية  الت�جيهية 

املنازل.

»املالية«  جلنتي  رئي�شا  وقال 

املقرتح  هذا  »اإن  و»املرافق«: 

كمطلب  جاء  اال�شتعجال  ب�شفة 

يف  االكرتاث  عدم  بعد  �شعبي 

واالإر�شادية  الت�ع�ية  احلمالت 

�شاهدنا  حيث  املنازل،  بالتزام 

االأجنبية  العمالة  من  الكثري 

اخلطري  للفريو�س  مهتمة  غري 

جتمعاتهم  ومازالت  )ك�رونا( 

بعر�س  القان�ن  �شاربني  تزداد، 

الت�ع�ية  احلمله  رغم  احلائط 

البحرين  فريق  عنها  اأعلن  التى 

اللغات،  بجميع  ال�شحة  ووزارة 

حتى  التجمعات  هذه  والزالت 

هذه اللحظة باملحافظات االأربع«. 

جل�شته  نقل  البع�س  اأن  م�ؤكدين 

اأخرى،  اأماكن  اإىل  املقاهي  من 

اأو  العامة،  ال�ش�احل  على  �ش�اء 

ال�شكنية،  االأحياء  اأو يف  املما�شي، 

اأو التجمعات اخلا�شة يف املزارع، 

تف�ق العدد املعلن عنه. 

»املالية«  جلنتي  رئي�شا  وقال 

مبجل�س  العامة«  و»املرافق 

اأن ن�شل  الن�اب: »مل نكن نتمنى 

اإىل هذه املرحلة ولكن ما ر�شدناه 

من  االكرتاث  عدم  من  حالة  ه� 

وعي،  وج�د  عدم  اأو  البع�س 

اجلاليات  بع�س  عند  ا  وخ�ش��شً

االأجنبية من العمالة ال�افدة التي 

وكاأّن  حياتها  متار�س  زالت  ال 

البحرين يف و�شع طبيعي«.

ال�سالح: حظر التجوال

 �سيوّفر الكثري من اخل�سائر

من جانبه، قال النائب ممدوح 

جلنة  رئي�س  ال�شالح  عبا�س 

اخلدمات وع�ش� الربملان العربي: 

»اإننا الي�م اأمام م�ش�ؤولية وطنية 

ت�شافر  اإىل  وبحاجة  كبرية 

اجلهات  كافة  بني  اجله�د  كل 

واخلا�شة  العامة  والقطاعات 

االأهداف  كل  لتحقيق  واالأهلية 

�شاحب  روؤية  حتملها  التي 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  ال�شم� 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة 

لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى 

جمل�س ال�زراء؛ مل�اجهة حتديات 

 )19 )ك�فيد  ك�رونا  فريو�س 

ال�شالح  وا�شتغرب  امل�شتجد«. 

م�ش�ؤولة  غري  جتمعات  وج�د 

ومتهاونة بهذا الفريو�س اخلطري 

م�شٍن  �شياع  عليه  ترتتب  الذي 

يف  املبذولة  ال�قائية  للجه�د 

بفريو�س  االإ�شابة  ن�شب  تق�ي�س 

ودعا  ومكافحته،   19 ك�رونا 

حظر  تفعيل  اإىل  ال�شياق  هذا  يف 

االإجراء  »هذا  وقال  التج�ال، 

البحرين  مملكة  على  �شي�فر 

واالقت�شادية  الب�شرية  اخل�شائر 

ال  حتى  واالجتماعية  والنف�شية 

اإىل ما ال حتمد  ن�شل ال �شمح اهلل 

عقباه«.

اآل عبا�س: حظر التجوال �سرورة

عبا�س  اآل  اأو�شح  جانبه،  من 

اأن ا�شتمرار ا�شتهرار البع�س بعدم 

االلتزام باحلجر املنزيل اأو التقليل 

احلك�مة  �شيلزم  التجمعات،  من 

بفر�س  االأ�شعب  اخليار  باختيار 

كافة  على  التج�ل  حظر  حالة 

ويف  اأنه  عبا�س،  اآل  وذكر  البالد. 

االجراءات  ورغم  االأخرية  االآونة 

يف  امل�شددة  وال�شحية  االأمنية 

باتت  االأعداد  اأن  اإال  البالد  مداخل 

يف تزايد من الداخل ال من القادمني 

من اخلارج، وال�شبب ه� ا�شتهتار 

االلتزام  بعدم  وتهاونهم  البع�س 

ناهيك  املنزيل.  احلجر  بحالة 

بكل  الكبري  العدد  المباالة  عن 

باإقامة  وا�شتمرارهم  التعليمات 

بزيادة  تت�شبب  التي  التجمعات 

االأعداد.

كمال: اجللو�س يف املنزل

د.  النائب  قالت  جانبها،  من 

�ش��شن كمال ع�ش� جمل�س الن�اب 

اخلدمات  جلنة  رئي�س  نائب 

اإن  االإن�شان،  حق�ق  جلنة  ع�ش� 

حتدي  خالل  املنزل  يف  اجلل��س 

اأمام  ال�حيد  اخليار  ه�  الك�رونا 

املرحلة  اجتياز  اأجل  من  اجلميع، 

م�شاندة  �شرورة  واأّكدت  بنجاح. 

بقيادة  ال�طني  الفريق  جه�د 

بن  �شلمان  االأمري  ال�شم�  �شاحب 

نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 

املرحلة  لتخطي  ال�زراء،  جمل�س 

بق�شة فخر واعتزاز.

النفيعي يدعو لتفريغ امُلعلمات 

من الدوام الر�سمي والعمل من البيت

بالدوام  باملُعلمات  لل�شماح  والتعليم  الرتبية  وزارة  النفيعي  خالد  اإبراهيم  النائب  دعا 

املدار�س وامل�ؤ�ش�شات الرتب�ية والتعليمية غري  الراهن يف  باأن ت�اجدهن  البيت، م��شحاً  من 

جمٍد، وباأن م�شاواتهن ببقية نظرائهن يف القطاع التعليمي االإداري اأمر مطل�ب ومهم. واأو�شح 

احلك�مية،  البحرين  مدار�س  خمتلف  يف  معلمات  من  االت�شاالت  من  العديد  تلقيه  النفيعي 

اأكدن اإمكانية اأدائهن ل�اجبهن املهني وال�ظيفي من خالل البيت، خ�ش��شاً مع الت�جه الراهن 

للتعليم عن بعد، والذي يعفيهن من الت�اجد يف العمل ومن االختالط.

واأكد اأن االأمر امللكي يف ذات ال�شاأن وا�شح، ويتطلب من كل امل�ؤ�ش�شات التعليمية احلك�مية 

واخلا�شة، اأن ت�شري من خالله، بكل ما من �شاأنه اأن ينعك�س اإيجاًبا على ا�شتقرار و�شحة اأفراد 

االأ�شرة البحرينية. وبنّي اأن من ال�شرورة اأن تق�م كافة اجلهات االأخرى، بالقطاعني احلك�مي 

االإ�شابة  عدوى  من  امل�ظفني  حماية  �شاأنها  من  التي  االحرتازية  االإجراءات  باأخذ  واخلا�س، 

بفريو�س ك�رونا التاجي، وباعتبار اأن كل فرد ميثل اأهمية لل�طن ككل.

اإلغاء ر�سوم بطاقة

 »�سديـــم« ملـــدة 6 اأ�ســهــــر

 قالت �شركة نفط البحرين »بابك�« اإنه تنفيًذا للت�جيهات امللكية ال�شامية حل�شرة 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى، و�شاحب ال�شم�  �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س ال�زراء، ومتا�شًيا مع ت��شيات اللجنة 

ال�زارية برئا�شة �شاحب ال�شم� امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س ال�زراء، ويف اإطار اجله�د ال�طنية مل�اجهة 

انعكا�شات االنت�شار العاملي لفريو�س ك�رونا )ك�فيد-19( على امل�شت�ى املحلي، مبا 

يحافظ على �شحة و�شالمة امل�اطنني واملقيمني، بالت�ازي مع ا�شتمرار برامج وم�شرية 

عملها حتقيًقا مل�شاعي التنمية امل�شتدامة ل�شالح امل�اطنني، وجه ال�شيخ حممد بن خليفة 

بن اأحمد اآل خليفة وزير النفط الهيئة ال�طنية للنفط والغاز الإلغاء ر�ش�م بطاقة �شدمي 

اأ�شهر اعتباًرا من 23 مار�س احلايل، وذلك  لل�ق�د جلميع مقدمي الطلبات ملدة �شتة 

ي�شمل جميع الزبائن من االفراد وامل�ؤ�ش�شات؛ حر�شا منها على �شالمة امل�اطنني وحثهم 

ا عن االأوراق النقدية يف حمطات ال�ق�د. على ا�شتخدام بطاقة �شدمي ع��شً

اأبوالفتح: توظيف الإمكانات

 املتاحة ل�سمان ا�ستمرار اخلدمات للمراجعني

ب�زارة  البحرية  والرثوة  الزراعة  وكيل  اأكد 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون  االأ�شغال 

الدكت�ر نبيل حممد اأب�الفتح، اأن ال�كالة تبذل ق�شارى 

التي تقدمها جّراء  تاأثر اخلدمات  جهدها ل�شمان عدم 

االإجراءات اال�شتثنائية يف البالد ملنع انت�شار فريو�س 

االأ�شغال  وزير  ت�جيهات  من  انطالًقا  وذلك  ك�رونا، 

املهند�س  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون 

ع�شام بن عبداهلل خلف.

بالبديع، مع  مكتبه  اجتماعه، يف  ذلك خالل  جاء 

حممد  ال�زارة  بدي�ان  املعل�مات  تقنية  اإدارة  مدير 

اأب�ح�شان.

الكفيلة  ال�شبل  بحث  االجتماع  خالل  وجرى 

امل�ظفني  ل�شالمة  �شماًنا  ُبعد  عن  العمل  بت�شهيل 

الالزمة  التقنية  اجل�انب  بحث  مت  كما  واملراجعني، 

ال�شتمرار عجلة العمل عن ُبعد.

متّر  الذي  اال�شتثنائي  ال��شع  اإن  اأب�الفتح  وقال 

انت�شار  ملنع  املتخذة  االإجراءات  ظل  يف  اململكة  به 

الفريو�س حتّتم علينا بذل مزيد من اجله�د؛ ل�شمان 

ا�شتمرار تقدمي اخلدمات للمراجعني، مع و�شع �شالمة 

امل�ظفني واملراجعني على �شلم االأول�يات.
د. نبيل اأبوالفتح

 تد�سني القناة التعليمية 

بح�سور م�سوؤويل الرتبية والإعالم

علي  بن  ماجد  الدكت�ر  ح�شر 

تد�شني  والتعليم  الرتبية  وزير  النعيمي 

القناة التعليمية الف�شائية عرب تلفزي�ن 

اأم�س  لها  بث  اأول  يف  البحرين،  مملكة 

يف   ،2020 مار�س   22 امل�افق  االأحد 

وذلك  �شباًحا،  التا�شعة  ال�شاعة  متام 

ب�زارتي  امل�ش�ؤولني  من  عدد  بح�ش�ر 

الرتبية والتعليم و�ش�ؤون االإعالم.

املثمر  بالتعاون  ال�زير  واأ�شاد 

ل�زارة �ش�ؤون االإعالم، وزيًرا وم�ش�ؤولني 

ني، وما وّفرته من دعم مت�ا�شل  وخمت�شّ

اإطالق  فكرة  الإجناح  كبرية  واإمكانات 

ن�عها  من  االأوىل  التعليمية  القناة  هذه 

ال�قت  يف  معرًبا  البحرين،  مملكة  يف 

نف�شه عن ال�شكر والتقدير للقائمني على 

هذا امل�شروع من وزارة الرتبية والتعليم 

ط�يلة  ل�شاعات  عملهم  امتد  الذين 

الإعداد  الر�شمي،  الدوام  اأوقات  جتاوزت 

املت�شلة  املتلفزة  الدرو�س  وت�ش�ير 

يف  اإ�شهاًما  املتن�عة؛  الدرا�شية  بامل�اد 

للخدمة  الطلبة  االأبناء  تلقي  ا�شتمرارية 

التعليمية.

ن�شر م�اعيد  �شيتم  اأنه  ال�زير  واأكد 

والف�ش�ل  امل�اد  بح�شب  الدرو�س  بث 

ليت�شنى  م�شتمرة،  ب�ش�رة  الدرا�شية، 

رفعها  اإىل  اإ�شافًة  متابعتها،  للطلبة 

الإتاحة  )ي�تي�ب(؛  مب�قع  قن�ات  عرب 

م�شاهدتها  واإعادة  م�شاهدتها  اإمكانية 

ح�شب  متفرقة  اأوقات  يف  مرة  من  الأكرث 

االنتهاء من ت�ش�ير  اإىل  احلاجة، م�شرًيا 

اأم�س،  ي�م  حتى  متن�ًعا  در�ًشا   142

والعمل م�شتمر الإنتاج املزيد.

واأو�شح ال�زير اأن هذه اخلط�ة تاأتي 

اأن  بعد  الطلبة،  لالأبناء  اإ�شافًيا  خياًرا 

ال�زارة يف تفعيل دور املحت�ى  جنحت 

التعليمي الرقمي عرب ب�ابتها التعليمية، 

من خالل ت�شكيل 45 فريق عمل الإنتاج 

االإلكرتونية،  واالإثراءات  الدرو�س 

واللغ�ي  العلمي  حمت�اها  ومراجعة 

اإذ ُرفعت 436  قبل رفعها على الب�ابة، 

در�ًشا حتى االآن، منها 76 لطلبة الرتبية 

واملهني،  الفني  للتعليم  و47  اخلا�شة، 

اإلكرتونًيا،  اإثراًء   1099 اإىل  باالإ�شافة 

متكن�ا  الذين  املعلمني  جه�د  عن  ف�شالً 

من اإنتاج اأكرث من 18 األف ن�شاط واإثراء 

رقمي خالل االأيام القليلة املا�شية.

دعت لاللتزام بالإر�سادات التوجيهية ال�سادرة من وزارة ال�سحة

»التجارة« توّجه املحالت لتعقيم العربات وتفعيل ال�سراء الإلكرتوين
والتجارة  ال�شناعة  وزارة  وجهت 

بالتجزئة  البيع  متاجر  جميع  وال�شياحة 

البحرين  مبملكة  ماركت  ال�ش�بر  وحمالت 

ال�شادرة  الت�جيهية  باالإر�شادات  لاللتزام 

ك�رونا  فريو�س  ملكافحة  ال�شحة  وزارة  من 

تق�م  اأن  ب�شرورة  وذلك   ،)19-COVID(

واتباع  االإر�شادات  هذه  بقراءة  املحالت  هذه 

التعليمات ال�اردة فيها، وذلك عرب م�قع وزارة 

.)www.moh.gov.bh( ال�شحة

و�شملت االر�شادات ترك مرت واحد بني كل 

التجزئة  بيع  متاجر  يف  الت�ش�ق  اأثناء  زب�ن 

والهايرب وال�ش�بر ماركت يف كافة اأنحاء مملكة 

البحرين.

الت�ش�ق  خدمة  تفعيل  على  والعمل 

بيع  متاجر  كافة  امل�شتطاع يف  قدر  االإلكرتوين 

التجزئة والهايرب وال�ش�بر ماركت.

حرارة  قيا�س  جهاز  ت�فري  جانب  اإىل 

درجة  بقيا�س  املتاجر  مرتادي  جميع  وفح�س 

حرارتهم.

�شه�لة  �شمان  �شرورة  اإىل  ون�هت 

املتكرر،  ال�شراء  ذات  الب�شائع  اىل  ال��ش�ل 

وت�فري معقم االأيدي جلميع الزبائن.

العمال  جميع  حث  اإىل  ال�زارة  ووجهت 

الذين يعمل�ن باملتاجر وال�ش�بر ماركت بلب�س 

الكمام والقفازات ل�شالمتهم و�شالمة اجلميع.

واأكدت اأهمية تنظيف كافة عربات الت�ش�ق 

قبل  من  ا�شتخدام  كل  وبعد  قبل  وتعقيمها 

الزبائن.

االإلكرتوين  الدفع  اأجهزة  تفعيل  اإىل  ودعت 

وال�ش�بر  والهايرب  املتاجر  جميع  يف  ُبعد  عن 

ماركت.

ودعت وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

جميع متاجر البيع بالتجزئة وحمالت ال�ش�بر 

من  ال�شحة؛  وزارة  بتعليمات  التقييد  ماركت 

وم�ظفيها،  عمالئها  �شالمة  على  احلفاظ  اأجل 

الظروف  هذه  تفر�شه  ما  ظل  يف  وذلك 

اال�شتثنائية الراهنة على امل�شت�ى العاملي.

ج�التها  يف  م�شتمرة  اأنها  ال�زارة  واأكدت 

على  حر�شاً  واملجمعات  لالأ�ش�اق  التفقدية 

�شالمة اجلميع، داعية من يريد احل�ش�ل على 

املزيد من املعل�مات واال�شتف�شارات اإىل االت�شال 

مبركز االت�شال ال�طني رقم 80008001.

جرى ت�سميمه وفق معايري املباين اخل�سراء بكلفة مليوين دينار.. خلف:

النتهاء من تنفيذ مبنى املختربات الزراعية بهورة عايل
اأكد وزير االأ�شغال و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�شام بن عبداهلل خلف، 

اأن ال�زارة انتهت من تنفيذ م�شروع اإن�شاء مبنى املختربات الزراعية يف منطقة ه�رة 

عايل التابعة ل�كالة الزراعة والرثوة البحرية، واأ�شبح جاهًزا للت�شغيل بعد االنتهاء 

من جميع االأعمال االإن�شائية وت�فري املعدات واالأجهزة الالزمة.

وقال ال�زير اإن م�شروع املختربات الزراعية يهدف اإىل النه��س بالقطاع الزراعي 

مبا  املنا�شبة  احلل�ل  وت�فري  واملربني،  للمزارعني  اخلدمات  اأف�شل  ت�فري  خالل  من 

ي�شمن �شالمة منتجاتهم، وحت�شني ن�عيتها، باالإ�شافة اإىل حت�شني م�شت�ى اخلدمات 

ا  خ�ش��شً واللح�م،  واحلي�انات  النباتات  من  املختلفة  لل�شلع  امل�ردين  اإىل  املقدمة 

فيما يتعلق يف حتديد مدى مطابقتها للق�انني والل�ائح التنفيذية وا�شرتاطات منظمة 

التجارة الدولية واتفاقيات ال�شحة النباتية وال�شحة احلي�انية، م�شرًيا اىل اأن املبنى 

وقاية  خمتربات  يف  تتمثل  التي  الن�عية  التخ�ش�شية  املختربات  من  عدًدا  يت�شّمن 

النبات »احل�شرات واأمرا�س النباتات«، خمتربات الرتبة، الزراعة الن�شيجية، املبيدات، 

الطفيليات،  التقنيات اجلزيئية وامل�شلية،  املياه،  الغذائية، خمتربات  ال�شالمة  خمترب 

وخمترب االأحياء الدقيقة.

اأكد الفريق طارق بن ح�شن احل�شن رئي�س االأمن العام، اأنه يف اإطار اأداء الدوريات 

االأمنية لل�اجبات واملهام املن�طة بها، وما يتعلق بالتدابري االحرتازية املعم�ل بها يف 

هذا ال�شاأن، �شيتم اتخاذ االإجراءات القان�نية املقررة، حيال اأي جتمع يزيد على خم�شة 

اأ�شخا�س يف االأماكن العامة، ومنها على �شبيل املثال ال احل�شر االأ�ش�اق واملتنزهات 

وال�ش�احل العامة، من�ًها اإىل �شرورة ترك م�شافة بني كل �شخ�س واآخر، ال تقل عن 

مرت واحد، مبا ي�شمن �شالمة اجلميع.

كل  معاقبة  اإىل  ت�شري  العامة،  ال�شحة  قان�ن  من   121 املادة  اأن  بالذكر  جدير 

�شخ�س امتنع عن تنفيذ اأي اإجراءات ملنع انت�شار املر�س، باحلب�س مدة ال تقل عن ثالثة 

اأ�شهر، وبغرامة ال تقل عن األف دينار، وال تتجاوز ع�شرة اآالف دينار، اأو باإحدى هاتني 

العق�بتني. واأهاب رئي�س االأمن العام كافة امل�اطنني واملقيمني، بااللتزام بالتعليمات 

االإجراءات  كافة  اتخاذ  على  التاأكيد  مع  االحرتازية،  والتدابري  االإجراءات  وكافة 

القان�نية جتاه اأي خمالفات، واإحالة مرتكبيها اإىل النيابة العامة.

»الأعلى للمراأة« يطلق احلملة

 الوطنيـــة التطوعيـــة لدعـــم املــراأة

غرامة ل تقل عن 1000 دينار 

لأي جتمع يزيد على 5 اأ�سخا�س

ال�شم�  �شاحبة  لت�جيهات  تنفيذاً 

اإبراهيم  بنت  �شبيكة  االأمرية  امللكي 

املفدى  البالد  عاهل  قرينة  خليفة  اآل 

بتقدمي  للمراأة،  االأعلى  املجل�س  رئي�شة 

االأ�شرة  احتياجات  مل�شاندة  يلزم  ما  كل 

والتن�شيق  وبالتعاون  البحرينية  واملراأة 

للتط�ع،  ال�طنية  املن�شة  مع  املبا�شر 

األف  اأعلنت م�ؤخراً عن ت�شجيل 30  التي 

يطلق  �شجالتها،  على  وم�اطنة  م�اطن 

ال�طنية  احلملة  للمراأة  االأعلى  املجل�س 

يف  البحرين«  �شالمة  الأجل  »متكاتفني.. 

امل�شتجد،  )ك�فيد 19(  فريو�س  م�اجهة 

البالد  الق�شاء عليه نهائياً وخل�  وحلني 

منه.

تق�ية  م�ا�شلة  اإىل  احلملة  وتهدف 

بروح  املجتمع  فئات  بني  العمل  جماالت 

»فريق البحرين« ال�احد، ومبا�شرة ت�فري 

واأ�شرتها  للمراأة  الطارئة  االحتياجات 

خمتلف  من  ال�شركاء  مع  بالتعاون 

القطاعات، والعمل ب�شكل م�اٍز على تاأمني 

جلميع  واالجتماعي  النف�شي  اال�شتقرار 

املجتمعية  الثقافة  وتنمية  االأ�شرة  اأفراد 

ال�اعية وامل�شئ�لة يف مثل هذه الظروف، 

وال�شعي ب�شكل م�شتمر على اإظهار اأف�شل 

املمار�شات االإيجابية التي ميار�شها اأفراد 

وتكاتفهم  تكافلهم  يف  البحريني  املجتمع 

اأجل  من  الظروف احلرجة؛  مثل هذه  يف 

احت�اء خماطر وتبعات هذه اجلانحة.
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امل��و���ص��م ال���ث���اين م���ن ���ص��ل�����ص��ل��ة الأن�������ص���اري و»ق���دمي���ه امل��ت��ج��دد«

باإعادة  كنا�صر ح�صري،  »الأيام«،  بالتعاون مع جريدة  والثقافة«*،  للفكر  الأن�صاري  »دارة  تبادر 

ن�صر بع�ض مقالت اأ. د. حممد جابر الأن�صاري »بت�صرف«، وحتمل املقالت املختارة قراءة للحا�صر من 

ما�ٍض قريب.

 »ال�صبق البحريني« كما اأراه 

واأوراق من مفكرة الوطن 

د. حممد جابر الأن�صاري

ورقة اأوىل:

الوطني  الداخل  من  نابعة  بحرينية  ر�ؤية  ��ضع 

حلول  مع  البالد  عليه  تكون  اأن  يجب  ما  �ت�ضت�ضرف 

من  الر�ضمية  للد�ائر  �ملزم  متكامل  اقت�ضادي  برنامج  2030، يف �ضيغة 

اأجل تنميٍة تكون للمواطن البحريني، كما اأ�ضار عاهل البالد املفدى يف حفل 

لتحويل  موفقة  �ا�ضتجابة  حكيم،  �توجه  جريئة،  خطوة  لهي  ا�ضتالمها، 

اإىل �اقع  البالد،  به ملك  الذي جاء  الوطني احل�ضاري،  امل�ضر�ع  طموحات 

حّي، �لكن حتت �ضرط �احد.. �هو اأن تتفاعل كافة قطاعات العمل �االإنتاج 

مع تلك الر�ؤية الطموحة.. من اأجل ترجمتها، �حتقيق توجهاتها، باال�ضتناد 

ال�ضاأن  �االندماج يف  امل�ضاركة  فر�ص  اتاحة  عدالة  املتمثلة يف  مبادئها  اإىل 

لتحقيق  �التناف�ص  للتفوق  ��ضوالً  ال�ضامل،  النجاح  �ا�ضتدامة  التنموي، 

»ال�ضبق البحريني« يف اإدارة امللف االقت�ضادي بقيادة �ضمو �يل العهد، الذي 

�طنية  �مب�ضاركة  الطموحة  الوثيقة  هذه  اخراج  من  فائقة  بجدارة  متكن 

اختزلت طموح املواطن �عك�ضت تطلعاته. 

�ما تاأ�ضي�ص جمل�ص للتنمية االقت�ضادية �تفعيل موؤ�ض�ضات ذات تاأثري 

مبا�ضر على التنمية االقت�ضادية كـ»متكني« �»هيئة تنظيم �ضوق العمل« اإال 

املواطن  اإىل �اقع يتفاعل معه  الر�ؤية  جهود مباركة �بداية طيبة لتحويل 

البحريني �يرتقي ب�ضاأنه، �يجعل الكفاءة البحرينية كعادتها مراآة عاك�ضة 

لوجه البحرين املتح�ضر. 

ورقة ثانية:

اأرى اأن قرار ا�ضت�ضافة �تنظيم احلدث الريا�ضي العاملي الفورموال-1، 

�ضيا�ضي  جناح  هو  �ضباقاته،  خارطة  على  حمطة  البحرين  اختيار  منذ 

الفعالية  فهذه  �ال�ضياحي،  الريا�ضي  بعده  اإىل  باالإ�ضافة  االأ�ىل،  بالدرجة 

ال�ضنوية التي يرعاها �ضمو �يل العهد �فريق من �ضباب البحرين ��ضعت 

البالد على اخلارطة العاملية �جعلت ا�ضمها على ل�ضان املاليني يف العامل.

اأن  اأي�ضاً، حيث  ال�ضيا�ضي  اأن تاأثريها يتعدى املجال  اأرى  من هنا، فاإين 

»عاملية« الفورموال-1 املنطلقة من البحرين تكر�ص - �ضمن م�ضرية طويلة - 

قرار االنفتاح على العامل ��ضعوبه �ح�ضاراته �ثقافته �تطوراته، �هو قرار 

تاريخي اتخذه البحرينيون، قيادة ��ضعباً، منذ البداية �لي�ص ثمة اإمكانية 

للرتاجع عنه اليوم حتت اأية مربرات اأ� �ضغوط اأ� ابتزاز.

ورقة ثالثة:

لقد بدا يل �اأنا اأتاأمل تاريخ البحرين احلديث اأن خطابنا الوطني رّكز على 

التعليم النظامي احلديث يف حد ذاته، بتاأ�ضي�ص مدر�ضة الهداية اخلليفية عام 

1919م، )�هو حدث جتا�ز االآن مئويته املجيدة(. لكنا يف غمرة حما�ضتنا 

للتعليم غفلنا اأن التعليم النظامي الع�ضري الذي اأقدمت عليه البحرين يف 

املنطقة ال�ضتن�ضاق  لنف�ضها �الأ�ضقائها يف  الطريق  املبكر فاحتة  الوقت  ذلك 

ن�ضمات الع�ضر �التقدم، قد احت�ضنه م�ضر�ع �ضامل للتحديث بداأت بذ�ره 

�ازدهرت  اآل خليفة،  علي  بن  عي�ضى  ال�ضيخ  املوؤ�ض�ص  امللك  عهد  اأ�اخر  يف 

متكاملة يف عهد خلفه ��ريثه امللك املجدد حمد بن عي�ضى. 

على  تعتد  مل  اقليمية  بيئة  يف  »الهداية«  تطلق  البحرين  كانت  فبينما 

�االأنظمة  �التجارة  الغو�ص  لتنظيم  اجلديدة  القوانني  كانت  لها،  مثيل 

العامة ت�ضدر، �التنظيم البلدي �احلكومي يبداأ، �االنفتاح على العامل، الذي 

اأرفع  يتكر�ص بخطوات على  التاريخ،  منذ فجر  اأ�ضيلة  �ضمة بحرينية  كان 

امل�ضتويات، �ذلك بقيام ال�ضيخ حمد بن عي�ضى، حاكم البالد، ��ضقيقه ال�ضيخ 

اإىل  التعليمي احلديث، بزيارات تاريخية  عبداهلل بن عي�ضى، رئي�ص اجلهاز 

اأ�ر�با من م�ضقة ��قت. �تبع  اإىل  اململكة املتحدة مبا يتطلبه ال�ضفر بحراً 

ذلك قيام عدد غري قليل من ال�ضخ�ضيات البحرينية ب�ضفرات اإىل الغرب، بينما 

االت�ضال �ضرقاً، بالهند يتوا�ضل للتفاعل مع تطوراتها �ثقافاتها، ف�ضالً عن 

متابعة اأفكار االإ�ضالح �التحديث مب�ضر العربية.

كانت هذه الزيارات �نظرياتها توؤ�ضر اإىل اأن قرار االنفتاح قرار �طني 

ا�ضرتاتيجي ال رجعة عنه، حيث االنغالق هو االختناق.. �هذا مطب ادركه 

�ضعب البحرين احلي مبكراً، بل جتا�زه.. �ا�ضتمر تقدمه املتزن نحو االنفتاح 

احل�ضاري ثابتاً اإىل اليوم.. 

 �نتيجة لهذا القرار امل�ضريي احلكيم، اأمكن، بعد �ضنوات، افتتاح مدر�ضة 

حديثة للبنات )عام 1928(، �اأقدم االآباء البحرينيون على اإر�ضال بناتهم – 

نعم بناتهم! - اإىل جامعات بري�ت �غريها، اإ�ضافة اإىل اأبنائهم. �من نراهم 

اليوم يقود�ن موؤ�ض�ضات االقت�ضاد �الد�لة �املجتمع املدين بعقليتهم الكفوؤة 

الذي  الد�ؤ�ب  الوطني  اجلهد  ذلك  �نتاج  املرحلة  تلك  نتاج  هم  �املنفتحة، 

تربوا يف ظله �بقيمه رغم قلة املوارد املادية، �مل ياأت االأمر، �ال ميكن اأن 

ياأتي، من فراغ..

�يف ظل هذا امل�ضر�ع التحديثي ال�ضامل، الذي ي�ضتحق درا�ضات تاريخية 

معمقة، مت تطوير االدارة احلكومية الوطنية، �ال�ضوق التجارية احلديثة، 

احلكومية،  االدارة  الثالث،  املوؤ�ض�ضات  هذه  الوطنية.  املدر�ضة  جانب  اإىل 

ال�ضوق التجارية، �املدر�ضة الوطنية هي التي جمعت بني العنا�ضر ال�ضكانية 

البحرينية من خمتلف املنابت �االأ�ضول التي خاطبها جاللة امللك حمد بن 

عي�ضى اآل خليفة، منذ اليوم االأ�ل لبداية عهده اال�ضالحي التقدمي الذي ميثل 

اليوم تتويجاً لكل هذا البناء الوطني البحريني ال�ضامق. 

ورقة اأخرية:

يف كل مرة اأرى مالمح االأمري �ضلمان بن حمد �فريق عمله، فاإنني اأقراأ يف 

هذه املالمح االإميان �الت�ضميم ذاته؛ اإنه موا�ضلة قرار االنفتاح على العامل 

لتنف�ص �ضمات الع�ضر، بال اختناق.. �يجب اأن ير�ضخ يف قناعة كل بحريني 

بثورة  التفريط  يكون  �بد�نه  البحرين،  مقومات  من  االنفتاح هو  هذا  باأن 

�طنية ال تعو�ص.

الوطن  مفكرة  اأت�ضفح  �اأنا  تالزمني  �جميلة  اأخرية  �خاطرة   ...

هي،  املت�ضابقة  ال�ضيارات  تلك  باأن  البحرين«،  »�ضباق  �رقة  عند  متوقفاً 

ال�ضاحة  على  اليوم  تت�ضابق  التي  االقت�ضادية  امل�ضر�عات  ت�ضورتها،  �كما 

هو  هذا  �الرخاء.  االكتفاء  مرفاأ  اإىل  البحرين  ب�ضعب  للو�ضول  البحرينية 

ال�ضباق - الذي علينا جميعاً.. حكومة ��ضعباً - خو�ضه �ك�ضبه... الأننا ال 

منلك اأن نخ�ضره.

ال�ضباق  هذا  ك�ضب  اأجل  من  الوطني  �فريقه  حمد  بن  ل�ضلمان   �حتية 

االأكرب!

اإىل  تهدف  ثقافية  م�ؤ�ص�صة  هي  والثقافة  للفكر  »الأن�صاري«  *دارة 

احلفاظ على اإنتاج الدكت�ر الأن�صاري واأعماله الفكرية والأدبية التي اهتم 

بها وركز عليها ط�ال م�صريته العلمية، ويف مقدمتها، التعريف باجل�انب 

للمخت�صني  متاحة  لتك�ن  العربي،  والرتاث  الإ�صالمية  للح�صارة  امل�صيئة 

واملهتمني للبناء عليها واإثرائها. هذه املقالة ن�صرت يف العام 2008.

