
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 29 مارس 2020 

 اليوم :     األحد



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

20| Ω2020 ¢SQÉe 29 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 5 óMC’G – ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15346) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Sun 29 Mar 2020 - No. (15346) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

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

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

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

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

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

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

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

.¢ü°üîàe
(2¢U π«°UÉØàdG) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a äGOGóeE’G ¢ü≤f

(3¢U π«°UÉØàdG)

Ωƒ«dG áMhódG »a ø«≤dÉ©dG AÓLE’ á∏MQ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.áeÉ©dG IÉ«ëdG ¥É£f »a

(9h8 ¢U π«°UÉØàdG)

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

.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ |

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

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

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

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

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

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

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

.áØ«ë°üdG
(16¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.¬cGƒØdGh äGhGô°†îdG

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

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

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

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

.áªgÓédG ºjôe .O |



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

6Ω2020 ¢SQÉe 29 - `g1441 ¿ÉÑ©°T 5 óMC’G – ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15346) Oó©dG 2

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

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

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

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

.™«ªédG Oƒ¡L ôaÉ°†àHh -

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

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

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

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

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

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

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

.¢ù∏éªdG ÜGƒf øe OóY

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

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

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

.ÉfhQƒc

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

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

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

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

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

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

.»dhódGh »ª«∏bE’G

 …ô°ShódG  ≈°ù«Y  ÖFÉædG  ócCG   

 äÉ¡«LƒàdG ¿G ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y

 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe á«eÉ°ùdG

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

 øe  ôeCG  »àdGh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY

 áLÉàëªdG  ô°SC’G  IóYÉ°ùªH  É¡dÓN

 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ió`̀d  á∏é°ùªdG

 πª©dG  IQGRhh  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd

 IQô°†àªdG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh

 ÉfQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  äÉ«YGóJ  øe

 ájÉYô∏d  »≤«≤M  ¢SÉμ©fG  ’EG  »g  Ée

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

 Iô≤à°ùªdGh  áªjôμdG  IÉ«ëdG  ¿Éª°†d

.zº¡d

 √òg  ¿EG{  :…ô°ShódG  ±É°VCGh

 ∂∏ªdG  ádÓL  øe  á«fÉ°ùfE’G  ÉjÉ£©dG

 ájƒHC’G ôYÉ°ûª∏d »∏éJ »g ióØªdG

 óæ°ùdG  ¬àdÓL  ¿ƒμd  ,¬Ñ©°T  √ÉéJ

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

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

.πμc ºdÉ©dÉH

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

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

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

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

 Ö©°T ΩÉeCG â∏dP É¡fCG GócDƒe ,ióØªdG

 ¢ùªJ äOÉc »àdG ÖYÉ°üªdG øjôëÑdG

 ¬àdÓL  πNóJ  ’ƒd  áªjôμdG  º¡JÉ«M

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

.z¿CÉ°ûdG Gòg »a á«eÉ°ùdG

 ôμ°ûdG  ¢üdÉN  ÖFÉædG  ™``̀aQh

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

 ¢ù«FôdG ióØªdG OÓÑdG πgÉY ádÓédG

 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  …ôîØdG

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

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

 º¡JÉLÉ«àMG  ¢ùª∏Jh  »aƒdG  ¬Ñ©°T

 äÉÑ°SÉæªdGh  ±hô¶dG  ∞∏àîe  »a

,º¡d áªjôμdG IÉ«ëdG ô«aƒJh

 á«μ∏ªdG  áeôμªdG  √òg  ¿CG  Éæ«Ñe

 ≥«°ùæàdÉH  Égò«ØæJ  ºà«°S  »`̀à`̀dGh

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

 ô°SC’G  √ò`̀g  äÉLÉ«àMG  ô«aƒJ  »`̀a

 AÉÑYC’G øe ∞Øîà°Sh º¡JÉeõ∏à°ùeh

 Gòg  »`̀a  É¡fƒ¡LGƒj  »àdG  ájOÉªdG

 ájÉYôH  Gó«°ûe  ,»FÉæãà°S’G  ±ô¶dG

 ºFGódG  ¬eÉªàgGh  á`̀jƒ`̀HC’G  ¬àdÓL

 ¢ùª∏Jh  »aƒdG  ¬Ñ©°T  äÉÄa  ™«ªéH

 ±hô¶dG  ∞∏àîe  »a  º¡JÉLÉ«àMG

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

.º¡d áªjôμdG

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.º¡àë°Uh º¡àeÓ°S

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

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

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |

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

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

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

.êQÉîdG øe ø«eOÉ≤dG

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

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

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

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

 »æWƒdG  ÖLGƒdÉH  ¬æe  kÉfÉªjEG  ∂dPh

 ™ªàéªdG OGôaCG á«Yƒàd »YÉªàL’Gh

 Iô¨K  ≈∏Y  …óæL  ƒg  Oô`̀a  πc  ¿CGh

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

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

 ôî°ùj  ¿CG  ∫Éée  …CG  »a  ÓeÉY  hCG

 øWƒdG  áeóN  »a  √QhOh  ¬àÑgƒe

 IQGOEG  ¿ƒμj  ¿CGh  ™ªàéªdG  OGô`̀ aCGh

.™«ªédG ø«©J ô«N

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

 øe ô°ûæJh »eƒj πμ°ûH º«eÉ°üàdGh

 »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ∫ÓN

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

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

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

.É¡«∏Y øWƒdG ∫É°†aCG øe AõL

..…Oƒ©°S ÖjOCG ™e ¿hÉ©àdÉH

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

.óªM øH ó¡a .O |

.ø°ùMƒH ìÓ°U |

.…ô°ShódG ≈°ù«Y |

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

.äÉeRC’G IQGOEG

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

 á©HÉàeh  ΩÉªàgG  øe  ó¡©dG  »dh

 áaÉc  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ¿Éª°†d

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

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

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

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

.É kÑ©°Th IOÉ«b øjôëÑdG ßØëj

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

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

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

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

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

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

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

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

.Qƒ¡ªédGh

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

 .…OÉªëdG ¬∏dG

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

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

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

 å«M  ,á«°SQóªdG  áë°üdG  º°ùb

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

 ÉØJÉg  16  Oó©H  á«©ªédG  ´ôÑJ

 ,âfôàfE’ÉH  øë°T  §N  ™e  É«cP

 ºYO  »`̀a  á«©ªédG  ø`̀e  áªgÉ°ùe

 áëaÉμe »a áë°üdG IQGRh Oƒ¡L

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.ájô°ûÑ∏d ∑ôà°ûªdG

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

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

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

:º∏≤H
¬∏dG Ö«ÑM QƒfCG ÒØ°ùdG

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

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

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

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

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

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

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

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

.á≤HÉ£ªdG Iõ¡LC’G

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

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

 IQGOE’G  ó¡©ªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ¢ùª°T

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

 á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdG IOÉbh QOGƒc

 äÉjóëàdGh  äÉ``̀ eRC’G  á¡LGƒe  »`̀a

 óMGh  ≥jôØc  É©e  πª©dGh  á∏Ñ≤ªdG

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

 õjõ©àH áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e ΩÉªàgG

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

 á«dhDƒ°ùe øe ™HÉf áægGôdG ±hô¶dG

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

 øe  ™aôj  ÉªH  »eƒμëdG  ∞XƒªdG

 »àdG  á«eƒμëdG  äÉLôîªdG  IAÉØc

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

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

 »YÉªàLG móYÉÑJ øe á«dÉëdG á∏MôªdG

 IQhô°V »©j , ḿ Gh m™ªàée øe ™HÉf

 ≈∏Y ®ÉØëdG ™e »©ªàéªdG óYÉÑàdG

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

.á«æWƒdG äÉ©∏£àdÉH »≤JôJ

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

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

 º∏©qàdÉH  á°UÉîdG  ¬éeGôH  ∞«ãμJ

 äGQhó`̀dG  É°Uƒ°üNh  ,»fhôàμdE’G

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

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

 Ü qQóªdG  ø«H  Ée  ô°TÉÑªdG  πYÉØàdÉH

 õjõ©J  »a  º¡°ùj  ÉªHh  ø«HQóàªdGh

 π°üëj  »àdG  á«ª«∏©àdG  äÉLôîªdG

.»≤∏àªdG É¡«∏Y

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

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

 PEG  ,z(8)  ATLAS.ti{  èeÉfôH

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

.ΩOÉ≤dG πjôHCG 20h 6 ø«H Ée »fÉée

 IQhO  ¿EG  ¢ùª°T  ø`̀H  .O  ∫É``̀bh

 á°ü q°üîe äÉfÉ«Ñ∏d »YƒædG π«∏ëàdG

 áeÉ©dG  IQGOE’G  ô«à°ùLÉe  áÑ∏£d

 »ª∏©dG åëÑdG ∫Éée »a ø«ªà¡ªdGh

 áeRÓdG  äGQÉ¡ªdÉH  ºgójhõJ  ±ó¡H

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

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

 äÉ«FÉ°üMEG  ≈∏Y  á«æÑe  áé¡æªe

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

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

.»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG

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

.¢ùª°T øH óFGQ .O |

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

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

.»MÉæL ¿ÉªjEG |

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

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

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

.á«Yƒ£àdG á∏ªëdG »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 áμ∏ªª∏d á«bÉÑà°S’G äGAGôLE’G ¿CG ≈∏Y äócCGh
 ¬H  iòàëj É kLPƒªf  âëÑ°UCGh  á«ªdÉY  IOÉ°TEG  âb’
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  ,äÉeRCÓd  …ó°üà∏d
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
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 äÉeƒ∏©eh  πFÉ°SQ  ∫É°üjEG  É¡aóg  ,ájƒYƒJ  ƒjó«a
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 ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG π``̀jõ``̀L Ωó``̀≤``̀ f{ : kÓ``̀ FÉ``̀ b
 ≈∏Y  á≤£æªdG  ÜÉÑ°ûd  ¿Éæàe’Gh

 IQOÉ``Ñ``ª``dG √ò``̀¡``̀d º`̀¡`̀à`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG
 »``dÉ``gCG Ωó``î``J »``à``dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 äÉ`̀LÉ`̀ë`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀J  ø`̀e  á≤£æªdG
 ±ó`̀¡`̀H á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh á`̀«`̀æ`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG
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 ≥jôa ™e ≥«°ùæàdG ≈∏Y É«°üî°T
 ºbQ  ¢ü«°üîJ  ºà«°Sh  πª©dG
 π«¡°ùàd πª©dG ¥ôa ™e π°UGƒà∏d
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG º`̀jó`̀≤`̀ Jh π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ dG
 IÉYGôe  ™e  »dÉgCÓd  ájQhô°†dG
 ™æe ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀H  ΩÉ``̀à``̀dG  ΩGõ```à```d’G
 G kOó°ûe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG

 øª°V  πª©à°S  ¥ô`̀Ø`̀dG  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y
 áHƒ∏£ªdG  •hô°ûdGh  äGAGôLE’G

.á«æ©ªdG äÉ¡édG πÑb øe

 IQOÉ``Ñ``e ≥`̀ ∏`̀£`̀J ø`̀«`̀«`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L
zÉ```fhQƒ```c ó``°``V É``` k©```e{ á`̀ ∏`̀ ª`̀ M º``̀Yó``̀ d

 á``«Yƒ£J ¥ô``a π«μ``°ûJ :»eƒ``°ù©dG Ö``FÉædG
»dÉgC’G á``eóîd áª``°UÉ©dG ≈``dhCG ÜÉÑ``°T øe

.»eƒ°ù©dG ∫OÉY |
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:ô£°ùdG ∫hCG
 äGóéà°ùªdGh  ,á`̀æ`̀gGô`̀dG  ±hô`̀¶`̀dG  º°†N  »`̀a
 »a  äÓëªdG  ÜÉë°UCG  ÅLƒa  ,¢SÉædG  äÉLÉ«àMGh
 áÑ°ùæH  ájó∏ÑdG  øe  QÉéjE’G  IOÉjõH  …õcôªdG  ¥ƒ°ùdG
 áMGô°üH ..»°VÉªdG ôjÉæj ô¡°T øe »©LQ ôKCÉHh %20
 πªëàj  -πbC’G  ≈∏Y  É«fÉ°ùfEG  -  π°UÉëdG  ™°VƒdG  πg

??..äGQGô≤dG √òg πãe

:§≤a º∏©∏d 
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 ??..Éæ©ªàée »a IQOÉÑªdG √òg πãe iôf ’

