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 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
 ¿CG  AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 √PÉîJG ºàj Ée ìÉéfEG »a »YƒH ∑QÉ°ûe ƒg Ωƒ«dG º«≤eh øWGƒe πc
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æeh  AGƒ`̀à`̀M’  ô«HGóJh  äGAGô``̀LEG  øe
 ΩGõ`̀à`̀d’G  ƒ`̀g  á∏MôªdG  √ò`̀g  »`̀a  º¡ªdG  ¿CGh  ,(COVID-19)
 IQGRhh  á«∏NGódG  IQGRh  ø`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äGQGô`̀≤`̀ dGh  äÉª«∏©àdÉH
 ,øWƒdG áeÓ°Sh º¡àeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM ábÓ©dG äGP äÉ¡édGh áë°üdG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  πμd  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ôμ°T  ø`̀Y  √ƒª°S  ÉHô©e
 √ÉéJ  ∫hDƒ°ùªdG  º¡°ùM  ≈∏Y  ∫ój  …ò`̀dGh  ,äÉª«∏©àdÉH  ø«eõà∏ªdG
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ºYO  »a  ¿ƒ`̀YGh  lAÉcô°T  º¡fCÉHh  ¬FÉæHCGh  øWƒdG
 ¬JÉ°SÉμ©fGh  √QÉKB’  …ó°üàdÉa  ;¢Shô«ØdG  á¡LGƒe  §£N  ìÉéfEGh
 ∫ÓN øe ¬ÑLGhh √QhóH ΩÉ«≤dG ¬«∏Y πμdÉa ;™«ªédG ∞JÉμàH »JCÉj
 ™æeh AGƒàM’ Ö°ùfC’G πëdG ƒg …òdG äÉ©ªéàdG ™æe QGô≤H ΩGõàd’G

.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG

 º«∏°ùdG  ≥«Ñ£àdÉH  ™«ªédG  Ωõà∏j  ÉeóæY  ¬fCG  ≈dEG  √ƒª°S  √ƒfh
 õjõ©J  »a  º¡°ùj  ¬fEÉa  »YÉªàL’G  óYÉÑàdG  ô«HGóJh  ™ªéàdG  ™æªd
 ,á«°û«©ªdG  äGQhô°†∏d  ∫ƒéàdG  ájôM  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  AGƒ`̀à`̀M’G
 âbƒdG  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æeh  AGƒàMG  ±óg  ≥≤ëjh
 ôNBG  AGô`̀LEG  …CG  èFÉàf  ¥ƒØJ  ™ªéàdG  ™æe  á«∏YÉa  ¿CG  GócDƒe  ,¬°ùØf

.É«ë°Uh É«FÉbh
 á¡LGƒªd  ÉgOƒ¡L  π°UGƒà°S  áμ∏ªªdG  ¿CG  ≈`̀dEG  √ƒª°S  QÉ°TCGh
 ø«æWGƒªdG  áë°Uh  áeÓ°ùa  ;(COVID-19)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ºà«°Sh  ,É¡«∏Y  áehÉ°ùe  ’  iƒ°üb  á`̀jƒ`̀dhCG  »g  ™ªàéªdG  OGô``̀aCGh
 ÉØ«°†e ,ìÉéæH á∏MôªdG √òg »£îJ πLCG øe äÉ«fÉμeE’G πc ô«î°ùJ
 ±ó¡dG ¿CGh ,äGóéà°ùªdG πc ™e πeÉ©à∏d IõgÉL áμ∏ªªdG ¿CG √ƒª°S
 øWƒdG  áë∏°üe  ájÉªM  ƒg  Ωƒ«dG  ¬≤«≤ëàd  ≈©°ùf  …ò`̀dG  ≈ª°SC’G

.øWGƒªdGh
(2¢U π«°UÉØàdG)

∫hDƒ`̀ °`̀ ù`̀ e ∑ƒ`̀ ∏`̀ °`̀ S ≈```̀ dEG ø``̀Wƒ``̀dG Ö``̀M á`̀ª`̀Lô`̀à`̀H ¿ƒ`̀ Ñ`̀ dÉ`̀£`̀e É`̀æ`̀∏`̀c
™ªàéª∏d  ∫hC’G  ájÉªëdG  §FÉM  »æWƒdG  AÉªàf’Gh  A’ƒdG  õjõ©J  :á«∏NGódG  ôjRh

É«ë°Uh É``«FÉbh ôNBG AGô``LEG …CG è``FÉàf ¥ƒØJ ™``ªéàdG ™``æe á``«∏YÉa

äGQGô≤dGh äÉª«∏©àdÉH ΩGõàd’G ≈dEG ƒYój ó¡©dG »dh

 ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  ó`̀cCG
 õjõ©àd  á«æWƒdG  á£îdG  ¿CG  á«∏NGódG  ô`̀jRh  áØ«∏N
 zÉææjôëH{ áæWGƒªdG º«b ï«°SôJh »æWƒdG AÉªàf’G
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ¬«LƒJh  ájÉYôH  É¡æ«°TóJ  ºJ  »àdG
 OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ôμa  øY  É¡JGQOÉÑeh  É¡aGógCGh  É¡ª«b  ôÑ©oJ  ióØªdG
 áªFÉ≤dG  áãjóëdG  á«fóªdG  ádhódG  óYGƒb  ≈°SQCG  óFÉb
 √ôgƒL  »a  óæà°ùjh  ,IGhÉ°ùªdGh  ádGó©dG  CGóÑe  ≈∏Y
 ¬fÉcQCG ájƒ≤Jh ,»æWƒdG AÉªàf’Gh A’ƒdG õjõ©J ≈dEG
 »a  ∂dP  AÉL  .™ªàéª∏d  ∫hC’G  ájÉªëdG  §FÉM  π¶«d

.á£îdG ø«°TóJ ≈∏Y ΩÉY Qhôe áÑ°SÉæªH ¬d áª∏c
 áØbƒ∏d  ≠dÉÑdG  √ôjó≤Jh  √RGõ`̀à`̀YG  øY  Üô``̀YCGh
 ∫ÓN  øe  ,»æjôëÑdG  Éæ©ªàée  AÉæHCG  πμd  á«æWƒdG
 á∏ªëdG  QÉ```̀WEG  »`̀a  ´ƒ`̀£`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ∞«ãμdG  ∫É``̀Ñ``̀bE’G
 òæe  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  á¡LGƒªd  á«æWƒdG
 äÉ¡«LƒàH  πª©j  …ò`̀dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  É¡≤∏WCG  ¿CG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πÑb  øe  áYÉ°ùdG  QGóe  ≈∏Y  á©HÉàeh
 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
 OGR  …ò`̀dG  ,»©ªàéªdG  ≥aóàdG  ¿CG  GócDƒe  ,AGQRƒ``̀dG

 ôeCG  ,»æWƒdG ´ƒ£àdG á°üæe ≈∏Y ÉØdCG  ø«KÓãdG ≈∏Y
.ôîØdG ≈∏Y å©Ñj

 zÉ`̀æ`̀dÉ`̀«`̀LCGh ø`̀ë`̀f{  É©«ªL É`̀æ`̀fEG  ô`̀jRƒ`̀dG  ∫É``̀bh
 á∏°UGƒªH  ,±hô¶dG  √òg  »a  É°Uƒ°üNh  ,¿ƒÑdÉ£e
 ∫hDƒ°ùe  ∑ƒ∏°S  ≈dEG  øWƒdG  ÖM  áªLôJ  ≈∏Y  πª©dG
 Éæ£«ëeh  É`̀æ`̀KhQƒ`̀ª`̀H  §`̀Ñ`̀Jô`̀e  ,»©ªàée  »``̀Yhh
 á«YGódG  ∞«æëdG  ÉææjO  ÇOÉÑeh  »eÓ°SE’Gh  »Hô©dG
 á`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG π`̀«`̀°`̀UCÉ`̀Jh ,∫Gó```à```Y’Gh í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dG ≈```dEG

 .É≤«Ñ£Jh Gôμa ,á«HÉéjE’G

(4¢U π«°UÉØàdG)

««

««

.ó¡©dG »dh ƒª°S |

.á«∏NGódG ôjRh |

É«fhôàμdEG á«FÉ°†≤dG ΩÉ```μMC’G º∏`°ùJ á`eó`N ø`«`°Tó`J
(8¢U π«°UÉØàdG)

âjƒμdGh øjôëÑdG ∂æÑd Gó``jóL Éjò«ØæJ É°ù«FQ ∞«°S ø``ªMôdGóÑY
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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 »ª«©ædG  ô≤°U  øH  ÜÉ`̀jP  øcôdG  ≥jôØdG  ¢SCGôJ
 ø`̀eC’Gh  ´ÉaódG  áæéd  ´ÉªàLG  ¿É``cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ
 ìÉÑ°U øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d áeÉ©dG IOÉ«≤dG »a »æWƒdG
 ∫ÓN iô`̀Lh ,Ω2020 ¢`̀SQÉ`̀e  25 AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢`̀ù`̀eCG
 …òdG ¿hÉ©àdG ôjƒ£àH á∏«ØμdG πÑ°ùdG åëH ´ÉªàL’G
 ájôμ°ù©dG  Iõ¡LC’G  ø«H  ≥«°ùæàdG  ájƒ≤J  ¬fCÉ°T  øe

 ájôμ°ù©dG  äGQó`̀≤`̀ dG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  áμ∏ªªdÉH  á`̀«`̀æ`̀eC’Gh
 ø``̀eC’G  º`̀ FÉ`̀YO  ï`̀«`̀°`̀Sô`̀J  »`̀a  º¡°ùj  É`̀ª`̀H  ácôà°ûªdG
 äGQó`̀≤`̀eh  äÉÑ°ùàμe  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh

.ø«æWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°Uh ô«N ¬«a Éªd øWƒdG
 ø°ùëdG  ø°ùM  ¥QÉ`̀W  ≥jôØdG ´ÉªàL’G ô°†M
 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ø``̀cô``̀dG AGƒ```̀∏```̀dGh ,ΩÉ```©```dG ø`````eC’G ¢`̀ù`̀«`̀FQ

 ¢SôëdG ¿ÉcQCG  ôjóe áØ«∏N ∫BG  Oƒ©°S øH õjõ©dGóÑY
 ádÉ°†ØdG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  º`̀fÉ`̀Z  ø`̀cô`̀dG  AGƒ∏dGh ,»æWƒdG
 AGƒ`̀∏`̀dGh  ,äÉ«∏ª©∏d  ¿É```̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe
 ìÓ°S  ó`̀FÉ`̀b  º°ù©dG  ∞`̀°`̀Sƒ`̀j  óªëe  …ô`̀ë`̀H  ø`̀cô`̀dG
 •ÉÑ°†dG  QÉÑc  øe  OóYh  »æjôëÑdG  »μ∏ªdG  ájôëÑdG

.áμ∏ªªdG »a á«æ©ªdG äÉ¡édÉH ø«dhDƒ°ùªdGh

»æWƒdG øeC’Gh ´ÉaódG áæéd ´ÉªàLG ¢SCGôàj ¿ÉcQC’G ¢ù«FQ

á``«LQÉîdG ô``jRh π``Ñ≤à°ùj ¢``†jô©dG OGƒ``L

 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 áeÉîa  ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ûjOÓéæH ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ó«ªëdGóÑY óªëe ¢ù«FôdG
 ∫Ó≤à°S’  ájƒæ°ùdG  iôcòdG  áÑ°SÉæªH  ∂`̀dPh  ,á«Ñ©°ûdG

.√OÓH
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
 ¢ûjOÓéæH ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ó«ªëdGóÑY óªëe ¢ù«FôdG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á«Ñ©°ûdG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 AGQRh á°ù«FQ óLGh áæ«°ùM áî«°ûdG  ≈dEG  á∏KÉªe á«bôH

.á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓéæH ájQƒ¡ªL
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©Hh
 ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 áeÉîa ≈dEG  áÄæ¡J á«bôH ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
 ¢ûjOÓéæH ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ó«ªëdGóÑY óªëe ¢ù«FôdG
 ∫Ó≤à°S’  ájƒæ°ùdG  iô`̀cò`̀dG  áÑ°SÉæªH  ∂`̀ dPh  á«Ñ©°ûdG

.√OÓH
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG
 AGQRh á°ù«FQ óLGh áæ«°ùM áî«°ûdG  ≈dEG  á∏KÉªe á«bôH

.á«Ñ©°ûdG ¢ûjOÓéæH ájQƒ¡ªL

 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J QÉ````̀WEG »``̀a
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
 QÉ````WEG »````ah ,AGQRƒ````````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô`````̀LE’G  ≥«Ñ£J
 AGƒàM’  á«FÉbƒdG  äÉ`̀WÉ`̀«`̀à`̀M’Gh
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ™`̀æ`̀eh
 πª©dG  ô```̀jRh  ó```̀cCG  ,(19ó``̀«``̀ aƒ``̀c)
 øH  π«ªL  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 IQGRƒdG ºjó≤J ¿Gó«ªM »∏Y óªëe
 äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG »``a É`̀¡`̀JÉ`̀eó`̀N á`̀«`̀Ñ`̀dÉ`̀Z
 ≈dEG  á¡LƒªdG  ájƒªæàdGh  á«dÉª©dG
 ™ªàéªdG  äÉ`̀Ä`̀ah  í`̀FGô`̀°`̀T  ™«ªL
 ™`̀bƒ`̀e ≈`̀∏`̀Y AGƒ``̀°``̀S ,É`̀ «`̀ fhô`̀ à`̀μ`̀ dG
www.mlsd.gov.)  IQGRƒ`̀dG
 »ØJÉ¡dG ∫É°üJ’G ∫ÓN øe hCG (bh
 ,(80008001) øNÉ°ùdG §îdG ≈∏Y
 áeƒ¶æe á«≤H ∫Éªμà°SG ºàj ¿CG ≈∏Y
 ´ô°SCG  »`̀a  á«fhôàμd’G  äÉeóîdG
 ™«ªédG  ≈∏Y  kÓ«¡°ùJ  ∂`̀dPh  ,â`̀bh
 IOƒ`̀L  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ó`̀«`̀cCÉ`̀J  ™`̀e

.äÉeóîdG
 ¿Gó«ªM  ¢SDhôJ  iód  ∂dP  AÉL
 §«£îà∏d  É«∏©dG  áæé∏dG  ´ÉªàLG
 ™ªà°SG  PEG  ,IQGRƒ``̀dÉ``̀H  á©HÉàªdGh
 ø``«``dhDƒ``°``ù``ª``dG ø```̀e ìô```°```T ≈``````dEG
 õ``̀cGô``̀e äGOÉ````̀«````̀bh ø`̀«`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀ dG

 IQGRƒ∏d  á©HÉàdG  á∏eÉ°ûdG  äÉeóîdG
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e äÉ``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀e ™``«``ª``L »```̀a
 ≥«Ñ£J  Oƒ`̀ ¡`̀L  ∫ƒ```M  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ™`̀æ`̀ª`̀d
 ¿Éª°V ≈∏Y ¢UôëdGh ,(19ó«aƒc)
 áë°üdGh  áeÓ°ùdG  ä’ó©e  ≈°übCG
 øe ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀à`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀∏`̀ d
 ≈æÑªdG »a AGƒ°S ,IQGRƒdG Qƒ¡ªL
 »a  á«YôØdG  õcGôªdG  hCG  »°ù«FôdG
 É¡æª°V øe ,øjôëÑdG ≥WÉæe ™«ªL
 áÑ°ùædÉH É«fhôàμdG äÉeóîdG ºjó≤J
 ∂``̀ dPh ,äÓ``̀eÉ``̀©``̀ª``̀dG º`̀¶`̀©`̀e ≈````̀ dEG
 »fhôàμd’G  IQGRƒ`̀dG  ™bƒe  IQÉjõH
 §îdG  ≈∏Y  »ØJÉ¡dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  hCG
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G ∫hÉ`̀ æ`̀ J É`̀ª`̀c .ø`̀NÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ÖfGƒédG  ∫Éªμà°SG  ™jô°ùJ  åëH
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ≈```̀dEG á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀H á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG
 É«fhôàμdEG  ∂dòc  É¡ªjó≤àd  iô`̀NC’G
 ¿CG  ¿hO ø`̀e  π`̀LÉ`̀©`̀dG  Ö`̀jô`̀≤`̀dG  »`̀a
 áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  IOƒ``̀L  ô`̀KCÉ`̀à`̀J

 .áaó¡à°ùªdG äÉÄØdG ™«ªéd
 ∂dòc  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ¢Vô©à°SGh
 äÉ`̀eó`̀N ø``̀e IQGRƒ`````̀ dG ¬`̀eó`̀≤`̀J É``̀e
 ≈`̀ æ`̀ Ñ`̀ª`̀ dG »````a AGƒ````°````S ,á``̀∏``̀eÉ``̀ °``̀T
 ,É¡d  á©HÉàdG  õcGôªdG  hCG  »°ù«FôdG
 QÉ`̀WEG  »`̀a  âªJ  »àdG  äGAGô```̀LE’Gh
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG
 ≈©°ùJ »àdGh ,(19ó«aƒc) ÉfhQƒc

 á`̀eÓ`̀°`̀Sh  á`̀ë`̀°`̀U  ≈`̀∏`̀Y  á¶aÉëª∏d
 ,ø«©LGôªdGh  ø«ØXƒªdG  ™«ªL
 IQGRƒ```̀ dG  ≈æÑe  º«≤©J  ∂``̀dP  ø``̀eh
 ™«°SƒJh  á©HÉàdG  õcGôªdG  ™«ªLh
 á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô```````̀LE’G ¥É``£``f
 ø``̀«``̀Ø``̀Xƒ``̀ª``̀dG ™``̀ «``̀ ª``̀L π``̀ª``̀°``̀û``̀à``̀d
 äGOÉ`̀°`̀TQE’G  º«ª©Jh  ø«©LGôªdGh

.á∏°üdG äGP
 ôjô≤J  ≈`̀∏`̀Y  ´Ó```̀W’G  º`̀ J  É`̀ª`̀c
 É¡JôLCG  »àdG  äGAÉ≤∏dG  á∏ªL  ¿CÉ°ûH
 ™e  IQGRƒ```̀dÉ```̀H  á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG  IQGOE’G
 ,IóaGƒdG  ádÉª©dG  äGQÉØ°S  »∏ãªe
 á«FÉbƒdG äGAGôLE’ÉH º¡ZÓHEG ºJ PEG
 áë°Uh áeÓ°S ßØëj ÉªH áHƒ∏£ªdG

 äGQÉjõH ΩÉ«≤dG ÖfÉL ≈dEG ,™«ªédG
 ∫Éª©dG  øcÉ°ùªd  á«fGó«e  á«°û«àØJ
 äÉ≤°ü∏ªdGh  äGQƒ°ûæªdG  ™jRƒJh
 ¢Shô«ØH  á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀dGh  á``jOÉ``°``TQE’G
 äGAGô````````̀LE’G PÉ```̀î```̀ JGh É```̀ fhQƒ```̀c
 ,äÉ¨d  Ió©H  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G
 Ió`̀aGƒ`̀dG  á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG  äÉ`̀¨`̀d  É¡«a  É`̀ª`̀H
 ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dGh ∫É`̀ª`̀©`̀ dG ø`̀cÉ`̀°`̀ù`̀e »``̀a
 ™e  π°UGƒàdG  ∂`̀dò`̀ch  ,á«YÉæ°üdG
 äGóéà°ùªdG  ô`̀NBG  ô°ûfh  ádÉª©dG

.º¡àjÉªëd áHƒ∏£ªdG äGAGôLE’Gh
 ≈``æ``KCG ,¥É``̀«``̀°``̀ù``̀dG Gò````g »````ah
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh
 …ò``dG ®ƒ`̀ë`̀∏`̀ª`̀dG ÜhÉ`̀é`̀à`̀ dG ≈`̀∏`̀Y
 »`̀à`̀dG äÉ``̀¡``̀é``̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ¬```̀Jó```̀HCG
 πª©dG  IQGRh  ±Gô`̀ °`̀TEG  âëJ  ™≤J
 äBÉ°ûæe  øe  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 äÉ°ù°SDƒe  ∂dòch  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 äÉfÉ°†ëdGh  á°UÉîdG  Ö`̀jQó`̀à`̀dG
 õ``̀cGô``̀eh á``̀«``̀∏``̀gC’G äÉ`̀ª`̀¶`̀ æ`̀ ª`̀ dGh
 É¡àHÉéà°SGh  ,á«YÉªàL’G  ájÉYôdG
 áeRÓdG  á«FÉbƒdG  äGAGô`̀LE’G  òNCÉH
 ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ™æeh  AGƒàM’
 äGQGô``̀≤``̀ H É``̀¡``̀eGõ``̀à``̀dG ø``̀Y kÓ`̀ °`̀†`̀ a
 áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG äÉª«∏©Jh
 ƒgh (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ∑GQOEGh  »æWh  ¢ùM  øY  ôÑ©j  Ée
 ≈∏Y ®ÉØë∏d ácôà°ûªdG á«dhDƒ°ùª∏d

 .ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°U

É`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG äÉ`̀ eó`̀ î`̀ dG IOƒ```̀L ≈`̀∏`̀Y á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG :π`̀ ª`̀ ©`̀ dG ô```̀jRh

.πª©dG ôjRh |

 ºdÉ°S øH OGƒL ó«°ùdG πÑ≤à°SG
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀ f  ¢`̀†`̀jô`̀©`̀dG
 áeƒμëdG  QGó``̀H  ¬ÑàμªH  AGQRƒ````̀dG
 ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ¢ùeCG

.á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG
 OGƒL ó«°ùdG CÉæg AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 áÑ°SÉæªH ôjRƒdG ¢†jô©dG ºdÉ°S øH
 G kô```̀ jRh  ¬æ««©àH  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀≤`̀ã`̀dG
 ≥«aƒàdG  ¬`̀ d  É k«æªàe  ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀∏`̀d

.ìÉéædGh
 ô`````̀jRh ô```̀Ñ```̀Y ¬```̀ Ñ```̀ fÉ```̀L ø`````̀e
 √ô`̀jó`̀≤`̀Jh √ô`̀μ`̀°`̀T ø``Y á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ºdÉ°S  øH  OGƒL  ó«°ùdG  ôYÉ°ûe  ≈∏Y
 ¬°UôM  Gó`̀cDƒ`̀e  ,áÑ«£dG ¢†jô©dG
 ¬JÉ«dhDƒ°ùeh  ¬eÉ¡ªH  ΩÉ«≤dG  ≈∏Y

 Éæàμ∏ªe  ídÉ°Uh  ô«N  ¬«a  Ée  πμd
 Iô`̀°`̀†`̀M IOÉ``̀«``̀b π``̀X »``̀a á`̀«`̀ dÉ`̀¨`̀ dG
 øH ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ,ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG  ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJh
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G

 ÖMÉ°U  IófÉ°ùeh  ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG

.AGQRƒdG ¢ù∏ée

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ó``̀cCG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿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
 Ωƒ«dG º«≤eh øWGƒe πc ¿CG AGQRƒdG
 Ée ìÉ`̀é`̀fEG »`̀a »`̀Yƒ`̀H ∑QÉ`̀°`̀û`̀e ƒ`̀g
 ô«HGóJh  äGAGô`̀LEG  øe  √PÉîJG  ºàj
 ¢Shô«a  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ™`̀æ`̀eh  AGƒ`̀ à`̀M’
 ¿CGh  ,(19-COVID)  É`̀fhQƒ`̀c
 ΩGõàd’G ƒg á∏MôªdG √òg »a º¡ªdG
 øe IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh äÉª«∏©àdÉH
 áë°üdG  IQGRhh  á«∏NGódG  IQGRh
 ≈∏Y  É kXÉØM  ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édGh
 É kHô©e  ,ø`̀Wƒ`̀dG  áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S
 áaÉμd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ø`̀Y  √ƒª°S
 ø«eõà∏ªdG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 º¡°ùM ≈∏Y ∫ój …òdGh äÉª«∏©àdÉH
 ¬FÉæHCGh  ø`̀Wƒ`̀dG  √É`̀é`̀J  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 º`̀YO »``̀a ¿ƒ````̀YGh AÉ`̀cô`̀ °`̀T º``̀¡``̀fCGh
 §£N  ìÉ`̀é`̀fEGh  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 …ó°üàdÉa  ,¢`̀Shô`̀«`̀ Ø`̀ dG  á`̀¡`̀LGƒ`̀e
 ∞JÉμàH  »JCÉj  ¬JÉ°SÉμ©fGh  √QÉ`̀ KB’
 √QhóH  ΩÉ«≤dG  ¬«∏Y  πμdÉa  ,™«ªédG
 QGô≤H ΩGõ`̀à`̀d’G  ∫Ó`̀N øe ¬`̀Ñ`̀LGhh
 πëdG ƒ``g …ò```̀dG  äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG  ™`̀æ`̀e
 QÉ°ûàfG  ™`̀æ`̀eh  AGƒ`̀ à`̀M’  Ö`̀°`̀ù`̀fC’G

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 É`̀eó`̀æ`̀Y ¬``̀ fCÉ``̀ H √ƒ``ª``°``S √ƒ````̀ fh
 º«∏°ùdG  ≥«Ñ£àdÉH  ™«ªédG  Ωõà∏j
 óYÉÑàdG  ô`̀«`̀ HGó`̀Jh  ™`̀ª`̀é`̀à`̀dG  ™`̀æ`̀ª`̀d
 õjõ©J  »a  º¡°ùj  ¬fEÉa  »YÉªàL’G

 ájôM ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀ Ø`̀ë`̀ dGh  AGƒ``̀à``̀M’G
 ,á«°û«©ªdG  äGQhô`̀°`̀†`̀∏`̀d  ∫ƒ`̀é`̀à`̀dG
 QÉ°ûàfG ™æeh AGƒàMG ±óg ≥≤ëjh
 ,¬°ùØf  âbƒdG  »a  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ™ªéàdG  ™`̀æ`̀e  á`̀«`̀∏`̀YÉ`̀a  ¿CG  Gó``̀cDƒ``̀e
 É«FÉbh  ôNBG  AGôLEG  …CG  èFÉàf  ¥ƒØJ

.Év«ë°Uh
 √ô`̀μ`̀°`̀T ø``̀Y √ƒ`̀ª`̀ °`̀S Üô``````YCGh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ´É````aO Iƒ``≤``d √ô``̀jó``̀≤``̀Jh
 Oƒ¡édG  ìÉ`̀é`̀fEG  »`̀a  É¡eÉ¡°SEG  ≈∏Y
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG
 ¬H  Ωƒ≤J  Ée  ≈∏Y  á«∏NGódG  IQGRhh
 øe IQƒ`̀μ`̀°`̀û`̀eh IQó`̀≤`̀e Oƒ`̀¡`̀L ø`̀e
 ôãcC’  ™ªéàdG  ™æe QGôb  ò«ØæJ  πLCG
 É¡d  ¿ƒμ«°S  »àdGh  ¢UÉî°TCG  5  øe
 ™æeh  AGƒ`̀à`̀MG  »a  á«HÉéjEG  èFÉàf
 ôμ°T  Éªc  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 Ée ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG QOGƒ``̀μ``̀dG √ƒ`̀ª`̀°`̀S
 øe  á«æWh  Oƒ¡L  øe  ¬H  ¿ƒeƒ≤j
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  π`̀LCG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 áμ∏ªªdG  ¿CG  ≈dEG  √ƒª°S  QÉ°TCGh
 á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d É``̀gOƒ``̀¡``̀L π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ °`̀S
-COVID),  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 ø«æWGƒªdG  áë°Uh  áeÓ°ùa  (19
 á``̀jƒ``̀dhCG »``̀g ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG OGô``````̀aCGh
 ºà«°Sh  ,É¡«∏Y  áehÉ°ùe  ’  iƒ°üb
 πLCG  øe  äÉ«fÉμeE’G  áaÉc  ô«î°ùJ
 ,ìÉ`̀é`̀æ`̀H á`̀ ∏`̀Mô`̀ª`̀ dG √ò```̀g »`̀£`̀î`̀J
 IõgÉL  áμ∏ªªdG  ¿CG  √ƒª°S  É kØ«°†e
 ,äGóéà°ùªdG  á`̀aÉ`̀c  ™`̀e  πeÉ©à∏d

 ≈©°ùf  …ò`̀dG  ≈ª°SC’G  ±ó¡dG  ¿CGh
 áë∏°üe  ájÉªM  ƒg  Ωƒ«dG  ¬≤«≤ëàd

.øWGƒªdGh øWƒdG

 ≈dƒªdG  ≈``̀dEG  √ƒª°S  ´ô°†Jh
 øjôëÑdG  ßØëj  ¿CÉ`̀H  ôjó≤dG  »∏©dG
 ,√hôμeh ô°T πc øe É¡FÉæHCG  áaÉch

 áªFÉ≤dG ä’ÉëdG áaÉc ≈∏Y øªj ¿CGh
 √òg RhÉéàf ¿CGh ,πLÉ©dG AÉØ°ûdÉH

.á«aÉYh ô«îH ™«ªédGh á∏MôªdG

:ó¡©dG »dh ƒª°S

ÉfhQƒc QÉ°ûàfG ™æe äGAGôLEG ìÉéfEG »a »YƒH ∑QÉ°ûe º«≤eh øWGƒe πc
ø``WƒdG áeÓ``°S ≈``∏Y É``XÉØM áë``°üdGh á``«∏NGódG äÉ``ª«∏©àH ΩGõ``àd’G

AGƒ``àM’G õ``jõ©J »``a º``¡°ùj »``YÉªàL’G ó``YÉÑàdÉH ™``«ªédG ΩGõ``àdG
äGóéà°ùªdG ™e πeÉ©à∏d IõgÉL áμ∏ªªdGh ..ìÉéæH á∏MôªdG √òg »£îàd äÉ«fÉμeE’G πc ô«î°ùJ

 ó`̀¡`̀©`̀dG »````̀dhh AGQRƒ``````̀ dG ¢``ù``«``FQh ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG
¢`̀û`̀jOÓ`̀é`̀æ`̀H ∫Ó`̀ ≤`̀ à`̀ °`̀ SG iô``̀ cò``̀ H ¿ƒ`̀ Ä`̀ æ`̀ ¡`̀ j

 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö``̀MÉ``̀°``̀U ≈`̀≤`̀ ∏`̀ J   
 ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 á«bôH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 »°T ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀eÉ`̀î`̀a ø``̀e ô`̀μ`̀°`̀T
 á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L ¢``ù``«``FQ ≠`̀æ`̀«`̀«`̀æ`̀«`̀L
 ∂dPh ,á≤jó°üdG á«Ñ©°ûdG ø«°üdG
 ôÑY  »àdG  √ƒª°S  á«bôH  ≈∏Y  G vOQ

 øjôëÑdG áμ∏ªe øeÉ°†J øY É¡«a
 »a  á≤jó°üdG  ø«°üdG  Oƒ¡L  ™e
 ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc AÉHh áëaÉμe
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀ dG á``̀eÉ``̀î``̀a ô``̀Ñ``̀Y å``̀«``̀M
 ôμ°ûdG  ¢`̀ü`̀dÉ`̀N  ø``̀Y  »`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀ dh √ƒ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ d
 ≈dEG É¡ØbGƒe ≈∏Y É kÑ©°Th áeƒμM

 ¢UôM  Gó`̀cDƒ`̀e  ,ø«°üdG  Ö`̀fÉ`̀L
 øjôëÑdG  ™`̀e  πª©dG  ≈∏Y  √OÓ``H
 ™ªàéªdG  »a  ∫hó`̀dG  øe  Égô«Zh
 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ±ó`̀¡`̀H  »`̀dhó`̀dG
 ºjó≤Jh  AÉHƒdG  Gòg  áëaÉμe  »a
 á«°†≤d  á`̀Hƒ`̀∏`̀£`̀ª`̀dG  á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

.á«ªdÉ©dG áeÉ©dG áë°üdG

 á`̀ «`̀ bô`̀ H ≈`̀ ≤`̀ ∏`̀ à`̀ j AGQRƒ`````````̀dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ
»`̀ æ`̀ «`̀ °`̀ ü`̀ dG ¢``̀ ù``̀ «``̀ Fô``̀ dG ø````̀e ô``̀μ``̀ °``̀ T

 Ωƒé¡dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  á«LQÉN  IQGRh  âfGOCG
 ¢û«é∏d  GOƒ`̀æ`̀L  π≤J  âfÉc  äÓ`̀aÉ`̀M  ≈∏Y  »`̀HÉ`̀gQE’G
 øe äGô°û©dG áHÉ°UEGh πà≤e øY ôØ°SCG  Ée ,…ô«é«ædG
 ájQƒ¡ªL ™e øjôëÑdG áμ∏ªe øeÉ°†J IócDƒe ,OƒæédG

.ÜÉgQE’G áëaÉμªd ÉgOƒ¡L »a ájOÉëJ’G Éjô«é«f
 É¡jRÉ©J  ≠dÉH  øY  á«LQÉîdG  IQGRh  Üô©J  PEGh 
 »`̀dÉ`̀gCGh  …hò``̀dh  ájô«é«ædG  áeƒμë∏d  É¡JÉ°SGƒeh
 É¡fEÉa  ,AÉØ°ûdG  áYô°S ø«HÉ°üª∏d  É¡JÉ«æªJh ,ÉjÉë°†dG

 πμd  ¢†aGôdGh  âHÉãdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bƒe  OóéJ
 √Qƒ°U  πμH  ÜÉ````̀gQE’Gh  ±ô`̀£`̀à`̀dGh  ∞æ©dG  ∫É`̀μ`̀°`̀TCG
 π`̀LCG  ø`̀e Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ∞JÉμJ ≈``̀dEG  »``YGó``dGh ¬`̀dÉ`̀μ`̀°`̀TCGh

.ºdÉ©dG Oó¡j …òdG ÜÉgQE’G ≈∏Y AÉ°†≤dG

Éjô«é«f  »``a  »```HÉ```gQE’G  Ωƒ`̀ é`̀ ¡`̀ dG  ø`̀ jó`̀ J  zá`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG{
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 IQÉéJ  áaô¨H  ájòZC’G  áæéd  ¢ù«FQ  ócCG   
 QÉ©°SCG  ¿CG  ø`̀«`̀eC’G  ódÉN  øjôëÑdG  áYÉæ°Uh
 …CG  ó¡°ûJ  º`̀ d  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG  ™∏°ùdG
 ≈àM  øjôëÑdG  ¥Gƒ`̀°`̀SCG  »`̀a  ôcòJ  äÉ`̀YÉ`̀Ø`̀JQG
 áë°VGƒdG  äGô`̀KCÉ`̀à`̀dG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,Ωƒ`̀«`̀dG
 QÉ©°SCG  ≈∏Y  ÉfhQƒc  AÉHh  »°ûØJ  É¡côJ  »àdG
 ,á«ªdÉ©dG  ¥Gƒ`̀°`̀SC’Gh  äÉ°UQƒÑdG  »a  ™∏°ùdG
 ,ájQÉéàdG  ä’OÉÑªdGh  áMÓªdG  ácôM  ≈∏Yh

.¿ƒdƒædGh øë°ûdG QÉ©°SCG ≈∏Y ¢ùμ©æj ÉªH
 øe %80 øe ôãcG è«∏îdG ∫hO OQƒà°ùJh

.á«FGò¨dG OGƒªdG øe É¡JÉLÉ«àMG
 á∏«∏édG »YÉ°ùªdG ≈dEG ∂dP ø«eC’G ™LQCGh
 ≈∏Y  É¡°UôMh  ,IOÉ`̀«`̀≤`̀ dG  ø`̀Y  äQó`̀°`̀U  »`̀à`̀dG

 ô¡°TC’G  ∫ÓN  áμ∏ªª∏d  »FGò¨dG  ø`̀eC’G  ô«aƒJ
 …CG  πjƒªàd  É`̀gOGó`̀©`̀à`̀°`̀SGh  ,á∏Ñ≤ªdG  áà°ùdG
 ô°TDƒªd  ,ô``̀NB’  hCG  ÖÑ°ùd  çóëj  ó`̀b  ∫Ó`̀à`̀NG
 ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀a  ∂∏¡à°ùªdG  QÉ`̀©`̀°`̀SCG
 øe iôNCG  ô¡°TCG  áà°ùd  Oƒ¡édG  √òg π°UGƒàJ
 ∫Éée  »a  á∏eÉ©dG  ájQÉéàdG  äÉ°ù°SDƒªdG  πÑb

.ájòZC’G
 ƒ°†Y É`̀ °`̀†`̀ jCG  ƒ```̀gh ø``̀ «``̀eC’G  ±É```̀°```̀VCGh
 ¿CG ,ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù∏ée IQGOEG ¢ù∏ée
 IôaGƒàe  ¿ƒμà°S  á«°SÉ°SC’G  á«FGò¨dG  ™∏°ùdG
 ó°ùd  á`̀«`̀aÉ`̀c  äÉ«ªμH  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¥Gƒ``̀°``̀SCG  »`̀a
 ∫hÉæàe »a QÉ©°SCÉHh ,ø«μ∏¡à°ùªdG äÉLÉ«àMG
 »a  á∏ãªàªdG  ™∏°ù∏d  áÑ°ùædÉH  AGƒ°S  ,™«ªédG

 hCG  ,RQC’Gh  ΩÉ©£dG  â`̀jRh  ôμ°ùdGh  ø«ë£dG
 å«M  ,¬cGƒØdGh  äGhGô°†îdG  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉH
 IQó≤e  GOƒ¡L  ∑QÉªédG  »a  ¿ƒdhDƒ°ùªdG  ∫òH
 øe  ¬cGƒØdGh  äGhGô°†îdG  ≥aóJ  ø«eCÉJ  »a
 äÉLÉ«àMG »Ñ∏J áYô°ùHh ¢ù∏°S πμ°ûH ¿OQ’G
 ø«eCÉJ  ≈∏Y  â∏ªY  Éªc  ,á«∏ëªdG  ¥Gƒ``°``SC’G
 ¥Gƒ`̀ °`̀SC’G  ø`̀e  ™∏°ùdG  √ò``g  ≥`̀aó`̀J  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 ø`̀ «`̀ eC’G ø`̀ª`̀ Kh .á```̀«```̀JGQÉ```̀eE’Gh á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 É¡H Ωƒ≤J »àdG á«bÉÑà°S’Gh áÑ«£dG äGQOÉÑªdG
 AÉHƒdG  QÉ°ûàfG  íÑch  …ó°üà∏d  AGƒ°S  ,ádhódG
 ¥Gƒ°SC’G  äÉLÉ«àMG ô«aƒàd  hCG  ,øjôëÑdG  »a
 øe  É¡≤aóJh  á«°SÉ°SC’G  á«FGò¨dG  ™∏°ùdG  øe

.á°ù∏°S IQƒ°üH QOÉ°üªdG ∞∏àîe
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 IOƒ©H ÉÑMôe
 á°†¡ædG ¢Sóæ¡e
 »a ájOÉ°üàb’G
 øjôëÑdG áμ∏ªe

»≤ædG »∏Y óª
âjƒμdG ádhO

 á≤«≤°ûdG  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ∑QÉ`̀Ñ`̀fh  ∑QÉ`̀°`̀û`̀f
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOƒ©H ácQÉÑªdG Ió«©°ùdG É¡J’ÉØàMG
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 π`̀gC’G  ≈``̀dEG  ,√É```YQh  ¬`̀∏`̀dG  ¬¶ØM  ôbƒªdG  AGQRƒ```̀dG
 qøe ¿CG ó©H óªMCG Oƒ©dGh IóFÉY ,AÉæHC’Gh IƒNE’Gh
 √òg  º°†N  »ah  ,á«aÉ©dG  áë°üdG  áª©æH  ¬«∏Y  ¬∏dG
 áMôØdG  πªàμJ  ¿CG  øμªj  ’  Ió«©°ùdG  ä’ÉØàM’G
 äGRÉéfE’G ∂∏J ≥aC’G »a RôÑJ ¿CG ¿hO øe IOÉ©°ùdGh
 â°†e  Oƒ`̀≤`̀Y  ò`̀æ`̀e  â≤≤ëJ  »`̀à`̀ dG  äÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀ª`̀dGh
 ∞∏àîªd  ¬àjÉYQh  ¬JÉeÉ¡°SEGh  √ƒª°S  ájDhQ  π°†ØH
 ¿Éc …òdG ôeC’G ,äÉYÉæ°üdGh ä’ÉéªdGh äÉYÉ£≤dG
 ¢ù«d  äÉYÉ£≤dG  ∂∏J  ≈∏Y …QòédGh ô«ÑμdG  √ôKCG  ¬d
 ∫hO  ™«ªL  ≈∏Y  É`̀ª`̀fEGh  §≤a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 øjôëÑdG  â∏ãe  ¿CG  ó©H  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 Iójó°ùdG  ájDhôdG  ∂∏J  π°†ØH  ¬H  iòàëj  ÉLPƒªfCG
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  É¡H  ™àªàj  »`̀à`̀dG
 ,á«aÉ©dGh áë°üdÉH  ¬«∏Y ¬∏dG  qøe ¿Éª∏°S  øH áØ«∏N
 óéf  á≤£æªdÉH  áYÉæ°üdG  ´É£b  ≈`̀dEG  ô¶æf  Éeóæ©a
 ƒg √ƒª°S ¿CG ócDƒàd ,IRQÉHh á«∏L √ƒª°S äÉª°üH
 Égó¡Y »a á«æjôëÑdG  ájOÉ°üàb’G  á°†¡ædG  ¢Sóæ¡e
 ≈dEG  ø£a  øe  ∫hCG  √ôKBÉe  ócDƒJ  Éªc  ƒgh  ,åjóëdG
 äÉYÉæ°üdG  áÄ°ûæJ  »a  §ØædG  øe  IOÉØà°S’G  á«ªgCG
 òæe  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  »`̀a  á∏«≤ãdG
 iDhôdG  √òg  äôØ°SCGh  .»°VÉªdG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«©Ñ°S
 ábÓªY  ™fÉ°üeh  äÉcô°T  ¢ù«°SCÉJ  øY  áª«μëdG
 ójóëdGh äÉjhÉª«chôàÑdGh Ωƒ«æªdC’G äÉcô°T É¡æe
 Iô«Ñc  áæ£a  øe  ¬H  ™àªàj  Éªdh  .Égô«Zh  Ö∏°üdGh
 ™«ªéd  áë°VGh √ƒª°S  IƒYO  âfÉc  áª«μM ájDhQh
 Gòg  ´É`̀Ñ`̀JG  ≈``̀dEG  »é«∏îdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hO
 á∏«≤ãdG  äÉYÉæ°üdG  áÄ°ûæJ  ≈∏Y  ¬ãMh  ,∂∏°ùªdG
 Éeh  …OÉ°üàb’G  •É°ûædGh  πNódG  QOÉ°üe  ´ƒæàd
 ´É£≤dG Gòg ,Ωƒ«æªdC’G áYÉæ°U ´É£≤d √ƒª°S ájÉYQ

 ’EG  »°VÉªdG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«à°S  ôNGhCG  òæe  ,…ƒ«ëdG

 ∞FÉë°U É¡H Å∏àªJ »àdG äGRÉéfE’G ∂∏J ≈∏Y ógÉ°T

 äÉYÉæ°U ábÓ£fG πãe …òdG ôeC’G ,√ƒª°S äGRÉéfEG

 äÉYÉæ°üdG ∂∏J âJÉHh .á≤£æªdG »a âæWƒJ iôÑc

 áÑ∏°üdG  á«°VQC’G  ô«aƒJh  ∞FÉXƒdG  ≥∏îd  GQó°üe

 øe  äGô°û©∏d  »`̀≤`̀aCGh  »`̀°`̀SCGQ  ™°Sƒàd  áÑ°üîdGh

 ô«ãμ∏d  ÜòLh  ,Iô«¨°üdGh  á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG

 âbƒdG  »ah  .∫Gƒ`̀eC’G  ¢`̀ShDhQh  äGQÉªãà°S’G  øe

 ≈∏Y  »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  â¡éJG  ¬JGP

 ájƒ«M  äÉYÉæ°U  »`̀a  ∫ƒ`̀Nó`̀dG  ≈``̀dEG  è¡ædG  ¢ùØf

 ôªJDƒªd  √ƒª°ùd  áªjôμdG  ájÉYôdG  »JCÉJ  Éªc  .áª¡e

 ≈∏Y  ô`̀NBG  GógÉ°T  1983  ΩÉY  ¬°ù«°SCÉJ  òæe  ∫ÉHôY

 áYÉæ°U  Qƒ£J  »a  √ƒª°S  ¬∏ãªj  …òdG  ôÑcC’G  QhódG

 âJÉH  »àdG  áYÉæ°üdG  »`̀gh  ,á≤£æªdÉH  Ωƒ«æªdC’G

 ¢ù∏ée  ∫hO  äÉjOÉ°üàbG  »a  ÉjQƒëe  GQhO  Ö©∏J

 ä’ÉØàMG ÉæàcQÉ°ûe ™eh Ωƒ«dG .»é«∏îdG ¿hÉ©àdG

 IOƒ©dÉH  »aƒdG  É¡Ñ©°Th  á≤«≤°ûdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 ôcòà°ùf ÉæfEÉa ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM √ƒª°ùd áfƒª«ªdG