»احلراك الدويل«: العمل من املنزل

 يزيل املعان���اة ع���ن اأمه����ات املعاقي���ن

اإن  الد�يل،  للحراك  البحريني  املركز  قال 

التوجيهات امللكية ال�ضامية ب�ضاأن تطبيق نظام 

الوزارات  يف  العاملة  لالأم  املنزل  من  العمل 

راعت  احلكومية  �املوؤ�ض�ضات  �الهيئات 

اجلانب االإن�ضاين لالأم العاملة البحرينية التي 

املقابل  �يف  اليومي،  عملها  يف  عطاءها  تقدم 

�ب�ضبب تعطيل الدرا�ضة يف املدار�ص احلكومية 

اإىل  حتتاج  االأطفال،  �ريا�ص  �اخلا�ضة 

اأبنائها  ملراعاة  ال�ضباحية  الفرتة  يف  التواجد 

�خا�ضة من ذ�ي االإعاقة.

املركز  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �ذكر 

البحريني للحراك الد�يل عادل �ضلطان املطوع 

اأن التوجيهات امللكية اأزالت املعاناة عن كاهل 

االأمهات الالتي يقمن برعاية اأبنائهن من ذ�ي 

يحتاجون  �الذين  ال�ضديدة  �منها  االإعاقة، 

الوطنية  اجلهود  رعاية خا�ضة، �يف ظل  اإىل 

كور�نا،  فري��ص  انت�ضار  �ملنع  للت�ضدي 

�االأد�ات  املتحرك  الكر�ضي  تعقيم  يتطلب 

�ب�ضكل  االإعاقة  لذ�ي  االأخرى  اخلا�ضة 

هذه  ت�ضهم  اأن  يف  اأمله  عن  معرباً  م�ضتمر، 

اخلطوة كـ»لبنة لتطبيق �ضاعتي رعاية لذ�ي 

اال�ضتفادة  �ميكن  العائالت«،  جلميع  االإعاقة 

امل�ضلحة  لتحقيق  بعد  عن  العمل  تقنيات  من 

يراعي  املفدى  امللك  جاللة  اأن  �ذكر  العامة. 

�يوجه  للمواطنني  االإن�ضاين  اجلانب  دائماً 

لراحتهم �تلبية احتياجاتهم، �يوجه للقرارات 

االنت�ضار  انعكا�ضات  ملعاجلة  اال�ضتثنائية 

العاملي لفري��ص كور�نا.

التوجيه امللكي بعمل الأم يف املنزل يراعي احلق الإن�صاين  

اللظي تدعو لتطوير التقا�صي عن ُبعد حت�ّصًبا حلالت الطوارئ

جلنة »حوكمة التقنية« »اخلريية امللكية« تنتدب 13 من  منت�صبيها لدعم مكافحة »كورونا«

تبحث تطوير نظام »البوابة التعليمية«

املعلومات  تقنية  حوكمة  جلنة  عقدت 

اجتماعها  احلكومية  باجلهات  �االت�ضاالت 

القائد  علي  حممد  برئا�ضة  �الثالثني،  الثالث 

الرئي�ص التنفيذي لهيئة املعلومات �احلكومة 

�ضري  م�ضتجدات  بحث  بهدف  االإلكرت�نية؛ 

�امل�ضر�فات  باللجنة  املعنية  امل�ضاريع 

الت�ضغيلية للجهات احلكومية.

)البوابة  م�ضر�ع  االجتماع  ا�ضتعر�ص 

�زارة  بني  امل�ضرتكة  �اجلهود  التعليمية(، 

املعلومات،  �هيئة  �التعليم،  الرتبية 

�احلكومة االإلكرت�نية لتفعيل التمكني الرقمي 

يف التعليم، �اجلهود املبذ�لة من اأجل تطوير 

بيئة  يف  ا�ضت�ضافته  خالل  من  البوابة  نظام 

احلو�ضبة ال�ضحابية. كما مت االطالع على اأهم 

اخلدمات االإلكرت�نية املقدمة عرب نظام البوابة 

�االإمكانات  التفاعلية  �املميزات  التعليمية 

التقنية التي ت�ضهم يف حتقيق الربط �التكامل 

الطلبة  فيهم  مبن  النظام،  م�ضتخدمي  بني 

املدر�ضة،  �اإدارة  �املدر�ضون  االأمور  �اأ�لياء 

بالوزارة. �يف  املعنية  االإدارات  اإىل  باالإ�ضافة 

البارز  بالد�ر  اللجنة  اأ�ضادت  اجلانب،  هذا 

الذي تقوم به �زارة الرتبية �التعليم لتطوير 

التعليمية. �بحث االجتماع اخليارات  البوابة 

املمكنة لتطوير اخلدمات التعليمية املطلوبة.

املنامة  مركز  رئي�ص  اأكدت 

دينا  املحامية  االإن�ضان  حلقوق 

عبدالرحمن اللظي، اأهمية اال�ضتمرار 

االلكرت�نية  اخلدمات  تطوير  يف 

التقا�ضي  �منها  بالق�ضاء،  املت�ضلة 

الطوارئ  حلاالت  حت�ضباً  بعد؛  عن 

�جتنب  العامل،  بها  مير  التي 

�التعليمية  ال�ضحية  احلياة  تعطل 

�الق�ضائية ��ضوؤ�ن احلياة العامة.

درا�ضة  اأهمية  اإىل  �اأ�ضارت 

حقوق  على  للحفاظ  املقرتح  هذا 

بتوفري  �املتقا�ضني  امل�ضتفيدين 

لكل  ال�ضليمة  القانونية  ال�ضمانات 

املتقا�ضني لدى اجلهات ذات ال�ضلة، 

اأ�ضوة  بعد،  عن  التقا�ضي  �اعتماد 

بعد  عن  التعليم  تطوير  باأهمية 

توؤثر  ال  مثلى  ب�ضورة  امل�ضتقبل  يف 

على حق املواطن يف احل�ضول على 

التعليم. 

�لفتت اإىل اأهمية اال�ضتفادة من 

اخلطوات  لت�ضريع  احلالية  االأزمة 

لتفعيل التقا�ضي �التعليم عن بعد، 

تكوين  اإىل  يوؤ�ض�ص  ذلك  اأن  موؤكدة 

اخلربات �ت�ضهيل االإجراءات �تذليل 

يف  العاملني  �تاأهيل  ال�ضعوبات 

للعمل  �التعليمي  الق�ضائي  املجال 

مع  �الكوارث،  االأزمات  �قت  فيها 

بعد  عن  التقا�ضي  ا�ضتمرار  اأهمية 

ب�ضكل م�ضتمر.

م�ضتوى  اأن  اإىل  �اأ�ضارت 

مملكة  يف  االلكرت�نية  اخلدمات 

البحرين متطور �متقدم على كثري 

من د�ل املنطقة، �غالبية اخلدمات 

فاإن  لذلك  اإلكرت�نياً؛  تتوفر 

اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  توجيهات 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل 

العمل  نظام  بتطبيق  املفدى،  البالد 

من املنزل لالأم العاملة يف الوزارات 

احلكومية،  �املوؤ�ض�ضات  �الهيئات 

باالأم  ملكية  �رعاية  اهتمام  دليل 

بناء  يف  ت�ضاهم  التي  البحرينية 

التنمية  بعجلة  �الدفع  الوطن 

حتقيق  يف  الفاعلة  �امل�ضاركة 

اإجنازات بارزة يف جميع املجاالت، 

موؤكدًة اأن هذه اخلطوة تعزز حقوق 

االأكرب  املجال  لها  �يتيح  املراأة 

تعطيل  فرتة  يف  باأبنائها  لالهتمام 

�املدار�ص  اجلامعات  يف  الدرا�ضة 

�ال�ضعوبات  االأطفال،  �ريا�ص 

الفرتة  يف  املراأة  �اجهتها  التي 

من  متكنها  عدم  نتيجة  االأخرية 

الوقت  يف  �العمل  الرعاية  توفري 

نف�ضي  �ضغط  يف  ت�ضبب  ما  نف�ضه 

كبري. 

توجيهات  اإن  اللظي  �قالت 

اجلانب  راعت  املفدى  امللك  جاللة 

قربه  تعك�ص  �ضورة  يف  االإن�ضاين 

احتياجاتهم  �مراعاة  املواطنني  من 

احلثيثة  �متابعته  �متطلباتهم، 

لكل م�ضتجدات االأمور.

ال�ضيد  م�ضطفى  الدكتور  تقدم 

اخلريية  للموؤ�ض�ضة  العام  االأمني 

امللكية بخال�ص ال�ضكر �التقدير اإىل 

يوليه  ما  على  املفدى؛  امللك  جاللة 

من حر�ص �اهتمام بكل ما يحفظ 

املواطنني  ��ضالمة  �ي�ضون �ضحة 

�املقيمني، م�ضيًدا باجلهود احلثيثة 

يقودها  التي  االإن�ضانية  �امل�ضاعي 

�ضاحب ال�ضمو امللكي االأمري �ضلمان 

بن حمد اآل خليفة �يل العهد نائب 

االأ�ل لرئي�ص  النائب  االأعلى  القائد 

جمل�ص الوزراء، التخاذ ما يلزم من 

االحرتازية  �االإجراءات  التدابري 

للت�ضدي  �الطبية  �الوقائية 

 ،)19 )كوفيد  كور�نا  لفري��ص 

البحرين  فريق  به  يقوم  ما  مثمًنا 

من عمل جّبار يف خمتلف املجاالت 

جّراء  البحرين  مملكة  خلدمة 

الو�ضع ال�ضحي الطارئ.

ا�ضتقبال  خالل  ذلك  جاء 

الدكتور م�ضطفى ال�ضيد، للدكتورة 

انت�ضار الرميثي مدير اإدارة املوارد 

�ذلك  ال�ضحة،  بوزارة  الب�ضرية 

مع  مت  الذي  للتن�ضيق  ا�ضتكمااًل 

�ضعيد  بنت  فائقة  ال�ضحة  �زيرة 

خربات  من  لال�ضتفادة  ال�ضالح 

جهود  دعم  يف  املوؤ�ض�ضة  منت�ضبي 

�باء  ملكافحة  ال�ضحة  �زارة 

كور�نا.

ال�ضيد  م�ضطفى  الدكتور  �بنّي 

ال�ضيخ  �ضمو  توجيه  �ضمن  اأنه 

ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�ضر 

اخلريية  لالأعمال  امللك  جاللة 

جمل�ص  رئي�ص  ال�ضباب  ��ضوؤ�ن 

امللكية  اخلريية  املوؤ�ض�ضة  اأمناء 

لدعم اجلهود الوطنية يف مكافحة 

من  �انطالًقا  كور�نا،  �باء 

�املجتمعية  الوطنية  امل�ضوؤ�لية 

بني  �التعا�ن  للتكافل  �تعزيًزا 

البحرين،  املجتمع يف مملكة  اأفراد 

فقد قامت املوؤ�ض�ضة اخلريية امللكية 

بانتداب 13 من منت�ضبيها الذين مت 

تدريبهم يف اأمور ال�ضحة �ال�ضالمة 

�مبادئ التمري�ص من قبل جمعية 

يف  املراأة  لتنمية  البحرينية  املراأة 

يف  للعمل  ال�ضحية،  العلوم  كلية 

�زارة ال�ضحة خالل هذه الظر�ف 

اال�ضتثنائية اخلا�ضة التي تتعّر�ص 

لها مملكتنا الغالية.

�اأ�ضاد الدكتور م�ضطفى ال�ضيد 

اأبداه  باحل�ص الوطني العايل الذي 

يف  املنتدبون  املوؤ�ض�ضة  منت�ضبو 

القطاع  يف  للعمل  ال�ضحة  �زارة 

ال�ضحي يف هذه الظر�ف ال�ضحية 

تكاتف  اإىل  حتتاج  التي  الطارئة 

اجلميع.

�زيرة  اأ�ضادت  جانبها،  من 

ال�ضالح  �ضعيد  بنت  فائقة  ال�ضحة 

نا�ضر  ال�ضيخ  �ضمو  بتوجيهات 

مع  لالإ�ضهـام  خليفة  اآل  حمــد  بن 

مملكتنا  خلدمــة  ال�ضحــة  �زارة 

الظر�ف  هــذه  مثل  يف  الغالية 

ال�ضحية الطارئة.

د. م�صطفى ال�صيد

دينا اللظي

عادل املط�ع

حممد القائد
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وزير العدل: عالنّية اجلل�ضات والإ�ضراف الق�ضائي التاّم مكفول يف القانون

»ال�ضورى« يقر ا�ضتخدام التقنيات احلديثة يف النظام الإجرائي للمحاكمات

املعنية  اجلهات  عمل  تنظم  جديدة  اأحكاًما  امل�شروع  وت�شّمن 

االأثــر  عرب  كالنقل  احلديثة،  االإلكرتونية  بالو�شائل  باال�شتعانة 

ال�شهود،  اإىل  اال�شتماع  اأو  املتهمني  نقل  اإىل  حاجة  دون  للمحاكمات، 

اإجراءات  م�شتوى  على  التح�شينات  من  العديد  ت�شّمن  امل�شروع  اأن  كما 

املتهمني  بني  الت�شالح  مواد  يف  التو�شع  ومت  اجلنائية،  الدعاوى  �شر 

يف  االأفراد  بني  ال�شلح  م�شائل  يف  ا  اأي�شً والتو�شع  العامة،  واجلهات 

اجلنائي. الطابع  ذات  النزاعات 

االإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير  اأو�شح  القانون،  مناق�شة  وخالل 

االإجراءات  قانون  على  »التعديالت  اأن  خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�شيخ 

الق�شائي  واالإ�شراف  اجلل�شات،  وعالنية  الدفاع  حق  يكفل  اجلنائية 

بها  ي�شدر  �شوف  التحقيق  فيها  �شيتم  التي  واملباين  مكفول،  كذلك  التام 

اأع�شاء  من  ع�شو  بوجود  املحاكمة  تكون  و�شوف  العدل،  وزير  من  قرار 

وقرارات«. تعليمات  به  ي�شدر  �شوف  هذا  وكل  واملحامي،  النيابة 

ولي�س  العدالة،  يحقق  التحقيق  يف  املتهم  ح�شور  »اإن  الوزير  وتابع 

اأن  ا�شتحالة  اىل  م�شًرا  املتهم«،  ا�شتدعاء  من  املحكمة  مينع  قانون  هناك 

املتهم. تعابر  من  حكًما  القا�شي  يتخذ 

ال�شوؤون  جلنة  رئي�شة  اأكدت 

دالل  والقانونية  الت�شريعية 

االإجــــراءات  ــذه  ه اأن  ــد،  ــزاي ال

ومن  وا�شحة،  �شتكون  اجلنائية 

ولكننا  عليها  اال�شتدالل  ال�شهل 

نحتاج اإىل جهود فاعلة لتو�شيح 

بع�س  الأن  للعامة؛  القانون 

االإجراءات �شتكون متبعة، ويجب 

اأال تكون عر�شة للبطالن، وقالت: 

الذي  املكان  نعرف  اأن  »نريد 

با�شتخدام  املحاكمة  فيه  �شيتم 

�شتكون  وهل  احلديثة،  التقنيات 

للجميع«،  م�شخرة  ــات  ــي االآل

القانون �شليم من  اأن  اإىل  م�شرة 

الناحية الد�شتورية.

جلنة  رئي�س  ــارت  ــش اأ�

جهاد  الدكتورة  اخلدمات 

م�شروع  اأن  اإىل  الفا�شل 

نوعية  نقلة  ُيعّد  القانون 

ظل  يف  ا  خ�شو�شً كبرة، 

متر  التي  الراهنة  الظروف 

بها البحرين ومير بها العامل 

يتطلب  كله  وذلـــك  كــلــه، 

التحّول اإىل العمل االإلكرتوين 

وبهذا  ُبــعــد،  عــن  والعمل 

اأن يكون هناك تدريب  يجب 

العدل  وزارة  يف  الــكــوادر 

التكنولوجي  التطور  ملواكبة 

الذي �شوف يتم ال�شر عليه 

يف املحاكمات.

لرئي�س  الثاين  النائب  اأكدت 

�شلمان،  جميلة  ال�شورى  جمل�س 

قانون  على  الــتــعــديــالت  اأن 

جًدا؛  مهمة  اجلنائية  االإجــراءات 

اأحياًنا تطراأ ظروف ال متكن  الأن 

ما  للتحقيق،  من احل�شور  املتهم 

مثل  ويوؤخره،  التحقيق  يعرقل 

بها،  منر  التي  احلالية  الظروف 

فاإن ح�شور املتهم �شي�شّكل خطًرا 

جوازّي  الن�س  »اإن  وقال:  عليه، 

ويف حاالت معّينة، ولي�س االأ�شل 

هو التحقيق عن طريق ا�شتخدام 

وتابعت  احلديثة«،  التقنيات 

»كانت لدينا بع�س الثغرات، ومت 

تفاديها يف القانون«.

�ضلمان: ح�ضور املتهم للمحاكم يف هذا الو�ضع يعّر�ضه للخطرالفا�ضل: الظروف الراهنة تتطلب التحّول اإىل العمل الإلكرتوينالزايد: نحتاج اإىل جهود فاعلة لتو�ضيح القانون للعاّمة

�سماء عبداجلليل:

توافق جمل�س ال�سورى مع قرار جمل�س النواب باملوافقة على م�سروع بقانون ب�ساأن الإجراءات اجلنائية، والذي 

ال�سمانات  تعزيز  مع  التحقيق  ومراحل  للمحاكمات،  الإجرائي  النظام  يف  احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  اىل  يهدف 

للمتهمني. املقررة  القانونية 

علي  ال�شورى  جمل�س  رئي�س  ــه  وّج

اأن  اإىل  املجل�س  اأع�شاء  ال�شالح  �شالح  بن 

تكون مدة اجلل�شة �شاعة واحدة فقط؛ وذلك 

الو�شع  �شوء  يف  �شالمتهم  على  حفاًظا 

وقد  »كورونا«،  فرو�س  انت�شار  من  للحد 

الرئي�س  وّجه  كما  ذلك.  املجل�س على  وافق 

فقط  ال�شرورية  الت�شريعات  مناق�شة  اىل 

والعاجلة التي ال حتتمل التاأجيل.

عقد  االأع�شاء  من  ال�شالح  طلب  فيما 

�شمن  وذلك  ُبعد،  عند  اللجان  اجتماعات 

االإجراءات االحرتازية التي يقوم بها املجل�س 

للحّد من تف�ّشي الفرو�س.

مع  االأع�شاء  بتجاوب  ال�شالح  واأ�شاد 

من  للتاأكد  املجل�س  به  قام  الذي  الفح�س 

�شالمتهم من فرو�س كورونا.

ال�ضالح: جل�ضة ال�ضورى �ضاعة 

واحدة فقط حفاًظا على �ضالمة الأع�ضاء

يوم  ال�شورى  جمل�س  اأع�شاء  خ�شع 

املجل�س  مبنى  »كورونا« يف  لفح�س  اأم�س 

االعتيادية،  ال�شورى  جل�شة  بــدء  قبل 

ب�شاأن  االحرتازية  االإجراءات  �شمن  وذلك 

فايرو�س كورونا.

العامة  االأمانة  قامت  اآخر،  جانب  من 

قاعة  تنظيم  وهو  اآخر  احــرتازي  باإجراء 

مقاعد  بني  م�شافات  وذلك برتك  اجلل�شات، 

املوظفني  االأع�شاء وال�شيوف، وتقليل عدد 

املتواجدين يف القاعة.

قاعة  يف  ال�شوريني  اأغلب  تواجد  وقد 

بدء  قبل  الفح�س  الإجــراء  ال�شورى  مبنى 

ا منهم على تطبيق توجهات  اجلل�شة، حر�شً

الدولة ملنع انت�شار فرو�س كورونا.

�ضمن الإجراءات الحرتازية ملنع انت�ضار الفريو�س

ال�ضورّيون يخ�ضعون لفح�س »كورونا« قبل جل�ضة اأم�س

ت�شوير - ح�شن قربان
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امل�سوؤولية اجلماعية جتاه النا�ش والوطن

عند االمتحان ُيكرم املرء اأو ُيهان، ونحن اليوم اأمام امتحان 

تاريخي غري معتاد فلم تع�ش البحرين حالة وباء او اخطار وباء 

ينطلق نحوك من خارج احلدود. فكيف حت�سن نف�سك وبيتك 

وجمتمعك ووطنك من اخرتاق وانت�سار ذلك العدو غري املرئي 

ولي�ش  التقليدية،  اال�سلحة  مبواجهات  املعتاد  وغري  ب�سهولة 

له امكنة ومواقع �سهل مالحقته بها اإال بعد اكت�ساف املعركة 

التي ترك فيها خلفه بع�ش من �سحاياه وجرهم اىل �سجونه، 

يف  ولكنها  الرتفيه  من  تخلو  ال  حماجر  ومقابره،  وحماجره 

يف  اجلميع  وحماية  حلمايتك  اإجباري  �سجن  ن�سف  النهاية 

الوطن او البلد الذي تقيم فيه.

وفزع  بهلع  تذكرنا  نوعها  من  الفريدة  التجربة  هذه   

حرب  يف  جميعنا  حيث  واجلرثومية،  الكيماوية  احلروب 

اخلليج االوىل والثانية داهمنا نوع من الكوابي�ش املختلفة عن 

احلربني  بظروف  متعلقا  االول  كان  حيث  كورونا،  كابو�ش 

اخلليجيتني فيما احلرب احلالية حرب �سلمية ال اأ�سلحة فيها مت 

اكت�سافها وال موؤامرة اأكيدة مت اثباتها وال اأية حكايات متخيلة 

او مت اثباتها بعد يف اروقة االجهزة االمنية يف العامل، غري ان 

املجتمع الدويل »وحدة الب�سرية« متفقني على الوقوف معا يف 

مواجهة �سر�سة مع ذلك الكابو�ش القابع عند اأبواب اجلميع، 

العامل  تقود  عاملية  قيادة  مثل  العاملية  ال�سحة  منظمة  وباتت 

حتت اإدارتها وتعليماتها الب�سرية �سد اجلائحة دون التمييز او 

الت�سنيف اجلغرايف واالن�ساين القائم على التفرقة والعن�سرية 

اإما نابعة  واللغات املري�سة اخلبيثة، كما جندها عند البع�ش، 

عن حقد وعداء او غباء و�سذاجة تتف�سى كالوباء بني النا�ش.

 بعد اتفاق املجتمع الدويل واالن�سانية على حقيقة الوباء /   

اجلائحة دون جدال بيزنطي احمق، وجدنا ان الكثري وب�سكل 

النزعة  طائفية  خبيثة  كاأ�سوات  لنا  تخرج  وداخلي  منفرد 

خلطورة  حقيقي  ادراك  دون  احلمقاء  االنانية  تلك  والتوجه، 

وتتفق  تن�سجم  التي  ال�سائعات  فريو�ش  من  ترويجه  يتم  ما 

من  هائلة  جرعات  توزيع  يف  كورونا  فريو�ش  مع  وت�ساهم 

التخبط والفزع واالرتباك.

فلماذا ميار�ش االن�سان او املواطن او املقيم دورا م�ساعفا 

عبء  هي  اكرث  ولنفقات  اطول  ملدة  املتف�سية  احلالة  لدميومة 

يف النهاية على االقت�ساد الوطني، اي�سا اىل جانب كونه عبئا 

برهنت  الكورونا  مع  »البحرينية«  التجربة  نف�سيا ووجدانيا؟ 

امل�سهد على  نلم�ش  مثلما جعلتنا  ال�سمني،  الغث من  وافرزت 

�سيا�سي  اي طرف  من  الكاذب  للزعيق  احلاجة  دون  حقيقته 

او ثقايف او ديني او مدين، فكلها يف مثل هذه الكوارث ينبغي 

ان تختفي وتتوقف لي�سبح الهدف االول واالخري هو �سعار 

»البحرين اأوال«، فامل�سوؤولية هي حماية �سعبنا واملقيمني بدعم 

يف  االرادات  جميع  تتالقى  لكي  احلكومة،  وقرارات  النظام 

اأعمى بال رادار  املنطلق  �سف موحد، فالفريو�ش كال�ساروخ 

يوجه، لذا �سي�سيب كل اجلماعات التي ت�سرتك فيما بينها يف 

العمل واملاأكل وامل�سرب، وتتوا�سل كل يوم فيما بينها. لذا ال 

املبالغ  للقلق  الدين وال حاجة  بعلوم  اجلاهلة  للفتاوى  حاجة 

ال�سحة  بقدارات وزارة  الت�سكيك  الت�ساوؤم وال  فيه وال روح 

وحدنا  ل�سنا  والذي  ال�سعب،  املوقف  مواجهة  واحلكومة يف 

فيه على امل�ستوى االن�ساين.

وبروح  عالية  مبهنية  التعليمات  تنفيذ  با�ستمرار  مطلوب 

جمتمعية وطنية متما�سكة. �سيكون لدينا وقت وا�سع للنقا�ش 

اجلدي يف مرحلة ما بعد االزمة ولكن لكل ظرف خطابه الواعي 

ويهدد  اجلميع  مي�ش  اخلطر  يكون  حينما  خا�سة  امل�سوؤول، 

وم�سوؤولية  مماثل  جماعيا  موقفا  يتطلب  ما  اجلميع،  حياة 

كربى واعية.

واعتقد اننا نتعلم دوما من حمننا العديدة ونلتفت للمواجهة 

ب�سكل جماعي خالق من خالل املبادرات االن�سانية واملجتمعية 

متى ما دعا الوطن اجلميع ودون ا�ستثناء، فال وقت للت�سيد 

يف املاء العكر.

وحدها  فالتجربة  املديح،  باقات  مني  �سعبنا  يحتاج  ال 

و�سعها  مع  تعاملت  و�سعبا  حكومة  البحرين  كيف  برهنت 

بجدارة واعرتاف دوليني، من حيث تطور اخلدمات ال�سحية 

واملمر�سني  االأطباء  طاقم  حتول  وكيف  العالجية،  والوقاية 

واالإداريني يف تلك الوزارة اىل جبهة اأمامية �سجاعة للت�سدي 

للعدو االخطبوطي معر�سني حياتهم للخطر، كما يفعل رجال 

االطفاء يف مواجهة حريق وا�سع يف يوم عا�سف.

عندما يدق ناقو�ش اخلطر فال تقف متفرجا وال خمربا وال 

مروجا لفريو�ش ال�سائعات عن جهل او عمد، واإمنا االنتقال اىل 

كورونا  تقاوم خفافي�ش  كما  الظالم  مقاومة خفافي�ش  جبهة 

املنت�سر يف انفا�ش امل�سابني ورذاذهم واهمالهم. حتية اإجالل 

اأقل ما ميكنه تقدميه  لكل من وقف ويقف يف تقدمي  واإكبار 

كاال�ستماع بر�سد للتعليمات ال�سرورية ملحا�سرة الوباء. 

الظروف  اخلرافة يف  ين�سرون  من  اأن  اآخًرا  ولي�ش  اأخريًا 

واحلقيقة  العقل  اأمام  واالأزمات  املحن  يف  ينهزمون  احلالكة 

وال�سعب احلي.

ال�سو�سال ميديا.. علماء.. اأطباء.. خرباء، وكورونا

الهلع ومن  واأي�ًسا من  القلق  رمبا من اخلوف ورمبا من 

العزل واالنعزال واالنقطاع عن املقاهي واالبتعاد عن املجال�ش 

�سحبة  يف  بالنا�ش  دفع  اال�سدقاء،  وملتقى  والديوانيات 

من  اخلوف  دفع  بقوة  االنخالط  اإىل  واجلواالت  النقاالت 

الكورونا اإىل التحول اإىل خرباء وبائيات واطباء تغذية وعلماء 

وقاية.

ال�سوتية  والرو�ستات  الو�سفات  حولنا  من  تكاثرت 

تقدم  جمعيها  والفيديوات  وال�سورة  بال�سوت  والعلمية 

و�سفاتها ملكافحة الكورونا وللوقاية واحلماية منها.

يحدث ذلك عن ُح�سن نية وبق�سد خدمة النا�ش، ولن نذهب 

اإىل اكرث من ذلك، و�سن�سع ونحمل هذه الن�سائح والو�سفات 

يقدمها خمل�ًسا،  ير�سلها وممن  النية ممن  على حممل ح�سن 

لكننا �سعنا بني الع�سرات بل املئات من الو�سفات اليومية التي 

ت�سلنا اإحلاًقا وعلى مدار ال�ساعة واثناء الليل والنهار، وكان 

اهلل يف العون.

ما  يبعثون  اال�سرة  افراد  جميع  الواحد،  البيت  يف  حتى 

ي�سلهم من هذه الو�سفات حتى فا�ست بها املوبايالت، وبني 

و�سفة واأخرى �ساعت »علومنا« ودار را�سنا.

لكنها يف النهاية مقبولة وال من باب العلم بال�سيء، لكننا 

نرجو فقط التحوط والتمهل قبل ا�ستخدامها وال �سيما االفراط 

يف ا�ستخدامها وقانا اهلل واياكم من �سر االمرا�ش.

م�سابني  خالط  من  بع�ش  ان  اال�سف  كل  ناأ�سف  لكننا 

»�سفاهم اهلل« مل يلتزم باحلجر املنزيل، بل زاد و�ساعف من 

لقاءاته بالنا�ش وح�سور املنا�سبات املختلفة، مما عر�ش اآخرين 

الكورونا،  براثن  يف  والوقوع  الفريو�ش،  اللتقاط  واآخرين 

و�سامح اهلل من فعل ذلك فيهم.

ال�سو�سال  يف  النا�سطني  واالخوات  االخوة  من  فرنجو 

امليديا حتذير وتنبيه املخالطني، باالنعزال يف غرفة خا�سة يف 

البيت، بال حتلطم وت�سكي.

جمتمعية  ظاهرة  لال�سف  فهو  »التحلطم«  ذكر  وعلى 

معروفة عندنا، وجزء من ثقافة جمتمع توارثها واكت�سبها ثم 

�ساعف منها »لال�سف« يف ال�سنوات االخرية.

جمرد  ولكنه  بناًء  نقداً  لي�ش  وهو  �سيء  ا�سهل  التحلطم، 

اخلا�سة  ا�سبابه  له  �سخ�سي  ب�سخط  م�سوب  لفظي  احتجاج 

ينف�ش عنها الفرد منا ب�سل�سلة من »التحلطم« �سهل و�سولها 

وي�سر التعبري عنها وجود املوبايالت وما حتمل من خ�سائ�ش 

»اختار  نقول  وكما  وب�سرية،  و�سمعية  و�سورية  �سوتية 

وتنقى« فقط »لتتحلطم« على كيفك..!.

وهناك مقولة �سعبية تخت�سر حكمة جتربة �سعبنا طوال 

تاريخه تقول »من �سارعان«.

»التحلطم« من  اليومي يف  اال�ستغراق  اقل من هذا  فلي�ش 

ان يتطوع »املتحلطم« ويخدم املجتمع والنا�ش يف املجال الذي 

الظروف  هذه  يف  النا�ش  فخدمة  ويعرفه،  به  ويعمل  يجيده 

ناحية  من  بالنفع  عليك  وتعود  موازينك  ال�سعبة حت�سب يف 

وم�سارك  فاعل  كمواطن  املجتمع  يف  بدورك  االح�سا�ش 

باإيجابية، بدالً من اال�ست�سالم لهذه ال�سلبية التي تنعك�ش على 

نف�سك من الداخل وعلى طريقة واأ�سلوب تعاي�سك ومعاملتك 

حتى الفراد ا�سرتك اخلا�سة.

الكورونا ي�سغط على اع�ساب العامل، وعلى اع�ساب الب�سر 

والنا�ش يف كل مكاٍن، وحدهم القلق ورمبا حتى الهلع، فال اقل 

كٌل يف موقعه وحميطه من ان ن�ساهم  من ان نحاول جميعاً 

يف التخفيف منه ال يف زيادة جرعته، رحم اهلل والديكم جميعاً 

وحماكم من كل �سوٍء.

هي حالة طارئة مير بها العامل اجمع دون ا�ستثناء من دول 

كبرية او �سغرية، ثرية اأو فقرية، متقدمة اأو متخلفة، وحدها 

الفريو�ش املجهول ال�سغري، وهّز اركانها، ووقفت امامه �سبه 

عاجزة من دواء او م�ساد يق�سي عليه حتى االآن.

الغيب  القادمة من رحم  االجيال  وتقراأ  التاريخ  و�سيكتب 

الكورونا  عنوانه  وباء  حكايات  وعقود،  عقوٍد  بعد  يوم  فات 

لكنها  مروعة،  ورمبا  رمبا خميفة  وطويلة،  كثرية  وتفا�سيله 

درو�ش ودرو�ش، وحماكم اهلل وحفظكم من �سر االوبئة.

عودة الروح

والعود  هكذا  اال�ستقبال،  حفاوة  يف  اأعلى  مثل 

اأحمد يا اأغلى الرجال، الروح عندما تعود اإىل اجل�سد 

املحبوب  بلد  على  يطل  �سلمان  بن  خليفة  امل�ستاق، 

يذود،  الذي  القائد  وروعة  يحنو،  الذي  االأب  بحلة 

واأبًدا  دائًما  واإنها  �سلمان،  بن  واأبًدا خليفة  دائًما  اإنه 

وباين  النه�سة،  رائد  العزيز،  الوالد  البحرين،  مملكة 

احل�سارة ي�سرق على اأهله ونا�سه من جديد، والعاهل 

االأمني يف مقدمة م�ستقبليه، هي  املفدى وويل عهده 

اأبهى  يف  تتجلى  االأ�سيلة  العربية  البحرينية  العائلة 

روؤاها،  بجالل  تتحلى  مق�سدها،  و�سالمة  �سورها 

اأدق،  واملواقف  اأ�سد  ال�سدائد  تكون  عندما  وتنربي 

والتاريخ يفتح ذراعيه م�سطًرا �سفحات اأخرى اأعمق 

واأحق.