:¿Éc ÉªæjCG Ωôμeh Rõ©e ..»æjôëÑdG 
 ..áª¨dG  √ò`̀g  »°†≤æà°S  ..á```̀eRC’G  √ò`̀g  ôªà°S
 ..…óëàdG  Gòg  RhÉéàæ°S  ..áHÉë°ùdG  √òg  ìGõæà°S
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 ,ø«°ü∏îªdGh AÉ«ahC’ÉH ,IôNGRh IO’h øjôëÑdG »g
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 ¢ù«d ¬fCÉH »æjôëÑdG ∞°Uh øY äÉ«∏≤Y ¢†©H ô«¨àJ
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 ∫PÉîJ ™eh ,¿hÉ©Jh óYÉ°Sh º¡°SCG  øe nOƒ¡L ≥Kƒf
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 ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEG ôÑN CGô≤f ºd GPÉªd ∫GDƒ°ùdG ≈≤Ñjh ..É¡«a
 »a  ÖYÓàe  z…ƒ«°SBG{  ™FÉH  hCG  ,zó`̀MGh{  ôLÉJ  ≈∏Y
 »a  ÉfôeCG  Ö«éY  ??..zá£°ùH{  »a  ƒd  ≈àM  ,QÉ©°SC’G
 QÉÑNCGh  á«dGƒàe  ôjQÉ≤J  ..áHÉbôdGh  OÉ°ùØdG  áëaÉμe
 øμdh  ,»μà°ûj  πμdGh  ..çóëàj  ™«ªédGh ..Iôªà°ùe
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 Rõ©e ..»æjôëÑdG
¿Éc ÉªæjCG Ωôμe

 á`̀£`̀î`̀dG º```̀YO Oƒ``¡``L QÉ````̀WEG »``̀a
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 »a ¿Éμ°SE’G áæéd âYô°T z19 ó«aƒc{
 ΩGóîà°SÉH  ájQhódG  É¡JÉYÉªàLG  ó≤Y
 ∫hÉæJh  ,zó`̀©`̀H  ø`̀Y  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G{  á«æ≤J
 äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG ø``e GOó```̀Y ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ≈∏Y äõ`̀cô`̀ J ,á`̀∏`̀LÉ`̀©`̀dG á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G
 âÑdGh  á«fÉ°ùfE’G  ä’ÉëdG  øe  ójó©dG

.É¡«a
 Gò¡H  ¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G  IQGRh  äó````cCGh
 ∞«XƒJ  ≈dEG  ≈©°ùJ  É¡fCG  ¢Uƒ°üîdG
 ¬fCÉ°T  ø`̀e  É`̀e  π`̀ c  »`̀a  É«LƒdƒæμàdG
 ÉXÉØM É¡«Ñ°ùàæe ø«H •ÓàN’G π«∏≤J
 äÉ¡«Lƒà∏d  É≤«Ñ£Jh  ,º¡àeÓ°S  ≈∏Y

 äGAGô````````̀LE’G PÉ``̀î``̀JÉ``̀H á`̀ «`̀ eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG
 ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  áÑ°SÉæªdG
 ΩGóîà°SG  ¿CG  ≈``̀dEG  Iô«°ûe  ,»`̀LÉ`̀à`̀dG
 É«°TÉªJ  »JCÉJ  ó©H  øY  ∫É°üJ’G  á«æ≤J
 π«©ØJ  ≈`̀∏`̀Y  IQGRƒ``````̀ dG  ¢``̀Uô``̀M  ™``̀e
 ≈∏Y OÉªàY’Gh É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SG
 IQGRƒ`̀dG  »dƒJ  PEG  ,IôμàÑªdG  ∫ƒ∏ëdG
 É«LƒdƒæμàdG π«©ØJ »a É¨dÉH ÉeÉªàgG
 äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀Jh äÉ``LÉ``«``à``MG »`̀Ñ`̀∏`̀j É`̀ ª`̀ H
 äÉeóîdG øe ø«©ØàæªdGh ø«©LGôªdG
 IQGRƒdG ¢UôM QÉWEG »ah .á«fÉμ°SE’G
 ó≤a  ,ø«æWGƒªdG  áeóN  á∏°UGƒe  ≈∏Y
 IOÉØà°S’G ≈dEG ø«©LGôªdG ™«ªL âYO
 É¡eó≤J »àdG á«fhôàμdE’G äÉeóîdG øe

 ºjó≤J  ≥∏©àj  Éª«a  GójóëJh  IQGRƒ`̀dG

 äÉÑ∏£dG  å`̀jó`̀ë`̀J  hCG  ,ó``jó``L  Ö`̀∏`̀W

 ™`̀bƒ`̀ª`̀dG IQÉ```̀jR ≥`̀jô`̀W ø`̀Y á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG

 ≈∏Y í°ùªdG ≥jôW øY hCG »fhôàμdE’G

 ôaGƒàªdG zOƒcQÉH{`dG »£jô°ûdG õeôdG

 »``YÉ``ª``à``L’G π``̀°``̀UGƒ``̀à``̀dG ™``̀bGƒ``̀ª``̀H

 äÓeÉ©ªdG  ô«°S  π«¡°ùàd  ,IQGRƒ``∏``d
 IQGRƒdG  è¡f  ≈∏Y  Gô«°Sh  ,á«fÉμ°SE’G
 á`̀ª`̀¶`̀fC’G á`̀ à`̀ª`̀ JCG ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀j …ò```̀ dG
 áÑcGƒªd  ,É`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dGh
 áeóîd »©°ùdGh á«ªbôdG  äGóéà°ùªdG
 π`̀bCÉ`̀Hh  â``bh  Üô``̀ bCG  »`̀a  ø«©LGôªdG
 ÖMôJ É¡fCG  IQGRƒ`̀dG  äó`̀cCG  Éªc  .ó¡L
 øY  äGQÉ°ùØà°S’G  ™«ªL  ∫ÉÑ≤à°SÉH
 »≤∏J  ≥jôW  øY  hCG  ∫É°üJ’G  ≥jôW
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG ô`̀Ñ`̀Y äÉ`̀¶`̀MÓ`̀ª`̀dG
 PEG  ,zπ°UGƒJ{  ihÉμ°ûdGh  äÉMôà≤ª∏d
 á©HÉàªH IQGRƒdÉH ¢üàîe QOÉc Ωƒ≤j
 äÉ`̀¶`̀MÓ`̀ª`̀ dGh ä’É``̀°``̀ü``̀J’G ™`̀«`̀ª`̀L

.É¡«∏Y OôdGh É¡«dEG IOQGƒdG

ájRGôàM’G äGAGôLE’G ™e É«°TÉªJ

zó©H ø``Y ∫É``°üJ’G{ á``«æ≤àH É``¡JÉYÉªàLG ó``≤Y CGó``ÑJ z¿Éμ``°SE’G á``æéd{

 É¡à«Ñ∏J  ≈∏Y  πª©∏d  áª°UÉ©dG  »`̀dÉ`̀gCG  äÉLÉ«àM’  ôªà°ùªdG  ó°UôdG  á«∏ªY  QÉ``WEG  »a
 ∫BG  øªMôdGóÑY  øH  ΩÉ°ûg  ï«°ûdG  ¢SCGôJ ,á«æ©ªdG  á«eóîdG  äÉ¡édG  ™e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH
 »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éªdG  ´ÉªàLG  ,áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ßaÉëe  áØ«∏N

.ó©H øY Iôe ∫hC’ á¶aÉëªdG √ó≤©J …òdGh
 .745 - 743 »©ªéªd óæ°S á≤£æe äÉLÉ«àMG øY ôjQÉ≤J áª°UÉ©dG á¶aÉëe â°VôYh
 á«fÉμeEG á°SGQóH »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh ,¢ù∏éªdG ≈°UhCG PEG
 ò«ØæJh ,á«Fƒ°†dG  IQÉ°TE’G  â«bƒJ  πjó©J  :πª°ûJ  »àdG  äÉLÉ«àM’G  øe OóY áfÉ«°Uh ò«ØæJ
 ,¢ù∏éªdG ≈°UhCG Éªc ,QÉ£eC’G ™ªéJ ÖÑ°ùH ≥jôW ∞°UQ IOÉYEGh ,áYô°ùdG ∞«Øîàd äÉ©ØJôe
 óæY  á«àæª°SE’G  óYÉ≤ªdG  OóY  IOÉjR  :πª°ûJ  »àdG  äÉLÉ«àM’G  øe  OóY  ò«ØæJ  áª°UÉ©dG  áfÉeCG
 .745 ™ªéªH 45 ´QÉ°T ≈∏Y IOƒLƒªdG áMÉ°ùdG ôjƒ£Jh ,á≤£æªdG IôÑ≤eh »Ñ©°ûdG Ö©∏ªdG
 å«M .711 »∏HƒJ á≤£æªH »ë°üdG ±ô°üdG iôée ¢Uƒ°üîH iƒμ°T ¢ù∏éªdG ¢ûbÉf Éªc
 á«ªgCÉH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ¢ù∏éªdG  ≈°UhCG  ó≤a  ¬«∏Yh  ,çƒ∏àdG  øe  á≤£æªdÉH  »dÉgC’G  »fÉ©j

 .á≤£æªdG ôjƒ£àd áMôà≤ªdG ∫ƒ∏ëdG ¢†©H á°SGQOh π°UÉØdG Qƒ°ùdG ó««°ûJ IOÉYEG

 åëÑj  á`̀ª`̀ °`̀UÉ`̀©`̀ dG  z»`̀≤`̀«`̀ °`̀ù`̀æ`̀J{
»∏HƒJh óæ°ùd ájôjƒ£àdG äÉLÉ«àM’G

.áØ«∏N ìƒf .O |

..™jóÑdG ∫ƒM á«LƒdƒμjBG á°SGQO ≥∏£j

 ¥ÓWEG ≈dEG ƒ``Yój áØ«∏N ìƒ``f .O åMÉÑdG
¿Éª∏°S á``æjóªd á``jRGƒe á``æjóªc ™``jóÑdG

 á`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG â`̀ æ`̀ ∏`̀ YCG
 Ωƒ°SQ  AÉ¨dEÉH  Ωƒ≤à°S  É¡fCG  øjôëÑdÉH
 øjòdG  áÑ∏£∏d  »°SGQódG  ó©≤ªdG  õéM
 GhQôb  øjòdGh  êQÉîdG  »a  ¿ƒ°SQój
 áëFÉL  ∫Ó`̀N  øjôëÑdG  ≈`̀dEG  IOƒ©dG
 á©eÉédG ¢ü°üîà°S Éªc .19-ó«aƒc
 IóYÉ°ùª∏d  ∫ƒÑ≤dG  OQGƒe  øe  ójõªdG
 øe  á©eÉédG  ≈dEG  ÜÓ£dG  ∫É≤àfG  »a
 ÉªH ,iôNCG á«dhO á«ª«∏©J äÉ°ù°SDƒe
 πjƒëJh á°ù∏°S ∫É≤àfG á«∏ªY øª°†j
 äÉ`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀ dG ø```e ø`̀μ`̀ª`̀e Qó````b ô```Ñ```cCG

 è`̀eGô`̀H »`̀a É`̀gOÉ`̀ª`̀à`̀YGh á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG
 Gò`̀g »``̀JCÉ``̀jh .á`̀«`̀ °`̀SGQó`̀ dG á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 ô«ãμdG  ¬«a  QÉàîj  â`̀bh  »a  ¿Ó`̀YE’G
 »a ¿ƒ``°``SQó``j ø``̀jò``̀dG ÜÓ``̀£``̀dG ø``̀e
 á«ª«∏©àdG  º¡JÉ°ù°SDƒe  ∑ôJ  êQÉîdG
 áμ∏ªªdG  ≈````̀dEG  IOƒ```̀©```̀dGh  á``̀«``̀dhó``̀dG
 ™e Gƒfƒμj »μdh ,…RGôàMG AGôLEÉc
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 øe ó``̀MGh ƒ`̀g AGô````̀LE’G Gò``̀gh
 É¡JòØf  »àdG  äGAGô``̀LE’G  øe  ójó©dG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dÉ`̀H á``«``μ``jô``eC’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 ÜÓ£dGh QƒeC’G  AÉ«dhCG  ôKCÉJ  π«∏≤àd
 .äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ¥Ó``ZEÉ``H ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dGh
 πª©dG  á°SÉ«°S  ºYO  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉÑa
 çó```̀MCG ΩGó``î``à``°``SÉ``H ∫õ``̀æ``̀ª``̀dG ø``̀e
 πª©j  ,á``̀«``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G  äÉ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG
 AÉ°†YCGh  ¿ƒ«°SÉ°SC’G  ¿ƒØXƒªdG
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 10`dG áYÉ°ùdG øe ´ÉaôdG »a á©eÉédG
 Öæéàd  , kAÉ`̀°`̀ù`̀e  3```̀dG  ≈àM  É kMÉÑ°U
 íæªdh  ,IhQò``̀ dG  äGô`̀à`̀a  »`̀a  π≤æàdG
 G kó`̀jõ`̀e  ø«∏eÉ©dG  äÉ``¡``eC’Gh  AÉ```̀HB’G
 ≥aGƒàJh  ,∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  »`̀a  â`̀bƒ`̀dG  ø`̀e
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J ™``̀e äGAGô````````̀LE’G √ò```̀g
 ∫õæªdG  ø`̀e  πª©dG  á°SÉ«°S  ≥«Ñ£J
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  É¡æY  âæ∏YCG  »àdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«eƒμëdG
 óªM ø``̀H ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ô``̀«``̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G