 ™àªàj »àdG áªédG ôKBÉªdG ∂∏J øe ô«°ù«dG QõædG Gòg

 πLh õY …QÉÑdG ôμ°ûf ¿CG ’EG ∂∏ªf ’h ,√ƒª°S É¡H

 √OÉYCG ¿CGh ,áë°üdGh á«aÉ©dG áª©æH ¬«∏Y qøe ¿CG ≈∏Y

 √ƒª°S π°UGƒ«dh ,áé¡Hh áMôa ÉæHƒ∏b CÓª«d Éæ«dEG

 ,á≤£æªdGh á≤«≤°ûdG øjôëÑdG áμ∏ªªd ¬FÉ£Y Iô«°ùe

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  Åæ¡f  ¿CGh

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,áØ«∏N  ∫ BG  ≈°ù«Y

 ≥«≤°ûdG øjôëÑdG Ö©°Th ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S

 Üƒ∏b ≈dEGh ¬æWh ≈dEG »fÉëdG ÜC’Gh º«μëdG IOƒ©H

.É kÑ©°Th IOÉ«b øjôëÑdG ¬∏dG ßØM ..¬FÉæHCG

 ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ócCG
 ¢ù«FQ áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »`̀Ñ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  (19-COVID)ÉfhQƒc
 äÉfÉμeE’G  áaÉc  ô«aƒàd  É k°UÉN  É keÉªàgG  »dƒJ
 É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d äÉ``̀eƒ``̀≤``̀ª``̀dGh
 ábÉW  ô«aƒJ  »a  º¡°SCG  Éªe  (19-COVID)
 ∫õ©dGh  ôéëdGh  ¢üëØdG  õcGôªd  á«HÉ©«à°SG
 ,á«dÉëdG ∫É¨°TE’G ábÉW πMGôªH ¥ƒØJ êÓ©dGh
 ÉgOƒ≤j »àdG á∏eÉμàªdG á«æWƒdG Oƒ¡édÉH É kgƒæe
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 èFÉàf  âfÉc  PEG  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G

 óMGƒdG  ≥jôØdG  ìhô`̀H  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  √ò`̀g
 ßØëj  ÉªH  π°UGƒàªdG  πª©∏d  G kôªà°ùe  É`̀ k©`̀aGO
 áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U

.øjôëÑdG
 áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  í°VhCGh
 êÓ©dGh  ∫õ©dGh  ôéëdGh  ¢üëØdG  õcGôe  ¿CG
 QGóe  ≈∏Y  ¢ü°üîàe  »ÑW  QOÉ`̀c  É¡«∏Y  ±ô°ûj
 á«dÉëdG  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ≠∏ÑJ  PEG  ,áYÉ°ùdG
 ø«M  »a  G kôjô°S  1667  êÓ©dGh  ∫õ©dG  õcGôªd
 ≠∏ÑJh  ,§≤a  G kôjô°S  225 ≠∏H  É¡æe  ∫É¨°TE’G  ¿CG
 »ë°üdG  ôéëdG  õcGôªd  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG
 172 É¡æe ∫É¨°TE’G ≠∏H I qô°SCG 2504 …RGôàM’G
 ôéëdG  õcGôe  ¿CG  G kócDƒe  ,¿B’G  óM  ≈dEG  G kôjô°S

 á∏eÉμdG  á«∏HÉ≤dG  ∂∏àªJ  …RGô`̀à`̀M’G  »ë°üdG
 ∫É`̀M  »`̀a  êÓ``̀Yh  ∫õ``̀Y  õ`̀cGô`̀e  ≈``̀ dEG  É¡∏jƒëàd

.∂dP ôeC’G ≈Yóà°SG
 28^000 øe ôãcCG  AGôLEG  ºJ  ¬fCG  ±É°VCGh  
 ∫ÓN  ø`̀e  ôªà°ùe  π`̀ª`̀©`̀dGh  ¢Shô«Ø∏d  ¢üëa
 øcÉeCGh  ø«£dÉîªdG  ô`̀KCG  π«°UÉØJ  áaô©e  á«dBG
 ócCÉàdGh º¡°üëah ø«£dÉîªdG ô°üëd ºgóLGƒJ
 π°UGƒàà°S Oƒ¡édG ¿CG ≈dEG É kgƒæe ,º¡àeÓ°S øe
 πeÉ©àdG  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQób  ¢ùμ©j  ÉªH
 äGóéà°ùªdGh  äGQƒ`̀£`̀à`̀ dG  á`̀aÉ`̀c  ™`̀e  á«æ¡ªH
 »a  É¡æ«Y  Ö°üf  ™°†J  á∏eÉμàe  á«é¡æe  ≥`̀ah
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ßØM  ∫hC’G  ΩÉ≤ªdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh

 ¢üëØdG õ``cGôªd á«HÉ©«à``°S’G ábÉ£dG :áë``°ü∏d ≈∏YC’G ¢``ù«FQ
á«dÉëdG ∫É¨``°TE’G ábÉW πMGôªH ¥ƒØJ êÓ©dGh ∫õ©dGh ô``éëdGh

 ≠∏Ñj »æjôëH øWGƒªd IÉah ádÉM ¢ùeCG áë°üdG IQGRh âæ∏YCG
 ¿Éch  áæeÉc  á«ë°U  ±hôXh  ¢VGôeCG  ¬jód  ,É keÉY  78  ôª©dG  øe
 ¢Shô«Ød  iô`̀NCG  áªFÉb  ádÉëd  á£dÉîªdG  áªFÉ≤dG  ä’ÉëdG  ió`̀MEG
 ájÉYôdGh êÓ©∏d  ™°†îj ¿Éc å«M ,(19-COVID)  ÉfhQƒc
 ºbÉW  ±Gô°TEG  âëJ  êÓ©dGh  ∫õ©dÉH  á°UÉîdG  õcGôªdG  ó`̀MCG  »a
 ó«≤ØdG Iô°SC’ É¡jRÉ©J ¢üdÉN øY IQGRƒdG káHô©e ,¢ü°üîàe »ÑW

.ÜÉ°üªdG Gò¡d ¬HQÉbCGh ¬∏gCG áaÉch
 êÓ©dG  ≈∏Y  π°üM  ó`̀b  ≈aƒàªdG  ¿CG  IQGRƒ```̀ dG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh

 »Ñ£dG  ≥jôØdG  πÑb  ø`̀e  áYÉ°ùdG  QGó``e  ≈∏Y  á`̀eRÓ`̀dG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh
 ,êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe »a áªFÉ≤dG ä’ÉëdG ™«ªLh ƒg ¢üàîªdG

.ôªà°ùe πμ°ûH ≈aƒàª∏d áeRÓdG π«dÉëàdG AGôLEG ºJ ∂dòch
 áªFÉ≤dG  ä’Éë∏d  á«ë°üdG  ´É`̀°`̀VhC’G  ¿CÉ`̀H  IQGRƒ``̀dG  äOÉ``̀aCGh
 É¡©«ªLh ,ájÉæ©dG âëJ ø«àdÉM GóY Éª«a É k«dÉM Iô≤à°ùe iôNC’G
 á«Ñ£dG  ä’ƒ``cƒ``Jhô``Ñ``dG  Ö°ùëH  á``jÉ``Yô``dGh  êÓ`̀©`̀∏`̀d  ™°†îJ
 áë°üdG áª¶æe äÉ«°UƒJ Ö°ùëH Ióªà©ªdG á«dhódG äGOÉ°TQE’Gh

 .á«ªdÉ©dG

ΩÉY Ióe á«FGò¨dG ™∏°ùdG ôaGƒJ ócDƒj áaô¨dÉH ájòZC’G áæéd ¢ù«FQ

ÉfhQƒc ÖÑ``°ùH (É``eÉY 78) »``æjôëH ø``WGƒe IÉ``ah

 »àdG  IôFÉ£dG  ∫ƒ°Uh  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG
 øe  ø«eOÉ≤dG  ø«æWGƒªdG  øe  á«fÉãdG  á©aódG  π≤J
 äGAGô`̀LEG  π«©ØJ  ó©H  AÓ`̀LE’G  á£N øª°V ¿Gô`̀jEG

 ø«æWGƒªdG ´É°†NEG ≈dEG Iô«°ûe ,áªμëe ájRGôàMG
 ¢UƒëØ∏d  º¡dƒ°Uh  Qƒ``a  ¿Gô```̀jEG  ø`̀e  ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀dG
 ,¢ü°üîàe  »ÑW  ºbÉW  ±Gô°TEG  âëJ  ájôÑàîªdG

 õcGôe  óMCG  ≈dEG  º¡∏≤f  ºà«°S  É¡éFÉàf  ≈∏Y  kAÉæHh
 ∫õ©dG  õ`̀cGô`̀e  hCG  …RGô``̀à``̀M’G  »ë°üdG  ôéëdG

.êÓ©dGh

ø`̀«`̀ æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG ø``̀ e á`̀ «`̀ fÉ`̀ ã`̀ dG á``̀©``̀aó``̀dG ∫ƒ``̀ °``̀ Uh
AÓ```̀LE’G á`̀£`̀N ø`̀ª`̀°`̀V ¿Gô````̀ jEG ø``̀e ø`̀ «`̀ eOÉ`̀≤`̀ dG 

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ |

É`̀ fhQƒ`̀ c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d  ¢`̀ü`̀ë`̀a ∞```̀dCG  28 ø``̀e ô``̀ã``̀cCG  AGô````̀ LEG
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ó«ªëŸG ó«ª

:ô£°ùdG ∫hCG
 ,ø«jÓªdG  íHôJ  »àdG  ä’É°üJ’G  äÉcô°T
 äÉ`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀e º`̀jó`̀≤`̀ à`̀H ó``©``H QOÉ``̀ Ñ``̀ J º``̀ d GPÉ``̀ ª``̀ d
 ≠dÉÑªH hCG á«fÉée ¢VhôY ≈àM hCG ,äGóYÉ°ùeh
 Égô«Zh âfôàf’Gh ä’É°üJ’G äÉeóîd ájõeQ
 AÉ≤H ¿C’ ?áægGôdG ±hô¶dG πX »a ,ø«côà°ûª∏d
 á«æ≤J ΩGóîà°SG ÖLƒà°ù«°S äƒ«ÑdG »a ¢SÉædG
 á«dhDƒ°ùªdG iôf ¿CG  ≈æªàf ..Gô«ãc ä’É°üJ’G
 á`̀ë`̀°`̀VGh  á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀ °`̀û`̀ dGh  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

.ΩÉjC’G √òg ™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y á≤≤ëeh

:§≤a º∏©∏d
 í°VƒJ  ¿CG  á°üàîªdG  äÉ¡édG  øe  ≈æªàf
 zÉ`̀à`̀fÉ`̀g{  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  á≤«≤M  ¢`̀SÉ`̀æ`̀∏`̀d
 äGAGô```̀LE’Gh  ,¬æe  ájÉbƒdG  á«Ø«ch  ,ójóédG
 áeÓ°S  πLCG  øe  ,ÉgPÉîJG  ÖLGƒdG  ájRGôàM’G
 äÉeƒ∏©ªdGh äÉ©FÉ°ûdG ôãμJ ’ ≈àMh ,™«ªédG

.áÄWÉîdG

:»æWh »æjO ÖLGh ..»YÉªàL’G óYÉÑàdG
 äGAGô`̀LE’G  øª°V  ,Ωƒ«dG  ™ª°ùf  Ée  Gô«ãc
 äÓªëdGh ,á«FÉbƒdG  äGOÉ°TQE’Gh ,ájRGôàM’G
 ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  ,á«eÓYE’G
 ,z»YÉªàL’G  óYÉÑàdG{  áª∏ch  í∏£°üe  ,z19
 øe  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG  »`̀a  º«∏°Sh  íLÉf  Üƒ`̀∏`̀°`̀SCG  ƒ`̀gh
 å«ëH  ,ihó`̀©`̀dG  π≤f  hCG  ¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G
 äÉ©ªéàdGh  áeÉ©dG  øcÉeC’G  ¢üî°ûdG  Öæéàj
 ≈©°ùj  ¿CGh  ,á`̀jô`̀°`̀SCG  âfÉc  ¿EGh  ,äGAÉ`̀≤`̀∏`̀ dGh

.øjôNB’G ø«Hh ¬æ«H áaÉ°ùe ™°Vƒd
 ó`̀YÉ`̀ Ñ`̀ à`̀ dG{  ¿CG  ¢`̀†`̀©`̀ Ñ`̀ dG  Qƒ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ j  ó````̀bh
 »a  Oó°ûàdGh  QƒØædG  øe  ´ƒf  ¬«a  z»YÉªàL’G
 á«æjódG º«gÉØª∏d GRhÉéJ ôÑà©j hCG ,äÉ«cƒ∏°ùdG
 §≤a  ¢ü°üîe  ¬fCGh  ,á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG  hCG
 í«ë°U  ô«Z  ôeCG  Gògh  ,ø«HÉ°üªdGh  ≈°Vôª∏d
 πX  »`̀a  z»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG{  ¿EG  PEG  ,É`̀JÉ`̀à`̀H
 ó©j  Ωƒ`̀«`̀dG  É¡°û«©f  »`̀à`̀dG  á`̀æ`̀gGô`̀dG  ±hô`̀¶`̀dG

 √ò«ØæJ  ÖLƒà°ùjh  ,É`̀«`̀æ`̀Whh  É«æjO  É`̀Ñ`̀LGh
 ,á∏FÉ©dG  OGô``̀aCG  ø`̀e  Gƒ`̀fÉ`̀c  ¿EGh  ,™«ªédG  ≈∏Y
 ≈∏Y É°UôMh ,º¡d  ÉÑM ,á«YƒÑ°SC’G  äGAÉ≤∏dGh

.º¡àeÓ°Sh º¡àë°U
 »æ©j  ’  z»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG{  ¿CG  É`̀ª`̀c
 π«£©J hCG ,øjôNB’G ™e π°UGƒàdG øY á©«£≤dG
 πFGóÑdG  äGô°ûY  ∑Éæ¡a  ,ídÉ°üªdGh  ∫É`̀ª`̀YC’G
 ,á«ØJÉ¡dG  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G  É`̀gRô`̀HCG  ø`̀e  ,áMÉàªdG
 Ωƒ«dG ô°ûàæJ äCGóH »àdG ,ó©H øY äÉYÉªàL’Gh
 áª«∏°S  á«ë°U  IôgÉ¶c  ,ádhódG  äÉ°ù°SDƒe  »a

.ájQÉ°†Mh
 íÑ°UCG  z»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG{  ..É`̀eƒ`̀ª`̀Y
 ÖLhCG  ¬`̀fCG  Éªc  ..π``̀gC’Gh  ÜÉÑMC’G  ™e  ÉÑLGh
 ’ ø`̀e ™`̀e ,Gô`̀jô`̀Ñ`̀Jh GQò``̀Y π`̀¡`̀°`̀SCGh ,º`̀∏`̀ °`̀SCGh
 OƒJ  ’h  ,º¡bÓNCG  Aƒ°S  ±ô©Jh  ,º¡¨«°ùà°ùJ
 óYÉÑàdG{  ¿ƒμj  ¿CG  ≈æªàJh  ,º¡©e  π°UGƒàdG
 äAÉ`̀L ó`̀bh ,ô`̀gó`̀dG  ∫ƒ`̀W º¡©e z»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G

.áÑ°SÉæªdG á°UôØdG

:áÑLGh á¶MÓe
 ôãcCG  ºg  äÉÑ∏£dGh  ΩÉ©£dG  π«°UƒJ  ∫ÉªY
 Iô°TÉÑe  º¡©e  πeÉ©àdG  ºàj  øjòdG  ¢UÉî°TC’G
 äÉcô°Th ºYÉ£ªdG ÜÉë°UCG ΩGõdEG ≈æªàf ..É«dÉM
 ,á`̀jRGô`̀à`̀M’Gh  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG  ¥ô`̀£`̀dÉ`̀H  π«°UƒàdG

.∫Éª©∏d áeRÓdG äGhOC’G ¢ùÑdh ΩGóîà°SGh

:ô£°ùdG ôNBG
 ô«LCÉàd  ácô°T  â`̀eÉ`̀b  á«é«∏N  á``̀dhO  »`̀a
 á`̀«`̀fhÉ`̀©`̀J á`̀«`̀©`̀ª`̀L ™``̀e ¥É``Ø``J’É``H äGQÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG
 áeóN ô«aƒàd É¡JGQÉ«°S ∫ƒ£°SCG πc â°ü°üNh
 øe  êhô`̀î`̀dG  π«∏≤J  ±ó¡H  äÉÑ∏£dG  π«°UƒJ
 á«©ªàée  IQOÉ`̀Ñ`̀eh  áÑ°SÉæe  Iôμa  ..∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 QÉ©°SCÉH  ƒ`̀dh  ,ÉfóæY  Égò«ØæJ  ≈æªàf  ..áÑ«W
 Ωƒ«dG  äGQÉ«°ùdG  ô«LCÉJ  äÉcô°T  ¿C’  ,ájõeQ
 É¡JGQÉ«°S ∫ƒ£°SCG QÉªãà°SGh ,Égô«Z πãe »fÉ©J

 .áfƒcôe É¡FÉ≤H øe π°†aCG ™ªàéªdG áeóN »a

malmahmeed7@gmail.com

..»YÉªàL’G óYÉÑàdG
»æWhh »æjO ÖLGh

 »∏Y ø`̀H ó`̀LÉ`̀e Qƒ`̀à`̀có`̀dG ó``̀ cCG
 ¿CG º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh »ª«©ædG
 QGôªà°SG ¿Éª°V »a âëéf IQGRƒdG
 º`̀Zô`̀ dÉ`̀ H ,á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀ dG É``̀¡``̀JÉ``̀eó``̀N
 ∫Ó`̀N ø``̀e ,á``̀°``̀SGQó``̀dG ≥`̀«`̀∏`̀©`̀J ø``̀e
 ,»fhôàμdE’G  ºq∏©àdG  ≈∏Y  õ«côàdG
 ºJ  áÑ∏°U  IóYÉb  ≈`̀ dEG  óæà°ùj  …ò`̀dG
 ∂∏ªdG ádÓL ´hô°ûe ôÑY ÉgDhÉ°SQEG
 …ò`̀dGh  ,πÑ≤à°ùªdG  ¢SQGóªd  óªM
 ™«ªéH  á«°SÉ°SC’G  õFÉcôdG  ™°Vh
 º`̀¡`̀°`̀SCGh ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¢``̀SQGó``̀ª``̀dG
 É¡MÉJCG  »àdG  á«ªbôdG  äÉfÉμeE’ÉH
 …ƒ`̀Hô`̀à`̀dG π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ dG õ`̀jõ`̀©`̀J »``̀a
 áÑ∏£dGh  ø«ª∏©ªdG  ø«H  »ª«∏©àdGh

.ºgQƒeCG AÉ«dhCGh
 ádƒL  ∫ÓN  ,ôjRƒdG  ±É°VCGh
 ≈∏Y ´ÓWÓd ,¢ùeCG É¡H ΩÉb á«fGó«e
 ºq∏©àdG  π«©ØJ  »a  ¢SQGóªdG  Oƒ¡L
 øe âæμªJ IQGRƒdG ¿CG ,»fhôàμdE’G
 á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  ≈∏Y  Ö∏¨àdG
 çÓ`̀K ô`̀«`̀aƒ`̀J ∫Ó``̀N ø`̀e ,á`̀æ`̀gGô`̀ dG
 ,ó©oH  øY  º«∏©à∏d  á«°ù«FQ  πFÉ°Sh
 »ªbôdG  »ª«∏©àdG  iƒàëªdG  »`̀g
 ,á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  ≈∏Y  OƒLƒªdG

 ójõªdÉH  G kôNDƒe  √õjõ©J  ºJ  …òdGh
 äGAGôKE’Gh á£°ûfC’Gh ¢ShQódG øe
 Égò«ØæJ  »a  ∑ôà°TG  »àdG  á«ªbôdG
 ,IQGRƒdÉH ø«°üàîªdG øe É k≤jôa 45
 GƒéàfCG øjòdG ø«ª∏©ªdG ≈dEG káaÉ°VEG
 AGô``̀KEGh  •É°ûf  ∞``̀dCG  31  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG
 ¥Ó```̀WEG  Ö``̀fÉ``̀L  ≈````̀dEG  ,¿B’G  ≈`̀ à`̀M
 ¿ƒjõØ∏J  ôÑY  á«ª«∏©àdG  ¢ü°üëdG
 IÉæb  14  ¢ü«°üîJh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ±ƒØ°üdG  ™«ªéd  á«ª«∏©J  Üƒ«Jƒj

 »æ¡ªdGh  »æØdG  º«∏©àdGh  á«°SGQódG
.á°UÉîdG á«HôàdGh

 ádƒédG ∫ÓN ôjRƒdG ™∏ qWG óbh
 á«°SQóªdG ÜQÉéàdG øe ójó©dG ≈∏Y
 AÉ`̀°`̀û`̀fEG á`̀Hô`̀é`̀J É`̀¡`̀æ`̀e ,Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dG
 ô«jÉ©e  »`̀YGô`̀j  »`̀°`̀SQó`̀e  ƒjóà°SG
 ºàjh ,»`̀ª`̀bô`̀dG  …ƒ`̀à`̀ë`̀ª`̀dG  êÉ``à``fEG
 ¢ShQódG  øe  ójó©dG  êÉ`̀à`̀fEG  ¬dÓN
 º«∏©àdG OGƒªH á∏°üàªdG äGAGôKE’Gh
 ™e  ≥«°ùæàdÉH  ,»`̀æ`̀¡`̀ª`̀dGh  »`̀æ`̀Ø`̀dG

 …ƒHôàdG ±Gô°TE’Gh ègÉæªdG ´É£b
 á«ªjOÉcCG  ≈``̀dEG  ká`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,IQGRƒ``̀dÉ``̀H
 É¡dÓN  øe  ºàj  ,ó©H  øY  ÖjQóà∏d
 ó≤Y  ôÑY  ø«ª∏©ªdG  ™`̀e  π°UGƒàdG
 º¡à°ûbÉæªd  ,á«°VGôàaG  äÉYÉªàLG
 º`̀¡`̀ °`̀ShQO ô`̀«`̀°`̀†`̀ë`̀Jh OGó`````̀YEG »``̀a
 »YƒædG  ÖjQóàdG  áMÉJEGh  ,á«ªbôdG
 π«©ØJ  »`̀ a  º``̀¡``̀FGOCG  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d  ,º`̀¡`̀d
 º¡∏ª©d  IRõ©ªdG  á«còdG  äÉ≤«Ñ£àdG
 º`̀¡`̀Ñ`̀jQó`̀Jh ,Iô``̀à``̀Ø``̀dG √ò```̀g ∫Ó```̀N

 ΩGóîà°SÉH  á∏°üàªdG  èeGôÑdG  ≈∏Y
 ô°†M PEG ,»ªbôdG iƒàëªdG êÉàfEGh
 á«ÑjQóàdG  äGQhó`̀dG  ió`̀MEG  ôjRƒdG

.á«ªjOÉcC’G √òg ∫ÓN øe IòØæªdG
 Oƒ`̀¡`̀L ≈`̀∏`̀Y ô``̀jRƒ``̀ dG ≈``̀ æ``̀KCGh
 ô`̀«`̀aƒ`̀J »``̀a ø`̀«`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L
 ,áÑ∏£dG  AÉæHCÓd  á«ª«∏©àdG  áeóîdG
 øe kAGƒ`̀°`̀S ,±hô`̀¶`̀dG √ò`̀g π`̀X »`̀a
 ,¢SQGóªdG  øe  hCG  IQGRƒdG  äÉYÉ£b
 á∏jƒW  äÉYÉ°S  º¡∏ªY  óàªj  øªe
 ,»ª°SôdG  ΩGhó``̀dG  äÉ``̀bhCG  RhÉéàJ
 »a  Iôªà°ùe  IQGRƒ```̀ dG  ¿CG  G kó``cDƒ``e
 áeGóà°SG  ¬`̀fCÉ`̀°`̀T  ø`̀e  É`̀e  π`̀c  ºjó≤J
 É¡∏MGôe  ™«ªéH  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG
 øe  ¬``̀Jô``̀ah  É``̀e  ¿CGh  ,á``̀«``̀°``̀SGQó``̀dG
 AÉ`̀L  á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀e  á«ª«∏©J  äGQÉ``̀«``̀N
 áëjô°T  ôÑcCG  ≈`̀dEG  ∫ƒ°UƒdG  ±ó¡H
 »a  Oƒ¡édG  ¿CG  É kæ«Ñe  ,áÑ∏£dG  øe
 á«HôàdG áÑ∏W â∏ª°T ób ∫ÉéªdG Gòg
 ÜGô£°VG  hhP  º¡«a  øªH  ,á°UÉîdG
 á£«°ùÑdG á«ægòdG ábÉYE’Gh ,óMƒàdG
 ,ájô°üÑdG ábÉYE’Gh ,¿hGO áeRÓàeh
 ô«aƒàH  ΩÉªàg’G  QÉWEG  »a  ,º o°üdGh

.™«ªé∏d º«∏©àdG

 :á«HôàdG ôjRh ..á«°SÉ°SC’G õFÉcôdG ™°Vh zπÑ≤à°ùªdG ¢SQGóe{

á«°SGQódG πMGôªdG ™«ªéd ó©oH øY º``«∏©àdG ô«aƒàd á∏°UGƒàe Oƒ¡L

 ô≤°U ø``̀H  ÜÉ````jP ø``̀cô``̀dG  ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ dG  ô`̀°`̀†`̀M
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ¿É```̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  »ª«©ædG
 ióMEG èjôîJ πØM ,Ω2020 ¢SQÉe 25 AÉ©HQC’G
 Iƒb  äGó`̀Mh ió`̀MEG  »a  á°ü°üîàªdG  äGQhó`̀dG

.øjôëÑdG ´ÉaO

 º«μëdG  ôcòdG  øe  äÉ`̀jBG  IhÓàH  πØëdG  CGóH
 ºK ,áÑ°SÉæªdG √ò¡H áª∏c IóMƒdG óFÉb ≈≤dCG Égó©H
 äÉÑjQóàdGh èeGôÑdG ºgCG øY kGõLƒe kÉMô°T Ωóob
 ,IQhódG  É¡«∏Y  â∏ªà°TG  »àdG  á«∏ª©dGh  ájô¶ædG
 »∏ªY  ¢`̀Vô`̀Y  ºjó≤àH  ¿ƒéjôîdG  ΩÉ`̀ b  Égó©H

 øe  ¬«≤∏J  ºJ  Éªd  ájôμ°ùY  á«fGó«e  äÉ≤«Ñ£Jh
 áãjóM äÉÑjQóJh á«fGó«e äGQÉ¡eh ájô¶f OGƒe

.IQhódG πMGôe ∞∏àîe OÉ≤©fG ∫ÓN
 ™jRƒàH ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ  π°†ØJ ºK
 ø`̀ «`̀é`̀jô`̀î`̀ dG ≈``̀∏``̀Y á``̀jô``̀jó``̀≤``̀à``̀ dG õ```̀FGƒ```̀é```̀dG

 Ö`̀«`̀£`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y º``̀gCÉ``̀æ``̀gh IQhó``̀dÉ``̀H
 √ô`̀jó`̀≤`̀Jh √ô`̀μ`̀°`̀T ø`̀Y ô`̀Ñ`̀Yh ¬`̀H Ghô`̀¡`̀X …ò``̀ dG
 ≈∏Y  ø«HQóªdGh  IQhó``̀dG  »`̀a  ø«cQÉ°ûªdG  πμd
 äÉÑ∏£àe  ≥«≤ëJ  »`̀a  É`̀gƒ`̀dò`̀H  »`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG

.ìÉéæH äGQhódG √òg

´ÉaódG Iƒ``b äGóMh ióMEG »``a á°ü°üîàe IQhO è``jôîJ ô``°†ëj ¿ÉcQC’G ¢``ù«FQ

 ≈°ù«Y  ø`̀H  ¿Éª∏°S  OÉ``°``TCG

 ßaÉëe  »`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG  …ó`̀ æ`̀g  ø``̀H

 IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀H ¥ô``ë``ª``dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e

 ƒfÉc  óªMCG  øH  …Rƒ`̀a  ¬«LƒdG

 óé°ùe  AÉ`̀ °`̀û`̀ fEÉ`̀ H  á`̀∏`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dGh

 QÉjóH ¢VGôZC’G IOó©àe ádÉ°Uh

 »`̀dÉ`̀gC’G  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,¥ô`̀ë`̀ª`̀dG

 ≈dEG AÉYódÉH CÉÑædG Gòg Gƒ∏Ñ≤à°SG

 ƒfÉc  óªMCG  øH  …Rƒ`̀a  ¬«LƒdG

 ¿CGh  OGó°ùdGh  ≥«aƒàdG  ΩGhó`̀H

 ¿Gõ«e »a ´hô°ûªdG Gòg ¿ƒμj

.¬JÉæ°ùM

 ôμ°ûdG  ßaÉëªdG  Ωó`̀b  Éªc

 Éªd ΩGôμdG ƒfÉc á∏FÉ©d ôjó≤àdGh

 ∫ÉªYCG ôÑY AÉ°†«H …ójCG øe É¡d

 ™jQÉ°ûªdGh  ¿É`̀°`̀ù`̀ME’Gh  ô`̀Ñ`̀dG

 Éeó≤e  ,á«fÉ°ùfE’Gh  ájô«îdG

 ƒfÉc  óªMCG  øH  …Rƒ`̀a  ¬«Lƒ∏d

.ºgôjó≤Jh »dÉgC’G ôμ°T

 Qhó`̀dÉ`̀H  ßaÉëªdG  OÉ`̀ °`̀TCGh

 »àjƒμdG  πjƒªàdG  â«Ñd  ô«ÑμdG

 •É«îdG  º«μëdGóÑY  ó«°ùdGh

 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dGh Üó`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ƒ`̀°`̀†`̀©`̀dG

 á¶aÉëe  ¿CG  GócDƒe  ,…ò«ØæàdG

 ¿É`̀°`̀†`̀à`̀MÉ`̀H ô`̀î`̀Ø`̀J ¥ô``̀ë``̀ª``̀dG

 …ò`̀dG ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG QÉ``̀jO ´hô`̀°`̀û`̀e

 É`̀«`̀MÉ`̀«`̀°`̀S É``̀Yhô``̀°``̀û``̀e ô`̀Ñ`̀ à`̀©`̀j

 øe ¬`̀jƒ`̀ë`̀j É`̀ª`̀d É`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bGh

.ájƒ«M ™jQÉ°ûeh ≥aGôe

ƒfÉc …Rƒa ¬«LƒdG ¿hôμ°ûj ¥ôëªdG »dÉgCGh ß``aÉëe

.…óæg øH ¿Éª∏°S |

 QÉ`̀ Ñ`̀ c ø```̀e á`̀ Ä`̀ æ`̀ ¡`̀ à`̀ dG äÉ``̀«``̀bô``̀H ≈`̀≤`̀ ∏`̀ à`̀ j AGQRƒ````````̀dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ
 ø```̀ «```̀ æ```̀ WGƒ```̀ ª```̀ dG ø``````̀e Oó``````````̀Yh ø````̀«````̀dhDƒ````̀°````̀ù````̀ª````̀dG

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 äÉ«bôH  øe  G kójõe  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 QÉ`̀Ñ`̀c ø``̀e äÉ`̀μ`̀ jô`̀Ñ`̀à`̀ dGh »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG
 »a ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dGh ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 IOƒ`̀Y  áÑ°SÉæªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øWƒdG  ¢VQG  ≈dEG  áfƒª«ªdG  √ƒª°S
 É¡«a  Gƒ©aQ  ,¬¶ØMh  ¬∏dG  áeÓ°ùH
 äÉjBG ≈ª°SCG ºjôμdG √ƒª°S ΩÉ≤e ≈dEG
 áÑ°SÉæªdG √ò¡H äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG
 ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  ø«∏FÉ°S  ,áÑ«£dG
 áª©f ¬«∏Y ºjójh √ƒª°S ßØëj ¿CG
 √É£N  Oó°ùjh  á«aÉ©dGh  áë°üdG
 ¿CGh  ,OÓÑ∏d  AÉªædGh  ô«îdG  ¬«a  Éªd
 áë°üdG  Qƒaƒe  √ƒª°S  ≈∏Y  ≠Ñ°ùj
 á∏°UGƒªd  ôª©dG  ∫ƒ`̀Wh  á«aÉ©dGh
.Ωó≤àdGh QÉgOR’Gh á«ªæàdG Iô«°ùe
 AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ≈≤∏J ó≤a

:øe πc øe »fÉ¡àdG äÉ«bôH
 øH  ó`̀dÉ`̀N  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG
 ΩÉ`̀©`̀dG  ô`̀jó`̀ª`̀ dG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e
 ï«°ûdGh  ,áμdÉªdG  á∏FÉ©dG  ¢ù∏éªd
 áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH óªëe øH RGƒa
 áμ∏ªªdG iód øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S
 øH ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ï`̀«`̀°`̀û`̀dGh ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 ï«°ûdGh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  »∏Y
 øH  áØ«∏N  ø`̀H  ≈°ù«Y  ø`H  áØ«∏N
 »∏Y  ï«°ûdGh  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 áØ«∏N  ∫BG  ó``̀°``̀TGQ  ø``̀H  ó`̀ª`̀ë`̀e  ø``̀H

 Iôμ∏d  »æjôëÑdG  OÉ`̀ë`̀J’G  ¢ù«FQ
 øH áØ«∏N ï«°ûdG AGƒ∏dGh ,IôFÉ£dG
 ¢ûàØªdG  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  óªMCG
 ï«°ûdGh  ,á«∏NGódG  IQGRh-  ΩÉ©dG
 øH  óªëe  ø`̀H  áØ«∏N  ø`̀H  ¬∏dGóÑY
 ó«°TQ  ï«°ûdGh  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 óªM  ø`̀H  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀H  ≈°ù«Y  ø`̀H
 øH  áØ«∏Nh  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ôjóªdG  ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀dÉ`̀N
 ∑Ó`̀eC’Gh  ¿Éμ°SE’G  ¿hDƒ°ûd  ΩÉ©dG
 ï«°ûdGh  ,áμdÉªdG  á∏FÉ©dG  ¢ù∏ée-
 óYÉ°ùe  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  ódÉN
 á«ª«∏©àdG  ¿hDƒ°û∏d  ΩÉ©dG  ôjóªdG
 ,áμdÉªdG  á∏FÉ©dG  ¢ù∏ée  á«ë°üdGh
 ∑QÉÑe  ø`̀H  øªMôdGóÑY  ï«°ûdGh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 QƒàcódGh  ,áªéædG  …OÉ`̀f-  IQGOE’G
 ÖFÉædG  ø«æ«YƒÑdG  π°†a  øH  »∏Y
 ¿Éª∏°S  »ÑædGóÑY  ÖFÉædGh  ,ΩÉ©dG
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dG
 ÖFÉædG  ójGR  óªMCG  »∏Yh  ,ÜGƒædG
 ,ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  »`̀fÉ`̀ã`̀dG
 ∫hC’G  ÖFÉædG  hôîa  óªëe  ∫ÉªLh
 á∏«ªLh  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 ¢ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG  ¿Éª∏°S  »∏Y
 øªMôdGóÑYh  ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée
 ¢ù∏ée ƒ°†Y ô«°ûªL ∞«°S óªëe
 »ë«eôdG  óªM  ¢ù«ªNh  ,iQƒ°ûdG
 OGƒ`̀Lh  ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y

 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ø«°ùMƒH  ¬∏dGóÑY
 ø«°ùëdGóÑY  ï«°ûdGh  ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 ÖFÉf  QƒØ°ü©dG  ∞∏N  ï«°ûdG  ø`̀H
 ,≈∏YC’G  »eÓ°SE’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 ø«°ùëdGóÑY  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ø``H  »`̀∏`̀Yh
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ß`̀aÉ`̀ë`̀e Qƒ`̀Ø`̀ °`̀ü`̀©`̀ dG
 øH  π°ü«a  Qƒ`̀à`̀có`̀dGh  ,á«dÉª°ûdG
 ó`̀ª`̀MCG  ô«Ø°ùdGh  ,ô`̀ª`̀ë`̀dG  Üƒ`̀≤`̀©`̀j
 áμ∏ªe ô«Ø°S »JÉYÉ°ùdG øªMôdGóÑY
 ,á`̀jOÉ`̀ë`̀J’G  É«°ShQ  ió`̀d  øjôëdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ƒfÉc  óªëe  ódÉNh
 ,ƒfÉc  óªMCG  ∞°Sƒj  ácô°T  IQGOG
 ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S â`̀æ`̀H ó`̀æ`̀g á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dGh
 á«©ªL  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  á°ù«FQ  áØ«∏N
 áî«°ûdGh  ,áeƒeC’Gh  πØ£dG  ájÉYQ
 ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  óªëe  â`̀æ`̀H  AÉ`̀«`̀ª`̀d
 ,ôÑ∏d  QƒædG  á«©ªL  á°ù«FQ  áØ«∏N
 øH  áØ«∏N  âæH  Iƒ`̀dƒ`̀d  áî«°ûdGh
 á«©ªL á°ù«FQ áÑFÉf áØ«∏N ∫BG »∏Y
 áî«°ûdG  IQƒ`̀à`̀có`̀dGh  ,ôÑ∏d  Qƒ`̀æ`̀dG
 ¢ù«FQ  »Ñ«à©dG  ¿Éª«∏°S  âæH  »e
 ¢ù∏ée  AÉ°†YCGh  AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ¿É`̀ «`̀ H á`̀ °`̀SQó`̀e AÉ``̀æ``̀eCG
 ¿É£∏°S ídÉ°U øªMôdGóÑY AGƒ∏dGh
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  …ô°ShódG  ¿Éæ°S
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀ dGh å``̀ë``̀Ñ``̀dGh ò`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀∏`̀ d
 äGRGƒ``̀é``̀dGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀H
 áØ«∏N  ó«dh  Qƒ`̀à`̀có`̀dGh  ,á`̀eÉ`̀bE’Gh
 ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  π``«``ch  ™`̀ fÉ`̀ ª`̀ dG

 »MÉæL  óªëe  º«gGôHEG  QƒàcódGh
 πª©dG  ¥hóæ°üd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 …ô°ShódG  ºdÉ°S  ìÉÑ°Uh  ,zø«μªJ{
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh  π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh  π``«``ch
 óFÉ≤dG  »∏Y  óªëeh  ,á«YÉªàL’G
 äÉeƒ∏©ªdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
 QƒàcódGh  ,á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ Iõ``̀ª``̀M ∞``°``Sƒ``j ¢``̀VÉ``̀ jQ
 ≈Ø£°üe ¿ÉªjEGh  ,øjôëÑdG  á©eÉL
 áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »WÉHôªdG
 ÉfQh  ,»YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »¡«≤a  º«gGôHEG
 IQGRh- äGOGôjEÓd »æWƒdG RÉ¡é∏d
 ,»`̀æ`̀Wƒ`̀ dG OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’Gh á`̀ «`̀ dÉ`̀ª`̀ dG
 º°SÉ≤dG  óªëe  IOÉ``̀Z  IQƒ`̀à`̀có`̀ dGh
 AÉ`̀Ñ`̀WC’G  á«©ªL  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  ¢ù«FQ
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ï`̀«`̀°`̀û`̀dGh ,á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¿Éª«∏°S  ï«°ûdG  ø`̀H  ô`̀gÉ`̀W  óªëe
 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  »°VÉb  »fóªdG
 ídÉ°Uh ,ájôØ©édG á«Yô°ûdG É«∏©dG
 IQGOE’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ πeÉc ¬∏dGóÑY
 ,á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG á``̀cô``̀Ñ``̀dG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
 ¢ù«FôdG  ∞°Sƒj  ó`̀ª`̀MCG  ¿É`̀fó`̀Yh
 IQGOE’G  ¢ù∏ée  ƒ°†Yh  …ò«ØæàdG
 ,á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG á``cô``Ñ``dG á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
 π`̀eÉ`̀c í``̀dÉ``̀°``̀U ø```̀jó```̀dG »``̀«``̀ë``̀eh
 áYƒªée  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ƒ°†Y
 QÉ°ûà°ùªdGh  ,á«aô°üªdG  ácôÑdG
 ÜQÉéJ  QÉ°ûà°ùe  º°SÉédG  óªëe

 IQGRh-  ≈``̀ °``̀Vô``̀ª``̀ dG  ¥ƒ```̀≤```̀Mh
 óªëeh  ó`̀ dÉ`̀Nh  »`̀∏`̀Yh  ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ∞°Sƒj  Ωƒ`̀Mô`̀ª`̀dG  AÉ`̀ æ`̀ HCG  ∫OÉ```̀Yh
 AÉ``̀æ``̀HCGh ,ô`̀«`̀æ`̀é`̀fG ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ,»égƒμdG  QÉÑédGóÑY  ΩƒMôªdG
 êGƒ``̀ë``̀ dG ¬``̀∏``̀dGó``̀Ñ``̀Y Qƒ```̀à```̀có```̀dGh
 »∏Y  Qƒ°üæe  ï«°ûdGh  ,¬à∏FÉYh
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ƒ°†Y  IOÉ`̀ª`̀M
 ¬∏dóÑY OÉ¡Lh ,á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d
 ôÑL á`̀ª`̀WÉ`̀ah ,¬`̀à`̀∏`̀ FÉ`̀Yh ø``̀jõ``̀dG
 ó«°ùdG  ø«°ùM  ó«°ùdGh  ,º∏°ùªdG
 ó«°ùdG á∏FÉY ΩƒªYh …ƒ∏©dG ºXÉc
 ¬∏dGóÑY  ∫ƒ`̀°`̀SQh  ,…ƒ∏©dG  ºXÉc
 ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dGh  ,√O’hCGh  OGó``̀ë``̀ dG
 óeÉMh  ,ó`̀jDƒ`̀ª`̀dG  π«∏N  º`̀«`̀gGô`̀HEG
 π«∏N óeÉM ±Gƒfh ,ójDƒªdG π«∏N
 ,¬à∏FÉYh  ∂∏e  ¬∏dGóÑYh  ,ójDƒªdG
 ∞«£∏dGóÑY AÉæHCG ¿GRƒah π°ü«ah
 ¬∏dGóÑY  óªëeh  ,ô°UÉædG  ¿Éª«∏°S
 ∫Ó`̀W  √O’hCGh  »`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ≈°ù«Y
 ó°TGQ óªëe øªMôdGóÑYh ,RGƒah
 ,ó`̀LÉ`̀ª`̀dG á`̀∏`̀FÉ`̀Y Ωƒ`̀ª`̀Yh ó`̀LÉ`̀ª`̀dG
 ,¬à∏FÉYh  »HÉ¡°ûdG  ÜÉ¡°T  …Rƒah
 …OQƒ``̀dG  ∞°Sƒj  ó`̀ª`̀MCG  ∞°Sƒjh
 ¢†jô©dG π«∏N QƒàcódGh ,√O’hCGh
 QƒàcódGh  ,ø«eôàëªdG  ¬à∏FÉYh
 ¬∏dGóÑYh ,´ƒ£ªdG ∞°Sƒj ¬∏dGóÑY
 …ô`̀°`̀Shó`̀dG ô`̀Ñ`̀L ø``̀H π`̀°`̀ü`̀«`̀a ø``̀H

.á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe

:…ô°ShódG ≈°ù«Y ÖFÉædG

 ¿ÉeC’G ôH ≈dEG »æWƒdG OÉ°üàb’ÉH QƒÑ©∏d äAÉL ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áeõëdG
 …ò`̀dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ¿CG  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ≈°ù«Y  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ó``̀cCG
 ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ôjRh  ™e  ó≤Y
 áeõëdG  π«©ØJ  »`̀a  ´Gô`̀°`̀SE’G  åëH  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  ø`̀H
 PÉ≤fE’  QÉæjO  äGQÉ«∏e  4^3  áª«≤H  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 ºdÉ©dGh øjôëÑdG  áμ∏ªe ¬H  ôªJ  …òdG  …OÉ°üàb’G  ™°VƒdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  »ªdÉ©dG  »°ûØàdG  äÉ«YGóJ  ÖÑ°ùH  ™ªLCG

.19 ó«aƒc óéà°ùªdG
 »a ¬àjóL âÑKCG á«dÉªdG ôjRh ¿CG{ …ô°ShódG ±É°VCGh
 á«ë°üdG á«FÉæãà°S’G áeRC’G á¡LGƒeh áeõëdG √òg ò«ØæJ

.zOÓÑdG É¡H ôªJ »àdG

 »fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe ΩÉ«b IQhô°V ≈∏Y GOó°ûe
 ∫ƒª©ªdG  É¡ÑLGƒH  ΩÉ«≤dG  ≈dEG  »∏gC’Gh  ¢UÉîdG  ´É£≤dGh
 OÉ°üàb’ÉH QƒÑ©∏d ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG áeõëdG √òg ∫É«M
 ádÓédG  ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  É≤ah  ¿É`̀eC’G  ôH  ≈dG  »æWƒdG
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ióØªdG øjôëÑdG ∂∏e

.zøjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô``̀jRh  ¿CG  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  í`̀ °`̀VhCGh
 á«dÉªdG  áeõëdG  √ò`̀g  ¿CG  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀N  ó``̀cCG{  »æWƒdG
 »æWƒdG  OÉ°üàb’G  õFÉcQ  ºYO  »a  º¡°ùà°S  ájOÉ°üàb’Gh
 É¡¡«LƒJ ºJ å«M ,øjôëÑdG áμ∏ªªd á«dÉªdG Iƒ≤dG õjõ©Jh