ما اإن حطت طائرة رئي�ش الوزراء �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري خليفة بن �سلمان �سفاه اهلل وعافاه على 

اأر�ش الوطن حتى علت ال�سيحات مهللة بقدوم القائد، 

اال�ست�سفائية، من  املغوار من رحلته  الفار�ش  بعودة 

ا�سرتاحته التي ا�ستجمع فيها كل قواه كي ين�سم اإىل 

التي مير  املحن  اأ�سر�ش  بني وطنه ملواجهة  �سفوف 

بها كوكب االأر�ش منذ البعيد من اأحداث، والغابر من 

اأزمنة.

خليفة اأبى اأن يظل باخلارج ووطنه يواجه التحدي، 

واآثر مثلما هو عهدنا ب�سموه اأن يتقدم ال�سفوف، اأن 

كافة  وحكمته  بخربته  يبا�سر  واأن  بنف�سه  ي�سارك 

وبعيد  ب�سريته،  بعمق  يوا�سل  واأن  اال�ستعدادات، 

روؤيته، و�سائب جدارته تلك اخلطوات التي مت قطعها 

االأطول  هي  معركة  يف  االأميال  ماليني  طريق  على 

رمبا، ويف �سراع هو االأ�سد �سراوة على االأرجح.

االأمم  باأعتى  يبط�ش  العامل،  )يركع(  كورونا 

والنظريات،  البحوث  اأعقد  يهزم  واالمرباطوريات، 

لكنها يد اهلل التي يف يدنا اأجمعني، واإرادة ال�سعب مع 

قادته ورفاقه وع�سرة ال�سنني.

الرئي�ش(  تلفزيوين �سامل عن )عودة  يف حتقيق 

حتدث الرئي�ش املوؤ�س�ش رئي�ش جمل�ش اأمناء اجلامعة 

�سمن  احلواج  يو�سف  عبداهلل  الربوفي�سور  االأهلية 

نخبة منتقاة عن املثلث الذهبي الذي ال ي�سل طريقه 

الذي  والتوافق  حتقق،  الذي  التكامل  ذلك  عن  اأبًدا، 

ا�ستباقياته  يف  املفدى  بالعاهل  اأو�سافه  ارتبطت 

وروؤاه املتقدمة، ويف ويل عهده االأمني، يف قدرته على 

حجر  اأما  املنا�سب،  الوقت  يف  املنا�سب  القرار  اتخاذ 

الذي  املر�سو�ش  البنيان  ذلك  يف  املتمثل  االأ�سا�ش 

اأر�سى دعائمه خليفة بن �سلمان فكان مبنزلة القاعدة 

الثابتة التي يتحرك عليها قادتنا االأوفياء، في�سيفون 

لها، ويبنون عليها، ويزيدون من تاألقها وجتددها.

اأ�سار  مثلما  ذهبي  مثلث  و�سلمان،  خليفة،  حمد، 

يف  التقليد  تقبل  ال  وجوهرة  احلواج،  الربوفي�سور 

العاملية  ال�سمري  ومعار�ش  والفنون  العلوم  حمفل 

رغم  املعمورة  ينتظر  مهيب  دويل  حفل  اإنه  املجيدة، 

بتجلي  القادم، حفل  اأبريل  من  اخلام�ش  كورونا يف 

ووعده  يومه  يف  بحرينية  باإطاللة  العاملي،  ال�سمري 

احلق، من خليفة بن �سلمان اإىل اأمة الكون املري�ش. 

مواجهة الفريو�ش اللعني ال تتم اإال بالتكاتف، اإال 

على  بالنزول  اإال  واالنق�سام،  الفرقة  ونبذ  بالتعا�سد 

الوطن  بحماية  املحن،  حا�سرته  كلما  املواطن  رغبة 

للعدوان،  والوديان  لالأذى،  احلدود  تعر�ست  كلما 

واالآفاق ل�سوء الطالع وب�ساعة املنقلب.

اأعمارنا،  البعيد من  خليفة بن �سلمان عّودنا منذ 

وبجوارنا،  معنا  يقف  اأنه  واآالمنا  اآمالنا  من  والعتيد 

لها  االنك�سار، ويعزز حلمته ويعيد  يرفع عن �سعبه 

النهار.

والتطويع  التنويع  بطل  �سلمان  بن  خليفة 

االقت�سادية،  احلريات  مطلق  واقت�سادنا،  الإمكاناتنا 

ومعزز املثاليات التنموية، واملاي�سرتو الأدق ال�سناعات 

التحويلية والبدائل اال�سرتاتيجية.

مرت  املا�سي  القرن  وت�سعينات  ثمانينات  يف 

املنطقة باأزمات، بحروب ومناكفات، برتاجع تاريخي 

التنمية  اأهرامات  يف  وانهيارات  النفط،  اأ�سعار  يف 

اجلميع  فاجاأ  ي�سكت،  مل  �سموه  املال،  واأ�سواق 

بحزمة  للبحرين،  جديدة  اقت�سادية  با�سرتاتيجية 

حلماية  متاألقة  بعباءة  النوعي،  للتن�سيط  قرارات 

ال�سناعات ودعم امل�سارف والعقارات، وتكوين خلية 

فائقة ملواجهة االأزمات.

فريقه  وجنح  �سلمان  بن  خليفة  جنح  وبالفعل 

وجنحت البحرين وانت�سرت على املحنة.

االأرقام  تروعنا  املفاجاآت،  تهزنا  اليوم  نحن  وها 

والنتائج واالن�سدادات، نواجه االأعتى، منر باالأق�سى 

واالأق�سى، ونتعجل الفرج القريب باإذن اهلل.

مطلوب با�ستمرار تنفيذ التعليمات

 مبهنية عالية وبروح جمتمعية وطنية متما�سكة

الكورونا ي�سغط على اأع�ساب العامل،

 وعلى اأع�ساب الب�سر والنا�ش يف كل مكاٍن
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باإ�شراف: يا�شمني �شاهني

»فلنجل�س« يف بيوتنا ونطّور من قدراتنا

جميل ما �شمعته من اأحدى العقالء العاقالت 

وتعليمات  باإر�شادات  التزمت  التي  الواعيات 

املخت�شني يف املجال ال�شحي، وقررت طواعية 

تخرج  ومل  البيت،  يف  اجللو�س  واأهلها  هي 

عن  �شئلت  وملا  الق�شوى،  لل�شرورة  اإال  منه 

الفائدة من هذا االإجراء االحرتازي، قالت و بكل 

و�شوح، اأعلم اأن 80% من االإجراءات ال�شحية 

عالجية،  ولي�شت  وقائية،  االأيام  هذه  يف 

املخالطة بني  تقليل  اأو  اأجل منع  وكل ذلك من 

امل�شابني وال�شليمني من النا�س؛ الأن لو ح�شل 

ذلك �شيكون اأثره وخيًما وانت�شاره وا�شًعا يف 

�شعًبا،  عليه  ال�شيطرة  يجعل  مما  املجتمع، 

والتقليل من �شحاياه اأقرب اإىل امل�شتحيل.

هو  الواقعي  االإن�شان  اإن  قائلة:  واأ�شافت   

باالحتياطات  ويعمل  باالأ�شباب  ياأخذ  الذي 

الالزمة قدر امل�شتطاع، وال ي�شتهني وال يت�شاهل 

يف هذا اجلانب قيد اأمنله كما يقولون، مل تعطل 

اإىل  وبناتنا  باأوالدنا  الذهاب  اأجل  من  املدار�س 

لكي  وال�شواحل، عطلت  واملتنزهات  املجمعات 

الوباء  اأخطار  من  وقايتهم  جميعا  نتحمل 

اإال  البيت  من  عدم خروجهم  من خالل  القاتل، 

لل�شرورة امللحة، ومن يعمل خالف ذلك كاأنه 

اأم مل  اإىل التهلكة، �شاء ذلك  كمن يلقي باإبنائه 

ي�شاأ.

تف�شي  يف  �شبًبا  يكون  قد  الت�شاهل   

املجتمع،  اأو�شاط  يف  وا�شع  ب�شكل  الفريو�س 

ال�شرع  قبل  من  ومدان  ُم�شاءل  بذلك  فيكون 

لو  ومتنت  االجتماعي،  والعرف  والقانون 

ياأخذ النا�س جميعم هذا االأمر الطارىء بجدية، 

فر�شة  بيوتهم  يف  قعودهم  من  ويجعلوا 

واملهنية،  املعرفية  قدراتهم  وتنمية  لتطوير 

القراآن  بتالوة  بخالقهم،  عالقتهم  وتقوية 

هلل  واالبتهال  والتهجد  الدعاء  وقراءة  الكرمي، 

الواحد القهار، باأن يك�شف هذا البالء عاجال عن 

واأوطان  وطنا  يجعل  واأن  جمعاء،  االإن�شانية 

الفيايرو�س  اأذى  من  خالية  وامل�شلمني  العرب 

كثرية  االجتماعي  التوا�شل  فو�شائل  اخلبيث، 

االإن�شان،  يحتاجه  ما  كل  وفيها  ومتنوعة، 

املتنوعة  والربامج  واملعارف  املعلومات  من 

باأي�شر  باإمكانه احل�شول عليها  التي  واملفيدة، 

التنقل  اإىل  احلاجة  دون  من  الطرق،  واأ�شهل 

اأواخلروج من البيت خطوة واحدة، وباإمكانه 

تزيد  التي  والأ�شرته،  له  ريا�شية  برامج  عمل 

البدين وت�شاهم يف رفع مناعتهم  من ن�شاطهم 

الذاتية، باأقل التكاليف واجلهد.

�شعوبتها  رغم  االأيام  هذه  اأ�شمت  وقد   

وق�شوتها، بالفر�شة اال�شتثمارية االإجبارية، اإذا 

اأح�شن التعامل معها ح�شب االأ�شول املتبعة يف 

املجال ال�شحي، �شتكون باإذن اهلل تعاىل قريًبا 

التكّيف مع  اإال  ما علينا  يف م�شلحتنا جميًعا، 

الو�شع اجلديد الذي مل ناألفه �شابًقا، وال ن�شعر 

الأن  اخللق؛  و�شيق  بامللل  البع�س  بع�شنا 

فاالإن�شان  اهلل،  قدر  ال  االكتئاب  اإىل  يوؤدي  ذلك 

ال�شعوبات  من  يجعل  الذي  هو  احليوي 

والتحديات فر�س لتقوية معنوياته، فاخلمول 

اإال برتاجع �شحتنا  ي�شهم  ال  والتذمر  والك�شل 

وتثبيط  ومعنوياتنا،  نف�شياتنا  وهبوط 

ت�شيبوا  ال  اأجل  من  وقالت،  هممنا،  وحتبيط 

اأوقاتكم وا�شرفوها  اأنف�شكم بالكدر، ا�شتثمروا 

وال  والأ�شركم،  لكم  النافعة  املجاالت  كل  يف 

فائدة  فيها وجتعلوها هباًء منثوًرا ال  تفّرطوا 

من ورائها، اللهم اأرفع البالء عن ديارنا وديار 

امل�شلمني والعامل اأجمع يارب العاملني.

�شلمان عبداهلل

هل نحن يف امل�شار ال�شحيح اأمام الكورونا؟
تخفيف  اأو  ملنع  االحرتازية  االإجراءات  تتوا�شل 

كان  العامل، حيث  انت�شار فريو�س كورونا يف كل دول 

الطوارئ  حالة  ترامب  االأمريكي  الرئي�س  اإعالن  اآخرها 

الوطنية وتخ�شي�س مبلغ خم�شني مليار دوالر الإجراءات 

مع  املتحدة  الواليات  يف  الوبائي  التغول  لهذا  الت�شدي 

امل�شت�شفيات  وتهيئة  املر�س  انت�شار  تاأخري  حماولة 

املتوقع  املر�شى  اأعداد  ال�شتقبال  واملراكزال�شحية 

اإ�شابتهم. 

ال�شكاين  باحلجر  الدول  من  العديد  قامت  وكذلك 

اجلماعي التدريجي، حيث تعطلت معظم مظاهر احلياة 

الطريان  رحالت  معظم  وجتميد  تقنني  بعد  تدريجًيا 

بني دول العامل، وكذلك مت تعطيل املدار�س واجلامعات 

من  العديد  وقامت  املرادفة  التعليمية  واملوؤ�ش�شات 

واملوظفني  للعمال  ت�شريح  اإىل  باللجوء  ال�شركات 

وبداأت  الوظائف،  لبع�س  منزيل  عمل  اإىل  وحتويلها 

املرتتبة  املهولة  اخل�شائر  بعد  تنهار  كربى  �شركات 

املال  اأ�شواق  وانهارت  اال�شتثنائية...  احلالة  هذه  على 

وال�شندات العاملية وتوقفت م�شاريع االإنتاج والتطوير... 

و�شيا�شية  اقت�شادية  �شدمات  احلالة  هذه  خلقت  حيث 

ونتائج  نتائجها  جنهل  زلنا  ما  مهولة  واجتماعية 

الت�شدي لها على اأر�س الواقع.

هذا  دخول  مقاومة  على  يقوم  ذلك  زال  وما  كان 

ال  كي  النت�شاره  والت�شدي  م�شاجعنا  اإىل  الفريو�س 

زلنا  ما  ذلك  ومع  املحتملني،  ال�شحايا  من  املزيد  يطال 

لهذا  العامل  وانت�شاًرا متالحًقا يف كل دول  ازدياًدا  نرى 

الوباء مع توقعات بو�شول الن�شبة امل�شتهدفة للفريو�س 

به  تقوم  ما  اأن  العامل، مما يعني  حتى 70% من �شكان 

اأبعد  اإىل  الن�شبة  لهذه  الو�شول  تاأخري  هو  احلكومات 

لهذا  املنا�شب  اللقاح  باإيجاد  متنيات  مع  ممكن  تاريخ 

الفريو�س خالل هذا الوقت.

ولكن واأمام هذا الت�شارع يف انت�شار الوباء باالإ�شافة 

والتي  اأحياًنا  املتهورة  رمبا  اأو  اجلريئة  اخلطوات  اإىل 

االإعالمي  التفرغ  مع  انت�شاره  ملكافحة  الدول  بها  قامت 

باالأفق  تلوح  بداأت  ومقارعته،  الفايرو�س  هذا  الأخبار 

والرديف  الب�شري  احلياتي  النمط  يف  ت�شوه  مظاهر 

املدمرة  بالفو�شى  املحكوم  النمط  لهذا  االقت�شادي 

جانبية  اأعرا�س  بن�شوء  التوقع  من  بد  وال  بالنتيجة... 

مادية ونف�شية وردات فعل غري حم�شوبة تلقائية منفردة 

اأو جماعية بحكم عقلية القطيع الغالبة على املجتمعات 

املتمرت�شة بروابط جامعة والتي �شتنتج الهلع واالإرباك 

وقلة احليلة ب�شبب التغري االإجباري يف احلياة املعي�شية 

وم�شادرها وفقدان االأمان ال�شحي واالجتماعي.

على  املح�شوب  وغري  تدريجًيا  احلا�شل  التغري  هذا 

م�شائب وكوارث رمبا  بالتايل  �شيخلق  االأ�شعدة  جميع 

اأكرب من م�شائب انت�شار املر�س و�شيطرته على مناحي 

احلياة املختلفة بالعامل... وامل�شكلة الكربى هنا اأن ذلك 

يتم دون التاأكد من اإمكانية ا�شتبدال اخلطر الوبائي بخطر 

خلخلة املجتمعات ب�شبب مقاومة االنت�شار، بل يبدو اأن 

ذلك �شيكون مرافًقا له وم�شاعًفا لنتائجه الكارثية رمبا، 

فلالأ�شف ال ميلك العامل االآن و�شيلة فعالة جمدية الإيقاف 

متفرقة  هزيلة  �شدود  بناء  هو  به  يقوم  وما  الوباء  هذا 

اأمامه... فقد �شحى  الطوفان اجلارف ولي�س  و�شط هذا 

اأمامه...  ال  و�شطه  يف  ونحن  الغول  هذا  على  العامل 

والطوفان حا�شل ال مفر منه وال مرد له وال منلك و�شيلة 

واقًعا  قبوله  الحًقا  وبالنتيجة  باهظ  بثمن  تاأخريه  اإال 

ا �شائًعا يجب اأن نتكيف عليه موؤقًتا حلني  جديًدا ومر�شً

اأطول  اإىل مفتاح م�شله الذي �شي�شتغرق وقًتا  الو�شول 

من وقت احللول الكامل للفريو�س على عاملنا ومترت�شه 

يف كياننا على ما يبدو.

ماذا  رمبا:  االأخالقي  غري  ال�شوؤال  يربز  قد  وهنا 

واأدرنا  له  االآن  ا�شت�شلمنا  لو  العامة  النتيجة  �شتكون 

ت�شفيته  واأم�شال  روادع  عن  للبحث  �شكلًيا  ظهورنا 

من  وح�شته  دورته  ياأخذ  الهدوء  ببع�س  وتركناه 

�شكل  باأي  عليها  �شيح�شل  اأنه  يبدو  )والتي  الب�شرية 

من االأ�شكال( ودون التخل�س من احلمولة الزائدة وغري 

ا؟! الزائدة اأي�شً

االأقل  على  الت�شلية  من  كنوٍع  االآن  نفكر  اأن  وعلينا 

يف زمن الكورونا... األي�س ما نقوم به هو قذف اأجزائنا 

بالنار حتى ال ياأكل بع�شها الغول؟!

جرير خلف

نلتم�س تاأجيل اأق�شاط الوحدات ال�شكنية

املوؤ�ش�شات  اأ�شاب  ما  اأحد  على  يخفى  ال 

كورونا  فريو�س  ب�شبب  خ�شائر  من  وال�شركات 

على م�شتوى العامل وهلل احلمد لدينا قيادة حكيمة 

املوؤ�ش�شات  تلك  اأ�شحاب  تعني  اأن  ا�شتطاعت 

وال�شركات ملواجه اخل�شائر.

ا  اأي�شً لقيادتنا  اجلزيل  ال�شكر  نوجه  كما 

نحن  ولكن  القرو�س  دفع  تاأجيل  بخ�شو�س 

نعاين  التمليك  و�شقق  اال�شكان  ببيوت  املنتفعني 

وذلك  علينا،  اخل�شائر  تلك  انعكا�س  من  ا  اأي�شً

كون اأن اأغلب م�شتحّقي خدمات االإ�شكانية هم من 

القطاع  يف  يعمل  ومن  الدخل  حمدودي  اأ�شحاب 

اخلا�س.

وحكومتنا  احلكيمة  قيادتنا  من  نلتم�س  لذا 

اأق�شاط  �شداد  تاأجيل  اأو  باإلغاء  التوجيه  الر�شيدة 

اأ�شوة باملبادرات  الوحدات ال�شكنيه ملدة 6 �شهور 

مواجهة  فرتة  خالل  عنها  اأعلنت  والذي  املتخذة 

الكورونا.

�شدورنا..  ويثلج  يفرحنا  ما  بانتظار  ونحن 

ولكم خري اجلزاء.

جمموعة من املواطنني

دفع كورونا ب�شدق اللجوء اإىل اهلل

ا�شتّدت حمنة كرونا، وعظم البالء به، 

وا�شتنفرت  البلدان،  يف  انت�شاره  وتو�شع 

منه،  احلد  �شبيل  يف  واحلكومات  الدول 

االإجراءات  من  جهدها  ق�شارى  وبذلت 

الوقائية، ووفرت جميع ما اأمكنها من �شبل 

اإىل  ذلك  مع  ت�شل  ومل  واحلماية،  العالج 

الغاية املن�شودة.

ح�شول  تعاىل  اهلل  حكمة  اقت�شت  وقد 

)َوَلَقْد  �شبحانه:  قال  االأزمات،  هذه  مثل 

َمٍ ِمْن َقْبِلَك َفاأََخْذَناُهْم ِباْلَباأْ�َشاِء  اأَْر�َشلَْنا اإِىَل اأُ

عقل  فمن  رَُّعوَن(،  َيَت�شَ َلَعلَُّهْم  اِء  رَّ َوال�شَّ

وقد  ندم،  اهلل  مكر  اأمن  ومن  �شلم،  النذير 

هذه  مثل  يف  ا  وخ�شو�شً اأجمع  للعامل  اآن 

فنحن  ال�شراعة،  اأكّف  يرفعوا  اأن  الظروف 

يف اأم�س احلاجة اإىل �شدق اللجوء اإىل اهلل 

�شكن  تعاىل  باهلل  الذ  فمن  عليه،  واالإقبال 

قلبه، وهداأ وجعه، واأما الهلع واجلزع فال 

وا اإِىَل  يخففان بالًء، وال يدفعان ق�شاًء، )َفِفرُّ

ِ اإِينيِّ َلُكْم ِمْنُه َنِذيٌر ُمِبنٌي(. اهللَّ

يكون  البالء  هذا  من  اهلل  اإىل  والفرار 

اإليه، و�شدق التوكل عليه،  ب�شدق اللجوء 

وح�شول  مرهوب،  كل  زوال  ذلك  ففي 

واملحنة،  البالء  وك�شف  واملطلوب،  الغاية 

وذهاب الوباء عن هذه االأمة.

العبادة �شارت جوفاء  اإن هذه  وحيث 

ال  حلظية  وموعظة  النا�س،  من  كثري  عند 

تكاد جتاوز احلناجر، فاحلاجة ما�شة لذكر 

وتظهر  معاملها  تو�شح  عملية  تطبيقات 

اإتباع  يقت�شي  اللجوء  ف�شدق  جوانبها، 

للباطن،  الظاهر  ومطابقة  بالعمل،  القول 

فبذلك  واالأفعال،  واملقال  باحلال  ويكون 

وتو�شيح  الوباء،  اهلل  ويرفع  البالء،  ُيدفع 

ذلك يف االأمور التالية:

تعاىل  هلل  العبودية  بحق  القيام  اأوالً: 

حكاماً وحمكومني؛ بتحكيم �شرع اهلل ونبذ 

نواهيه،  واجتناب  اأوامره  وفعل  �شواه،  ما 

وي�شخطه،  يغ�شبه  ما  كل  عن  والبعد 

وال�شرك  اأ�شفه،  معامل  اأبرز  من  الوباء  اإذ 

تف�شي  اأ�شباب  اأظهر  من  والفواح�س 

ابتالءاته، وال ي�شح جلوء العبد اإال بالفرار 

مر�شاته،  اأ�شباب  اإىل  �شخطه  اأ�شباب  من 

اإين  )اللهم  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  قال  كما 

من  ومبعافاتك  �شخطك،  من  بر�شاك  اأعوذ 

عليك،  ثناًء  اأح�شي  ال  منك  وبك  عقوبتك، 

اأنت كما اأثنيت على نف�شك(.

ثانًيا: رفع �شعار التوحيد ونبذ ال�شرك 

به  يتو�شل  ما  اأعظم  من  وهذا  والتنديد، 

العبد يف دفع ال�شرور واالآفات، فمن ذكر اهلل 

ب�شدق ذكره اهلل واإن مل ي�شرح بباله، فهذا 

عليهم  اهلل  �شلى  وحممد  ويون�س  اإبراهيم 

)ال  قال:  اأن  منهم  الواحد  يزد  مل  اأجمعني 

اإله اإال اأنت �شبحانك اإين كنت من الظاملني(، 

حتى جاءهم الفرج، ورفع اهلل عنهم البالء.

ثالًثا: تخلي�س القلب من �شوب التعلق 

بغري اهلل يف رفع البالء اأو دفعه، فال�شدق 

عن  ال�شكوى  حب�س  يقت�شي  مناجاته  يف 

كل ما �شواه، كما قال يعقوب عليه ال�شالم: 

(، يعني: ال  ِ ا اأَ�ْشُكو َبثيِّي َوُحْزيِن اإِىَل اهللَّ َ )اإِمنَّ

اإىل اأحد �شواه.

وكمال  واحلاجة  الفقر  اإظهار  رابًعا: 

كل  ملكوت  بيده  من  يدي  بني  االنطراح 

قال  كما  عليه،  يجار  �شيء وهو يجري وال 

ِنَي  َم�شَّ اأَينيِّ  َربَُّه  َناَدى  اإِْذ  يُّوَب 
)َواأَ �شبحانه: 

اِحِمنَي(. رُّ َواأَْنَت اأَْرَحُم الرَّ ال�شُّ

باأ�شمائه  اهلل  اإىل  التو�شل  خام�ًشا: 

هذا  يرفع  باأن  العلى  و�شفاته  احل�شنى 

الوباء، فهو اهلل القدو�س ال�شالم امل�شلم عباده 

اأِمن  الذي  املوؤِمن:  واالآفات،  ال�شرور  من 

اأقداره  يف  اللطيف  وعقوبته،  مكره  العباد 

الكايف عباده كل مهم، والدافع  وابتالءاته، 

بحفظه،  �شملهم  والذي  ملم،  كل  عنهم 

بحاجاتهم،  واملتكفل  برعايته،  واأحاطهم 

واملتويل جميع �شوؤونهم، املجيب لدعواتهم، 

ال�شايف ملري�شهم، فنتو�شل اإليه بهذه املعاين 

التي ُت�شتدفع بها االبتالءات وت�شتجلب بها 

واالأذكار  االأدعية  من  ورد  ومبا  اخلريات، 

النبوية.

الدعاء،  يف  اهلل  على  االإحلاح  �شاد�ًشا: 

وح�شن  فيه،  واالإنابة  ال�شدق  وتعاهد 

الظن واالإيقان باالإجابة، فاأح�شن الكالم يف 

وال  البلوى،  زوال  املوىل  �شوؤال  ال�شكوى، 

من  اأعظم  البالء  اأمواج  به  ت�شتدفع  �شيء 

الدعاء، ومن �شاأل اهلل ب�شدق حماه من كل 

�شر، ودفع عنه كل �شر، وي�شر له اخلري من 

حيث ال يحت�شب.

االإجابة،  معوقات  جتنب  �شابًعا: 

واأ�شباب الهالك كالبغي والعدوان، والكرب 

والتعايل والطغيان، وفعل موجباتها: كرد 

وفعل  وال�شدقة،  املاأكل،  وطيب  املظامل 

قال �شلى  اهلل،  ذكر  من  واالإكثار  اخلريات، 

جتب  مطعمك  )اأطب  و�شلم:  عليه  اهلل 

دعوتك(.

وبهذه االأمور يح�شل معنى اللجوء اإىل 

الت�شرع  وكمال  عليه،  االإقبال  اهلل، و�شدق 

بني يديه، ن�شاأل اهلل جل يف عاله اأن يجعلنا 

من املت�شرعني واأن يجنبنا �شبيل امل�شتهزئني 

ومن قال فيهم: )َوَلَقْد اأََخْذَناُهْم ِباْلَعَذاِب َفَما 

رَُّعوَن(، واأن يرفع  ا�ْشَتَكاُنوا ِلَربيِِّهْم َوَما َيَت�شَ

و�شائر  خا�شة  هذه  بالدنا  عن  الوباء  هذا 

بالد امل�شلمني، و�شلى اهلل على نبينا حممد 

وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.

  

د. �شالح بن حممد بن مو�شى اخلالقي
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أخبار الوطن
Mon 23 Mar 2020  |  السنة 15  |  العدد 5217   |  اإلثنين 28 رجــب 1441هـ

 منع التجمعات في األماكن العامة ألكثر
من 5 أشخاص وإغالق المحال التجارية أسبوعين

أعلن الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفي��روس كورونا )كوفي��د19(، عن قرار 
بمن��ع كاف��ة التجمعات الت��ي تضم أكثر 
من 5 أش��خاص في األماكن  العامة، إلى 
جانب إغالق كافة المحال التجارية ابتداًء 
من يوم الخميس المقبل وحتى التاس��ع 
من ش��هر أبري��ل المقب��ل، مؤك��دًا أنه 
س��يتم تطبيق اإلج��راءات القانونية على 
المخالفين للقرار على أن تستمر البقاالت 
والمخاب��ز والهايبرمارك��ت والصيدليات 
الخارجي��ة  والطلب��ات  البن��وك  وف��روع 

للمطاعم في عملها.
وأك��د وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة 
زاي��د الزياني في المؤتمر الصحفي الذي 
عقده الفريق الوطن��ي في وزارة الصحة، 
أن المخ��زون الغذائي والم��واد الصحية 
متوف��رة وال داعي للتهافت على التخزين 
والش��راء، بينما ش��ددت وزي��رة الصحة 
فائقة الصالح على أن الطاقة االستيعابية 
تغط��ي الجميع والعالج متوف��ر بالمجان 
لجميع الحاالت س��واء من المواطنين أو 
المقيمين، مشيرة إلى أنه سيتم السماح 
بتوفير  الخ��اص  القط��اع  لمستش��فيات 
الع��الج بحس��ب المعايير واالش��تراطات 

لمن يرغب.
م��ن جانب��ه أوض��ح رئيس األم��ن العام 
الفريق طارق الحسن أن عدد المتطوعين 
للمهام الميدانية قد بلغ 10 آالف متطوع 
يتم تدريبه��م من قبل الدف��اع المدني 
مناطق س��كنهم  وتقس��يمهم بحس��ب 

للعمل على التطهير والتعقيم.
وكش��ف المقدم طبي��ب الدكت��ور مناف 
القحطاني عن تخصيص مركز المعارض 
للفح��ص  متكام��ل  كمرك��ز  بالمنام��ة 
والمعاين��ة يضم أكثر م��ن 1200 مقعد 
و 500 س��رير وقاع��ة اس��تقبال، مؤكدًا 
أن البحري��ن كان��ت ف��ي مقدم��ة الدول 
التي اس��تخدمت العالجات المعلن عنها، 
ولديه��ا تجربة متميزة ف��ي معرفة طرق 
العالج والحاالت السريرية ما يعتبر إنجازًا 

للمملكة.
وف��ي بداي��ة المؤتمر الصحفي أش��ادت 
وزيرة الصحة فائق��ة الصالح بتوجيهات 
جالل��ة المل��ك المف��دى بتطبي��ق نظام 
العمل من المنزل لألمهات بالمؤسسات 
الحكومي��ة، وقالت إن التوجيه الس��امي 
يؤك��د اس��تمرار جه��ود المملك��ة ف��ي 
مكافح��ة في��روس كورون��ا )كوفيد19(، 
كما ثمنت القرارات التي أصدرتها اللجنة 

التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد.
وأكدت الصالح أن اإلج��راءات االحترازية 
الت��ي اتخذته��ا البحري��ن ج��اءت بن��اء 
على المعطي��ات والمؤش��رات التي لدى 
المملك��ة، الفتة إل��ى أن كل دولة تتخذ 
إج��راءات وف��ق معطياتها وم��ن منطلق 

خصوصيتها.
وأش��ادت بوعي المجتمع البحريني الذي 
يش��ارك في اإلجراءات االحترازية لتعزيز 
احتواء الفيروس، مش��ددة عل��ى أهمية 
االلتزام وعدم الخروج إال لقضاء الحاجات 
المعيش��ية الضروري��ة تجن��ب االختالط 

واالتزام بالتباعد االجتماعي.
وأش��ارت وزي��رة الصحة إل��ى أن الطاقة 
االس��تيعابية تغطي جمي��ع الحاالت وأن 
الع��الج متوف��ر بالمج��ان للجميع س��واء 
م��ن المواطني��ن والمقيمي��ن، منوه��ة 
إلى أن الوزارة اس��تجابت لطلبات بعض 
المواطني��ن لتلق��ي العالج م��ن القطاع 
الخاص حيث سيتم السماح للمستشفيات 
الخاص��ة بتوفير العالج بحس��ب المعايير 
واالشتراطات لمن يرغب من المواطنين 

والمقيمين.
وأضافت: العمل جاٍر حس��ب االشتراطات 
والمعايي��ر للبدء ف��ي تقدي��م الخدمات 
وح��ال االنته��اء منه��ا س��يتم الس��ماح 

للمستشفيات بتقديم العالج.
أن  عل��ى  تأكيده��ا  الوزي��رة  وج��ددت 
كل الخدم��ات الطبي��ة تق��دم بالمج��ان 
للمواطني��ن والمقيمي��ن، وأن مش��اركة 
القط��اع الخ��اص ج��اءت لتلبي��ة طلبات 
لحاالت قائمة طلبت أن يكون العالج في 
المستشفيات الخاصة، فيما ثمنت جهود 
الك��وادر الطبي��ة وإخالصه��م م��ن أجل 
الوطن بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.

استدعاء المتطوعين 
أصحاب التخصصات 

الصحية
وقالت الصالح إن الجهود مس��تمرة مع 
كافة الجهات ذات العالقة الحتواء ومنع 
انتشار الفيروس وأن العمل يجري بروح 
الفري��ق الواحد للتغلب عليه، مش��يدة 
بوع��ي المجتم��ع البحرين��ي في تحدي 
فيروس كورونا )كوفيد19(، ومش��ددة 
على أهمية اتباع التعليمات واإلرشادات 
المذكورة على موقع وزارة الصحة حول 

طرق الوقاية ومنع انتشار الفيروس.
أوضحت  المتطوعي��ن  أع��داد  وح��ول 
الوزيرة الصالح أن المالحظ هو ارتفاع 
حاالت المتطوعين منذ فتح الباب حيث 
وصل العدد إلى 30 ألف متطوع وهو ما 
يدل على التكات��ف والتعاضد الوطني، 
مبينة إنه س��يتم استدعاء المتطوعين 
م��ن أصح��اب التخصص��ات الصحي��ة 
ضمن المجموعة األولى وس��يلي ذلك 
المتطوعين  بقية  إجراءات الس��تيعاب 

تباعًا.