.AGQRƒdG
 ¿Ó````̀YE’G Gò```̀g ≈`̀∏`̀Y É`̀ k≤`̀«`̀∏`̀©`̀Jh
 ¿ƒà°ùcÉ°S  ¿GRƒ°S  IQƒàcódG  âdÉb
 :á`̀©`̀eÉ`̀é`̀∏`̀d ¢``ù`` q°``SDƒ``ª``dG ¢`̀ù`̀ «`̀ Fô`̀ dG
 äÉ`̀bhC’G  √ò`̀g  »a  ÉæJÉjƒdhCG  õcôJ{
 QGôªà°SG  á°SÓ°S  ≈`̀∏`̀Y  áÑ«°ü©dG
 ¿CG  É`̀ k°`̀†`̀jCG  ∑Qó```̀fh  ,É`̀æ`̀HÓ`̀W  º«∏©J
 √òg  ø«≤«dG  Ωó`̀Yh  ¢Vƒª¨dG  ádÉM
 »dÉgC’  á«dÉe  äÉWƒ¨°V  É¡ÑMÉ°üJ
 .êQÉîdG »a ¿ƒ°SQój øjòdG ÜÓ£dG
 ø«©H  ÖfGƒédG  √ò`̀g  πc  ò`̀NCG  ™`̀eh
 õéM  Ωƒ°SQ  AÉ¨dEG  ÉfQôb  ,QÉÑàY’G
 ø««æjôëÑdG áÑ∏£∏d »°SGQódG ó©≤ªdG
 »a á`̀°`̀SGQó`̀dÉ`̀H ¿ƒ`̀Ñ`̀Zô`̀j ó`̀b ø`̀jò`̀dG
 êQÉîdG ≈dEG  IOƒ©dG øe ’óH ºgOÓH
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 äGAGôLE’G √òg ™e …RGƒàdÉHh
 á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G á``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG ô`̀ª`̀ à`̀ °`̀ù`̀ J
 è`̀eGô`̀ Ñ`̀ dG º`̀ jó`̀≤`̀ J »``̀ a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dÉ`̀H
 äÉ«æ≤J  çó`̀MCG  ∫ÓN  øe  á«°SGQódG
 á«°SGQO  ∫ƒ°üa  ΩGóîà°SÉH  ,º∏©àdG
 ÉgôaƒJ É k«ªdÉY É¡H ±ôà©e á«fhôàμdEG
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 Workspace  IGOCGh  Teams
 øe »°VGôàa’G ÖàμªdG í£°S ∫ƒ∏ëd
 áaÉ°VE’ÉH ,zõ°ù«aô«°S Öjh ¿hRÉeCG{
 »fhôàμdE’G  º∏©àdG  áÄ«H  ΩÉ¶f  ≈`̀dEG
 QÉ°ûàfG  ™æªd  ∂`̀ dPh  (Moodle)
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 IóY òîàJ ø``jôëÑdG »``a á``«μjôeC’G á``©eÉédG
ÉfhQƒc á``ëFÉL ∫ÓN á``Ñ∏£dG º``Yód äGAGô``LEG

 á©ªédG  ¢ùeCG  ∫hCG  nìÉÑ°U  ó≤ oY

 Iô```̀ jRh ø``«``H ó``©``H ø``̀Y ĺ É``̀ª``̀à``̀LG

 ,ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  áë°üdG

 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG á`̀ °`̀ù`̀«`̀FQh

 ºJ  ,…QƒN  ÉjQÉe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd

 á©ÑàªdG  äGAGô`̀LE’G  oá°ûbÉæe  ¬dÓN

 ΩGõ``̀à``̀d’G »``̀a IQGRƒ``````̀ dG π`̀ Ñ`̀ b ø``̀e

 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ô«jÉ©e  ≥«Ñ£àH

 »a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  á¡LGƒe  »a

 .¢üëØdGh  ôéëdGh  ∫õ©dG  øcÉeCG

 øY  kÓeÉc  É kMô°T  oIô`̀jRƒ`̀dG  âeóbh

 ,»ë°üdG  ôéëdGh  ∫õ`̀©`̀dG  ø`̀cÉ`̀eCG

 äGAGôLE’Gh  á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dGh

 âØ°ûch  .¿CÉ°ûdG  Gò¡H  ájRGôàM’G

 á«HÉ©«à°S’G  ábÉ£dG  ¿CG  Iô`̀jRƒ`̀dG

 ΩóY  ≈∏Y  ∫ó``J  á«∏©ØdG  OGó````̀YC’Gh

 ø`̀cÉ`̀eC’G  »`̀a  m®É`̀¶`̀à`̀cG  …CG  Oƒ``̀Lh

.ôéëdG hCG ∫õ©∏d IOóëªdG

 á°ù°SDƒªdG  á°ù«FQ  äQÉ``°``TCGh

 á«aÉØ°û∏d ΩÉàdG á°ù°SDƒªdG ôjó≤J ≈dEG

 øe ¬H πeÉ©àdG ºàj …òdG ìƒ°VƒdGh

 ôªà°ùªdG  ¿Ó``̀YE’Gh  ∞°ûμdG  ∫Ó`̀N

 .ø«aÉ©àªdGh  äÉHÉ°UE’G  OGó`̀YCG  øY

 äGAGô```LE’G  ¿CG  …Qƒ`̀N  äó``̀cCG  Éªc

 √ò`̀g »`̀a á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dGh á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G

 IÉYGôe  É¡«a  ºàj  ¿CG  óH  ’  øcÉeC’G

 É¡ªgCGh  áØ∏àîªdG  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M

 »a ≥``̀ë``̀dGh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG »``̀a ≥``̀ë``̀dG

.á«°üî°ûdG ájôëdG

 á`̀£`̀î`̀H Iô````̀ jRƒ````̀ dG â```̀Ñ```̀MQh

 á«fGó«e  äGQÉjõH  ΩÉ«≤∏d  á°ù°SDƒªdG

 »ë°üdG ôéëdGh ∫õ©dG õcGôe ≈dEG

 »a  OQGƒdG  »HÉbôdG  ÉgQhód  Ó«©ØJ

 »a  (12)  ºbQ  IOÉªdG  øe  (R)  óæÑdG

 áæ°ùd  (26)  º`̀bQ  É¡FÉ°ûfEG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b

 á«Ñ£dG  ºbGƒ£dG  á∏HÉ≤eh  .2014

 øjQƒéëªdGh  ø«dhõ©ªdG  ¢†©Hh

 »a  º`̀¡`̀ jCGQ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ±ó`̀¡`̀H

 øe ´Ó`̀W’Gh IòîàªdG äGAGô`̀LE’G

 áeó≤ªdG á«ë°üdG ájÉYôdG ≈∏Y Üôb

 ÉªH Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äÉ``eó``î``dGh ,º`̀¡`̀d

 á«FÉbƒdG  äGAGô``̀LE’G  ™e  Ö°SÉæàj

 áª¶æe  πÑb  ø`̀e  É¡«∏Y  ±QÉ©àªdG

.á«ªdÉ©dG áë°üdG

 nOƒ`̀¡`̀é`̀dG oá`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ø`̀ª`̀ã`̀Jh

 »àdG  áã«ãëdG  á«æWƒdG  á«fÉ°ùfE’G

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  É`̀gOƒ`̀≤`̀j

 ≈`̀∏`̀YC’G ó`̀FÉ`̀≤`̀dG Ö`̀FÉ`̀f ó`̀¡`̀©`̀dG »``̀dh

 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dG

 ¢``̀Shô``̀«``̀a á``̀¡``̀LGƒ``̀ª``̀d AGQRƒ`````````̀ dG

 ,z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c

 ∫ÓN  øe  â≤≤ oM  »àdG  äÉMÉéædGh

 áëaÉμªd  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  π`̀ª`̀Y

 ™«ªL  ƒ``̀Yó``̀Jh  ,¢``Shô``«``Ø``dG  Gò```̀g

 ΩGõ`̀à`̀d’G  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG

 IòîàªdG  á«ª°SôdG  äGAGô```LE’É```H

 á«FÉbƒdGh  á«ë°üdG  äÉ¡«LƒàdGh

 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ø``̀e IQOÉ``̀°``̀ü``̀dG

.É¡d IófÉ°ùªdG äÉ¡édGh

 §£îdG  á°ù°SDƒªdG  øªãJ  Éªc

 É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  áFQÉ£dGh  á∏jóÑdG

 ô«aƒJ  ¿Éª°†d  áaOÉ¡dGh  áeƒμëdG

 ™«ªéd  á«ë°üdG  ájÉYôdGh  AGò¨dG

 ¢ùμ©j  Ée  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG

 áë°üdG  »a  ≥ëdÉH  ádhódG  ΩÉªàgG

 ≥«Ñ£Jh ,AÉªdGh AGò¨dG »a ≥ëdGh

 áë°üdG  ájÉªMh á«ë°üdG  áÑbGôªdG

 ∑É¡àfG  …CG  ¿hO øe ™«ªé∏d  áeÉ©dG

.á«°üî°ûdG äÉjôë∏d

 ∫ÓN  CGó`̀Ñ`̀J  ¿CG  ™bƒàªdG  ø`̀eh

 á«fGó«ªdG äGQÉjõdG ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°SC’G

 IóY  ≈`̀dEG  ∂`̀dPh  á°ù°SDƒªdG  πÑb  øe

 ô`̀≤`̀eh ,ó``̀ë``̀dG õ`̀cô`̀e π`̀ã`̀e ™``̀bGƒ``̀e

 »dhódG øjôëÑdG õcôe »a ¢üëØdG

 …ò``̀dGh  äGô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dGh  ¢VQÉ©ª∏d

 πeÉμàe  õ`̀cô`̀e  ≈```̀ dEG  ¬`̀∏`̀jƒ`̀ë`̀J  º``̀J

 áμ∏ªªdG  ≈```̀dEG  ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀ dG  ¢üëØd

 ø«£dÉîªdGh  øjôëÑdG  êQÉ`̀N  øe

 ¢Shô«ØdÉH  º¡àHÉ°UEG  »a ¬Ñà°ûªdGh

 ,Iôà°S  »a  »fGó«ªdG  ≈Ø°ûà°ùªdGh

 ,¥ôëªdG  »`̀a  ø°ùdG  QÉ`̀Ñ`̀c  õ`̀cô`̀eh

 ø«eOÉ≤dG ¢üëØd ¬°ùjôμJ ºJ …òdGh

 ócDƒJh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  êQÉN  øe

 äGQÉjõdG  øe  ±ó¡dG  ¿CG  á°ù°SDƒªdG

 ≥«Ñ£J  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀d  ƒ``̀g  á`̀«`̀fGó`̀«`̀ª`̀dG

 õjõ©Jh ájÉªëH á£ÑJôªdG ô«jÉ©ªdG

 äGAGô`````̀LEG »``̀a ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ``≤``M

 »ë°üdG  ôéëdGh ∫õ©dGh  ¢üëØdG

 .á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg πãe »a

z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG{ á°ù«FQ h záë°üdG IôjRh{ ø«H ó©H øY ´ÉªàLG



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 áaô¨H á«FGò¨dG IhôãdG áæéd ¢ù«FQ ∞°ûc
 øY  ø`̀«`̀eC’G  ódÉN  øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉ`̀é`̀J
 ¬cGƒØdGh äGhGô°†îdG øe äÉjhÉM 3 ∫ƒ°Uh
 øe  áeOÉb  á«∏ëªdG  ¥Gƒ°SC’G  ≈dEG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U
 ¿Éà°ùcÉH  ø`̀e  ø«JôFÉW  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  óæ¡dG
 Ωƒë∏dÉH  ø«à∏ªëe  Qƒ```̀g’h  »`̀°`̀û`̀JGô`̀c  ø``e
 32  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,¬cGƒØdGh  äGhGô°†îdGh
 ÉjQƒ°S øe ¬cGƒØdGh äGhGô°†îdG øe áæMÉ°T
 Gòg ¿CG ≈dEG Éàa’ ,ájOƒ©°ùdGh ¿OQC’Gh øª«dGh
 øe øjôëÑdG áμ∏ªe äÉLÉ«àMG ô«aƒJ »a º¡°ùj

.¬cGƒØdGh äGhGô°†îdG
 »a  á«FGò¨dG  ™∏°ùdG  ô`̀aGƒ`̀J  ≈∏Y  Oó`̀°`̀Th
 ´É«°üf’G  Ωó`̀Y  ≈`̀dEG  É«YGO  ,øjôëÑdG  ¥Gƒ`̀°`̀SCG
 ø«æWGƒªdG  ø«H  ™∏¡dG  IQÉKEG  hCG  äÉ©FÉ°ûdG  ≈dEG
 ≈`̀ dEG  Gô«°ûe  ,É`̀gô`̀aƒ`̀J  Ωó``̀Y  ø`̀e  ø«ª«≤ªdGh
 »àdG  äGó`̀jQƒ`̀à`̀dG  äÉ`̀jhÉ`̀M  ∫ƒ°Uh  QGôªà°SG

.áμ∏ªªdG ≈dEG »JCÉJ
 ¥ƒ°ùdG  »a  ácôëdG  ¿CG  ø«eC’G  ±É`̀°`̀VCGh
 ¢†©H  QÉ`̀©`̀°`̀SCG  â©LGôJ  PEG  IRÉàªe  á«∏ëªdG

 QÉ©°SCG  â©LGôJ  Éªc  ,ºWÉª£dÉc  äGhGô°†îdG
.GQÉæjO 11 ≈dEG GQÉæjO 18 øe ádhGôØdG