 Ö©°ûdG  ™`̀°`̀Vh  QGô≤à°SG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  »°SÉ°SCG  πμ°ûH
 ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  π`̀X  »`̀a  »æWƒdG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  »æjôëÑdG

.záægGôdG
 á«æWƒdG  Oƒ¡édÉH  ó«°ûf  Ωƒ`̀«`̀dG  ø`̀ë`̀fh{  :±É`̀ °`̀VCGh
 á¡LGƒªd  kGóMGh  kÉØ°U  ∞≤J  âJÉH  »àdGh  Ωƒ«dG  á©ªàéªdG
 ôªãà°S  »`̀à`̀dGh  ,(19-COVID)  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG  ø«H  Oƒ¡©ªdG  ∞JÉμàdGh  ¿hÉ©àdÉH
 »àdG  ábÓ©dG  QÉ°ùe  »a  ójóL  ìÉéf  RÉéfEÉH  á«©jô°ûàdGh
 OÓÑdG  ídÉ°üe  ™°Vh  »a  Iõ«ªªdG  êPÉªædG  óMCG  âëÑ°UCG

.z∑ôà°ûªdG πª©dG »a ájƒdhCÉc É«∏©dG
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 ¬`̀fCG  ¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G  IQGRh  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 ºà«°S  ¢ù«ªîdG  Ωƒ«dG  øe  GQÉÑàYG
 äÉ`̀eó`̀î`̀ dG äÉ`̀ Ñ`̀ ∏`̀W ™`̀«`̀ª`̀L »`̀≤`̀∏`̀J
 ∞∏àîªH  Ió``̀jó``̀é``̀dG  á``«``fÉ``μ``°``SE’G
 ™``̀bƒ``̀ª``̀dG ∫Ó`````̀N ø````̀e É````̀¡````̀YGƒ````̀fCG
 ¿hO øe ,§≤a  IQGRƒ∏d  »fhôàμd’G
 õcôe  ≈``dEG  Qƒ°†ëdG  ≈``dEG  áLÉëdG
 »a  ∂dPh  ,IQGRƒdÉH  AÓª©dG  áeóN
 IQGRƒ∏d  ájôjƒ£àdG  á°SÉ«°ùdG  QÉWEG
 ΩÉ`̀eCG  É«fhôàμdG  É¡JÉeóN  ô«aƒàH
 ó¡édGh  âbƒdG  ô«aƒàd  ø«æWGƒªdG
 ™e  É«°TÉªJh ,IQGRƒ`̀dG  á©LGôe »a
 QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG

.19 Covid ÉfhQƒc ¢Shô«a
 É``¡``fCG IQGRƒ```````̀ dG â``̀ë``̀ °``̀VhCGh
 ≈∏Y á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN â°UôM
 á∏eÉμàe  á«fhôàμdEG  á°üæe  ¢ù«°SCÉJ
 äÉ`̀eó`̀î`̀ dG ™`̀«`̀ª`̀L ≈`̀ ∏`̀ Y …ƒ`̀à`̀ë`̀ J
 Ωõ∏à°ùJ  â`̀fÉ`̀c  »`̀à`̀ dG  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G
 áeóN  õcôªd  ø«æWGƒªdG  á©LGôe
 ¿CG ≈dEG Iô«°ûe ,≥HÉ°ùdG »a AÓª©dG
 ™«ªL ºjó≤J ¬fÉμeEÉH  äÉH øWGƒªdG
 ™bƒªdG  IQÉ`̀jR  ∫Ó`̀N  øe  ¬JÓeÉ©e

.IQGRƒ∏d »fhôàμd’G
 øWGƒªdG  ¿CG  IQGRƒ``̀dG  âæq«Hh
 Ö∏W  º`̀jó`̀≤`̀J  √Qhó`̀≤`̀ª`̀H  äÉ``̀H  ¿B’G
 Ió`̀Mƒ`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀d ó`̀jó`̀L »`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SEG
 áª°ù≤dG hCG ∂«∏ªàdG á≤°T hCG á«æμ°ùdG

 É¡YGƒfCÉH  äÓjƒªàdG  hCG  á«fÉμ°ùdG
 ,zº«eôJ  -  AÉ`̀æ`̀H  -  AGô`̀°`̀T{  çÓ`̀ã`̀dG
 è`̀eÉ`̀fô`̀H äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W ≈```̀ dEG á`̀ aÉ`̀ °`̀VE’É`̀ H
 Aπe  ∫Ó`̀N  øe  É«fhôàμdEG  zÉ`̀jGõ`̀e{

 ¥É`````̀aQEGh ,á`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG ¬`̀ JÉ`̀ fÉ`̀ «`̀ H
 ≥jôW  ø`̀Y  áHƒ∏£ªdG  äGóæà°ùªdG
 √ô©°ûJ  ¿CG  ≈∏Y  ,»Fƒ°†dG  í°ùªdG

.Ö∏£dG ∫ƒÑbh º∏°ùàH IQGRƒdG

 É`̀¡`̀fCG ≈``̀ dEG IQGRƒ````̀dG äQÉ``̀°``̀TCGh
 ô¡°ûdG  ™`̀∏`̀£`̀e  â``æ``∏``YCG  ¿CG  ≥`̀Ñ`̀°`̀S
 øe ≈dhC’G á∏MôªdG ¥ÓWEG …QÉédG
 äÉeóî∏d »fhôàμd’G ôjƒ£àdG á£N

 ¥Ó`̀WEG  »a  á∏ãªàªdGh  ,á«fÉμ°SE’G
 øY  »fhôàμd’G  åjóëàdG  äÉeóN
 ≈dEG áLÉëdG ¿hO øe ™bƒªdG ≥jôW
 »gh ,AÓª©dG áeóN õcôe á©LGôe
 kGô«Ñc  kÉMÉéf  â`̀b’  »àdG  Iƒ£îdG
 π¡°S Ée ,ø«æWGƒªdG πÑb øe k’ÉÑbEGh
 º¡°SCGh  ,ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  AGô``̀LE’G
 πeÉ©dG »a IQGRƒdG AGOCG ôjƒ£J »a

.äÉeóîdG ∂∏J ™e
 ∂∏J  ¿CG  ≈`̀dEG  IQGRƒ``̀dG  âgƒfh
 ø«°ùëJ  ≈``̀ dEG  ±ó`̀¡`̀J  äGAGô`````̀LE’G
 É`̀¡`̀eó`̀≤`̀J »``̀à``̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀dG IOƒ````̀L
 ≈©°ùJ  PEG  ,ø«æWGƒª∏d  IQGRƒ````̀dG
 ójƒéàH  ΩGõ``̀à``̀ d’G  ≈```̀dEG  IQGRƒ`````̀dG
 »©LGôe  ≈``̀dEG  áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ∫Ó`̀N ø`̀e ,AÓ`̀ª`̀©`̀dG á`̀eó`̀N õ`̀cô`̀e
 ó«YGƒªdG  »a  ø«©LGôªdG  ∫ÉÑ≤à°SG
 ,ô`̀«`̀NCÉ`̀J  ¿hO  ø``̀e  º`̀¡`̀d  IOó``ë``ª``dG
 øjòdG  ø«©LGôªdG  ô«NCÉJ  ÖæéJh
 á≤Ñ°ùe  ó«YGƒe  ≈∏Y  Gƒ∏°üëàj  ºd

.á©LGôª∏d
 äGAGô`̀LE’G  √òg ¿CG  äó`̀cCG  Éªc
 ™e É`̀«`̀°`̀TÉ`̀ª`̀J »``̀JCÉ``̀J á`̀jô`̀jƒ`̀£`̀à`̀ dG
 πªY  èeÉfôHh  áeƒμëdG  äÉ¡«LƒJ
 äGAGôLE’G  π«¡°ùJ  ¿CÉ°ûH  áeƒμëdG
 ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ΩÉ`````̀eCG á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 äÉ`̀eó`̀î`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀J »`̀à`̀ dG á`̀ °`̀UÉ`̀Nh

.ø«©LGôªdG

Ωƒ«dG øe GQÉÑàYG zÉ«fhôàμdEG{ IójóédG á«fÉμ°SE’G äÉÑ∏£dG ºjó≤J

 ∫É`̀ª`̀L ¢``Só``æ``¡``ª``dG ™``̀ª``̀à``̀LG
 ΩÉ`̀Y ô`̀ jó`̀e …ƒ`̀∏`̀©`̀ dG õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ∞`̀ FÉ`̀Xƒ`̀ dG á```̀ fRGƒ```̀eh º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG
 ƒ°†Y  -  á«fóªdG  áeóîdG  ¿GƒjóH
 äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG AÉ```̀æ```̀eCG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 AÉ```̀æ```̀eCG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀eh á``̀«``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG
 á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  õcGôe
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG »`̀∏`̀ã`̀ª`̀ª`̀H á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 KPMG ácô°Th áë°ü∏d ≈∏YC’G
 ÖàμªH  á`̀Ø`̀∏`̀μ`̀ª`̀dG  á`̀jQÉ`̀ °`̀û`̀à`̀ °`̀S’G
 ´ÉªàL’G  Gòg  »JCÉjh  ,™jQÉ°ûªdG

 ácô°ûdGh  ¢ù∏éªdG  IƒYód  ká«Ñ∏J
 ƒg  Ée  ≈∏Y  ±ô©à∏d  ájQÉ°ûà°S’G
 á«fóªdG  á`̀eó`̀î`̀dG  »`̀a  ¬`̀H  ∫ƒ`̀ª`̀©`̀e
 IQGOE’G  ∞FÉXh ™e  πeÉ©àdG  ¿CÉ°ûH
 »ª«¶æàdG  π`̀μ`̀«`̀¡`̀dÉ`̀H  á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  ìôà≤ªdG
 á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  õcGôeh
 ¿Éª°†dG  ¥hó`̀æ`̀°`̀Uh  ,á«eƒμëdG
 äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀dÉ`̀c ,zAÉ``̀Ø``̀°``̀T{ »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 Gò`̀¡`̀H á`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG äÉ`̀«`̀ dhDƒ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dGh
 É¡JÉLQOh ,∞FÉXƒdG øe iƒà°ùªdG

 ,É¡∏¨°T  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀eh  ,á`̀«`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG
.É¡«∏Y ø««©àdG á«dBG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

 ´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó`````N º```̀ J É``̀ª``̀c
 äGQÉ°ùØà°SG  ∞∏àîe  ≈∏Y  áHÉLE’G
 ájQÉ°ûà°S’G  ácô°ûdG  ä’DhÉ°ùJh
 OQGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H  á≤∏©àªdG  KPMG
 óbh  ,á«fóªdG  áeóîdÉH  ájô°ûÑdG
 PÉ`̀©`̀e ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ´É``ª``à``L’G ô`̀°`̀†`̀M
 IQGOEG  ô`̀jó`̀e  áØ«∏N  ∫BG  è`̀«`̀YO  ø`̀H
 øe  Oó`̀Y  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  äÉ«bôàdG

.¿GƒjódÉH ø«dhDƒ°ùªdG

 ájƒédG  OÉ`̀°`̀UQC’G  IQGOEÉ``̀H  ∫hDƒ°ùe  Qó°üe  ø∏YCG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ä’É°üJ’Gh  äÓ°UGƒªdG  IQGRƒH
 »a  Égô«KCÉJ  CGóÑj  QGô≤à°S’G  ΩóY  øe  ádÉëH  ôKCÉàà°S
 »eƒj ôªà°ùJh ,πÑ≤ªdG  á©ªédG  Ωƒj øe ôNCÉàe  âbh
 §bÉ°ùàd ¢UôØdG CÉ«¡àJ å«M ,ø«eOÉ≤dG óMC’Gh âÑ°ùdG
 ≈∏Y áμ∏ªªdG ≥WÉæe Ö∏ZCG ≈∏Y Ió°ûdG áJhÉØàe QÉ£eCG

.ábôØàe äGôàa
 É¡∏∏îàj  ó`̀b  QÉ`̀£`̀eC’G  ∂∏J  ¿CG  Qó°üªdG  ±É`̀°`̀VCGh
 Iójó°T ìÉjQ äÉÑg É¡ÑMÉ°üjh ájóYôdG ÉjÓîdG ¢†©H
 ,êƒªdG  ´ÉØJQGh  ôëÑdG  ÜGô£°VG  ≈dEG  …ODƒJ  áYô°ùdG
 øe π«∏dG Iôàa ∫ÓN É«éjQóJ »°TÓàdÉH Ωƒ«¨dG CGóÑJ ºK

.AGƒLC’G Égó©H ô≤à°ùJh óMC’G Ωƒj
 á©jô°S ájƒL äÉ°†Øîæe Qhôe ≈dG  ∂dP  iõ©jh
 á«FGƒg á∏àc ∑ôëJ ™e kÉæeGõJ É«∏©dG ƒédG äÉ≤ÑW ≈∏Y
 øe  á`̀eOÉ`̀b  ¢```̀VQC’G  í£°S  ø`̀e  áÑjôb  á`̀aÉ`̀Lh  IOQÉ``̀ H
 iôNCÉH  É¡FÉ≤àdGh  ΩÉ°ûdG  OÓ`̀H  øe  áÑjô≤dG  ≥WÉæªdG
 πμ°ûJ  ≈dEG  …ODƒJ  Üô©dG  ôëH øe áeOÉb  áÑWQh IQÉM
 ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG §°Shh ∫Éª°T ≈∏Y Ωƒ«¨dG
 »a ´ÉØJQ’G πeÉY ¿CG Éªc ,øjôëÑdG √ÉéJÉH É¡côëJh

 áæ°ùdG  øe IôàØdG  √òg »a á«ë£°ùdG  IQGôëdG  äÉLQO

.QGô≤à°S’G ΩóY ádÉM IOÉjR »a º¡°ùj

 á«HƒæL  ¿ƒμà°ùa  IóFÉ°ùdG  ìÉjôdG  ¢üîj  Éª«ah

 ájƒb  ≈`̀dEG  á£°ûf  øe  π°üJh  áYô°ùdG  ádóà©e  á«bô°T

.kÉfÉ«MCG áYô°ùdG

 AGƒ``̀LC’G  ¿CÉ`̀ H  ájƒédG  OÉ`̀ °`̀UQC’G  IQGOEG  â`̀gƒ`̀fh

 ájôëÑdG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G  á`̀dhGõ`̀ª`̀d  áÑ°SÉæe  ô«Z  ¿ƒμà°S

 áæ°ùdG  øe  IôàØdG  √òg  ¿CG  Éªc  ,áeOÉ≤dG  ΩÉ`̀ jC’G  ∫ÓN

 áÄLÉØªdG  äGô«¨àdGh  ájƒédG  äÉÑ∏≤àdG  IôãμH  RÉàªJ

 ôãμjh  zäÉjGô°ùdG{`H  kÉ«∏ëe  ±ô©J  »gh  ,¢ù≤£dG  »a

 äGôàa ∫ÓN kÉ°Uƒ°üNh ,á«eÉcôdG Ωƒ«¨dG πμ°ûJ É¡«a

 IôjõZ  á`̀jó`̀YQ  QÉ`̀£`̀eCG  §bÉ°ùJ  ≈`̀ dEG  …ODƒ``̀Jh  AÉ°ùªdG

.áYô°ùdG Iójó°T á£HÉg ìÉjôH áHƒë°üe ÉfÉ«MCG

 ø«æWGƒªdG  ájƒédG  OÉ`̀ °`̀UQC’G  IQGOEG  âë°üfh

 á£«ëdG  òNCÉH  ,ôëÑdG  …OÉJôe  á°UÉNh  ,ø«ª«≤ªdGh

 á©HÉàeh  ,á`̀jƒ`̀é`̀dG  äÉÑ∏≤àdG  Iô`̀à`̀a  ∫Ó``̀N  Qò``ë``dGh

 IQGOEG  øe  IQOÉ°üdG  á«ª°SôdG  äGôjòëàdGh  äGô°ûædG

.á«ª°SôdG äGƒæ≤dG ôÑY ájƒédG OÉ°UQC’G

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 ácGô°ûdG  ≥∏£æe  ø`̀e  É`̀fÉ`̀ª`̀jEG
 QhódG AGOCG ≥∏£æe øeh á«©ªàéªdG
 äGAGô`̀LE’G  QÉWEG  »ah  ,»YÉªàL’G
 øe ó`̀ë`̀∏`̀d Iò`̀î`̀à`̀ª`̀dG á``̀jRGô``̀à``̀M’G
 âeÉb  ,É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  QÉ°ûàfG
 ájô«îdG  ≈∏°üªdG  á«©ªL  IQGOEG
 á«©ªé∏d  ™`̀HÉ`̀à`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  ≥``jô``ah
 ™«ªéd  á`̀«`̀FÉ`̀bh  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀c  ™`̀jRƒ`̀à`̀H

.á≤£æªdG »a á«©ªàéªdG äÉÄØdG
 ó````̀ª````̀MCG ø```̀°```̀ù```̀M ìô``````̀°``````̀Uh
 á«©ªédG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀ FÉ`̀ f  ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀N
 ôãcCG  ™jRƒàH  âeÉb  á«©ªédG  ¿CÉ`̀H
 ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  ΩÉªc  1500  ø`̀e
 ¿É°ûW  -  ≈∏°üªdG)  »a  ø«ª«≤ªdGh
 ¿Éμ°SEG - ójóédG ≈∏°üªdG ¿Éμ°SEG -

.(¢üØMóL
 »`̀Yƒ`̀£`̀J π``ª``Y ≥``̀jô``̀a ΩÉ````̀ bh
 »a ≥aGôªdG  øe Oó©d  º«≤©J á∏ªëH

 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG Ωƒj AÉ°ùe ájô≤dG
 QhO  :â∏ª°T  å«M  2020/3/17
 ,äGOGô```Ñ```dG ,º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀ dG ,IOÉ``̀Ñ``̀©``̀dG
 á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG ø``̀cÉ``̀eC’G ø``e É`̀gô`̀«`̀Zh

.á≤£æªdG »a IOƒLƒªdG
 ¿CG  ≈`````̀ dEG  ¢`̀ù`̀ «`̀ª`̀N  QÉ````̀ °````̀TCGh
 Iô`̀«`̀Ñ`̀c Oƒ`̀¡`̀é`̀H â``eÉ``b á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ≈©°ùJ  ∫Gõ`````J  ’h  ,IQƒ``̀μ``̀°``̀û``̀eh
 øe ¢``Vô``ª``dG QÉ`̀ °`̀û`̀à`̀fG ø``̀e ó`̀ë`̀∏`̀d

 á«ë°üdG  äGOÉ`̀°`̀TQE’G  ¥Ó`̀WEG  ∫ÓN

 ¢ü«°üîJh  á«FÉbƒdG  äGAGô`̀LE’Gh

 Gò¡H  ø«HÉ°üª∏d  á«ë°üdG  ôLÉëªdG

 πc øe Ö∏£àj …òdG ôeC’G ,¢VôªdG

 ájô«îdG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ø«æWGƒªdG

 ¿EG  å«M  ,Oƒ¡édG  ∞«ãμàH  ΩÉ«≤dG

 »æWhh  »æjO  ÖLGh  OÓÑdG  áeóN

.±hô¶dG √òg πX »a »fÉ°ùfEGh

:ø°ùM »μe Öàc
 áeÉ©dG  áHÉ≤ædG  IQGOEG  äQô``̀b
 äÉeóîdGh  ä’hÉ`̀≤`̀ª`̀dGh  AÉ°ûfEÓd
 ø`̀e á```̀°```̀UÉ```̀N á``̀ æ``̀é``̀ d π``̀«``̀μ``̀°``̀û``̀J
 ô«aƒJ  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀d  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG  á``̀©``̀HQCG
 áHÉ°UE’G  øe  ájÉbƒdG  äÉeõ∏à°ùe
 äÉcô°ûdG  π`̀NGO  zÉ`̀fhQƒ`̀c{  AÉHƒH
 ≈`̀ dEG Gô`̀¶`̀f ∂``̀ dPh ;äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh
 É¡H  ôªJ  »àdG  á«ë°üdG  ±hô`̀¶`̀dG
 ∫hO  øe  Égô«Zh  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 .øgGôdG âbƒdG »a ºdÉ©dG
 ¢ù«FQ  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ∞°Sƒj  ∫É``̀bh
 ¬æe  ¿ƒ`̀μ`̀ à`̀ J  á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG  ¿EG  á`̀ HÉ`̀≤`̀ æ`̀ dG

 ô°†N ô«¶f :ºg ,øjôNBG  AÉ°†YCG  áKÓK ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 Gòg »a  Gô«°ûe  ,»fÉcô¡°ûdG  ø«°ùMh ¿ƒgôe ø°ùMh
 »g ≥jôØdG Gò¡d á«°SÉ°SC’G áª¡ªdG ¿CG ≈dEG  ¢Uƒ°üîdG
 ô«aƒJ  øe  ócCÉàdGh  ∫Éª©∏d  á«ë°üdG  ÉjÉ°†≤dG  á©HÉàe
 hCG  º«≤©àdG  äGhOCG  AGƒ°S  ¢VôªdG  øe  ájÉbƒdG  ΩRGƒ`̀d
 ,Égô«Z  hCG  IQGô`̀ë`̀dG  ¢SÉ«b  RÉ¡L  hCG  äGRÉØ≤dG  ¢ùÑd
 hCG  ∫Éª©dG  Ö``JGhQ  ôNCÉJ  øY  ÆÓ``̀HE’G  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH

 ÆÓ`̀HE’G  ∂dòch  πª©dG  øe  π°üØdG
 ôéëdG »a øjOƒLƒªdG ∫Éª©dG øY
 êQÉN ø«≤dÉ©dG ∫Éª©dG hCG »ë°üdG

 .OÓÑdG
 ∫ƒ≤dÉH áHÉ≤ædG ¢ù«FQ ºààNGh
 Ö°üj áæé∏dG π«μ°ûJ øe ±ó¡dG ¿EG
 É¡°ù«°SCÉJ óæY áHÉ≤ædG äÉ¡LƒJ »a
 ó«cCÉJ ºJ å«M ,»°VÉªdG ôjÉæj »a
 äGAÉ`̀°`̀û`̀fE’G ´É`̀£`̀b á`̀eó`̀N á`̀«`̀ª`̀gCG
 ø«°ùëJh  äÉeóîdGh  ä’hÉ≤ªdGh
 øY ´ÉaódGh ¬«a ø«∏eÉ©dG iƒà°ùe
 ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ΩÉ``̀eCG  º¡ëdÉ°üe
 ™e  äÉbÓ©dG  ó«WƒJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH
 Gô¶f  ¬``fCG  ó≤à©fh  ,É`̀gô`̀«`̀Zh  ø«μªJh  πª©dG  IQGRh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  ôªJ  »àdG  á«ë°üdG  ±hô¶dG  ≈dEG
 ™bGƒdG  ¢VQCG  ≈∏Y  âÑãJ  ¿C’  áHÉ≤æ∏d  á°Uôa  √òg  ¿EÉa
 ∞«ØîàdG »a É¡àªgÉ°ùe ºK øeh ,çóëdG »a ÉgOƒLh
 ¿EÉa  á«fÉK  á¡L  øeh  ,á¡L  øe  ÉfhQƒμH  áHÉ°UE’G  øe
 ø«H  á«YƒàdG  øe  ójõe  ô°ûf  ≈∏Y  πª©J  Iƒ£îdG  √òg
 áeRC’G  ™°û≤æJ  ≈àM  AÉHƒdG  Gòg  ôWÉîe  ∫ƒM  ∫Éª©dG

 .ÉÑjôb

 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdÉH ™``ªàéj zá«fóªdG á``eóîdG{
á``jQÉ°ûà°S’G  KPMG  á``cô°Th  á``ë°ü∏d

 ¢ù≤£dG QGô``≤à°SG Ωó``Y :á``jƒédG OÉ``°UQC’G
á©ªédG ó``Z ø``e GQÉ``ÑàYG QÉ``£eCG §``bÉ°ùJh

 1500  ´Rƒ`````J  zá``̀jô``̀«``̀î``̀dG  ≈`̀ ∏`̀ °`̀ ü`̀ ª`̀ dG{
ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀ «`̀ æ`̀ WGƒ`̀ ª`̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y á`̀ eÉ`̀ ª`̀ c

 äGAÉ``̀ °``̀ û``̀ fE’G á`̀ HÉ`̀≤`̀ æ`̀ H á`̀æ`̀é`̀d π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀J
zÉ```fhQƒ```c{ á`̀ ë`̀ aÉ`̀μ`̀ e Oƒ``̀¡``̀L á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀d

 ™bh  ÉfÉ«H  ÜGƒ`̀æ`̀dG  øe  áYƒªée  Qó`̀°`̀UCG
 º°ù≤dG  åH  ¬«a  ¿hôμæà°ùj  ,ÉÑFÉf  20  ¬«∏Y
 BBC  á«fÉ£jôÑdG  á```YGPE’G  áÄ«¡H  »Hô©dG
 πμ°ûH  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  A»°ùj  »≤FÉKh  º∏«Ød
 ÜGƒædG ¿É«H AÉLh ,™bGƒdG øY ó©ÑdG πc ó«©H

:»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y
 º°ù≤dG åH ôμæà°ùf √ÉfOCG ø«©bƒªdG øëf
 BBC  á«fÉ£jôÑdG  á```YGPE’G  áÄ«¡H  »Hô©dG
 πμ°ûH  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  A»°ùj  »≤FÉKh  º∏«Ød
 ÜòμdG  óªà©jh  ,™`̀bGƒ`̀dG  øY  ó©ÑdG  πc  ó«©H
 ø«dƒª oªdG  ø««HÉgQE’ÉH  ó¡°ûà°ùjh  ,AGôàa’Gh
 ,¿Gô```̀jEGh  »``̀HÉ``̀gQE’G  ¬`̀∏`̀dG  Üõ``M  ≈ª°ùj  Éªe
 IôaÉ°ùdG  äGAÉ``̀°``̀SE’G  å`̀H  ¿CG  ≈``̀ dEG  øjô«°ûe
 ≈`̀dEG  ’EG  ±ó¡j  ’  ójóëàdÉH  â`̀bƒ`̀dG  Gò`̀g  »`̀a
 …CGôdG ô¶f ±ô°Uh ,øjôëÑdG IQƒ°U ¬jƒ°ûJ
 áëaÉμe »``a  É`̀gOƒ`̀¡`̀L  ø``Y  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  ΩÉ``©``dG
 ó«aƒc  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  AGƒ`̀à`̀MGh
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  19
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 IQGOEG  »a  øjôëÑdG  âëéf  å«M  ,AGQRƒ```dG
 ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ≈∏Y  Iô£«°ùdGh  á``̀eRC’G
 Éªc  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  IOÉ¡°ûH  ∂`̀dPh
 Ée  ¢Shô«ØdG  øe  ø«aÉ©àªdG  OGó`̀YCG  IOÉ`̀jR  ¿CG
 …ó°üàdG »a øjôëÑdG ìÉéf ≈∏Y lπ«dO ’EG »g
 √òg πãe  åH ¿CG  øjôÑà©e  ..ÉfhQƒc áëFÉéd
 ájOÉ«ëdG º«b ≈dEG ô≤àØJ »àdG á«eÓYE’G OGƒªdG
 áÄ«g  Éª¡JòîJG  ÉªdÉ£d  »àdG  á«Yƒ°VƒªdGh
 ¬fCG ≈∏Y º nLôàoj É¡d kGQÉ©°T á«fÉ£jôÑdG áYGPE’G
 ,§≤a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y  ¢ù«d  §¨°V  IGOCG
 qôªJ  Ée  πX  »a  É¡à qeôH  á≤£æªdG  ≈∏Y  É`̀ª`̀fEGh
 ºàëJ  á«FÉæãà°SG  ±hô`̀X  ø`̀e  á«fÉ°ùfE’G  ¬`̀H
 AÉ`̀Hh  á¡LGƒªd  Oƒ¡édG  ó«MƒJh  ∞JÉμàdG

. ÉfhQƒc
 ø««HÉgQE’G  äGOÉ¡°ûH  áfÉ©à°S’G  ¿CG Éªc
 á«HÉgQE’G  äÉª¶æª∏d  º¡JGAÉªàfG  âàÑK  øjòdG
 BBC`dG á«bGó°üe ™°†j ¿GôjEG øe áeƒYóªdG
 ô«aƒJh ,á«HÉgQE’G äÉ«°û«∏ªdG ºYO ∂ëe ≈∏Y

 Ωƒª°ùªdG  »eÓYE’G  iƒàëªdG  áYÉæ°U äGhOCG
 á≤£æªdG »a á«fGôjE’G ´ÉªWC’G Ωóîj …òdG º¡d

.QGô≤à°S’Gh øeC’G ´õYõjh
 á````̀YGPE’G  á`̀Ä`̀«`̀g  QGô`̀ª`̀à`̀ °`̀SG  ¿CG  ó``̀cDƒ``̀fh 
 áμ∏ªªd  áé¡æªªdG  IAÉ`̀°`̀SE’G  »`̀a  á«fÉ£jôÑdG
 ô°†j  ø`̀«`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  øjôëÑdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdÉH
 ≥∏©àj  Éª«a  Éª«°S  ’h  IóëàªdG  áμ∏ªªdGh

.…ôμ°ù©dG ¿hÉ©àdÉH
 èdODƒªdG  »≤FÉKƒdG  º∏«ØdG  ¿CG  ≈dEG  √ƒæfh
 ¬fEÉa  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ºLÉg  ¿EGh  ¬LƒªdGh
 º¡°ùØfCG ≈∏Y ¿ƒ≤∏£j øe Égôμæj ká≤«≤M âÑKCG
 ¿Gô`̀jEG  øe  ºYódG  º¡«≤∏J  »`̀gh  zá°VQÉ©ªdG{
 ô«ãj  Ée  º∏«ØdG  »a  áMGô°U  ∂dP  ôcP  ºJ  å«M
 á«bGó°üªH  Üô°†jh  ,ä’DhÉ°ùàdG  øe  ójó©dG

.§FÉëdG ¢VôY ø««HÉgQE’G A’Dƒg
 ≠`̀ dÉ`̀ Hh ô`̀î`̀Ø`̀ dG º`̀«`̀¶`̀Y ø``̀Y Üô``̀©``̀f É`̀ª`̀c
 äGõéæªdÉH  á`̀∏`̀aÉ`̀ë`̀dG  Iô«°ùªdÉH  RGõ``̀à``̀Y’G
 »a øjôëÑdG áμ∏ªe É¡à≤≤M »àdG äÉMÉéædGh

 »a ,äÉjôëdG ΩGôàMGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ô`̀gGõ`̀dG  ó¡©dG  πX
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 »MÓ°UE’G  ¬Yhô°ûe  ≥∏WCG  …ò`̀dGh  ,ióØªdG
 ¥ƒ≤M  ÇOÉÑeh  º«b  ≈ª°SCG  É kæª°†àe  ô«ÑμdG
 á«ªæàdG õFÉcQ øe Iõ«cQ ÉgQÉÑàYÉH ,¿É°ùfE’G
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ΩGôàMG  íÑ°UCG  PEG  ,Ωó≤àdGh
 …CG  óLƒj  Óa  ,kÉàHÉKh  É kî°SGQ  É k«æWh  É ké¡æe
 ø«H  ∞«æ°üàdG  hCG  ábôØàdG  ∫Éμ°TCG  øe  πμ°T
 ,»bôY hCG  »ØFÉW ¢SÉ°SCG  ≈∏Y øjôëÑdG AÉæHCG

. ¿ƒfÉ≤dG ΩÉeCG á«°SGƒ°S ™«ªédÉa
 »æjôëÑdG  Ö©°ûdG  ±ÉØàdÉH  ó«°ûf  Éªc
 ≥jôØdG  ìhôH  πª©dGh áª«μëdG  ¬JOÉ«b  ∫ƒM
 π`̀LCG ø`̀e zø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ≥`̀jô`̀a{ ƒ``̀gh ,ó``̀MGƒ``̀dG
 ¥óëJ  ó`̀b  »`̀à`̀dG  äÉ````̀eRC’G  ∞∏àîe á¡LGƒe
 å«M  19  ó«aƒc  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉéc øWƒdÉH
 »a  π«é°ùàdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ∂`̀ dP  ™«ªédG  â`̀Ñ`̀KCG
 øjôëÑdG ¿CG ócDƒj Ée á«æWƒdG á∏ªëdÉH ´ƒ£àdG

 .¬JOÉ«b ™e É¡Ñ©°T ∂°SÉªàH áæ°üëe

:¿hócDƒjh ..øjôëÑ∏d A»°ùj É«≤FÉKh Éª∏«a BBC`dG áYGPEG åH ¿hôμæà°ùj ÉÑFÉf 20

q∂ëªdG ≈∏Y BBC`dG á«bGó°üe ™°†J ¿GôjEG øe ø«eƒYóe ø««HÉgQEG äGOÉ¡°ûH áfÉ©à°S’G

áª«μëdG  IOÉ``̀«``̀≤``̀dG  äÉ`̀ ¡`̀ «`̀Lƒ`̀ à`̀ H  ó`̀«`̀°`̀û`̀J  ziQƒ``̀ °``̀û``̀ dG  á`̀ «`̀ dÉ`̀ e{
ø```«```æ```WGƒ```ª```dG QGô````̀≤````̀ à````̀ °````̀ SGh á```̀ eÓ```̀ °```̀ S ¿É```̀ª```̀°```̀†```̀d

 ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd äócCG
 ájOÉ°üàb’G  áeõëdG  á«ªgCG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH
 äÉ¡«LƒàdG  ≈∏Y  AÉæH  áμ∏ªªdG  É¡àæÑJ  »àdG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 ≈∏Y É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d
 ¥É«°ùdG  »a  Ió«°ûe  ,…OÉ°üàb’G  iƒà°ùªdG
 Ωƒ≤J  »àdG  Iô«ÑμdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édÉH  ¬`̀ JGP
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  áeƒμëdG  É¡H
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G
 IOÉ«≤H  øjôëÑdG  ≥jôa  ∫Ó`̀N  ø`̀eh  ,AGQRƒ``̀ dG
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 OÉ°üàb’G  ºYód  AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ¿Éª°†d áØ∏àîªdG äÉYÉ£≤dG IófÉ°ùeh »æWƒdG
 ¬¡LGƒj  …ò`̀dG  ô«ÑμdG  …óëàdG  Gò¡d  ÉgRhÉéJ

.ºdÉ©dG
 ó≤Y  …òdG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  áæé∏dG  âæ«Hh
 »£≤°ùªdG  ø«°ùM  ódÉN  á°SÉFôH  ¢ùeCG  ìÉÑ°U
 ∫É°üJG  áμÑ°T á£°SGƒH ó©H øY áæé∏dG  ¢ù«FQ

 ºJ »àdG äGQGô≤dG kÉ«dÉY øªãJ áæé∏dG ¿CG ,á≤∏¨e
 ,ø«æWGƒªdG QGô≤à°SGh áeÓ°S ¿Éª°†d ÉgPÉîJG
 ™e  ,≈`̀dhC’G  áLQódÉH  »ë°üdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 »àdG  ±hô¶dGh  »°û«©ªdG  iƒà°ùªdG  IÉYGôe
 É¡à©HÉàe ≈dEG Iô«°ûe ,¢UÉîdG ´É£≤dG É¡H ôªj
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y ´É°VhC’G  Qƒ£J  ≠dÉH  ΩÉªàgÉH

 äGóéà°ùe  ™e  πeÉ©àdG  äÉ«dBGh  ,…OÉ°üàb’G
 IócDƒe  ,ÖfÉédG  Gò`̀g  øe  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG
 πeÉμdG  áæé∏dG  OGó`̀©`̀à`̀°`̀SG  ¬``̀JGP  ¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  Oƒ¡édG  √òg  IófÉ°ùeh  ºYód
 ¿hÉ©àH …óëàdG Gòg RhÉéJ ¿Éª°†d »©jô°ûàdG
 ≈≤Ñà°S  É¡fCÉH  áæé∏dG  Ió«Øe  ,™«ªédG  ∞JÉμJh

.äGQƒ£àdG ôNBG á©HÉàªd ºFGO OÉ≤©fG ádÉM »a
 ¿hDƒ°ûdG  áæéd  â∏°UGh  ,iô`̀NCG  á¡L  øe
 ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  åëH  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe ¿ƒfÉb ΩÉμMCG ¢†©H πjó©àH
 QOÉ`̀°`̀ü`̀dG á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh …õ`̀cô`̀ª`̀ dG
 ≥aGôªdG  ,Ω2006  áæ°ùd  (64)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dÉH
 …ò`̀dGh  ,Ω2019  áæ°ùd  (92)  º`̀bQ  Ωƒ°Sôª∏d
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉ©jô°ûJ  áÑcGƒe  ≈dG  ±ó¡j
 »a  á«©jô°ûàdGh  á«dhódG  äÉ°SQÉªªdG  π°†aC’
 á«HÉbôdGh  á«dÉªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  áYÉæ°U  ∫É`̀é`̀e
 äÉ°ù°SDƒªdG AÓª©d π°†aCG ájÉªM πLCG øe É¡«∏Y
 á«dÉªdG äGQÉªãà°S’G øe ójõªdG ÜòLh á«dÉªdG
 á©LGôe  áæé∏dG  äô``̀LCG  Éª«a  ,ájOÉ°üàb’Gh
 äÉ¶MÓeh  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  π`̀c  äÉ«Fôªd
 »FÉ¡ædG  Égôjô≤J  ™aQ  Qô≤J  ¿CG  πÑb  ,AÉ°†YC’G

.¢ù∏éªdG Öàμe áÄ«g ≈dG ¬fCÉ°ûH
 ¿ƒfÉ≤H  ø«MGôàb’G  áæé∏dG  âãëH  Éªc
 (35)  º``̀bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  ΩÉ``μ``MCG  ¢†©H  πjó©àH
 äQôbh  ,∂∏¡à°ùªdG  ájÉªM  ¿CÉ°ûH  2012  áæ°ùd

.áeOÉ≤dG äÉYÉªàL’G »a Éª¡ãëH á∏°UGƒe

  …ó`̀©`̀à`̀dG ¢`̀†`̀aô`̀f :z¿É``̀ °``̀ ù``̀ fE’G ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀ d á`̀ eÉ`̀ æ`̀ ª`̀ dG{
á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀b ô`̀ «`̀ Z äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀H ø```jô```NB’G ¥ƒ`̀ ≤`̀ M ≈`̀ ∏`̀ Y

 ¥ƒ≤ëd  á`̀eÉ`̀æ`̀ª`̀dG  õ`̀cô`̀e  ó```̀cCG
 »a ≥`̀ë`̀dG  Oô``̀a  π`̀μ`̀d  ¿CG  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ≈∏Y  ¿ÉeC’G  »ah  ájôëdGh  IÉ«ëdG
 ¿ƒμjh ¬©ªàéeh ¬Jô°SCGh ¬°üî°T
 áª¶fC’ÉH  ΩGõàd’G  QÉWEG  âëJ  ∂dP
 ,á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«∏ëªdG  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dGh
 øe  ¬`̀≤`̀M  Oô``̀a  π`̀ c  øª°†j  å«ëH
 ,øjôNB’G ¥ƒ≤M ≈∏Y …ó©àdG ¿hO
 áæé∏dG  äGQGô≤H õcôªdG  ó«°ûj Éªc
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG
 óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀ «`̀eC’G  »μ∏ªdG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG  ≈``̀∏``̀YC’G
 ºYóJ  »`̀ à`̀ dGh  ,AGQRƒ`````̀ dG  ¢ù∏ée
 AGƒàM’  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G

 (19-ó`̀«`̀ aƒ`̀c) É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀«`̀a
 Oƒ`̀¡`̀L ø`̀ª`̀°`̀V √QÉ``°``û``à``fG ™``̀æ``̀eh
 øe  óH  ’  iƒà°ùªdG  á«dÉY  á«æWh
 É¡©e  ™ªàéªdG  ÜhÉéJ  É¡∏HÉ≤j  ¿CG
 ácGô°û∏d  kÓ«©ØJ  É`̀¡`̀H  ΩGõ``̀à``̀d’Gh
 ≈∏Y É¡à©Øæe Oƒ©J »àdG  á«≤«≤ëdG

.º«≤ªdGh  øWGƒªdGh øWƒdG
 ø«æWGƒªdG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  Ö`̀dÉ`̀Wh
 ΩGõ``à``d’G IQhô`̀°`̀†`̀H ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 øe Qó`̀°`̀ü`̀J »``à``dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dÉ`̀H
 øª°†àJ  »`̀à`̀dGh  á«∏NGódG  IQGRh
 ¢UÉî°TCG 5 øe ôãcC’ ™ªéàdG ™æe
 á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d á``̀eÉ``̀©``̀dG ø````̀cÉ````̀eC’G »```̀a
 øe êhô```̀î```̀dG Ωó````̀Yh ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ÜÉ`̀gò`̀dÉ`̀c  IQhô`̀°`̀†`̀∏`̀d  ’EG  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG

 AGô°Th  äÉ«Ø°ûà°ùªdGh  πª©dG  ≈dEG
.á«°û«©ªdG äÉLÉ«àM’Gh ájhOC’G

 áeÉæªdG  õcôe  ¢ù«FQ  äô`̀cPh
 ÉæjO  á«eÉëªdG  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëd
 ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  ógÉ°ûj  ø`̀e  ¿CG  »`̀¶`̀∏`̀dG
 äÉgõæàªdGh  ≥`̀FGó`̀ë`̀dGh  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dÉ``̀H É```̀¡```̀XÉ```̀¶```̀à```̀cGh
 áëjô°T ∑Éæg ¿CG ∑Qój ø«ª«≤ªdGh
 Ö`̀é`̀jh äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  Ωõ`̀ à`̀ ∏`̀ J  ’
 ≈∏Y  Ió°ûH  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ¢`̀Vô`̀Ø`̀ oj  ¿CG
 Oƒ¡édG  ≈∏Y  kÉÑ∏°S  ô`̀KDƒ`̀j  ø`̀e  π`̀c
 QÉ°ûàfG ™æeh …ó°üà∏d ájRGôàM’G
 øe ô`̀«`̀ã`̀μ`̀a ,É```̀ fhQƒ```̀ c ¢``̀Shô``̀«``̀a
 πμ°ûH  ¿hó`̀Lƒ`̀j  ™ªàéªdG  OGô``̀aCG
 ä’ÉM »a GóY ∫õæªdG  »a ôªà°ùe

 ƒg  º¡aógh  iƒ°ü≤dG  IQhô°†dG
 ™e  øμdh  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ™æe
 ΩóYh  ¿ƒfÉ≤dG  ¥GôàNG  QGôªà°SG
 ±ƒ°ùa  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  PÉîJG
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ¢`̀†`̀jƒ`̀≤`̀J »``̀a Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀j

.á«æWƒdG
 Ωƒ≤j  »àdG  Oƒ¡édG  ¿EG  âdÉbh
 á«YÉaódG ±ƒØ°üdG »a ™«ªédG É¡H
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a ó`̀°`̀ü`̀d ≈````̀dhC’G
 ΩGõ``̀ à``̀ d’G ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG ø``̀e Ö`̀∏`̀£`̀à`̀J
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØëdGh
 »a  áªgÉ°ùªdG  Ωó©H  ø«ª«≤ªdGh
 ±É©°VEG  ÖÑ°ùH  ¢Shô«ØdG  ô°ûf
 ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG Gò``̀g »``a á``̀dhó``̀dG Oƒ`̀¡`̀L
 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  ¿CG  á`̀ °`̀UÉ`̀Nh

 ™e  ´Ghh  »HÉéjEG  πμ°ûH  πeÉ©àJ
 ôªà°SG  ∫É``̀M  »``̀ah  äGóéà°ùªdG
 øe óH ’ ΩGõàd’G ΩóYh QÉà¡à°S’G
 ™«£à°ùJ  »c  »FõL  ô¶M  ¢Vôa
 øWƒdG áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG ádhódG
 øe ¬àjÉbhh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe
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»الأيام« ترافق 

ال�شرطة املجتمعية 

املعنية مبتابعة 

قرار التجمعات يف 

املنامة

ال�شيخ: 

تكاتف املجتمع 

ال�شبيل الأمثل 

لعبور البحرين 

اأزمة »كورونا«

20 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

اقت�شار امل�شافرين القادمني

 للمطار على البحرينيني واملقيمني

على  الر�شمي  ح�شابها  يف  اخلليج،  طــران  ن�شرت 

اقت�شار  »مت  ه:  ن�شّ يف  جاء  للم�شافرين  تنويًها  »تويرت«، 

اإىل مطار البحرين الدويل، مبن  القادمني  جميع امل�شافرين 

فيهم م�شافرو الرتانزيت عرب مملكة البحرين، على املواطنني 

البحرينيني واملقيمني يف اململكة، واحلاملني لر�شالة الإذن 

امل�شبق للدخول«.