الزياني: ال داعي 
للتهافت على التخزين

م��ن جانبه أعلن وزي��ر الصناعة والتجارة 
والس��ياحة زاي��د الزياني عن ق��رار بغلق 
كافة المح��الت التجارية ابتداًء من تاريخ 
26 مارس إلى 9 أبريل، على أن تس��تمر 
محالت البقاالت والمخابز والهايبرماركت 

والصيدلي��ات وفروع البن��وك في عملها 
الطبيعي، واقتصار نشاط كافة المطاعم 
على الطلبات الخارجية فقط فيما أكد أن 
هذا القرار مؤقت واحترازي لمنع انتش��ار 
في��روس كورون��ا )كوفي��د19(، مطمئنًا 
المواطني��ن بتواف��ر المخ��زون الغذائي 
والمواد الصحية وش��دد قائ��اًل: ال داعي 

للتهافت على التخزين والشراء.
وأكد الزياني أن الوزارة مستمرة بالعمل 
اليوم��ي مع القط��اع االقتص��ادي لتوفير 
المواد األولية والسلع الغذائية واألدوية، 
مثمن��ًا متابعة وحرص س��مو ولي العهد 
لإلجراءات، وشكر تجاوب القطاع الخاص، 
وقال إن المطاعم والمتاجر أبدت تفاعلها 
بإطالق خدمات التوصيل للمنازل، تعزيزًا 

لمنع انتشار الفيروس.
وأش��ار الزيان��ي إل��ى أن ال��وزارة تق��وم 
برص��د المخالفين بالتنس��يق م��ع كافة 
الجهات معربًا عن شكره لفريق التفتيش 
بالوزارة للتصدي للمخالفين، فيما أهاب 
بالمواطنين البقاء بالمنازل قدر اإلمكان.
وق��ال: ال��كل مش��ارك في تطبي��ق هذه 
اإلج��راءات لمكافحة الفي��روس، ونحتاج 
للتكاتف للوصول للهدف المنش��ود فكل 
مؤسسة وفرد هو جندي في هذا الوطن.
وعن حركة الطيران والسفر والنقل أشار 
الزياني إلى أنها إجراءات تخضع لس��لطة 
الطي��ران المدني ف��ي ال��دول، مبينًا أن 
ش��ركة طيران الخلي��ج تتأقلم مع الوضع 

العالمي الخارج عن إرادة الشركة.

منع التجمعات 
وف��ي مداخلت��ه بالمؤتمر أعل��ن رئيس 
األمن الع��ام الفريق طارق الحس��ن عن 
تطبي��ق قرار منع التجمع��ات ألكثر من 5 
أشخاص في األماكن العامة والمتنزهات 
منحن��ى  تصحي��ح  به��دف  والس��واحل، 
مكافحة س��رعة انتش��ار الوب��اء، مؤكدًا 
عل��ى أن القوانين واإلج��راءات القانونية 
س��تطبق في حال مخالفة القرارات للحد 

من انتشار الفيروس.
كما حذر الحس��ن من تداول الش��ائعات 
الت��ي ترب��ك عم��ل الجه��ات المختصة، 
حي��ث ت��م اتخ��اذ اإلج��راءات القانونية 
ضد مروجي الش��ائعات، مج��ددًا الدعوى 
للجمي��ع باالبتعاد عن الش��ائعات، وقال: 

لدينا ش��فافية عالية وكاف��ة المعلومات 
موجودة على المواقع الرس��مية، كما أن 
شرطة المجتمع تقوم بتوعية المواطنين 
والمقيمين بكافة اللغات، وندعو الجميع 

للتعاون.

 10 آالف متطوع
للمهام الميدانية

وثم��ن رئي��س األمن الع��ام توجيهات 
جاللة الملك ومتابعة س��مو ولي العهد 
ومتابعة وزير الداخلية للجهود الوطنية 
لمكافح��ة الفيروس، وق��ال: نقدر بكل 
فخر الحس الوطني للمجتمع البحريني، 
حيث أثبت أبناء البحرين مس��ؤوليتهم 
الوطني��ة العالي��ة حي��ن تم فت��ح باب 
التطوع، مش��يرًا إلى أنه تم تسجيل 10 
آالف متطوع للمهام الميدانية قس��موا 
إلى مجموعات سيتولى الدفاع المدني 
تدريبه��م في مناطق س��كنهم للعمل 

على التطهير والتعقيم للوقاية.
كم��ا نوه رئي��س األمن الع��ام بالعمل 
ووزارة  الداخلي��ة  بي��ن  المش��ترك 
الصناع��ة والتج��ارة للمحافظ��ة عل��ى 
صحة المواطني��ن في تطبيق قرار غلق 
المح��الت التجارية، وقال: نعمل كفريق 
واحد »فريق البحرين« ونشكر كل فرد 

في الفريق من جميع الجهات. 
وحول اكتظاظ اآلس��يويين في أماكن 
وتجمعات س��كنية، أوضح الفريق طارق 
الحس��ن أن هذه األماكن يس��كن فيها 
عدد كبير من العمالة اآلسيوية وهناك 
حم��الت توعية م��ن ش��رطة المجتمع 
تقوم بنشر النشرات التوعوية بمختلف 
اللغات، مشددًا على أهمية االلتزام بقرار 
عدم التجمع، فيما أكد وزير التجارة على 
تكثيف الحم��الت التفتيش��ية بالمنامة 

والمح��رق عل��ى التجمع��ات والمطاعم 
حي��ث زار المفتش��ين 350 موقعًا وتم 
اتخاذ إجراءات بغلق المحالت وإحالتهم 

للنيابة بالتنسيق مع الداخلية.
وف��ي أرق��ام إحصائية كش��ف د. مناف 
القحطان��ي ع��ن أن 70% م��ن الحاالت 
كان��ت خ��ارج م��ن البحري��ن، و%29.5 
ج��اءت من حاالت مخالطين لهم، بينما 
وضعت حالتين اثنتي��ن تحت المتابعة 

لمعرف أصل إصابتهما.
وبي��ن إن المختصي��ن ب��وزارة الصحة 
أج��روا 20600 عين��ة ومس��حة أنفية، 
ويجري عمل تشخيص يومي بمتوسط 
2200 فحص، وقال إن ذلك يضعنا في 
مقدمة الدول المتصدرة بالكش��ف عن 

حاالت فيروس كورونا )كوفيد19(.
وحول العالج الدوائي، أوضح القحطاني 
أن البحري��ن م��ن أوائ��ل ال��دول التي 
 Hydroxychloroquine  استخدمت دواء
وAzithromycin منذ 4 أس��ابيع، وقال 
إنه توج��د 183 حالة قائمة، 26% منها 
تس��تخدم العالج الدوائي، مش��يرًا إلى 
أن النس��بة تعبر ع��ن أولوي��ة الحاالت 
الالزم إعطائها العالج الدوائي ولضمان 
س��المتهم، حيث تعافت 149 حالة من 
العدد اإلجمالي، ويخرج يوميًا من العزل 
م��ا بين 6 إلى 9 أش��خاص بعد إجراء 4 

عينات سالبة لهم في الحجر الصحي.
وأكد د. القحطاني خروج 250 ش��خصًا 
ت��م فحصه��م خ��الل 4 أس��ابيع، ولم 
يثبت من بينهم حاالت كانت سببًا في 
انتش��ار الفيروس، الفتًا إلى أن الخطط 
ألس��س  طبق��ًا  المتبع��ة  واإلج��راءات 
ومعايي��ر دولي��ة، وأن البحري��ن كانت 
األول��ى عربيًا في االنضم��ام ل� »اختبار 
التضامن« لتجربة أول دواء مع منظمة 

الصحة العالمية.

أيمن شكل

زايد الزياني

 المخزون الغذائي والمواد
الصحية متوفرة وال داعي للتخزين

 زيارة 350 موقعًا 
للتأكد من قرار إغالق المطاعم

جميلة السلمان

األطفال أقل عرضة لإلصابة بـ»كورونا«

 المتوفاة قادمة 
من إيران وأصيبت بالتهاب رئوي

مناف القحطاني

 70٪ من الحاالت
من خارج البحرين و29.5٪ مخالطة

 مركز المعارض بالمنامة
يضم 1200 مقعد و 500 سرير

 183 حالة قائمة ويخرج يوميًا
 من العزل من  6 إلى 9 أشخاص
بعد إجراء 4 عينات سالبة لهم 

طارق الحسن

 10 آالف متطوع يتم تدريبهم
من الدفاع المدني للمهام الميدانية

 منع التجمعات في األماكن
العامة والمتنزهات والسواحل

 تطبيق اإلجراءات القانونية
بحق كل من يخالف القرارات الصادرة

فائقة الصالح

 30 ألف متطوع واستدعاء
أصحاب التخصصات الصحية

 العالج متوفر بالمجان لجميع
الحاالت سواء من المواطنين أو المقيمين



بيانات الخبر
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التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

كشف المقدم طبيب مناف القحطاني عن 
اعتماد مركز البحرين الدولي للمعارض 
الس��تقبال وفرز المخالطين والمش��تبه 
ف��ي إصابتهم، حيث تم تخصيص ثالث 
قاع��ات كبي��رة لالس��تقبال وصيدلي��ة 
وغرفة للعالج الس��ريع، إذ يعمل قس��م 
االس��تقبال عل��ى فرز الحاالت ويش��تمل 
عل��ى 14 طاولة تعمل بنظ��ام آلي، و 3 
قاعات: األولى للح��االت المخالطة دون 
أع��راض وبه��ا 400 كرس��ي، والثاني��ة 
مخصص��ة للمخالطي��ن مم��ن لديه��م 
أعراض وبها 400 كرسي و 250 سريرًا 
للراح��ة لحي��ن ظه��ور النتائ��ج ومكان 
لألكل مع��زول تمامًا حرص��ًا على صحة 
المتواجدين، والقاع��ة الثالثة مخصصة 
للح��االت القادمة من المط��ار ولديهم 
أعراض، وبها 450 كرسيًا و 250 سريرًا 

وأماكن للطعام.
وأك��د القحطاني أن المركز متكامل من 
حي��ث المعاينة والع��الج، ويتم الفحص 
بدقة للمتصلين على رقم 444، وقال إن 
التحدي يزيد لكن نواجهه بعزم وإصرار.

وح��ول آلية فح��ص المخالطي��ن أوضح 
الدكتور من��اف أن فريقًا يتولى دراس��ة 
كورس��ات  وف��ق  المخالطي��ن  وتتب��ع 
وبإشراف الصحة، وأضاف: هناك شخص 
مصاب تم اكتش��اف مخالطته ل� 1922 
وق��د أجرينا فحص لهم حي��ث عثر على 
31 حال��ة فق��ط م��ن بين��ه، وجميعهم 
اتصلوا على رقم 444 وهو ما يؤكد على 

ثقافة المجتمع الجمعية المبادرة.  
الطبي��ة  اآللي��ة  القحطان��ي  د.  وش��رح 
عن��د اكتش��اف حالة مؤك��دة، حيث يتم 
تصنيفها إلى حالة قادمة من الخارج، أو 
حالة مخالطة لش��خص قادم من الخارج 
أو مخال��ط لمخالطي��ن قادمي��ن م��ن 
الخارج، الفتًا إلى وج��ود حالة من داخل 
المجتمع  ومش��تبه في حالتين، وأضاف 
قائ��اًل: علين��ا أال نخ��اف م��ن المخالطة 
ألن العالج والفح��ص متوفر من الدولة 

والرق��م 444 هو رقم خ��اص، وفي حال 
عدم الرد فيكون بحسب األولوية.

تطبيق إلكتروني 
لمراقبة المصابين

وكشف د. مناف القحطاني في إجابة على 
س��ؤال صحفي عن ق��رب تفعيل تطبيق 
إلكترون��ي أطلقته المملك��ة لنظام آلي 
يبين إذا كان الش��خص المصاب أو في 
الحجر المنزلي ق��د خرج من البيت وقال 
إنه س��يتم اإلع��الن عنه رس��ميًا لمعرف 

المخالطين وآلية الحجر المنزلي.
وقال الدكت��ور القحطاني إن��ه لم يثبت 
انتقال الفي��روس عبر الصح��ف الورقية 
في إجابته على س��ؤال حول وقف تداول 
الصحف، وأضاف: علميًا انتقال الفيروس 

عن طريق األسطح والرذاذ.
وأضاف إن التجربة التي مررنا بها خالل 
األسابيع األربع تعلمنا فيها أشياء كثيرة، 
وأهمها أن اجتماع السواعد يبني وطنًا، 
كما تعلمنا م��ن قيادتنا تحويل التحدي 

لمكاسب وتعلمت منا دول أخرى.
وأكد القحطاني على استمرار التعاون مع 
منظمة الصحة العالمية واختيار البحرين 
الختبار أدوية مختلف��ة لعالج الفيروس، 
مبينًا أن البحرين كانت في مقدمة الدول 
التي استخدمت هذه العالجات وستخرج 
ف��رق م��ن البحري��ن لتجرب��ة العالجات 
وسننش��ر تجرب��ة البحرين ف��ي معرفة 
طرق العالج والحاالت الس��ريرية كإنجاز 
قامت ب��ه مملكة البحري��ن، حيث أثنت 
منظمة الصحة على جهود المملكة في 
متابع��ة المخالطي��ن، إذ كانت البحرين 
سباقة في اإلعالن عن أعداد المخالطين 
وتفاصيلها، وأضاف: هدفنا نقل التجربة 
وليس نش��ر الذعر ووف��ق معايير دولية 
ونش��كر الفري��ق الذي عرض بش��فافية 

الحاالت المخالطة.
ووجه نصائح للحد من انتش��ار الفيروس 

لكبار الس��ن وم��ن هم فوق الس��بعين 
والحوام��ل ومن لديه��م مناعة ضعيفة، 
بضرورة عزل أنفس��هم م��ن التواجد مع 
أي أش��خاص أو حتى أطفال ألنهم األكثر 

عرضة من أي شخص آخر. 
وف��ي إجابته على س��ؤال الوطن بش��أن 
نقل المتعافين للفيروس بعد شفائهم، 
أوضح القحطاني إن البروتوكول المطبق 
بعد خ��روج المرض��ى من المستش��فى 
تكون نتائجه سلبية وفي بعضها تكون 
موجب��ة ولكن يضعف الفيروس ويضعف 
انتقال��ه، م��ع الوق��ت، ويت��م متابعتهم 
لستة أسابيع ويكون في العزل المنزلي، 
وأضاف: س��معنا عن دول نسبة اإلصابة 
لكن لدين��ا لم يثب��ت لدينا أي��ة إصابة 
للخارجين م��ن العزل الصح��ي أو الحجر 

الصحي كان سببًا لنقل الفيروس.

واستعرضت استشارية األمراض المعدية 
واألم��راض الباطنية بمجمع الس��لمانية 
الطبي الدكتورة جميلة السلمان الوضع 
الصح��ي للح��االت القائم��ة، حيث بينت 
أن هن��اك 183 حال��ة قائم��ة، وجميعها 
مس��تقرة باس��تثناء 3 حاالت فقط تحت 
العناية، مش��يرًة إلى أن وف��اة المواطنة 
البحرينية البالغة من العمر 51 عامًا جاء 
لكونها كانت تمر بظروف صحية كامنة 
ولديه��ا أم��راض إلى جان��ب أنها كانت 
إحدى الحاالت القائم��ة لفيروس كورونا 
)كوفيد19(، موضحة أن ظروف المتوفاة 
بأنه��ا كان��ت مم��ن وصلوا ف��ي طائرة 
اإلج��الء ودخلت أحد مراك��ز العزل وكان 
لديه��ا التهاب ف��ي الرئة لك��ن حالتها 
ساءت ووضعت على جهاز التنفس لمدة 
4 أيام س��ابقة بدون اس��تجابة واضحة 

ولألسف أدى للوفاة.
ولفت��ت إل��ى أنه ت��م خ��روج 149 حالة 
م��ن مراكز العزل والع��الج بعد تعافيها، 
وخروج 250 ش��خصًا من الحجر الصحي 
االحترازي، وأن كاف��ة الحاالت في مراكز 
الع��زل والع��الج يتلق��ون الع��الج وفق��ًا 
للبروتوكوالت الطبي��ة المعتمدة عالميًا 
وكل الرعاية الالزمة، مشددًة على ضرورة 
اتب��اع الجمي��ع لإلرش��ادات والتعليمات 
التي تصدره��ا الحملة الوطنية لمكافحة 
)كوفي��د19( وط��رق  في��روس كورون��ا 
الوقاية من الفي��روس أو رفع المناعة أو 

االلتزام بالحجر المنزلي.
وأكدت الدكتورة السلمان وجود إصابات 
ف��ي أطف��ال بالمملكة، مش��يرة إلى أن 
األطفال هم األقل عرضة لإلصابة مقارنة 

بكبار السن والمرضى.
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مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي (قطاع التجزئة)

إعالن إلى الســادة مساهمي المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب.   

نظــًرا للظــروف الراهنــة، والتزامنــ� بتوجيهــات مصــرف البحريــن المركــزي، وحرصــ� مــن 
المصــرف الخليجــي التجــاري ش.م.ب (المصــرف) علــى الســالمة العامــة، فقــد تقــرر عقــد 
علــى  عقدهمــا  والمقــرر  للمصــرف  العاديــة  وغيــر  العاديــة  العامــة  الجمعيــة  إجتماعــا 
التوالي في تمام الســاعة العاشــرة صباح� من يوم ا§ربعاء الموافق 25 مارس 2020م عبر 
وســائط االتصــال المرئــي، ونظــر¯ لتعــذر تطبيــق ا¬قتــراع الســري إلكترونيــ� فقــد تــم 
الحصــول علــى موافقــة مصــرف البحريــن المركــزي لتمديــد فتــرة أعمــال مجلــس ا¬دارة 
الحالــي لمــدة ســتة شــهور، وعليــه تــم تعديــل جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة العاديــة 
لمجلــس  أعضــاء   10 بترشــيح/تعيين  والمتعلــق   (12) رقــم  البنــد  بحــذف  للمصــرف 

ا¬دارة لفترة الثالث سنوات القادمة. 

للمشــاركة فــي أعمــال إجتماعــا الجمعيــة العموميــة العاديــة وغيــر العاديــة بــكل يســر  
وسهولة، فإننا نوجه عناية السادة المساهمين إلى ضرورة إتباع التعليمات التالية:

إرســال طلــب حضــور الجمعيــة مــع صــورة مــن بطاقــة الهويــة أو صــورة مــن جــواز   (1
بطاقــة  الــى  با¬ضافــة  التفويــض  فــي  يمثلــه  مــن  أو  للمســاهم  واضحــة  الســفر 
التفويض على البريد ا¬لكتروني  AGM@khcbonline.com، وذلك للتحقق من هوية 
وصفة الحاضر وذلك قبل 24 ســاعة على ا§قل من موعد إنعقاد الجمعية مع مراعاة 

إرسال البريد ا¬لكتروني ورقم ا¬تصال.

بعــد إســتالم كافــة المســتندات والمعلومــات المطلوبــة، ســوف يتــم تزويــد مــن يــود   (2
الحضــور برابــط نظــام التواصل المرئــي (ZOOM) وذلك قبل موعد ا¬نعقاد المذكور 
أعــاله ليتســنى لــه تثبيــت البرنامــج ســواء كان علــى الهاتــف النقــال أو الحاســب اÉلــي، 

كما يشترط وجود خاصية الصوت والصورة.

بناء على ما ذكر، نرجو من السادة المساهمين ضرورة التقيد بالتعليمات الواردة أعاله 
وذلك لضمان سالسة إنعقاد الجمعية العمومية بما يتوافق مع ا§نظمة واللوائح. 

فــي حــال عــدم إكتمــال النصــاب القانونــي، فســيكون ا¬جتمــاع الثانــي بمشــيئة اÐ يــوم 
ا§ربعــاء 8 شــعبان 1441 هجريــة الموافــق 1 إبريــل 2020م علــى أن ينعقــد ا¬جتمــاع الثالث إذا 
اقتضــى ا§مــر يــوم ا§ربعــاء 15 مــن شــعبان 1441 هجريــة الموافــق 8 أبريــل 2020م في نفس 

الزمان مع إتباع ذات ا¬جراءات المذكورة أعاله.  

               شاكرين لكم حسن تعاونكم، وتفضلوا بقبول فائق التحية واالحترام

تخصيص مركز البحرين للمعارض الستقبال 
المخالطين والمشتبه في إصابتهم بـ»كورونا«

 المانع: وصول الدفعة الثانية
من المواطنين المتواجدين بإيران اليوم

أك��د وكي��ل وزارة الصح��ة الدكت��ور وليد 
المانع أن العمل جاٍر على استكمال إجراءات 
وصول الدفعة الثانية من المواطنين على 
مت��ن طائرة مؤجرة من وزارة الصحة وفق 
إجراءات محكمة طبيًا ومعتمدة دوليًا اليوم 
اإلثني��ن، وذلك ضمن خط��ة اإلجالء التي 
تقوم بها الوزارة للمواطنين المتواجدين 

في إيران.
وأشار الدكتور المانع إلى أن الوزارة مستمرة 
في جهوده��ا نحو تكثيف كاف��ة اإلجراءات 
االحترازي��ة والتدابير الوقائية الحتواء ومنع 
انتشار فيروس كورونا  )كوفيد19( بإخضاع 
المواطني��ن ف��ور وصوله��م للفحوص��ات 
طب��ي  طاق��م  إش��راف  تح��ت  المختبري��ة 
متخص��ص، وبن��اًء على نتائ��ج الفحوصات 
س��يتم نقلهم إلحدى مراكز الحجر الصحي 
االحت��رازي أو مراك��ز الع��زل والع��الج وفقًا 
لإلرش��ادات وللمعايير المعتم��دة من قبل 

منظمة الصحة العالمية.

تواص��ل  الصح��ة  وزارة  أن  إل��ى  ولف��ت 
تنسيقها المستمر مع الجهات ذات العالقة 
إلجالء المواطني��ن المتواجدين في إيران 
م��ع الح��رص على توفي��ر أقص��ى درجات 
الكف��اءة ف��ي الخدمة الصحي��ة والعالجية 

المقدمة لجميع القادمين من إيران.

د. وليد المانع

خروج 283 شخصًا من الحجر االحترازي
»الصحة«: تسجيل ثاني وفاة بـ »كورونا«

أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن وف��اة مواطن��ة 
بحريني��ة تبلغ م��ن العمر 51 عام��ًا، لديها 
أم��راض وظ��روف صحي��ة كامن��ة وكان��ت 
إحدى الح��االت القائم��ة لفي��روس كورونا 
)كوفي��د 19(، حي��ث كانت تخض��ع للعالج 
والرعاية في إح��دى المراكز الخاصة بالعزل 
تحت إش��راف طاق��م طب��ي متخصص بعد 
عودتها من إيران إلى المملكة ضمن خطة 
اإلجالء، معربًة ال��وزارة عن خالص تعازيها 
ألس��رة الفقي��دة وكاف��ة أهله��ا وأقاربه��ا 
له��ذا المصاب. وتعد تل��ك ثاني حالة وفاة 

بالفيروس في المملكة.
وأوضح��ت ال��وزارة أن »المتوفي��ة حصلت 
على العالج والرعاية على مدار الس��اعة من 
قب��ل الفريق المختص ه��ي وجميع الحاالت 
القائمة في مراك��ز العزل، وكذلك تم إجراء 
التحاليل الالزمة للمتوفية بشكل مستمر«.

وأف��ادت ال��وزارة ب��أن »األوض��اع الصحية 
للح��االت القائم��ة األخ��رى مس��تقرة حاليًا 
فيما عدا 3 ح��االت، تحت العناية، وجميعها 

تخضع للعالج والرعاية حسب البروتوكوالت 
الطبي��ة واإلرش��ادات الدولي��ة المعتم��دة 
بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية«.

وكشفت وزارة الصحة على حسابها الرسمي 
في موقع التواصل االجتماعي »تويتر«، في 
وقت الحق، عن »خروج 33 حالة إضافية من 
الحج��ر الصحي االحترازي بعد اس��تكمالهم 
فت��رة الحج��ر الالزم��ة له��م، وإج��راء كافة 
الفحوصات المختبرية للتأكد من سالمتهم 

وخلوهم من فيروس كورونا )كوفيد19(«.
وذكرت ال��وزارة أن »العدد اإلجمالي للذين 
خرج��وا من الحج��ر الصحي االحت��رازي بلغ 
283 ش��خصًا حتى مس��اء أم��س األحد بعد 

خروج 250 شخصًا في وقت سابق«.
وأوضح��ت إحصائي��ات ال��وزارة أن »ع��دد 
المصابي��ن بالفيروس بلغ 183 حالة، منها 
180 حالة مس��تقرة، فيم��ا تخضع 3 حاالت 
تح��ت العناية، بينم��ا بلغ ع��دد المتعافين 
149 حال��ة، ف��ي حين ت��م إج��راء 23206 

فحوص طبية«.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني
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يتقدم
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
ورئيس التحرير وجميع منتسبي صحيفة

بأحر التعازي والمواساة إلى الزميل

لوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى

سـائليــن المولــى عــز وجـــل أن يتغمـــد الفقيــــد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم 

أهله وذويه الصبر والسلوان

سيد جعفر سيد حسين

والده

»الخيرية الملكية« تنتدب 13 
من  منتسبيها للمساهمة 

في مكافحة »كورونا«

انتدبت المؤسس��ة الخيرية الملكية 13 من منتسبيها الذين 
ت��م تدريبهم في مجال الصحة والس��امة ومبادئ التمريض 
م��ن قبل جمعي��ة المرأة البحريني��ة لتنمية الم��رأة في كلية 
العل��وم الصحية للعمل ف��ي وزارة الصحة خال هذه الظروف 

االستثنائية الخاصة التي تتعرض لها البحرين.
وبين السيد أن ذلك يأتي، ضمن توجيه سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية وش��ؤون 
الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية لدعم 
الجهود الوطنية ف��ي مكافحة فيروس كورون��ا وانطاقًا من 
المس��ؤولية الوطنية والمجتمعية وتعزيزًا للتكافل والتعاون 

بين أفراد المجتمع في البحرين
وق��دم األمين العام للمؤسس��ة د.مصطفى الس��يد، الش��كر 
والتقدير إلى حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل الباد المفدى، على ما يوليه من حرص واهتمام 
بكل ما يحفظ ويصون صحة وسامة المواطنين والمقيمين.
وأش��اد بالجهود الحثيثة والمساعي اإلنس��انية التي يقودها 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
التخاذ ما يلزم من التدابير واإلج��راءات االحترازية والوقائية 
والطبية للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(، مثمنًا ما يقوم 
ب��ه فريق البحرين من عمل جبار في مختلف المجاالت لخدمة 

البحرين جراء الوضع الصحي الطارئ.
جاء ذلك خال اس��تقباله مديرة إدارة الموارد البشرية بوزارة 
الصح��ة د.انتصار الرميثي، اس��تكمااًل للتنس��يق الذي تم مع 
وزيرة الصحة فائقة الصالح لاس��تفادة من خبرات منتس��بي 

المؤسسة في دعم جهود وزارة الصحة لمكافحة الفيروس.
وأش��اد الس��يد بالحس الوطن��ي العالي الذي أبداه منتس��بو 
المؤسس��ة المنتدبون في وزارة الصح��ة بالعمل في القطاع 
الصحي في هذه الظروف الصحية الطارئة التي تحتاج تكاتف 

الجميع 
فيما أش��ادت وزيرة الصحة، بتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة للمس��اهمة م��ع وزارة الصحة لخدمة البحرين 

في مثل هذه الظروف الصحية الطارئة.
وأكدت أن هذا األمر غير مس��تغرب على المؤسسة وما تقوم 
به من أعمال إنسانية كثيرة والدور اإلنساني الكبير والمتميز 
ال��ذي تقوم ب��ه المؤسس��ة داخل وخ��ارج البحري��ن، مثمنة 
اإلنج��ازات الكبي��رة والمش��رفة التي حققتها المؤسس��ة في 

مختلف المجاالت اإلنسانية.

 الحسن: إجراءات قانونية بحق أي
تجمع يزيد عن 5 أشخاص باألماكن العامة

أك��د رئي��س األم��ن الع��ام الفريق طارق بن حس��ن 
الحس��ن، أنه في إطار أداء الدوريات األمنية للواجبات 
والمهام المنوطة بها وما يتعلق بالتدابير االحترازية 
المعمول بها، في هذا الشأن، سيتم اتخاذ اإلجراءات 
القانوني��ة المقررة، حيال أي تجمع يزيد عن خمس��ة 
أشخاص في األماكن العامة، ومنها على سبيل المثال 
ال الحصر  األس��واق والمنتزهات والس��واحل العامة، 
منوهًا إلى ضرورة ترك مسافة بين كل شخص وآخر، 

ال تقل عن متر واحد، بما يضمن سامة الجميع.
جدي��ر بالذك��ر أن الم��ادة 121 من قان��ون الصحة 
العامة، تشير إلى معاقبة كل شخص امتنع عن تنفيذ 
أي إجراءات لمنع انتشار المرض بالحبس مدة ال تقل 

ع��ن ثاثة أش��هر وبغرامة ال تقل عن أل��ف دينار وال 
تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح أن مديري��ات الش��رطة بالمحافظات، ممثلة 
بش��رطة خدم��ة المجتم��ع، نظمت حم��ات توعوية 
باس��تخدام عدة لغات، بهدف توعي��ة أفراد المجتمع 
اإلج��راءات  اتب��اع  بأهمي��ة  األجنبي��ة  والجالي��ات 

واإلرشادات وتجنب التجمعات.
وأه��اب رئي��س األم��ن الع��ام بكاف��ة المواطني��ن 
والمقيمي��ن، االلت��زام بالتعليمات وكاف��ة اإلجراءات 
والتدابي��ر االحترازي��ة م��ع التأكيد على اتخ��اذ كافة 
اإلج��راءات القانوني��ة تج��اه أي مخالف��ات، وإحال��ة 

مرتكبيها إلى النيابة العامة. طارق الحسن

 »الصناعة«: ترك مسافة متر 
بين الزبائن أثناء التسوق في متاجر البيع

دع��ت وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة متاجر البيع بالتجزئة ومحات 
الس��وبر ماركت بالمملكة لالتزام باإلرشادات التوجيهية الصادرة من 

.)19-COVID( وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا
وأك��دت ال��وزارة على ض��رورة أن تق��وم ه��ذه المحات بق��راءة هذه 
اإلرش��ادات واتباع التعليمات والمتمثلة بت��رك متر واحد بين كل زبون 
أثناء التس��وق في متاجر بيع التجزئة والهايبر والسوبر ماركت في كافة 
أنحاء المملكة وتفعيل خدمة التس��وق اإللكتروني قدر المس��تطاع في 

كافة متاجر بيع التجزئة والهايبر والسوبر ماركت.
كما نبهت ال��وزارة إلى أهمية توفير جهاز قي��اس حرارة وفحص جميع 
مرتادي المتاجر بقياس درجة حرارتهم وس��هولة الوصول إلى البضائع 
ذات الش��راء المتك��رر وتوفير معقم األيدي لجمي��ع الزبائن وحث جميع 
العم��ال الذي��ن يعمل��ون بالمتاج��ر والس��وبر ماركت بلب��س الكمام 
والقفازات لس��امتهم وس��امة الجمي��ع وكذلك تنظي��ف كافة عربات 

التسوق وتعقيمها قبل وبعد كل استخدام من قبل الزبائن.
كم��ا دعت إل��ى تفعيل أجه��زة الدف��ع اإللكتروني عن بع��د في جميع 
المتاجر والهايبر والسوبر ماركت وذلك في ظل ما تفرضه هذه الظروف 
االس��تثنائية الراهنة على المس��توى العالمي، مؤكدة أنها ستستمر في 

جوالته��ا التفقدية لألس��واق والمجمع��ات حرصًا على س��امة الجميع، 
وللحصول عل��ى المزيد من المعلومات واالستفس��ارات يرجى االتصال 

بمركز االتصال الوطني رقم 80008001، فسامة الجميع تهمنا.

ثانوية عبداهلل بن عيسى تصنع 
الرجل اآللي »مكافح كورونا«

نجحت مدرسة الشيخ عبداهلل بن عيسى 
آل خليف��ة الثانوية الصناعية للبنين في 
صناعة الرجل اآلل��ي »مكافح الكورونا«، 
دعم��ًا لجه��ود البحري��ن ف��ي التصدي 
النتش��ار هذا الفي��روس ف��ي المجتمع، 
الحكومية  الم��دارس  إبداع��ات  وضمن 
العدي��دة في مجال ال��ذكاء االصطناعي 
وتصميم وبرمجة الروبوتات المتحركة.