 á«∏NGódG IQGRh øe º«¶æàdG ø°ùëH OÉ°TCGh
 ô«aƒJ  ø`̀e  áaô¨dG  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH  äÉjó∏ÑdGh
 ¥ƒ`̀°`̀Sh  ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a  á«ë°üdG  äGRGô``̀ à``̀M’G
 á«∏ªY  º«¶æJ  å«M  øe  …õcôªdG  »a  êGôëdG
 10  íàa  ºàj  ¿CÉ`̀H  ÉÑdÉ£e  ,êhô`̀î`̀dGh  ∫ƒNódG
 …õcôªdG ¥ƒ°ùdG »a ÜGƒHCG  5 øe k’óH ÜGƒHCG
 ôàe  ∞`̀dCG  100  ¬àMÉ°ùe  ¥ƒ°ùdG  ¿CG  á°UÉNh
 »a  á«HÉ«°ùfG  ôãcCG  ácôëdG  ¿ƒμJ  ≈àM  ™Hôe

. ¥ƒ°ùdG
 »a êGôëdG ¥ƒ°S »¡àæj ¿CG ø«eC’G ≈æªJh
 áë∏°üªd  á°SOÉ°ùdG  øe  k’óH  á©HÉ°ùdG  áYÉ°ùdG
 äGhGô°†îdG ôaGƒàJ ≈àMh QÉéàdGh øWGƒªdG

. äÉ¶aÉëªdG ™«ªL »a ¬cGƒØdGh
 á```jRGô```à```M’G äGAGô`````̀LEÓ`````̀d kGò``̀«``̀Ø``̀æ``̀Jh
 áμ∏ªe  ÉgòîàJ  »`̀à`̀dG  á`̀eRÉ`̀ë`̀dG  äGƒ`̀£`̀î`̀dGh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  øjôëÑdG
 ô««¨J  áª°UÉ©dG  á`̀fÉ`̀eCG  âæ∏YCG  ,(19  ó«aƒc)

 (á`̀eÉ`̀æ`̀ª`̀dG) …õ`̀cô`̀ª`̀dG ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG π`̀ª`̀Y ó`̀«`̀YGƒ`̀e
 äGhGô°†îdG  êGô``̀M  IQÉ``̀jR  äÉ```̀bhCG  íÑ°üàd
 ≈dEG kGôéa 1:00 áYÉ°ùdG øe zQÉéà∏d{ ¬cGƒØdGh
 ¬«∏Y  ≥ØàªdG  Oó©dG  IÉYGôe  ™e  kÉMÉÑ°U  6:00

.êGôëdG áMÉ°S πNGO
 ¢ùeCG  ó≤Y  …ò`̀ dG  ´ÉªàL’G  »`̀a  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 »a  á∏ãªe  áª°UÉ©dG  áfÉeCG  ø«H  á©ªédG  ∫hC’G
 ºjQ á°Sóæ¡ªdG ∑ÓeC’Gh ¥Gƒ°SC’G º°ùb á°ù«FQ
 ¿hDƒ°ûdG º°ùb ¢ù«FQ ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dGh …ô«LƒH
 ¥ƒ°ùdG  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀eh  ó`̀LÉ`̀ª`̀dG  OÉ©°S  á````̀jQGOE’G
 »a á∏ãªe º«©ædG  áWô°T ø«Hh ¿ƒgôe ¢ùfƒj
 ¬∏dGóÑY  Ωó≤ªdGh  …ôëªdG  áeÉ°SCG  øcQ  ó«≤©dG
 ø«eC’G »∏Y ódÉN áaô¨dG ÖfÉL øeh ,…ô«ª©dG
 á£N  ™°Vƒd  á«FGò¨dG  Ihô`̀ã`̀dG  áæéd  ¢ù«FQ
 ø«μ∏¡à°ùªdGh QÉéàdG äÓaÉM ácôM á«HÉ«°ùf’

.¥ƒ°ù∏d
 ø«àHGƒÑdG ¢ü«°üîJ ≈dEG  ¬jƒæàdG ºJ óbh
 …C’ ≥∏£ªdG ™æªdG ™e ,§≤a zQÉéà∏d{ 4h 1 ºbQ
 ÖfGƒL »a óLGƒàdG øe ™«Ñ∏d π«ªëJ äGQÉ«°S

 ≥«≤ëJ IÉYGôeh ,áØ°UQC’Gh ´QGƒ°ûdGh ¥ô£dG
.áMÉ°ùdG á≤£æe »a »YÉªàL’G ó©ÑdG

 …õ`̀cô`̀ª`̀dG  á`̀eÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ¥ƒ`̀°`̀S  πÑ≤à°ù«°Sh
 ≈àM kÉMÉÑ°U 4:00 áYÉ°ùdG øe É«eƒj Qƒ¡ªédG
 ºbQ  äÉHGƒÑdG  ¢ü°üîJ  ±ƒ°Sh  kGô¡X  2:00
 êhôîdGh  ∫ƒNó∏d  §≤a  12h  9h  3h  4h  1
 ácôà°ûe  º«¶æàdGh  á°SGôëdG  Qƒ`̀eCG  ¿ƒμà°Sh
 .…õ`̀cô`̀ª`̀dG  ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dGh  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  ø`̀«`̀H
 ó©ÑdGh  ø`̀jó`̀LGƒ`̀à`̀ª`̀dG  Oó``̀Y  É`̀ k°`̀†`̀jCG  »``YGô``jh

.»YÉªàL’G
 á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀Uh IQÉ``̀é``̀J á``aô``Z äOÉ```̀°```̀TCG ó```̀bh
 äÉjó∏ÑdGh  á«∏NGódG  IQGRh  Oƒ¡éH  øjôëÑdG
 áë∏°üªdG  ≥«≤ëàd  ,¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀dG  Gò``̀g  »``̀a
 …OÉJôe  áeÓ°Sh  áë°U  »a  Ö°üj  ÉªH  áeÉ©dG
 ø«fGƒ≤dÉH  ΩGõàd’G  IQhô°†H  kágƒæe  ,¥ƒ°ùdG
 á°üàîªdG  äÉ¡édG  øY  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh
 á«YÉªàL’G  á«dhDƒ°ùªdG  ÜÉ`̀H  ø`̀e  É¡≤«Ñ£Jh
 á«æªàe ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàf’ …ó°üà∏d ácôà°ûªdG

.á«aÉ©dGh áë°üdG ΩGhO

™∏¡∏d »YGO ’h ¬cGƒØdGh äGhGô°†îdG  äÉæë°T ∫ƒ°Uh ΩÉ¶àfG :IQÉéàdG áaôZ

:ø°ùM »μe Öàc
 ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG ΩGõ````̀à````̀dG CGó``````̀H
 º¡dRÉæe  »`̀a  AÉ≤ÑdÉH  ø«ª«≤ªdGh
 ¿óe Ió`̀Y »`̀a í`̀°`̀VGh ô``̀eC’G Gò`̀gh
 G kò«ØæJ  áª¡e  Iƒ£îc  øjôëÑdG  »a

.ájRGôàM’G äGAGôLEÓd
 á`̀«`̀μ`̀dÉ`̀ª`̀dGh ó`̀ª`̀M á`̀æ`̀jó`̀e »``̀a
 á¶aÉëªdÉH  É¡d  IQhÉéªdG  iô≤dGh
 áØbGh  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  äó`̀H  á«dÉª°ûdG

 ´QGƒ°ûdG  äóH  Éªc  ,∫RÉæªdG  ΩÉ`̀eCG
 ø`̀e á``̀«``̀ dÉ``̀N ¬``̀Ñ``̀°``̀T äÉ````bô````£````dGh
 ΩGõàdG  ió`̀e  ¢ùμY  É`̀e  äGQÉ«°ùdG
 êhô`̀î`̀dG  ™æe  QGô`̀≤`̀H  ø«æWGƒªdG
 AÉ≤ÑdÉH  ¬`̀dGó`̀Ñ`̀à`̀°`̀SGh  ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 øe  á°VhôØªdG  πÑ°ùdG  óMCÉc  É¡«a
 OÉ©àHÓd  á«ª°SôdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  π`̀Ñ`̀b
 øe  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G  øY
 øY  á«fÉK  á¡L  øe  ô«Ñ©àch  ,á¡L
 ìÉéf ≈∏Y ø«æWGƒªdG ¢UôM ióe

 ájQÉ°ùdG  É``fhQƒ``c  áëaÉμe  á`̀£`̀N
 …QÉédG  ¢`̀SQÉ`̀e  26  ø`̀e  ∫ƒ©ØªdG

.πÑ≤ªdG πjôHCG 9 ≈dEG
 ø«æWGƒªdG  øe  OóY  OÉ°TCG  óbh
 z∫RÉ``̀æ``̀ª``̀ dG »```̀a AÉ```≤```Ñ```dG{ QGô```̀≤```̀H
 ÉfhQƒc  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  Iƒ£îc
 ¬dÉ≤àfG  ™`̀æ`̀ª`̀d  á`̀«`̀FÉ`̀bh  Iƒ`̀£`̀î`̀ch
 »a  ø«gƒæe  ,ø`̀jô`̀NB’G  ≈``̀dEGh  ø`̀e
 PÉ`̀î`̀JG  ¿CG  ≈```̀dEG  ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀dG  Gò``̀g
 á«∏NGódG  IQGRh  ø`̀e  QGô`̀≤`̀ dG  Gò``g

 á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dGh  IQÉ``̀é``̀à``̀dG  IQGRhh
 ídÉ°üd  AÉL  ÉªfEG  áë°üdG  IQGRhh
 √òg  É`̀eh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ¢``VQCG  ≈∏Y  á°Sƒª∏ªdG  ógÉ°ûªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≥WÉæe  »a  ™bGƒdG
 »`̀Yhh ΩGõ`̀à`̀dG ió`̀e ø`̀Y ºæJ É`̀ª`̀fEG
 ió`̀ª`̀d ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG
 IQhô``̀°``̀Vh AÉ``̀Hƒ``̀dG Gò``̀g IQƒ``̀£``̀N

.¬æe ájÉbƒdG
 AÉ≤ÑdÉH  ΩGõàd’G  ¿CG  GƒaÉ°VCGh

 »a  á`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀H  º¡°ùj  ∫RÉ`̀æ`̀ª`̀ dG  »``a
 ÉfhQƒc øe ájÉbƒdG èeÉfôHh á£N
 ƒg  Éªc  ø`̀jô`̀NB’G  ≈`̀ dEG  ¬∏≤f  Ωó`̀Yh
 äò`̀î`̀JG  iô````̀NCG  ∫hO  »``̀a  ∫É``̀ë``̀dG
 ÓeÉc  Gô¡°T  ¢†©ÑdGh  ø«YƒÑ°SCG
 äÓëªdG  ≥∏Zh  ∫RÉæªdG  »a  AÉ≤Ñ∏d
 É¡æe …Qhô°†dG AÉæãà°SÉH ájQÉéàdG
 äÉ«dó«°üdGh  Iô«ÑμdG  äGOGô`̀Ñ`̀dÉ`̀c
 äÉ£ëeh  á`̀jò`̀ZC’G  ™«H  äÓ`̀ë`̀eh

.Égô«Zh ∫hôàÑdG

iô```≤```dG »````̀ a í````̀ °````̀VGh ∫RÉ````æ````ª````dG »````̀ a AÉ```̀≤```̀ Ñ```̀ dG

 ±hô¶dG  ≈`̀dEG  Gô¶f  ¬`̀fCG  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG
 á«dhC’G ájÉYôdÉH πª©dG IAÉØc º«¶æJ ±ó¡Hh áægGôdG
 á«ë°üdG  õcGôªdÉH  πª©dG  äÉYÉ°S  ô««¨J  Qô≤J  ó≤a
 áaÉc  πª©à°S  PEG  πÑ≤ªdG  πjôHG  øe  ∫hC’G  øe  AGóàHG
 ÉMÉÑ°U á©HÉ°ùdG  áYÉ°ùdG  øe É«eƒj á«ë°üdG  õcGôªdG
 õcôe  øe  Óc  Gó`̀Y  Ée  ,AÉ°ùe  á©HÉ°ùdG  áYÉ°ùdG  ≈àM
 ô«æéfG  ∞°Sƒj  õcôeh  »ë°üdG  »dÉª°ûdG  ¥ôëªdG
 ¿ƒμà°S PEG ´ÉaôdÉH »ë°üdG ƒfÉc óªM õcôeh »ë°üdG

.áYÉ°S 24 QGóe ≈∏Y õcGôªdG √ò¡H πª©dG äÉYÉ°S
 äÉYÉ°S ¿ƒμà°ùa »ë°üdG º°SÉL óªëe õcôe ÉeCG

 11 áYÉ°ùdG  ≈àM ÉMÉÑ°U á©HÉ°ùdG  áYÉ°ùdG  øe πª©dG
.AÉ°ùe

 »ë°üdG  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  õcôªd  áÑ°ùædÉH  É``̀eCG
 IôàØdG  ∫Ó`̀N  ø«©LGôªdG  ∫ÉÑ≤à°SÉH  Ωƒ≤j  ±ƒ°ùa
 ÉMÉÑ°U  á©HÉ°ùdG  áYÉ°ùdG  øe  ∂dPh  ,§≤a  á«MÉÑ°üdG