فاعليته تفوق نتائج اأي اإجراء اآخر وقائًيا و�شحًيا.. ويل العهد:

منع التجّمعات احلل الأن�شب لحتواء »كورونا«
اأكد �شاحب ال�شمو امللكي الأمر �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

اأن املهم يف هذه املرحلة هو اللتزام  الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

بالتعليمات والقرارات ال�شادرة من وزارة الداخلية ووزارة ال�شحة واجلهات ذات 

وتقديره  �شكره  عن  �شموه  معرًبا  الوطن،  و�شالمة  �شالمتهم  على  حفاًظا  العالقة؛ 

جلميع املواطنني واملقيمني امللتزمني بالتعليمات، والذي يدل على ح�ّشهم امل�شوؤول 

جتاه الوطن واأبنائه، واأنهم �شركاء واعون يف دعم اجلهود الوطنية واإجناح خطط 

مواجهة الفرو�س، فالت�شدي لآثاره وانعكا�شاته ياأتي بتكاتف اجلميع، فالكل عليه 

القيام بدوره وواجبه من خالل اللتزام بقرار منع التجمعات الذي هو احلل الأن�شب 

لحتواء ومنع انت�شار فرو�س كورونا.

واأ�شار اإىل اأنه عندما يلتزم اجلميع بالتطبيق ال�شليم ملنع التجمع وتدابر التباعد 

الجتماعي، فاإنه ي�شهم يف تعزيز الحتواء واحلفاظ على حرية التجّول لل�شرورات 

نف�شه،  الوقت  كورونا يف  انت�شار فرو�س  ومنع  احتواء  املعي�شية، ويحقق هدف 

موؤكًدا اأن فاعلية منع التجمع تفوق نتائج اأي اإجراء اآخر وقائًيا و�شحًيا. ويل العهد

عقارات ال�شيف توزع

 6.9 مليون دينار اأرباًحا على امل�شاهمني

»بتلكو« توزع 45.7 

مليون دينار اأرباًحا على امل�شاهمني

وزير الداخلية: الظروف 

ت�شتدعي التكاتف مع 

الإجراءات الحرتازية

�شيف رئي�ًشا تنفيذًيا 

لـ»البحرين والكويت«

�شلطان رئي�ًشا تنفيذًيا 

للبحرينية الكويتية للتاأمني

09

06

10

0910

02

�شمن عملية اإجالء عدد من املواطنني الكويتيني يف اأوروبا والوليات املتحدة 

الطالب  من  كويتي  مواطن   800 حوايل  البحرين  مملكة  اإىل  و�شل  الأمريكية، 

وامل�شنني، انتظاًرا لرتتيب عودتهم اإىل الكويت عرب رحالت �شتتم جدولتها لحًقا.

وقد غادرت الدفعة الأوىل اإىل الكويت و�شّمت امل�شنني و�شغار ال�شن، حيث مت 

ا على طائرة موؤجرة. اإعطاوؤهم الأولوية، وكان عددهم 46 �شخ�شً

وبقي يف البحرين اأكرث من 750 مواطًنا كويتًيا، يف انتظار جدولة الرحالت 

التي �شتقلهم اإىل بالدهم. وقد اأجريت لهم الفحو�شات الطبية الالزمة للك�شف عن 

امل�شابني بفرو�س كورونا، ومت اإدخال امل�شابني منهم اإىل العزل الطبي.

وقد عرب عدد من املواطنني الكويتيني عن �شكرهم وتقديرهم للبحرين حكومة 

و�شعًبا على حفاوة ال�شتقبال والرتتيبات اخلا�شة التي قامت بها اململكة لت�شهيل 

عودتهم اإىل بلدهم، م�شرين اإىل اأنهم ي�شعرون باأنهم يف بلدهم الثاين.

اإجراء الفحو�شات الطبّية الالزمة لهم واإدخال امل�شابني العزل الطبي

800 كويتي ي�شلون البحرين من اأوروبا واأمريكا يف طريقهم اإىل الكويت
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�شمن االإجراءات االحرتازية للحّد من انت�شار فريو�س 

اأعلن  اجلميع،  �شالمة  على  احلر�س  اإطار  ويف  كورونا، 

اآل خليفة مدير  ال�شيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب  العميد 

النظرية  املحا�شرات  حتويل  للمرور  العامة  االإدارة  عام 

اإلكرتونية، من خالل خانة  اإىل  ال�شياقة  لتعليم  التدريبية 

االإلكرتونية  احلكومة  بوابة  يف  ال�شياقة  تعليم  خدمات 

bahrain.bh، وذلك ابتداًء من االأحد 29 مار�س 2020.
تنفيذها  مت  االإلكرتونية  املحا�شرات  اأن  واأو�شح 

واملحاور  النقاط  اأهم  لت�شمل  خمت�شرة  جتريبية  ب�شورة 

التي يتم تقدميها، وذلك مببنى اإدارة تعليم ال�شياقة بعدة 

لغات، وذلك يف اإطار احلر�س على ال�شالمة العامة ومنع 

التجمعات.

هذه  اأن  اإىل  للمرور  العامة  االإدارة  عام  مدير  واأ�شار 

التوقيت  عن  ف�شالً  اإلكرتونًيا،  امل�شاهدة  �شت�شّهل  اخلطوة 

واملكان، وعلى اإثر ذلك، �شيتم وقف العمل بنظام املحا�شرات 

يف مبنى تعليم ال�شياقة حتى اإ�شعار اآخر.

وقف املحا�ضرات

مببنى تعليم ال�ضياقة حتى اإ�ضعار اآخر

خليفة �آل  عبد�لوهاب  بن  عبد�لرحمن  �ل�شيخ 

ب�شبكة  �شفحته  على  ت�شريحات  يف  �شموه  وقال 

هذه  يف  املهم  »اإن  »االإن�شتغرام«:  االجتماعي  التوا�شل 

من  ال�شادرة  والقرارات  بالتعليمات  االلتزام  هو  املرحلة 

العالقة؛  ذات  واجلهات  ال�شحة  ووزارة  الداخلية  وزارة 

�شموه  معرًبا  الوطن«،  و�شالمة  �شالمتهم  على  حفاظاً 

امللتزمني  واملقيمني  املواطنني  »لكافة  وتقديره  �شكره  عن 

بالتعليمات، والذي يدل على ح�شهم امل�شوؤول جتاه الوطن 

الوطنية  اجلهود  دعم  يف  واعون  �شركاٌء  واأنهم  واأبنائه، 

الآثاره  فالت�شدي  الفريو�س؛  مواجهة  خطط  واإجناح 

القيام  عليه  فالكل  اجلميع،  بتكاتف  ياأتي  وانعكا�شاته 

التجمعات  منع  بقرار  االلتزام  خالل  من  وواجبه  بدوره 

فريو�س  انت�شار  ومنع  الحتواء  االأن�شب  احلل  هو  الذي 

كورونا«.

بالتطبيق  اجلميع  يلتزم  عندما  اأنه  اإىل  �شموه  واأ�شار 

فاإنه  االجتماعي،  التباعد  وتدابري  التجمع  ملنع  ال�شليم 

التجول  حرية  على  احلفاظ  و  االحتواء  تعزيز  يف  ي�شهم 

لل�شرورات املعي�شية، ويحقق هدف احتواء ومنع انت�شار 

منع  فاعلية  اأن  موؤكًدا  نف�شه،  الوقت  يف  كورونا  فريو�س 

التجمع تفوق نتائج اأي اإجراء اآخر وقائًيا و�شحًيا.

واأعرب �شموه عن �شكره وتقديره لقوة دفاع البحرين 

على اإ�شهامها يف اإجناح اجلهود الوطنية ملكافحة فريو�س 

جهود  من  به  تقوم  ما  على  الداخلية،  ووزارة  كورونا، 

الأكرث  التجمع  منع  قرار  تنفيذ  اأجل  مقّدرة وم�شكورة؛ من 

يف  اإيجابية  نتائج  لها  �شيكون  والتي  اأ�شخا�س   5 من 

�شموه  �شكر  كما  كورونا،  فريو�س  انت�شار  ومنع  احتواء 

الكوادر الطبية على ما يقومون به من جهود وطنية؛ من 

اأجل احلفاظ على �شحة و�شالمة املواطنني واملقيمني.

جهودها  �شتوا�شل  اململكة  اأن  اإىل  �شموه  واأ�شار 

و�شّحة  ف�شالمة  19(؛  )كوفيد  كورونا  فريو�س  ملواجهة 

م�شاومة  ال  ق�شوى  اأولوية  هي  املجتمع  واأفراد  املواطنني 

عليها، و�شيتم ت�شخري االإمكانات كافة من اأجل تخّطي هذه 

للتعامل  اململكة جاهزة  اأن  �شموه  بنجاح، م�شيًفا  املرحلة 

مع امل�شتجدات كافة، واأن الهدف االأ�شمى الذي ن�شعى اإىل 

حتقيقه اليوم هو حماية م�شلحة الوطن واملواطن.

وت�شّرع �شموه للموىل العلي القدير اأن يحفظ البحرين 

جميع  على  ميّن  واأن  ومكروه،  �شر  كل  من  كافة  واأبناءها 

احلاالت القائمة بال�شفاء العاجل، واأن نتجاوز هذه املرحلة 

واجلميع بخري وعافية.

م�ؤكًدا ت�ضخري الإمكانات كافة من اأجل تخطي هذه املرحلة.. ويل العهد: 

فاعلية منع التجمع تف�ق نتائج اأي اإجراء وقائًيا و�ضحًيا

�لقائد  نائب  �لعهد  �آل خليفة ويل  �شلمان بن حمد  �لأمري  �مللكي  �ل�شمو  �أكد �شاحب 

م�شارك  هو  �ليوم  ومقيم  مو�طن  كل  �أن  �لوزر�ء،  لرئي�س جمل�س  �لأول  �لنائب  �لأعلى 

فريو�س  �نت�شار  ومنع  لحتو�ء  وتد�بري  �إجر�ء�ت  من  �تخاذه  يتم  ما  �إجناح  يف  بوعي 

كورونا )كوفيد 19(.

خالل رحلة ج�ية بالتعاون مع طريان اخلليج

جمم�عة »ل�ل�« تنقل �ضحنة غذاء اإىل البحرين
اأجل  من  املبذولة  الوطنية  اجلهود  اإطار  يف 

تعزيز توافر املخزون الغذائي يف مملكة البحرين، 

ومتا�شًيا مع هدف تاأمني الغذاء يف ظل االإجراءات 

االحرتازية الحتواء ومنع انت�شار فريو�س كورونا 

هايربماركت  لولو  جمموعة  قامت   ،)19 )كوفيد 

منت  على  الغذائية  املنتوجات  من  دفعة  ب�شحن 

طائرة بوينغ 9-787 درمياليرن التابعة لطريان 

يف  ال�شوق  متطلبات  تلبية  ل�شمان  اخلليج؛ 

مت  خا�شة  رحلة  يف  وذلك  م�شتمر،  ب�شكل  اململكة 

يف  اأم�س،  �شباح  البحرين  اإىل  الهند  من  ت�شغيلها 

مبادرة لالإ�شهام يف اجلهود الوطنية التي يقوم بها 

اأع�شاء فريق البحرين كافة. وكانت جمموعة لولو 

قد  اململكة،  يف  للتجزئة  مورد  اأكرب  هايربماركت، 

الغذائية  املنتوجات  اأم�س �شحنة خا�شة من  تلقت 

اخلليج  طريان  املجموعة  اختارت  وقد  الهند،  من 

لتحقيق  البحرين-  ململكة  الوطنية  -الناقلة 

مبملكة  واملقيمني  املواطنني  خلدمة  م�شرتك  هدف 

هايربماركت  لولو  اإدارة  اأ�شادت  كما  البحرين. 

تنفيذ هذا  الوطنية يف  الناقلة  باحرتافية وتعاون 

الوطني،  الغذائي  االأمن  لتوفري  اجلوي  التعاون 

واأكدت للعمالء اأن مثل هذا التعاون �شي�شتمر طاملا 

كان الو�شع يتطلب ذلك.

اإجراء اأكرث من 28 األف فح�س للفريو�س.. رئي�س »الأعلى لل�ضحة«:

الطاقة ال�ضتيعابية ملراكز العزل والعالج تف�ق الإ�ضغال احلايل مبراحل

اأكد الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة 

الوطني  الفريق  رئي�س  لل�شحة،  االأعلى  املجل�س  رئي�س 

الطبي للت�شدي لفريو�س كورونا )كوفيد 19(، اأن مملكة 

االإمكانات  جميع  لتوفري  ا  خا�شً اهتماًما  تويل  البحرين 

ما   ،)19 )كوفيد  كورونا  لفريو�س  للت�شدي  واملقومات 

اأ�شهم يف توفري طاقة ا�شتيعابية ملراكز الفح�س واحلجر 

والعزل والعالج تفوق مبراحل طاقة االإ�شغال احلالية.

ونوه باجلهود الوطنية املتكاملة التي يقودها �شاحب 

ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء، 

اإذ كانت نتائج هذه اجلهود املبذولة بروح الفريق الواحد 

دافًعا م�شتمًرا للعمل املتوا�شل، مبا يحفظ �شحة و�شالمة 

املواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.

مراكز  اأن  لل�شحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  واأو�شح 

الفح�س واحلجر والعزل والعالج ي�شرف عليها كادر طبي 

متخ�ش�س على مدار ال�شاعة، اإذ تبلغ الطاقة اال�شتيعابية 

حني  يف  �شريًرا،   1667 والعالج  العزل  ملراكز  احلالية 

الطاقة  وتبلغ  فقط،  �شريًرا   225 منها  االإ�شغال  بلغ  اأن 

 2504 االحرتازي  ال�شحي  احلجر  ملراكز  اال�شتيعابية 

اأ�شّرة بلغ االإ�شغال منها 172 �شريًرا حلد االآن، موؤكًدا اأن 

مراكز احلجر ال�شحي االحرتازي متتلك القابلية الكاملة 

لتحويلها اإىل مراكز عزل وعالج يف حال ا�شتدعى ذلك.

فح�س   28000 من  اأكرث  اإجراء  مت  اأنه  واأ�شاف 

معرفة  اآلية  خالل  من  م�شتمر  والعمل  للفريو�س، 

حل�شر  وجودهم  واأماكن  املخالطني  اأثر  تفا�شيل 

اأن  اإىل  املخالطني وفح�شهم والتاأكد من �شالمتهم، الفًتا 

البحرين  مملكة  قدرة  يعك�س  مبا  �شتتوا�شل  اجلهود 

التطورات وامل�شتجدات  التعامل مبهنية مع جميع  على 

املقام  يف  عينها  ن�شب  ت�شع  متكاملة  منهجية  وفق 

يف  واملقيمني  املواطنني  و�شالمة  �شحة  حفظ  االأول 

البحرين. مملكة 

»ال�ضحة«: بحريني �ضبعيني 

رابع �ضحية لفريو�س ك�رونا

اأعلنت وزارة ال�شحة اأم�س عن حالة وفاة ملواطن 

اأمرا�س  لديه  عاًما،   78 العمر  من  يبلغ  بحريني 

وظروف �شحية كامنة وكان اإحدى احلاالت القائمة 

املخالطة حلالة قائمة اأخرى لفريو�س كورونا )كوفيد 

اإحدى  يف  والرعاية  للعالج  يخ�شع  كان  اإذ   ،)19

املراكز اخلا�شة بالعزل والعالج حتت اإ�شراف طاقم 

طبي متخ�ش�س، معربًة الوزارة عن خال�س تعازيها 

الأ�شرة الفقيد وجميع اأهله واأقاربه لهذا امل�شاب.

على  ح�شل  قد  املتوفى  اأن  الوزارة  واأو�شحت 

قبل  ال�شاعة من  مدار  الالزمة على  والرعاية  العالج 

الفريق الطبي املخت�س، هو وجميع احلاالت القائمة 

التحاليل  اإجراء  مت  كذلك  والعالج،  العزل  مراكز  يف 

الالزمة للمتوفى ب�شكل م�شتمر.

للحاالت  ال�شحية  االأو�شاع  اأن  الوزارة  واأفادت 

القائمة االأخرى م�شتقرة حالًيا، فيما عدا حالتني حتت 

ح�شب  والرعاية  للعالج  تخ�شع  وجميعها  العناية، 

املعتمدة  الدولية  واالإر�شادات  الطبية  الربوتوكوالت 

بح�شب تو�شيات منظمة ال�شحة العاملية.

ومما يجدر ذكره اأن املتوفى البحريني هو رابع 

�شحية لفريو�س كورونا يف مملكة البحرين.

ال�ضحة: و�ض�ل الطائرة التي تقل 

الدفعة الثانية من امل�اطنني القادمني من اإيران

التي  الطائرة  و�شول  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

من  القادمني  املواطنني  من  الثانية  الدفعة  تقل 

اإجراءات  تفعيل  بعد  االإجالء  خطة  �شمن  اإيران 

حمكمة. احرتازية 

القادمني  املواطنني  اإخ�شاع  الوزارة  واأكدت 

املختربية  للفحو�شات  و�شولهم  فور  اإيران  من 

اإىل  م�شريًة  متخ�ش�س،  طبي  طاقم  اإ�شراف  حتت 

مراكز  الأحد  نقلهم  �شيتم  نتائجها  على  وبناًء  اأنه 

العزل  مراكز  اأو  ــرتازي  االح ال�شحي  احلجر 

والعالج.
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يفتقر للحيادية و�ملو�شوعية و��شتعان ب�شهاد�ت �إرهابيني

�إنتاج BBC ويوؤّكدون: تعّمد �لكذب 22 نائًبا ي�شتنكرون فيلًما م�شيًئا للبحرين من 
الإذاعة  بهيئة  العربي  الق�شم  بث  فيه  ا�شتنكروا  بياًنا  نائًبا   22 اأ�شدر 

كل  بعيد  ب�شكل  البحرين  ململكة  ي�شيء  وثائقي  لفيلم   )BBC( الربيطانية 

املُمولني  بالإرهابيني  وي�شت�شهد  والفرتاء،  الكذب  ويعتمد  الواقع،  عن  البعد 

مما ي�شمى بحزب اهلل الإرهابي واإيران، م�شريين اإىل اأن بث الإ�شاءات ال�شافرة 

يف هذا الوقت بالتحديد ل يهدف اإل اإىل ت�شويه �شورة البحرين، و�شرف نظر 

الراأي العام العاملي عن جهودها يف مكافحة واحتواء انت�شار فريو�س كورونا 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة   )19 )كوفيد 

ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزارء، اإذ جنحت 

منظمة  ب�شهادة  الفريو�س  انت�شار  على  وال�شيطرة  الأزمة  اإدارة  يف  البحرين 

ال�شحة العاملية، كما اأن زيادة اأعداد املتعافني من الفريو�س دليل على جناح 

البحرين يف الت�شدي جلائحة كورونا.

احليادية  لقيم  تفتقر  التي  الإعالمية  املواد  هذه  مثل  بث  اأن  معتربين 

واملو�شوعية التي لطاملا اتخذتهما هيئة الإذاعة الربيطانية �شعاًرا لها ُيرتَجم 

على اأنه اأداة �شغط، لي�س على مملكة البحرين فقط واإمنا على املنطقة برّمتها، 

وتوحيد  التكاتف  حتّتم  ا�شتثنائية  ظروف  من  الإن�شانية  به  متر  ما  ظل  يف 

اجلهود ملواجهة وباء الكورونا.

واأ�شاف البيان: »اإن الإ�شتعانة ب�شهادات الإرهابيني الذين ثبتت انتماءاتهم 

حمك  على   BBCالـ م�شداقية  ي�شع  اإيران  من  املدعومة  الإرهابية  للمنظمات 

دعم امليلي�شيات الإرهابية، وتوفري اأدوات �شناعة املحتوى الإعالمي امل�شموم 

الذي يخدم الأطماع الإيرانية يف املنطقة، ويزعزع الأمن 

وال�شتقرار«.

الإذاعة  ا�شتمرار هيئة  اأن  البيان  املوّقعون يف  واأكد 

البحرين  ململكة  املمنهجة  الإ�ــشــاءة  يف  الربيطانية 

بني  امل�شرتكة  بامل�شالح  ي�شّر  الإرهابيني  مع  بالتعاون 

يتعلق  فيما  �شيما  ل  املتحدة،  واململكة  البحرين  مملكة 

الع�شكري. بالتعاون 

الفيلم  اأن  اإىل  الع�شرين  النواب  بيان  واأ�شار 

الوثائقي املوؤدلج واملوّجه، واإن هاجم مملكة البحرين، 

اأنف�شهم  على  يطلقون  من  ينكرها  حقيقًة  اأثبت  فاإنه 

ُذكر  اإذ  اإيران،  من  الدعم  تلقيهم  وهي  »املعار�شة«، 

ذلك �شراحة يف الفيلم، ما يثري العديد من الت�شاوؤلت 

وي�شرب مب�شداقية هوؤلء الإرهابيني عر�س احلائط.

وبالغ  الفخر،  عظيم  عن  »نعرب  البيان:  وقال 

العتزاز، بامل�شرية احلافلة من املنجزات والنجاحات 

واحرتام  الإن�شان  حقوق  جمال  يف  البحرين  مملكة  حققتها  التي 

احلريات، يف ظل العهد الزاهر حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

م�شروعه  اأطلق  والــذي  ورعــاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

باعتبارها  الإن�شان،  حقوق  ومبادئ  قيم  اأ�شمى  مت�شمًنا  الكبري  الإ�شالحي 

اإذ اأ�شبح احرتام  ركيزة من ركائز التنمية والتقدم، 

فال  وثابًتا،  را�شًخا  وطنًيا  منهًجا  الإن�شان  حقوق 

اأو الت�شنيف بني  التفرقة  اأ�شكال  اأي �شكل من  يوجد 

اأبناء البحرين على اأ�شا�س طائفي اأو عرقي، فاجلميع 

�شوا�شية اأمام القانون«.

ال�شعب  بالتفاف  ن�شيد  »كما  بالقول:  وختم 

البحريني حول قيادته احلكيمة والعمل بروح الفريق 

الواحد وهو فريق البحرين؛ من اأجل مواجهة خمتلف 

كورونا  كجائحة  بالوطن  حتدق  قد  التي  ــات  الأزم

خالل  من  ذلــك  اجلميع  اأثبت  حيث   ،)19 )كوفيد 

اأن  يوؤكد  ما  الوطنية،  باحلملة  التطوع  يف  الت�شجيل 

البحرين حم�شنة بتما�شك �شعبها مع قيادته«.

هم  البيان  على  املوقعني  النواب  اأن  بالذكر  اجلدير 

حممد ال�شي�شي، علي اإ�شحاقي، حمد الكوهجي، علي زايد، 

حممد  العبا�شي،  حممد  القا�شي،  عي�شى  العامر،  اأحمد 

النفيعي،  اإبراهيم  بوعنق،  خالد  املالكي،  با�شم  بوحمود، 

عمار  عبدالرحيم،  مع�شومة  الكوهجي،  عي�شى  الأن�شاري،  اأحمد  قمرب،  عمار 

وعبداهلل  حطاب،  عبدالرزاق  الــذوادي،  يو�شف  الدو�شري،  يو�شف  البناي، 

الذوادي.

�لعامر: لإعانتهم على �لظروف �ل�شعبة

مقرتح باإعفاء جتار �ل�شوق �ل�شعبي من �لإيجار 6 �أ�شهر

العامر  اأحمد  النائب  قدم 

ال�شوق  حمالت  باإعفاء  مقرتًحا 

ال�شعبي من الإيجار ملدة 6 اأ�شهر؛ 

التي  الراهنة  للظروف  نظًرا 

وانعكا�شات  القت�شاد  بها  مير 

لفريو�س  العاملي  النت�شار 

وجود  معدل  وانخفا�س  كورونا، 

ال�شوق  يف  واملقيمني  املواطنني 

على  �شلًبا  انعك�س  ما  ال�شعبي، 

ال�شوق  يف  التجارية  احلركة 

كبرية  بخ�شائر  وت�شبب  ال�شعبي 

للتجار ال�شغار.

وقال اإن الدولة اتخذت قرارات 

مهمة لدعم القت�شاد بحزمة مالية 

مليار   4.3 بقيمة  واقت�شادية 

�شاحب  توجيهات  �شمن  دينار 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة عاهل البالد املفدى، ملعاجلة 

العاملي  النت�شار  انعكا�شات 

اأمله  لفريو�س كورونا، معرًبا عن 

جتار  اإعفاء  القرارات  ت�شمل  اأن 

ال�شوق ال�شعبي عن الإيجارات ملدة 

الظروف  على  لإعانتهم  اأ�شهر؛   6

التي ميرون بها وعدم قدرتهم على 

عليهم،  املرتتبة  الإيجارات  ت�شديد 

ما يت�شّبب لهم بخ�شائر كبرية قد 

نهائًيا،  ن�شاطهم  توقف  اإىل  ت�شل 

اإذ يعتمد كثري منهم على مدخول 

املحل التجاري لإعالة اأ�شرهم.

اأن  �شرورة  اإىل  العامر  ودعا 

تتجاوب احلكومة مع هذا املقرتح 

ال�شوق  جتار  عن  املعاناة  ورفع 

ال�شعبي الذين يعانون اأ�شا�ًشا من 

انت�شار  بدء  قبل  ال�شوق  �شعف 

وم�شاواتهم  كورونا،  فريو�س 

امل�شتفيدة  الأخرى  القطاعات  مع 

باإعفائها  احلكومية  القرارات  من 

والر�شوم  البلدية  الر�شوم  من 

الكهرباء  فواتري  ومن  ال�شياحية 

القرارات  من  وغريها  واملاء، 

القت�شاد  �شالح  يف  ت�شّب  التي 

الوطني.

اأحمد العامر

ز�يد: ل بد من �للتز�م بتوجيهات �لدولة و�لوقاية من �نت�شار كورونا

اأكد النائب الثاين لرئي�س جمل�س النواب 

املواطنني  جميع  التزام  اأهمية  زايد  علي 

من  ت�شدر  التي  بالتوجهيات  واملقيمني 

الدولة، وذلك لدعم اجلهود الوطنية للت�شدي 

والتواجد  كورونا،  فريو�س  انت�شار  ومنع 

بقدر الإمكان يف املنزل وخا�شة ملن يعملون 

من  اخلطوة  بهذه  الدولة  قامت  اإذ  ُبعد،  عن 

للخروج  ولي�س  الختالط  من  التقليل  اأجل 

والت�شوق والتجمع يف الأماكن العامة.

اتخذت خطوات  احلكومة  اأن  اإىل  واأ�شار 

املطاعم  يف  التجمعات  من  للتقليل  عدة 

حركة  انتقلت  ولكن  التجارية،  واملجمعات 

واملرافق  واحلدائق  ال�شواحل  اإىل  التجمعات 

العامة يف �شورة ل متت للوقاية باأي �شلة، 

وعدم  الوطنية  للجهود  �شرًبا  هذا  يعد  اإذ 

مبالة ب�شالمتهم و�شالمة من حولهم م�شببني 

بذلك خطورة بانت�شار فريو�س كورونا توؤدي 

اإىل  اإىل فقد ال�شيطرة عليه ب�شبب ال�شتهتار 

اأن اتخذت وزارة الداخلية قراًرا بعدم جتمع 

5 اأ�شخا�س واأكرث، وقد يلي ذلك قرارات اأ�شد 

ب�شبب عدم اللتزام.

الدول  اأن بع�س  النائب علي زايد  وذكر 

اأف�شل  امتالكهم  رغم  متاًما  ال�شيطرة  فقدوا 

الفريو�س  انت�شر  اأن  بعد  ال�شحية  الأنظمة 

ب�شكل كبري ب�شبب عدم اللتزام وعدم اتباع 

اأ�شبحوا ي�شجلون  الوقاية الحرتازية حتى 

اأدى  مما  يومًيا  والإ�شابات  الوفيات  اآلف 

داعًيا  واحلظر،  الطوارئ  حالت  اإعالن  اإىل 

البحرين  مملكة  اإي�شال  عدم  اإىل  اجلميع 

من  ال�شادقة  الرغبة  ظل  يف  احلال  هذا  اإىل 

اجلميع مبرور هذه الأزمة بخري و�شالم على 

اجلميع.
علي زايد

�أكد �إ�شادته باجلهود �لوطنية �مل�شرتكة ملو�جهة »كورونا«.. �لدو�شري:

�حلزمة �ملالية جاءت للعبور بالقت�شاد �لوطني �إىل بر �لأمان

الدو�شري  عي�شى  النائب  اأكد 

وزير  مع  عقد  الذي  الجتماع  اأن 

املالية والقت�شاد الوطني ال�شيخ 

بحَث  خليفة  اآل  بن حممد  �شلمان 

الإ�شراع يف تفعيل احلزمة املالية 

مليار   4.3 بقيمة  والقت�شادية 

القت�شادي  الو�شع  لإنقاذ  دينار 

البحرين  مملكة  فيه  متر  الــذي 

تداعيات  ب�شبب  اأجمع  والعامل 

لفايرو�س  الــعــاملــي  التف�شي 

كورونا.

واأ�شاف الدو�شري: »اإن وزير 

تنفيذ  يف  جديته  اأثبت  املالية 

الأزمــة  ومواجهة  احلزمة  هذه 

متر  التي  ال�شحية  ال�شتثنائية 

فيها البالد«.

قيام  �شرورة  على  م�شدًدا 

موؤ�ش�شات املجتمع املدين والقطاع 

بواجبها  والأهـــلـــي  ــس  ــا� اخل

املعمول حيال هذه احلزمة املالية 

بالقت�شاد  للعبور  والقت�شادية 

وفًقا  ـــان  الأم بــر  اإىل  الوطني 

ملك  اجلاللة  �شاحب  لتوجيهات 

عي�شى  بن  حمد  املفدى  البحرين 

اآل خليفة.

وزير  اأن  الدو�شري  واأو�شح 

اأكد  الوطني  والقت�شاد  املالية 

احلزمة  هذه  اأن  الجتماع  خالل 

�شت�شاهم  والقت�شادية  املالية 

الوطني  القت�شاد  ركائز  دعم  يف 

ململكة  املالية  الــقــوة  وتعزيز 

توجيهها  مت  حيث  البحرين 

على  للحفاظ  اأ�شا�شي  ب�شكل 

ا�شتقرار و�شع ال�شعب البحريني 

هذه  ظل  يف  الوطني  والقت�شاد 

الظروف الراهنة.

واأ�شاف: »ونحن اليوم ن�شيد 

املجتمعة  الوطنية  باجلهود 

�شًفا  تقف  باتت  والتي  اليوم 

كورونا  فريو�س  ملواجهة  واحًدا 

�شتثمر  والتي   ،)19-COVID(

بني  املعهود  والتكاتف  بالتعاون 

والت�شريعية  التنفيذية  ال�شلطتني 

مب�شار  جديد  جنــاح  ــاز  اإجن يف 

اإحــدى  اأ�شبحت  التي  العالقة 

النماذج املميزة يف و�شع م�شالح 

العمل  يف  كاأولوية  العليا  البالد 

امل�شرتك«.

عي�سى الدو�سري

»مالية �ل�شورى« ت�شيد بتوجيهات �لقيادة 

�حلكيمة ل�شمان �شالمة و��شتقر�ر �ملو�طنني

املالية  ال�شوؤون  جلنة  اأكدت 

اأهمية  ال�شورى،  مبجل�س  والقت�شادية 

اململكة؛  تبنتها  التي  القت�شادية  احلزمة 

حل�شرة  ال�شامية  التوجيهات  على  بناًء 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

كورونا  فريو�س  انت�شار  ملواجهة  ورعاه؛ 

يف  م�شيدة  القت�شادي،  امل�شتوى  على 

الكبرية  الوطنية  باجلهود  ذاته  ال�شياق 

برئا�شة  املوقرة  احلكومة  بها  تقوم  التي 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

ومن  الوزراء،  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان 

خالل فريق البحرين بقيادة �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

القت�شاد  لدعم  الوزراء،  جمل�س  لرئي�س 

املختلفة  القطاعات  وم�شاندة  الوطني 

ل�شمان جتاوزها هذا التحدي الكبري الذي 

يواجهه العامل.

الذي  الجتماع  خالل  اللجنة  وبينت 

ح�شني  خالد  برئا�شة  اأم�س  �شباح  عقد 

ُبعد  عن  واأُدير  اللجنة،  رئي�س  امل�شقطي 

اللجنة  اأن  مغلقة،  ات�شال  �شبكة  بوا�شطة 

اتخاذها  مت  التي  القرارات  عالًيا  تثمن 

على  املواطنني،  وا�شتقرار  �شالمة  ل�شمان 

مع  الأوىل،  بالدرجة  ال�شحي  امل�شتوى 

التي  والظروف  املعي�شي  امل�شتوى  مراعاة 

اإىل  م�شرية  اخلا�س،  القطاع  فيها  مير 

الأو�شاع  تطور  بالغ  وباهتمام  متابعتها 

على امل�شتوى القت�شادي، واآليات التعامل 

وموؤكدة  الفريو�س،  انت�شار  م�شتجدات  مع 

الكامل  اللجنة  ا�شتعداد  ذاته  ال�شياق  يف 

لدعم وم�شاندة هذه اجلهود على امل�شتوى 

التحدي  هذا  جتاوز  ل�شمان  الت�شريعي 

اللجنة  مفيدة  اجلميع،  وتكاتف  بتعاون 

باأنها �شتبقى يف حالة انعقاد دائم ملتابعة 

اآخر التطورات.

من جهة اأخرى، وا�شلت جلنة ال�شوؤون 

قانون  م�شروع  بحث  والقت�شادية  املالية 

م�شرف  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل 

املالية  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين 

ل�شنة   )64( رقم  بالقانون  ال�شادر 

 )92( رقم  للمر�شوم  املرافق  2006م، 

مواكبة  اإىل  يهدف  والذي  2019م،  ل�شنة 

لأف�شل  البحرين  مملكة  ت�شريعات 

والت�شريعية يف جمال  الدولية  املمار�شات 

عليها؛  والرقابية  املالية  اخلدمات  �شناعة 

املوؤ�ش�شات  لعمالء  اأف�شل  حماية  اأجل  من 

املالية وجذب املزيد من ال�شتثمارات املالية 

اللجنة مراجعة  اأجرت  فيما  والقت�شادية، 

ومالحظات  املعنية  اجلهات  ملرئيات 

تقريرها  رفع  تقرر  اأن  قبل  الأع�شاء، 

النهائي ب�شاأنه لهيئة مكتب املجل�س.

بقانون  القرتاحني  اللجنة  بحثت  كما 

 )35( رقم  القانون  اأحكام  بع�س  بتعديل 

امل�شتهلك،  حماية  ب�شاأن   2012 ل�شنة 

الجتماعات  يف  بحثهما  موا�شلة  وقررت 

املقبلة.

مقرتح برملاين: ت�شمية �إحدى 

�ملن�شاآت �لريا�شية با�شم »عي�شى بن ر��شد«

ع�شو  الدو�شري  عبداهلل  النائب  تقدم 

ال�شباب  جلنة  رئي�س  النواب  جمل�س 

والريا�شة، والنواب علي اإ�شحاقي ويو�شف 

الذوادي وعلي النعيمي وحممود البحراين، 

ا�شم  اإطالق  اإىل  يهدف  نيابي  باقرتاح 

املغفور له ال�شيخ عي�شى بن را�شد اآل خليفة 

مملكة  يف  الريا�شية  املن�شاآت  اإحدى  على 

البحرين، تخليًدا لذكراه العطرة وما قدمه 

حياته  فرتات  طوال  البحرينية  للريا�شة 

اإذ كانت له العديد من الب�شمات الوا�شحة 

التي اأثرت الريا�شة. 

واأ�شار اأحد اأبرز مقدمي املقرتح النائب 

عي�شى  لل�شيخ  اأن  اإىل  الدو�شري  عبداهلل 

التي نفخر  الإجنازات  العديد من  بن را�شد 

اإحدى  على  ا�شمه  واإطالق  كبحرينيني  بها 

الذي  القليل  اإل  هو  ما  الريا�شية  املن�شاآت 

نقدمه لهذه القامة الريا�شية، م�شرًيا اإىل اأن 

املذكرة الي�شاحية بّينت اأن عي�شى بن را�شد 

كان منوذًجا لالإن�شان املحب لوطنه وعمل 

املواطنة  مبداأ  تر�شيخ  على  حياته  طول 

العديد من  له  يف قلب كل بحريني وكانت 

ا يف  الب�شمات الوا�شحة واملوؤثرة خ�شو�شً

اجلانب الريا�شي و�شهدت له دورات كاأ�س 

اخلليج التي كان اأحد موؤ�ش�شيها بالإ�شافة 

القدم  لكرة  البحريني  لالحتاد  رئا�شته  اإىل 

ل�شنوات  البحرينية  الأوملبية  واللجنة 

عديدة.

ت�شتذكر  ما  دائًما  البحرين  اأن  موؤكًدا 

لها  جليلة  خدمات  قدموا  الذين  اأبناءها 

وقدمت  التاريخ  ذاكرة  يف  ا�شمهم  وتخلد 

وما  بها،  يحتذى  التي  النماذج  من  العديد 

بن  عي�شى  ال�شيخ  له  املغفور  ا�شم  اإطالق 

اإل  الريا�شية  املن�شاآت  اإحدى  على  را�شد 

الكثري  قدمت  التي  ال�شخ�شية  لهذه  لتكرمي 

للريا�شة البحرينية ب�شكل عام وكرة القدم 

ب�شكل خا�س.

عبداهلل الدو�سري
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ا�ضتفادة اأطراف العمل، ن�ضاء 

كانت تلك الأطراف اأم ذكور

اأحمد زمان

كلمات لها معنى

الإن�ضانية رهينة �ضجن كورونا )1ـ2( !!
تتبعنا مدى املتغريات ال�شلوكية والإجرائية التي فر�شها كابو�س 

كورونا املتجدد )كوفيد19( على املجتمع الدويل دون ا�شتثناء اأي بلد 

مبا فيه بلدان جمهولة ومغلقة مثل كوريا ال�شمالية، ولرمبا من ح�شن 

حظها انها كانت بلدا معزول، غري انه من �شوء حظها العالقة الوثيقة 

اىل هناك وتكتمت عن  الفريو�س  ت�شرب  فهل  العظمى،  ال�شني  بجاره 

حالت ال�شابة؟ وملاذا ن�شمع عن كوريا اجلنوبية ول ن�شمع احلقيقة 

عن ال�شمالية؟ وكاأمنا الكورونا مل ينجح يف اخرتاق ملفاتها ال�شرية 

فا�شبحت بلًدا خارج املجرة ال�شحية والإعالمية.

�شاأ�شتعر�س الأرقام  يف حلظة كتابة املو�شوع بتاريخ 17 مار�س 

يوم الثالثاء رغم علمنا اإن كل �شاعة يرتفع الرقم يف كل اأرجاء وبلدان 

العامل كاأ�شهم البور�شة.

بلغت  ال�شابة  حالت  عدد  فاإن  املقالة  كتابتنا  حلظة  حتى 

189680 يف اأكرث من 162 بلًدا ومنطقة، كما بلغت جممل الوفيات 

ا. هذا الكت�شاح الهائل وال�شريع لتف�شي الوباء وحتوله  7813 �شخ�شً

اىل جائحة عاملية كفيل باأن يدخل الفزع يف قلوب النا�س مهما حاولت 

اجلهات الر�شمية واملخت�شة كمراكز البحوث ومنظمة ال�شحة العاملية، 

فالقلق واخلوف يالزم الن�شان يف مثل هذه املناخات الإعالمية املتوترة 

خا�شة ونحن منثل جيل التكنولوجيا الرقمية والف�شاء املفتوح، لهذا 

الفريو�س �شجن العامل وقلب معايريها وح�شاباتها وو�شع الن�شانية 

الفريو�س  بني  عاملي  تاريخي  حتٍد  عملية  اأكرب  يف  الكبري  قف�شه  يف 

نوح  �شفينة  الب�شرية يف  ن�شع  اأن  باإمكاننا  عاد  وما  الن�شان،  وعقل 

ونهرب حتى يقف الطوفان. بتنا خارج الطوفان، و�شارت �شفينة نوح 

حكاية يف متحف التاريخ، قيا�ًشا حلقيقة اأمام م�شهد عيوننا. 

لنتتبع ما فعله الفريو�س لفر�س �شجنه وح�شاره منذ انطالقته 

الوبزرفر  �شحيفة  ن�شرت  فقد  ال�شني.  يف  وانت�شاره  وتو�شعه 

فريو�س  انت�شار  ملواجهة  ال�شني  اتخذتها  التي  الجراءات  عن  تقريًرا 

كورونا القاتل، ومنها فر�س حجر �شحي على نحو 50 مليون �شخ�س. 

ويا للرقم املهول للحجر فيبدو يل اإنه اأكرب حجر �شحي يف التاريخ. 

اأن  من  حذر  بينغ  جني  �شي  ال�شيني  الرئي�س  اأن  اىل  التقرير  واأ�شار 

اأم�شى  فيما  الفريو�س،  انت�شار  بتو�شع  و�شًعا خطرًيا  تواجه  ال�شني 

اأكرث من 50 مليون �شخ�س بداية ال�شنة ال�شينية اجلديدة يف حالة 

اإقفال تام. ولنتخيل ما يحتاجه ذلك من ر�شد ورقابة ومتويل وتوا�شل 

مع ب�شر بهذا احلجم اجلغرايف والكثافة ال�شكانية مما ا�شتدعى لإر�شال 

زمن  يف  خا�شة  م�شت�شفيات  وت�شييد  املوبوءة  للمنطقة  طبيب  األف 

قيا�شي مدته اأ�شبوع. اإل يحتاج هذا العمل اخلارق رفع القبعة لل�شعب 

واحلكومة ال�شينية.

وتقول الوبزرفر اإن احلكومة ال�شينية يف غياب معلومات دقيقة 

عن كيفية انت�شار الفريو�س )هذا الكالم يف بداية الزمة( قررت اتخاذ 

اإجراءات �شارمة لل�شيطرة على الوباء، فقد و�شعت 18 مدينة حتت 

العزل واأوقفت جميع القطارات والطائرات وحتى الزيارات العائلية.

 كما قررت وقف �شري ال�شيارات اخلا�شة يف �شوارع مدينة ووهان 

التي ظهر فيها الفريو�س، دون �شك الفريو�س اأدخل ووهان التاريخ، 

و�شتاره  ال�شمنتية  جدرانه  حتت  رهينة  بتحويلها  قام  واإن  حتى 

احلديدي.

بتدمري  الفريو�س  فقام  العاملية  ال�شياحية  الرحالت  توقفت   

اقت�شاديات ال�شني ومن ثم قام بتدمري اقت�شاديات الخرين، فتجاوز 

حكاية الطوفان التاريخية ومدى ما تركه الطوفان خلفه من خ�شائر 

مالية!!. يف مثل هذا الظرف الذي داهم ووهان من الطبيعي اأنها بحاجة 

ال�شينية  ال�شلطات  فار�شلت  مقاطعتها  خارج  من  ودعم  م�شاندة  اىل 

األًفا من الأطقم الطبية اىل ووهان التي �شهدت اأكرث عدد من ال�شابات 

واملعدات  التجهيزات  فيها  وتقل  الإرهاق  من  الطباء  فيها  ويعاين 

الطبية، فتربهن تلك احلالة على اأهمية ال�شتثمار يف املجال ال�شحي 

ومدى ا�شتعداد الطباء العمل بكثافة مهنية يجلها العامل يف كل مكان 

من  بروح  البحرين  يف  الطبي  طاقمنا  عمل  كما  والتقدير،  بالحرتام 

اليثار والت�شحية والعطاء.

وال�شيا�شية بني  املهنية  التناق�شات  اإظهار  الفريو�س يف   و�شاهم 

احلكومات املحلية واحلكومة املركزية نتيجة الغ�شب ال�شعبي املتزايد 

من ال�شلطات املحلية التي مل تتحرك ب�شرعة اأكرث والت�شكيك يف عدد 

على  احلكومة  تغطية  ن�شوا  ال�شينيني  من  فقليل  الر�شمي،  امل�شابني 

انت�شار فريو�س �شار�س يف 2002 الذي اأودى بحياة 800 �شخ�س.

جموع  لك  تخرج  اأن  من  لبد  وبالء  ومع�شلة  اأزمة  كل  ويف 

املعار�شني، خا�شة واإن معار�شي ال�شني رغم قلتهم، غري اأنهم اأثرياء 

ا�شتثمار احلالة لتهييج  املتحدة، فكان لبد من  الوليات  وحتت�شنهم 

واإرباك ال�شعب ال�شيني يف الداخل فعملت ماكينة التدجيل واملبالغة 

اأكرث من الالزم، متنا�شية اأن ال�شيا�شة ال�شينية اأ�شبحت اأكرث واقعية 

عامل  معنى  تدرك  باتت  فال�شني  �شعبها،  مع  التعامل  يف  و�شفافة 

الت�شالت والثورة الرقمية، كما انها باتت جزًءا من ثورة املعلومات، 

ولكن احلرب التجارية بني ال�شني والوليات املتحدة مل تنتِه بالكامل، 

واإن بدت اللغة الدبلوما�شية ناعمة اأكرث مع الوباء املخيف على حدود 

كل البلدان بعد اأن انت�شر وتو�شع وحتول اىل جائحة مرعبة.

جتربتي مع العزل الختياري

بد�أت  �أن  منذ  �لر�بع يل  �ليوم  هو  �خلمي�س  �ليوم 

�لعزل �ل�صحي �الختياري باملنزل بدًء� من يوم �الثنني 

�ملا�صي حماوالً �أن �أجنح يف هذه �لتجربة �لتي �صوف 

ت�صتمر �أ�صبوعني باإذن �هلل.