وقال مدير المدرس��ة مجدي ياسين، إن 
إيجاد هذه الفك��رة وتنفيذها على أرض 
الواقع قد جاء بجهد مش��ترك من طلبة 
المدرس��ة ومعلميها، وبدعم من اإلدارة 

المدرسية.
وأوض��ح، أن��ه تم تزوي��د الرج��ل اآللي 
بأجه��زة االستش��عار عن بع��د، لقياس 
درجة حرارة األفراد بش��كل آلي، وكذلك 
توفير التعقيم الازم لليدين، وهو مزود 
بمحارم ورقية، وبه سلة للمهمات تفتح 
بنظام استشعار الحركة عن بعد، إضافًة 
إلى شاش��ة إرشادية للتعريف بالفيروس 
وطرق الوقاية منه، كما باإلمكان التحّكم 
بهذا الرجل اآللي عن بعد بصورة آلية.  
وتس��عى وزارة التربي��ة والتعلي��م إل��ى 
تش��جيع االهتمام بال��ذكاء االصطناعي 
وتصمي��م وبرمجة الروب��وت المتحرك، 
س��واًء ف��ي العملي��ة التعليمي��ة، أو في 
األنشطة الطابية، كما ينفذ مركز رعاية 
العديد  بال��وزارة  الموهوبي��ن  الطلب��ة 
من البرام��ج اإلثرائي��ة المتخصصة في 
هذا المجال، لصق��ل وتطوير اإلبداعات 

الطابية فيه.
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 تدشين القناة 
التعليمية عبر تلفزيون البحرين

حضر وزير التربي��ة والتعليم د.ماجد بن علي 
النعيمي، تدش��ين القناة التعليمية الفضائية 
عبر تلفزيون مملكة البحرين، في أول بث لها، 
األحد، بحضور عدد من المس��ؤولين بوزارتي 

التربية والتعليم وشؤون اإلعالم.
وأش��اد الوزير بالتعاون المثمر لوزارة ش��ؤون 
اإلع��الم، وزي��رًا ومس��ؤولين ومختصين، وما 
وفرته م��ن دع��م متواصل وإمكان��ات كبيرة 
إلنجاح فك��رة إطالق ه��ذه القن��اة التعليمية 
األول��ى م��ن نوعه��ا ف��ي مملك��ة البحرين، 
معربًا في الوقت نفس��ه عن الش��كر والتقدير 
للقائمين على هذا المشروع من وزارة التربية 
والتعلي��م، والذي��ن امت��د عمله��م لس��اعات 
طويلة تجاوزت أوقات الدوام الرسمي، إلعداد 
وتصوير ال��دروس المتلفزة المتصلة بالمواد 
الدراسية المتنوعة، للمساهمة في استمرارية 

تلقي األبناء الطلبة للخدمة التعليمية.
وأك��د الوزي��ر أن��ه س��يتم نش��ر مواعيد بث 
الدروس بحس��ب المواد والفصول الدراسية، 
بصورة مستمرة، ليتس��نى للطلبة متابعتها، 
إضافًة إل��ى رفعها عبر قنوات بموقع يوتيوب، 
إلتاحة إمكانية مشاهدتها وإعادة مشاهدتها 
ألكث��ر م��ن مرة ف��ي أوق��ات متفرقة حس��ب 
الحاجة، مش��يرًا إلى االنتهاء من تصوير 142 
درس��ًا متنوعًا حتى يوم أمس، والعمل مستمر 

إلنتاج المزيد.
وأوضح الوزي��ر أن هذه الخط��وة تأتي كخيار 
إضافي لألبن��اء الطلبة، بعد أن نجحت الوزارة 
في تفعيل دور المحتوى التعليمي الرقمي عبر 
بوابتها التعليمية، من خالل تشكيل 45 فريق 
عمل إلنتاج الدروس واإلث��راءات اإللكترونية، 
ومراجع��ة محتواه��ا العلم��ي واللغ��وي، قبل 

رفعه��ا على البوابة، حيث تم رفع 436 درس��ًا 
حت��ى اآلن، منها 76 لطلب��ة التربية الخاصة، 
و47 للتعليم الفني والمهن��ي، هذا باإلضافة 
إل��ى 1099 إثراًء إلكتروني��ًا، فضاًل عن جهود 
المعلمي��ن الذين تمكنوا م��ن إنتاج أكثر من 
18 ألف نشاط وإثراء رقمي خالل األيام القليلة 

الماضية.

 »الداخلية«: 
 وفاة خليجي متأثرًا 

بـ»كورونا« غير صحيح 
نفت وزارة الداخلية األنباء التي تتحدث عن وفاة ش��خص 
م��ن إح��دى دول مجلس التع��اون الخليجي ج��راء إصابته 

بفيروس كورونا )كوفيد19( في المملكة.
وأعلن��ت وزارة الداخلية عبر حس��ابها الرس��مي في موقع 
»تويت��ر«، لي��س صحيح��ًا م��ا ت��ردد ع��ن وف��اة خليجي 
بمس��كنه في منطقة الجنبية، إثر إصابته بفيروس كورونا 
)كوفي��د19(، حيث تش��ير المعلومات األولية إلى ش��بهة 

انتحار.
ونوهت الوزارة باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

»الدفاع المدني« يدعو 
 إلرسال طلبات الخدمة 

عبر البريد اإللكتروني

دع��ت إدارة الحماية والس��المة ب��اإلدارة العام��ة للدفاع 
المدن��ي، المواطني��ن والمقيمي��ن إل��ى إرس��ال طلب أي 
خدم��ة يريدون التقدم بها على البريد اإللكتروني الخاص  
ب��اإلدارة Gdcdpsd@interior.gov.bh م������ع ارف���اق 
المس��تندات المطلوب��ة أو من خالل االتص��ال على الخط 
الس��اخن الخاص باإلدارة 17239342 وذل��ك اعتبارًا من 
الي��وم االثنين، معربة عن تع��اون الجميع وحرصهم على 

حماية السالمة العامة.

 »الجوازات«: 
 تقديم الخدمات

من 8 إلى 2 مساًء من اليوم
أعلنت شؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة أنه ابتداًء من 
الي��وم اإلثنين س��يكون متاحًا تقدي��م  الخدمات في كافة 
مراك��ز الخدمة من الس��اعة الثامنة صباح��ًا وحتى الثانية 

ظهرًا.
وأش��ارت إلى أنه سيتم اعتبارًا من يوم غد الثالثاء ستقدم 
إدارة الج��وازات جمي��ع خدماته��ا في فرع مدينة عيس��ى 
فق��ط حس��ب األوق��ات المذكورة أع��اله، ويس��تثنى من 
ذلك خدمة اس��تبدال جواز الس��فر التي ستتوفر عبر موقع 
الحكومة اإللكترونية فقط www.bahrain.bh، وفي حالة 
عدم اس��تالم الجوازات الجاهزة قبل يوم الثالثاء، فس��يتم 
تس��ليمها في فرع مدينة عيسى. وجددت شؤون الجنسية 
والجوازات واإلقام��ة تأكيدها أن جميع المعلومات متوفرة 
عبر موقعها اإللكترون��ي www.npra.gov.bh، وبإمكان 
جمي��ع العم��الء اإلطالع عليه��ا دون الحاجة إل��ى الحضور 
الشخصي. وأهابت شؤون الجنسية والجوازات بالمواطنين 
الكرام، زيارة مراك��ز الخدمة في الحاالت الطارئة فقط مع 
ضرورة عدم اصطح��اب المرافقين واألطف��ال حفاظًا على 

الصالح العام. »التجارة« تحدد أسعار المطهرات والمعقمات 
اليدوية لـ 3 أشهر وتمنع تصديرها

أص��درت وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة القرار 
رقم )28( لس��نة 2020، بتحديد أسعار المطهرات 
والمعقم��ات اليدوية لمدة ثالثة أش��هر من تاريخ 

العمل بأحكام هذا القرار.
وحظر القرار الحد من تدفق كافة أنواع المطهرات 
والمعقمات اليدوية إلى السوق، عن طريق إخفائها 

أو تخزينها دون وجه ح��ق، أو االمتناع عن التعامل 
فيها.

وتاب��ع »ال يج��وز تصدير كاف��ة أن��واع المطهرات 
والمعقم��ات اليدوية، إال بإذن مس��بق م��ن وزارة 
الصناع��ة والتجارة والس��ياحة، وذل��ك لمدة ثالثة 

أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

 »لجنة الحوكمة«: بحث 
الخيارات لتطوير نظام البوابة التعليمية

المعلوم��ات  تقني��ة  لجن��ة حوكم��ة  عق��دت 
واالتص��االت بالجه��ات الحكومي��ة اجتماعها 
الثالث والثالثين برئاس��ة الرئي��س التنفيذي 
لهيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكتروني��ة 
محم��د عل��ي القائد، لبحث مس��تجدات س��ير 
المش��اريع المعني��ة باللجن��ة والمصروف��ات 

التشغيلية للجهات الحكومية.
واستعرض االجتماع مشروع البوابة التعليمية 
التربي��ة  وزارة  بي��ن  المش��تركة  والجه��ود 
والحكوم��ة  المعلوم��ات  وهيئ��ة  والتعلي��م 
اإللكتروني��ة لتفعي��ل التمكي��ن الرقم��ي في 
التعلي��م، والجهود المبذول��ة من أجل تطوير 
نظ��ام البوابة من خالل اس��تضافته في بيئة 

الحوسبة السحابية.
كما تم االطالع على أهم الخدمات اإللكترونية 
التعليمي��ة  البواب��ة  نظ��ام  عب��ر  المقدم��ة 
التقنية  التفاعلي��ة واإلمكاني��ات  والممي��زات 
التي تس��هم في تحقيق الربط والتكامل بين 
مستخدمي النظام، بمن فيهم الطلبة وأولياء 
األمور والمدرس��ين وإدارة المدرس��ة، إضافة 
إلى اإلدارات المعنية بالوزارة، مش��يدة اللجنة 
بال��دور الب��ارز الذي تق��وم ب��ه وزارة التربية 

والتعليم من تطوير البوابة التعليمية.
وبح��ث االجتم��اع الخيارات الممكن��ة لتطوير 
الخدم��ات التعليمي��ة المطلوب��ة، إذ أوص��ت 
الحل��ول  م��ن  االس��تفادة  بدراس��ة  اللجن��ة 

المتوفرة في األس��واق لتضمينها في البوابة 
مث��ل منصة جوجل إلدارة الفصول الدراس��ية 
أو تطبيق »teams« للتعليم التابعة لش��ركة 

مايكروسوفت.
كما قام��ت اللجن��ة بمراجعة ومناقش��ة عدد 
من طلبات الش��راء المقدمة من قبل الجهات 
الحكومي��ة الت��ي فاق��ت تكلفته��ا التقديرية 
أه��م  وم��ن  بحرين��ي،  دين��ار  ملي��ون   1.5
ه��ذه المش��تريات دع��م وتطوي��ر األنظم��ة 
والتطبيقات الحكومية كنظام سجالت بوزارة 
الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة، إضاف��ة إلى 
تجدي��د تراخيص البرمجي��ات وتوفير خدمات 

االتصاالت ببعض الجهات الحكومية.

 »التشريع والرأي القانوني« 
تباشر تفعيل التدابير االحترازية

أعل��ن رئي��س هيئ��ة التش��ريع 
المستش��ار  القانون��ي  وال��رأي 
نواف عبداهلل حم��زة، أن الهيئة 
باش��رت ف��ورًا تنفي��ذ التوجي��ه 
السامي لحضرة صاحب  الملكي 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، 
بتطبيق نظام العمل من المنزل 
لألم العاملة، حيث قامت الهيئة 
بتطبيقه على كافة مستش��ارات 
ومنتس��بات الهيئة، وذلك إنفاذًا 
للتعميم الذي ص��در عن الهيئة 

مساء السبت الماضي. 
وأش�����اد حم���زة بالتوجيه��ات 
الملكي��ة الس��امية التي تعكس 
الملك  جالل��ة  وإيم��ان  ح��رص 
المف��دى بالم��رأة البحرينية وما 
تق��وم به م��ن دور مح��وري في 
مسيرة العمل الوطني المباركة، 
فض��اًل عن كونها إح��دى الصور 
اإلنس��انية العظيم��ة والقي��ادة 
الفذة لجاللته في تسيير شؤون 
المملكة بش��كل عام وخصوصًا 
في إطار توحيد الجهود الوطنية، 
والتدابي���ر  اإلج����راءات  واتخاذ 
االحترازي��ة والوقائي��ة لمكافحة 
في��روس كورون��ا )كوفي��د 19( 

ومنع تفشيه.

كما أعلن رئيس هيئة التش��ريع 
الهيئ��ة  أن  القانون��ي  وال��رأي 
تنفي��ذ توجيه  باش��رت كذل��ك 
األمير  الملك��ي  الس��مو  صاحب 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب 
ال��وزراء،  األول لرئي��س مجلس 
بتفعي��ل إجراءات العمل عن بعد 
بوضعها لخطة عم��ل متكاملة، 
بما يضمن تيس��ير آلي��ة العمل 
اختصاصات  تقديم  واستمرارية 
الهيئ��ة دون أي تأثي��ر، فض��اًل 
توجيه��ات  كاف��ة  تنفي��ذ  ع��ن 
يرأسها  التي  التنس��يقية  اللجنة 
س��مو ولي العه��د والتي عقدت 

اجتماعات متواصلة مؤخرًا.

ولف��ت رئي��س الهيئ��ة إل��ى أن 
الهيئة تملك كافة االستعدادات 
لتطبيق العمل عن بعد خصوصًا 
إلكتروني��ًا  عمله��ا  نظ��ام  وأن 
100% منذ ع��ام 2011، مضيفًا 
»كم��ا وقد ت��م تحدي��ث نظام 
س��ير العمل اإللكتروني في عام 
2015، فضاًل عن إتاحة إمكانية 
العم��ل  نظ��ام  إل��ى  الوص��ول 
اإلدارات  لم��دراء  اإللكترون��ي 
ول��إدارة العلي��ا من��ذ أكثر من 

سنتين«. 
وأش��اد حم��زة بقي��ادة صاحب 
الملكي األمير س��لمان  الس��مو 
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
نائ��ب القائ��د األعل��ى النائ��ب 
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء 
البحري��ن ف��ي مكافحة  لفري��ق 
في��روس كورون��ا )كوفي��د 19( 
ومن��ع تفش��يه، منوه��ًا إلى أن 
االحترازية  والتدابي��ر  اإلجراءات 
التي وضعها سموه وأشرف على 
متابعتها لحظة بلحظة كان لها 
الدور الكبير في أن تكون مملكة 
البحرين من أحد األمثلة الرائدة 
ف��ي التعامل م��ع ه��ذا التحدي 
العالمي وبش��هادة من منظمة 

الصحة العالمية.

نواف حمزة
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 »التربية اإلسالمية«: كفالة 300 أسرة
وتوزيع 200 ألف عبوة ماء على مراكز الفحص والحجر

الوطنية  المش��اريع  مدي��ر  أعلن 
بجمعي��ة »التربي��ة اإلس��امية« 
الش��يخ عادل راش��د بوصيبع، أن 
»الجمعي��ة أطلق��ت حزم��ة م��ن 
ضم��ن  المجتمعي��ة  المب��ادرات 
الحملة الوطنية لمكافحة فيروس 
كورونا )كوفيد19(«، مش��يرًا إلى 
أنها »تضمنت كفالة 300 أس��رة 
بحرينية فيما قامت بتوزيع 200 
ألف عبوة ماء على مراكز الفحص 
والحج��ر الطبي، في إطار التعاون 
القائ��م بي��ن الجمعي��ة والفريق 
الوطني لمكافحة فيروس كورونا 

)كوفيد19(.
»ه��ذه  أن  بوصيب��ع  وأض��اف 
المبادرات تأتي انطاقًا من رؤية 
الجمعية ورس��التها ف��ي الواجب 
الوطن��ي وتحقي��ق أهدافه��ا في 

العمل االجتماعي واإلنساني«.
وأوضح مدير المش��اريع الوطنية 
في جمعية »التربية اإلس��امية« 
أن »الجمعية س��تبدأ في الدفعة 
األعب��اء  تخفي��ف  م��ن  األول��ى 

أس��رة   300 عل��ى  المعيش��ية 
بحريني��ة مم��ن تض��رر دخلهم 
الشهري بسبب األوضاع الطارئة 
التي تم��ر بها الباد، حيث كانت 
ه��ذه األس��ر تعتمد ف��ي دخلها 
على األعم��ال التي تقوم بها من 
توصي��ل للم��دارس أو مش��اريع 
األس��ر المنتج��ة، وأن جميع هذه 
األس��ر خضعت لدراسة اجتماعيه 
المادي��ة  ألوضاعه��ا  وميداني��ة 

تغطي��ة  وس��يتم  واالجتماعي��ة، 
نفق��ات ه��ذه األس��ر م��ن خال 
مساهمة ش��ركاء الخير من أفراد 

ومؤسسات«.
وتطرق الشيخ عادل بوصيبع إلى 
التنس��يق القائ��م بي��ن الجمعية 
لمكافح��ة  الوطن��ي  والفري��ق 
)كوفي��د19(،  كورون��ا  في��روس 
موضحًا أن »الجمعية وفرت 200 
ألف قنينة ماء من مشروع »سقيا 

الوالدي��ن« ف��ي مراك��ز الفحص 
والحجر الطبي، دعمًا ومس��اهمة 
م��ن الجمعي��ة في ه��ذا الواجب 

الوطني واإلنساني«.
وفيم��ا يتعلق بالجان��ب الدعوي 
والتثقيف��ي، لف��ت الش��يخ عادل 
بوصيب��ع إل��ى أن »الجمعي��ة قد 
أطلق��ت حمل��ة إعامي��ة لتذكير 
الن��اس بأهمية الرج��وع إلى اهلل 
تعال��ى والتوبة إلي��ه والمحافظة 

على الص��اة والصدقات وكثرت 
االستغفار ألنها من أسباب النجاة 
والخروج من األزم��ات، باإلضافة 
إلى توحيد الكلمة وااللتفاف حول 
والة األم��ر وتنفي��ذ التوجيه��ات 
واإلرشادات الصادرة من الجهات 
المعنية وتنفيذها كواجب شرعي 
ووطن��ي، والتوق��ف عل��ن نش��ر 
اإلشاعات«. وأضاف أن »الجمعية 
قامت بالتع��اون مع مراكز توعية 

الجالي��ات بإصدار مقاطع مصورة 
بع��دة لغ��ات لتوعي��ة الجالي��ات 
باإلرش��ادات الصحية والش��رعية 
واإلج��راءات االحترازية لمواجهة 

فيروس كورونا )كوفيد19(«.
وأختت��م الش��يخ ع��ادل بوصيبع 
تصريح��ه بالق��ول إن »الجمعية 
بكافة مواردها البشرية والمالية 
وج��دت لخدمة مملك��ة البحرين 
ومواطنيها الكرام وكل من يقيم 
عليه��ا، وأن الجمعي��ة ف��ي أت��م 
االستعداد للمساهمة والمشاركة 
ف��ي أي عمل يس��اهم في حماية 
الغالي��ة«، معرب��ًا عن  مملكتن��ا 
للقي��ادة  وتقدي��ره  »ش��كره 
الحكيمة عل��ى جهودها في الحد 
من انتش��ار في��روس كورونا في 
الب��اد، والش��كر ل��كل الطواقم 
والمواطني��ن والمقيمي��ن عل��ى 
مساهماتهم ووعيهم، سائًا اهلل 
العل��ي القدي��ر أن يحفظ مملكة 
البحرين وس��ائر البلدان من كل 

شر وسوء«.

 بوصيبع: إطالق حزمة مبادرات خيرية
 وتوعوية في حملة »معًا ضد كورونا«

حملة إعالمية للتذكير بأهمية الصالة والتوبة 

توحيد الكلمة وتنفيذ التوجيهات واإلرشادات

إصدار مقاطع مصورة لتوعية الجاليات 
عادل بوصيبع

 وكيل شؤون البلديات: ننسق 
مع الجهات الحكومية لتطبيق قانون النظافة

أكد وكيل الوزارة لش��ؤون البلديات في وزارة األشغال وشؤون 
البلدي��ات والتخطيط العمراني م.الش��يخ محم��د بن أحمد آل 
خليفة، أن الوزارة مستمرة في إجراءاتها العملية لتطبيق مواد 
قان��ون النظافة العامة رقم 10 لس��نة 2019 الصادر من قبل 
حض��رة صاحب الجالة الملك المفدى وذلك بعد إقرار الائحة 
التنفيذية للقانون وصدورها من سعادة وزير األشغال وشؤون 

البلديات والتخطيط العمراني. 
وقال الش��يخ محمد ب��ن أحمد آل خليف��ة: »إن قانون النظافة 
العامة الذي تم إصداره مؤخرًا يشكل نقلة نوعية في المحافظة 
على البيئة وصحة اإلنسان والوجه الحضاري للمملكة«، مشيرًا 
إلى أن الوزارة قد اتخ��ذت عددًا من اإلجراءات من خال فريق 
العم��ل المختص الذي تم تش��كيله لتنفيذ القان��ون، مبينًا أن 

اس��تكمال البنية اإلجرائية الازمة سواء مع الجهات الحكومية 
ذات العاقة سيسهم في سرعة تنفيذ مواد القانون بما يسهم 

في خلق بيئة صحية ونظيفة«.
 وأوض��ح أن فري��ق العمل المعني قد عق��د اجتماعات عمل مع 
إدارة المناطق الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إل��ى جانب االجتماع م��ع الش��ؤون القانونية ب��اإلدارة العامة 

للمرور وكذلك تم التنسيق مع المجلس األعلى للبيئة«.
وأك��د الش��يخ محم��د بن أحم��د آل خليف��ة رب��ط المخالفات 
المنص��وص عليها في قان��ون النظافة العامة رقم 10 لس��نة 
2019 في النظام اإللكتروني لرصد المخالفات بما يمكن من 
رصدها بس��رعة كما يمكن من اس��ترجاعها واتخاذ اإلجراءات 
القانوني��ة الازمة اتجاهه��ا، وكذلك تم التنس��يق مع النيابة 

العام��ة. وأض��اف: »إن النظاف��ة العام��ة مس��ؤولية مجتمعية 
مش��تركة تتضافر فيها جه��ود الجهات الحكومي��ة والمجتمع 
ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسس��ات التربوية ومجلس 
أمان��ة العاصم��ة والمجالس البلدي��ة«، مش��يدًا بتعاون هذه 
الجه��ات وحرصه��ا على تنس��يق الجه��ود في مج��ال تطبيق 
القان��ون. وختم الش��يخ محمد ب��ن أحمد آل خليف��ة بقوله إن 
»قان��ون النظافة العامة والئحته التنفيذية يتضمنان مجموعة 
من الضوابط التي تهدف إلى المحافظة على البيئة الحضرية 
للمناط��ق واالرتق��اء بمس��توى النظاف��ة بما يتماش��ى مع ما 
تش��هده المملكة من نم��و عمراني وس��كاني ومنها إجراءات 
تجميع ونقل وحفظ المخلفات وفرزها والتعامل معها وإجراءات 

الشيخ محمد بن أحمد آل خليفةالضبط والمخالفات وغيرها«.

 وزير األشغال: اكتمال تنفيذ مبنى 
المختبرات الزراعية في هورة عالي بمليوني دينار

كش��ف وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطي��ط العمران��ي عص��ام خل��ف، عن 
انتهاء تنفيذ مشروع إنشاء مبنى المختبرات 
الزراعي��ة ف��ي منطقة ه��ورة عال��ي التابعة 
لوكال��ة الزراع��ة والث��روة البحري��ة بكلفة 
مليوني دينار، حيث أصبح جاهزًا للتش��غيل 
بعد اكتمال كافة األعمال اإلنشائية وتوفير 

المعدات واألجهزة الازمة.
المختب��رات  مش��روع  إن  الوزي��ر،  وق��ال 
الزراعي��ة يه��دف إل��ى النه��وض بالقطاع 
الزراع��ي من خ��ال توفير أفض��ل الخدمات 
الحل��ول  وتوفي��ر  والمربي��ن،  للمزارعي��ن 
المناس��بة بم��ا يضمن س��امة منتجاتهم، 
وتحس��ين نوعيتها، باإلضافة إلى تحس��ين 
مس��توى الخدمات المقدمة إل��ى الموردين 
للس��لع المختلفة من النبات��ات والحيوانات 

واللح��وم، خصوصًا فيم��ا يتعلق في تحديد 
واللوائ��ح  للقواني��ن  مطابقته��ا  م��دى 
التج��ارة  التنفيذي��ة واش��تراطات منظم��ة 
الدولي��ة واتفاقيات الصحة النباتية والصحة 
الحيواني��ة. وأش��ار إل��ى أن المبنى يتضمن 
عددًا م��ن المختبرات التخصصي��ة النوعية 
والت��ي تتمثل ف��ي مختبرات وقاي��ة النبات 
النبات��ات«، مختبرات  »الحش��رات وأمراض 
التربة، الزراعة النسيجية، المبيدات، مختبر 
السامة الغذائية، مختبرات المياه، التقنيات 
الجزيئي��ة والمصلي��ة، الطفيلي��ات، ومختبر 

األحياء الدقيقة.
االجمالي��ة  األرض  مس��احة  ب��أن  يذك��ر 
للمش��روع تبل��غ 20,060 مت��ر مرب��ع وتم 
فيها بن��اء المبنى على مس��احة 2700 متر 
مرب��ع، حي��ث يتكون م��ن طابقي��ن أرضي 

وأول ويش��مل المعامل المختلف��ة الزراعية 
والحيوانية ومكاتب إدارية ومخازن ودورات 
جمي��ع  إل��ى  باإلضاف��ة  وكافتيري��ا،  مي��اه 
المراف��ق الخارجية الازم��ة متضمنة غرفة 
حارس وس��ورًا خارجيًا وغرف��ة تحكم وغرفة 
مضخ��ات ومحطة كهرب��اء فرعي��ة وتوفير 
مواقف للس��يارات في حدود 33 موقف. وتم 
األخ��ذ بعين االعتب��ار في تصمي��م المبنى 
تطبيق أفضل الممارسات العالمية للمباني 
الخض��راء التي توليه��ا الحكوم��ة والوزارة 
اهتمام��ًا كبي��رًا في جميع مش��اريع المباني 
باس��تخدام م��واد البن��اء الصديق��ة للبيئة 
كالطاب��وق الخفيف والزج��اج العازل للحرارة 
وأجهزة التكيف العالية الكفاءة ونظام إعادة 
تكثيف مياه أجهزة التكيف الس��تعمالها في 
الري، ومصابيح ترش��يد الكهرباء، وخزانات 

المياه العازلة والس��قوف العازلة، باإلضافة 
ال��ى توفي��ر مواق��ف الس��يارات ومنحدرات 
ومداخل وحجم األبواب والمصاعد المناسبة 

ل��ذوي االحتياجات الخاص��ة، وأنظمة تكيف 
الهواء بمواصفات عالي��ة من حيث الكفاءة 

العالية للطاقة.

رؤساء مجالس بلدية: عقد االجتماعات »أونالين« قريبًا
كش��ف رؤس��اء مجالس بلدية ل�»الوطن« عن وجود 
توج��ه م��ن قب��ل وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطي��ط العمران��ي لتطبي��ق العم��ل ع��ن بع��د 
»أوناين« وذلك لعقد االجتماعات الدورية واستقبال 
الطلب��ات وجمي��ع الخدمات البلدي��ة، مؤكدين أنهم 
بانتظ��ار اإلعان الرس��مي لتنفيذ األم��ر أو من خال 
تعديل الائحة الداخلية لكل مجلس على حدة بحيث 

يكون العمل بشكل صحيح وقانوني.
وأك��د رئي��س المجلس البل��دي للمنطق��ة الجنوبية 
ب��در التميم��ي: »إننا ف��ي انتظار اإلعان م��ن وزارة 
»البلديات« لعق��د االجتماعات »أوناين« لكي يكون 
عملنا وفق اإلجراءات الرس��مية، حيث إننا ال نستطيع 
اتخاذ إجراء ش��خصي دون موافقة الجهة الرس��مية، 
ألننا ف��ي النهاية تحت مظلة الوزارة، علمًا بأنه تمت 
مراعاة عدم تجاوز ال�20 ش��خصًا ف��ي قاعة االجتماع 
االس��تثنائي الذي عق��د مؤخرًا مع األخ��ذ باإلجراءات 

الوقائية«.
م��ن جهته، ق��ال رئي��س المجلس البل��دي للمنطقة 
الش��مالية أحمد الكوهجي: »تواصلنا م��ع المعنيين 
في قس��م »اآلي تي« من أجل عق��د االجتماعات عن 
بعد بالتزامن م��ع توجيهات ديوان الخدمة المدنية، 
وج��اري العمل عل��ى مش��روع ال�»أوناين« وس��يتم 
تطبيقه بأس��رع وقت ممكن، حي��ث يوجد توجه من 
قب��ل وزارة »البلدي��ات« لتطبي��ق ذلك، علم��ًا بأنني 
تواصلت م��ع رئيس مجل��س أمان��ة العاصمة صالح 
ط��رادة لمعرفة رأيه، والذي أيد العمل عن بعد، حيث 
أتوق��ع أن جميع المجالس البلدية تؤيد ذلك التوجه، 

ولكن نحن بانتظار التوجه الرسمي«.
وأض��اف: »بالنس��بة لطلب��ات المواطني��ن فقد قمنا 
بإب��اغ قس��م تقنية المعلوم��ات ف��ي البلدية بعمل 
صفح��ة خاصة لتقديم تل��ك الطلبات من خال رابط 
إلكترون��ي، وكونه يحتاج وقتًا لتنفيذه، قمنا بش��كل 

مؤقت باس��تقبال الطلبات على برنامج »الواتساب«، 
ولكن خال األيام القليلة القادمة س��نقوم باستخدام 
الرابط اإللكتروني مع التدريب السريع على استخدام 
نظ��ام teams للعمل عن بعد ف��ي أي مكان، ناهيك 
ع��ن أخذ بع��ض اإلج��راءات االحترازية مث��ل تطهير 
مبن��ى البلدي��ة باإلضافة إل��ى العمل ع��ن بعد للحد 
من التواصل المباش��ر، وفي ظل توجيهات سمو ولي 
العه��د بأن التجمعات يجب أال تزيد عن 20 ش��خصًا، 
وبما أن قاعة اجتماعات المجلس صغيرة نوعًا ما فإننا 
في طور إيج��اد بدائل أخرى كاختي��ار موقع آخر حتى 
يحي��ن موع��د التطبيق عن بعد، مع وج��ود احتمالية 
تأجي��ل االجتماع القادم الذي من المقرر انعقاده هذا 

األسبوع«.
م��ن جانبه، أيد رئيس مجل��س أمانة العاصمة صالح 
ط��رادة الموض��وع، قائ��ًا: »نؤيد اقت��راح أن تكون 
االجتماع��ات »أوناي��ن« ولك��ن الائح��ة الداخلي��ة 

بالنس��بة العتماد النصاب والتصويت ال تحتوي على 
ج��زء يتعلق بعق��د االجتماعات عن بع��د »أوناين«، 
لذلك طلبن��ا من رئي��س اللجنة المالي��ة والقانونية 
بالمجلس خلود القطان بأن يتم التعديل في الائحة 
الداخلي��ة، بحي��ث عندما نعقد االجتماعات نس��تطيع 
أن نتمها بش��كل صحي��ح وقانوني، ألن المستش��ار 
القانون��ي عليه مهمة المحاس��بة على التصويت في 
االجتماعات من خال رؤية أيدي األعضاء مرفوعة مع 
حساب العدد، لذلك تعديل الائحة الداخلية ضروري 
بحيث تسمح للمجالس البلدية عقد اجتماعاتها بهذه 
الطريقة وتعتمد بالنسبة للتصويت والنصاب واتخاذ 
القرارات ليتم قبولها، وبش��كل ع��ام توجد طريقتان 
لتطبي��ق ذلك، إما أن كل مجلس يق��وم بالتعديل أو 
يأت��ي توجيه من »البلديات« بالب��دء بتطبيق العمل 
»أوناي��ن«، ألن الجميع اآلن يعمل بحس��ب الائحة 

الداخلية الموجودة حاليًا بشكل قانوني«.

فاطمة يتيم
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الفيروس ال تنقله الحكومة 
بل شخص عديم المسؤولية

ما إن تخطط الدولة ألمر ما أو قرار ما نبقى نحن 
الشعب ملتزمين بدور المتفرج فقط، ويمكن أن 
يتطور أمرن��ا ونصبح نقادًا للحكوم��ة فيما بيننا. 
واألصل أن الدولة لها أربعة أركان والشعب ركن 
أول وأساس��ي فيها، وال يج��ب أن يكون أو يظن 

نفسه بعيدًا عن أي أمر وقرار.
كذلك المس��ؤولية، هي واجب الحكومة ويشترك 
معها الشعب في التطبيق، خاصة في أمور تمس 
بش��كل مباشر وحساس جميع أفراد الشعب، وفي 
هذه الحال��ة يكون دور الش��عب أكبر في تطبيق 
الخط��ط واألوام��ر. كح��ال إج��راءات وتوجيهات 
مواجه��ة فيروس كورونا، هي قرارات صدرت من 
الحكوم��ة والجهات الس��يادية في البل��د، ولكن 
الدور األكب��ر في تطبيقها ينصب على الش��عب، 

ففي األخير هي أمور تتعلق بصحته وحياته.
فئة س��لبية وسوداء في المجتمع تجد في أي قرار 
أو أمر يص��در من الحكومة س��ببًا للعناد والعمل 
عكس��ه، ليس إال من أج��ل العناد، ه��م فئة وإن 
كانت بسيطة إال أنها لها أثر في المجتمع، وهذه 
الفئة ليس��ت جماع��ة خارجة عن القان��ون أو فئة 
إرهابي��ة أو فئ��ة خائن��ة أو... أو...! فقط هي فئة 
تريد أن تقول إنن��ا موجودون، وإننا جزء من هذا 

المجتمع وال تريد أمرًا آخر.
تصرف��ات بعض أف��راد المجتمع والت��ي ال تمثل 
دين��ًا أو مذهب��ًا أو تيارًا هي تصرف��ات تصدر من 
قدر اإلحس��اس بالمس��ؤولية لدى الفرد ونضجه 
الفكري، فمن يخالف أبس��ط ق��رارات الدولة في 
م��ا يخص الحج��ر الصحي ال يفع��ل ذلك من باب 
المؤامرة وقصد نش��ر الفيروس في المجتمع بل 
يج��د األمر ما بين التس��لية »بالش��قاوة« أو قلة 
تقدي��ره للموقف، حي��ث يحس أنه ال يش��كل أي 

خطر على نفس��ه أو على المجتم��ع وأنه »بخير« 
وجميع ما يقال مبالغ فيه.