.Gô¡X ™HôdGh á«fÉãdG áYÉ°ùdG ≈àM
 õcGôe πÑ≤à°ùà°S ¬fCG ≈dEG áë°üdG IQGRh äQÉ°TCGh
 á«ë°üdG  õcGôª∏d  ø«©HÉàdG  ≈°VôªdG  áYÉ°S  24```̀dG
 ´ƒÑ°SC’G  ájÉ¡f  IRÉLEG  ∫ÓNh  ΩGhódG  äÉYÉ°S  êQÉN

.á«ª°SôdG äGRÉLE’Gh

 õ`̀cGô`̀ª`̀dÉ`̀H π`̀ ª`̀ ©`̀ dG äÉ`̀ YÉ`̀ °`̀ S ô`̀«`̀«`̀¨`̀J
 π````̀ jô````̀ HCG ™```̀∏```̀£```̀e á```«```ë```°```ü```dG

 iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀û`̀bÉ`̀æ`̀j
 ,(ó`````̀MC’G) Ωƒ``̀«``̀dG ¬`̀à`̀°`̀ù`̀∏`̀L »``̀a
 º«¶æJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ¿ƒ`̀fÉ`̀ b  ´hô`̀°`̀û`̀e
 »a á`̀«`̀dhó`̀dG IQÉ`̀é`̀à`̀dG á`̀Ñ`̀bGô`̀eh
 øe  ¢VGô≤f’ÉH  IO só¡ªdG  ´Gƒ`̀fC’G
 äÉ`̀Ñ`̀æ`̀dGh ¿Gƒ`̀«`̀ë`̀dG äÉ`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
 Ωƒ°Sôª∏d  ≥`̀ aGô`̀ª`̀ dG  ,á`̀jô`̀£`̀Ø`̀dG
 ∂dPh  ,Ω2018  áæ°ùd  (59)  º`̀bQ
 ≥aGôªdG áæéd ¬JóYCG ôjô≤àd É k≤ah
 ,¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dÉ`̀H á`̀ Ä`̀ «`̀ Ñ`̀ dGh á``̀eÉ``̀©``̀dG
 ≈∏Y á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H ¬`̀«`̀a â``̀°``̀UhCGh

.¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe
 »`̀a á``æ``é``∏``dG â```̀ë```̀°```̀VhCGh
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ´hô`̀°`̀û`̀e  ¿CG  É`̀gô`̀jô`̀≤`̀J
 IQÉéàdG á«bÉØJG π«©ØJ ≈dEG ±ó¡j
 IO só`̀¡`̀ oª`̀dG ´Gƒ````̀fC’G »`̀a á`̀«`̀dhó`̀dG
 äÉ`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ø```̀e ¢``̀VGô``̀≤``̀f’É``̀H
 á`̀jô`̀£`̀Ø`̀dG äÉ``̀Ñ``̀æ``̀dGh ¿Gƒ``̀«``̀ë``̀dG
 3 »`̀a ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh »`̀a Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG

 ÉªHh  ,É¡≤MÓeh  1973  ¢`̀SQÉ`̀e
 á«dhódG  äÉeGõàd’G  ™e  ≥aGƒàj
 ,¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 ò«Øæàd áÑ°SÉæªdG ô«HGóàdG PÉîJGh
 »àdG  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  √ò``̀g  ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀f
 ¿ƒfÉ≤dÉH  áμ∏ªªdG  É¡«∏Y  âbOÉ°U
 ô¶Mh  ,2012  áæ°ùd  (27)  º`̀bQ
 qºàJ  »àdG  äÉæ«©dG  »`̀a  IQÉéàdG
 ,¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀æ`̀dG ∂`̀∏`̀à`̀d á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dÉ`̀H
 á«dÉªédG  áª«≤dG  ≈∏Y  ®ÉØëdGh
 á«¡«aôàdGh  á«aÉ≤ãdGh  á«ª∏©dGh
 äÉ``fGƒ``«``ë``∏``d á``̀ jOÉ``̀ °``̀ü``̀ à``̀ b’Gh
 IO só``̀¡``̀ oª``̀dG á``̀jô``̀Ñ``̀dG äÉ``̀JÉ``̀Ñ``̀æ``̀dGh

.¢VGô≤f’ÉH
 ´hô°ûªdG  ¿CG  áæé∏dG  âæq«Hh
 øe  ,áLÉÑjódG  øY  kÓ°†a  ,∞dCÉàj
 äôLCG É¡fCG ≈dEG Iô«°ûe ,IOÉe 32
 OGƒ`̀e  ≈∏Y  äÓjó©àdG  ø`̀e  G kOó``̀Y

.¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe

 ´hô°ûªdG ¿CG áæé∏dG äôcPh
 ∫hC’G  ,≥MÓe  áKÓK  ¬H  â≤ëdCG
 IO qó`̀¡`̀ª`̀ dG ´Gƒ`````̀ fC’G º`̀°`̀†`̀j É`̀¡`̀æ`̀e
 hCG  äô``` qKCÉ```J  »`̀ à`̀ dG  ¢`̀VGô`̀≤`̀ f’É`̀ H
 ,IQÉ`̀é`̀à`̀dÉ`̀H  ô`̀KCÉ`̀ à`̀ J  ¿CG  π`̀ª`̀à`̀ë`̀j
 IQÉéàdG  ™°†îJ  ¿CG  Öéj  Gò`̀ dh
 ≈∏Y  -  ´Gƒ``̀fC’G  √ò`̀g  äÉæ q«Y  »a
 ,ΩQÉ`̀°`̀U  º«¶æàd  -  q¢`̀UÉ`̀N  ƒëf
 »`̀fÉ`̀ã`̀ dG ≥`̀ë`̀ ∏`̀ ª`̀ dG º`̀ °`̀†`̀j É`̀ª`̀«`̀a
 IQhô°†dÉH  â°ù«d  »àdG  ´Gƒ`̀fC’G
 øμdh  ,¢VGô≤f’ÉH  É k«dÉM  IO qó¡e
 ™°†îJ  ºd  Ée  ∂dòc  íÑ°üJ  Éª qHQ
 ´GƒfC’G  √òg  äÉæq«Y  »a  IQÉéàdG
 ∫Ó¨à°S’G Öqæéàd ΩQÉ°U º«¶æàd
 ≥ë∏ªdG  ÉeCG  ,É¡FÉ≤H  ™e  »aÉæàªdG
 O uóëj »àdG ´GƒfC’G º°†«a ådÉãdG
 ¿hÉ©J ≈dEG áLÉëH É¡fCG ±ôW t…CG
 IQÉéàdG §Ñ°†d iôNC’G ±GôWC’G

.É¡«a

á«dhódG IQÉéàdG áÑbGôeh º«¶æJ ¢ûbÉæj ziQƒ°ûdG{
Ωƒ«dG ¢VGô≤f’ÉH IOó``¡ªdG äÉJÉÑædGh äÉ``fGƒ«ë∏d

¢UÉ q°ü≤dG óª :Öàc
 á©HGôdG IôFGódG πãªe ∞°ûc

 ôªY  á«HƒæédG  …ó∏H  ¢ù∏éªH

 äGóéà°ùe RôHCG øY øªMôdGóÑY

 ´QÉ```̀°```̀T ô```̀jƒ```̀£```̀J ´hô```̀ °```̀ û```̀ e

.»°ù«FôdG ∫Ó≤à°S’G

 ¿EG  (è«∏îdG  QÉÑNCG)`d  ∫Ébh  

 IôFGó∏d  ∞«°†«°S  ôjƒ£àdG  Gòg

 ™e Ö`̀°`̀SÉ`̀æ`̀à`̀J Ió``̀jó``̀L ò`̀aÉ`̀ æ`̀e

 áaÉãμdGh  »fGôª©dG  ∞«æ°üàdG

 ácôëdG  á«HÉ«°ùfGh  á«fÉμ°ùdG

 á≤£æªd  á©bƒàªdG  á`̀jQhô`̀ª`̀dG

 ô«jÉ©ªdG  ≈∏YCG  ≥ah  äÉ«éëdG

.¥ô£dG áeÓ°ùd

 Iô``̀FGó``̀dG »``̀ dÉ``̀gCG ô``̀©``̀°``̀TCGh

 á«HƒæédG  á¶aÉëªdÉH  á©HGôdG

 ≈`̀∏`̀Y ø``̀ jOOô``̀ à``̀ ª``̀ dG º``̀gô``̀«``̀Zh

 ´QÉ°T  ≈∏Y  âbDƒªdG  ∞£©æªdG

 á©eÉL  øe  Öjô≤dG  ∫Ó≤à°S’G

 Gó«¡ªJ  ≥∏¨«°S  ¬``̀fG  áμ∏ªªdG
 π`̀Nó`̀ª`̀∏`̀d »``̀Fõ``̀é``̀dG ìÉ`̀ à`̀ à`̀ aÓ`̀ d
 ´QÉ°ûH  §ÑJôj  …ò``̀dG  ó`̀jó`̀é`̀dG
 ájÉ¡f  »``̀a  ¬``̀d  Qô`̀≤`̀ ª`̀ dG  3901
 Ωóî«°S  å«M  ,…QÉédG  ô¡°ûdG
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e çó``````̀MCGh »```̀ dÉ```̀gC’G
 á≤£æªdGh  á≤£æªdÉH  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G
 äÉ«éëdG  á≤£æeh  á`̀jQÉ`̀é`̀à`̀dG

.á«eóîdG
 í``̀°``̀VhCG ô````̀NBG Ö``̀fÉ``̀L ø``̀e
 πNóe ¿CG á«HƒæédG á©HGQ πãªe
 ´QÉ`̀°`̀T ≈`̀∏`̀Y ø``̀ª``̀jC’G QÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 »dÉgCÓd  ±hô©ªdGh  ∫Ó≤à°S’G
 GójóëJ (ƒà°ùÑdG º©£e) πNóªH
 ¬LGƒj ÉÑdG …ôHƒc ™WÉ≤J πØ°SCG
 äGQÉ«°ù∏d  »`̀eƒ`̀«`̀dG  ¥É`̀æ`̀à`̀N’G
 ôμ°ù©ªdG  ´QÉ°T  ≈`̀ dEG  á¡éàªdG
 ôHÉL  ï«°ûdG  ´QÉ`̀°`̀Th  ´ÉaôdÉH
 ≈`̀dEG  …ODƒ`̀ª`̀dG  ìÉÑ°üdG  ó`̀ª`̀MC’G
 ΩGóîà°SG  QÉKBG  ¿G  áLQód  Iôà°S
 â``̀JÉ``̀H äGQÉ```̀«```̀°```̀ù```̀dG π````̀eGô````̀a
 QƒcòªdG  πNóªdG  óæY  áë°VGh
 ∫É`̀ ¨`̀ °`̀ TC’G ¿hDƒ``̀ °``̀ T π`̀©`̀L É`̀ª`̀e
 ¢``̀SQó``̀J IQƒ``̀μ``̀°``̀û``̀e ¥ô```̀£```̀ dGh
 ,øjQÉ°ùe  ≈`̀dEG  πNóªdG  πjƒëJ
 ΩÉ``̀MOR’G  ∞«ØîJ  á«¨H  ∂``̀dPh

.…QhôªdG
 ¿hÉ©àH  øªMôdGóÑY  OÉ°TCGh
 á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ™e  »dÉgC’G
 ™jQÉ°ûe  ò«ØæJ  ∫É``ª``YCG  AÉ``æ``KCG
 GQó``̀≤``̀e ,∫Ó``̀≤``̀ à``̀ °``̀ S’G ´QÉ```̀°```̀T
 Éªc ,QÉ``¶``à``f’G ≈`̀∏`̀Y º`̀gô`̀Ñ`̀°`̀U
 ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh  ≈`̀dEG  ôμ°ûdG  Ωób
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th
 ≈∏Y  É¡ªbGƒW  áaÉch  »fGôª©dG
 »a áã«ãëdG á©HÉàªdGh ΩÉªàg’G
 á«é«JGôà°S’G  ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæJ
 ≈∏Yh  ¢`̀UÉ`̀N  πμ°ûH  Iô`̀FGó`̀dÉ`̀H

.ΩÉY πμ°ûH áμ∏ªªdG iƒà°ùe

…QÉédG ô¡°ûdG ájÉ¡f zäÉ«éëdG{ ≈dEG …ODƒªdG ∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T ∞£©æe ìÉààaG

 ø«eC’G  ,QƒØ°ü©dG  óªMCG  áeÉ°SCG  QÉ°ûà°ùªdG  ó`̀cCG
 øY πª©dG ΩÉ¶f ≥«Ñ£J ìÉéf iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG
 äÉØXƒªdGh ø«ØXƒªdG OóY øe áÄªdG »a 90 ƒëæd ó©oH
 ó©H  ∂``̀dPh  ,¢ù∏éª∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀ fÉ`̀ eC’G  »`̀a  ø«∏eÉ©dG
 á«ª«¶æàdG  äGAGô``̀LE’G  øe  áeõM  ¢ù∏éªdG  òîJG  ¿CG
 äGƒ£îdG  ™e  ≥°ùàJ  »àdG  ,á`̀jRGô`̀à`̀M’Gh  á«FÉbƒdGh
 ¢Shô«a  áëaÉμe  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ÉgòîàJ  »àdG
 ídÉ°U øH »∏Y äÉ¡«Lƒàd É k≤ahh ,z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc

.¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ídÉ°üdG
 ≈∏Y â°UôM ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G ¿CG í°VhCGh
 ≈∏Y  »∏ª©dG  ≥«Ñ£àdGh  ÖjQóà∏d  ø«ØXƒªdG  ´É°†NEG
 ,áãjóëdG èeGôÑdGh ,á«æ≤àdG áª¶fC’G øe OóY ΩGóîà°SG
 á∏¡°S IQƒ°üH á«eƒ«dG º¡eÉ¡e AGOCG  øe º¡æ qμªJ »àdGh
 ºYódG  ºjó≤J  QGôªà°SG  ¬°ùØf  âbƒdG  »`̀ah  ,Iô°ù«eh
 ’ ÉªH ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG  IOÉ©°ùdG ÜÉë°UC’ IófÉ°ùªdGh
 GócDƒe  ,»©jô°ûàdG  πª©dG  ±Gó`̀gCGh  äGRÉéfE’ÉH  πîj
 ∫hC’G  ´ƒÑ°SC’G  ∫ÓN  ó©oH  øY  πª©dG  áHôéJ  ≥«Ñ£J
 ó≤Y  ≈∏Y  ¢ùμ©fG  …ò``̀dG  ô```eC’G  ƒ``gh  ,≥«Ñ£àdG  ø`̀e
 IOÉ©°ùdG ÜÉë°UCG ácQÉ°ûªH ó©oH øY ¿Éé∏dG äÉYÉªàLG
 »a  ø««æ©eh  ø«dhDƒ°ùe  ∑Gô°TEG  ÖfÉL  ≈dEG  AÉ°†YC’G

.ø«ØXƒª∏d á∏cƒªdG ΩÉ¡ªdG RÉéfEGh ,äÉYÉªàL’G √òg
 áeÉ©dG  áfÉeC’G  s¿CG  ≈dEG  QƒØ°ü©dG  QÉ°ûà°ùªdG  ôcPh
 ,∫hCÉ``̀H  ’hCG  ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y  πª©dG  áHôéJ  º«≤J  ¢ù∏éª∏d
 É¡àfQÉ≤eh ,â≤≤ëJ »àdG RÉéfE’G Ö°ùf ¢SÉ«≤H Ωƒ≤Jh
 É¡≤«Ñ£J ióe á°SGQOh ,á≤HÉ°ùdG á«Ø«XƒdG äGRÉéfE’ÉH

 »Ñ°ùàæªd  á«Ø«XƒdG  äÉÑLGƒdÉH  πîj  ’  ÉªH  Ó kÑ≤à°ùe
.áeÉ©dG áfÉeC’G

 ø«ØXƒªdG  ¿CG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ΩÉY  ø«eCG  ô`̀cPh
 ’h  ,¢ù∏éªdG  »`̀a  πª©∏d  É`̀ k«`̀eƒ`̀j  ¿hô°†ëj  ø`̀jò`̀dG
 »æØdG  ºYódG  ¿ƒeó≤j  ,áÄªdG  »a  10  º¡àÑ°ùf  RhÉéàJ
 äÉ«∏ª©dGh  ΩÉ¡ªdG  ¢†©ÑH  ΩÉ«≤dG  ÖfÉL  ≈dEG  »æ≤àdGh
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  »a  º`̀gOƒ`̀Lh  Ö∏£àJ  »àdG  ,á```jQGOE’G
 äGOÉ°TQE’Gh äÉª«∏©àdG  QÉÑàY’ÉH  òNC’G  ™e ,¢ù∏éª∏d
 á«eƒj äÉØ«∏μJ ∫hGóL ∑Éæg ¿CG  ≈dEG  É kg qƒæe ,á«FÉbƒdG
 áfÉeC’G »a ø«dhDƒ°ùªdG πÑb øe É¡à©HÉàe ºàJ ø«ØXƒª∏d

.áeÉ©dG
 ,¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  »Ñ°ùàæe  ΩGõàdÉH  OÉ°TCGh
 äGQGô≤dG  πc  ≥«Ñ£àH  ,øjôëÑdG  ≥jôa  øe  AõL  ºgh
 É¡≤ qÑW  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dGh  á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G  äGAGô`````̀LE’Gh

.Ióªà©ªdG á«ë°üdG äGOÉ°TQE’ÉH ΩGõàd’Gh ,¢ù∏éªdG
 º«≤©J  π°UGƒJ  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  s¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh  
 á«°ù«FôdG  áYÉ≤dGh  ¢ù∏éªdG  ≥aGôeh  ÖJÉμe  ô«¡£Jh
 QOGƒc  ≈∏Y  G kOÉªàYG  ∂dPh  ,´ÉªàLG  πc  ó©H  äÉ°ù∏é∏d
 äÉcô°ûdG ™e á≤HÉ°ùdG Oƒ≤©dGh ,¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G

.áfÉ«°üdGh áaÉ¶ædG äÉeóN ºjó≤àH á«æ©ªdG
 áeõM  s¿CG  ≈`̀dEG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ΩÉY  ø«eCG  âØdh
 É¡JQó°UCG  »àdG  äÉª«∏©àdGh  äGQGô`̀≤`̀ dGh  äGAGô```̀LE’G
 á«dhDƒ°ùªdG  QÉ`̀WEG  »a  »JCÉJ  ,¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G
 »Ñ°ùàæªd  ájÉªëdG  ô«aƒJ  ≈∏Y  É`̀ k°`̀Uô`̀Mh  ,á«æWƒdG

 .áeÉ©dG áfÉeC’G

z¢ù∏éªdG áfÉeCG{ »ØXƒe øe ٪ 90 :ziQƒ°ûdG{ ΩÉY ø«eCG
á«ª«¶æJh  ájRGôàMG  äGAGôLE’  É≤ah  ó©oH  øY  ¿ƒ∏ª©j
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بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

Startups `dG áMGQ 
…ƒ∏©dG ó¡a ódÉN :º∏≤H

 ¬°û«©f …òdG -»YÉªàL’G ,…OÉ°üàb’G ,»°SÉ«°ùdG- ¿ÉeC’G ¿EG
 qπ©dh ,∫ƒ¡éªdG øe ( máMGQ) »a ÉªFGO Éæ∏©éj øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 á≤£æe)  »a  ÉfOƒLh  ô°üëjh  Éæ«a  ±ƒîdG  óbƒj  ’  Ée  ƒg  ∂`̀dP

.(áMGôdG
 äÉ°ù°SDƒªdG ¢†©H É¡H âeÉb »àdG á©°VGƒàªdG äGQOÉÑªdG ¿EG
 É¡JÉeóîH  AÉ≤JQÓd  á«°VÉªdG  Iójó©dG  äGƒæ°ùdG  ôÑY  á«eƒμëdG
 ¢SôZ  ≈∏Y  πª©J  »àdG  ∂∏àc-  AÉæãdGh  ôjó≤àdG  ≥ëà°ùJ  äGQOÉÑe
 -∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y Égô«Zh äÉfÉLô¡e øe A’ƒdGh áæWGƒªdG º«b
 ≈∏Y  â«æoH  ób  Iô«¨°üdG  äGQOÉÑªdG  ∂∏J  ¿ƒμJ  ¿CG  Qó`̀LC’G  øμdh

.ΩGóà°ùe mπÑ≤à°ùe πLC’ ø«àe m¢SÉ°SCG
 »a  ÉfOƒLh  âdõdR  kGôNDƒe  ÉæH  âØ°üY  »àdG  ÉfhQƒc  á`̀eRCG
 GôëH πãªJ IójóY äÉjóëJ øY AÉ£¨dG âØ°ûch ,(áMGôdG á≤£æe)
 ∫ÉªYC’G  OG qhQ  QÉμaCG  »æÑàd  ádhódG  »a  QGô≤dG  ´Éæ°üd  ¢UôØdG  øe
 OGó©à°S’G  á`̀ qÑ`̀gCG  ≈∏Y  ¿ƒμàd  áÄ°TÉædG  äÉ°ù°SDƒªdG  äÉéàæeh
 Éæ«∏Y …òdG ∫ƒ¡éªdG á¡HÉéeh ,CGô£J ób »àdG äGô««¨àdG áÑcGƒªd

.√É°ûîf ¿CG
 ™°SGh  ´É£bh  áÄ°TÉædG  äÉ°ù°SDƒªdG  ÜÉë°UCG  øe  OóY  ióHCG
 πX  »a  …OÉ°üàb’G  º¡©°Vh  øe  º¡°VÉ©àeG  ∫É`̀ª`̀YC’G  OG qhQ  øe
 ºYód á«î°ùdG á«dÉªdG áeõë∏d áeƒμëdG ¥ÓWEG AÉLh ,áeRC’G √òg
 QÉæjO äGQÉ«∏e 4 øe ôãcCG ≠∏ÑJ »àdGh ¢UÉîdG ´É£≤dGh OÉ°üàb’G

.»dÉãe mâbh »a ÉfhQƒc »°ûØJ AGôL IQô°†àªdG äÉYÉ£≤dG ºYód
 zÉ°†jCG{  áÄ°TÉædG  äÉ°ù°SDƒª∏d  ¬ªjó≤J  ò qÑëoj  …òdG  ºYódG  ¿EG
 É¡àÑ°ùf á°üM ¢ü«°üîJ ¿CÉ°ûH AGQRƒdG ¢ù∏ée  QGôb ≥«Ñ£J ƒg
 ,äÉ°ù°SDƒªdG  ∂∏àd  á«eƒμëdG  äÉ°übÉæªdGh  äÉjôà°ûªdG  øe  %20
 »a º¡°ù«°Sh ,Ö«°ü©dG âbƒdG Gòg »a É¡d IÉéf ¥ƒW πãª«°S Ée
 äGQOÉÑeh á∏YÉa  ™jQÉ°ûe  ≈dEG  äÉ°ù°SDƒªdG  √òg äGQÉμàHG  áªLôJ
 ,á∏eÉμàªdG  á«ª«∏©àdG  á«fhôàμd’G  äÉ°üæªdG  ø«°Tóàc  ,ádÉ q©a
 hCG  ,á«fhôàμd’G  äÉ≤«Ñ£àdG  ôÑY  á«Ñ£dG  äGQÉ°ûà°S’G  ºjó≤Jh
 øe  Égô«Zh  ,á«°VGôàa’G  á«°û«àØàdGh  á«fGó«ªdG  äGQÉjõdG  π«©ØJ
 É¡fCG ócDƒªdG øe »àdGh äGƒæ°S É¡«∏Y Gƒ∏ªY »àdG ájOÉjôdG QÉμaC’G

 .™«ªé∏d ( káMGQ) ≥≤ëà°S

ريادةريادة

نافذة تكنولوجية
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á«ªbôdG áaô«°üdG õjõ©àd z∂àæa{ äÉcô°T ø«H Oƒ¡édG ôaÉ°†J
 ,(∂àæa) á«dÉªdG á«æ≤àdG »a ¿ÉJóFGôdG ¿Éàcô°ûdG âæ∏YCG
 Éª¡æ«H  ácôà°ûe  IQOÉÑe  ¥ÓWEG  ,zQGô`̀b{h  z∫Éà«éjO  ¿ƒ`̀jCG{

.§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe ôÑY »ªbôdG ¢VGôbE’G ƒªf õjõ©àd
 ¥ƒ°S »`̀a IQƒ``̀K çGó```̀MEG ≈``̀dEG ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG Gò`̀g ±ó`̀¡`̀jh
 ,»é«∏îdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hO  á≤£æe  ôÑY  ¿É`̀ª`̀à`̀F’G
 PEG  ,ΩÉ`̀Y  ¬LƒH  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  πH  Ö°ùMh  ∂dP  ¢ù«d
 ∞°UGƒY  ¬HÉéJ  ájó«∏≤àdG  »aô°üªdG  πjƒªàdG  ¥ƒ°S  âfÉc
 äÉeóîdG  øY  çóëàf  Éªæ«M  ¢Uƒ°üîdG  ¬Lh  ≈∏Y  á«JÉY
 Iô«¨°üdG äÉYhô°ûªdG ÜÉHQCGh áFõéàdG AÓªY ≈dEG áeó≤ªdG
 ájó«∏≤àdG ∑ƒæÑ∏d IQOÉÑªdG √òg í«àJ ±ƒ°Sh .á£°SƒàªdGh
 ∫hC’G  ƒg  ,É©jô°S  ÓjƒªJ  É¡FÓª©d  Ωó≤J  ¿CG  Iô«¨°üdGh
 º««≤J  äÉ«eRQGƒN  èeO  ∫ÓN  øe  ,á≤£æªdG  »a  ¬Yƒf  øe
 Gòg  »a  IõFÉL  IõFÉëdG  QGô`̀b  ácô°ûH  á°UÉîdG  ôWÉîªdG
 ¿ƒ``̀jCG)  ácô°ûd  á`̀«`̀cò`̀dG  á«aô°üªdG  á°üæªdG  ™`̀e  ∫É`̀é`̀ª`̀dG