ويف �حلقيقة و�لو�قع �أنني ��صتفدت كثريً� من هذه 

�لتجربة �لعملية يف �لبقاء باملنزل، و�إليكم بع�س هذه 

�لفو�ئد.

�لفائدة �الأويل �أنني ��صتطعت �أن �أق�صي وقتًا �أطول 

يف  �لوقت  من  �ملت�صع  �أجد  و�أن  �لغالية،  زوجتي  مع 

مناق�صتها يف �أمور �ملنزل و�الأوالد وغريها من �الأمور 

�حلياتية �لتي تهمنا جميًعا، بينما مل �أكن �أجد هذ� �لوقت 

يف �ل�صابق عندما كنت �أخرج يف �لنهار و�لليل ملقابلة 

�ملعارف و�الأ�صدقاء.

و�لفائدة �لثانية �أنني ��صتطعت �أن �أق�صي وقتًا �أطول 

باملنزل يف م�صاهدة �لتلفزيون ومتابعة �الأخبار و�الأفالم 

و�مل�صل�صالت �الأجنبية �لتي �أحبها.

�أكت�صف عيوب  �أن  ��صتطعت  �أنني  �لثالثة  و�لفائدة 

�ملنزل وما به من ت�صققات �أو ت�صريبات للمياه و�أحاول 

�أن �أت�صل بالفنيني الإ�صالحها.

�لعزل  فرتة  يف  وجدت  �أنني  �لر�بعة  و�لفائدة 

�لفر�صة للتمتع بهو�ية �لقر�ءة، فمكتبة �ملنزل بها �لعديد 

من �لكتب و�ملجلد�ت �لتي مل �أقر�أها، �أو رمبا قر�أتها من 

�أن  فرتة بعيدة، فكانت فر�صة ثمينة للقر�ءة ال ميكن 

تعو�س.

�أنني  �لفو�ئد  هذه  �أهم  ولعلها  �خلام�صة  و�لفائدة 

�صحيح  �لكرمي،  �لقر�آن  لقر�ءة  �لكايف  �لوقت  وجدت 

�أنني كنت �أقر�أ بع�س �صفحاته يف �ل�صابق عندما كنت 

ف�صحة  فاأجد  �لفجر  ل�صالة  �مل�صجد  �إىل  مبكًر�  �أخرج 

الأقر�أ بع�س �آيات �لقر�آن �لكرمي يف �لوقت ما بني �الأذ�ن 

و�الإقامة، لكن �أ�صبح عندي وقت �أطول يف فرتة �لعزل 

�ملنزيل لقر�ءة �لقر�آن �لكرمي وتدبر �آياته.

�صحيح �أنني يف فرتة �لعزل �ل�صحي �ملنزيل فقدت 

لكن  و�أقدرهم،  �أعزهم  �لذين  و�لزمالء  �الأ�صدقاء  لقاء 

كان �الت�صال بالهاتف معهم فر�صتي لل�صالم عليهم 

ومعرفة �أخبارهم.

�لعزل  فرتة  �إن  ثقة  بكل  �لقول  �أ�صتطيع  لكنني 

�ل�صحي �ملنزيل هي فرتة �ختبار الإر�دة �ل�صخ�س حتى 

�إليه،  �لكورونا  فريو�س  و�صول  من  ماأمن  يف  يكون 

وبذلك يحمي نف�صه ويحمي �ملجتمع �لذي يعي�س فيه، 

�الختياري  �ل�صحي  �لعزل  بني  �لفرق  هو  ذلك  ولعل 

�لذي  �ل�صحي  �ل�صليم و�حلجر  لل�صخ�س  �لذي يكون 

مريكل  فاأجنيال  بالفريو�س،  �مل�صاب  لل�صخ�س  يكون 

�مل�صت�صارة �الأملانية �ختارت �لعزل �ل�صحي مبنزلها بعد 

�أن خالطت طبيبًا م�صاًبا بفريو�س كورونا، لكنها ظلت 

متار�س �أعمالها �لر�صمية من منزلها، ورئي�س �لوزر�ء 

�لكندي جا�صنت ترودو يعمل من منزله �صمن حجر 

�صحي ملدة 14 يوًما بعدما �أ�صيبت زوجته باملر�س بعد 

عودتها من بريطانيا، كما �أن وزير �الت�صاالت بالرب�زيل 

�أ�صيب بالفريو�س، مما جعل �لرئي�س �لرب�زيلي ي�صع 

حتت �ملر�قبة �ل�صحية للتاأكد من عدم �إ�صابته .. ويف 

�لرنويج �أعلنت �ل�صلطات �أن �مللك هار�لد �خلام�س و�مللكة 

وكامل �أع�صاء �حلكومة و�صعو� يف �حلجر �ل�صحي، 

و�لقائمة تطول .. فعلينا �الإكثار من �لدعاء فاإنه ال يرد 

�لق�صاء �إال �لدعاء كما �أخربنا �حلبيب �مل�صطفى �صلى 

�هلل عليه و�صلم .. وحمى �هلل �لعرب و�مل�صلمني من هذ� 

�لوباء �خلطري.

لنتتبع ما فعله الفريو�ض لفر�ض �ضجنه

 وح�ضاره منذ انطالقته وتو�ضعه وانت�ضاره يف ال�ضني

الكورونا واملراأة!!

�أمني  قا�صم  �مل�صري  باملفكر  �ملر�أة«،  »ن�صري  تعبري  �لت�صق 

�ملر�أة  حقوق  ق�صايا  من  �جلريء  موقفه  عنه  عرف  �لذي 

دي�صمرب   1 يف  مب�صر  طّرة  بلدة  يف  قا�صم  ولد  وحريتها. 

1863. وكانت والدته ثمرة زو�ج مت بني فتاة م�صرية من مدن 
�ل�صعيد، و�أب تركي كان و�ليًا على �إقليم »كرد�صتان« �لعر�قي 

�لعثمانية.  �لدولة  مع  خالفه  بف�صل  م�صر،  �إىل  ينتقل  �أن  قبل 

�لتي  زياد  بن  طارق  مدر�صة  يف  �البتد�ئي  تعليمه  �أمني  تلقى 

كانت ت�صم �أبناء �لطبقة �ملتفتحة يف تلك �ملرحلة.

تعي�صه  كانت  �لذي  للو�قع  رف�صه  �أمني  قا�صم  يخِف  مل 

�لقرن  ومطلع  ع�صر  �لتا�صع  �لقرن  �أو�خر  يف  �مل�صرية  �ملر�أة 

�لع�صرين، فجاهر بدعوته لها كي ترف�س ذلك �لو�قع، وتتمرد 

حني  �ملو�صوع  هذ�  تناولت  �لتي  كتبه  يف  جنده  ما  هذ�  عليه. 

�لن�صاء  �أن  �لرجال  يعلن  �أن  �ملر�أة  �حتقار  »من  قائالً:  ينادي 

ل�صن حمالً للثقة و�الأمانة«. وي�صيف موؤكًد� ذلك، وم�صدد� على 

فقريها وغنيها،  بني  فرق  �لعائالت ال  بجميع  �مللم  »�ملر�س  �أن 

وال بني و�صيعها ورفيعها، وهو جهل �ملر�أة«. وكان له موقف 

�ل�صائد  �ملر�أة  حجاب  »�إن  قال  حيث  �حلجاب،  ب�صاأن  و��صح 

لي�س من �الإ�صالم...�إن �لعزلة بني �ملر�أة و�لرجل مل تكن �أ�صا�ًصا 

من �أ�ص�س �ل�صريعة، و�إن لتعدد �لزوجات و�لطالق حدوًد� يجب 

للمجتمع  لتخرج  �ملر�أة  لتحرير  دعا  ثم  �لرجل،  بها  يتقيد  �أن 

وتلم ب�صوؤون �حلياة«.

�ملر�جع  عنه  تناقلت  وكما  �أنه،  منا  �لكثريين  عن  يخفى  ما 

�ملقربة منه، هو تر�جعه غري �ملفاجئ عما كان يدعو له، فوجدناه 

�أكتوبر  يف  �لطاهر  جلريدة  بعامني  وفاته  قبل  طوًعا  يعرتف 

�الآن  قبل  �مل�صريني  �أدعو  »لقد كنت  قائالً يف �صر�حة،   1906
�إىل �قتفاء �أثر �لرتك بل �الإفرجن يف حترير ن�صائهم، وغاليت يف 

هذ� �ملعنى حتى دعوتهم �إىل متزيق �حلجاب و�إ�صر�ك �ملر�أة يف 

�أدركت �الآن خطر هذه  �أعمالهم وماآدبهم ووالئمهم، ولكن  كل 

خطو�ت  تتبعت  فلقد  �لنا�س،  �أخالق  من  �ختربته  مبا  �لدعوة 

�لن�صاء من �أحياء �لعا�صمة و�الإ�صكندرية الأعرف درجة �حرت�م 

حا�صر�ت،  خرجن  �إذ�  معهن  �صاأنهم  يكون  وماذ�  لهن  �لنا�س 

فر�أيت من ف�صاد �أخالق �لرجال و�أخالقهن بكل �أ�صف ما جعلني 

معار�صتي«.  �إىل  �لنا�س  و��صتنفر  دعوتي  خذل  ما  �هلل  �أحمد 

�لتي تقف عن هذ�  �الأ�صباب  يك�صف عن  تف�صري  ومل نعرث على 

�لتحول.

تلك كانت �إطاللة �صريعة على موقف قا�صم �أمني من و�قع 

�مل�صتجد  �لكورونا  فريو�س  نحو  باأيدينا  تاأخذ  �لعربية،  �ملر�أة 

جتاه  �ملربجمة،  وغري  �لعفوية  و�إفر�ز�ته،   ،)COVID-19(

�ملر�أة، و�لتي نرى فيها �لكثري من �الإيجابية. ال ينبغي �أن ينفي 

�النت�صار  ذلك  تركها،  ويو��صل  تركها،  �لتي  �ملاآ�صي  تلك  ذلك 

�ل�صريع زمنيًا، و�ملرت�مي �الأطر�ف جغر�فيًا، �للذين بلغا درجة 

�لوباء �لعاملي، على �ملجتمعات �لب�صرية، �إثر �جتياحه، دون �أي 

متييز، لكل بلد�ن �لعامل، حيث بلغ عدد �مل�صابني مئات �الآالف، 

وو�صل عدد �صحاياه من �ملوتى ع�صر�ت �الآالف. وكل �لدالئل 

ت�صري �إىل �أنه ما يز�ل يف مرحلة �ليفاعة، ومل ي�صل �إىل �لقمة، 

من  »�لته�صيب«،  نقطة  �إىل  مرحلة  يبلغ  �أن  قبل  �ال�صتقر�ر  �أو 

�له�صبة )Plateau(، كي تبد�أ مرحلة �لرت�جع قبل �النح�صار. 

�لتي  �لدر��صات  �لنظر هنا، هو ما خرجت به  لكن ما ي�صرتعي 

�لو�ردة  �لبيانات  »تظهر  حيث  �لوباء،  ذلك  �نت�صار  ر�صدت 

ع�صر�ت  يف  �لوفيات  من  �ملائة  يف   64 حو�يل  �أن  �ل�صني  من 

36 يف �ملائة  �الآالف من �حلاالت كانت من �لذكور، مقارنة بـ 

من �الإناث. وكان 54 يف �ملئة من �لقتلى من �لرجال يف كوريا 

�ل�صني،  يف  حالة   45000 حلو�يل  حتليل  ويف  �جلنوبية.... 

للن�صاء.   1.7% بـ  للرجال، مقارنة   2.8% �لوفيات  كان معدل 

و�صّكل �لرجال �أغلبية طفيفة من �مل�صابني بن�صبة 51%«.

ذلك  فر�صها  �لتي  �لظو�هر  �إحدى  �أن  ذلك  من  �الأهم  لكن 

�لفريو�س على �ملجتمعات �لب�صرية، هي �إرغام ن�صبة عالية منهم 

على ممار�صة �أعمالهم من �ملنزل، فوجدنا �لكثري من �ل�صركات، 

�إىل جانب �لدو�ئر �حلكومية، مبا فيها وز�ر�ت �لرتبية و�لتعليم، 

وحتت متطلبات �صرعة �نت�صار �لفريو�س و�ت�صاع نطاق �ملناطق 

�لتي �صربها، حتث موظفيها وطالبها على �لتو�يل، كي يلجوؤو� 

 Work( �ملنازل  من  وحتديًد�  بعد،  عن  �أعمالها  ممار�صة  �إىل 

.)from Home
مثل هذ� �ل�صلوك �أرغم �ملو�طنني من �جلن�صني على مغادرة 

�ل�صنني،  لع�صر�ت  عنها  يبتعدو�  مل  �لتي  �العتيادية،  مكاتبهم 

ومز�ولة �أعمالهم من �ملنازل، ومن ثم �صاوى بني �ملر�أة و�لرجل 

يف مو�قع �لعمل، و�صقطت بف�صل ذلك، ويف فرتة ق�صرية جًد�، 

مكانة  من  �لتقليل  يحاولون  من  �أل�صن  تلوكها  طاملا  مقولة، 

�إىل  م�صطرة  �ملر�أة  �أن  على  تقوم  و�هية،  �دعاء�ت  حتت  �ملر�أة 

�لعمل، يف �ملنزل ملدة ال  �لبيت، ومبوجب قو�نني  �أن متكث يف 

تقل عن �صهرين كاإجازة والدة، تعقبها فرتة �أخرى تنالها �ملر�أة 

�لطبيعي. لالإر�صاع 

يف و�صع �ملر�أة �ليوم، بف�صل �لظروف �لقاهرة �لتي فر�صها 

متار�س  �أن   ،)COVID-19( �مل�صتجد  �لكورونا  فريو�س 

عملها، وعلى �أف�صل وجه، من �ملنزل، بينما هي م�صتمتعة باأيام 

تلك �الإجاز�ت.

�الأعمال،  بع�س  �أن  �النعكا�صات،  تلك  �أثبتت  ذلك،  من  �أكرث 

�لعمل  مو�قع  يتم يف  �لذي  ذلك  �ملنزيل،  �الأد�ء  يفوق  �أن  ميكن 

�العتيادية، وهو �أمر و�صع حد لذلك �لتميز �لذي مل يكِف �لرجل 

على  �لعمل  �صوق  يف  ل�صاحله  يجريه  �أن  قبل  �لتباهي،  عن 

ح�صاب �ملر�أة �لعاملة. تت�صدر تلك �الأعمال قائمة من �لوظائف 

 ،)Coding( �لربجمة  مثل  �ملعلومات،  بتقنية  �لعالقة  ذ�ت 

Data Cen - )وت�صاميم �لت�صبيكات، و�إد�رة مر�كز �لبيانات 

er(، ومر�كز �الت�صال )Call Centers(. وبالن�صبة للربجمة، 
�أف�صل، حتى عندما تقت�صي طبيعة  �أنها  �أثبت �ملمار�صة �لعملية 

�إجناز  �لربنامج قيد �الإنتاج ��صرت�ك جمموعة من �ملربجمني يف 

�لعمل.

�إىل ذلك كله، �لتوفري �مللمو�س، و�لوفري، يف �لوقت  ي�صاف 

�لعمل،  رب  �لعمل:  عالقة  طريف  على  لالإجناز،  �ملخ�ص�س 

�لوقت  يف  فالهدر  ذكر.  �أم  �ملوظف  ذلك  كان  �أنثى  و�ملوظف، 

�لعمل.  �إىل مقر�ت  للو�صول  �الإقامة،  �مل�صتغرق من و�إىل مكان 

و�لتي تت�صاعف �مل�صاحة �لتي حتتلها يف خارطة �أوقات �لعمل، 

�لنمو من  يولده ذلك  �ملدن، وما  ت�صهده  �لذي  �لكبري  �لنمو  مع 

�ختناقات مرورية، غري قابلة للرت�جع، ومن �ل�صعب جتاوزها، 

�أو حماولة �لقفز فوقها.

يتم  �أال  ناأمل  للمر�أة.  ن�صريً�  �لكورونا،  يجعل  ذلك  كل 

�جتياحه،  مرحلة  يف  �ملر�أة  حققتها  �لتي  �ملكا�صب  عن  �لرت�جع 

فال تتكرر مر�جعة قا�صم �أمني ملوقفه من �ملر�أة، دون �أن يعني 

ذلك �أننا نتمنى ��صتمر�ر �نت�صار �لوباء من �أجل منا�صرة �ملر�أة، 

�إيجابيات �لفريو�س، بعد  �أن ن�صتفيد من  �أردنا �لدعوة  بقدر ما 

�أن جنتث �أ�صبابه، ونق�صي على عو�مل �نت�صاره.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

وصول الدفعة 
الثانية من المواطنين 

الموجودين بإيران

السعودية تغلق 13 
منطقة وتحظر التجول 

في 3 مدن لكبح »كورونا«

أصحاب محال: 
الخسائر المالية 

تهون أمام الصحة 

وفاة بحريني سبعيني 
 يعاني »كورونا« 

وتعافي 13 حالة 

»الصحة العالمية«: 
استعدوا إلجراءات أشد 

تكبح »كورونا«

دخول البحرين 
للمواطنين والمقيمين 
وحاملي اإلذن المسبق
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 »البحرين والكويت« 
 يعّين عبدالرحمن سيف 

رئيسًا تنفيذيًا

 »بتلكو«: 45.7 مليون دينار
أرباحًا نقدية للمساهمين

 »عقارات السيف« توزع 
6.9 مليون دينار على المساهمين

»سريان إغالق المحال« مساء اليوم
ولي العهد: فاعلية منع التجمع تفوق نتائج أي إجراء وقائي

أك��د صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب 
القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء، أن فاعلي��ة منع التجمع تفوق 

نتائج أي إجراء آخر وقائي وصحي.
وأوضح س��موه، أن كل مواطٍن ومقيم اليوم هو مش��ارك بوعي في إنجاح ما يتم 
اتخاذه من إجراءات وتدابير الحتواء ومنع انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد19(، وأن 
المهم في هذه المرحلة هو التزام التعليمات والقرارات الصادرة من وزارة الداخلية 

ووزارة الصحة والجهات ذات العالقة حفاظًا على سالمتهم وسالمة الوطن.
فيما تبدأ المحال التجارية، بغلق أبوابها احترازيًا اعتبارًا من الس��ابعة مساء اليوم 

الخميس وحتى السابعة مساء 9 أبريل المقبل، لمنع انتشار الفيروس.
ويس��تثنى من قرار اإلغالق الهايبر ماركت والس��وبر ماركت والبرادات ومحال بيع 
الخضراوات واألس��ماك واللح��وم الطازجة، إضاف��ة إلى المخاب��ز ومحطات تعبئة 
الوقود والغاز، والمستش��فيات والعيادات والصيدلي��ات ومحال النظارات، والبنوك 

ومحال الصرافة وورش وكراجات تصليح المركبات والمصانع وقطاع اإلنشاءات. 

مجتمع
واع����ي
�ضد�ال�ورونا �معا�

(COVID-19)

ستطبق القوانين على كل من يخالف القرارات

اإلجراءات االحترازية المتخذة
الحتواء فيروس كورونا (COVID-19) ومنع انتشاره

التجمع أو الجلوس أمام المنازل وفي الطرقات العامة ألكثر من 5 أشخاص.

التجمعات بالمتنزهات والسواحل العامة.

األمور المسموح بها

الخروج من المنزل: للعمل، شراء األدوية، الذهاب للمستشفيات، وشراء االحتياجات المعيشية الضرورية.

ممارسة الرياضة في الطرقات العامة: بشكل فردي أو ثنائي مع مراعاة ترك مسافة كافية وعدم اصطحاب األطفال.

اللقاءات العائلية واالجتماعية: االلتزام بالتدابير الوقائية في مناسبات األفراح والعزاء، واقتصار مراسم التشييع للجنائز على األقارب.

االلتزام بتعليمات التباعد االجتماعي في صفوف االنتظار والحرص على ترك مسافة (ال تقل عن متر) في مراكز التسوق 

وأماكن الخدمات العامة ونقاط انتظار توصيل العمال من والى مواقع عملهم على سبيل المثال.

ممارسة المطاعم ومحال بيع األطعمة والمشروبات نشاطها عن طريق خدمات البيع الخارجي وتوصيل الطلبات للمنازل.

األمور الممنوعة

 »األعلى للصحة«: طاقة مراكز فحص
»كورونا« تفوق اإلشغال الحالي بمراحل 

د.عبدالرحمن سيف
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اإلصـــــاح  جمعيــــــة  نعـــــت 
عضو مجلس إدارة اجلمعية 
يوســـــف  علـــي  د.  الســـابق 
صليبيـــخ الـــذي انتقـــل إلـــى 
جـــوار ربـــه صابًرا ُمحتســـًبا 
بــــعـــــد حيــــــاة حافلـــــــة يف 
خدمة دينه ووطنـــه. وتتقدم 

اجلمعيـــة بخالـــص تعازيها ومواســـاتها لعائلة املغفور 
له، ســـائلة املولـــى الكرمي أن يتغمده بواســـع رحمته.

أطلقــت جلنــة األعمــال اخليرية بجمعيــة اإلصاح 
احلملــة الوطنيــة »باخليــر نحميهــا«، وذلــك لدعــم 
األســر البحرينيــة املتضــررة يف أعمالهــا بعد أزمة 
وبــاء كورونــا، مــع الســعي لتوفير الســال الغذائية 
لـــ ١٠٠ أســرة متعففــة. للراغبني يف املســاهمة من 

خال التبرع اإللكتروني أو البنفت بي.

تنفيًذا للتوجيهات امللكية السامية 
والتزاًمــا باإلجراءات املتخذة من 
قبل اجلهــات املعنية، فقد بادرت 
جمعيــة اإلصــاح بتطبيــق نظام 
املنــزل،  يف  العاملــة  األم  عمــل 
إضافة إلى تقسيم بقية املوظفني 
إلــى قســمني للعمــل عــن بعــد، كمــا مت غلــق فروع 
اجلمعية املختلفة ووقف جميع األنشــطة التي تقوم 
بها اجلمعية حرًصا على ســامة اجلميع، باستثناء 

فروع جلنة األعمال اخليرية.

بعث رئيس اإلصاح الشــيخ د. عبداللطيف الشيخ 
برقيــة تهنئــة لصاحب الســمو امللكــي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة رئيس مجلس الــوزراء املوقر 
لتهنئتــه مبناســبة العــودة إلــى أرض الوطــن ســاملًا 

معافًى بفضل من اهلل ومنته.

اســتذكرت جمعيــة اإلصــاح مناقــب فقيــد الوطــن 
الشــيخ عيســى بن راشــد آل خليفة الذي انتقل إلى 
الرفيــق األعلــى بعد عطــاء يف خدمــة الوطن. حيث 
كان رحمــه اهلل مــن جيل املؤسســني لنادي اإلصاح 
اخلليفــي وأحــد أعضائه يف اخلمســينيات، وســاهم 
بشكل فاعل يف أنشطته املتعددة يف بواكير التأسيس.

حتــرص جمعية اإلصاح 
ضمن رســالتها يف خدمة 
الـــــدين والوطــــــن علـــى 
التواصل الدائم مع جميع 
أفــراد املجتمــع، وتســعى 
دائًمــا  ســّباقة  تكــون  أن 

يف األعمــال اخليريــة ويف الوقــوف جنًبــا إلى جنب 
مــع كافة املناشــط االجتماعيــة واللجان واحلمات 
الوطنيــة. لذا فقد بادرت بالقيام بالدور الفاعل يف 

احلملة الوطنية ملكافحة وباء كورونا.

انطاًقــــــا مـــــن واجــــــب 
الوطنيــــــــة  املســـؤوليــــــــة 
املشــتركة، شــّكلت جمعيــة 
لدعــم  جلنــة  اإلصــاح 
جهود اململكة ملكافحة وباء 
أدوار  ويتلخــص  كورونــا، 
اللجنــة يف إصدار املقاطع 

املرئيــة التوعويــة واإلميانيــة عــن الفيــروس وتطمني 
املواطنني واملقيمني، وتشكيل فرق عمل من املتطوعني 

للمساهمة يف دعم جهود فريق البحرين.

أصدرت جمعية اإلصاح بياًنا تشيد 
فيــه بإجــراءات الدولــة التي اتخذت 
يف العديــد مــن املجــاالت للمحافظة 
واملقيمــني  املواطنــني  صحــة  علــى 
واحليلولــة دون انتشــار وبــاء كورونا، 

ومراعاة الوضع املعيشي للمواطنني واملؤسسات. 

تبرعــت جمعيــة اإلصــاح بـــ ١6 ألف كمــام طبي، 
دعًمــا للكــوادر الطبيــة بــوزارة الصحــة مســاهمة 
منهــا ألداء دورهــم يف مكافحة انتشــار وباء كوورنا 
ومعاجلة احلاالت املصابة. وقامت باســتام التبرع 
األستاذة سيما زينل مديرة إدارة اخلدمات املساندة 

بوزارة الصحة.
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أخبار جمعية اإلصالح

 ولي العهد: التطبيق السليم لمنع التجمع 
يحفظ حرية التجول للضرورات المعيشية

     فاعلية منع التجمع تفوق نتائج أي إجراء وقائي وصحي آخر
أك��د صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 
العه��د نائب القائ��د األعلى النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء أن كل 
مواط��ٍن ومقيم اليوم هو مش��ارك 
بوع��ي ف��ي إنجاح م��ا يت��م اتخاذه 
من إجراءات وتدابي��ر الحتواء ومنع 
انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(، 
وأن المه��م في ه��ذه المرحلة هو 
والق��رارات  بالتعليم��ات  االلت��زام 
الصادرة م��ن وزارة الداخلية ووزارة 
الصحة والجهات ذات العالقة حفاظًا 
عل��ى س��المتهم وس��المة الوطن، 
معربًا س��موه عن ش��كره وتقديره 
والمقيمي��ن  المواطني��ن  لكاف��ة 
الملتزمي��ن بالتعليمات والذي يدل 
على حسهم المسؤول تجاه الوطن 
وأبنائه وبأنهم ش��ركاء واعون في 
دعم الجهود الوطنية وإنجاح خطط 
فالتص��دي  الفي��روس؛  مواجه��ة 
آلث��اره وانعكاس��اته يأت��ي بتكاتف 
الجمي��ع فالكل عليه القي��ام بدوره 
وواجبه من خالل االلتزام بقرار منع 
التجمع��ات الذي هو الحل األنس��ب 
الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا 

)كوفيد19(.
ون��وه س��موه بأن��ه عندم��ا يلتزم 
الجمي��ع بالتطبي��ق الس��ليم لمن��ع 
التجمع وتدابي��ر التباعد االجتماعي 
فإنه يس��اهم ف��ي تعزي��ز االحتواء 
التج��ول  حري��ة  عل��ى  والحف��اظ 
للضرورات المعيشية، ويحقق هدف 
احتواء ومنع انتش��ار فيروس كورونا 
)كوفي��د19( ف��ي الوق��ت نفس��ه، 
مؤكدًا أن فاعلية منع التجمع تفوق 

نتائج أي إجراء آخر وقائيًا وصحيًا.
ع��ن  اهلل  حفظ��ه  س��موه  وأع��رب 
شكره وتقديره لقوة دفاع البحرين 
على إس��هامها في أنج��اح الجهود 
في��روس كورونا  لمكافحة  الوطنية 
على  الداخلية  ووزارة  )كوفي��د19(، 
ما تق��وم ب��ه م��ن جه��ود مقدرة 
ومش��كورة من أجل تنفيذ قرار منع 
التجمع ألكثر من 5 أش��خاص والتي 
س��يكون له��ا نتائ��ج إيجابي��ة في 
احتواء ومنع انتش��ار فيروس كورونا 
س��موه  ش��كر  كم��ا  )كوفي��د19(، 
الك��وادر الطبية على ما يقومون به 
من جه��ود وطنية من أجل الحفاظ 
المواطنين  عل��ى صح��ة وس��المة 

والمقيمين.
المملك��ة  أن  إل��ى  وأش��ار س��موه 
ستواصل جهودها لمواجهة فيروس 
كورونا )كوفيد19(؛ فسالمة وصحة 
المواطني��ن وأف��راد المجتم��ع هي 
أولوي��ة قصوى ال مس��اومة عليها، 
وسيتم تسخير كافة اإلمكانيات من 
أجل تخط��ي هذه المرحل��ة بنجاح، 
مضيف��ًا س��موه أن المملكة جاهزة 
للتعام��ل م��ع كاف��ة المس��تجدات، 
وأن الهدف األس��مى الذي نس��عى 
لتحقيقه اليوم ه��و حماية مصلحة 

الوطن والمواطن.
وتضرع سموه للمولى العلي القدير 
بأن يحفظ البحري��ن وكافة أبنائها 
م��ن كل ش��ر ومك��روه، وأن يم��ن 
على كافة الحاالت القائمة بالش��فاء 
العاج��ل، وأن نتجاوز ه��ذه المرحلة 

والجميع بخير وعافية.
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وفاة بحريني يعاني أمراضًا 
كامنة بسبب »كورونا«

أعلنت وزارة الصحة أمس، عن حالة وفاة مواطن بحريني يبلغ 
من العمر 78 عام��ًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة وكان 
إحدى الحاالت القائمة المخالط��ة لحالة قائمة أخرى لفيروس 
كورونا )كوفيد19(. وكان المتوفى يخضع للعالج والرعاية في 
إحدى المراكز الخاصة بالعزل والعالج تحت إشراف طاقم طبي 
متخصص، وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ألس��رة الفقيد 

وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب.
وأوضح��ت الوزارة ب��أن المتوفى حصل على الع��الج والرعاية 
الالزمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو 
وجمي��ع الحاالت القائمة في مراك��ز العزل والعالج، وكذلك تم 

إجراء التحاليل الالزمة للمتوفى بشكل مستمر.
وأف��ادت الوزارة أن األوضاع الصحية للح��االت القائمة األخرى 
مستقرة حاليًا فيما عدا حالتين تحت العناية، وجميعها تخضع 
للع��الج والرعاية حس��ب البروتوك��والت الطبية واإلرش��ادات 

الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

 إجراءات حكومية فاعلة 
وإشادات دولية وتعاون شعبي واسع

مريم بوجيري

مر الشهر األول على تسجيل المملكة أول حاله لفيروس 
كورونا )كوفيد19( ف��ي 24 فبراير الماضي، ليتم إعالن 

شفاء تلك الحالة في 4 مارس الجاري.
ووفقًا لإلحصائيات الرس��مية لوزارة الصحة، فقد سجل 
األس��بوع األول 47 حالة، واألسبوع الثاني 38 حالة، في 
حين س��جل األس��بوع الثالث 127 حالة، بينما بلغ عدد 

المصابين حتى نهاية األسبوع الرابع 80 حالة.
وكان صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول 
لرئي��س مجلس الوزراء وج��ه أجهزة الدول��ة مبكرًا في 
يناي��ر الماضي باتخ��اذ اإلج��راءات االحترازية من خالل 
سرعة توفير أجهزة الفحص المبكر للكشف عن المرض 
بفحص العينات وتوفي��ر التجهيزات الالزمة للتعامل مع 

أي تطور محتمل.
كما وجه س��موه إلى ربط مختبرات وزارة الصحة العامة 
مع كبريات مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها 
ومع المنظمات الدولية، وتفعيل المراقبة الصحية لمنع 
وص��ول فيروس كورونا )كوفي��د 19(، إضافة إلى تعزيز 
الرص��د والمراقبة الوبائية لهذا الم��رض، حيث اطمأن 
مجلس الوزراء إلى اإلجراءات واالس��تعدادات التي قامت 
بها مملكة البحرين والتي تتماشى مع إرشادات منظمة 

الصحة العالمية.
وتم بعد إعالن أول حالة إصابه اتخاذ عدد من اإلجراءات 
االحترازية المشددة من قبل مجلس الوزراء لمنع انتشار 
المرض منه��ا اغالق مدرس��ة ابن النفي��س االبتدائية 
للبنين في س��ترة، ومدرس��ة س��ترة االعدادي��ة للبنات 
وروض��ة القم��ر في س��ترة لم��دة 14 يومًا م��ن تاريخه 
كإجراء احترازي، فيما وجه مجلس الوزراء إدارتي األوقاف 
الس��نية والجعفرية إلى التوعية بالممارسات التي تحول 
دون انتش��ار المرض، ودعا المجلس إلى تكاتف الجميع 
وتعاونه��م بااللتزام باإلج��راءات الوقائي��ة والتعليمات 
الصادرة عن الجهات الصحية المختصة في حال الشعور 
بأي من األع��راض المرتبطة بفي��روس كورونا )كوفيد 
19(. بعده��ا تم ف��ي 25 فبراير الماض��ي إعالن تعليق 
جمي��ع الرح��الت القادمة من مطار دب��ي الدولي ومطار 
الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة في إطار التدابير الالزمة 
لمواجهة تفش��ي فيروس كورون��ا )كوفيد 19(، كما تم 
في 27 فبراي��ر الماضي تعليق جمي��ع الرحالت القادمة 
والمغادرة مع العراق ولبنان ودول أخرى حتى إشعار آخر، 
إلى جانب إعالن تعليق الدراسة في المدارس الحكومية 
والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة 
وري��اض األطف��ال لم��دة أس��بوعين وع��ودة اإلداريين 
والكوادر التعليمية بحي��ث تعطل المدارس حتى نهاية 

مارس الجاري.
وكان��ت منظم��ة الصح��ة العالمي��ة أش��ادت بجه��ود 
وإجراءات المملكة في تنفيذ توصيات المنظمة للتصدي 
للفي��روس، وتخصيص أماكن للفح��ص والعالج والحجر 
والعزل، في حين تم بعده��ا مطلع مارس الجاري تنفيذ 
خط��ة اإلجالء على دفعات لنق��ل المواطنين البحرينيين 
م��ن إي��ران وتفعي��ل خطة الفح��ص المتنق��ل، كما تم 
تخصي��ص مستش��فى ميدان��ي لرعاي��ة القادمين من 

مختلف الدول المتفشي فيها الفيروس بمنطقة سترة.
كما أعلنت األوقاف الجعفرية اقتصار الجوامع والمساجد 
على رفع األذان فقط ووقف الصالة فيها حتى أشعار آخر، 
كم��ا قامت األوقاف الس��نية بإغالق صاالت المناس��بات 
إلى جانب وقف الصالة بالمس��اجد وصالة الجمعة حتى 
إشعار آخر. وفي 16 مارس الماضي أعلنت أول حالة وفاه 
لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عامًا كانت مصابة 
بالمرض إلى جانب أمراض وظروف صحية كامنه أخرى.
م��ن جانب آخر أعل��ن دي��وان الخدمة المدني��ة تفعيل 
العمل عن بعد حس��ب ماتقتضيه متطلبات العمل وبما 
ال يؤثر على ج��ودة الخدمات الحكومية المقدمة، وذلك 
تنفي��ذًا لقرارات اللجنة التنس��يقية برئاس��ة س��مو ولي 
العه��د التي أعلنت في 17 مارس الجاري 9 قرارات هامة 
منها إغالق دور السينما وصاالت العرض التابعة لها إلى 
جانب إغالق المراكز الرياضي��ة واألندية الصحية وبرك 
الس��باحة وغيرها، وإغ��الق مقاهي الشيش��ة والمطاعم 
والمرافق الس��ياحية واقتصارها عل��ى توصيل الطلبات 
الخارجي��ة فق��ط، كما أعلن��ت حينه��ا وزارة الصحة منع 
الزيارات الصباحية والتقيد بس��اعتي زياره مس��ائية في 
مستش��فى الس��لمانية، إل��ى جانب تقديم االستش��ارة 
الطبي��ة لمواعيد المتابعة بالمستش��فة عب��ر الهاتف أو 
االستش��ارة عن بعد كما دعت لعدم التردد على المراكز 
الصحي��ة إال عند الضرورة وتقديم االستش��ارة عن بعد 

عبر الهاتف لمستشفى الطب النفسي.
وت��م بعدها إط��الق الحملة الوطني��ة لمكافحة فيروس 
كورونا )كوفيد 19( عبر المنصة الوطنية للتطوع والتي 
اس��تقبلت أكثر من 30 ألف طلب خالل أس��بوعين، فيما 
تم اتخ��اذ إج��راءات احترازي��ة الحتواء الفي��روس ومنع 
انتشاره من خالل منع التجمعات بالمتنزهات والسواحل 
العامة وغلق المحال الصناعية والتجارية التي تقدم سلع 
أو خدمات مباش��ره للزبائن من تاريخ 26 مارس الجاري 
وحت��ى 9 أبري��ل المقبل باس��تثناء الخدمات األساس��ية 

والمخابز.
وكان المجل��س األعلى للصح��ة أعل��ن أن البروتوكول 
دواء  اس��تخدام  المتضم��ن  للمملك��ة  العالج��ي 

ال�»هيدروكس��ي كلوركي��ن« لع��الج الح��االت القائمة 
لفي��روس كورونا )كوفيد 19( أثب��ت فاعليته في تعافي 
ع��ددٍ من الحاالت القائمة للفي��روس في البحرين حيث 
تع��د البحرين م��ن أوائل ال��دول على مس��توى العالم 
التي اس��تخدمت ه��ذا ال��دواء، مش��يرًا إل��ى أن الدواء 
حق��ق نجاحًا كبيرًا بعدما تمت تجربته واس��تطاع تقليل 

نسبة الفيروس وس��اهم في انحسار أعراضه والحد من 
مضاعفاته.

وكان��ت الحكومة أعلنت األس��بوع الماض��ي تخصيص 
حزمة مالية واقتصادي��ة بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني 
لمواجهة انعكاسات االنتش��ار العالمي لفيروس كورونا 

)كوفيد 19( على المستوى المحلي.

»األعلى للصحة«: استيعاب مراكز الفحص 
يفوق طاقة اإلشغال الحالية بمراحل

أكد رئيس المجل��س األعلى للصحة رئيس 
الفري��ق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس 
كورون��ا )كوفيد19(، الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة أن الطاقة 
االستيعابية لمراكز الفحص والحجر والعزل 
والع��الج تف��وق بمراح��ل طاق��ة اإلش��غال 

الحالية.
وأوض��ح أن مراكز الفح��ص والحجر والعزل 
والعالج يش��رف عليها كادر طبي متخصص 
الطاق��ة  تبل��غ  إذ  الس��اعة،  م��دار  عل��ى 
االس��تيعابية الحالية 1667 سريرًا في حين 
بلغ اإلش��غال منها 225 سريرًا فقط، وتبلغ 
الطاقة االس��تيعابية لمراك��ز الحجر الصحي 
االحترازي 2504 أس��رّة بلغ اإلش��غال منها 

172 سريرًا حتى اآلن.
وأوض��ح رئي��س المجلس األعل��ى للصحة، 
أن مراك��ز الحجر الصح��ي االحترازي تمتلك 
القابلي��ة الكامل��ة لتحويله��ا لمراك��ز عزل 

وعالج في حال استدعى ذلك.
وأض��اف أن مملكة البحري��ن تولي اهتمامًا 
خاص��ًا بتوفير كافة اإلمكان��ات والمقومات 
للتصدي لفي��روس كورون��ا )كوفيد19( ما 
أس��هم في توفير طاقة اس��تيعابية لمراكز 
الفح��ص والحج��ر والع��زل والع��الج تفوق 

بمراحل طاقة اإلشغال الحالية.
ون��وه بالجهود الوطني��ة المتكامل��ة التي 

يقوده��ا صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء، حي��ث كان��ت نتائج ه��ذه الجهود 
المبذولة بروح الفريق الواحد دافعًا مستمرًا 
للعمل المتواصل بما يحفظ صحة وسالمة 
المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
 وأض��اف أنه ت��م إج��راء أكثر م��ن 28 ألف 
فحص للفيروس والعمل مس��تمر من خالل 

آلية معرفة تفاصيل أثر المخالطين وأماكن 
وجوده��م لحص��ر المخالطي��ن وفحصه��م 

والتأكد من سالمتهم.
ونوه ب��أن الجهود س��تتواصل بما يعكس 
ق��درة البحرين عل��ى التعام��ل بمهنية مع 
كافة التطورات والمستجدات وفق منهجية 
متكاملة تضع نصب عينها في المقام األول 
حفظ صحة وسالمة المواطنين والمقيمين 

في المملكة.

 27 حالة »كورونا« 
جديدة وتعافي 13 أخرى

أعلنت وزارة الصحة عن رصد 27 حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورون��ا في البحري��ن، وبذلك يصل الع��دد اإلجمالي للحاالت 
القائمة إلى 225 حالة. كما أعلنت عن تعافي 13 حالة إضافية 
من فيروس كورونا، ما يرفع العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية 

في البحرين إلى 190 حالة.

مراحل انتشار كورونا
المرحلة ا�ولى

 دخول الفيروس من الدول الموبوءة
عن طريق  مصدر خارجي من الوافدين
انتهت المرحلة

المرحلة الثالثة
 انتشار العدوى بكثافة بحيث يكون
الفيروس قوي جد� وسريع االنتشار

بدأت الثالثاء وتمتد أسبوع�

المرحلة الثانية
 فترة حضانة الفيروس
 وتمتد من 2 إلى 14 يوم�

انتهت المرحلة

المرحلة الرابعة
 االنحسار واالحتواء والسيطرة
على انتشار الفيروس أو انتشاره

تبدأ اليوم

 وهي المرحلة الحاسمة التي تنهي االنتشار
أو يترتب عليها فقد السيطرة بالكامل

يجب االلتزام بالنظافة الدائمة وعدم الخروج
 من المنزل لمدة أسبوعين للسيطرة على انتشار

الفيروس وعدم تعريض حياة ا¦خرين للخطر

تصميم:
محمد
بوعباس

وصول الدفعة الثانية من 
المواطنين القادمين من إيران
أعلن��ت وزارة الصح��ة عن وصول الطائ��رة التي تقل الدفع��ة الثانية من 
المواطني��ن القادمين من إيران ضمن خطة اإلج��الء بعد تفعيل إجراءات 

احترازية محكمة.
وس��يجري إخضاع المواطنين القادمين من إيران فور وصولهم للفحوص 
المختبرية تحت إش��راف طاقم طبي متخصص، وبناًء على نتائجها س��يتم 

نقلهم إلحدى مراكز الحجر الصحي االحترازي أو مراكز العزل والعالج.
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 محال الذهب تتجه لخدمة 
»الدلفري« والخسائر تصل لـ٪70

أك��د عدد م��ن أصحاب مح��ات الذهب والمجوه��رات عن توجههم 
لخدم��ة التوصيل للمنزل »الدلفري« في ظ��ل الظروف الراهنة وبعد 
تطبي��ق قرار غلق المح��ال التجارية، وذلك للحفاظ على س��ير العمل 
والحد من الخسائر التي زادت منذ بدء ظهور المرض وتفشي الخوف 
والقل��ق بي��ن الزبائن، ما أدى إل��ى تجنب عدد كبي��ر منهم الحضور 
الش��خصي للمحات واالكتفاء بتقديم الطلبات عبر الهاتف ومنصات 

التواصل االجتماعي. 
م��ن جانبه، قال صاحب مجوه��رات المياد عب��اس إبراهيم: »ليس 
هناك خيار آخر س��وى اللجوء لخدمة التوصي��ل المنزلي للحفاظ على 
سامتنا وس��امة الزبائن، فمنذ تفش��ي المرض وهناك انحسار في 
أعداد الزبائن، وزاد هذا األمر في األس��بوع السابق، بحيث مرت أيام 
دون قدوم أي زبون للمحل، وهذا األمر كلفنا خس��ائر تزيد عن %70، 
مضيف��ًا »فيما يتعلق بخدمة التوصيل فإن المحل متعاقد مع ش��ركة 
متخصص��ة للتوصيل لجميع مناطق المملكة، ونتمنى أالاّ تطول مدة 

اإلغاق ألكثر من أسبوعين«. 
فيما قال محمد منصور من مجوهرات ليال: »أعتقد أن الخيار الوحيد 
المت��اح لي ولزمائي من أصحاب مح��ات الذهب هو »الدلفري« في 
ظل هذه الظروف، وسيسيتمر التعاقد مع شركة التوصيل للعمل في 
الفترة القادمة للحفاظ على نسب المبيعات وعدم توقف العمل، حيث 

زاد الطلب على التوصيل بنسبة تفوق ال�%100«. 
وأضاف: »فيما يخص االرتياد والتردد على المحات فقد قل بش��كل 
كبي��ر وملح��وظ، وكان هناك تراجع بنس��بة 65% ف��ي عيد األم على 
حض��ور الزبائن للمحل، حي��ث اكتفى عدد كبير منه��م بالطلب عبر 
االنس��تغرام، وبات الزبائن يتجنبون شراء األطقم الثقيلة، مؤكدًا أن 

تأثير أزمة كورونا على الذهب كان واضحًا«. 
م��ن جهته، ذكر صاحب مح��ل لؤلؤ ومجوهرات مرتض��ى أبوزهيرة: 
»نحن نمر بظروف استثنائية وليس هناك أي مشكلة في تطبيق قرار 
غلق المحل، وسنستمر باستخدام »الدلفري«، وأحرص على أن أقوم 
بعملية التوصيل بنفسي وتجنب التعامل بالنقود الورقية واستخدام 

المعامات اإلكترونية في الدفع من أجل السامة العامة«. 
وق��ال صاحب مجوهرات غالية خالد عبدالعزي��ز: »أغلقت المحل قبل 
يومي��ن من تطبيق القرار كإجراء احترازي، ورغم أننا س��ننتقل للعمل 
ع��ن طريق »األون الين« والتوصي��ل، إال أن هذه الطريقة لن تكون 
مجدية بالش��كل الكافي مثل الحضور الشخصي للزبائن ومعاينتهم 
للقطع بأنفسهم، كما أن الطلبات ستقل بشكل كبير وستقتصر على 
األطقم والقطع الصغيرة ذات األوزان الخفيفة، معتبرا أن التوجه إلى 
»الدلف��ري« ليس باألمر العملي لكنه الخيار األوحد المتاح لنا رغم ما 

سنتكبده من خسائر، وانخفاض في نسب الطلب«.