وكل ه��ذا األم��ر أيها المس��تهتر يس��مى »عدم 
المسؤولية« وهي صفة أدخلت مجتمعات متقدمة 
وس��بقتنا في سنوات بل مئات السنوات من حيث 
التقدم التقني والمعرفي والعلمي، وأبس��ط مثال 
لذل��ك م��ا تعرضه لنا شاش��ة الحي��اة، مجتمعات 
كاملة في أوروب��ا أصبحت تعيش في خوف وعجز 
م��ن فيروس كورونا، س��نوات طويلة من التقدم 
في مجال الطب لم تش��فع للمجتمعات األوروبية، 
ليس ألن ما قيل عنها كذب، بل أنها »حكوماتها« 
وضعت في موقف ال تحسد عليه، فرغم التحذيرات 
والتوجيهات ظلت المجتمع��ات األوروبية الراقية 
في اس��تهتار وعدم مباالة، الناس تخرج وتتخالط 
مع بع��ض وتتزاحم في كل م��كان دون اكتراث، 
مما جعل من انتشار الفيروس بالشكل المتوحش 
فيها أمرًا حتميًا. كما أن حكومات الدول األوروبية 
لم تكن في بداية األزمة جادة في مواقفها وتأخذ 
قرارات حازمة تل��زم مجتمعاتها للحد من ظواهر 

االختالط.
وه��ي أمور وهلل الحمد س��بقت به��ا مملكتنا من 
حيث الق��رارات واإلجراءات، رغ��م أن الدولة تعي 
تمام��ًا أن لكل ق��رار ثمن��ًا، وانعكاس��ًا قويًا على 
االقتصاد ال��ذي يتعافى بالتدري��ج، إال أن الدولة 

قدمت مصلحة الناس على كل شيء، وال تزال.
وكل م��ا نتمناه من أبن��اء هذا البل��د ومن يقيم 
فيها أن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يكونوا 
ش��ركاء مع الحكومة في مكافحة ه��ذه المرحلة، 
بااللتزام والحرص، وه��م أهاًل لها. فالفيروس ال 
تنقله الحكومة وال الناس بل ينقله شخص عديم 

المسؤولية.

عالقون في األرض

تتداول وس��ائل اإلعالم المحلي��ة المختلفة أخبارًا 
عن العالقين في إيران وينتظرون العودة، ومنشأ 
ذل��ك التعليق الحاصل بس��بب اضط��راب الوضع 
عمومًا ف��ي الداخل المحلي، ومحاولة الس��يطرة 
على انتشار الفيروس بالداخل قبل استقبال بقية 
العالقين وإخضاعه��م للمتابعة في البحرين، مع 
توفير كاف��ة العالجات واالحتياط��ات واإلجراءات 
الوقائي��ة له��م هن��ا. ولك��ن رغ��م أن موض��وع 
العالقين بات يتم تداوله كثيرًا، إالَّ أن في حقيقة 

األمر ليس هم وحدهم العالقون..!!
ل��و تأملنا قلياًل في أحوال العالم، وتفش��ي مرض 
الفي��روس ف��ي كاف��ة أصق��اع األرض، وكيف أنه 
لم يع��د ثمة مكان آمن بالكام��ل يمكن االلتجاء 
أو الرك��ون إليه، وكيف أن حركة الس��فر والتنقل 
مش��لولة ف��ي العالم حيث ما من مف��ر على كافة 
المقايي��س، لوجدن��ا الحقيقة القاس��ية وهي أننا 
جميعًا عالقون ف��ي األرض، حيث ال يمكننا النفاذ 
منه��ا وال االحتماء مما يحي��ط بنا من تهديدات، 
إاّل بالح��د األدن��ى الممك��ن، في ظل نف��اد كثير 
م��ن منتجات التعقي��م والوقاية م��ن الصيدليات 
واس��تمرارية خ��روج الن��اس للعم��ل بطريقة أو 
بأخ��رى، ومضي الناس في حياته��م العادية ولو 
بوتي��رة أق��ل من قب��ل، ولك��ن ما من إج��راءات 
حقيقي��ة وعميق��ة للق��ول باتخاذ خط��وة تقطع 

احتماالت انتشار الفيروس من جذوره.
عندم��ا نتحدث عن حج��م األزمة الت��ي يواجهها 
العالم أجمع، وكيف أن األمر معقد لحد يتعذر فيه 
االس��تمرار في اللقاءات العائلية ومجالسة الرفاق 
المقربي��ن، بل ويصل إلى حال��ة الهلع في مواقع 

العم��ل والش��عور بعدم األمان م��ن كافة الزمالء 
المحيطي��ن – وهو حق فما من ضمانات الحتمال 
إصاب��ة أي أحد من عدم��ه- يصبح األم��ر كارثيًا 
ليس على المستوى الصحي وحسب بل حتى على 

المستوى المعنوي للجماعات.
وبينم��ا نجد الن��اس جميعًا من��ا عالقين والوضع 
أصبح يهدد معنويات كثيرين، ما زال هناك القلة 
القليل��ة ممن س��بقوا غيرهم إلى طري��ق الوعي 
اإلنس��اني، تجده��م يراقب��ون ما يج��ري حولهم 
بثق��ة واطمئنان وربما متفرجي��ن ضاحكين على 
ح��ال الناس ف��ي هذا العال��م وم��ا يعتبرونه قلة 
وع��ي، ألنهم يجدون أنفس��هم آمنين في ظل ما 
يتمتعون به من مناعة جس��دية مدعومة بصحة 
نفس��ية عالية وس��عادة نظرًا لما يمارس��ونه من 
تمارين تأمل وأداء لرسالتهم الروحية وغيرها من 
االعتبارات المرتبطة بالوعي اإلنس��اني والروحي 

تحديدًا. 

* اختالج النبض:
»ل��كل امرئ ما نوى«، وإن كان الوعي اإلنس��اني 
طريقنا ف��ي هذا العالم للخالص م��ن هذا الوباء 
المدم��ر، فلنن��وي التعاف��ي والتش��افي ل��أرض 
والناس جميعًا، ولننوي حياة مباركة طيبة مثمرة. 
كثير من التمارين التي يمكننا ممارستها إلطالق 
النوايا في الكون ليحققها اهلل وليعقدها بش��فرة 
التحقي��ق واالس��تجابة »ك��ن«، ومتى م��ا أطلقنا 
النوايا بصف��ة جماعية على هيئة جلس��ات تأمل 
أو دعاء س��نكون كثفنا طاقة الني��ة ليباركها اهلل 

ولتكون أدعى للتحقق.

بينما نجد الناس جميعًا منا عالقين والوضع أصبح يهدد معنويات 
كثيرين ما زال هناك القلة القليلة ممن سبقوا غيرهم إلى طريق 

الوعي اإلنساني تجدهم يراقبون ما يجري حولهم بثقة واطمئنان

أجد نفسي من أشد المؤيدين إلغالق مقاهي الشيشة غلقًا تامًا في أيام 
الوباء وتقليص عددها قدر اإلمكان بعد ذلك وتشديد الرقابة الصحية عليها

درب الزلق

في نفس الليلة التي أعلنت فيها الجهات الرس��مية في 
البحرين إغالق دور السينما والمراكز الرياضية ومقاهي 
الشيش��ة منعًا للتجمعات وحرصًا على عدم تفش��ي وباء 
»كورونا« تفقدت مع صديق بعض المجمعات والشوارع 
التجاري��ة فوجدناها ش��به خالية. الن��اس لزمت بيوتها 
خوفًا على نفس��ها وعائالتها من التقاط الفيروس الذي 
ال عالج له وهذا أمر إن دل على شيء إنما يدل على وعي 
عاٍل بمخاطر الخروج بدون س��بب ف��ي ظل وضع وبائي 

غير معروفة تبعاته ونتائجه. 
بعده��ا، انتقلنا من ب��اب الفضول إلى إح��دى المقاهي 
الت��ي كانت على مش��ارف اإلغالق، حي��ث كان الصديق 
مصرًا على معرفة حال مدمني الشيشة في أيام فيروس 
»كورون��ا« خاصة وأنه من أش��د المعارضين لمش��اريع 
مقاهي الشيش��ة التي غزتن��ا ولخبطت ثواب��ت الترفيه 
لدينا. وقبل الوصول إلى المقهى، كان يردد »أش��ك أن 
المدمن سيمنعه كورونا أو أي شيء آخر من ملء صدره 

بدخان التبغ«!
دخلنا المقه��ى لنلقي نظرة الفضول، ف��إذا به فارغًا إال 
من بضعة أش��خاص، بعضهم نساء. هنا تنهد الصديق 
وخاطبني قائ��اًل »ما نراه هذه اللحظ��ة هو مثال صريح 
لإلدمان الذي يجبر اإلنسان على المخاطرة بحياته وحياة 
أهله وأس��رته في أيام الوباء الخطي��ر من أجل »نفس« 
شيشة«. وأضاف »األش��خاص الجالسون هنا اآلن وعلى 
الرغ��م من كل التعليمات بتجنب هذه األماكن، هم من 
س��يطرت عليهم الشيش��ة وس��لبت حريتهم ولن يفيد 

معهم تحذيرات صحية كانت أو اجتماعية«. 
 ونحن نهم بالخ��روج، التفت الصديق علي وقال »انتبه 
للمرأة الجالس��ة في الزاوية لوحدها، سأحدثك عنها في 
الس��يارة«. ركبنا الس��يارة، وبدأ الصدي��ق في الحديث، 
»هذه المرأة زميلتي في العمل، ولديها أطفال، تتركهم 
وحده��م يوميًا صبحًا وعصرًا ومس��اًء م��ن أجل تدخين 
الشيش��ة غير مكترثة بتربية أو رعاية أو بوباء وأمراض، 
هذا ما أس��ميه »إدمان وضياع وهدم متعمد لأس��رة«. 
وأض��اف »أمثاله��ا من نس��اء ورجال أضاعه��م اإلدمان 

ودفعهم لالستهتار«. 
أثارن��ي موضوع المرأة التي تح��دث عنها صديقي، فلم 
أتص��ور أن يخاطر إنس��ان بكامل قواه العقلية بأس��رته 
وأطفال��ه م��ن أج��ل نفخة دخ��ان خاصة ف��ي ظل وضع 
وبائي خطير. وخالل أيام انهمكت في القراءة عن أضرار 

الشيشة ليس على الصحة فقط بل على األسرة فوجدت 
تصريحًا صحفيًا للفاضلة، هالة رمزي فايز، عضو مجلس 
الشورى ورئيس لجنة ش��ؤون المرأة والطفل تذكر فيه 
أن المرأة التي تذهب لتدخين الشيش��ة يوميًا وتقضي 
س��اعات طويلة ف��ي المقاه��ي تاركة أطفاله��ا من غير 
رعاي��ة تعتبر مهملة. ومما ال ش��ك في��ه أن الرجل الذي 
يتردد يوميًا دون هوادة على مقاهي الشيش��ة للتدخين 

ويقضي فيها ساعات ينطبق عليه نفس الكالم. 
وس��ارعت بالحديث م��ع الفاضلة فايز ح��ول تصريحها، 
فقالت »لو بيدي ألغلقت كل مقاهي الشيشة«. فالسيدة 
الموق��رة، األم والزوج��ة، والت��ي تمثل الم��رأة الحديثة 
الناجحة، يزعجها كثيرًا تصرف��ات جيل هذه األيام الذي 
أباح التدخين لنفسه رجااًل ونساء ضاربين عرض الحائط  
جميع المحاذير الدينية والطبية واألسرية واالجتماعية.

البع��ض، يج��رب التب��غ أو الكح��ول أو حت��ى المخدرات 
»والعياذ باهلل«، من باب التس��لية م��ع األصحاب أو من 
باب إثبات الرجولة واالس��تقاللية - بالنس��بة للرجال - 
أو من باب التحرر والمس��اواة - بالنس��بة للنساء - لكن 
المع��روف والمثبت أن س��رعان ما تتمكن ه��ذه المواد 
القاتلة من اإلنس��ان وتجعله أسيرًا لها تتحكم فيه وفي 
مزاجه وفي حياته وتغيبه عن مسؤولياته وال يتفكك من 

قيدها إال من رحم ربي وبعد سنوات من العالج.
وأجد نفسي من أشد المؤيدين إلغالق مقاهي الشيشة 
غلق��ًا تامًا في أيام الوباء وتقلي��ص عددها قدر اإلمكان 
بعد ذلك وتش��ديد الرقاب��ة الصحية عليه��ا. وأبين أن 
الفاضل��ة هالة فايز، تمنت في نهاي��ة حديثها معي، أن 
تتخذ إجراءات تحذيرية جادة لمرتادي مقاهي الشيش��ة 
لتنبيههم حول مخاطر تدخين التبغ من الخرطوم الذي 
يتج��اوز خطره تدخين الس��جاير حس��ب كل الدراس��ات 

خاصة بعد أن استشرى تدخين الشيشة بين الشباب. 
الفرق بين م��رض فيروس كورونا وم��رض اإلدمان أن 
األول ق��د ال يك��ون لإلنس��ان دخل فيه كثي��رًا، فهو بال 
ش��ك ابتالء رباني وحالة مفاجئ��ة لم يكن لها مقدمات، 
أما الثاني فيجلبه اإلنس��ان لنفسه بسبب لحظات طيش 
أو تس��لية، تتحول مع م��رور الوقت إل��ى إدمان ومآٍس. 
واألشنع أن يجتمع خطر فيروس كورونا مع خطر اإلدمان 

في مكان واحد. النتيجة قد تكون قاضية. 
اإلدمان بأش��كاله يصف��ه المثل الذي يقول »يا ماش��ي 

درب الزلق ال تآمن الطيحة«.

ما هي فلسفة العزل 
المنزلي؟ ولماذا ُنعزل؟

حت��ى ولو أننا في »منطقة آمنة« في البحرين وهلل الحمد، 
وذل��ك بفضل تعاط��ي الحكوم��ة الموقرة والش��عب مع 
التعليمات الخاصة بالقضاء المبكر على مرض »كورونا«، 
إال أن العزل المنزلي يجب أن يكون س��اري المفعول حتى 

القضاء عليه نهائيًا.
ف��ي أح��د اللق��اءات المهم��ة ألح��د األطباء الش��باب في 
البحرين، حاول من خالله تس��ليط الضوء على »فلس��فة 
الع��زل« -إن ص��ح التعبير-، ليبين لنا م��ا ينبغي أن نحذر 

منه وما ينبغي االحتراز منه، وما هي فكرة العزل؟
يق��ول الدكتور، ب��أن اتِّب��اع التعليمات الخاص��ة بالعزل 
ف��ي غاية األهمية، فهي البد أن تس��ير بش��كل متواٍز مع 
خط��ة الدولة عبر مؤسس��اتها الصحية للعالج المخصص 
للمصابي��ن بالم��رض، والت��ي مقارها مش��افي البحرين 
ومراكزه��ا الصحي��ة وأماك��ن الحج��ر الصحي. ه��ذا هو 

الواضح، وهذا هو المشاع والمعروف عند غالبية الناس.
لكن، ما هي فلس��فة العزل نفسه؟ ولماذا التشديد عليه؟ 
ولماذا تطلب الدولة منَّا أن نعزل أنفسنا اجتماعيًا، وذلك 
بع��دم االختالط بش��كل نهائ��ي مع المجاميع البش��رية؟ 
يؤك��د الدكت��ور الش��اب، أن ع��دم التزام الن��اس بالعزل 
المنزل��ي يعن��ي، إصاب��ة أكبر ق��در من الن��اس بالمرض 
بسبب سرعة العدوى به، مما يعني ربما فقدان السيطرة 
عل��ى األعداد الكبيرة التي س��تتعرض للم��رض. وبذلك، 
ستتعرض منشآتنا الطبية لضغط هائل غير محتمل. وهنا 

تكمن الخطورة.
ولنعطي هنا مثااًل لتوضيح الفكرة. إذا كانت مستشفياتنا 
وكوادرنا الطبية في البحرين، لها طاقة استيعابية الحتواء 
مصابين بمرض فيروس كورونا يقدر عددهم بنحو 500 

مص��اب كحدٍّ أقصى، وأن عدم ف��رض العزل المنزلي في 
نظر أصحاب القرار، س��يضاعف العدد-على سبيل المثال- 
ألكث��ر م��ن 4000 مص��اب، فنحن بذل��ك خلقن��ا ضغطًا 
غي��ر محتمل على منش��آتنا الصحية والطبي��ة وحتى على 
إمكانياتنا من حيث أعداد األجهزة واألس��رَّة وغيرها، مما 
يعني فقدان الس��يطرة تمامًا على هذه األعداد، وخروجها 
من بي��ن أيدينا، وهذا ما حصل إليطالي��ا تمامًا. حيث إن 
عدد المصابين هناك، فاق القدرة االس��تيعابية للمرضى 
بش��كل رهي��ب للغاية، مما ش��كل انفالت��ًا حقيقيًا لأمن 
الصح��ي، فارتفع��ت الوفيات بش��كل خرافي جدًا بس��بب 
استهتار الكثير بفكرة العزل، وليس بسبب المرض نفسه.

البحرين، ال تري��د الوصول إلى هذه المناطق غير اآلمنة- 
كما ذكرنا ف��ي بداية حديثنا هذا- في محاربتها لفيروس 
كورون��ا، ومن هن��ا فرضت العزل للح��د األقصى من أجل 
عدم تفشي اإلصابات وتزايد أعدادها بشكل كبير للغاية، 
لي��س ألن المرض ه��و أخطر ما يمكن تص��وره من بين 
األمراض األخرى، كال، وإنما الفكرة تحوم حول الس��يطرة 
علي��ه من خالل الع��زل، للقض��اء عليه في زمن قياس��ي، 

وليس من خالل تهويله وتخويف الناس بسببه.
حين نفهم »فلس��فة العزل الصحي« بهذه الطريقة، فإننا 
بذلك س��نضرب عصفورين بحجر واحد. س��تتقلص عدد 
اإلصابات بالم��رض للحد األدنى، واألم��ر اآلخر، هو عدم 
الضغ��ط على كوادرنا الطبية بش��كل ال يطاق، مما يعني 
تفرغهم التام والمريح لمعالجة المصابين والعناية بهم. 
ه��ذا الفهم هو م��ا نتمن��ى أن يصل لكل أبن��اء البحرين 
األعزاء. وش��كرًا لكل منعزل يس��اهم بعزل��ه الصحي في 

محاربة الدولة للمرض.
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عقوبة المتسترين 
 على المصابين 

بـ »كورونا«

رغم أن اختالف المس��توى الثقاف��ي بين الناس يعتبر من حي��ث المنطق مبررًا 
كافي��ًا الختالف تعامل األفراد م��ع فيروس كورونا المس��تجد )كوفيد 19( حيث 
من الطبيعي أن يكون س��لوك األكثر علم��ًا وثقافة أكثر رقيًا وحرصًا على تحمل 
المس��ؤولية بإبالغ الجه��ات ذات العالقة فورًا في ح��ال إصابتهم بالفيروس أو 
الشك في إصابة أحد ممن حولهم به، بينما يعمد الذين هم في مستوى ثقافي 
وعلمي أدن��ى إلى الهروب واالختباء وإخفاء مثل ه��ذه المعلومة الخطيرة. رغم 
منطقية وواقعية هذا إال أن القانون ال يفرق بين الفئات والمس��تويات الثقافية 
والعلمي��ة وال يعفي أحدًا م��ن االلتزام بم��ا ينبغي االلتزام ب��ه، فيعتبر الجميع 
مس��ؤولين تجاه أنفس��هم وأس��رهم ومجتمعهم، ويحاس��ب الجميع من دون 

استثناء. 
القانون يحاس��ب كل متس��تر على المصابين بفيروس كورونا بغض النظر عن 
المس��توى الثقافي والظروف التي هم فيها، فقوانين مكافحة األمراض السارية 
تح��ذر من عدم التقدم لإلبالغ عن  اإلصابة ومن عدم اإلبالغ عن المصابين أو 
المش��تبه في إصابتهم باألمراض الس��ارية ومنها فيروس كورونا الذي هو من 

هذه األمراض. 
 التقصي��ر في عملية اإلبالغ والتس��تر على اإلصابة أو المصابين مش��اركة في 
انتش��ار الفيروس لذا يعد جريمة. ه��ذه المعلومة ينبغي أن يدركها الجميع من 
دون استثناء، ففي هذه الظروف االستثنائية ال مكان وال قيمة لألعذار. وبالطبع 
فإن مسؤولية األطباء في القطاع الحكومي والخاص والصيادلة ومزاولي المهن 
الطبية األخرى أكبر وعقابهم أش��د متى علموا أو اشتبهوا في إصابة أي شخص 
أو وفات��ه بالفيروس – أو أي مرض من األمراض الس��ارية – ولم يقوموا بإبالغ 

الجهات التي يتبعونها بحكم عملهم خالل فترة زمنية يحددها القانون.   
واألمر نفسه فيما يخص المسؤولين المباشرين عن المصابين أو المشتبه في 
إصابتهم، ومنهم قادة الس��فن والطائرات والمركب��ات العامة ومديرو الفنادق 
والمعس��كرات والمالجئ والمس��ؤولون عن التجمعات الس��ياحية أو غيرها من 
التجمعات، فمس��ؤولية هؤالء كبيرة وهي تبدأ باإلب��الغ عن وجود المريض أو 
المش��تبه في إصابته أو وفاته. وبس��بب الظرف الصحي الط��ارئ فإن القصة ال 
تكم��ن كلها في الجانب األمني فقط، فعدم اإلبالغ يعد مخالفة صريحة ألحكام 
ونصوص القانون تس��توجب عقابي��ن، األول هو التقصير ف��ي القيام بالواجب 
المهن��ي، والثاني هو التأخر عن القيام بواجب وطن��ي. والوطنية في مثل هذه 
األحوال التي يمر بها العالم ويتهدد فيها الفيروس صحة وأرواح الجميع تتقدم 
على كل ش��يء، ويكفي القول بأن اإلبالغ عن اإلصابة نتيجتها المباشرة حماية 

جميع األفراد والحفاظ على صحتهم وأمن المجتمع. 
التأخر أو التردد عن اإلبالغ عن وجود إصابة بالفيروس أو وجود مشتبه بإصابته 
به تقصير في حق الوطن وجرم يعاقب عليه القانون الذي ال ينظر في مثل هذه 
األحوال والظروف إلى المس��توى الثقافي والعلمي لألفراد، فعدم إبالغ الجهات 

ذات العالقة بالحالة جريمة، والقانون يعاقب مرتكبها. 
م��ا يح��دث – واألكيد أنه حدث من��ذ إعالن العالم حالة الطوارئ بس��بب تمكن 
الفيروس وانتش��اره بصورة أوسع وأسرع – هو أن البعض من محدودي الثقافة 
والعل��م من غي��ر المقدرين للعواقب أو المس��تهترين يفضلون الس��كوت عن 
الكش��ف عن حالتهم الصحية أو التس��تر على المصابين الذين يعيشون معهم 
في المكان خش��ية الدخول ف��ي مرحلة الحجر الصحي ف��ي المراكز المخصصة 
لذلك أو الحجر المنزلي لمدة أسبوعين. هنا يأتي دور القانون الذي ال يفرق بين 
الناس، وهنا يأتي دور المس��ؤولين عن تطبيقه، فالتس��تر على إصابة ش��خص 
بمرض من األمراض السارية جريمة كاملة األركان والتردد في تطبيق القانون 

أو التسامح في هذا التقصير جريمة أخرى، وهذا وذاك مرفوضان. 
التس��تر على  المصاب بالفيروس أم��ر غريب على هذه البالد وأهلها وينبغي أال 

يحدث مطلقًا.
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 حمد بن عيسى.. قدوة 
للعالم في مكافحة األزمات

حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 
حفظه اهلل ورعاه، جع��ل البحرين قدوة 
إنسانية يحتذى بها على مستوى الكرة 
األرضي��ة، فالبحري��ن الصغيرة أصبحت 
اس��مًا عالمي��ًا ونموذج��ًا عل��ى كاف��ة 

األصعدة.
 توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك 
المف��دى أيده اهلل ورع��اه جعلتنا أقوياء 
فخوري��ن متفائلي��ن بالق��ادم، نواج��ه 
التحدي��ات بعزيمة وإصرار نحو تجاوزها 
لألفضل، فكل أزمة تأتي للبحرين فهي 
تعطينا دافعًا بأن نتمسك ونتعاضد نحو 

أن نكون نموذجًا للتعايش والتآخي.
أما على الصعيد اآلخر، في ظل األوضاع 
الدولي��ة، فإن اإلج��راءات التي اتخذتها 
المملكة ف��ي مكافحة في��روس كورونا 

فإن��ه وهلل الحمد قامت الجهات المعنية 
باالستعدادات وفق اإلمكانيات المتاحة، 
وأن جمي��ع اإلج��راءات االحترازية جاءت 
على قدر المسؤولية، وهذا األمر شهدت 
به منظمة الصح��ة العالمية وكل ذلك 
يرجع إل��ى المتابعة المس��تمرة للرجل 
ال��ذي بات يق��ود غرفة عملي��ات تعمل 
24 س��اعة ترص��د أواًل ب��أول تطورات 
ه��ذا الفيروس على المس��توى المحلي 
والدولي، صاحب السمو الملكي، األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، 
نائب القائد األعلى، النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء، حفظه اهلل ورعاه.
فاإلج��راءات واالس��تعدادات التي قامت 
به��ا المملك��ة ليس��ت ولي��دة اللحظة 
فهي نت��اج عمل متواص��ل ومجهودات 
جب��ارة قامت به��ا الحكوم��ة الموقرة، 

أفض��ل  لتوفي��ر  ضخم��ة  وإمكاني��ات 
األساليب والممارسات الصحية الدولية 
لمواجه��ة ه��ذه النوعية م��ن األوبئة، 
فه��ي ملبي��ة لطموح��ات الجمي��ع بال 
اس��تثناء وال يمكن في ي��وم من األيام 
إغفال هذا الجانب من تلك المجهودات 
الت��ي بات��ت الي��وم محط��ة مهمة من 
محط��ات المملك��ة لتثب��ت للعالم بأن 
م��ا تعمل علي��ه المملكة منذ س��نوات 
ليس��ت مج��رد ش��عارات فضفاض��ة بل 
عماًل مدروسًا ومحكمًا وأفضل من دول 
كب��رى وأوروبية ذات الصيت العالي في 
الخدمات الصحية وهي بأول أزمة اندثر 
ه��ذا النظام حتى طبق »ط��ب الحرب« 

مثل إحدى الدول األوروبية.
من��ا  تحت��اج  المجه��ودات  ه��ذه  كل 
كمواطنين ومقيمين أن ننظر إلى األمر 

بجدي��ة أكبر، فمن أعلى هرم الس��لطة 
متمثاًل في جاللة الملك المفدى حفظه 
اهلل ورعاه وصاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د حفظ��ه اهلل ورع��اه، والطواق��م 
واألمني��ة  الطبي��ة  العامل��ة  واللج��ان 
واإلعالمية وكل ف��ي مجاله، يعمل ليل 
نه��ار من أجل انحس��ار ه��ذا الفيروس 
ومكافحته، ليأتي الدور األكبر للمواطن 
والمقي��م الغيور على ه��ذه األرض بأن 
يلت��زم بالتعليم��ات الص��ادرة من تلك 
الجهات، فنحن في أصعب مرحلة تتعلق 
بانتش��ار المرض حس��ب إفادة األطباء 
المختصي��ن، ويتطل��ب ذل��ك أن نكون 
حريصين على تنفيذ جمي��ع التعليمات 

الصادرة من أصحاب االختصاص.
لألس��ف الشديد ما نشهده في الشوارع 
والمجمعات التجارية واألس��واق العامة 
منظر يؤرق الدولة أكثر مما يس��اعدها 
في احتواء الفيروس، وهذا األمر يستلزم 
م��ن المواطنين والمقيمين بأن يأخذوا 

األم��ر بجدي��ة أكبر مما علي��ه اآلن وأن 
يكونوا عل��ى قدر المس��ؤولية الوطنية 
التي كلفته��م الدولة بها ف��ي االلتزام 
بكافة التعليمات والجلوس في منازلهم 

وخاصة كبار السن واألطفال.
البحري��ن غالي��ة عل��ى قلوبن��ا، وه��ذه 
األرض وجدت لتبقى، فاألزمات التي تمر 
بها البالد ليس��ت هين��ة، ولكنها اختبار 
حقيق��ي للمواط��ن الغيور عل��ى وطنه 
قب��ل أن يكون اختبارًا للدولة، فنرجو أن 
ال نص��ل لمرحلة أن تأخ��ذ الدولة كافة 
اإلج��راءات االحترازي��ة الصارم��ة الت��ي 
تحفظ بها البالد من أي مخاطر قادمة، 
فنحن أقوياء بقيادتن��ا وبعزيمة الرجال 
األوفياء المخلصي��ن العاملين في كافة 
القطاعات، وس��تبقى البحرين بتاريخها 
وحاضرها ومستقبلها شامخة متماسكة 
بقيادة حض��رة صاحب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد 

المفدى حفظه اهلل ورعاه.

اإلجراءات واالستعدادات التي قامت بها المملكة 
ليست وليدة اللحظة فهي نتاج عمل متواصل 

ومجهودات جبارة قامت بها الحكومة الموقرة 
وإمكانيات ضخمة لتوفير أفضل األساليب 

والممارسات الصحية الدولية

بين التزام المواطن.. 
والتزام »بعض« 

الجهات الرسمية!

إيجاب��ي جدًا أن نقوم بتكثي��ف عمليات التوعية للمواطني��ن والمقيمين، وحثهم 
على االلتزام باإلجراءات وتطبيق األوامر االحترازية التي تتخذ، ألنها أساس حماية 
المجتمع من خطورة تفش��ي في��روس كورونا، في ظل مس��اعي الدولة عبر كافة 

أجهزتها للسيطرة على هذا الوباء. 
لكن، وس��أضع أكث��ر من خط تح��ت كلمة »لك��ن«، إن لم تكن عملي��ة االلتزام 
بالتعليمات من خالل الجميع دون اس��تثناء، فإننا سنكتشف أن جهودنا لن تحقق 

إال نتائج وقتية ومحدودة األثر.
اآلن حينما نقول إنه يمنع تجمع األشخاص في األماكن العامة، وكان سابقًا بما ال 
يزيد عن 20 شخصًا، وبعد المؤتمر الصحافي يوم أمس تم التحديد ب� 5 أشخاص، 

فإن المسألة تقودنا لطرح تساؤالت عديدة تتضمن أمثلة قد يصعب حصرها. 
فمث��اًل، عندم��ا أمنع تجمع األش��خاص في مكان ع��ام، هل يجوز القب��ول به مثاًل 
ف��ي مراك��ز الخدمة العام��ة؟! وأعني به��ا المكاتب الخدمية لبعض المؤسس��ات 
التي تتمثل فيها نس��بة المراجعين بأعداد كبي��رة، إذ باإلضافة لعدد الموظفين 
الموجودي��ن يكون هناك عدد للمراجعين، والمجموع س��يفوق العدد الذي وجهنا 
الن��اس لتجنب��ه، ناهيكم ع��ن وضعية ه��ذه المكاتب، من ناحي��ة كونها مكاتب 
مغلق��ة، ينحصر فيها النفس، وفيها س��اعات انتظار، ما يعن��ي التكدس ال محالة، 
ولو افترضنا دخول ش��خص واحد فقط مصاب دون أن يعلم بس��بب عدم ظهور 
األع��راض، فإن احتمالية انتش��ار الفي��روس عالية جدًا، وس��يكون الجميع عرضة 

للخطر، سواء من الموظفين أو المراجعين. 
بالتال��ي عملي��ة النظر في وضعي��ة مكاتب الخدم��ة العامة أو مراكزه��ا، التابعة 
لل��وزارات الخدمية ال بد م��ن أن تتم، وأن يعلن عن اإلجراءات المتخذة بش��أنها 
بشكل واضح وصريح، وهنا الحل السريع ال بد من أن يكون بتحويل جميع الخدمات 
عب��ر التطبيقات اإللكترونية من خالل »بوابة البحري��ن اإللكترونية« أو من خالل 
المواقع الشبكية للجهات الرسمية، ما يعني منع زيارة المراجعين لمواقع الوزارات 

أو المكاتب التمثيلية لها، دون تعطيل أعمالهم أو معامالتهم. 
وه��ذا يقودنا إلى الحديث عن التفعي��ل الكامل آللية العمل من المنزل، وهل هي 
تتم بطريقة »تضمن السالمة الصحية«، ولست أتحدث هنا عن »اآللية اإلدارية«، 
ألن��ك اليوم تواج��ه وضعًا غير طبيع��ي إطالقًا، فيه تس��قط األع��راف الروتينية، 
بحيث تكون األولوية س��المة الناس والمجتمع، وعليه ف��إن آخر ما نحتاجه اليوم 
»مس��ئولون متعنتون« يص��رون على الوج��ود الفيزيائي للموظفي��ن في أماكن 
العمل، في عملية »مقامرة« بش��أن سالمتهم والقبول باالختالط الذي قد يؤدي 
لتفاقم عملية انتش��ار الفيروس لو وجدت حالة واحدة فقط »تس��رح« بحرية في 

هذه المواقع. 
يض��اف إلى ذلك عملي��ة تطبيق التوجيه��ات الملكية بش��أن »األم العاملة« في 
ال��وزارات والهيئات والمؤسس��ات الحكومية، والتي ج��اءت بناء على حرص ورغبة 
جاللة الملك حفظه اهلل لألم العاملة لرعاية أبنائها خاصة في ظل توقف الدراس��ة 
واعتم��اد التعليم ع��ن بعد، وتوجيه جاللت��ه للجهات الرس��مية بتنظيم العملية، 
بحيث يس��تمر عم��ل األم العاملة في الوظائف الحيوي��ة باألخص القطاع الصحي 

وقطاع األمن. 
ه��ذا التوجيه الملكي يش��كر عليه والد الجميع الملك حم��د، لكن بعض الجهات 
الرس��مية ل��م تلتزم بتطبيق التوجي��ه حرفيًا، بل وجدت ح��االت باألمس ألمهات 
عامالت لم يمنحن حق االستفادة من التوجيه الملكي، خاصة في ظل عدم وجود 
تنظيم واضح وصريح يجنبنا »التفس��يرات الش��خصية« بم��ا »يعرقل« تنفيذه، ما 
جع��ل كثيرين يدخلون في حاالت لبس، إذ هل في الوقت الذي نطالب فيه الناس 
باتباع تعليمات الجهات الرس��مية، تقوم ه��ذه الجهات بعدم االلتزام بالتعليمات 
والتوجيهات العليا، ألس��باب لس��نا معنيين بذكرها أو قبول التبرير بها، ألننا أمام 