.(∫Éà«éjO
 »g  (∫Éà«éjO  ¿ƒ`̀jCG)  ácô°ûd  á«aô°üªdG  á°üæªdG  ¿EG
 ∫hO  ôÑY  ∑ƒæÑdG  øe  ójó©dG  É¡eóîà°ùJ  á°üæe  øY  IQÉÑY
 ∫ƒ∏M  ºjó≤àd  âjƒμdGh  ,øjôëÑdGh  ,á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G
 AÉcòdG  äÉfÉμeEG  á°üæªdG  √ò`̀g  ∞XƒJ  PEG  ,É¡FÓª©d  á«ªbQ
 PÉîJG ≈∏Y É¡JQób ôjƒ£J »a ∑ƒæÑdG IóYÉ°ùªd »YÉæ£°U’G
 RÉàªJ …òdG  á≤ª©àªdG  äÓ«∏ëàdG  ∑ôëe øY ÉeCGh .É¡JGQGôb
 äGQGô`̀b  PÉîJG  øe  ∑ƒæÑdG  øμªj  ¿CG  ¬fCÉ°T  øªa  zQGô`̀b{  ¬H
 áédÉ©e ∫ÓN øe ôWÉîªdG IQGOEG ≈∏Y áªFÉbh áªZÉæàe πªY
 QOÉ°üªdG øe ójó©dG øe Ióªà°ùªdG äÉfÉ«ÑdG øe á∏FÉg äÉ«ªc
 ≈àM  á`̀jQƒ`̀ah  á∏eÉ°T  iDhQ  ô`̀aƒ`̀j  ¬∏c  ∂``̀dPh  .áYƒæàªdG

.¿ÉªàF’G äGQGôb PÉîJG óæY ∑ƒæÑdG É¡H ó°Tôà°ùJ

 QGôb  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  …hÉëªc  Ö`̀MQ  ó`̀bh
 ôaÉ°†J πLCG øe á°UôØdG √ò¡H É¡Ñ«MôJ ócDƒJ QGôb ¿EG :¬dƒ≤H
 Iƒ£îdG áHÉãªH á«ªbôdG äÉ°üæªdG ó©Jh .¿ƒjCG ™e Oƒ¡édG
 ±ƒ°Sh ,á«dÉªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  πÑ≤à°ùe »a á«fÉãdG  á«©«Ñ£dG
 º««≤Jh ,¢Vhôb ≈∏Y ∫ƒ°üëdG äÉÑ∏W ∫ÉÑ≤à°SG ∑ƒæÑ∏d í«àJ
 ΩGóîà°SÉH  »∏©ØdG  âbƒdG  »a  É¡àédÉ©eh  ,äÉÑ∏£dG  ∂∏J
 ¿ƒjCG ™e ÉæàcGô°T »JCÉJ .á«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdG äÉ«æ≤J çóMCG
 ¥ƒ°ùdG ìÉàéJ »àdG »ªbôdG ∫ƒëàdG äGQOÉÑe ºYO πLCG øe
 º°ùàJ »àdG ¢VGôbE’G äGQGôb ≈∏Y AÓª©dG Ö∏W ÜÉ©«à°SGh

.ábódGh ,≥°SÉæàdGh ,áYô°ùdÉH
 ¿ƒjCG  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  º«¶f  ±ô°TCG  ìô°Uh

 ¢ù∏ée  ∫hO  á≤£æe  »`̀a  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG  º`̀é`̀M  ¿CÉ```̀H{
 Q’hO äGQÉ«∏e 5 ≈∏Y ójõj ÉªH ¿B’G Qó≤j »é«∏îdG ¿hÉ©àdG
 GójGõJ  á≤£æªdG  »a  äÉfÉ«ÑdG  ∑Ó¡à°SG  ójGõàjh  ,»μjôeCG
 πãªj  ∂dPh  ,IQƒ£àªdG  á«dhódG  ¥Gƒ°SC’G  øe  ôãcCG  É©jô°S
 óM ≈∏Y Iô«¨°üdG ∑ƒæÑdGh ájó«∏≤àdG ∑ƒæÑ∏d áª«¶Y á°Uôa
 …òdG ¢SÉ°SC’G ô««¨J ≈dEG QGôb ™e ÉæàcGô°T ±ó¡Jh .AGƒ°ùdG
 ¿hÉ©àdÉHh  .AÓª©dG  ôWÉîe  º««≤J  »a  ∑ƒæÑdG  ¬«∏Y  óªà©J
 §HGôàeh »cP  …OÉ°üàbG  ΩÉ¶f  AÉ°ûfEG  ™«£à°ùf  ,Éææ«H  Éª«a
 º««≤J  ≈∏Y  ôÑcCG  IQób  É¡jód  ∑ƒæÑdG  íÑ°üJ  ≈àM  ¢VGôbEÓd
 ºK  ø`̀eh  á`̀bO  ôãcCG  IQƒ°üH  ¿ÉªàF’ÉH  á≤∏©àªdG  ôWÉîªdG

.¢VGôbE’G ∞«dÉμJ ¢†«ØîJ

 ÜÉH{  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,QƒØ°ü©dG  OÉªY  ∫É`̀b
 »a  á°ü°üîàªdG  zá«fhôàμdE’G  äÉeóîdG  á°üæe{h  zøjôëÑdG
 ≈∏Y  ∫ÉÑbE’G  ¿EG  ,»fhôàμdE’G  ™aódG  ∫ƒ∏Mh  »ªbôdG  ∫ƒëàdG
 áÑ°ùæH  OGR  øjôëÑdG  »a  á«fhôàμdE’G  ôLÉàªdG  ΩGóîà°SG
 ∞YÉ°†àJ ¿CG  É©bƒàe ,…QÉédG  ¢SQÉe ∫ÓN %20`dG  ¥ƒØJ
 á£°ûfC’G  øe  ô«Ñc  Aõ`̀L  ¥Ó`̀ZEG  QGô`̀b  ó©H  áÑ°ùædG  √ò`̀g
 ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æe ±ó¡H ájQÉéàdG ∫ÉëªdGh

.óéà°ùªdG
 »a  AÓ`̀ª`̀©`̀dG  πé°ùd  É`̀≤`̀ah{  QƒØ°ü©dG  ∫É``̀bh
 ,¥ƒ°ù∏d  á∏eÉ°ûdG  ¬Ñ°T  ÉæàÑbGôe  ø`̀eh  ,Éæàcô°T
 »a  …QÉéJ  πëe  ∞dCG  áHGôb  ¿CG  ó«cCÉJ  ™«£à°ùf
 πeÉc  ¬Ñ°T  hCG  π`̀eÉ`̀c  πμ°ûH  π≤àfG  øjôëÑdG
 ≥jôW  øY  ¬JÉeóN  ºjó≤J  hCG  ¬JÉéàæe  ™«Ñd
 ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  hCG  âfôàfE’G

 º¶©e  πÑb  ø`̀e  ®ƒë∏e  ΩÉªàgG  ó`̀jGõ`̀J  ™`̀e  ÖæL  ≈`̀ dEG  ÉÑæL
.zâfôàfEÓd º¡JQÉéJ π≤æH QÉéàdG

 AÉæÑd  øjôëÑdG  »a  ÉÑjô≤J  õgÉL  A»°T  πc  Éæjód{  ∫Ébh
 âfôàfEG áμÑ°T óLƒJ Éæ¡a ,á∏eÉμàe á«fhôàμdEG IQÉéJ áeƒ¶æe
 äÉμÑ°T É«dÉMh ôÑjÉØdG  áeóN ™e ,Iô≤à°ùeh ábƒKƒeh ájƒb
 ,GóL á«dÉY áμÑ°ûdG ∂∏àd PÉØædG áÑ°ùf ¿CG Éªc ,¢ùeÉîdG π«édG

.zôãcCG hCG »cP ∞JÉg º¡jód ÉÑjô≤J ¿Éμ°ùdG ™«ªéa
 äÉcô°ûdGh  ∑ƒæÑdG  Ö`̀∏`̀ZCG  ∞`̀°`̀SC’G  ™`̀e{  ∑Qóà°SG  ¬æμd
 ¥ƒ°ùdG  äÉÑ∏£àe  ÜÉ©«à°SG  ≈∏Y  IQOÉ`̀b  ô«Z  â`̀dGR’  á«dÉªdG
 »àdG  »fhôàμdE’G  ™aódG  ∫ƒ∏M  ô«aƒàd  á«dÉëdGh  á≤HÉ°ùdG
 ∑ƒæÑdG ∂∏J Ö∏ZCG âdGR’ å«M ,á«fhôàμdE’G ôLÉàªdG É¡LÉàëJ
 ô«aƒJ »a áØ∏μªdGh ájó«∏≤àdG ¥ô£dG ≈∏Y óªà©J äÉ°ù°SDƒªdGh

.z∫ƒ∏ëdG √òg
 ∞`̀dCG  80  ƒëf  π`̀°`̀UCG  ø`̀e  Gô«Ñc  GOó``̀Y  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ`̀ °`̀TCGh

 ™e Ió«©H âdGR ’ øjôëÑdG »a á£°Sƒàeh Iô«¨°U á°ù°SDƒe
 ™aódG  πFÉ°Shh  á«fhôàμdE’G  ôLÉàªdG  ΩGóîà°SG  øY  ∞°SC’G
 øe  ô«ãμdG  É¡«∏Y  ä uƒ`̀Ø`̀ oj  É`̀e  Gò`̀gh  ,É¡∏ªY  »`̀a  »fhôàμdE’G
 äÉ°ù°SDƒe ™e á°Sô°T á°ùaÉæe »a É¡©°†jh ,ájQÉéàdG ¢UôØdG
 πbCG áØ∏μH É¡JÉéàæeh É¡JÉeóN Ωó≤J á«dhOh á«ª«∏bEGh á«∏ëe
 á«fhôàμdE’G IQÉéàdG »a ™°SƒàdG ¿CG ±É°VCGh .ôÑcCG áYô°Sh
 ∫ƒëàdG  ≈`̀dEG  á«eGôdG  á«æWƒdG  §£îdG  ºYój  øjôëÑdG  »a
 ΩÉ`̀eCG  Ió`̀jó`̀L  πªY  ¢`̀Uô`̀a  íàØjh  ,»`̀ª`̀bô`̀dG  OÉ°üàb’G  ≈`̀ dG
 IójóL á«æjôëH äÉéàæe ¥ÓWEG ≈∏Y ™é°ûjh ,ø««æjôëÑdG
 ™°SƒàdG ¿CG  ™HÉJh ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G ¥Gƒ°SC’G »a É¡©«Hh
 ,zøjôëÑdG  »a ™æ°U{ QÉ©°T ºYO ¬fCÉ°T  øe IQÉéàdG  √òg »a
 º°SÉH  É¡£HQh äÉéàæªdG  øe ójõªdG  ¥ÓWEG  ≥jôW øY ∂dPh
 hCG  á«æjôëÑdG  iƒ∏ëdG  ™e  ∫ÉëdG  ƒg  Éªc  ÉeÉªJ  ,øjôëÑdG
 ¥Gƒ°SC’G  ≈dEG  äÉéàæªdG  ∂∏àH  ∫ƒ°UƒdGh  ,¢ThóbôªdG  AÉe

.á«ªdÉ©dGh á«ª«∏bE’G
 πãe  ájQÉéJ  äÉYÉ£b  øY  GójóëJ  QƒØ°ü©dG  çóëJh
 ∫Ébh ,áJ’ƒcƒ°ûdGh QÉgRC’G ™«H ∫Éëeh äÉÑàμªdGh ºYÉ£ªdG
 ä’ƒcDƒªdG ™«H »a á°ü°üîàªdG äÉ≤«Ñ£àdG äÉ«FÉ°üMEG ¿EG{
 ≥jôW øY É¡J’ƒcCÉªd ºYÉ£ªdG øe ójó©dG ™«H ¿CG  ≈dEG  ô«°ûJ
 º©£ªdG  ≥jôW  øY  ¬©«ÑJ  Ée  áØYÉ°†e  ÉaÉ©°VG  ¥ƒØj  âædG
 GPEÉa ,äô«¨J ¬°ùØf πª©dG á≤jôW ≈àM ¬fCG  »æ©j Gògh ,¬JGP
 ΩóbCG  »àdG  ádÉ°üdÉH  ΩÉªàg’ÉH  ΩƒbCG  ød  º©£e  ÖMÉ°U  âæc
 âæc  GPEG  ∂dòc  ,¬°ùØf  ïÑ£ªdÉH  »eÉªàgG  Qó≤H  π`̀ cC’G  É¡«a
 øe ôãcCG »fhôàμdE’G ≥jƒ°ùàdG º°ù≤H ºàgCÉ°ùa áÑàμe ÖMÉ°U
 πμ°T  ¿EG  ∫Ébh  ,z…ó«∏≤àdG  ™«ÑdGh  ¢Vô©dG  º°ù≤H  »eÉªàgG
 ™«£à°ùj  ’  …òdG  ôLÉàdGh  ,ô«¨àj  ∫ÉªYC’G  AGOCGh  OÉ°üàb’G
 êôîj  ÉªHQh  ¬dÉªYCG  á«ªæJ  ™«£à°ùj  ød  ô«¨àdG  Gòg  áÑcGƒe