 الوداعي: تحديد سقف زمني 
لتنفيذ حديقة ومدرسة في باربار

كش��ف عض��و المجل��س البل��دي 
الدائرة  الشمالية ممثل  للمنطقة 
ع��ن  الوداع��ي،  د.ش��بر  األول��ى 
مقترحه بشأن تحديد سقف زمني 
للب��دء بتنفي��ذ خطط مش��روعي 
حديقة باربار الس��احلية، وترميم 
مدرس��ة باربار االبتدائية للبنين، 
مشيرًا إلى أنه س��يقوم بمناقشة 
وأعض��اء  رئي��س  م��ع  المقت��رح 
المجل��س ف��ي االجتم��اع القادم، 
والمقرر انعق��اده »أوناين« يوم 

االثنين.
األهال��ي  أن  ل�»الوط��ن«  وأك��د 
في قرية بارب��ار والقرى المجاورة 
أمام��ه س��ؤااًل بش��أن  يضع��ون 
السقف الزمني إلنجاز حديقة باربار 
باربار  الس��احلية وترميم مدرسة 
ويعتب��رون  للبني��ن،  االبتدائي��ة 

مرتبط��ًا  مطلب��ًا  الس��ؤال  ذل��ك 
بمصالحهم وحقهم العام.

وق��ال: »يرى غالبية األهالي أن ما 
يجعلهم يش��ددون ف��ي الحصول 
على إجاب��ة واضحة، ه��ي الفترة 
اس��تغرقت  التي  الطويلة  الزمنية 
ف��ي تحدي��د س��قف زمن��ي للبدء 
ف��ي تنفيذ المش��روعين، دون أن 
يروا بوادر فعلي��ة في العمل على 

اإلنجاز«.

حديقة باربار
الضغ��ط  أن  الوداع��ي،  وأض��اف 
االجتماعي بشأن موضوع حديقة 
الساحل في باربار ترتبط مبرراته 
بالقيم��ة التاريخي��ة واالجتماعية، 
قائًا: »يعتبر الساحل من المواقع 

االجتماعية المهم��ة حيث يجتمع 
عل��ى ضفاف��ه األهالي ف��ي قرية 
باربار والقرى المجاورة منذ زمن، 
وإنش��اء الحديق��ة يلب��ي مطل��ب 
األهالي في توفير متنفس لهم«.

وأك��د: »بالرغم من القرار المتخذ 
بإنشائها ونش��ر مناقصة بشأنها 
ف��ي الع��ام 2007 باإلضاف��ة إلى 
الوع��ود المتوات��رة بب��دء خط��ة 
تنفيذ إنش��ائها، إال أن المش��روع 
ظل يراوح مكانه دون اتخاذ إجراء 
ملموس في البدء بالعمل لتشييد 

الحديقة«.
ولفت إلى أنه »رغم اإلشارات التي 
أكد عليها وزير األش��غال وشؤون 
العمراني  والتخطي��ط  البلدي��ات 
م.عصام خلف ف��ي اللقاء الوزاري 
ال��ذي نظم في ش��هر أكتوبر من 
الع��ام الماض��ي في ن��ادي باربار 
الثقافي والرياضي، بشأن الحرص 
ف��ي البدء بتش��ييد الحديقة، فقد 
األهالي بمحاصرتنا باألسئلة  قام 
والضغ��ط ف��ي إيجاد ق��رار يحدد 

الس��قف الزمني بالبدء الفعلي في 
تشييد الحديقة«.

مدرسة باربار
»المس��ألة  الوداع��ي:  وأض��اف 
األخ��رى التي تثير مخاوف األهالي 
في قري��ة باربار والقرى المجاورة، 
إجراءات  المخيم عل��ى  الس��كوت 
ترميم مدرس��ة بارب��ار االبتدائية 
للبنين، وعدم اإلعان عن س��قف 
زمني للبدء في مش��روع تأهيلها 
لتكون صالحة الس��تقبال الطلبة 
في العام الدراسي القادم، وتشير 
البع��ض ممن تح��اورن معي من 
األمه��ات أن مخاوفه��ن له��ا ما 
يبرره��ا، إذ إن المدرس��ة كان��ت 
ضمان��ًا لمس��تقبل أبنائه��م من 

والتعليمي��ة  التربوي��ة  الناحي��ة 
وأنه��م يعيش��ون مرحل��ة صعبة 
بعد أن كانوا يشعرون باالستقرار 

التربوي والتعليمي«.
وف��ي خت��ام تصريحه، ق��ال: »إن 
ثقتنا كبي��رة في ص��دق اإلدارات 
المسؤولة  الوزارات  المختصة في 
عن المشروعين بالعمل على إنجاز 
المشروعين في المرحلة المقبلة، 
وبالرغ��م من ذل��ك فإنن��ا نواجه 
ضغط��ًا اجتماعي��ًا م��ا يدفعنا إلى 
رفع أس��ئلة المجتمع إلى الجهات 
المختصة عبر القنوات الرس��مية، 
وذلك الغرض من تقديم مقترحنا 
إلى المجلس لتبني توصية تدعم 
مطلب األهالي في تحديد س��قف 
زمن��ي إلنش��اء الحديق��ة وترميم 

المدرسة«.

د.شبر الوداعي

تفاعاًل مع                 »بلدية 
الجنوبية« تزيل ألعابًا 

متهالكة بمضمار الرفاع
تنش��ر »الوط��ن« رد بلدي��ة المنطق��ة الجنوبية عل��ى مادة 

منشورة في صفحاتها عمًا بحق الرد الصحفي:
»تعقيب��ًا عل��ى ش��كوى المواطن��ة أم عب��داهلل ال��واردة عبر 
صحيفتك��م يوم األحد الموافق 15 مارس 2020، صفحة رقم 
20 )مع الناس(، تحت عنوان )ألعاب متهالكة.. تكس��ر بهجة 
الطفولة( بخصوص وجود ألعاب متهالكة في مضمار الرفاع.

نفيدك��م أن بلدية المنطقة الجنوبية قد قامت بإزالة األلعاب 
المش��ار إليها قبل نش��ر الش��كوى في الصحيف��ة، وأن إعادة 
تأهيل الموقع مدرجة ضمن خطة البلدية لمش��اريع التطوير 

لسنة 2020.
وفي الختام، تهيب البلدي��ة بالمواطنين والمقيمين الكرام، 
مراجع��ة مكت��ب العاق��ات العام��ة واإلعام لنقل الش��كاوى 
والماحظ��ات ليت��م التعام��ل معه��ا عل��ى الف��ور م��ن قبل 
المختصين، عل��ى بدالة البلدية رقم 17986000 كما يمكن 

االتصال على الخط الساخن رقم 80070000.
شاكرين ومقدرين لكم تعاونكم، 

مع تحيات : قس��م العاقات العامة واإلعام – بلدية المنطقة 
الجنوبية«.

إغالق محال تجارية احترازيًا من »كورونا« مساء اليوم 
     مستثمرون: الخسائر المالية تهون أمام الصحة  

عبر أصح��اب مح��ال تجارية ع��ن تفهمهم 
المؤسس��ات  بإغاق  الحكومي��ة  للق��رارات 
والمرافق العامة المختلف��ة في إطار الخطة 
الوطني��ة للحيلول��ة دون انتش��ار في��روس 
كورونا )كوفيد19(، من أجل المحافظة على 

السامة برغم الخسائر التي ستلحق بهم. 
وقال��ت ليل��ى السريس��ي صاحب��ة صالون 
ش��هربان للتجميل.. قمت بإغاق الصالون 
قبل ما يزيد ع��ن أربعة أيام من إصدار قرار 
الوزارة، وذلك احتياط��ًا، وتخوفًا من حدوث 
أي ض��رر أو إصابة داخ��ل المحل، وخصوصًا 
وأن أعم��ال الصالون تجذب عددًا كبيرًا من 
النساء ومن الصعب الس��يطرة على الوضع 

في حال االزدحام. 
وأك��دت أن��ه لي��س هن��اك توج��ه لتقديم 
خدم��ات المن��ازل، لصعوبة ضمان س��امة 
المن��ازل الطالب��ة للخدم��ة، وأوضح��ت أنه 
ومنذ بدء ظهور الحاالت في البحرين تأثرت 
أعمال الصال��ون وقل حض��ور الزبائن وتم 
إلغ��اء عدد كبي��ر من حجوزات المناس��بات، 
ولكن رغم ذلك نح��ن مع كل القرارات التي 
تسنها المملكة حفاظًا على سامتنا وسامة 

المواطنين. 
ومن جانبها تقول بثينة الش��وملي صاحبة 
صالون بثينة الش��وملي لتجميل سيتم غلق 
الصلون بتاري��خ 26 تنفيذًا للقرات الصادرة 

من وزارة التجارة والصناعة، وسيكتفي عمل 
الصالون على بيع مس��تلزمات التجميل عن 
طريق التوصي��ل المنزل فقط، وفيما يتعلق 
بالخدمات فس��تتوقف إلى حين إش��عار آخر 
للحفاظ على سامة العامات، وفيما يتعلق 
بتاثير الق��رار على العمل فتقول الش��وملي 
هن��اك تاثي��ر كبي��ر خصوص��ًا ف��ي مج��ال 
الصالون��ات والمناس��بات حي��ث إن اإلغاق 
سيستمر لمدة أس��بوعين وقد تكون قابلة 
للزي��ادة ونحن نعتم��د اعتم��ادًا كبيرًا على 
مدخول هذه الخدمات لدفع رواتب العامات 
االجنبي��ات، وس��نضطر لدف��ع رواتبهم من 
أموالنا الخاصة. وأضاف��ت: تأثر العمل وتم 

إلغ��اء مواعي��د مكياج لمدة ش��هرين، ومن 
جان��ب آخر قل ع��دد زوار الصالون بنس��بة 
تزي��ن ع��ن 65% من��ذ بداية األزم��ة. وأكد 
عل��ي وهو صاح��ب محل لغس��يل الس��جاد 
والكتب والمن��ازل أنهم بدأوا بتلقي طلبات 
لتعقي��م المن��ازل والش��قق بش��كل متزايد 
بعد بدأ األزم��ة، وزاد العمل، ومع قرار غلق 
المح��ال س��يتم تلقي الطلبات عب��ر الهاتف 
واإلنس��تغرام، وهناك تواص��ل بين المحل 
والجهات المختصة للتاكد من االشتراطات 
واآلليات التي يج��ب اتباعها في حال العمل 

المنزلي. 
ويق��ول محمود أبو حس��ن صاحب مغس��لة 

للس��يارات: الب��د أن نس��تجيب لق��رار غلق 
المحات فهو يأتي في مصلحتنا الشخصية 
أواًل وبهدف الحفاظ على س��امتنا وسامة 
العاملي��ن والزبائ��ن كذلك، وفيم��ا يتعلق 
بخدمات النزل فأنا أعتقد أن بها نس��بة من 
الخط��ورة لذلك ليس هن��اك توجه لتقديم 

خدمات منزلية للسيارات.
وأكد أنه منذ بداية انتش��ار الفيروس ونحن 
نتكبد خسائر تزيد عن 50% ولكن الخسارة 
المالية تهون أمام خس��ارة األرواح، وهناك 
م��ن يأخذ ه��ذا األمر م��ن باب مس��ؤولية 
مجتمعية وبأن أمر اإلغاق سيكون من أجل 

المصلحة العامة.
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مجرد رأي

»كورونيات« بحرينية

بما أن الدولة في حالة تأهب قصوى لمواجهة ومحاربة 
م��رض في��روس كورون��ا ألجل القض��اء علي��ه بصورة 
نهائي��ة، يك��ون علين��ا كإعالميين بحرينيي��ن أن نقف 
وبقوة مع الدولة وإجراءاتها في هذا الش��أن، وأن نسند 
كل قراراته��ا. وف��ي هذا الصدد لنا بع��ض المالحظات 
»الكوروني��ة« م��ن أجل مزي��د من التوعية والتش��جيع 

والوقوف معًا صفًا واحدًا ضد المرض.
 إن م��ن أق��وى وأروع الجه��ود المصاحب��ة ف��ي توعية 
الجمهور غي��ر العربي ف��ي البحرين بخط��ورة فيروس 
كورون��ا، ه��و م��ا قام��ت ب��ه وزارة الداخلي��ة بالنزول 
الميداني عبر ضباط وش��رطة المجتمع من أجل توعية 
الجاليات والعمال��ة األجنبية على ضرورة توخي الحيطة 
والح��ذر، وع��دم التجمعات مطلق��ًا في ه��ذه المرحلة، 
وإرش��ادهم بطرق الوقاية من الع��دوى. كان ذلك عبر 
مخاطبته��م بطريقة ش��خصية أو جماعية، أو من خالل 
توزيع منشورات توعوية عليهم، كل بحسب لغته. لكن، 
ومع ذلك، فإن الكثير م��ن العمالة األجنبية، خاصة في 
مناطق سكنية كالمنامة، مازالوا يخرقون رغبة الحكومة 
في ف��ض التجمع��ات العمالي��ة في مناطقه��م، ولهذا 
فينبغي تشديد اإلجراءات في حال لم تنفع مع بعضهم 
التوجيه��ات والتوعي��ة، خاص��ة أن أعداده��م في حال 
التجمعات تبقى مذهل��ة للغاية من حيث العدد والكم، 
مما قد يتس��بب في عدوى أحدهم لآلخرين األمر الذي 
يتس��بب في كارثة ال يمك��ن للدولة الس��يطرة عليها، 
ولهذا ينبغي التش��دد في هذا األمر، وعدم تمديد فترة 

التوعية أكثر.
 نستغرب من بعض المؤسس��ات الرسمية حيرتها في 
من��ع المرأة البحرينية المتزوجة »األم« من عدم الدوام 
بعد األوامر الملكية الس��امية القاضي��ة بتطبيق نظام 
العمل من المنزل لألم العاملة، واستغرابنا كذلك طلب 
هذه المؤسس��ات إحضار األم ما يثبت أنها »أم«، وكأن 

مؤسساتنا ال تملك الوثائق الخاصة بموظفيها!
 األم��ر اآلخ��ر الذي يثلج الص��در، هو ارتف��اع أعداد من 
س��جلوا للعم��ل التطوعي الخ��اص بمواجه��ة فيروس 
كورون��ا في البحرين إل��ى نحو 30 ألف ش��خص، وهذا 
يدل على نسبة الوعي عند الناس هنا، وحبهم لوطنهم 
الغال��ي البحرين. في ه��ذا الصدد نح��ب أن نوجه إلى 
ض��رورة توعية المتطوعين بش��كل محكم للتعامل مع 
المرض وتداعياته، فال يكف��ي التطوع وحدهُ من دون 
إعط��اء توجيهات للمتطوعين، ومزي��دًا من المعلومات 
ع��ن المرض وكيفي��ة التعام��ل مع المرض��ى بطريقة 

علمية وعملية.
نش��د يدن��ا على ي��د بع��ض المناط��ق ف��ي البحرين، 
والتي قدم��ت مزيدًا من العط��اءات لمواجهة المرض، 
ويكف��ي ذك��ر مثال قري��ة »بن��ي جمرة« التي دش��نت 
حمالت مشتركة بين مؤسس��اتها ومجتمعها المدني، 
حي��ث يقض��ي األمر الن��اس ف��ي القرية الجل��وس في 
منازلهم، وقيام أصحاب الحملة االجتماعية بجلب كافة 
احتياجاتهم إلى منازلهم »برس��م الخدمة«. كما أقامت 
مؤسس��ات القرية حملة مش��تركة تحت ش��عار »صحة 
نس��يج«، تقض��ي بتطوع مجموع��ة من األطب��اء ومن 
مختلف التخصصات بتقديم استش��اراتهم ومعوناتهم 
الطبية ألهالي القرية بالمجان كذلك، من دون الحاجة 
لخروج األهالي من منازلهم. هذه الحملة الوطنية يجب 
أن تتم��دد لتش��مل كافة قرى البحري��ن ومدنها، ألنها 
تدل عل��ى تحضر الناس ووعيهم بض��رورة الوقوف مع 
الوط��ن في ه��ذه األزمات، وإن س��معنا بوجود حمالت 

مشابهة في بعض المناطق كقرية دمستان وغيرها.
نعم، هذه هي البحرين، والتي بتكاتف أهلها ومقيميها 
س��يُقضى عل��ى في��روس كورونا ف��ي فترة قياس��ية، 
فلنتعاون بش��كل أكبر لتعود أمّنا البحرين في أحضاننا 

بصورة آمنة.

هروب جماعي نحو اإليمان..

ق��ال الصديق: ألم تالحظ أن الجميع س��كت خالل هذه 
الجائح��ة الرهيب��ة، وبوج��ه خ��اص رجال الدي��ن، وفي 

المقابل ارتفع صوت العلم والعلماء؟
قل��ت: نع��م ارتفع ص��وت العلماء ألن المطل��وب منهم 
العم��ل على إنقاذ البش��رية من هذا الوب��اء، ولكن من 
الطبيع��ي وقت األزم��ات والكوارث والمصائ��ب الكبرى 
التي تحل بالبشر أن يتوقف اإلنسان لحظة، وهو مندفع 
في عيش��ه اليوم��ي، ليلتقط األنف��اس للحظة، ويلتفت 
يمينًا وش��مااًل بحثًا عن لحظة تأمل في الحياة وقيمتها، 
والوجود ومعناه. ففي العادة يكون أغلب الناس غارقين 
في دورة الحياة اليومية، ويتصرفون، وكأنهم يعيشون 
أب��دًا، فنادرًا ما يلتفتون إل��ى القضايا الوجودية، إال من 
كانوا م��ن المنهمكين في عمق الروحاني��ات أو التأمل 
ف��ي الحياة. ولكن منذ اللحظة الت��ي تبين فيها أن هذا 
الوباء القاتل ينتش��ر وكأنه الزلزال ال��ذي يبقي وال يذر 
بتوابعه التي تزلزل األرض زلزالها، حتى بدا العديد من 
بني البشر يبحثون عن منقذ من الضالل، لهدايتهم إلى 
لحظة تنوي��ر روحي، تخفف عنهم ه��ول العدم الداهم. 
فحت��ى في البل��دان الغربية المتقدمة وم��ا تمتلكه من 
إمكانيات مادي��ة وعلمية هائلة، فإن هذا الهول الجديد 
قد اكتس��حها وباتت قواف��ل الضحاي��ا والمصابين بال 
حدود. وازدادت وتيرة »العائدين إلى اإليمان الديني«، 
بش��كل أو بآخر، خاصة في ظل األزمات النفسية بسبب 
وقوع االبت��الءات العديدة ف��ي حياة اإلنس��ان والتي ال 
يجد لها ردًا ويمتلك معه��ا حيلة. حتى في تلك البلدان 
الت��ي أقام��ت نظام حياته��ا على نوع من اإللح��اد، بناء 
على التط��ور الحضاري لهذه المجتمع��ات والذي ارتبط 
بتاريخ طويل من الصراع مع الكنيس��ة ومع الدين، مما 
رس��خ فكرة أن »الدين حاجز أمام جميع أش��كال التقدم 
وأن اإللح��اد والتخلص من الدين هو الوس��يلة المثلى 
لمواصل��ة الحض��ارة الغربية الحديثة رحلتها في مس��ار 
تحري��ر اإلنس��ان«. ففي الوالي��ات المتح��دة األمريكية 
تجته��د العلوم الي��وم في البحث ع��ن »جين« مفترض 
لإليمان، وفي فرنس��ا يزدهر سوق الس��حرة والعرافين 
»أكثر من أربعين ألف عراف وقارئ للكف يعملون اليوم، 
بشكل رسمي وبترخيص حكومي، ولهم مكاتب ومواقع 
إلكتروني��ة معلوم��ة، ويقب��ل عليها جمهور واس��ع من 
الن��اس بحثًا عن مس��تقبل مجهول ف��ي غياهب الغيب. 
وفي كل مكان من العالم تقريبًا يعود »اإليمان بمختلف 

تعبيراته« بش��كل كاسح في حياة المجتمعات، بما يعيد 
على المس��توى الفلس��في البح��ث في الس��ؤال القديم 
الجديد: هل يعتب��ر »اإليمان الروحي« حاجة غريزية في 

حياتنا؟
العل��م والعقالنية والش��يوعية -بالرغم م��ن اختالفهم 
جذريًا- لم تتمكن مطلقًا من لجم فكرة اإليمان -بغض 
النظر عن شكل هذا اإليمان- وال الحد من تأثير األديان 
وتأثي��ر المعتق��دات اإليماني��ة للبش��ر، وال ف��ي انتزاع 
اإليم��ان من قلوب المؤمنين. وذل��ك ألنه عندما تتعقد 
الحياة وتتعدد المرجعيات يصبح من الس��هل أكثر إلقاء 
الهواجس على »قوة عظيمة« خفية، وإن قوة االعتقاد، 
تمكن اإلنس��ان على األق��ل من مواجهة »ق��وة العدم 

الجبارة« باعتبارها »صفة وجودية مضادة للحياة«.
لقد عملت الفلسفة والعلوم على مواجهة »الالعقالنية« 
ف��ي ح��رب ال ه��وادة فيه��ا، بع��د أن أس��قط داروين 
»مق��ررات« اإلنجيل عن »الخلق«، وبعد أن أعلن نتش��ه 
ب��أن »فك��رة اآللهة« قد اخترعت لمعاكس��ة اإلنس��ان، 
والح��د من طموح��ه وإخضاعه للقوى الغبي��ة، وبعد أن 
أك��د فرويد ب��أن المعتقدات اإليماني��ة للناس هي مثل 
حالة »النيفروز« الكونية التي ستش��فى منها اإلنسانية 
م��ع تقدمه��ا وتطورها. وبالرغ��م من ذل��ك، فإن هذه 
النظري��ات يتراجع أثرها اليوم في الفلس��فة، وفي الفكر 
وفي الممارس��ة االجتماعية، بعك��س االعتقاد في وجود 
»اهلل« الذي يتأكد يومًا بعد يوم، حيث اإلنس��ان يمضي 
في التعل��ق باإليمان بالخال��ق واالعتقاد بحي��اة أخرى، 
مهما كان نوع هذا اإليمان ومسماه، فالكل يتحدث عن 
»المهندس« ال��ذي »برمج« الحياة والوجود، وأعطاهما 

معنى وقيمة.

* همس:
كل صباح 

أبحث عن وجهي،
أغسل ماعلق به
من غبش الليل،

ولهفة اللحظة الهاربة.
أخوض آخر معاركي الصغيرة

مع الغيمة المسافرة
بال وداع.

موعظة حسنة

اس��محوا لي أن أتس��اءل بص��وتٍ عاٍل، هل 
بالترهي��ب  إالَّ  يتج��اوب  ال  مجتم��ع  نح��ن 
والتخوي��ف؟ هل ج��اء في دليل المس��تخدم 
للتعامل م��ع العرب والتعاط��ي معهم أن ال 
يجدي معه��م نفعًا إاّل التروي��ع؟ تربينا على 
لغة الض��رب أكثر من لغ��ة »ابني حبيبي«، 
عوملن��ا في المدارس بنظام خصم الدرجات 
لكل س��لوك مخالف دون تقدير لفرط حركة 
الطف��ل قياس��ًا بالكبار فيم��ا النحصل على 
النجوم في لوحة الش��رف إاّل بش��ق األنفس 
اله��دم  أن  علمون��ا  عظيم��ة،  وإلنج��ازات 
هيّ��ن والبن��اء صعب ول��م يس��توعبوا كم 
أنهم أنش��ؤونا على ثقافة الهدم لنفسياتنا 
وهممنا ومس��ارات تفكيرنا تجاه الحياة. كل 
العالم قد يبدو متواطئًا في ذلك وربما حتى 
مؤسسات اإلعالم والقائمين عليها –إاّل من 
رحم رب��ي– وقد اتضح ذلك من خالل موجة 
في��روس كورونا وكيف أننا غارقون في عالم 

ملؤه السوداوية..!!
لست مغالية فيما سبق، ولعل ما يدعم قولي 
ذلك الس��عار المجنون الذي تمارسه وسائل 
اإلعالم لتهويل األمور، وترهيب الناس، لن 
ُأس��طح أمر فيروس كورونا، فهو بالء عظيم 
وامتحان نوعي نمر به جميعًا، ولكن ما تبثه 
وس��ائل اإلع��الم ال يتيح للن��اس ثمة مجال 
للبحث في رس��ائل االبتالء والس��المة منه، 
ورغم أن أهم مقومات الس��المة االس��تقرار 
النفس��ي، إاّل أنه شبه معدوم في ظل موجة 
التخوي��ف الت��ي طالت الس��واد األعظم من 
المتابعين إاّل القلة القليلة الواعية. ومقالي 
الي��وم إنما هو لمؤسس��ات اإلعالم وأحبتي 
الزمالء اإلعالميين في كل مكان، وليس في 
مؤسس��ة أو نطاق جغرافي مح��دد، طمئنوا 

الن��اس.. ارفعوا مس��توى وعيهم بهدوء وال 
تبث��وا الهلع بينه��م. قد يق��ول البعض إن 
إث��ارة الهلع أفض��ل الطرق لضم��ان التزام 
الجمي��ع، ولكن ذلك غير صحي��ح، فالتعويل 
الحقيق��ي عل��ى الوعي وليس عل��ى الخوف، 
ولضم��ان ذل��ك علين��ا التعامل م��ع الوعي 
وتحفيزه لدى المتابعين، ثم إن لكل قاعدة 
ش��واذها على كل حال، فعندما تعلو موجات 
التخويف يظهر من يمارسون أدوار الشجاعة 
والبطول��ة البلهاء بال وع��ي، وليس هذا ما 

تتطلعون إليه بالتأكيد.
من لم يعِِ كل هذا لن يعي أبدًا »أم على قلوب 
أقفاله��ا«، ولك��ن رحمًة بالن��اس واألطفال 
والوافدين المغتربي��ن عن بلدانهم، انقلوا 
الخب��ر فذل��ك دورك��م العظي��م، ال ب��أس 
بالمصداقية بل هي مطلب، والمعيار األول 
لكس��ب ثقة الجماهير ولكن خففوا اللهجة 
واعتزل��وا التهوي��ل، قدموا الحل��ول ورّغبوا 
فيه��ا. إن اإلج��راءات المزامنة ل��كل مرحلة 
كفيلة بتحديد مس��توى خطرها للناس، فإن 
لم يكن وعي لدى البعض، فثمة غريزة بقاء 
تش��غل صفارات اإلن��ذار وتش��عر أصحابها 
بالخطر للتقيد بالتعليمات معززة بما يمكن 
اتخاذه من تدابير أمنية مصاحبة ومشددة، 

وأهمية لزوم الحذر. 

* اختالج النبض:
إنم��ا نمضي بالنواي��ا، فقولوا خي��رًا ويأتي 
بها اهلل خي��رًا، هو عند ظننا به على الدوام، 
فلنظ��ن الس��المة والرحمة وتج��اوز األزمة 
وتجدد الحي��اة والعافية والبرك��ة في قادم 
األيام. بشّروا وال تنفروا.. إنما هي موعظة 

حسنة فاقبلوها بحب.

بحريننا

ها قد مر عام منذ تدشين الخطة الوطنية 
لتعزي��ز االنتم��اء الوطن��ي وترس��يخ قيم 
المواطن��ة.. هذه الخطة التي كانت تهدف 
إلى الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد 
األصيل��ة ألبن��اء البحري��ن وتجس��يد روح 
األخ��وة لتعك��س أروع ص��ور التكاتف بين 
أبناء الوطن الواح��د. والعمل بروح وطنية 
من أجل تنمية الجه��ود الوطنية من أجل 
المحافظ��ة عل��ى أمن الوطن واس��تقراره. 
وذلك م��ن خ��الل تعزيز ش��عور المواطن 
باالنتماء وجعله س��لوكًا إيجابيًا ومس��ؤواًل 
يس��اعد على تماسك الجبهة الداخلية بين 
جميع أطياف المجتمع باإلضافة إلى ترسيخ 
قي��م الوالء واالنتماء والتس��امح واالعتدال 

وااللتزام بالوحدة الوطنية.
لطالم��ا تس��اءلت ما هي مؤش��رات قياس 
المواطن��ة؟؟ كي��ف أحكم على م��ن حولي 
وأق��ول بأن ه��ذا الش��خص يتمت��ع بقيم 

المواطنة بنسبة أكبر من اآلخر.
كنت أؤم��ن إيمانًا مطلقًا ب��أن »المواطنة 
أفعال« كما اختصرها حضرة صاحب الجاللة 
ملكين��ا المفدى المعظم حفظه اهلل، فكلما 
كانت أفعالك تجاه وطنك إيجابية وتس��عى 
من خالل م��ا تقوم به إلى رفعة ونماء هذا 
الوطن فإنك تتحلى بقيم المواطنة الحقة.

وأعتقد بأن القائمين على الخطة الوطنية 
لتعزيز االنتماء الوطني قد نجحوا بما قاموا 
به، وحان لهم قطف أول ثمار نجاح الخطة، 
فمن يرى العدد الهائ��ل للمتطوعين على 
منصة التط��وع لمكافحة في��روس كورونا 

سيأخذه كمؤش��ر قياس على أن المواطن 
قي��م  معايي��ر  بأعل��ى  يتمت��ع  البحرين��ي 

المواطنة.

* رأيي المتواضع:
وصل عدد المتطوعي��ن لمكافحة فيروس 
كورونا إلى ما يفوق 30 ألف متطوع، هؤالء 
يرغبون بأن يقفوا مع وطنهم ويقوموا بأي 

مهام تسند لهم من أجل البحرين.
نرى جميع البحرينيين اس��تنفروا وش��مروا 
عن سواعدهم من أجل أن يساعدوا الوطن 
ف��ي حملت��ه الوطني��ة للتص��دي لفيروس 

كورونا.
يصلن��ي ع��دد كبير من الرس��ائل بش��كل 
ش��به يومي من عدد من الشباب، يسألون 
بحم��اس مت��ى س��يتم التواص��ل معه��م 
لك��ي يلبوا نداء الوط��ن ويقوموا بدورهم 
لمساعدة فريق البحرين في مهامه، حماس 
جعل بعضهم يقوم شخصيًا بمهمة تعقيم 
أس��طح المحالت التجارية والبيوت، حماس 
ووطنية لمس��ها الجميع في ه��ذه األزمة. 

فالكل يريد أن يرد الجميل ل�»بحريننا«.
ف��ي رأيي المتواض��ع أن ما يحدث اآلن من 
التحام وطني لمواجهة فيروس كورونا هو 
مؤش��ر قي��اس فعلي وكمي لم��ا يتمتع به 
البحريني��ون من قيم وطنية، وهو مؤش��ر 
لنج��اح الخط��ة الوطني��ة لتعزي��ز االنتماء 

الوطني وترسيخ قيم المواطنة.
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التباين في الثقاف��ات والتفاوت في درجة الوعي لدى 
كل ف��رد بخطورة م��ا يواجه العالم من انتش��ار وباء 
في��روس »كورونا« ف��ي العالم أدى إلى ع��دم إدراك 
البع��ض خطورة الع��دو الخفي وحجم الخس��ائر التي 
تلحق عند اإلصاب��ة بالفيروس، وقد ال يدرك البعض 
أهمية الجلوس في المنزل وعدم الخروج منه إال عند 
الضرورة القصوى، فهي ليس��ت مس��ألة اس��تعراض 
عضالت لمواجه��ة الفيروس وإنما اس��تخدام العقل 
ف��ي مثل هذه المواقف وبعض من الحكمة من خالل 
االنصي��اع التام لجميع الق��رارات الصادرة من الدولة 
والتكاتف في الوقت الراه��ن.. ال جدال وال زوبعة وال 

مجال لخرق القوانين وال لنشر الشائعات أو االنعطاف 
نح��و تس��ييس القرارات أو إث��ارة الطائفي��ة والفتن، 
فجميعنا والعالم معنا في مركب واحد نتشبث بطوق 
النجاة ونجلس في البيت ونرجو من اهلل العلي القدير 

السالمة.
»اقع��د في البي��ت«، أو »خلي��ك في البي��ت«، قيلت 
بكل اللغات واللهجات، وال يعيها إال من يحب نفس��ه 
ويحب اآلخرين ويحب وطنه ومكتسباته، ففعل األمر 
ف��ي »اقعد«، أو »خليك«، أم��ر محبب، أمر يهدف إلى 
حمايت��ك وحماية من يعز علي��ك، قيلت ليس لتقييد 
حريتك وإنما إلس��عادك في نهاية المطاف، فما دمت 

معافى وبين أهلك وأس��رتك ولديك م��ا يكفيك من 
المأكل والمش��رب فأنت في نعيم يحس��دك من فقد 
ذلك كله، فاصبر واقعد في البيت أس��لم من أن تنام 
في المستش��فى وحيدًا مقيدًا باألجه��زة وقد يطول 

خروجك.
الوعي المجتمعي بخطورة انتش��ار الوب��اء مهم جدًا 
ولك��ن هن��اك من ي��دوس عل��ى الق��رارات الصادرة 
وال يهت��م، ربم��ا لعدم وعي��ه بحجم الخط��ر أو ربما 
يفضل اس��تعراض رفضه وعدم المب��االة وهنا يأتي 
دور الحكوم��ة ف��ي تطبيق القان��ون، ألن التباين في 
الوع��ي يعني أن يأخذ القان��ون دوره وأن يطبق على 
الجمي��ع ولو بالق��وة ولو لزم األمر تنفي��ذ الحبس أو 
توقيع غرامة مالي��ة كبيرة فربما يرجع المتهاون عن 
ق��راره ويعود إلى صوابه ويفكر مليًا بالعقوبة فهناك 
أناس ال ينفع معهم اللين وإنما يخافون من الش��دة 

والعقوبة القصوى.
المجتم��ع البحريني الواعي تفاعل م��ع حملة »خليك 
في البي��ت«، الفنانون المؤث��رون، األطباء، وأصحاب 

حسابات وسائل التواصل االجتماعي، والجميع أصبح 
فردًا فاعاًل واعيًا، ف��ي أهمية التكاتف في هذه الفترة 

من أجل أن يخرج الجميع بعد األزمة سالمين.

* كلمة من القلب:
»دار يوكو لرعاية الوالدين«، تقوم بدور جلي في هذا 
الوقت الحرج، منتس��بو هذه الدار من الجنس��ين في 
الرعاية النهارية يجلس��ون ه��ذه الفترة في بيوتهم، 
ورأت إدارة »دار يوكو« بأن تبادر بدورها في التوعية 
لكاف��ة المجتمع وبخاصة كب��ار المواطنين من خالل 
مقاطع فيديو على حس��اب االنستغرام الخاص بهم، 
فيديوهات توضيحية عملية تنشر يومية فعلى سبيل 
المث��ال ال الحص��ر: العناية بالنظافة وغس��ل اليدين 
بطريقة صحيح��ة، التنفس الصحيح لوقاية الرئة من 
األمراض ونصائح كثيرة للحد من انتش��ار الفيروس، 
كل الش��كر والتقدير ل� »دار يوك��و لرعاية الوالدين« 
على جهودهم الجبارة في هذا الوقت ومساعيهم من 

أجل شريحة عزيزة علينا.
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فربما يرجع المتهاون عن قراره ويعود إلى صوابه

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها 
وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« 
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بكل اللغات واللهجات.. 
اقعدوا في بيوتكم

وجود مجموعة كبيرة من الناس في أي مكان 
يعتبر بيئة مثالية للفيروس حيث يمكنه االنتقال 
بسهولة من المصاب به أو الحامل له إلى اآلخرين 

وهذا حدث كثيرًا وفي العديد من البلدان

»كورونا« ال 
يعرف عنترة

المعلومات والقصص الواردة هنا ليس��ت نكتًا ولكنها تستحق التأمل، فأن يصدر 
من البشر في القرن ال� 21 مثل هذه المواقف وتكون لهم مثل هذه القناعات فإن 

هذا يعني أنه صار لزامًا على البشر التوقف ومراجعة النفس والقدرات العقلية.
البداي��ة م��ع الخبر الذي نقلته »بي بي س��ي« قبل يومي��ن وملخصه أن الرئيس 
التنزان��ي ج��ون ماغوفولي ذك��ر أن بالده »ل��م تحظر حت��ى اآلن التجمّعات في 
الكنائس والمساجد، ألن هذه األماكن فيها عالج ناجع للمرض«.. ولتجنب انتشار 

فيروس كورونا المستجد )كوفيد19(!
»بي بي س��ي« نس��بت إلى ماغوفولي قوله إن »فيروس كورونا شيطان ال يقوى 
على العيش في مكان المس��يح، وسيحترق على الفور. هذا هو وقت بناء إيماننا« 
وقالت إنه أدلى بهذه التصريحات خالل إقامة قداس األحد في العاصمة دودوما.

التناق��ض في الخب��ر أو التصرف ه��و أن الرئيس التنزاني ق��ال إن »هذا المرض 
سيمرّ تمامًا كغيره من األمراض، لكن علينا االستمرار في اتباع تعليمات الخبراء 
وإنه س��يتم إنزال أقصى العقوبات ضد من يس��تهين بق��رار حظر التجمعات في 
األماكن العامة«! وبالتأكيد لم يتبين بعد ما إذا كان الذين أصيبوا بالفيروس في 

تنزانيا أصيبوا به في األماكن الممنوع التجمع فيها أو المسموح بالتجمع فيها.
في السياق نفسه بثت الفضائيات مشهدًا ألحد القساوسة في مصر يتحدث لعدد 
كبير من المصلين في الكنيس��ة ويقول ما معناه بأن »محاربي الدين يريدون أن 
يمنع��وا المصلين من الذهاب إلى الكنيس��ة وحصولهم عل��ى البركة وتقبيل يد 

القسيس«.
أما في كربالء فتجمع عدد غير قليل حول مرقد اإلمام الحسين عليه السالم ووقف 
أحده��م فيهم خطيبًا وقال ما معن��اه »إنكم تقولون في الزي��ارة إن هذا المكان 
طاهر مطهر.. فكيف يمكن لفيروس كورونا دخوله؟!«، أما الحضور فوافقوه على 
كالم��ه وانضموا إليه للمطالبة بترك الضريح مفتوحًا أمام الزوار. والحال نفس��ه 
تقريبًا حصل في مش��هد اإلمام علي عليه الس��الم في النجف، وحصل عند ضريح 
اإلم��ام الرضا في إي��ران وانتهى بمواجهات بين المصرين عل��ى الدخول ورجال 

األمن.
أيضًا انتش��رت عبر وسائل التواصل االجتماعي رسائل عديدة يدعو أصحابها إلى 
التيقن من أن الفيروس ال يمكن أن يدخل إلى المس��اجد وانتقدوا تقييد الدخول 

إلى الحرمين الشريفين.
المس��لمون بكل فئاتهم والمسيحيون بكل فئاتهم واليهود كلهم يؤمنون باهلل 
سبحانه وتعالى ويسلمون بأن األمر له سبحانه من قبل ومن بعد وأنه لن يصيب 
اإلنس��ان إال ما كتب له. لكن هذا ال يعني أال يأخذوا باألس��باب، فهناك حقيقة ال 
جدال فيها هي أنه يوجد فيروس هذا اس��مه وال ي��رى وأنه حصد حتى اآلن آالف 
األرواح وأصاب مئات اآلالف من البشر وأنه ال يفرق بين مسلم ومسيحي ويهودي 
وكاف��ر وأنه لم يتم حتى اآلن التوصل إلى دواء يقضي عليه، ومكافحته تتم فقط 

بااللتزام بالمكوث في البيوت وبالنظافة.
تواج��د مجموعة كبيرة من الناس في أي مكان يعتبر بيئة مثالية للفيروس حيث 
يمكنه االنتقال بس��هولة من المصاب ب��ه أو الحامل له إلى اآلخرين، وهذا حدث 
كثيرًا وفي العديد من البلدان وهو السبب األساس النتشاره، وال يوجد دليل على 
أنه ال يس��تطيع القي��ام بهذا الفعل في الكنائس والمس��اجد والمآتم واألضرحة، 

خصوصًا وأن هذا ال يتوافق مع المنطق والعقل.
م��ن الطرائف التي تم تبادلها أخيرًا عبر وس��ائل التواصل االجتماعي ويمكن أن 
تخدم الفكرة هنا أنه قيل لعنترة بن شداد الذي هرب من الثور الذي كان يركض 
في اتجاهه أتهرب وأنت الشجاع؟ فقال ببساطة إنه ال يعرف أنني عنترة بن شداد!

وهكذا هو حال الفيروس.. ال يعرف كيف يفرق بين األمكنة واألمكنة.

بحريني وأفتخر

حينم��ا أعلن عن إط��الق الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترس��يخ قيم 
المواطن��ة »بحرينن��ا«، وتحديدًا عندما دش��نت قبل ع��ام بالضبط في مارس 
م��ن العام 2019، كتبت هنا مقااًل ابتدأته بتس��اؤل عام مفاده: هل نحتاج في 

البحرين إلى خطة لتعزيز االنتماء الوطني؟!
لم يكن سؤااًل ينتقد، بل كان سؤااًل يتضمن أبعادًا لما بعده، فبعد ما حصل في 
عام 2011، واتضاح التصاق عشرات اآلالف من غالبية شعب البحرين المخلص 
بأرضه��م ونظامهم، وبيان كيف أن الوطنية كانت ركيزة أساس��ية في حماية 
الوط��ن، باتت عملي��ة تعزيز المواطنة واألهم »نقلها« و»تش��ريبها« لألجيال 
القادمة »مهمة أساس��ية«، فعملية حماية الوطن وااللتصاق به، واعتباره أحد 
المقدس��ات األساس��ية في تركيبة الش��خص وقناعته ال بد من أن تكون عبر 

عملية »تأسيس« لصغار السن، وعملية »تعزيز« لألعمار األخرى. 
قد أفكر مع نفسي وأقول إنني »وطني« و»محب ألرضي« حتى النخاع، »مواٍل« 
لنظام��ي وقائ��ده جاللة المل��ك، فهل هذا يكف��ي؟! كفرد أنا ملت��زم بثوابتي 
وواجباتي، لكن دوري لم ينتهِ عندها، فأنا أحمل مس��ؤولية نقل هذه »األمانة 
الوطنية« ألبنائ��ي ومحيطي والمجتمع، فالمجتمع الراس��خة دعائمه والمبنية 

على الوطنية واالنتماء هو مجتمع من الصعب هزه أو اختراقه أو اختطافه. 
لذل��ك الخط��ة الوطنية »بحريننا« والت��ي جاءت بمبادرة من أح��د أبرز الرجال 
الوطنيي��ن األقوياء في الدفاع عن البحرين، معالي الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليف��ة وزير الداخلي��ة، وبمتابعته كرئيس للجنة تنفيذه��ا، دخلت الذكرى 
األولى لتأسيسها محققة للعديد من أهدافها، وتاركة بصمات واضحة ومؤثرة 
في المجتم��ع، ونجحت في وضع »غراس طيب« ل��دى أجيال البحرين باختالف 

أعمارهم وتنوعهم.
ه��ذه الخطة التي انبثقت من روح المش��روع اإلصالحي لجاللة الملك ومبادئه 
وأسس��ه، أبرز أرقامها الضخم��ة المؤثرة مثلما بين وزي��ر الداخلية في كلمته 
باألمس، تمثلت بمبادرة أبن��اء البحرين للتطوع للعمل ضمن الخطة الوطنية 
لمواجهة إنتش��ار فيروس كورون��ا، إذ أكثر من 30 ألف تط��وع في خالل وقت 
قصير جدًا، وهذا بحد ذاته مؤشر يكشف لكم »حجم الحب« و»حجم االلتصاق« 
و»حجم االنتماء الوطني« وحجم »اإلحس��اس بالمس��ؤولية« تجاه هذا الوطن 

العزيز، هذا الوطن الذي هو أغلى ما نملك. 
ه��ذه الخطة ضمت 105 مب��ادرات، وتم تنفيذ 82 منها في زمن قياس��ي، مع 
قي��اس أثرها اإليجابي في الفئات المنخرطة في هذه المبادرات، وعدد الجهات 
الرسمية التي شاركت فيها مش��كورة، وضمت خمسة مسارات أساسية، نذكر 

بها وهي كالتالي:
* أواًل: برام��ج االنتم��اء: برام��ج تهدف إلى تكوين الش��عور الف��ردي باالنتماء 
الوطني من خالل تفاعل كافة مكونات المجتمع والشركاء، وتشمل 13 مبادرة.