توجيه صريح من أعلى مقام في البلد. 
محارب��ة هذا الفي��روس مثلما كنا نقول، هو عبارة عن ش��راكة تكاملية تامة بين 
أجه��زة الدولة المختلفة والمواطنين والمقيمين، وحتى ننجح في ذلك، ال بد من 
الت��زام الجميع بكل »أمر احت��رازي« صدر، فالتجمعات ليس��ت فقط في المحالت 
والش��واطئ والحدائ��ق، فهي في األعم��ال أيضًا، واالس��تثناءات واضحة أيضًا في 
عملي��ات اإلعفاء والبقاء في المنزل، وليس��ت بحس��ب رغبة أش��خاص هنا أو رؤية 

آخرين هناك. 
االلتزام من الجميع مطلوب، كل في موقعه.
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كشف المستور.. 
شكرًا كورونا

ل��م تعد الك��وارث الطبيعي��ة أو األزم��ات الطارئ��ة أمرًا خ��ارج حدود 
االس��تعدادات والتأهيل ومن ثم الس��يطرة، فجميع الدول لديها وفقًا 
لنظامه��ا وزارات أو هيئ��ات أو لج��ان للتعام��ل مع جميع أن��واع تلك 
الكوارث، وصحيح أن األوبئة وخاصة فيروس كورونا الذي أجبر الناس 
على البقاء في المنزل ونحن عام 2020 كانت من األمور المس��تبعدة 
كس��بب، إال أن االس��تعداد للبقاء في المنزل وإدارة األعمال من هناك 
احتمال وارد لعدة أس��باب، وكان من المفروض أن نس��تعد له كإجراء 
تنظيمي وكبنية تحتية من ضمن استعدادات التعامل مع أي كارثة أو 

ظرف طارئ بغض النظر عن طبيعة ذلك الظرف.
ماذا ل��و انطفأت الكهرباء ما البديل؟ ماذا ل��و انقطعت االتصاالت ما 

البديل؟ ماذا لو قطعت الطرق ما البديل؟  
األمر الثاني أننا منذ بدأنا تش��كيل فري��ق للتعامل مع هذا الوباء كان 
من المف��روض أن تك��ون لدينا تصوراتن��ا وس��يناريوهاتنا للمراحل 
المتتالية بش��كل اس��تباقي، وذلك تفكير ونظام عمل ذكي ال غنى لنا 

عنه في جميع األحوال.
االرتب��اك الحاصل ف��ي العديد من ال��وزارات نتيجة تس��ارع األحداث 
والق��رارات الت��ي تق��ود للعم��ل ع��ن بعد م��ا كان يج��ب أن يحصل، 
فاالس��تعداد لهذا الوض��ع كان يجب أن يكون من��ذ اليوم األول الذي 
بدأ فيه اإلعالن عن مكافحة العدوى فلم )أخذتوا روحكم على سعه(؟

بعض المؤسسات الحكومية والخاصة )برافو( عليها استبقت األحداث 
كخطط وبرامج، ولم تنتظر أن يأتيها األمر، اجتمعت من تلقاء نفسها 
ومن��ذ الي��وم األول وقررت أن تؤه��ل إدارتها وموظفيه��ا للخطة باء، 
ف��إن لم تكفِ ننتق��ل للخطة جيم وهكذا منذ اليوم األول واس��تعدت 
من الي��وم األول لتقليص الموظفين أو ع��دم حضورهم، فقالت لهم 
إذا ح��دث كذا نفعل ك��ذا، وإذا انتقلنا إلى المرحلة ك��ذا نقوم باآلتي 
وهك��ذا، بل وعمل��ت بروفات وتدريب��ًا على كل االحتم��االت، حتى ال 
ترتب��ك وال تتخبط إن داهمه��ا اإلجراء، وها هي اليوم تس��ير أمورها 
بسالس��ة وقطعت ش��وطًا كبيرًا، دون أن يؤثر ذلك على كفاءة عملها 
وإنتاجه��ا، أما وزارات ومؤسس��ات أخ��رى فكانت تس��ير العمل بذات 

الوتيرة االعتيادية وشعارها )أمر اهلل بهون(.
البني��ة التحتية اإللكترونية في البحرين م��ن أكفأ البنى في المنطقة، 
وق��ادرة على تمكي��ن الجميع م��ن إدارة أعمالهم عن بع��د أو التعلم 
ع��ن بعد، وس��عيد من اس��تعد لهذا اليوم بأن ش��بك آلي��ة عمله مع 
تلك البنية العالية الكفاءة، وأهل موظفيه لها، بل وأهل مس��تهلكيه 
وزبائنه ومراجعيه وطلبته الدارسين لهذا اليوم، حتى إذا ما جاء اليوم 
الذي تجبرك في��ه الظروف على البقاء في المنزل لم يتغير عليه األمر، 
والحم��دهلل قامت التطبيق��ات بما يقوم به الحض��ور والتواجد وأديت 
األعم��ال وأنجزت بال أثر س��لبي، تبي��ن اليوم أثر التدري��ب والتطوير 
ومتابع��ة المس��تجدات على كل ما يطرح على الش��بكات اإللكترونية، 
فعقدت االجتماعات وتبادلت األوراق ووفرت منصات الشرح والتوضيح 
لتقديم العروض وكان الجميع في مكاتبهم أو في صفوفهم أو قاعات 

الدروس.
بع��ض الوزارات مدرائها، وروؤس��اء أقس��امها ال يعرف��ون )إيميلهم( 
ويس��معون عن تطبيق��ات ومنصات العمل عن بعد على أنها أس��ماء 
»به��ارات« حتى إذا ما جاء ي��وم االمتحان وهو يوم التكنولوجيا وقفوا 

في حيص بيص!
أزال فيروس كورونا العديد من الزخرفات وعلى رأي الفنان أحمد بدير 

في مسرحية ريا وسكينه )كل شيء انكشفن وبان(. 
نتمن��ى بعد أن تزول الغمة بإذن اهلل أن ال نمر على ما انكش��ف مرور 

الكرام ونقيم الجميع بال مجامالت.

 بدل الكالب المدربة.. 
رقاقة لكشف المتفجرات والمخدرات

ابتكرت ش��ركة إنتل ش��ريحة كمبيوتر جديدة 
يمكنها أن تش��م الم��واد الكيميائية الخطيرة 
والمتفج��رات والمخ��درات والم��واد األخ��رى، 
ويمك��ن أن تح��ل مح��ل ال��كالب البوليس��ية 
المدربة عل��ى القيام بهذه المهام قريبا، وفقًا 
لما نش��رته »ديلي ميل« البريطانية نقاًل عن 

.Machine Intelligence مجلة
وابتك��ر باحثو إنت��ل، بالتعاون م��ع علماء من 
جامعة كورنيل، رقاقة »عصبية الشكل« تسمى 
Loihi، ويمكنه��ا أن تحول أجه��زة الكمبيوتر 

إلى التفكير مثل العقول البيولوجية.
قام فريق الباحثين بصياغة دائرة على الرقاقة 
نفس��ها، التي تعكس الدائ��رة الموجودة في 
الحواس الشمية لمخ الكلب، والتي يستخدمها 

لمعالجة الروائح.
وقال��ت إنتل إن رقاقة Loihi يمكنها اكتش��اف 

رائحة معينة في محاولتها األولى، حتى في ظل 
وجود روائح أخرى، ويمكن استخدامها للكشف 
عن الروائح الت��ي تصدر عن بعض المصابين 
بأمراض معينة، عالوة على الروائح المرتبطة 

باألدوية والغازات البيئية.
تعتمد الرقاقة، مثلها مثل الكالب البوليس��ية 
المدرب��ة، على ال��ذكاء االصطناع��ي الذي تم 
تدريبه على التعرف على الروائح الفردية، حتى 
تتمكن الرقاقة من اكتشافها مرة أخرى عندما 

تتعرض لها.
وتتول��ى الرقاق��ة ذاتي��ًا معالج��ة المعلومات 
بنفس الطريقة التي تنتهجها أمخاخ الثدييات 
باس��تخدام اإلش��ارات الكهربائي��ة لمعالج��ة 

مختلف الروائح.
عندما يشم كائن حي رائحة ما، فإن الجزيئات 
تتفاعل مع المس��تقبالت األنفية، التي ترس��ل 
إشارات إلى حاس��ة المخ الشمية. ويقوم المخ 
بع��د ذل��ك بترجم��ة اإلش��ارات للتع��رف على 
الرائح��ة المحددة، بناًء عل��ى التعلم أو الخبرة 

السابقة بتلك الرائحة.

إصابة 37 بـ»كورونا« بعد حفل زفاف.. ونجاة العروسين
أصيب 37 ش��خصًا بفي��روس كورونا )كوفي��د19(، بعد حضورهم 

حفل زفاف في أستراليا.
وفي الوقت الذي كانا يقضيان ش��هر العس��ل في ج��زر المالديف، 
تلقى العريس سكوت ماجس )37 عامًا(، وإيما ميتكالف )36 عامًا(، 
رس��الة نصية تخبره��ا بإصابة اثنين من الضي��وف الذين حضروا 
حف��ل زفافهما الذي أقيم في 6 م��ارس الماضي بفيروس كورونا، 

من بينهم السيناتور عن والية نيو ساوث ويلز أندريه براج.
وبعد أسبوعين فقط من الزواج وحتى الجمعة، وصل عدد الضيوف 
الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا إلى 37 ش��خصًا )بعضهم 
من كبار الس��ن( من مجموع 140 ضيف��ًا ممن حضروا حفل زفاف 

الزوجين األستراليين، حسب موقع »بيزنس إنسايدر« األمريكي.
وعلى الرغم من احتضان وتقبيل المتزوجين حديثًا لكافة الضيوف 
في حفل الزفاف، الذي أقيم في س��تانويل توبس، وهي بلدة على 

ش��اطئ البحر جنوبي س��يدني، فإن الفحوصات التي أجرياها بعد 
عودتهما إلى العاصمة األس��ترالية سيدني، أثبتت لحسن حظهما 

عدم إصابتهما بالفيروس.

 بعد تداعيات »كورونا«.. »أبل« 
تفرض قيودًا على مبيعات آيفون

قررت ش��ركة اإللكترونيات األمريكية أبل، فرض قيود 
عل��ى عدد أجه��زة الكمبيوت��ر اللوحي آيب��اد والهاتف 
الذك��ي آيف��ون الت��ي يمك��ن ألي عميل ش��راؤها عبر 
اإلنترنت خالل األسبوع الحالي، بسبب المصاعب التي 
تواجهها الش��ركة ف��ي إنتاج األجه��زة نتيجة تداعيات 

انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد19(.
وكانت الش��ركة قد قررت في وقت س��ابق إغالق جميع 

متاجرها التقليدية للحد من انتشار الفيروس. 
وبحس��ب موقع س��ي ن��ت دوت ك��وم المتخصص في 
موضوعات التكنولوجيا، فإنه غير مس��موح ألي شخص 
شراء أكثر من جهازي آيفون أو آيباد من متاجر أبل عبر 

اإلنترنت.
ويش��مل هذا القيد أجه��زة آيفون 8 وآيف��ون 8 بلس 
وآيفون إك��س.آر وآيفون 11 وآيف��ون 11 برو وآيفون 
11 ماك��س، إلى جانب طرز آيباد برو الجديدة التي تم 
الكشف عنها األربعاء الماضي. وفي الوقت نفسه، يمكن 

للعمالء شراء أي عدد ممكن من أجهزة الكمبيوتر ماك 
بوك أير أو الكماليات الخاصة بأجهزة آبل. 

وكانت آخر م��رة فرضت فيها آبل قي��ودًا على مبيعات 
أجهزته��ا في ع��ام 2007، عندما نفد مخ��زون أجهزة 

آيفون األصلية.

من جلس في بيته فهو 
شهيد وإن لم يمت

قال النبي صلى ا� عليه 
وسلم:"ليس من رجل يقع الطاعون، 

فيمكث في بيته صابر محتسب� 
يعلم أنه ال يصيبه إال ما كتب ا� له 

إال كان له مثل أجر الشهيد".
(صحيح رواه أحمد. 26139).

هذا الحديث يشمل كل من صبر 
واحتسب وتوكل، مات بالوباء أم لم 

يمت. قال ابن حجر: "اقتضى منطوقه 
أن من اتصف بالصفات المذكورة 

يحصل له أجر الشهيد وإن لم يمت". 
(فتح الباري. 194/10).

تصميم: أحمد أبوالليل

إنفوجرافيك

صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مصافحًا سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة في نهاية الستينيات من القرن الماضي.
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لمتابعة مستجدات وإرشادات الحملة 
الوطنية لمكافحة فيروس كورونا 
(COVID-19) يرجى زيارة الصفحة 

الخاصة بموقع وزارة الصحة

www.moh.gov.bh

عزيزي المواطن والمقيم

ً
(COVID-19)

قالـــت وزيرة الصحة فائقـــة الصالح إن 
القـــرارات واإلجراءات التي تم اإلعالن 
عنهـــا، أمـــس، تأتي من منطلـــق اإليمان 
التام بالمجتمع الواعي الذي يشارك في 
القـــرارات لتعزيـــز جهود احتـــواء ومنع 

انتشار فيروس كورونا.
الصحافـــي  المؤتمـــر  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
الـــذي عقـــده الفريق الوطنـــي لمكافحة 
مركـــز  فـــي  أمـــس،  مســـاء  الفيـــروس، 
ولـــي العهد للبحوث الطبيـــة والتدريب 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  بمستشـــفى 

)المستشفى العسكري(.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وقـــال 
إنـــه ســـيتم  الزيانـــي  والســـياحة زايـــد 
مـــن  التجاريـــة  المحـــالت  كل  إغـــالق 
أبريـــل   9 إلـــى  الجـــاري  مـــارس   26
المقبـــل، واالكتفـــاء بخدمـــة التوصيـــل 
محـــالت  ذلـــك  مـــن  ويســـتثنى  فقـــط، 
والبـــرادات  والبقـــاالت  الهايبرماركـــت 
والمخابـــز والصيدليات وفـــروع البنوك 
جميـــع  تعـــاود  أن  علـــى  والمصـــارف، 
المحـــالت التجارية فتح أبوابها مجدًدا 

مـــن 9 أبريـــل لغايـــة 23 أبريـــل المقبل، 
وأكد الوزير على اســـتمرار نشاط كافة 
المطاعم عن طريق الطلبات الخارجية 

والتوصيل فقط.

وأعلن رئيس األمن العام رئيس اللجنة 
الفريـــق  الكـــوارث  لمواجهـــة  الوطنيـــة 
طارق الحسن عن قرار بمنع التجمعات 
فـــي األماكـــن  5 أشـــخاص  مـــن  ألكثـــر 

العامة، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة 
من خـــالل تطبيق القانـــون لمن يخالف 
التجمعـــات  منـــع  إلـــى  إضافـــة  القـــرار، 

بالمتنزهات والسواحل العامة.

إغالق المحالت من 26 مارس إلى 9 أبريل
اســتثناء الهايبرماركت والبرادات والمخابز والصيدليات والبنوك ومنع التجمعات ألكثر من 5 أشــخاص

)09(

)09(

قال المستشار القانوني  «
والمحكم الدولي محمد رضا 
بوحسّيِن إن محكمة التمييز 
أصدرت وألول مرة منذ تاريخ 

إنشائها حكما نقضت فيه حكما 
قضائيا صادرا من غرفة البحرين 

لتسوية المنازعات.

أغلقت هيئة البحرين للسياحة  «
والمعارض، وبالتنسيق مع إدارة 

التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة، مكتبي سفريات في 

منطقتي مقابة وتوبلي؛ إثر 
مخالفتهما لألنظمة والقوانين 

المعمول بها في البحرين.

أعلنت الكويت واإلمارات وسلطنة  «
عمان أمس األحد، مجموعة من 

التدابير االحترازية الجديدة، في إطار 
الوقاية من انتشار فيروس كورونا 

“كوفيد19-”. وأصدرت الكويت، قرارا 
بفرض حظر تجول جزئيا من الساعة 

5 مساء حتى 4 فجرا.

عندما تشاهد أي عمل للمخرج  «
القدير أحمد يعقوب المقلة 

تكتشف من أول حلقة أن المقلة 
يتفاعل من أعماقه في معالجته 

للمواضيع، فهو من بنى قواعد 
مدرسته اإلخراجية باإليمان 

والعمل.

بدأت اللجنة األولمبية  «
البحرينية بإجراءات 

صرف وتحويل مكافآت 
الالعبين والجهازين 
الفني واإلداري لكرة 

القدم في حساباتهم البنكية بعد الفوز بلقب كأس الخليج 
العربي الرابعة والعشرين.

1113162218

“األولمبية” تصرف مكافآت الفوز ألبطال “خليجي 24”“المقلة”... مدرسة إخراجيةتدابير خليجية احترازيةغلق مكتبي سفريات غير مرخصين“التمييز” تنقض حكما لـ “المنازعات”

ارتفع إجمالي االنفاق السياحي 
في المملكة فـــي العام الماضي 
)2019(، إلـــى 1.5 مليـــار دينار، 
فـــي  دينـــار  مليـــار   1.4 مقابـــل 
 0.6 بارتفـــاع  أي   ،2018 العـــام 
%، فيمـــا زاد متوســـط االنفاق 
اليومـــي للزائـــر إلـــى 71 دينارا 
بنســـبة  أي  دينـــارا،   70 مقابـــل 

.% 1.1

اإلنفاق السياحي في العام 2019

)12(

مليار دينار
1.5

زينب العكري

أعلنـــت وزارة الصحة أمس عن حالة 
وفاة لمواطنة تبلغ من العمر 51 عاًما، 
لديها أمراض وظروف صحية كامنة 
المصابـــة  الحـــاالت  إحـــدى  وكانـــت 
 ،)COVID-19( كورونـــا  بفيـــروس 
حيث كانت تخضـــع للعالج والرعاية 
فـــي أحـــد المراكـــز الخاصـــة بالعـــزل 
تحت إشراف طاقم طبي متخصص 

بعـــد عودتها من إيـــران إلى البحرين، 
ضمـــن خطة اإلجالء، معربـــًة الوزارة 
عن خالـــص تعازيهـــا ألســـرة الفقيدة 

وكافة أهلها وأقاربها لهذا المصاب.
الصحيـــة  األوضـــاع  بـــأن  وأفـــادت 
للحـــاالت القائمـــة األخرى مســـتقرة 
تحـــت  حـــاالت،   3 عـــدا  مـــا  حالًيـــا، 

العناية.

ثاني وفاة بـ “كورونا” لعائدة من إيران
المنامة - بنا

وليـــد  الصحـــة  وزارة  وكيـــل  أكـــد 
المانـــع، أن العمل جاٍر على اســـتكمال 
إجـــراءات وصول الدفعـــة الثانية من 
المواطنيـــن على متـــن طائرة مؤجرة 
مـــن وزارة الصحـــة وفـــق إجـــراءات 
محكمـــة طبيًا ومعتمـــدة دولًيا اليوم، 
ضمـــن خطة اإلجـــالء التي تقـــوم بها 
الـــوزارة للمواطنيـــن الموجوديـــن في 
إيران بعد تفعيل إجراءات احترازية 

إضافيـــة حرصًا على صحة وســـالمة 
المواطنيـــن الموجوديـــن فـــي إيـــران 
وعائالتهـــم وكذلـــك صحـــة وســـالمة 

المواطنين والمقيمين.
وأشـــار المانع إلى أن الوزارة مستمرة 
فـــي جهودها نحو تكثيف اإلجراءات 
الوقائيـــة  والتدابيـــر  االحترازيـــة 
فيـــروس  انتشـــار  ومنـــع  الحتـــواء 

.)COVID-19(  كورونا

وصول ثاني دفعات اإلجالء من إيران اليوم
المنامة - بنا

كشـــف الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة خدمـــات مطـــار 
البحريـــن “بـــاس” ســـلمان المحميـــد عـــن إجـــراءات 
اتخذتها “باس” ضمن الجهود الوطنية؛ لمنع انتشار 

فيروس كورونا )كوفيد 19(.

“باس” تتخذ إجراءات 
لمواجهة “كورونا”

المصدر

سلمان المحميد )21(

 أكد رئيس جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية جهاد أمين  أن الجمعية 
تمكنت  بعد اتصاالت ومراسالت مكثفة بالمسؤولين من استرداد قيمة رسوم 

التأمين التي فرضها  الطيران المدني على مكاتب السفر البحرينية.

“مكاتب السفر” تسترد رسوم الطيران المدني
المنامة - مكاتب السفر والسياحة

)12(

دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، في بيان  «
أمس، جميع متاجر البيع بالتجزئة ومحالت السوبر 

ماركت بمملكة البحرين إلى االلتزام باإلرشادات 
التوجيهية الصادرة من وزارة الصحة لمكافحة 

فيروس كورونا )COVID-19(. وذلك بضرورة أن تقوم 
هذه المحالت بقراءة هذه اإلرشادات واتباع التعليمات 

www.( الواردة فيها، وذلك عبر موقع وزارة الصحة
.)moh.gov.bh

 وشملت اإلرشادات ضرورة التقيد بترك متر واحد بين  «
كل زبون أثناء التسوق في متاجر بيع التجزئة والهايبر 

والسوبر ماركت في أنحاء مملكة البحرين كافة، 
وتفعيل خدمة التسوق اإللكتروني قدر المستطاع 

في متاجر بيع التجزئة كافة والهايبر والسوبر ماركت، 
إلى جانب توفير جهاز قياس درجة الحرارة، وفحص 

جميع مرتادي المتاجر بقياس درجة حرارتهم، وسهولة 
الوصول إلى البضائع ذات الشراء المتكرر، وتوفير 

معقم األيدي لجميع الزبائن.
وحثت الوزارة جميع العمال الذين يعملون بالمتاجر  «

والسوبر ماركت بلبس الكمامات والقفازات 
لسالمتهم وسالمة الجميع، وتنظيف عربات التسوق 

وتعقيمها قبل وبعد كل استخدام من قبل الزبائن، 
وتفعيل أجهزة الدفع اإللكتروني عن بعد، في جميع 

المتاجر والهايبر والسوبر ماركت.
وختمت الوزارة بيانها بدعوة جميع متاجر البيع  «

بالتجزئة ومحالت السوبر ماركت إلى التقيد بتعليمات 

وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سالمة عمالئها 
وموظفيها، وذلك في ظل ما تفرضه هذه الظروف 

االستثنائية الراهنة على المستوى العالمي.

إلزام المتاجر باإلرشادات الوقائية للحد من انتشار “كورونا”

بدور المالكي من الرفاع

برلين - أ ف ب

أكد متحدث باســـم المستشارة األلمانية أنغيال ميركل، شتيفن سايبرت، 
دخولهـــا الحجـــر الصحـــي لالشـــتباه بإصابتهـــا بفيـــروس كورونـــا بعـــد 

مخالطتها طبيًبا مصاًبا بفيروس “كورونا”. وقررت ميركل عزل نفسها.

ميركل في الحجر لمخالطتها طبيًبا مصاًبا بـ “كورونا”
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المنامة - بنا

أعلنـــت وزارة الصحـــة اليوم عن حالة وفـــاة لمواطنة 
بحرينيـــة تبلـــغ مـــن العمـــر 51 عاًمـــا، لديهـــا أمـــراض 
وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحاالت القائمة 
لفيـــروس كورونـــا  )COVID-19(، حيث كانت تخضع 
للعـــاج والرعاية في إحـــدى المراكـــز الخاصة بالعزل 
تحـــت إشـــراف طاقـــم طبي متخصـــص بعـــد عودتها 
مـــن إيران إلـــى البحرين ضمن خطة اإلجـــاء، معربًة 
الوزارة عن خالص تعازيها ألسرة الفقيدة وكافة أهلها 

وأقاربها لهذا المصاب.

وأوضحـــت الـــوزارة أن المتوفيـــة قـــد حصلـــت علـــى 
العـــاج والرعايـــة على مدار الســـاعة من قبـــل الفريق 
المختـــص هـــي وجميـــع الحـــاالت القائمـــة فـــي مراكز 
العـــزل، وكذلك تم إجراء التحاليـــل الازمة للمتوفية 

بشكل مستمر.
وأفادت الوزارة أن األوضاع الصحية للحاالت القائمة 
األخـــرى مســـتقرة حالًيـــا فيمـــا عـــدا 3 حـــاالت، تحت 
العنايـــة، وجميعهـــا تخضـــع للعـــاج والرعاية حســـب 
البروتوكوالت الطبية واإلرشـــادات الدولية المعتمدة 

بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

ــة ــاي ــن ــع ــل ل ــع  ــضـ ــخـ تـ إضــــافــــيــــة  حــــــــاالت   3
وفاة جديدة بـ “كورونا” لبحرينية عائدة من إيران

المنامة - بنا

أكـــد وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع أن العمـــل جـــاٍر علـــى 
اســـتكمال إجراءات وصول الدفعـــة الثانية من المواطنين على 
متـــن طائرة مؤجرة مـــن وزارة الصحة وفق إجـــراءات محكمة 
طبيـــًا ومعتمدة دوليًا اليـــوم اإلثنين، وذلك ضمن خطة اإلجاء 
التـــي تقـــوم بها الـــوزارة للمواطنين المتواجدين فـــي إيران بعد 
تفعيـــل عـــدة إجـــراءات احترازيـــة إضافيـــة حرصـــًا على صحة 
وســـامة المواطنين المتواجدين في إيـــران وعائاتهم وكذلك 

صحة وسامة المواطنين والمقيمين.
وأشـــار الدكتور المانع إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها نحو 

تكثيف كافة اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية الحتواء 
ومنع انتشار فيروس كورونا  )COVID-19( بإخضاع المواطنين 
فور وصولهم للفحوصات المختبرية تحت إشـــراف طاقم طبي 
متخصـــص، وبنـــاًء على نتائج الفحوصات ســـيتم نقلهم إلحدى 
مراكـــز الحجر الصحـــي االحترازي أو مراكز العزل والعاج وفقًا 
لإلرشادات وللمعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية. 
ولفـــت إلـــى أن وزارة الصحـــة تواصـــل تنســـيقها المســـتمر مـــع 
الجهـــات ذات العاقة إلجاء المواطنين المتواجدين في إيران 
مـــع الحـــرص على توفيـــر أقصى درجـــات الكفاءة فـــي الخدمة 

الصحية والعاجية المقدمة لجميع القادمين من إيران.

تفعيل إجراءات احترازية إضافية حرصا على سالمة الجميع
وصول ثاني دفعات المواطنين من إيران اليوم

أشــادت وزيــرة الصحة فائقة الصالح، بتوجيهات عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، بتطبيــق نظــام العمــل مــن المنــزل لــأم العاملــة فــي كل 
الــوزارات والهيئات والمؤسســات الحكوميــة، والتي تأتي لتؤكد أن المملكة مســتمرة 

في جهودها للتصدي للفيروس بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.

ونوهـــت بـــأن قـــرارات اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، هي إجـــراءات احترازية 
CO- كورونـــا  فيـــروس  تحـــدي  (لتجـــاوز 

وســـامة  صحـــة  يحفـــظ  بمـــا   )VID-19
المواطنيـــن والمقيميـــن، وأن كل القرارات 
فـــي  المتخـــذة  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
المملكـــة كانـــت بنـــاء علـــى المســـتجدات 
واألرقـــام والمعطيات والمؤشـــرات، حيث 
فـــإن  لـــكل دولـــة خصوصيـــة، وعليـــه  إن 
القـــرارات يتـــم اتخاذهـــا بنـــاًء علـــى هـــذه 

المعطيات.
القـــرارات  أن  إلـــى  الوزيـــرة  وأشـــارت 
واإلجـــراءات التي تم اإلعـــان عنها أمس 
تأتـــي مـــن منطلق اإليمان التـــام بالمجتمع 
الواعـــي الذي يشـــارك فـــي هـــذه القرارات 
انتشـــار  ومنـــع  احتـــواء  جهـــود  لتعزيـــز 
الفيروس، وأن هذه القرارات تأتي تأكيدا 
بالمكـــوث  االلتـــزام  ألهميـــة  وترســـيخا 
فـــي المنـــزل، والخـــروج فقـــط للحاجـــات 
المعيشـــية الضرورية، وتجنـــب االختاط 
والتباعـــد االجتماعـــي بمـــا يســـهم بشـــكل 
فاعل في احتواء ومنع انتشار الفيروس.

جـــاء ذلـــك فـــي المؤتمـــر الصحافـــي الذي 
عقده الفريق الوطني لمكافحة الفيروس، 
مساء أمس، في مركز ولي العهد للبحوث 
الطبيـــة والتدريب بمستشـــفى قـــوة دفاع 
البحرين )المستشـــفى العسكري(، للحديث 

عن آخر مستجدات فيروس كورونا.
الـــوزارة  أن  الصحـــة  وزيـــرة  وأضافـــت 
مختلـــف  مـــع  جهودهـــا  فـــي  مســـتمرة 
الجهات ذات العاقـــة لتكثيف اإلجراءات 
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة الحتواء 
ومنع انتشار فيروس كورونا والتصدي له، 
والعمـــل بروح الفريق الواحد في مواجهة 

هذا التحدي والتغلب عليه.
وقدمـــت الصالـــح تعازيهـــا الحارة ألســـرة 
 51 العمـــر  مـــن  البالغـــة  المواطنـــة  وذوي 
عاًمـــا التـــي توفيـــت أمـــس، والتـــي كانت 
تعانـــي من أمراض وظروف صحية كامنة 
أخـــرى، وكانـــت إحـــدى الحـــاالت المصابة 
بالفيروس، معربًة عن تمنياتها من الجميع 
التقيـــد باإلرشـــادات الطبيـــة واإلجراءات 
الصالـــح  الوزيـــرة  وبينـــت  االحترازيـــة. 
أن الطاقـــة االســـتيعابية للعـــاج والعـــزل 
تغطـــي الجميـــع، والعاج متوفـــر بالمجان 
لجميـــع الحـــاالت القائمـــة مـــن المواطنين 
والمقيميـــن، وأنـــه اســـتجابة لطلـــب بعض 
المواطنين والمقيميـــن في الحصول على 
العـــاج من المستشـــفيات الخاصـــة، ومن 
منطلق الشـــراكة مع القطـــاع الخاص، فإن 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــع  الـــوزارة تقـــوم 
عـــدد مـــن المستشـــفيات الخاصـــة لتوفير 
العـــاج للحاالت القائمة، بحســـب المعايير 
مـــن  بذلـــك  يرغـــب  لمـــن  واالشـــتراطات 

المواطنين والمقيمين.
وأوضحت الوزيرة أن العمل جاٍر بالتعاون 
الســـتكمال  الخاصـــة  المستشـــفيات  مـــع 
اإلجراءات حسب االشتراطات والمعايير 
للبـــدء فـــي تقديـــم خدماتهـــا للمواطنيـــن 
تقديـــم  اســـتمرارية  مؤكـــدة  والمقيميـــن، 
بالمجـــان  العاجيـــة  الصحيـــة  الخدمـــات 
CO- (لهـــم، فيمـــا يتعلق بفيـــروس كورونا 

.)VID-19
وقالـــت الوزيـــرة إننـــا نثمـــن عالًيـــا جهـــود 
الكـــوادر الطبيـــة وما يقومون بـــه من دور 
ونقـــدر  للفيـــروس،  التصـــدي  فـــي  كبيـــر 
إخاصهـــم من أجل هذا الوطن بما يحفظ 

صحـــة وســـامة الجميـــع، كمـــا أننـــا نعتـــز 
بأبنـــاء المجتمـــع البحرينـــي الذيـــن أثبتوا 
وعيهـــم وقدرتهـــم علـــى مواجهـــة تحـــدي 
فيـــروس كورونا، ونفخـــر بتعاضد الجميع 

في محاربة الفيروس.
ووجهت الوزيرة الصالح شكرها وتقديرها 
إلى كل المواطنين على ما أبدوه من رغبة 
كبيـــرة في التطـــوع والوقوف مـــع الوطن 
التحـــدي، حيـــث شـــهدت  هـــذا  لمواجهـــة 
المنصة الوطنية للتطوع ارتفاعا متصاعدا 
فـــي أعـــداد المســـجلين، منذ اإلعـــان عن 
فتح بـــاب التطوع، والذي فاقت أعدادهم 

حتى يوم أمس 30 ألف متطوع.
اســـتدعاء  ســـيتم  أنـــه  إلـــى  وأشـــارت 
المتطوعيـــن مـــن أصحـــاب التخصصـــات 
الصحية ضمن المجموعة األولى، وبفضل 
تكاتـــف الجميـــع مـــن أبنـــاء الوطـــن، فـــإن 
المملكة ســـتتخطى التحديـــات كافة التي 
تمـــر بهـــا، وليـــس فقـــط فيـــروس كورونا، 
التعليمـــات  اتبـــاع  أهميـــة  علـــى  مشـــددة 
واالرشـــادات الصـــادرة مـــن وزارة الصحة 
حـــول طـــرق الوقايـــة مـــن الفيـــروس، بما 
يسهم في احتوائه ومنع انتشاره، ويحفظ 

صحة وسامة المواطنين والمقيمين.
و أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
زايـــد الزيانـــي، بتوجيهـــات جالـــة الملـــك 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الحزمـــة  بإطـــاق 
بقيمة 4.3 مليار دينار، والتي تأتي تحقيًقا 
لصالـــح  المســـتدامة  التنميـــة  لمســـاعي 
المواطنيـــن بالتـــوازي مع اســـتمرار برامج 
الدولـــة ومســـيرة عملهـــا بمـــا يحافظ على 