* ثانيًا: حمالت العالقات العامة: برامج وأنشطة منظمة تهدف إلى تعزيز القيم 
البحرينية لدى الجمهور بالتعاون مع كافة الشركاء، وتشمل 12 مبادرة.

* ثالث��ًا: مبادرات اإلعالم: تش��مل مجموعة من األنش��طة اإلعالمية المختلفة 
التقليدية وغير التقليدية التي تهدف إلى تعزيز االنتماء الوطني وترس��يخ قيم 

المواطنة، وتشمل 16 مبادرة.
* رابع��ًا: مب��ادرات المناه��ج والمقررات: مبادرات تس��تهدف تطوي��ر المناهج 
التعليمية واألنش��طة في مؤسس��ات التعليم المختلفة م��ن أجل ضمان تعزيز 

االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وتشمل 14 مبادرة.
* خامس��ًا: مبادرات التش��ريعات واألنظمة: تقوم هذه المبادرات على مراجعة 
كاف��ة القوانين واألنظمة الوطنية في مملك��ة البحرين للتأكد من عدم وجود 
ما يتعارض مع تعزيز االنتماء الوطني ونشر القيم البحرينية. إضافة إلى إصدار 

تشريعات وأنظمة جديدة تحمي المجتمع من التحديات. وتشمل 15 مبادرة.
كبحريني أنا فخور جدًا بما أراه، فخور بهذه الخطة، وانعكاساتها اإليجابية على 
الفئ��ات المختلفة، خاص��ة فيما يرتبط بالتصاقهم أكث��ر بوطنهم، فلقد رأيت 
بعيني ولمس��ت بروحي وكيان��ي، مثلما فعل كثيرون غي��ري كانوا على الخط 
األول للخطر في 2011، كيف أن الوطن كاد أن يضيع ويختطف لوال هذا الوالء 
واالرتب��اط واالنتم��اء الذي »اتقد« بداخ��ل كيان كل بحريني غي��ور، كيف برز 

وانفجر كما البركان في وجه التهديدات للبحرين. 
ول��ن أجد أفض��ل تأكيدًا على ما قاله وزير الداخلي��ة باألمس، بأن تعزيز الوالء 
واالنتماء الوطني، وتقوية أركانه، هو ما يصنع حائط الحماية األول للمجتمع. 

حفظ اهلل البحرين وشعبها من كل شرّ وكيد.
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مطالبات بتخصيص خط س��اخن لإلجابة على باألحمر
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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

@sawsanalshaers.alshaeer@gmail.com

معدن الحكومة 
في أزمة »كورونا«

وعدتك��م بالتطرق إليجابيات هذه األزمة ولكل أزمة إيجابياتها 
دومًا واليوم س��أتحدث عن إيجابية تعزي��ز الثقة بين المواطن 
والحك��م، بي��ن المواط��ن والحكومة، وهي واح��دة من دعائم 
االس��تقرار والتنمية واألمن، فالثقة بن��اء تراكمي ال يأتي مهما 
اس��تخدمت الحكومات بروبغندا الدعاي��ات والبهرجة، بل يأتي 
حين تلم��س نتائج الق��رارات على األرض ويجنيه��ا المواطن، 
وحين يس��تفيد الناس فعليًا، وحين تترج��م تلك القرارات فعليًا 

ويرى المواطن الثمار ويحصدها بنفسه.
قيادة س��مو ولي العهد لملف أزم��ة كورونا لم تخدمها الدعاية 
اإلعالنية، إنما انعكس��ت صورتها عند الن��اس من خالل نتائج 
قرارات��ه الت��ي أثبتت س��المتها وصحته��ا، وليس��ت من خالل 
محاوالت تقليدية للتلميع، كان ضوء السياسة التي اتبعها سمو 
ولي العهد كافيًا س��اطعًا المعًا دونما حاجة ألس��اليب تقليدية 

قللت من طبيعة الجهد ولم تعكس حقيقته.
قيادة س��مو ولي العهد برزت وس��طعت وخدمتها المقارنة مع 
العدي��د من النماذج من حولنا األجنبية والعربية التي كانت في 
صالحها بل وحت��ى المقارنة الخليجية فكانت البحرين س��باقة 
وحازمة ومطلعة على أي مستجد فيها وشفافة بشكل كبير، فقد 
كان سموه متابعًا جيدًا وقارئًا نهمًا ومستمعًا جيدًا للمختصين 

والخبراء وأصحاب الشأن. 
قي��ادة س��موه تبدت في س��رعة البديه��ة التي قادت��ه التخاذ 
القرارات بش��كل اس��تباقي، في إعداد المحاج��ر والمعازل وفي 
اس��تخدام العالج الذي للتو تجيزه الواليات المتحدة األمريكية 
وس��بقتها في كس��ر الدائرة بقرار تعطيل المدارس وس��بقتها 
في عدد الفحوصات، س��بقتها في احتواء الداخل س��بقتها حتى 
في التدرج في اس��تخدام إجراءات العزل االجتماعي بما ال يضر، 
ويبقي على الوضع حيًا في الدولة سبقتها في مستوى الشفافية 

واختيار األحسن من المتحدثين.
وأخي��رًا وليس آخرًا قد تكون دول الجوار س��بقتنا في تخصيص 
صناديق السيولة الخاصة بمعالجة آثار األزمة ولكن قيادة سمو 
ول��ي العهد س��بقت جميع ال��دول بحزمة اإلج��راءات وتوزيعها 
وتنظيمها الش��امل والمدروس بعناية الذي أرخى الشدة وأراح 

الناس.
فقيادة س��مو ول��ي العهد له��ذه األزمة وطريقته ف��ي إدارتها 
وإلمام��ه الش��خصي بكل مس��تجداتها أثبت ع��ن ذكاء وحنكة 
وق��درة عل��ى إدارة األزم��ات ونظ��رة اس��تباقية لنم��و األزم��ة 
واالستعداد قبلها، لقد كنا وحتى اللحظة أسرع من سير منحنى 
انتشار الفايروس، ومراقبين جيدين لحركة انتشاره وهو ما عزز 

الثقة بين الدولة والمواطن بشكل كبير.
واسمحوا لي أن أنقل رسالة مواطن لطالما مأل بريدي باالنتقاد 
للحكوم��ة وهو من الذي��ن يوالون الحكم ويعارض��ون العديد 
العديد من قرارات الحكومة. ورسالته هذه المرة اختلفت تمامًا، 
إذ يقول تعقيبًا على مقال أمس »معادن الناس«: »أزمة فيروس 
كورونا أثبتت معدن الحكوم��ة ونالت التصديق عليها، فجهود 
الحكومة من أعلى رأس في الهرم إلى أسفله أثبتوا بكل جدارة 
ووطنية أنهم نجحوا بتجنيب البحرين انتش��ار الفيروس بشكل 
كارث��ي على البحرين. س��واء إجراءات الحكوم��ة في الفحص أو 
الخدمات الطبية، اإلرش��ادات للناس، الشفافية في التعامل مع 
هذا الوباء، فريق العمل برئاس��ة س��مو ول��ي العهد والمتابعة 

بشكل يومي.
ولو تحدثنا عن إنجازات الحكومة في هذا الملف سنعجز ألننا ما 
نزال نرى فصواًل تس��تجد يوميًا. جزاهم اهلل ألف خير وشكرًا من 
األعماق لهم جميع��ًا. اهلل يحفظ لنا حكومتنا وقيادتنا وبحريننا 

الغالية بجميع ناسها.
في المقابل نرى حكومات فشلت في اتخاذ تدابيرها وإجراءاتها 
االحترازية ألي س��بب كان فتشفى الوباء وعم البالء في بالدهم 

ولم يبقى لهم سوى الدعاء والبكاء.
خالصة الق��ول، إن معدن حكومتنا بوطنيت��ه وإخالصه للوطن 
والمواطنين أصبح اليوم براقًا يلمع في وضح النهار ال ينكره إال 
جاح��د. حتى ما تراه نقيصة في جه��ود الحكومة، ال يخفي نقاء 

المعدن األصيل هذا.
نرجو من الناس مهما كانت توجهاتهم السياس��ية أن ينظروا 
لهذه الحقيقة وال يتناسوها. وأرجو أن ال يتم استغالل أي نقص 

أو تأخر شيء استغالاًل سياسيًا
ألن في مثل هذه الظروف، الوطنية هي السبيل للخالص وليس 
المعارضة والتحزب. يكف��ي الوطن مخاطر الوباء ليجمع الناس 

بدل أن يفرقهم« انتهى.
تل��ك نظرة لم تص��ل للمواطن من خالل تلمي��ع زائف بل كان 

نجم قائد الفريق وحده ساطعًا.

 عصابات البرازيل تساهم 
بفرض حظر التجول في الدولة

أعلنت عصابات الجريمة المنظمة في البرازيل، عن استعدادها لفرض 
حظر التجوال في الدولة، في حال عدم مقدرة الحكومة على فرضه.

وأمرت في رس��الة عممتها عل��ى األحياء الفقيرة في ري��و دي جانيرو، 
الس��كان فيها باحترام حظر التجول، س��يبدأ من الثامنة مس��اء حتى 

الصباح، لتفادي انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(.
وبحس��ب شبكة »أر تي« اإلخبارية الروس��ية، فقد جاء في نص رسالة 
العصابات المنظمة للس��كان المحليين: »انتبهوا يا سكان ريو داس 
بيدراس وموزيما وتيغوكينها.. حظر التجول يبدأ من الس��اعة الثامنة 
مس��اًء.. كل م��ن ن��راه في الش��ارع بعد ه��ذا الوقت س��نعلمه معنى 
االحترام.. نريد األفضل للسكان.. وإذا لم تكن الحكومة قادرة سنحل 

محلها«.
وأوضحت أن األحياء الفقيرة ف��ي ريو دي جانيرو، التي تدوي صفارات 
الدف��اع المدن��ي فيها 3 م��رات يوميًا، تطال��ب فيها الس��كان بعزل 
أنفس��هم، ولكن صدور قرار حظ��ر التجول من العصاب��ات اإلجرامية 

المنظمة، يعد جهدًا كبيرًا لمكافحة الفيروس.

 شركة تخير موظفيها بين »الفنش«
أو إجازة 6 أشهر دون راتب بحجة »كورونا« 

تفاجأ عدد من الموظفين قيام إحدى الشركات بتخيير موظفيها بين 
االستغناء عن الخدمات »التفنيش«، وبين أخذ إجازة بدون راتب لمدة 
6 أش��هر. وأظهرت األوراق التي وزعتها الش��ركة على موظفيها أنها 
ستقرر االس��تغناء عن خدمات الموظفين بسبب أزمة فيروس كورونا 
)كوفي��د19(، عل��ى الرغم من الحزم��ة المالية الت��ي طرحتها حكومة 
البحرين لدع��م أجور العاملين ف��ي القطاع الخاص ودعم الش��ركات 

لتفادي الخسائر.
واس��تغرب الموظفي��ن في الش��ركة المعني��ة من الق��رار الصادر من 
الش��ركة، مستنكرين في الوقت ذاته تهديدات الشركة التي تلزمهم 
االختيار بين االس��تغناء أو اإلجازة المقررة لفترة نصف س��نة من دون 
راتب بحجة الظروف التي تمر بها الشركة بسبب وباء فيروس كورونا 

)كوفيد19(.

إبراهيم الرقيمي

المسجد النبوي بعد التدابير االحترازية في السعودية

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إداصرة الصرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17321174 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لداصرة إلصرصاد الجوية    
  وزاصرة المواصل ت و الصتصال ت © 2011 

 MET-OF-18-OPS(REV.3-23-11-17)

الطقس المتوقع للثلةثة أيام القادمة  

الدحد السبت الجمعة
29º 19º 29º 19º 30º 19º

 عقدة20 إلى 15جنوبية شرقية من 
 عقدة مع27 إلى 22وتصل من 

 عقدة أحيانا.35هبات قد تصل إلى 

 عقدة20 إلى 15جنوبية شرقية من 
 عقدة مع27 إلى 22وتصل من 

 عقدة أحيانا.35هبات قد تصل إلى 

 عقدة17 إلى 12جنوبية شرقية من 
 عقدة أحيانا.25 إلى 20وتصل من 

الطقس لهذا اليوم
الخميس

26/03/2020

29º 19º
الطقس

غائم جزئيا أحيانا ودافئ خل ل النهار.

الرياح
 عقدة وتصل12 إلى 7شرقية بوجه عام من 

 عقدة وتزداد سرعتها لتصل18 إلى 13من 
 عقدة أحيانا خل ل الليل.25 إلى 20من 

صتحذير
عن رياح قوية السرعة وأمواج عالية خل ل

الليل.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

18 KT18 KT

15 KT15 KT

10 KT10 KT

20 KT20 KT

صنعاء
22º 9º

عمان
21º 9º

الدودحة
23º 19º

أبوظبي
24º 19º

بيرو ت
18º 13º

مسقط
23º 19º

القاهرة
25º 15º

بغداد
28º 17º

الكويت
22º 18º

05:35ص شروق الشمس

05:52م غروب الشمس

06:52ص بزوغ القمر

07:38م أفول القمر

06:41ص أعلى مد ≈⇑

12:57م أدنى جزصر ≈⇓

المنامة

الرياض
31º 18º

من قدم إلى قدمين قرب السواحل،
 أقدام في عرض4 إلى 2ومن 

 أقدام6البحر ولكنه يصل إلى 
خل ل الليل.

 اصرصتفاع الموج
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حريصون على العمل مع البحرين لمكافحة الوباء
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تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
شي  الشعبية  الصين  جمهورية  رئيس  من  شكر  برقية  خليفة  آل 
فيها عن تضامن  عبر  التي  برقية سموه  رًدا على  جينيينغ، وذلك 
مملكة الــبــحــريــن مــع جــهــود الــصــيــن فــي مــكــافــحــة وبـــاء كــورونــا 
الشكر  خالص  عن  الصيني  الرئيس  فخامة  عبر  حيث  المستجد، 
إلى جانب  مواقفها  على  البحرين حكومة وشعبًا  ولمملكة  لسموه 
من  وغيرها  البحرين  مع  العمل  على  بــاده  حرص  مؤكًدا  الصين، 
الدول في المجتمع الدولي بهدف تعزيز التعاون في مكافحة هذا 

الوباء وتقديم المساهمة المطلوبة لقضية الصحة العامة العالمية.
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مشكلة “الجيوب” مستمرة.. 
لماذا ال ينفع العالج؟

سميرة مدن: مركز “إيفا” 
الطبي يحقق النجاح 

باالعتماد على الكفاءات 
المتميزة

رابحة سلمان: إرشادات 
إكلينيكية من قبل        
عدة منظمات أثناء        

فترة الوباء
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مجتمع
واع����ي
�ضد�ال�ورونا �معا�

(COVID-19)

ستطبق القوانين على كل من يخالف القرارات

اإلجراءات االحترازية المتخذة
الحتواء فيروس كورونا (COVID-19) ومنع انتشاره

التجمع أو الجلوس أمام المنازل وفي الطرقات العامة ألكثر من 5 أشخاص.

التجمعات بالمتنزهات والسواحل العامة.

األمور المسموح بها

الخروج من المنزل: للعمل، شراء األدوية، الذهاب للمستشفيات، وشراء االحتياجات المعيشية الضرورية.

ممارسة الرياضة في الطرقات العامة: بشكل فردي أو ثنائي مع مراعاة ترك مسافة كافية وعدم اصطحاب األطفال.

اللقاءات العائلية واالجتماعية: االلتزام بالتدابير الوقائية في مناسبات األفراح والعزاء، واقتصار مراسم التشييع للجنائز على األقارب.

االلتزام بتعليمات التباعد االجتماعي في صفوف االنتظار والحرص على ترك مسافة (ال تقل عن متر) في مراكز التسوق 

وأماكن الخدمات العامة ونقاط انتظار توصيل العمال من والى مواقع عملهم على سبيل المثال.

ممارسة المطاعم ومحال بيع األطعمة والمشروبات نشاطها عن طريق خدمات البيع الخارجي وتوصيل الطلبات للمنازل.

األمور الممنوعة

النائب  األعــلــى  القائد  نــائــب  العهد  ــي  ول أكــد 
الوزراء صاحب السمو  األول لرئيس مجلس 
أن  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
كــل مــواطــٍن ومــقــيــم هــو مــشــارك بــوعــي في 
إنجاح ما يتم اتخاذه من إجراءات وتدابير؛ 
CO� انتشار فيروس كورونا  (الحتواء ومنع 

هو  المرحلة  هــذه  فــي  المهم  وأن   ،)VID�19
من  الصادرة  والــقــرارات  بالتعليمات  االلتزام 
والجهات  الصحة  ووزارة  الــداخــلــيــة  وزارة 
العاقة؛ حفاظا على سامتهم وسامة  ذات 
الوطن، معرًبا سموه عن شكره وتقديره لكل 
بالتعليمات  الملتزمين  والمقيمين  المواطنين 
والذي يدل على حسهم المسؤول تجاه الوطن 

وأبنائه وبأنهم شركاء واعون في دعم الجهود 
الفيروس،  مواجهة  خطط  وإنجاح  الوطنية 

بتكاتف  يأتي  وانعكاساته  ــاره  آلث فالتصدي 
الجميع، فالكل عليه القيام بدوره وواجبه من 
الذي هو  التجمعات  بقرار منع  االلتزام  خال 
الحل األنسب الحتواء ومنع انتشار فيروس 

كورونا.
ــتــزم الــجــمــيــع  ــل ــوه ســـمـــوه بـــأنـــه عــنــدمــا ي ــ ونـ
بالتطبيق السليم لمنع التجمع وتدابير التباعد 
االجتماعي، فإنه يساهم في تعزيز االحتواء 
والــحــفــاظ عــلــى حــريــة الــتــجــول لــلــضــرورات 
المعيشية، ويحقق هدف احتواء ومنع انتشار 
أن  الوقت نفسه، مؤكدا  فيروس كورونا في 
إجــراء  أي  نتائج  تفوق  التجمع  منع  فاعلية 

آخر وقائي.

فاعلية منع التجمع تفوق أي إجراء وقائي
سمو ولي العهد: الحس الوطني المسؤول دعم جهود مواجهة “كورونا”
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المنامة - الخليجي التجاري

ووافقت الجمعية العامة غير 
الخليجي  للمصرف  العادية 
التجاري على توصية مجلس 
اإلدارة بإصدار صكوك كرأس 
الشريحة  إضافي ضمن  مال 
لقاعدة رأس  الداعمة  األولى 
ــال تـــصـــل قــيــمــتــهــا إلـــى  ــمــ ــ ال

200.000.000 دوالر.

“عمومية الخليجي التجاري” تقر 
صكوًكا بـ 200 مليون دوالر

)08(

حالة  عــن  امــس  الصحة  وزارة  أعلنت 
العمر  من  يبلغ  بحريني  لمواطن  وفــاة 
ــروف  ــ أمـــــــراض وظـ ــه  ــديـ لـ 78 عــــاًمــــا، 
صحية كــامــنــة، وكـــان إحـــدى الــحــاالت 
أخــرى  قائمة  لحالة  المخالطة  القائمة 
حيث   ،)COVID�19( كورونا  لفيروس 
أحد  في  والرعاية  للعاج  يخضع  كــان 
تحت  والعاج  بالعزل  الخاصة  المراكز 

معربًة  إشــراف طاقم طبي متخصص، 
الوزارة عن خالص تعازيها ألسرة الفقيد 
لــهــذا المصاب.  وعــمــوم أهــلــه وأقــاربــه 
وأوضـــحـــت الـــــوزارة أن الــمــتــوفــى قد 
الــازمــة  الــعــاج والــرعــايــة  حصل على 
ــدار الــســاعــة مـــن قــبــل الــفــريــق  عــلــى مــ
الحاالت  وجميع  هــو  المختص  الطبي 

القائمة في مراكز العزل والعاج.

الضحية الرابعة لـ “كورونا” 
بحريني بعمر 78 عاًما
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سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد

اجتماع “عمومية الخليجي التجاري” أمس

شي جينيينغ

الرئيس 
الصيني 

يشكر 
تضامن 

سمو رئيس 
الوزراء

الهملة - بتلكو

وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية األربعين 
العام  عن  نقدية  أربــاح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  توصية  على  “بتلكو”  لـ 

بقيمة 45.7 مليون دينار ، بقيمة 27.5 فلس للسهم الواحد.

“بتلكو” توزع أرباًحا بـ 45.7 مليون دينار

)09(

ــران الـــخـــلـــيـــج، أمــــس،  ــ ــي ــت طــ ــوهـ نـ
المسافرين  جميع  اقتصار  تــم  بأنه 
القادمين إلى مطار البحرين الدولي 
- بــمــن فــيــهــم مــســافــرو الــتــرانــزيــت 

عــبــر الــبــحــريــن - عــلــى الــمــواطــنــيــن 
البحرينيين، والمقيمين في المملكة، 
المسبق  اإلذن  لــرســالــة  والحاملين 

للدخول.

اقتصار القادمين لمطار البحرين 
على المواطنين والمقيمين

المحرق - طيران الخليج

وصول  عن  الصحة  وزارة  أعلنت 
الثانية  الدفعة  تقل  التي  الطائرة 
من المواطنين القادمين من إيران 
ــاء بــعــد تفعيل  ضــمــن خــطــة اإلجــ

إجراءات احترازية محكمة.
و تم إخضاع المواطنين القادمين 

من إيران فور وصولهم للفحوصات 
طاقم  ــراف  إشــ تــحــت  المختبرية 
طـــبـــي مــتــخــصــص، وبــــنــــاًء عــلــى 
نتائجها سيتم نقلهم إلحدى مراكز 
ــحــجــر الــصــحــي االحــــتــــرازي أو  ال

مراكز العزل والعاج.

وصول طائرة االجالء من ايران
محرر الشؤون المحلية
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المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف عــن  أعلنــت وزارة 
تدشــين خدمــة تقديــم طلبــات اســتام األحــكام القضائيــة 
والصيغــة التنفيذيــة عبــر موقع الحكومــة اإللكترونية، وذلك 

بدًءا من اليوم الخميس.

ولـــــفـــــت وكـــــيـــــل الــــعــــدل 
ــة  ــيــ ــامــ والـــــــشـــــــؤون اإلســ
الــمــســتــشــار وائــــــل رشــيــد 
إدارة  إن  إلـــــى  بــــوعــــاي 
هذه  عبر  ستقوم  المحاكم 
جميع  بــتــســلــيــم  الـــخـــدمـــة 
المدنية  الــمــحــاكــم  أحــكــام 
أنواعها  بجميع  والشرعية 
ودرجاتها عن طريق البريد 
بمقدم  الخاص  اإللكتروني 
الطلب، وذلك دون الحاجة 

إلى الحضور الشخصي.
وقـــال الــمــســتــشــار بــوعــاي 
إن إرسال األحكام المدنية 
والـــشـــرعـــيـــة إلـــكـــتـــرونـــًيـــا 
ــم فـــــــي تـــوفـــيـــر  ــهــ ــســ ــيــ ســ
للمحامين  والجهد  الوقت 
والـــمـــتـــقـــاضـــيـــن، وســـرعـــة 
ــام  ــكــ اســــتــــام صـــــور األحــ

والصيغ التنفيذية.
وذكر أن هذه الخطوة تأتي 
فـــي إطـــــار إســتــراتــيــجــيــة 
ــي  ــ ــرون ــ ــت ــكــ ــ الــــتــــحــــول اإلل
يشهده  الــــذي  ــمــتــواصــل  ال
الـــــقـــــطـــــاع الـــــعـــــدلـــــي مــع 
عن  التدريجي  االستغناء 

التعامل الورقي.
تــوقــيــت  أن  ــى  ــ إلـ وأشـــــــار 
تدشين هذه الخدمة تزامن 
االحترازية  اإلجــراءات  مع 
ــيــــة  ــ ــائ ــــوقــ ــر ال ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ والـ
الــمــتــخــذة؛ الحــتــواء ومنع 
ــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا  ان
سيسهم  مما   ،)19 )كوفيد 
المراجعين  تقليل عدد  في 
ــيــة ودعـــم  ــعــدل ــمــرافــق ال ــل ل
اإلجــــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة 

الصادرة في هذا الشأن.

“العدل” تدشن خدمة استالم 
األحكام القضائية إلكترونًيا

المنامة - بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل خليفة أن كل مواطٍن ومقيم اليوم هو مشــارك بوعي في 
CO� (إنجــاح مــا يتم اتخــاذه من إجراءات وتدابير؛ الحتواء ومنع انتشــار فيــروس كورونا 
VID�19(، وأن المهم في هذه المرحلة هو االلتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة من وزارة 
الداخليــة ووزارة الصحــة والجهــات ذات العاقــة؛ حفاظــا على ســامتهم وســامة الوطن، 
معربــا ســموه عن شــكره وتقديره لكافة المواطنيــن والمقيمين الملتزميــن بالتعليمات والذي 
يــدل علــى حســهم المســؤول تجــاه الوطــن وأبنائه وبأنهم شــركاٌء واعــون في دعــم الجهود 
الوطنيــة وإنجــاح خطــط مواجهــة الفيــروس، فالتصــدي آلثــاره وانعكاســاته يأتــي بتكاتف 
الجميــع، فالــكل عليــه القيــام بدوره وواجبه من خال االلتزام بقــرار منع التجمعات الذي هو 

الحل األنسب الحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا.

ــتــزم الــجــمــيــع  ــل ــوه ســـمـــوه بـــأنـــه عــنــدمــا ي ــ ونـ
بالتطبيق السليم لمنع التجمع وتدابير التباعد 
االجتماعي، فإنه يساهم في تعزيز االحتواء 
و الــحــفــاظ على حــريــة الــتــجــول لــلــضــرورات 
المعيشية، ويحقق هدف احتواء ومنع انتشار 
أن  الوقت نفسه، مؤكدا  فيروس كورونا في 
إجــراء  أي  نتائج  تفوق  التجمع  منع  فاعلية 

آخر وقائيا وصحيا.
وأعرب سموه عن شكره وتقديره لقوة دفاع 
الجهود  إنــجــاح  فــي  إسهامها  على  البحرين 
ووزارة  كــورونــا،  فيروس  لمكافحة  الوطنية 
مقدرة  جهود  من  به  تقوم  ما  على  الداخلية 
التجمع  منع  قرار  تنفيذ  أجل  من  ومشكورة؛ 
ألكثر من 5 أشخاص، والتي سيكون لها نتائج 
فيروس  انتشار  ومنع  احــتــواء  في  إيجابية 
الطبية على  الكوادر  كورونا، كما شكر سموه 
أجل  مــن  وطنية،  جهود  مــن  بــه  يقومون  مــا 
الــحــفــاظ عــلــى صــحــة وســـامـــة الــمــواطــنــيــن 

والمقيمين.
وأشـــــار ســمــوه إلـــى أن الــمــمــلــكــة ســتــواصــل 
CO� )جــهــودهــا لــمــواجــهــة فــيــروس كــورونــا 

VID�19(، فسامة وصحة المواطنين وأفراد 
المجتمع هي أولوية قصوى ال مساومة عليها، 
أجل  مــن  اإلمــكــانــات؛  كــافــة  تسخير  وسيتم 
تخطي هذه المرحلة بنجاح، مضيفا سموه أن 
المملكة جاهزة للتعامل مع كافة المستجدات، 

لتحقيقه  نسعى  الـــذي  األســمــى  الــهــدف  وأن 
اليوم هو حماية مصلحة الوطن والمواطن.

وتضرع سموه للمولى العلي القدير بأن يحفظ 
ومكروه،  شر  كل  من  أبنائها  وكافة  البحرين 
وأن يمن على كافة الحاالت القائمة بالشفاء 
والجميع  المرحلة  هذه  نتجاوز  وأن  العاجل، 

بخير وعافية.

ــا ــه ــي ــل ع ــة  ــ ــاومـ ــ ــسـ ــ مـ ال  ــوى  ــ ــصـ ــ قـ ــة  ــ ــ ــويـ ــ ــ أولـ ــن  ــ ــي ــ ــن ــ ــواط ــ ــم ــ ال ــة  ــ ــح ــ ص

سمو ولي العهد: منع التجمع يحقق الهدف باحتواء “كوفيد 19”
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المنامة - بنا

البحرين تهنئ بنجالدش 
بذكرى االستقالل

ــبــاد صــاحــب الــجــالــة الملك  بــعــث عــاهــل ال
الــوزراء  آل خليفة، ورئيس  حمد بن عيسى 
األمــيــر خليفة بن  الــمــلــكــي  الــســمــو  صــاحــب 
القائد  نائب  العهد  وولــي  خليفة،  آل  سلمان 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، برقيات تهنئة إلى رئيس جمهورية 
بــنــجــادش الــشــعــبــيــة مــحــمــد عــبــدالــحــمــيــد، 

بمناسبة الذكرى السنوية الستقال باده.
وبعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
برقيتين  العهد  ولي  الملكي  السمو  وصاحب 
جــمــهــوريــة  وزراء  رئــيــســة  ــى  ــ إل مــمــاثــلــتــيــن 

بنجادش الشعبية الشيخة حسينة واجد.

الوطـــن أرض  إلـــى  الميمونـــة  ســـموه  عـــودة  بمناســـبة 

سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيًدا من التهاني من كبار المسؤولين والمواطنين

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، مزيًدا 
من برقيات التهاني والتبريكات من كبار المسؤولين والمواطنين في مملكة البحرين 
بمناسبة عودة سموه الميمونة الى ارض الوطن بسامة هللا وحفظه، رفعوا فيها إلى 
مقام ســموه الكريم اســمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناســبة الطيبة، سائلين 
هللا العلي القدير أن يحفظ سموه ويديم عليه نعمة الصحة والعافية ويسدد خطاه 
لما فيه الخير والنماء للباد، وأن يسبغ على سموه بموفور الصحة والعافية وطول 

العمر لمواصلة مسيرة التنمية واالزدهار والتقدم.

برقيات  الـــوزراء  رئيس  سمو  تلقى  فقد 
التهاني من كل من: الشيخ سلمان بن خالد 
بن محمد آل خليفة المدير العام لمجلس 
العائلة المالكة، والشيخ فواز بن محمد بن 
البحرين  مملكة  سفير  خليفة  ال  خليفة 
سلمان  والشيخ  المتحدة،  المملكة  لــدى 
والشيخ  خليفة،  ال  محمد  بــن  علي  بــن 
سلمان  بن  خليفة  بن  عيسى  بـن  خليفة 
بن  محمد  بــن  علي  والــشــيــخ  خليفة،  ال 
راشد ال خليفة رئيس االتحاد البحريني 
بن  خليفة  الشيخ  واللواء  الطائرة،  لكرة 
العام  المفتش  احمد بن محمد آل خليفة 
بن  عــبــدهللا  والشيخ  الــداخــلــيــة،  وزارة   -
خليفة،  آل  عيسى  بــن  محمد  بــن  خليفة 
والــشــيــخ رشــيــد بــن عــيــســى بــن عبدهللا 
وخليفة  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  بــن 
العام  المدير  مساعد  خليفة  آل  خالد  بن 
لشئون اإلسكان واألماك - مجلس العائلة 
المالكة، والشيخ خالد بن محمد آل خليفة 
التعليمية  للشئون  العام  المدير  مساعد 

والصحية مجلس العائلة المالكة.
كــمــا تــلــقــى ســمــوه الــتــهــانــي مـــن الــشــيــخ 
عبدالرحمن بن مبارك بن حمد آل خليفة 
النجمة،  نـــادي   - اإلدارة  مجلس  رئــيــس 
والدكتور علي بن فضل البوعينين النائب 
النائب  سلمان  عبدالنبي  والنائب  الــعــام، 
االول لرئيس مجلس النواب، وعلي أحمد 
زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، 
وجمال محمد فخرو النائب األول لرئيس 
سلمان  علي  وجميلة  الــشــورى،  مجلس 
الــشــورى،  مجلس  لرئيس  الثاني  النائب 
وعبدالرحمن محمد سيف جمشير عضو 
مجلس الشورى، وخميس حمد الرميحي 
عبدهللا  ــواد  وجـ ــشــورى،  ال مجلس  عضو 
بوحسين عضو مجلس الشورى، ومساعد 
وزير الخارجية عبدهللا الدوسري والشيخ 
العصفور  خلف  الشيخ  بــن  عبدالحسين 
األعلى،  اإلسامي  المجلس  رئيس  نائب 

العصفور  عبدالحسين  الشيخ  بن  وعلي 
والدكتور  الشمالية،  المحافظة  محافظ 
احمد  والسفير  الحمر،  يعقوب  بن  فيصل 
مملكة  ســفــيــر  ــســاعــاتــي  ال عــبــدالــرحــمــن 
ــدى روســيــا االتــحــاديــة، وخالد  الــحــريــن ل
شركة  ادارة  مجلس  رئيس  كانو  محمد 
بنت  هند  والشيخة  كــانــو،  احمد  يوسف 
سلمان آل خليفة رئيسة وأعضاء جمعية 
لمياء  والشيخة  واالمومة،  الطفل  رعاية 
رئيسة  خليفة  آل  خليفة  بن  محمد  بنت 
بنت  لولوة  والشيخة  للبر،  النور  جمعية 
رئيسة  نائبة  خليفة  آل  علي  بــن  خليفة 
الشيخة  والــدكــتــورة  للبر،  الــنــور  جمعية 
العتيبي رئيس مجلس  بنت سليمان  مي 
أمــنــاء مدرسة  األمــنــاء وأعــضــاء مجلس 
بيان البحرين، واللواء عبدالرحمن صالح 
المساعد  الوكيل  الدوسري  سلطان سنان 
ــعــة بــشــئــون  ــمــتــاب لــلــمــنــافــذ والـــبـــحـــث وال
والدكتور  واإلقامة،  والجوازات  الجنسية 
الصحة،  وزارة  وكيل  المانع  خليفة  وليد 
والدكتور ابراهيم محمد جناحي الرئيس 

التنفيذي لصندوق العمل “تمكين “.
وتــلــقــى صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي رئــيــس 
مــن صــبــاح سالم  ايــضــا  التهاني  ــوزراء  ــ ال
والتنمية  العمل  وزارة  وكيل  الــدوســري 
الرئيس  القائد  علي  االجتماعية،ومحمد 
والحكومة  المعلومات  لهيئة  التنفيذي 
ــدكــتــور ريـــاض يوسف  االلــكــتــرونــيــة، وال
وإيــمــان  البحرين،  جامعة  رئــيــس  حــمــزة 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــمــربــاطــي  مصطفى 
لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــن االجــتــمــاعــي، 
التنفيذي  الرئيس  فقيهي  إبراهيم  ــا  ورن
وزارة   - لــــإيــــرادات  الـــوطـــنـــي  ــلــجــهــاز  ل
والدكتورة  الوطنين  واالقتصاد  المالية 
ــقــاســم رئــيــس واعــضــاء  غــــادة مــحــمــد ال
ــاء الــبــحــريــنــيــة، والــشــيــخ  ــبـ جــمــعــيــة االطـ
سليمان  الشيخ  بن  طاهر  محمد  الدكتور 
العليا  االستئناف  محكمة  قاضي  المدني 

الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، وصـــالـــح عــبــدهللا 
مجموعة  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  كــامــل 
يوسف  احمد  وعدنان  المصرفية،  البركة 
اإلدارة  مجلس  وعضو  التنفيذي  الرئيس 
مــجــمــوعــة الــبــركــة الــمــصــرفــيــة، ومــحــي 
اإلدارة  مجلس  عضو  كامل  صالح  الدين 
والمستشار  المصرفية،  البركة  مجموعة 
الجاسم مستشار تجارب وحقوق  محمد 
خالد   ، وعلي  الصحة،  وزارة   - المرضى 
يوسف  المرحوم  أبــنــاء  عــادل  و  محمد   ،
عــبــدالــرحــمــن انــجــنــيــر، وأبـــنـــاء الــمــرحــوم 
عبدهللا  والدكتور  الكوهجي،  عبدالجبار 
علي  منصور  والشيخ  وعائلته،  الــحــواج 
للشؤون  األعــلــى  المجلس  عضو  حــمــادة 
اإلسامية، وجهاد عبدلله الزين وعائلته، 
وفــاطــمــة جــبــر الــمــســلــم، والــســيــد حسين 
السيد  العلوي وعموم عائلة  السيد كاظم 
كــاظــم الــعــلــوي، ورســـول عــبــدهللا الــحــداد 
وأوالده، والمهندس إبراهيم خليل المؤيد، 
وحامد خليل المؤيد، ونواف حامد خليل 
وعائلته،وفيصل  ملك  وعبدهللا  المؤيد، 
وفوزان أبناء عبداللطيف سليمان الناصر، 
وأوالده  المناعي  عيسى  عبدهللا  ومحمد 
راشد  محمد  وعبدالرحمن  وفــواز،  طال 
الــمــاجــد وعــمــوم عــائــلــة الــمــاجــد، وفـــوزي 
احمد  ويوسف  وعائلته،  الشهابي  شهاب 
والدكتور خليل  وأوالده،  الــوردي  يوسف 
والدكتور  المحترمين،  وعائلته  العريض 

عبدهللا يوسف المطوع.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

جهود مقدرة ومشكورة 
لقوة الدفاع و“الداخلية” 

والكوادر الطبية

نشكر المواطنين 
والمقيمين الملتزمين 

بقرار منع التجمعات

جاهزية للتعامل مع 
المستجدات الطارئة 

لحماية الوطن والمواطن
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المنامة - مركز المنامة لحقوق اإلنسان

أشـــاد مركـــز المنامـــة لحقـــوق اإلنســـان 
بقرارات اللجنة التنســـيقية برئاسة ولي 
العهـــد نائب القائد األعلـــى النائب األول 
لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
والتـــي تدعـــم اإلجـــراءات االحترازيـــة 

الحتواء فيـــروس كورونـــا )كوفيد19-( 
ومنع انتشاره ضمن جهود وطنية عالية 
المســـتوى ال بد مـــن أن يقابلهـــا تجاوب 
تفعيـــاً  بهـــا  المجتمـــع معهـــا وااللتـــزام 
للشـــراكة الحقيقية التي تعـــود منفعتها 

على الوطن والمواطن والمقيم.
وطالـــب المركـــز المواطنيـــن والمقيمين 

التـــي  بالتوجيهـــات  االلتـــزام  بضـــرورة 
تصدر من وزارة الداخلية والتي تتضمن 
أشـــخاص   5 مـــن  ألكثـــر  التجمـــع  منـــع 
فـــي األماكـــن العامـــة لحمايـــة المجتمع 
وعـــدم الخروج من المنـــزل اال للضرورة 
والمستشـــفيات  العمـــل  إلـــى  كالذهـــاب 
واالحتياجـــات  األدويـــة  وشـــراء 

المعيشية.
وذكـــرت رئيـــس مركـــز المنامـــة لحقوق 
اإلنســـان المحاميـــة دينـــا اللظـــي أن من 
والحدائـــق  العامـــة  المرافـــق  يشـــاهد 
بالمواطنيـــن  واكتظاظهـــا  والمتنزهـــات 
والمقيميـــن يـــدرك بأن هناك شـــريحة ال 
تلتـــزم بالتعليمـــات، مردفـــة، يجـــب أن 

ُيفرض القانون بشـــدة على كل من يؤثر 
ســـلبًا على الجهـــود االحترازية للتصدي 
ومنـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا، فكثير 
من أفـــراد المجتمـــع يتواجدون بشـــكل 
مســـتمر فـــي المنـــزل عـــدا فـــي حـــاالت 
الضـــرورة القصـــوى وهدفهـــم هـــو منـــع 
انتشـــار الفيـــروس، ولكـــن مع اســـتمرار 

اختـــراق القانـــون وعدم اتخـــاذ التدابير 
الوقائية فســـوف يتســـبب فـــي تقويض 

الجهود الوطنية.

ــة بــــالــــنــــاس ــ ــظ ــ ــت ــ ــك ــ ــات م ــ ــ ــزه ــ ــ ــن ــ ــ ــت ــ ــ ــم ــ ــ الـــــــمـــــــرافـــــــق الــــــعــــــامــــــة وال

“المنامة لحقوق اإلنسان”: خرق العزلة يقوِّض الجهود الوطنية

المنامة - وزارة اإلسكان

أعلنت وزارة اإلســـكان أنه اعتبارا من اليوم  الخميس سيتم 
تلقـــي جميع طلبـــات الخدمات اإلســـكانية الجديدة بمختلف 
أنواعهـــا مـــن خـــال الموقـــع االلكترونـــي للوزارة فقـــط، دون 
الحاجـــة إلـــى الحضـــور إلى مركـــز خدمـــة العماء بالـــوزارة، 
وذلك في إطار السياسة التطويرية للوزارة بتوفير خدماتها 
إلكترونيـــا أمـــام المواطنيـــن؛ لتوفيـــر الوقـــت والجهـــد فـــي 
مراجعـــة الـــوزارة، وتماشـــيا مـــع الحملـــة الوطنيـــة؛ للحد من 

.Covid 19 انتشار فيروس كورونا
وأوضحـــت الـــوزارة أنها حرصت خال الفتـــرة الماضية على 
تأســـيس منصـــة إلكترونيـــة متكاملـــة، تحتـــوي علـــى جميـــع 
الخدمات اإلســـكانية التي كانت تستلزم مراجعة المواطنين 
لمركـــز خدمة العماء في الســـابق، مشـــيرة إلـــى أن المواطن 
بـــات بإمكانه تقديم جميع معاماته مـــن خال زيارة الموقع 

االلكتروني للوزارة.

وبّينـــت الوزارة أن المواطن اآلن بـــات بمقدوره تقديم طلب 
إسكاني جديد لخدمات الوحدة السكنية أو شقة التمليك أو 
القسيمة السكانية أو التمويات بأنواعها الثاث »شراء ـ بناء 
ـ ترميـــم«، إضافـــة إلـــى طلبات برنامـــج »مزايـــا« إلكترونيا من 
خال ملء بياناته الشـــخصية، وارفاق المستندات المطلوبة 
عن طريق المســـح الضوئي، على أن تشـــعره الوزارة باستام 

وقبول الطلب.
وأشارت الوزارة إلى أنها سبق وأن أعلنت مطلع الشهر الجاري 
عـــن إطـــاق المرحلـــة األولى مـــن خطـــة تطويـــر اإللكتروني 
للخدمات اإلسكانية، والمتمثلة في إطاق خدمات التحديث 
اإللكترونـــي عن طريـــق الموقع دون الحاجـــة لمراجعة مركز 
خدمة العماء، وهي الخطوة التي القت نجاحا كبيرا وإقباالً 
مـــن جانـــب المواطنين، مما ســـهل اإلجراء علـــى المواطنين، 
وأسهم في تطوير أداء الوزارة في العامل مع تلك الخدمات.