صحة وسامة المواطنين والمقيمين.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  أن  وأكـــد 
والســـياحة مســـتمرة في التنســـيق مع كل 
الجهـــات المعنية للتأكد مـــن توفر األغذية 
والسلع في الســـوق المحلية، واستمرارية 
الهايبرماركـــت والبقـــاالت  فتـــح محـــات 
والبـــرادات والمخابـــز ومواصلة أنشـــطتها 
المعتـــادة، وطمأن الوزيـــر الزياني الجميع 
بـــأن المخزون الغذائي فـــي المملكة وفير، 
وال داعي للتهافت على التخزين والشراء 
بكميـــات تفـــوق الحاجة، وجميـــع محات 
والبـــرادات  والبقـــاالت  الهايبرماركـــت 
والمخابـــز علـــى اســـتعداد كامـــل لتوصيل 
الطلبـــات في كل الظـــروف، كما أن حماية 
الـــدواء والغـــذاء هـــو أولويـــة دومـــا ويتم 

العمل على ضمان توفرهما للجميع.
ونـــوه وزير الصناعة والتجارة والســـياحة 
بأنـــه تعزيـــزا لجهود احتواء ومنع انتشـــار 
معاييـــر  تطبيـــق  وتعزيـــز  الفيـــروس 
التباعـــد االجتماعـــي فإنـــه ســـيتم إغـــاق 
مـــارس   26 مـــن  التجاريـــة  المحـــات  كل 
الجـــاري إلـــى 9 أبريـــل المقبـــل واالكتفـــاء 
بخدمـــة التوصيـــل فقـــط، ويســـتثنى مـــن 

والبقـــاالت  الهايبرماركـــت  محـــات  ذلـــك 
والبرادات والمخابـــز والصيدليات وفروع 
البنـــوك والمصـــارف، علـــى أن تعاود جميع 
المحـــات التجاريـــة فتـــح أبوابهـــا مجدًدا 
المقبـــل،  أبريـــل   23 لغايـــة  أبريـــل   9 مـــن 
وأكد الوزير اســـتمرار نشـــاط المطاعم عن 
والتوصيـــل  الخارجيـــة  الطلبـــات  طريـــق 
فقط، مشـــيرا إلى أن اإلجراءات التي يتم 
اتخاذها هي مؤقتة، وتأتي متماشـــية مع 
مســـتجدات احتواء ومنع انتشار فيروس 

كورونا.
ودعا الوزير جميـــع المواطنين والمقيمين 
إلـــى ضـــرورة المكـــوث فـــي المنـــزل قـــدر 
فـــي  إال  الخـــروج  وعـــدم  المســـتطاع، 
الحـــاالت المعيشـــية الضرورية فقط، فكل 
مواطـــن ومقيم مشـــارك فـــي تطبيق هذه 
اإلجراءات، عبر وعيه والتزامه بالقرارات 

والتعليمات.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة  أن  وأكـــد 
والســـياحة تواصـــل جهودهـــا التفتيشـــية 
لرصـــد المخالفيـــن بالتنســـيق مـــع الجهات 
عبـــر  التعـــاون  الجميـــع  وعلـــى  المعنيـــة، 
مراعـــاة  الصـــادرة  بالتعليمـــات  االلتـــزام 

للمصلحة الوطنية.
وقـــال الوزيـــر إن ما نمر بـــه جميًعا يحتاج 
إلـــى تكاتفنـــا ومواصلة عملنـــا بروح فريق 
الهـــدف  إلـــى  لنصـــل  الواحـــد  البحريـــن 

المنشود.
مـــن جهته، ثمن رئيس األمـــن العام رئيس 
اللجنـــة الوطنية لمواجهة الكوارث الفريق 
طـــارق الحســـن، توجيهـــات جالـــة الملك، 
ومتابعـــة ولـــي العهـــد نائب القائـــد األعلى 
الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، وتعليمات وزير الداخلية 
بـــن عبـــدهللا  الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد 
آل خليفـــة عـــن كل مســـتجدات الجهـــود 
CO- (الوطنيـــة لمكافحة فيـــروس كورونا 

.)VID-19
وقـــال الحســـن إننا نقدر بـــكل فخر الحس 
الوطني الذي يتمتع به المجتمع البحريني 
الواعي في تعامله مع مقتضيات الظروف 
االســـتثنائية التـــي يمـــر بهـــا العالـــم أجمـــع 
وليـــس البحريـــن فقـــط، منوهـــا بـــأن أبناء 
البحرين هم ركيزة النجاح، وبهم تتخطى 

المملكـــة كافـــة التحديـــات، وهو مـــا أثبته 
تعـــاون أبناء الوطن من خال رغبتهم في 

التطوع من أجل المملكة.
وأشـــار إلـــى أنـــه تـــم التواصـــل اليـــوم مع 
العمـــل  فـــي  النضمامهـــم  المتطوعيـــن 
الميداني للقيام بأعمال التعقيم المختلفة، 
 10 مـــن  أكثـــر  إلـــى  العـــدد  حيـــث وصـــل 
آالف متطـــوع تقريًبـــا لهـــذه المهمـــة، كمـــا 
أن عمليـــات التطهيـــر والتعقيم المســـتمرة 
تســـهم فـــي المحافظـــة بشـــكل كبيـــر على 
احتـــواء ومنع انتشـــار الفيـــروس، موجها 
شـــكره إلى جميع المتطوعيـــن، فهم اليوم 
للبحريـــن  وحبهـــم  وعطائهـــم  بمبادرتهـــم 
قدمـــوا أجمـــل صـــور التفانـــي مـــن أجـــل 
الوطـــن، وال بـــد لـــكل مواطـــن ومقيـــم أن 
يتحمـــل المســـؤولية لعبـــور هـــذا المنحنى 

بأقل آثار ممكنة.
وفـــي المؤتمـــر الصحافـــي أعلـــن الحســـن 
عـــن قـــرار بمنـــع التجمعـــات ألكثـــر مـــن 5 
أشـــخاص فـــي األماكـــن العامـــة، وســـيتم 
خـــال  مـــن  مشـــددة  إجـــراءات  اتخـــاذ 
تطبيـــق القانـــون علـــى من يخالـــف القرار، 
إضافـــة إلـــى منـــع التجمعـــات بالمتنزهات 
أن  علـــى  مشـــددا  العامـــة،  والســـواحل 
اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر  هـــذه 
الوقائيـــة التـــي يتم اتخاذهـــا تأتي حماية 
للمجتمـــع، وأن شـــرطة المجتمع مســـتمرة 
فـــي حماتها التوعوية بعدة لغات لتوعية 
أفراد المجتمع بضـــرورة اتباع اإلجراءات 
وتجنـــب التجمعـــات، وحثهـــم علـــى اتباع 

التعليمات لحفظ سامة الجميع.
وأشار الحســـن إلى أن التعاون مستمر مع 
كل الجهات لتنفيـــذ القرارات واإلجراءات 
الصناعـــة  وزارة  ومنهـــا  االحترازيـــة، 
والتجـــارة والســـياحة، وذلـــك فـــي إطـــار 
العمل المشـــترك لتحقيق هدف واحد وهو 
الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين 

في المملكة.
المواطنيـــن  لجميـــع  دعوتـــه  وجـــدد 
عـــن  االبتعـــاد  بضـــرورة  والمقيميـــن 
الشـــائعات، مؤكـــدا أن الجهـــود اإلعاميـــة 
المبذولـــة تســـهم مـــن خـــال مـــا تبثـــه من 
معلومات ليكون الجميع في قلب الحدث، 
فالجهـــات الرســـمية ال تألو جهًدا في نشـــر 
كل المســـتجدات على مواقعها الرســـمية، 

مشددا على أهمية استقاء المعلومات من 
هذه المصـــادر كونها متاحة للجميع، وقال 
إن البحريـــن مســـتمرة فـــي جهودها بروح 
الفريـــق الواحد لمواجهة فيـــروس كورونا 
والتصـــدي لـــه بمـــا يحفظ صحة وســـامة 

المواطنين والمقيمين.
المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  وأكـــد 
الفريـــق  وعضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى 
الوطنـــي للتصدي لفيروس كورونا المقدم 
طبيب مناف القحطاني أن مملكة البحرين 
مســـتمرة فـــي تعاونها مع منظمـــة الصحة 
العالميـــة، ضمن جهودهـــا المتواصلة على 
فيـــروس  لمكافحـــة  األصعـــدة  مختلـــف 
كورونا، حيث انضمت المملكة في تجربة 
اختبار التضامن كأول دولة عربية لتجربة 
أول دواء لفيـــروس كورونـــا، وهـــو دليـــل 
علـــى أن المملكـــة مســـتمرة فـــي مواجهـــة 
تحـــدي فيـــروس كورونـــا الحتوائـــه ومنع 
انتشـــاره، بمـــا يســـهم فـــي إيجـــاد الـــدواء 
الفّعـــال للقضـــاء علـــى الفيـــروس ويحفظ 

صحة وسامة المواطنين والمقيمين.
وأشـــار القحطاني إلـــى أن منظمة الصحة 
العالميـــة أشـــادت باإلجـــراءات اإلضافيـــة 
التـــي اعتمدتهـــا مملكة البحريـــن الحتواء 
تعزيـــز  ومنهـــا  الفيـــروس،  انتشـــار  ومنـــع 
إجـــراءات عـــدم المخالطـــة، وتنفيـــذ آليـــة 
لمعرفـــة تفاصيـــل أثر المخالطيـــن وأماكن 
تواجدهـــم، ومحاولـــة الوصـــول إليهم في 
ســـامة  علـــى  المناســـب حفاًظـــا  الوقـــت 
الجميـــع. وعـــن الحاالت القائمـــة بفيروس 
كورونا بين القحطاني أن األعداد ما تزال 
في وضعهـــا الطبيعي، إذ بلـــغ العدد الكلي 
للحـــاالت القائمـــة حتـــى أمـــس 183 حالة، 
كما أن جميع الحاالت مســـتقرة باســـتثناء 
3 حـــاالت فقط هي تحت العناية، وتعافي 
149 حالـــة وخروجهـــم مـــن مراكـــز العزل 
والعاج، وخروج 250 شـــخًصا من الحجر 
الصحـــي االحترازي بعد اســـتكمالهم فترة 
الــــحجر الازمة، كما تم إجراء فحوصات 
المتعافيـــن  خلـــو  مـــن  للتأكـــد  مختبريـــة 
والخارجين كافة مـــن الحجر الصحي من 

الفيروس.
آليـــة  ضمـــن  أنـــه  إلـــى  القحطانـــي  ونـــوه 
معرفـــة تفاصيل أثـــر المخالطين فإنه يتم 
تحديث جميع الحاالت المخالطة وأماكن 

تواجدها، وذلك عبـــر موقع وزارة الصحة 
فـــور توفـــر المعلومـــات الازمـــة الطـــاع 
الجميـــع على أماكـــن تواجد هذه الحاالت، 
بمـــا يحفـــظ صحـــة وســـامة المواطنيـــن 

والمقيمين وعائاتهم.
وكشف أنه سيتم تخصيص مركز البحرين 
مركـــزا  والمؤتمـــرات  للمعـــارض  الدولـــي 
لفحـــص فيـــروس كورونا، والذي يشـــتمل 
على قاعـــة لاســـتقبال والتصنيف وثاث 
قاعـــات كبيـــرة وصيدليـــة وغرفـــة للعاج 
الســـريع، حيث ســـتخصص القاعة األولى 
للفحـــص فقط، وهـــي للحـــاالت المخالطة 
بـــدون أعـــراض، وتحـــوي أكثـــر مـــن 400 
كرســـي لانتظـــار مـــع مرفقاتهـــا الصحية، 
أمـــا القاعـــة الثانيـــة فســـيتم تخصيصهـــا 
للفحـــص وانتظار النتيجـــة وهي للحاالت 
المخالطـــة مـــع وجـــود األعـــراض، وتحوي 
لانتظـــار، و250  كرســـي   400 مـــن  أكثـــر 
سريًرا للحاجة مع أماكن مخصصة للطعام 
مـــع مرفقاتهـــا الصحية، أما القاعـــة الثالثة 
فهـــي مخصصـــة أيضـــا للفحـــص وانتظار 
النتيجة، وهـــي للحاالت القادمة من مطار 
البحريـــن الدولي مع وجـــود األعراض بها، 
وتتضمـــن أكثر مـــن 400 كرســـي لانتظار 
و250 ســـريًرا للحاجة مع أماكن مخصصة 
للطعام مع مرفقاتها الصحية.أما بالنســـبة 
آللية فحص المخالطين بين القحطاني أن 
هنـــاك ضوابط معينـــة لمتابعة المخالطين، 
تتم بحســـب األســـس والضوابـــط العلمية 
والمعاييـــر الدوليـــة المحـــددة، عـــن طريق 
وتتبـــع  برصـــد  يقـــوم  متخصـــص  فريـــق 
الحـــاالت المشـــتبه بإصابتهـــا، حيـــث تـــم 
تصنيـــف آليـــة الفحص إلى حـــاالت قادمة 
من الخارج، وحاالت صادرة من مخالطين 
من الخارج ومخالطيهم، وحاالت إيجابية 

من غير معرفة مصدر الفيروس.
ولفـــت إلـــى أنه منـــذ اإلعان الرســـمي عن 
الحـــاالت المخالطة لحالـــة قائمة بفيروس 
كورونـــا فـــي 19 مـــارس الجـــاري، فقد تم 
فحـــص جميـــع المخالطيـــن لهـــذه الحالـــة، 
 4 خـــال  وذلـــك   ،1922 والبالـــغ عددهـــم 
أيـــام، وتم رصـــد 31 حالـــة إيجابية فقط، 
ومـــا يزال العمل مســـتمًرا في تتبع حاالت 

المخالطين المشتبه بإصابتهم.
المواطنيـــن  ننصـــح  القحطانـــي  وقـــال 
والمقيميـــن المبـــادرة باالتصـــال فـــي حال 
مخالطتهـــم لحالـــة قائمة إيجابيـــة، حيث 
باالتصـــال  المختـــص  الفريـــق  ســـيقوم 
باألشـــخاص المخالطيـــن حســـب تصنيف 

آلية فحص المخالطين.
وأكـــد أهميـــة الحـــد مـــن انتشـــار الحاالت 
داخلًيا، وذلك باتباع نصائح وزارة الصحة 
بخصـــوص الحـــد مـــن انتشـــار الفيـــروس، 
فـــي   444 بالرقـــم  باالتصـــال  والمبـــادرة 
حالة االشـــتباه أو مخالطـــة حالة إيجابية، 
والمكـــوث فـــي المنـــزل واتبـــاع التعليمات 
الصـــادرة، كمـــا ويتوجـــب على كبار الســـن 
مـــن المواطنيـــن الذيـــن تتجـــاوز أعمارهم 
70 عاًما وما فوق والحوامل واألشـــخاص 
ذوي المناعـــة الضعيفـــة بتجنـــب مخالطة 

اآلخرين قدر اإلمكان.

وزيرة الصحة تتحدث في المؤتمر 

إلــى 9 أبريــل واالكتفــاء بخدمــة التوصيــل إغــالق المحــالت التجاريــة مــن 26 مــارس 

الصالح: الطاقة االستيعابية للعزل تغطي الجميع والعالج بالمجان

بدور المالكي من الرفاع | تصوير أيمن يعقوب

الحسن: منع التجمعات ألكثر من 5 أشخاص في 
األماكن العامة.. وإجراءات مشددة للمخالفين

الزياني: استمرارية فتح الهايبرماركت والبرادات 
والمخابز ومواصلة أنشطتها المعتادة

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتكماال لما جاء في المؤتمر الصحافي، الذي عقد مســـاء أمس بشأن الجهود الوطنية 
المبذولـــة للحـــد من انتشـــار فيروس كورونـــا، أكد رئيس األمـــن العام الفريـــق طارق بن 
حســـن الحســـن، أنه في إطار أداء الدوريـــات األمنية للواجبات والمهمـــات المنوطة بها، 
ومـــا يتعلق بالتدابير االحترازية المعمول بها، في هذا الشـــأن، ســـيتم اتخاذ اإلجراءات 
القانونية المقررة، حيال أي تجمع يزيد عن خمســـة أشـــخاص في األماكن العامة، ومنها 
على ســـبيل المثال ال الحصر األســـواق والمتنزهات والسواحل العامة، الفًتا إلى ضرورة 
تـــرك مســـافة بين كل شـــخص وآخـــر، ال تقل عن متـــر واحد، بما يضمن ســـامة الجميع. 

يذكر أن المادة 121 من قانون الصحة العامة، تشـــير إلى معاقبة كل شـــخص امتنع عن 
تنفيذ أي إجراءات لمنع انتشـــار المرض بالحبس مدة ال تقل عن ثاثة أشـــهر وبغرامة ال 
تقل عن ألف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأوضح أن 
مديريات الشرطة بالمحافظات، ممثلة بشرطة خدمة المجتمع، نظمت حمات توعوية 
باســـتخدام عدة لغات، بهدف توعيـــة أفراد المجتمع والجاليـــات األجنبية بأهمية اتباع 
اإلجراءات واإلرشـــادات وتجنب التجمعات. وأهـــاب رئيس األمن العام بكل المواطنين 
والمقيميـــن، االلتـــزام بالتعليمـــات واإلجـــراءات والتدابيـــر االحترازية، مـــع التأكيد على 

اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، وإحالة مرتكبيها إلى النيابة العامة.

عقوبـــة المخالفيـــن الحبـــس 3 أشـــهر وغرامـــة تصـــل إلـــى 10 آالف دينـــار
إجراءات حيال أي تجمع يزيد عن 5 أشخاص باألماكن العامة
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للتواصل: 17111483

البحرين تفوقت على دول عظمى
عنـــد الوقـــوف أمـــام تجربة مملكـــة البحرين فـــي التعامل مـــع “فيروس 
كورونا” يتكشـــف عالـــم كبير مـــن االحترافية والكفاءة وحســـن التدبير 
والقـــدرة الفذة، واســـتطاع هذا البلد الصغير أن يتفوق عشـــرات المرات 
علـــى “دول عظمـــى” كانت تتفاخـــر بعلمها ومختبراتهـــا وطريقة تعاملها 
مع الكوارث، واألهم الثرثرة اإلعالمية عن الكرامة اإلنســـانية واألخالق 
والقيـــم، وكثيرا مـــا طالبتنا تلك الدول بأن نحـــذو حذوها واالقتداء بها 
والســـير على طريقها، لكن شـــعوبها اليوم تتمنى أن يكـــون عندها نظام 
وقيـــادة مثـــل مملكـــة البحريـــن بعد أن اتضحـــت لهم هشاشـــة أنظمتهم 
والبطـــوالت الدونكيشـــوتية لحكوماتهـــم، وفقـــدان الميـــزان فـــي عـــدم 
الســـيطرة علـــى الوبـــاء وإدارة الكارثة والفشـــل الذريع أمـــام التحديات 
والصعاب، ومن ظواهر الفشـــل ارتفـــاع معدل الوفيات بفيروس كورونا 
“باآلالف” والجثث الملقاة في الشـــوارع والفئـــران تلعب فوقها وحولها، 
وتكـــدس أعداد هائلة في المستشـــفيات وعجز فـــي توفير أماكن للعزل 
والحجـــر، ثـــم تخـــرج علينا تلـــك الـــدول وتتحدث عـــن كرامة اإلنســـان 

وحقوقه ورعايته!

مملكـــة البحريـــن تعاملـــت مـــع األزمـــة أوال وأخيـــرا من منظور إنســـاني 
خالـــص، فالشـــعب هو الثـــروة الحقيقيـــة ألي بلد وهو صانع المســـتقبل، 
والبد من التحصين الواقي والعالج ورفع مســـتوى العناية، وهذا منهج 
تســـير عليـــه الدولة منذ قيامهـــا، كما أن قيادتنا ضربـــت أروع المثل في 
المتابعة الدقيقة وتقاسم الهموم واآلالم مع أبناء الشعب، وتبادل الرأي 
والعمـــل علـــى مدى 24 ســـاعة لضمان جودة الخدمـــات الصحية وتنفيذ 
برنامـــج الفريـــق الوطني لمكافحة فيروس كورونـــا على أكمل وجه، أما 
في تلك الدول التي أشـــبعتنا بالشـــعارات والنصائح فرأينـــا فيها معاناة 
صريحة وطوابير من الناس وكأنها في يوم المحشـــر تبحث عن العالج 
فـــي ســـبيل العـــودة إلـــى طرقات الحيـــاة، كمـــا أنها لم تحصـــل وال حتى 
علـــى 1 فـــي المئة أو أقل من ما قدمته حكومتنا مـــن إجراءات وتدابير 
للتخفيـــف عـــن المواطنيـــن “الحزمـــة الماليـــة واالقتصاديـــة”، كتأجيـــل 
األقســـاط المســـتحقة على القروض لمدة 6 شـــهور دون احتساب رسوم 
أو فوائد، والتكفل بقيمة فواتير الكهرباء والماء للشهور الثالثة القادمة، 

وأيضا إعفاء المؤسسات الصناعية والتجارية وغيرها من اإلجراءات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ينتاُبنا الخوف – نحن أجيال السبعينات والثمانينات – أيام طفولتنا في المدرسة، 
حين نســـمع كلمات “إّن أجسامكم ُتصاب بالعدوى حين يصادفها ميكروب، وإّن 
لقـــاح اإلبـــر أو قطرات الفم واألنف بمثابة خّط الدفاع الذي يحصنكم من عدوى 
الحقـــة”، كمـــا لن يغيب عن ذاكرتنا اصطفافنا بطابور الصباح – في حّره القائض 
أو برده القارس – واســـتماعنا آليات من الذكر الحكيم وترديدنا السالم الوطني 
وتأهبنـــا لبـــدء )عمليات!( التفتيش - التي تضّج فيهـــا جميع صفوف الطابور من 
أقصاه إلى أقصاه، بحثًا عن متعلم أســـنانه تسوّســـت أو أظافره طالت أو شعره 
ُأســـدل أو أغفل غســـل وجهه أو نظافة يديه ورجليه أو أهمل في هيئة ملبســـه 
ومظهـــره العام أو... إلخ، وصوالً إلى فقـــرة تدريبات الصباح وحركاتها الصحية 
“وقـــوف ثني مّد الجذع أمام أســـفل أعلى، وقـــوف ركل األرض ضرب الفخذين 

تصفيق دوران يمين” التي كنا نرددها أربعًا حبًا أو خوفًا!
قديمًا، كانت المؤسســـة التربوية بأكملها بيت الوقاية األول، والذي ُعّد مؤشـــرًا 
مهمـــًا لتقييـــم أيٍّ منهـــا فـــي مجال الصحـــة بعد تمكنها مـــن تحديد نقـــاط القوة 
والضعـــف بهـــا؛ بناء على مـــا يصدر عنها من سياســـات صحية وبرامج ســـالمة، 
وقيامها بوضع خطط العمل التي ُتحّسن من أدائها في الوقاية لجميع مرتاديها 
مـــن متعلميـــن ومعلمين ومســـتخدمين وإتاحة فـــرص مشـــاركة المجتمع آنذاك 
واإلســـهام في تقديم أبســـط الخدمات الُمتاحة، والّتعلم على تحّمل المسؤولية 

في مواجهة أّي مشـــكلة تهدد صحتهم أو طارئ يحول عن ســـالمتهم، والّتدرب 
على ســـبل الحماية وسالســـة التصرف في الحاالت الطارئة التي قد تقع داخل 

المؤسسة التعليمية.
فيمـــا بـــدت هـــذه المؤسســـة حاضـــرًا – وتمثلهـــا الصحـــة المدرســـية كجـــزء من 
منظومتها – غرفة عمليات مشـــتركة بمعية مؤسســـات المجتمع المدني األخرى 
وتجنيب حصرها في التشخيص السريع والعالج األولي، بل أضحى دورها أكثر 
اتســـاعًا في تعزيـــز الصحة وفرص التدخل ومواجهة األمـــراض بالوقاية والحّد 
من آثارها الســـلبية ومضاعفاتها الجانبية اســـتنادًا على المثل المشهور “الوقاية 

خير من العالج” الذي ُيؤكد أّن ميدان العالج مورده بيت الوقاية. 
نافلة:  «

مواكبـــًة لوقائـــع الدهر وأهوال العصر، فإّن مؤسســـاتنا التربويـــة بأمّس الحاجة 
لترســـيخ اســـتراتيجية “إدارة المخاطـــر” Risk Management بيـــن منتســـبيها، 
والتـــي تســـعى للحفـــاظ على ســـالمة البيئة التعليميـــة وأمن العامليـــن فيها بعد 
استشـــعار جميـــع المخاطر المحتملـــة بداخلها ومحاولة الّتعـــرف عليها، ومن َثّم 
اتخـــاذ التدابيـــر الالزمة للوقاية منها قبل حدوثها وتنفيـــذ الخطوات الضرورية 

لتقليل األخطار الناجمة عنها والعالج وقت حدوثها.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

المؤسسة التربوية.. إدارُة مخاطر!

مـــع كـــم األخبار المتناقلـــة عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي هذه األيـــام، ومع 
الحالة التي تعيشـــها شـــعوب العالم بخصوص هذا الوباء القاتل “كورونا”، نجد 
أن هناك أناســـا رائعين بمعنى الكلمة، وهم قليلون مع األســـف، بادروا باإلعالن 
عـــن تقديم مســـاعدات مادية ولوجســـتية لحكوماتهـــم تضامًنا معهـــا إلنقاذ ما 

يمكن إنقاذه.
هؤالء الذين أنعم هللا عليهم بالخير الوفير لم ينسوا واجبهم الوطني والتزامهم 
األدبي تجاه مواطني بلدهم وضربوا أروع األمثال للمواطن الصالح وســـطروا 
أسماءهم في التاريخ وأثبتوا أن المواطنة الصالحة واالنتماء للوطن ال يأتيان 

من خالل رفع شعارات رنانة ال تغني وال تسمن من جوع.
على ســـبيل المثال كرســـتيانو رونالدو، وضع جميع فنادقـــه في البرتغال تحت 
تصـــرف الحكومـــة البرتغالية الســـتيعاب مصابـــي هذا المـــرض، وتكفل بتحمل 
تكاليـــف الفريق الطبي، رجل األعمال الكويتي فواز المرزوق قدم دعًما ســـخًيا 
بقيمة ١٠ ماليين دوالر وأطلق مبادرة شعبية بعنوان الكويت تستاهل، ومالك 
شركة علي بابا تبرع بـ ١١٤ مليون دوالر لشراء معدات طبية و١٤ مليون دوالر 
لتطويـــر لقـــاح لمواجهة فيروس كورونا، هذه بعـــض األمثلة وأنا على يقين بأن 

هناك الكثير من األشخاص قاموا بمبادرات مماثلة.

والحقيقـــة مـــا جعلنـــي أفكر فـــي الكتابة في هـــذا الموضوع هـــو التقصير الذي 
نـــراه من قبـــل رجال األعمال والقطاع الخاص، وأنا أقصـــد هنا بالتحديد رجال 
األعمال والتجار والشركات العائلية ومن في حكمهم في هذا الوطن المعطاء.
نعم أقولها بكل حســـرة، وال أقصد هنا موقفهم من هذا الوباء، بل بشـــكل عام، 
مســـاهماتهم المجتمعيـــة قـــد تكون صفًرا على الشـــمال، وهنـــاك عوائل تجارية 
يشـــهد لهـــا بالبنـــان، ومعروفـــة فـــي المجتمـــع البحرينـــي ومشـــاريعها واضحـــة 
وراسخة وشهادتي عنها مجروحة، لكن مع األسف الشديد إنها قلة، بلدنا يزخر 
بالكثير من التجار وعبر عقود طويلة وكنا نتوقع منهم مساهمات أكثر، والشارع 

البحريني ينتظر منهم ولو مشاريع متواضعة تجسيًدا للشراكة المجتمعية. 
هناك الكثير من المشروعات التي هي بأمس الحاجة للدعم، كمراكز كبار السن 
والمكفوفيـــن واأليتـــام، والمراكـــز الصحية ووحدات األمـــراض المزمنة وزيادة 
الطاقة االســـتيعابية للعنايـــة القصوى في المستشـــفيات والقائمة تطول، فهذه 
المشاريع المستدامة تعتبر ضرورة ملحة للمواطنين، فالكل يعلم أن هناك نقصا 

حادا في هذه المراكز، لذا فإن أعمال الخير كثيرة ومتعددة إذا عقدوا العزم.
وال تنسوا أن البحرين تستاهل. ربي احفظ هذا البلد آمنا مطمئًنا وأبعد عنه أي  «

سوء وشر.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

أين أنتم

حمدا هلل على سالمتكم يا صاحب الفضل
البـــد أن نعبـــر عن فرحتنـــا الغامـــرة بعودة الوالـــد العظيم ســـمو األمير 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة إلـــى أرض الوطن العزيز بعد رحلة العالج 
الناجحة التي قضاها خارج البالد، فحمدا لله على سالمتكم أيها الوالد 

الكريم صاحب العطاء الممتد لهذا البلد الطيب.
عندمـــا نســـتخدم كلمة الوالد فنحـــن نقصدها بكل معانيها، ألن عشـــق 
ســـمو األمير لهذا البلد هو عشـــق األب ألبنائه، وعطاؤه هو عطاء األب 
ألبنائه، وهذه مســـألة محســـومة فـــكل منطقة وكل فريج وكل شـــارع 
وكل بيت في البحرين يعرف عطاء خليفة بن ســـلمان، كل بنيان وكل 
إنســـان يشـــهد على العطاء الطويل لســـموه، حيث قضى ســـنوات في 

البناء بكل أنواعه، وأول شيء هو بناء اإلنسان البحريني نفسه.
ونهضـــة البحرين الكبيرة في مجال الصحة والتعليم شـــهادة واضحة 
على العطاء الالمحدود لخليفة بن ســـلمان، وخطة التنمية المستدامة 
التي آتت ثمارها في البحرين هي شـــهادة على أن ســـمو األمير خليفة 

بن سلمان نذر حياته للبحرين وال شيء غير البحرين.
ســـمو األمير خليفة بن سلمان ليس محطة عابرة وليس مرحلة معينة 
ولكنـــه تاريـــخ طويل وعطاء ال ينتهي، خليفة بن ســـلمان ليس صفحة 
أو فصـــال في كتـــاب البحرين ولكنه رواية عشـــق بـــدأت منذ زمن ولن 

تنتهي. 
خليفـــة بـــن ســـلمان البد أن تفـــرح بعودته كل ذرة من تـــراب هذا البلد، 
فهـــو ليس رجال عاديـــا، بل هو صاحب األيادي البيضاء على هذا البلد، 

فالبحرين لن تنسى فضل سمو األمير خليفة بن سلمان.
فحمـــدا لله على ســـالمتكم أيها الوالد العزيز صاحـــب الفضل والعطاء 

الطويل.

B7747@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

“استهلت وأمطرت”

“وإن طالت الشـــهور، خليفة بن ســـلمان في ضميرنا دايم حضور، 
مـــا غاب يوم عن العين وال نســـاه ضمير حـــي كان، راعي المعاني 

األصيلة خليفة بن سلمان سحابة الخير له”.
“أهـــال وألـــف مرحبـــا بمن علـــى قدومه ســـحايب الخير “اســـتهلت 
وأمطرت”، هال وألف مرحبا يا من بقدومه البحرين زانت ونورت، 
ســـالما طيبـــًا مملوءا بـــكل المحبة والتقديـــر البد لمقامـــه الكريم 
أن نقدمـــه، وإن حالت الظروف بالنشـــيد نســـتقبله، ولكن القلوب 
شـــاهدة فمن مكانها اهتزت ورفرفـــت، نتقصى األخبار حتى يوم 
اطمأنـــت النفوس امتدت األيادي لله ودعت، يا هللا تحفظ أميرنا 
أميـــر العـــرب يا من القلوب له دانت وقربت، أصيل الســـاس كريم 
العـــرب، طيبة ووصله للقاصي قبل الدانـــي وهذا من عوايد كرام 

العرب”.
الصراحة أن الكلمات تضيع والمشـــاعر تفيض ال نعرف بأية كلمة 
نبـــدأ وبـــأي حـــرف نزيد، فهـــل نكتب فـــي تاريخ مجيـــد أو ماض 
تليـــد أو حاضـــر ينطق بـــكل ما فيه عـــن جهود خليفة بن ســـلمان 
فـــي بناء حضـــارة ليس مثلها حضارة في الوطـــن العربي، فكانت 
السباقة في كل الميادين االقتصادية والصحية والتعليمية، حتى 
صـــارت البحريـــن مضرب األمثال ومـــا نحن فيه مـــن تقدم اليوم 
ومن أســـاس متين أرساه صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، فهو عبقرية االقتصاد، وهذه البنوك والشركات 
الوطنية شـــاهدة على مســـاهمتها في رفع اقتصاد البالد، وفســـح 
المجـــال أمـــام المواطنيـــن بممارســـة التجارة بحريـــة دون قيد أو 
شـــرط، فتوســـعت التجـــارة وتنوعـــت، كمـــا أرســـى اســـتراتيجية 
التعليـــم، وأصبحـــت كل منطقة مهما كانت مســـاحتها بها مدارس 
لمختلـــف المراحـــل، مـــدارس متطـــورة ومناهـــج علميـــة عالميـــة، 
وكذلـــك هـــي المراكز الصحيـــة التي انتشـــرت في جميـــع مناطق 
البحريـــن، فاســـتقر الشـــعب واطمـــأن بدعـــم وتأييد ســـمو األمير 
خليفة بن سلمان حين جعل المواطن البحريني أوالً، بعدما أفنى 
ســـنوات عمره وصحته التي وهبها ألجـــل بناء هذا الوطن العزيز 

الذي يدين له اليوم شعب البحرين بالمحبة والوفاء.
نعم نحب حكامنا، نحبك يا خليفة بن سلمان، وإن كان ألف أهال ومرحبا  «

فيها تقصير، فقلوبنا ال يسعها أن تشرح شعورها بفرحة عودتك سالما 
غانما.
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