اعــــــــــــتــــــــــــبــــــــــــارًا مــــــــــــن الــــــــيــــــــوم
االقتصار على تقديم الطلبات اإلسكانية إلكترونًيا

النعيمي: الجهود مستمرة لتوفير “التعليم عن ُبعد”
الـــخـــاصـــة ــات  ــ ــاج ــ ــي ــ ــت ــ االح ذوي  الــــطــــاب  ــداف  ــ ــه ــ ــت ــ اس

ماجـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزيـــر  أكـــد 
النعيمي أن الوزارة نجحت في ضمان 
اســـتمرار خدماتهـــا التعليميـــة، بالرغم 
من تعليق الدراســـة، من خال التركيز 
على التعّلـــم اإللكتروني، الذي يســـتند 
إلـــى قاعـــدة صلبـــة تـــم إرســـاؤها عبر 
مشـــروع جالـــة الملك حمـــد لمدارس 
الركائـــز  وضـــع  والـــذي  المســـتقبل، 
األساسية بجميع المدارس الحكومية، 
التـــي  الرقميـــة  باإلمكانـــات  وأســـهم 
أتاحهـــا فـــي تعزيـــز التواصـــل التربوي 
والطلبـــة  المعلميـــن  بيـــن  والتعليمـــي 

وأولياء أمورهم.
وأضـــاف الوزيـــر خال جولـــة ميدانية 
قـــام بهـــا أمـــس؛ لاطـــاع علـــى جهود 
المدارس في تفعيل التعّلم اإللكتروني، 
أن الـــوزارة قد تمكنت من التغلب على 
الظروف االستثنائية الراهنة من خال 
توفير ثاث وسائل رئيسة للتعليم عن 
ُبعد، وهي المحتـــوى التعليمي الرقمي 
التعليميـــة،  البوابـــة  علـــى  الموجـــود 
بالمزيـــد  مؤخـــًرا  تعزيـــزه  تـــم  والـــذي 
من الـــدروس واألنشـــطة واإلثـــراءات 
الرقمية التي اشـــترك فـــي تنفيذها 45 
فريًقـــا من المختصين بالوزارة، إضافًة 
إلـــى المعلميـــن الذين أنتجـــوا أكثر من 
31 ألف نشـــاط وإثراء حتى اآلن، هذا 
إلى جانـــب إطاق الحصص التعليمية 

عبر تلفزيون البحرين، وتخصيص 14 
قناة يوتيوب تعليمية لجميع الصفوف 
الفنـــي والمهنـــي  الدراســـية والتعليـــم 

والتربية الخاصة.
الجولـــة  خـــال  الوزيـــر  اّطلـــع  وقـــد 
علـــى العديد مـــن التجارب المدرســـية 
إنشـــاء  تجربـــة  ومنهـــا  المتميـــزة، 

معاييـــر  يراعـــي  مدرســـي  اســـتيديو 
إنتـــاج المحتوي الرقمـــي، ويتم خاله 
إنتـــاج العديد من الدروس واإلثراءات 
الفنـــي  التعليـــم  بمـــواد  المتصلـــة 
والمهني، بالتنســـيق مع قطاع المناهج 
واإلشـــراف التربـــوي بالـــوزارة، إضافًة 
إلـــى أكاديميـــة للتدريب عـــن ُبعد، يتم 

من خالها التواصل مـــع المعلمين عبر 
عقد اجتماعات افتراضية؛ لمناقشتهم 
في إعداد وتحضير دروسهم الرقمية، 
وإتاحـــة التدريب النوعي لهم، لتطوير 
أدائهم فـــي تفعيل التطبيقـــات الذكية 
المعـــززة لعملهـــم خـــال هـــذه الفتـــرة، 
المتصلـــة  البرامـــج  علـــى  وتدريبهـــم 
باســـتخدام وإنتاج المحتـــوى الرقمي، 
حيـــث حضـــر الوزيـــر إحدى الـــدورات 
التدريبيـــة المنفـــذة مـــن خـــال هـــذه 

األكاديمية.
جميـــع  جهـــود  علـــى  الوزيـــر  وأثنـــى 
الخدمـــة  توفيـــر  فـــي  المســـاهمين 
التعليميـــة لألبناء الطلبة، في ظل هذه 
الظروف، ســـواًء من قطاعـــات الوزارة 
أو مـــن المـــدارس، ممـــن يمتـــد عملهـــم 
لساعات طويلة تتجاوز أوقات الدوام 
الرســـمي، مؤكـــًدا أن الوزارة مســـتمرة 
فـــي تقديم كل ما من شـــأنه اســـتدامة 
مراحلهـــا  بجميـــع  التعليميـــة  العمليـــة 
الدراســـية، وأن مـــا وفرته من خيارات 
تعليمية متنوعة، جاء بهدف الوصول 
إلى أكبر شـــريحة من الطلبة، مبيًنا أن 
الجهـــود فـــي هـــذا المجال قد شـــملت 
طلبة التربيـــة الخاصة، بمن فيهم ذوو 
اضطـــراب التوحد، واإلعاقـــة الذهنية 
البســـيطة ومتازمـــة داون، واإلعاقـــة 
البصريـــة، والُصـــم، في إطـــار االهتمام 

بتوفير التعليم للجميع.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

مـــرخص مـــن قـبـــل مصـرف البحـريــن المـركــزي كــمـؤسســة تـمـويــــل مـتـنــاهـي الصـغــر تـقلـيـديـة
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خالد وليد الغزاوي
 الرئيس التنفيذي

منى يوسف خليل المؤيد
رئيسة مجلس اإلدارة
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البيانات المالية الختامية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١9

قأيمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2019

 ٢٠١٩
دينار بحريني

201٨ 
دينار بحريني

الموجودات

٢٣5,59٠64٨,463النقد وما في حكمه
544,6789٨,354ودائع لدى بنك

٢,44٣,7٢92,0٨٨,350قروض وسلف العمالء
١٢8,١١٠99,571موجودات اخرى

١4٠,١65119,995معدات
٣,49٢,٢7٢3,054,733مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

١,١٢٠,٠٠٠1,120,000اقتراضات
٣٣٣,466210,375دخل مؤجل

٢4,85419,٨1٨مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

٢4٠,786179,071مطلوبات اخرى
١,7١9,١٠61,529,264مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
٢,٢٠9,7٢٠2,209,720راس المال

55,٢٢٠30,450احتياطي عام
(714,701)(49١,774)خسائر متراكمة

١,77٣,١661,525,469مجموع حقوق الملكية
٣,49٢,٢7٢3,054,733مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

بيان التغيرات في حقوق المالك
للســنة المنتهيــة بتاريخ 31 ديســمبر 2019

رأس
المال

دينار بحريني

احتياطي 
 عام

دينار بحريني

خسائر 
 متركمة

دينار بحريني

 المجموع
دينار بحريني

1,224,745(9٨4,975)-2,209,720الرصيد في ١ يناير ٢٠١٨
(6,162)(6,162)--تعديالت التحويل نتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9

1,21٨,5٨3(991,137)-2,209,720الرصيد المعاد عرضه في 1 يناير 201٨
306,٨٨6306,٨٨6--مجموع الدخل الشامل للسنة

-(30,450)30,450-محول إلى االحتياطي العام

1,525,469(714,701)2,209,72030,450الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
247,697247,697--مجموع الدخل الشامل للسنة

-(24,770)24,770-محول إلى االحتياطي العام

١,77٣,١66(49١,774)٢,٢٠9,7٢٠55,٢٢٠الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

قأيمة األرباح أو الخسأير
للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019

 ٢٠١٩
دينار بحريني

201٨ 
دينار بحريني

5٢8,٠٠7334,719دخل الفوائد
(5,000)(7,4٣5)مصروفات الفوائد

5٢٠,57٢329,719صافي دخل الفوائد

6١7,٠55550,972دخل الرسوم
١٠7,6٢٣113,464دخل آخر

١,٢45,٢5٠994,155مجموع الدخل

6٠7,٣9١524,22٨تكاليف الموظفين
٣١,79٠3٨,006االستهالك على المعدات

-١9,9١٠االستهالك على الحق في استخدام الموجودات
(63,949)٣١,٣٣٢مخصص (استرداد مخصص) الخسائر االئتمانية المتوقعة

٣٠7,١٣٠1٨٨,9٨4مصروفات أخرى

997,55٣6٨7,269مجموع المصروفات

٢47,697306,٨٨6صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للسنة

قأيمة التدفقــات النقدية
للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019

 ٢٠١٩
دينار بحريني

201٨ 
دينار بحريني

االنشطة التشغيلية

٢47,697306,٨٨6صافي الربح للسنة
تعديالت للبنود غير النقدية

٣١,79٠3٨,006االستهالك على المعدات
-١9,9١٠اإلستهالك على الحق في استخدام الموجودات

(63,949)٣١,٣٣٢مخصص (استرداد مخصص) الخسائر االئتمانية المتوقعة
7,4١5٨,451مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

(749)(855)مكسب من بيع مركبات

الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات
٣٣7,٢892٨٨,645 والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

401,646(446,٣٢4)وديعة لدى بنك
(424,337)(٣86,7١١)قروض وسلف العمالء

(2,350)(48,449)موجودات أخرى
١٢٣,٠9١79,946دخل مؤجل

77,7٢٣91,64٨مطلوبات أخرى
-(٢,٣79)مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) من 
435,19٨(٣45,76٠)األنشطة التشغيلية

االنشطة االستثمارية
(٨9,٨51)(57,١٠5)شراء معدات

6,٠٠٠931متحصالت من بيع مركبات

صافي التدفقات النقدية المستخدمة
(٨٨,920)(5١,١٠5)في األنشطة االستثمارية

االنشطة التمويلية
120,000-اقتراضات

-(١6,٠٠8)دفع الجزء الرئيسي اللتزامات عقد اإليجار

صافي التدفقات النقدية (المستخدم في)
120,000(١6,٠٠8)من األنشطة التمويلية

)النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه خالل 
466,27٨(4١٢,87٣)السنة

648,46٣1٨٨,347النقد ومافي حكمه في 1 يناير

تعديالت االنتقال بعد تطبيق المعيار الدولي العداد 
(6,162)-التقارير المالية رقم 9

٢٣5,59٠64٨,463النقد ومافي حكمه في 31 ديسمبر

للحصـــول على كـافة تفاصيل البيـانـات 
المــــالية يرجى زيـارة موقعنا االلكتروني

تم استخراج هذه القوائم من البيانات المالية المدققة والذي ابدى السادة ارنست آند 

يونغ رأي غير متحفظ عليها بتاريخ 25 مارس 2019 .

تم اعتماد البيانات المالية وفقًا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 25 مارس 2020.

*

“بحريننا” ... عام مضيء من النجاح
Û  عام )مضيء( انقضى من عمر الخطة الوطنية لتعزيز الوالء وقيم المواطنة

)بحريننا(، والتي أعدت من منطلق الفكر السامي لحضرة صاحب الجالة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل البــاد المفدى، وبمبادرة من وزير 
الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة؛ لتعزيز الشــراكة 

والنجاح، وترك بصمة األمل والتغيير في اآلخرين.
Û  ولقــد اهتمــت الداخليــة فــي أن ترســم الخطــة دورا استرشــاديا لكافــة

العــام والخــاص، ووســائل  القطاعيــن  المواطنيــن ومنتســبي مؤسســات 
اإلعام؛ من أجل تعزيز مفاهيم االنتماء وقيم المواطنة، واعتبارها جزءا 

طبيعيا من يوميات الناس، وعاقاتهم االجتماعية فيما بينهم.
Û  ،ومــا بيــن منظومة القيــم التي ترتكز عليهــا الخطة، وهي الفخــر، والعدل

والعطاء، والشــراكة، انطلقت “بحريننا” بـ )105( طموحة، وبرؤية واضحة 
هدفهــا الحفــاظ علــى القيــم والعــادات والتقاليــد األصيلــة، والعمــل بروح 
الفريــق الواحــد؛ لحفــظ أمــن الوطــن واســتقراره، وتعزيز ســلوك المواطن 

إيجابا، والوحدة الوطنية نفسها.
Û  هذه المفاهيم أنا رأيتها وتابعتها عن كثب، عبر حضوري اللقاءات الدورية

التــي تعدهــا اللجنة المنظمة لـــ )بحريننا( بين الفينــة واألخرى لإلعاميين 
ولكتــاب مقــاالت الــرأي، والتــي كانت تقف علــى أهم الشــراكات الوطنية، 
وقصص النجاح القائمة، والمسئوليات الوطنية، وما هو مطلوب منا نحن 

في سياق كل ذلك.
Û  بحريننــا( تمثــل خاصة مســاعي أبناء الوطن المخلصيــن في تعزيز قوة(

الجبهــة الداخليــة من محــاوالت التغلغل الماكرة والخبيثــة، كما أنها تمثل 
تصويــب مســار لمن يخــرج عن اإلطار الوطني الجامــع، وتعزيز مفاهيمك 
االنتماء واللحمة، كمنهاج حياه، وكشراكة وطنية واجبة من قبل الجميع؛ 

لرفعة البحرين ولرفعة شأن مواطنيها.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

دينا اللظي
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“األعلى للصحة”: طاقة االستيعاب لمراكز الفحص والحجر والعزل والعالج تفوق اإلشغال
أكـــد  رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
رئيس الفريق الوطنـــي الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا )COVID-19 ( الفريق 
طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل 
خليفة أن مملكة البحرين تولي اهتماًما 
خاًصـــا بتوفيـــر اإلمكانـــات والمقومات 
 COVID-19( للتصـــدي لفيروس كورونا
( مما أســـهم في توفير طاقة استيعابية 
لمراكز الفحص والحجر والعزل والعالج 
تفـــوق بمراحل طاقة اإلشـــغال الحالية، 
منوًها بالجهود الوطنية المتكاملة التي 
يقودهـــا ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الوزراء 

صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفـــة،، حيث كانت نتائج 
هـــذه الجهـــود المبذولـــة بـــروح الفريـــق 
الواحد دافًعا مســـتمًرا للعمل المتواصل 
بمـــا يحفـــظ صحة وســـالمة المواطنين 

والمقيمين في مملكة البحرين.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  وأوضـــح 
والحجـــر  الفحـــص  مراكـــز  أن  للصحـــة 
كادر  والعـــالج يشـــرف عليهـــا  والعـــزل 
طبـــي متخصـــص علـــى مـــدار الســـاعة، 
إذ تبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية الحاليـــة 
1667 ســـريًرا  لمراكـــز العـــزل والعـــالج 
في حين بلغ اإلشـــغال منها 225 سريًرا 

فقط، وتبلغ الطاقة االســـتيعابية لمراكز 
الحجر الصحي االحترازي 2504 أســـّرة 
172 ســـريًرا لحـــد  بلـــغ اإلشـــغال منهـــا 
اآلن، مؤكـــًدا أن مراكـــز الحجر الصحي 
الكاملـــة  القابليـــة  تمتلـــك  االحتـــرازي 
لتحويلهـــا لمراكز عـــزل وعالج في حال 

استدعى ذلك.
مـــن  أكثـــر  إجـــراء  تـــم  بأنـــه  وأضـــاف 
والعمـــل  للفيـــروس  فحـــص   28,000
مســـتمر من خالل آليـــة معرفة تفاصيل 
تواجدهـــم  وأماكـــن  المخالطيـــن  أثـــر 
لحصـــر المخالطيـــن وفحصهـــم والتأكد 
الجهـــود  بـــأن  منوًهـــا  ســـالمتهم،  مـــن 

ســـتتواصل بمـــا يعكـــس قـــدرة مملكـــة 
البحرين علـــى التعامل بمهنية مع كافة 
التطورات والمستجدات وفق منهجية 

متكاملـــة تضع نصب عينها فـــي المقام 
األول حفظ صحة وســـالمة المواطنين 

والمقيمين في مملكة البحرين.

المنامة - بنا

رصد 18 مليون دينار لتطوير شبكة الطرق الرئيسية
الـــمـــروريـــة ــات  ــ ــاق ــ ــن ــ ــت ــ لـــلـــحـــد مــــن االخ ــة  ــريـ ــويـ ــطـ ــذ 8 مـــشـــاريـــع تـ ــي ــف ــن ــف: ت ــ ــل ــ خ

أشار وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إلى 
أنــه تنفيــذا لتوجيهــات ولــي العهــد نائب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، 
فقــد تم إعداد برنامجين بهــدف التخفيف من االزدحامات المرورية وتطوير 
مســتوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويشــمل وضع حلول عاجلة لتخفيف 

االزدحامات وانسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة.

يضـــم  مقترحـــا  الـــوزارة  وأعـــدت 
عـــدة حـــزم مـــن مشـــاريع الطـــرق 
العاجلة قصيرة المدى للتعامل مع 
االختناقات المرورية والتي تشمل 
إجراء تعديالت بســـيطة وسريعة 
ومنخفضـــة التكلفـــة موزعـــة فـــي 
حيـــث  المملكـــة  أرجـــاء  مختلـــف 
تستغرق المشـــاريع االستراتيجية 
الكبـــرى وقتا زمنية طويال للتنفيذ 
التحســـينية  الحزمـــة  وشـــملت 
 11 المشـــاريع  هـــذه  مـــن  األولـــى 
موقعـــًا بكلفـــة بلغت ســـتة ماليين 

وأربعمائة وأربعين ألف دينار.
التحســـينية  الحزمـــة  وشـــملت 
االزدحامـــات  لتخفيـــف  الثانيـــة 
المرورية 16 مشـــروعًا عاجال نظرا 
للنجـــاح الملحـــوظ المتحقـــق مـــن 

الحزمة التحســـينية األولى، وتبلغ 
القيمـــة التقديريـــة لهذه المشـــاريع 
ســـبعة ماليين ومائتـــي ألف دينار، 
ويجـــري حاليـــا العمـــل علـــى إنهاء 
التفصيليـــة  التصاميـــم  إعـــداد 
والتنســـيق مـــع الجهـــات الخدمية 
علـــى الحزمـــة التحســـينية الثالثة 
والتي تشـــمل 10 مشـــاريع بتكلفة 
مالييـــن  أربعـــة  تبلـــغ  تقديريـــة 

وتسعمائة ألف دينار.
إجابتـــه  فـــي  الوزيـــر  وأضـــاف 
علـــى ســـؤال قدمه عضـــو مجلس 
الشـــورى رضا منفـــردي بخصوص 
االزدحامـــات المرورية، بـــأن هناك 
أيضـــًا المشـــاريع التطويريـــة ذات 
الطابع الخدمـــي ويهدف البرنامج 
التعـــاون  روابـــط  لمـــد  الثانـــي 

النـــواب  مجلـــس  مـــع  والتنســـيق 
المشـــاريع  مـــن  حزمـــة  لتنفيـــذ 
التطويريـــة ذات الطابـــع الخدمـــي 
الخدمـــات  تحســـين  أجـــل  مـــن 
إطـــار  فـــي  للمواطنيـــن  المقدمـــة 
المشـــتركة  البلديـــة  المشـــاريع 
المملكـــة،  محافظـــات  بمختلـــف 
وتشـــمل تطوير وتوسعة الشوارع 
الرئيســـية المؤديـــة إلـــى المناطـــق 
الطاقـــة  زيـــادة  بهـــدف  الداخليـــة 
المروريـــة،  للحركـــة  االســـتيعابية 
الطـــرق  إنشـــاء وصيانـــة  وإعـــادة 
الداخلية وإعادة تأهيل المتضررة 
منهـــا بهدف المحافظـــة عليها قبل 
أن يتدنى مستوى األداء اإلنشائي 

واألداء الوظيفي للطريق.
ولفـــت إلى أن الوزارة في تنســـيق 

وتعـــاون دائـــم مـــع اإلدارى العامة 
للمـــرور إليجـــاد الحلـــول الفوريـــة 
األختناقـــات  لتخفيـــف  الممكنـــة 
المرورية المتعلقة بتنظيم الحركة 
الســـكنية،  بالمناطـــق  المروريـــة 

وحول المدارس.

وسائل ذكية

مـــع  المناقشـــات  “تمـــت  وقـــال: 
حـــول  للمـــرور  األعلـــى  المجلـــس 
تطبيـــق اســـتخدام وســـائل النقـــل 
الذكية من خالل لوحات الرســـائل 
المتغيـــرة يتم من خاللهـــا التحكم 
لحركـــة  ومباشـــرة  حيـــة  بصـــورة 
السير على الطريق مما يساعد في 
تقليل االزدحام المروري وســـهولة 
حركـــة المركبـــات ومـــن ثـــم تقليل 

نســـب  وزيـــادة  الحـــوادث  نســـبة 
األمان المروري لمرتادي الطريق.

وأضـــاف: تم تركيـــب أربع لوحات 
 ۲۰۱۹ العـــام  خـــالل  إلكترونيـــة 
وتوجـــد خطة موضوعـــة لتركيب 
الربـــع  ثمـــان لوحـــات أخـــرى فـــي 
الثانـــي مـــن العـــام ۲۰۲۰، كمـــا تـــم 
أيضا العمل بالتنسيق مع المجلس 
تطبيـــق  علـــى  للمـــرور  األعلـــى 
الحلول الذكية المقترحة لتخفيف 
اإلزدحامـــات المروريـــة مـــن خالل 

أنظمة النقل الذكية “سكوت”.
وأردف بـــأن الـــوزارة لديهـــا حزمة 

من المشـــاريع التطويرية لتحسين 
شـــبكة منافـــذ المناطـــق الســـكنية 
اإلســـكانية  والمشـــاريع  الحاليـــة 
القائمـــة  وتشـــمل  المســـتقبلية 
وتقاطـــع  ســـار  تطويـــر  مشـــروع 
إلـــى  يهـــدف  والـــذي   ،35 شـــارع 
تحسين منافذ قرية سار وتسهيل 
عملية وصـــول القاطنين لمنازلهم، 
شـــوارع   4 إنشـــاء  جانـــب  إلـــى 
خدمـــة وســـبع محطـــات نقـــل عام 
واســـتحداث 5 إشـــارات ضوئيـــة، 
جديـــدا  موقفـــا   240 وتوفيـــر 

للسيارات.
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إجراء أكثر من 28 ألف 
فحص وآلية معرفة 

تفاصيل أثر المخالطين

إشغال 225 سريًرا 
من أصل 1667 

بمراكز العالج و172 
بالحجر من إجمالي 

 2504

مروة خميس
إعادة إنشاء وصيانة 

الطرق الداخلية 
وإعادة تأهيل 

المتضررة منها 

تركيب 8 لوحات 
إلكترونية وتوسعة 
جسر سترة إلى 4 

مسارات

رضا منفرديعصام خلف

إرباك تقني يعوق مشاركة شوريتين باجتماع “الشعبة” عن ُبعد
عقــدت اللجنة التنفيذية للشــعبة البرلمانية، صباح أمس، اجتماعها الثاني 

باستخدام نظام االجتماع عن بعد.

مجلـــس  رئيســـة  االجتمـــاع  ورأس 
النواب فوزية بنت عبدهللا زينل.

تنفيـــذ  مواصلـــة  االجتمـــاع  وأكـــد 
قـــرار وقـــف المشـــاركات البرلمانيـــة 

الخارجية نظرا للظروف الراهنة.
مـــن  عـــددا  االجتمـــاع  وبحـــث 
بجـــدول  المدرجـــة  الموضوعـــات 
مـــن  الـــواردة  األعمـــال والخطابـــات 
واالســـالمية  العربيـــة  االتحـــادات 
والدولية. من جهتها، قالت الشورية 

إنهـــا  “البـــالد”  لــــ  الفضالـــة  ســـبيكة 
وزميلتهـــا دالل الزايد لـــم تتمكنا من 
االنضمـــام الجتمـــاع اللجنة، بســـبب 
وجود إرباك تقني حال دون ربطهما 

باالجتماع عن بعد.
وذكـــرت أن القســـم المعنـــي بمجلس 
ربطهـــا  مـــن  يتمكـــن  لـــم  النـــواب 

لالنضمام لحضور االجتماع.
وبينت أنها كانت حريصة للمشـــاركة 
باالجتمـــاع ألنـــه عقـــد بعـــد تأجيـــل 

ألكثـــر من مرة ويتضمـــن بنودا هامة 
تستدعي النقاش.

إربـــاك  وأكـــدت ضـــرورة تالفـــي أي 
تقنـــي باالجتماعات المقبلة من أجل 
ضمـــان التمثيـــل المتـــوازن ألعضـــاء 
اللجنـــة  باجتماعـــات  المجلســـين 

التنفيذيـــة للشـــعبة البرلمانيـــة التـــي 
تضم أعضاء من المجلسين.

سبيكة الفضالة

اجتماع “الشعبة” عن ُبعد

الفضالة لـ “البالد”: 
القسم المعني 

بـ “النواب” لم 
يربطني باالجتماع

محرر الشؤون المحلية

ذكر المحامي الدكتور محمد الكوهجي أن المحكمة الكبرى المدنية الثالثة أمرت بإلزام إحدى شــركات المقاوالت أن تدفع لموكلته 
المتخصصة بأعمال التنظيفات، مبلغ يصل لقرابة 11 ألف دينار مع الفائدة القانونية بواقع 2 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام 

السداد؛ نظرا المتناعها عن سداد 5 فواتير تنظيف عدد من المباني لصالحها منذ العام 2015.

وأفـــاد أن تفاصيـــل القضيـــة تتحصل 
المدعيـــة  المقـــاوالت  شـــركة  أن  فـــي 
-موكلته- ونتيجـــة لتعامالت تجارية 
بينهـــا والمدعى عليها كون أن موكلته 
بالمبانـــي  العنايـــة  فـــي  متخصصـــة 
ســـواء من تنظيف وتشييد أو صيانة 

وخالفـــه، حيـــث اتفقـــت مـــع المدعى 
الخارجـــي  التنظيـــف  بشـــأن  عليهـــا 
والحوائـــط لعـــدد 5 مباني فـــي الفترة 
مـــن العـــام 2015 وحتـــى 2018، على 
ثمـــن متفق عليـــه بلـــغ 10919 دينارا، 
وهو المبلغ المترصد في ذمتها بشـــأن 

هذه المطالبة، إذ امتنعت عن ســـداده 
رغـــم مطالبتها بذلـــك، األمر الذي حدا 
بموكلتـــه رفـــع الدعـــوى بغيـــة صـــدور 
حكـــم بإلـــزام المدعـــى عليهـــا بســـداد 

المبلغ.
وفـــي أســـباب الحكم قالـــت المحكمة 

إنها استمعت لشـــاهد المدعية، والذي 
قـــرر أن المدعـــى عليهـــا أحـــد العمالء 
القديميـــن للمدعيـــة، وقـــد تـــم عمـــل 
التنظيـــف الخارجي لعـــدد من المباني 
بينهـــا فنـــدق بناء على طلـــب المدعي 
عليهـــا، وقـــد تم توفيـــر رافعـــات بهذا 
الخصوص، وأن ذمتها مشـــغولة بمبلغ 
المطالبـــة، وهـــو مـــا لم تنفيـــه المدعى 
عليها بأية شـــهود، كما أنهـــا لم تقم ما 
يثبت براءة ذمتها من المبلغ المطالبة 

بســـداده، مما يشير إلى انشغال ذمتها 
بمبلغ 10919 دينارا.

المحكمـــة  حكمـــت  األســـباب  فلهـــذه 
بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية 
مبلـــغ وقـــدره 10919 دينـــارا والفائدة 
لقانونيـــة بواقـــع 2 % مـــن تاريخ رفع 
الدعـــوى فـــي 9 ينايـــر 2019 وحتـــى 
تمـــام الســـداد وألزمتهـــا بمصروفـــات 
الدعوى ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب 

المحاماة.

2015 مــــــنــــــذ  فـــــــواتـــــــيـــــــر   5 ســـــــــــــــداد  عـــــــــن  امــــــتــــــنــــــع 

إلزام مقاول بدفع 11 ألف دينار لشركة تنظيفات

عباس إبراهيم

محمد الكوهجي



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

https://alwatannews.net/article/868946
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الخطة الوطنية “بحريننا” عام كامل من اإلنجازات
يصـــادف اليـــوم الخميـــس 26 مـــارس مرور عـــام كامل على تدشـــين الخطة 
الوطنيـــة لتعزيـــز االنتمـــاء الوطنـــي وترســـيخ قيـــم المواطنة التـــي أطلقتها 
وزارة الداخليـــة، وكانـــت بحـــق خطـــة وطنيـــة كبـــرى وســـباقة بنظرياتهـــا 
العمليـــة والتطبيقية من أجل وحـــدة المجتمع وترابط أبنائه وتحمل الجميع 
مســـؤولياتهم وارتباطهم بأرض البحرين العزيزة، وعلى مدى العام شـــاهدنا 
خطـــوات كبيـــرة وإنجـــازات ضخمـــة تحققت فـــي الخطـــة الوطنيـــة لتعزيز 
االنتمـــاء الوطنـــي وترســـيخ قيـــم المواطنة، منهـــا ما خرج إلى حيـــز التنفيذ 
ومنهـــا مـــا هو قـــادم، وتتلخص أهداف هـــذه الخطة كما نعـــرف في “الحفاظ 
علـــى القيـــم والعادات والتقاليد األصيلة ألبناء البحرين التي تجســـد األخوة 
وتعكـــس أروع صور التكاتف بين أبناء الوطن الواحد، والعمل بروح وطنية 
مـــن أجـــل تنمية الجهود في الحفاظ على أمن الوطن واســـتقراره، وذلك من 
خالل تعزيز شعور المواطن باالنتماء وجعله سلوكا إيجابيا ومسؤوال يساعد 
على تماسك الجبهة الداخلية بين جميع أطياف المجتمع”، إلى جانب تقديم 
105 مبادرات مختلفة تندرج تحت 5 محاور وهي برامج االنتماء، وحمالت 

العالقات العامة، واإلعالم، والمناهج والمقررات، والتشريعات واألنظمة.
إن الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ قيم المواطنة، تنطلق 
من قيمة أساســـية في مســـألة إعـــداد الجيل وبناء المجتمـــع، واعتبار الوالء 
للوطن والقيادة قيمة عليا، ومن أسمى األهداف، ألن المفتاح المركزي لتقدم 
أي بلـــد هو الوالء والشـــعور بالمســـؤولية تجاهه، وليس “االنتماء الشـــكلي”، 
وهي مســـألة كبرى تخدم مســـيرتنا الوطنية بقيادة سيدي جاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.
وألن الشباب زهور المستقبل وعماده، فينبغي تهيئة األجواء الصحيحة  «

إلطالق قدراته اإلبداعية، وحسب الخطة الوطنية هناك العديد من البرامج 
والمبادرات التي تستهدف الشباب وتم تنفيذها وتطبيقها، وعلي سبيل 
المثال ال الحصر “مبادرة معا” “الخطاب السياسي” “الحملة اإلعالمية 

للثقافة البرلمانية” “مدينة الشباب 2030” “سجل التميز الوطني” 
“رسالة المتفوقين” “صنع في البحرين” “جوائز ريادة األعمال” “مهرجانات 

البحرين” “أمناكم الله” وغيرها. الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
وترسيخ قيم المواطنة، قوة فاعلة مؤثرة في المجتمع والوطن.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

خلك في البيت
كثيـــرون هم من يشـــكون الوضع بتذمـــر، فلم يعتادوا على البقـــاء في المنزل، 
فوجـــدوا أن الدعـــوات االحترازية للوقاية من اإلصابـــة بمرض كورونا )كوفيد 
19( فـــي الحـــرص علـــى عـــدم الخروج مـــن المنـــزل إال للضـــرورة تخنقهم، ولو 
عرفوا السبب من هذه الدعوة لبقوا في منازلهم، فلماذا نعزل أنفسنا 14 يومًا؟
النـــاس مـــن حولنا ينقســـمون ألربـــع مجموعـــات )A, B, C, D(، فئـــة A أول من 
حملـــوا العـــدوى مـــن المـــرض، وكان من الســـهل اكتشـــافهم لوجـــود األعراض 
وأغلبهـــم تماثلـــوا أو يتماثلون للشـــفاء، يخرج A ويقابـــل C، ويمر في طريقه، 
فـــي األماكـــن العامـــة علـــى شـــخص غريـــب هـــو B. وكل مـــن A و B ال يعرفان 
بعضهمـــا، وألن A يتعامـــل مـــع C فمن الســـهل الوصول إليهم، إذ هـــم غالبًا من 
أفراد العائلة واألصدقاء، والجيران، والباعة وغيرهم، وبذلك فمن السهل عزل 
C ووضعـــه تحت المالحظة الطبية، والفئة األخيرة وهي D تمكث في المنزل 

وال تخرج منه.
المشـــكلة أننا ال نســـتطيع أن نجد B! فال أحد يعلم من هو B، حتى B ال يعرف 
وال يعلـــم أنـــه B! وهنـــا تكمـــن الخطورة علـــى D الـــذي يخرج مـــن منزله، وقد 
يتعامـــل أو يمـــر بالقـــرب من B! وعندها يتحول D الســـليم إلـــى B جديد دون 

أن يعلم. 
فعندما تدعو السلطات في الدول إلى العزل المنزلي، فهي تسعى إلى اكتساب 
الوقـــت الكافي للعثور على مجموعة B المنتشـــرة فـــي المجتمع، وهي ال تعلم 
أصـــالً أنهـــا مصابة بالمرض، كون احتضان الفايروس يســـتمر لـ 14 يومًا، وهي 
المـــدة التـــي مـــن خاللهـــا ســـتظهر األعـــراض المرضيـــة علـــى فئـــة B الملتقطة 
للفايـــروس دون علمهـــا، وبهـــذه الطريقة فقـــط يمكن الوصول إلـــى B وعزلهم 
ورعايتهـــم والحـــد مـــن وجـــود B جدد، إلـــى أن تتم الســـيطرة والقضـــاء على 

انتشار الفايروس. 
ال تجعل من البقاء في المنزل سجنًا كي ال يكون كذلك، برمج نفسك ونفسيتك 
علـــى أنهـــا فتـــرة زمنيـــة وســـتنتهي، اســـتثمرها في نفســـك، وعائلتـــك، مارس 
الرياضة، اقرأ، شاهد األفالم، شارك من تحب اللعب أو تبادل األحاديث، اركن 

للراحة واالستجمام والهدوء النفسي، وال تجعل من األمر عذابا وجحيما.

ياسمينة: فلنتعاون ونمكث في منازلنا قدر المستطاع. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

تفضـــل عاهـــل البـــالد جاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة “حفظـــه هللا” بتوجيه 
الحكومـــة الُموقرة لوضع مجموعـــة من القرارات واإلجـــراءات المالية واالقتصادية 
لمعالجـــة تداعيـــات وباء الكورونا في البحرين بقيمة )4.3( مليارات دينار، منها )دفع 
الحكومـــة رواتـــب المواطنين بالقطاع الخاص ألشـــهر أبريل ومايـــو ويونيو 2020م 
بقيمة إجمالية 215 مليون دينار، التكفل بفواتير الكهرباء والماء لكل المشتركين من 
األفراد والشـــركات للشـــهور الثالثة المقبلة بقيمة 25 مليون دينار، إعفاء المؤسسات 
التجاريـــة من الرســـوم البلدية بمبلغ 25 مليون دينار للشـــهور الثالثـــة المقبلة، إعفاء 
المؤسســـات الصناعية والتجارية من رسوم استئجار األراضي الصناعية الحكومية 

للثالثة األشهر ذاتها(، وغيرها من القرارات.
وتأتـــي هذه المبادرة الملكية الكريمة لتمكين البحرين من تجاوز كل آثار هذا الوباء 
لدعم المواطنين والشـــركات والمؤسسات التجارية، وبما ُيحقق السالمة للمواطنين 
والمقيميـــن، ويضمـــن مواصلـــة النمو المســـتدام لمختلف القطاعـــات، وألجل توحيد 
الجهود الوطنية لمواجهة هذا الوباء. القيادة السياسية والحكومة الرشيدة ستسخر 

كل اإلمكانيات والجهود في تحقيق هذه األهداف في هذه الظروف االستثنائية.
وُتمثـــل هـــذه المبـــادرة رؤية ملـــك البحرين الوطنيـــة الدقيقة مقرونـــة بالعمل الجاد 

المـــدروس للحفـــاظ على اســـتدامة النمو االقتصادي وتحقيق االســـتقرار المعيشـــي 
لأُلســـر البحرينيـــة، كما أنها تعكس االســـتراتيجية الشـــاملة والمتكاملـــة التي تتبعها 
مملكـــة الحكومـــة والنابعة من االهتمـــام الكبير للقيادة السياســـية بمواجهة آثار هذا 
الوبـــاء وحرًصـــا منها علـــى الحفاظ على صحة وســـالمة المواطنين وعلى اســـتمرار 
برامج الدولة ومســـيرة التنمية الوطنية المستدامة، وتحقيق االطمئنان واالستقرار 

االجتماعي واالقتصادي أفراًدا ومؤسسات.

إن تكفل الحكومة بدفع رواتب البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لثالثة  «
أشهر قادمة سيضمن استقرار واستدامة الوظائف وعدم المساس بمستوى 
معيشة المواطنين، وسيعزز من قدرة أصحاب العمل في حال تعرضهم ألية 

آثار سلبية جراء تأثر أعمالهم ويجعلهم أكثر قدرة على مواجهة أية ظروف 
استثنائية. وستنعكس فوائد هذا القرار على العمال والموظفين وأصحاب 

العمل والمجتمع عموًما، ما سُيحافظ على المكتسبات االقتصادية للبحرين، 
وهي إجراءات تؤكد دور الدولة في حماية االقتصاد الوطني في مختلف الظروف 

ودعم القطاع الخاص الستعادة نشاطه والنهوض بمسؤولياته والتي تأتي 
ضمن أهداف رؤية البحرين االقتصادية 2030.

وإذا نظرنـــا إلـــى مـــا وصلت إليه البشـــرية اليوم مـــن إعمار وعلـــم وتكنولوجيا، نجد أنه 
لـــوال انطـــالق قائـــدي القيم العليا بمـــا يملكون مـــن رؤى حقيقية لذواتهم، لمـــا كان ذلك 
التطور واإلبداع اإلنســـاني، وقد كانت هناك بداية لكل مجال منذ خلق البشـــرية، فلوال 
وجـــود قيمـــة العلم منذ العصر الحجري لما وجدت النار، ولـــوال وجود قيمة الطهي منذ 
ذلك العصر لما شـــويت لحوم الحيوانات، كل تلك القيم كانت بصورة بدائية وتطورت 
بشـــكل مبهر إلى ما وصلت عليه اآلن من إبداع ال متناهي، حيث إنها بدأت من منطلق 
بقاء الجســـد إلى ما نحن عليه اآلن من إبداع وتألق، ومع مســـتجدات الحياة المعاصرة 
وما آل إليه أغلب البشـــر من ســـعي وراء الكســـب والظهور، ومـــن مفاهيم مغلوطة عن 
النجاح والثروة والعالقات والســـعادة، أصبحوا يعيشـــون في أوهام بعيدة عن الحقيقة 
المعنية بخلقهم، لماذا هي أوهام؟ ألن ما يعيشونه هو مجرد فقاعة الغاية منها تعويض 
مـــا يعانونـــه من نقص ذاتي، يدفعهم إلـــى تقليد المبدعين القلة من قائـــدي القيم العليا 

الحقيقيين.
هؤالء يعيشـــون يوميا في برمجة العقل الالواعي الذي نشـــأ من تخزين أفكار يؤمنون 
بهـــا وكأنهـــا معتقـــد ال ينفكون عنه، تلك األفـــكار اختزنت من التنشـــئة والتعليم وثقافة 
المجتمع، هذا باإلضافة إلى إسقاطات وأحكام من تجاربهم وخبراتهم الشخصية، تلك 
األفـــكار المختزنة تحمل في العقل وكأنها برنامج يعاد تشـــغيله على شـــكل ســـلوكيات 
وعـــادات يوميـــة، واألخطر من ذلك يشـــغل ذلـــك البرنامج كـــرد فعل انعكاســـي تلقائي 

ألحداث وأشخاص مثيرة لالنفعاالت، يجعلهم ال ينفكون عن العيش في الماضي، فكأن 
الزمن متوقف عند ذلك المخزون وعداد أعمارهم الزمنية مستمر بالعد التصاعدي! هنا 
يكمن الخطر الحقيقي الذي ال يدركون عنه سبيال، ذلك ألنهم يعيشون في سجن العقل 
الذي يعيق انطالقتهم اإلنسانية نحو المستقبل، يعيشون تحت وطأة هرمونات التوتر 
كالنورإبينفريـــن، حيـــث تجـــد هـــؤالء مشـــتتين يعانون من نـــزول المناعـــة وعلى األقل 
مرض جســـدي أو نفســـي، هؤالء يعيشـــون في إدمـــان يجعلهم في حالـــة متعة مؤقتة، 
ناهيك عن المشاعر المتطرفة الناتجة عن الخوف والغضب والحسرة والشعور بالذنب 
وعيش دور الضحية، وما إلى ذلك من مشاعر مؤلمة، كيف يعادل جسد هؤالء فيروس 

الكورونا المؤثر سلبا على توازن الجسد بإيجابية المناعة المتدنية؟.
من هنا يمكن أن نفهم رســـالة الكورونا، التي هي رســـالة لإلنسانية، ألن رسالة اإلنسانية 
هي رســـالة الحب الواعي الذي ال يتفعل إال بإدراك رســـائلنا الذاتية أوال، أي قيمنا العليا 
الذاتية في أي مجال كان، ألن اإلنســـانية تحتاج إلى العطاء واإلبداع في كل مجاالت 
الحيـــاة، مـــن فن وأدب وموســـيقى وعلـــم وتكنولوجيا وعلـــوم إنســـانية وأزياء وطهي 
وزراعـــة وهندســـة وغيرهـــا، فالحـــب الواعي ينشـــأ فقط من تفعيـــل القيمـــة العليا ألنه 
مبني على شـــعور متوازن حقيقي معني بخلق اإلنسان، ألن فيه استمتاع في مصاعب 
وتحديـــات القيمـــة وامتـــالء وســـعادة فـــي اإلنجـــاز، والحـــب الواعـــي يحقق التســـامح 

والسالم الذي يتحدث عنه العالم.

عبدعلي الغسرة

د. ندى أحمد الحساوي

قرارات اقتصادية لمواجهة الكورونا

رسالة الكورونا اإلنسانية )2(

عودة سمو األمير... التباشير والدالالت
جاءت العودة الميمونة لصاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رئيـــس الـــوزراء الموقـــر ألرض الوطن بعد أن أفـــاء هللا عليه 
بتمـــام الصحـــة والعافية كأول تباشـــير الفرح في هذه الســـنة التي تبدو 

صعبة جدا حتى اآلن.
مـــاذا تعنـــي عـــودة صاحب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة لعموم شـــعب 
البحريـــن؟ ولماذا ابتهج هذا الشـــعب الكريم األصيل بعودته وغرد فرحا 
علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعي رغم أننـــا في أزمة صحيـــة عالمية؟ 
إن مشـــاعر الفـــرح والســـرور ابتهاجا بعودة ســـمو رئيس الـــوزراء كبيرة، 
فلـــم تغط عليهـــا أية أزمة مهمـــا تضخمت، ولوال اإلجـــراءات االحترازية 
المعتمدة لمكافحة فيروس كورونا وأبرزها عدم التجمع، لوجدنا مواكب 
المحبين ومظاهر الفرح في استقبال سموه قرب مطار البحرين الدولي.
إن عودة سمو األمير خليفة بن سلمان إلى أرض مملكتنا الحبيبة ليست 
حدثـــا عارضا، فســـموه باني النهضـــة الحديثة ومهندس برامـــج التنمية، 
بـــل إن محبة شـــعب البحرين لســـموه منهـــج للقيادة يســـتحق أن يدرس 
فـــي الجامعـــات كواحد من أبرز نماذج القيادة بما يميز ســـموه من حكمة 
أخرجـــت محبوبتنـــا البحريـــن مـــن دوامة أزمـــات عديدة، ورؤية ســـموه 

أسست لنهضة تنموية أشاد بها العالم أجمع.
إن محبة شـــعبنا األصيل لســـموه ليســـت وليـــدة األمس واليـــوم، بل هي 
نتـــاج حتمـــي الهتمام ســـموه الدائم بكل مناطق البحرين وتأكيد ســـموه 
الدائم أن تحصل جميع مدن البحرين وقراها على نصيبها من الخدمات 
والمشاريع. إن المحبة بين سموه والشعب جاءت لمعرفة أبناء البحرين 
بمدى اهتمام ســـموه بتفاصيل احتياجاتهم وشـــكواهم، فهو المتابع لكل 
مـــا يطرحونـــه من مطالب وإشـــكاليات عبـــر الصحافة المحلية، وســـموه 
الذي يؤكد على مسؤولي الحكومة بضرورة اتباع سياسة الباب المفتوح 

مع جميع المواطنين والمراجعين.
الوطن اليوم - بوجود سموه بيننا - أكثر عافية وصالبة في مواجهة  «

الطارئ الصحي الذي يجتاح العالم، وبمجرد أن تنقشع هذه السحابة 
السوداء، سنشهد الوفود الشعبية تتسابق لنيل شرف لقاء سموه وتهنئته 

المباشرة بدوام نعمة الصحة والعافية.

Raja.marhoon@gmail.com

رجاء مرهون



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

https://alwatannews.net/article/868946

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1204926

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1204930

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1204931

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1204932

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1204896

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1204900

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1204928

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1204878

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1204909

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1204947

https://www.alayam.com/alayam/local/849468/News.html

https://www.alayam.com/alayam/local/849318/News.html

https://www.alayam.com/online/local/849437/News.html

https://www.alayam.com/online/local/849418/News.html

https://www.alayam.com/online/local/849417/News.html

https://www.alayam.com/online/local/849385/News.html

https://www.alayam.com/online/local/849383/News.html

https://www.alayam.com/online/local/849380/News.html

https://www.alayam.com/online/local/849375/News.html

https://alwatannews.net/article/872545

https://alwatannews.net/article/872488

https://alwatannews.net/article/872465

https://www.alayam.com/online/local/849372/News.html

https://alwatannews.net/article/872544

https://alwatannews.net/article/872479

https://alwatannews.net/article/872451

https://www.alayam.com/alayam/local/849469/News.html

https://alwatannews.net/article/872525

https://alwatannews.net/article/872470

https://alwatannews.net/article/872441

https://www.alayam.com/alayam/local/849475/News.html

https://alwatannews.net/article/872548

https://alwatannews.net/article/872520

https://alwatannews.net/article/872546

https://alwatannews.net/article/872519

https://alwatannews.net/article/872543

https://alwatannews.net/article/872501

روابط األخبار



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

https://alwatannews.net/article/868946

https://alwatannews.net/article/872425

https://alwatannews.net/article/872423

https://alwatannews.net/article/872371

https://alwatannews.net/article/872365

https://alwatannews.net/article/872547

http://albiladpress.com/news/2020/4181/columns/635238.html

http://albiladpress.com/news/2020/4181/columns/635244.html

http://albiladpress.com/news/2020/4181/columns/635245.html

http://albiladpress.com/news/2020/4181/columns/635246.html

http://albiladpress.com/news/2020/4181/bahrain/635201.html

http://albiladpress.com/news/2020/4181/bahrain/635184.html

http://albiladpress.com/news/2020/4181/bahrain/635211.html

http://albiladpress.com/news/2020/4181/bahrain/635203.html

http://albiladpress.com/news/2020/4181/bahrain/635139.html

http://albiladpress.com/news/2020/4181/bahrain/635120.html

http://albiladpress.com/newspaper/4181/635278.html

http://albiladpress.com/newspaper/4181/635272.html

http://albiladpress.com/newspaper/4181/635266.html