.¥ƒ°ùdG øe

:QƒØ°ü©dG ..áeó≤àe »fhôàμdEG ™aO ∫ƒ∏M ≈æÑàJ ’ á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒªdGh ∑ƒæÑdG º¶©e

 ¢ùμ«eƒæ«L  BGI  …BG  »L  »H  ácô°T  âMô°U
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  AGò``̀¨``̀dGh AGhó```̀ dG  áÄ«g ¿CÉ``̀ H  IOhó`̀ë`̀ª`̀ dG
 ÇQGƒ£dG »a ΩGóîà°SÓd á≤aGƒe äQó°UCG ób zFDA{
 Real-Time Fluorescent¢üëØdG  äGhOC’

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a øY ∞°ûμ∏d
 øμªjh  á`̀bó`̀dÉ`̀H  IGOC’G  ¢üëa  è`̀FÉ`̀à`̀f  º`̀°`̀ù`̀à`̀Jh
 Gòg  ±ó¡jh  .§≤a  äÉYÉ°S  3  ∫Ó`̀N  É¡«∏Y  ∫ƒ°üëdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øY  »YƒædG  ∞°ûμdG  ≈`̀dEG  QÉÑàN’G
 πFÉ°Sh  ∞``̀fC’G  ø`̀e  äÉë°ùeh  ÜÉ©∏dG  ø`̀e  óéà°ùªdG

 .Ωƒ©∏ÑdGh á«FGƒ¡dG áÑ°ü≤dG
 »L »H iód …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  øj »j ≥∏Y óbh
 Éæàcô°T  ¢üëa  OÉªàYG  ¿EG{  :ÓFÉb  ¢ùμ«eƒæ«L  …BG

 IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ¢ü«î°ûàd
 AGô`̀LEG  ≈∏Y  á≤FÉØdG  ¬JQóbh  ¬àbO  ÖÑ°ùH  ,á«μjôeC’G
 É kë«àe  Iõ`̀«`̀Lh  Iôàa  ∫Ó`̀N  äÉ°UƒëØdG  ø`̀e  ô«ãμdG
 ájRGôàM’G ô«HGóàdG PÉîJG øe á«ë°üdG ájÉYôdG ºbÉ£d
 øe Éæc ó≤d .áYô°ùH ÉgQÉ°ûàfG ™æeh ihó©dG AGƒàM’
 ¢Shô«ØdG  á¡LGƒªd  âHÉéà°SG  »àdG  äÉcô°ûdG  π`̀FGhCG
 ¥É£f  ™«°SƒJ  ≈∏Y  Éæ°UôMh  ,ø«°üdG  »`̀a  íFÉédG
 ø«°üdG  »`̀a  äÉ`̀°`̀Uƒ`̀ë`̀Ø`̀dG  ô«aƒàd  áYô°ùH  É`̀æ`̀LÉ`̀à`̀fEG
 É¡«a  Éæ∏°üM  »àdG  ¿Gó∏ÑdG  »a  ºdÉ©dG  iƒà°ùe  ≈∏Yh
 äÉ«æ≤àdG  ô«aƒJ  √ÉéJ  ¿ƒeõà∏e  øëf  .íjô°üJ  ≈∏Y
 õjõ©àd ™°SGh ¥É£f ≈∏Y á≤«bódGh á©jô°ùdG ájôÑîªdG
 AÉ`̀ë`̀fCG  ∞∏àîe »`̀a  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ø`̀Y  ∞`̀°`̀û`̀μ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀L

 .√QÉ°ûàfG øe óëdG πLCG øe ºdÉ©dGh ,IóëàªdG äÉj’ƒdG
:…BG »L »H ¢üëa ÉjGõe øeh

 ≈dEG  π°üj  ∞°ûμ∏d  ≈°übC’G  óëdÉa  á«dÉY  ábO  }
  á«FGƒ¡dG  Ö©°ûdG  π«°ùZ  πFÉ°S  ø`̀e  π`̀e  á«∏N  100

.Ωƒ©∏ÑdG áë°ùe øe πe á«∏N150h(BALF)
 ±ó¡à°ùj ’h ¢Shô«ØdG ±ó¡à°ùj ≥«bO ∞°ûc }

.54`dG »°ùØæàdG RÉ¡édG äÉ°Shô«a hCG ¬àdÓ°S
 øe  èFÉàædG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  -  á©jô°S  èFÉàf  }

.äÉYÉ°S 3 ∫ÓN áæ«©dG
 á≤Ñ°ùe  π«∏ëàdG  OGƒ`̀e  -  ΩGóîà°S’G  ádƒ¡°S  }

.ô«°†ëàdG
 …OÉ```̀MEG  π«∏ëJ  -  è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG  IAGô```̀ b  á`̀dƒ`̀¡`̀°`̀S  }

 .IOƒédG §Ñ°V QÉ«©e ™e ¢Shô«Ø∏d
 IQGó°U  »a  âfÉc  …BG  »L  »H  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóL
 2-SARS-CoV  QÉÑàNG  äQ qƒ`̀W  »àdG  äÉcô°ûdG
 Coronavirus  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Vô`̀e  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ó`̀©`̀H
 πFÓ≤dG  äÉcô°ûdG  π``FGhCG  ø«H  øe  »`̀gh  .ø«°üdG  »a
 øY  ∞°ûμ∏d  ádÉ©a  á«dBG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  âYÉ£à°SG  »àdG
 ΩGóîà°SÓd  áFQÉW  á≤aGƒe  ≈∏Y  â∏°üMh  ¢Shô«ØdG
 ø«°üdG »a á«Ñ£dG äÉéàæª∏d á«æWƒdG IQGOE’G πÑb øe
 á«Ñ£dG Iõ¡LC’G ¬«LƒJ øeh 2020 ôjÉæj 26 ïjQÉàH
 â°UôM óbh .2020 ¢SQÉe 2 »a »HhQhC’G  OÉëJÓd
 π°üàd á«LÉàfE’G É¡JÉbÉW IOÉjR ≈∏Y …BG »L »H ácô°T
 πª©J  »gh  ,É k«eƒj  ¢üëa  IGOCG  ∞dCG  300  ≈dEG  Ωƒ«dG
 »ªdÉ©dG  Ö∏£dG  á«Ñ∏àd  á«LÉàfE’G  É¡JÉbÉW  IOÉ`̀jR  ≈∏Y
 âéàfCG  ó`̀bh  .¢Shô«a  ¢üëa  äGhOCG  ≈∏Y  ójGõàªdG
 ¢üëØdG äGhOCG øe ø«jÓe 4^72 ≈dEG π°üj Ée ácô°ûdG

.2020 ¢SQÉe 22 ≈àM
 øe  ôãcCG  äô`̀LCG  ób  BGI  …BG  »L  »H  ¿CG  ôcòj

٪20ΩGóîà°SG ≈∏Y äÉcô°ûdG ∫ÉÑbEG »a IOÉjR
ø``jô``ë`ÑdÉ`H á``«fhô``àμdE’G ô``LÉ```àªdG

É¡«a áeóîà°ùªdG É«LƒdƒæμàdG π°†ØH á≤«bO É¡éFÉàf

øY ∞°ûμ∏d IójóL á≤jôW
äÉYÉ°S 3 ∫ÓN ÉfhQƒc ¢Shô«a 

 ÉfhQƒc ÜQÉëJ zΩGôéà°ùfEG{
á°UÉîdG É¡à≤jôW ≈∏Y

 …CG πjõà°S É¡fCG ,∑ƒÑ°ù«a πÑb øe ácƒ∏ªªdG ΩGôéà°ùfEG ácô°T âæ∏YCG
 »ª°ùb  øe  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  á∏°U  äGP  äÉHÉ°ùM  hCG  iƒàëe
 äÉª¶æªd  á©HÉJ  øμJ  ºd  ∫ÉM »a ,É¡H  ø«°UÉîdG  ∞°ûμà°SGh äÉ«°UƒàdG
 á`̀dGREG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  É¡fCG  ,É¡d  ¿É«H  »a  ácô°ûdG  äô`̀cPh  .ábƒKƒe  á«ë°U
 É°†jCG  ¢†Øîà°S É¡fEÉa  ,ÉfhQƒc AÉHƒH §ÑJôªdG ¥ƒKƒªdG ô«Z iƒàëªdG
 ≈∏Y á«LQÉN äÉ¡L øe  ≥FÉ≤ëdG  ƒ≤bóe  ¬Øæ°üj  …òdG  iƒàëªdG  áÑJôe
 ™bƒe  ôcP  Ée  ≥ah  ,¢ü°ü≤dGh  á«°ù«FôdG  áëØ°üdG  »a  ∂dPh  ,ÜPÉc  ¬fCG
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 ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a øY á∏∏°†e äÉeƒ∏©e ô°ûf øe ø«eóîà°ùªdG
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º°ùª°ùdG ∞dÉëJ
(1) ÉfhQƒμdG ó°V ∫ƒØdGh

 íàa øY è«∏îdG QÉÑNCG »a Éæg âÑàc ,ΩÉY øe πbCG πÑb
 á«ªjOÉcC’Gh á«ª∏©dG äÓgDƒªdG á∏ªM øe AÉª∏Y áKÓãd »ª∏Y
 :º¡°ü°üîJ ä’Éée »a á©°SGƒdG IôÑîdG …hPh ,á©«aôdG
 óªMCG »∏Yh (ÜÉ°üYCGh ïe) ídÉ°U óªëe ¬∏dGóÑY ≈Ø£°üe
 ,(AÉ«ª«c)  π«∏N  º«gGôHEG  º°üà©e  (ájhOC’G  º∏Y)  ≈Ø£°üe
 ƒg ∫ƒØdG »a Gô°üæY ¿CG º¡aÉ°ûàcÉH ≥∏©àj íàØdG ∂dP ¿Éch
 ¢VQC’G  Üƒ©°T  πbCG  ø«jô°üªdGh  ø««fGOƒ°ùdG  π©L  …òdG
 ∂dP  ∫õY  ≈∏Y  º¡aÉμàYG  øY  âÑàc  ºK  ,´ô°üdG  øe  IÉfÉ©e
 ™æeh ,´ô°üdG øe ø«°üëàdG »a ¬àYÉéf äÉÑKEGh ,ô°üæ©dG
 neuronal death  IÉaƒ∏d  áÑÑ°ùªdG  ´ô°üdG  äÉHƒf

.ÉØ∏°S ´ô°üdG øe ¿ƒfÉ©j øªd
 …ô¶ædG ø≤«àdG ó©Ña ,øjCGõL øe ∫É≤e »a äOQhCG Éªch
 ≥jôØdG  Gò``g  ´ô`̀°`̀T  ,´ô`̀°`̀ü`̀dG  ™ªb  ≈∏Y  ∫ƒ`̀Ø`̀dG  IQó``̀b  ø`̀e
 ÖjôéàdG  »a  ábƒeôe  ájOƒ©°S  äÉ©eÉL  »a  πª©j  …ò`̀dG
 ,¿GôÄØdG  ≈∏Y  ájôÑàîªdG  ÜQÉéàdG  AGô`̀LEÉ`̀H  …ôÑàîªdG
 ø«°ùμJhôμ«ÑdGh  ø«æμjôà°ùdG  »JOÉªH  É¡æ≤M óæYh »àdGh
 ¢ü∏îà°ùªH  É¡æ≤M  ºK  ,´ô°üdG  äÉéæ°ûJ  ¿ÉÑÑ°ùJ  ø«à∏dG
 ´ô°üdG  áHƒf  øe  ájÉbƒdG  áÑ°ùf  âfÉc  ,Ωƒn«dÉØdG  ™e  ∫ƒØdG
 »a  ô°üæY  ìÉéf  âÑK  Éªdh  ,%100  äƒªdG  ≈dEG  »°†ØªdG
 á∏ée{ »a ∂dòH ’É≤e Gô°ûf ´ô°üdG  äÉHƒf ™æe »a ∫ƒØdG
 ÉgQó°üJ »àdG z∑ƒ∏°ùdGh ´ô°üdG - á«ªdÉ©dG ÜÉ°üYC’G ÖW
 ’ á∏éªdG √ògh 2008 ΩÉY »a á«μjôeC’G OQÉaQÉg á©eÉL
 É¡àbO øe ≥Kƒà°ùJ ºd Ée »ª∏Y ∞°ûμH ≥∏©àJ IOÉe …CG ô°ûæJ

.É¡àë°Uh
 º°üà©e »fGOƒ°ùdG Qƒ°ù«ahôÑdG ¿CG ƒg ôcòdÉH ôjóédG
 …òdG  ƒg  ,AÉ«ª«μdG  º∏Y  »a  ¢ü°üîàªdG  ,π«∏N  º«gGôHEG
 AQO  »`̀a  áYÉéædG  äGP  OGƒ`̀ª`̀dG  ¢UÓîà°SGh  ∫õ`̀Y  ≈dƒJ
 »fÉªdCG  ôÑàîe  ≈dEG  É¡∏°SQCGh  ,∫ƒØdG  øe  ´ô°üdG  äÉéæ°ûJ
 ¿CG  ƒ`̀g  çó`̀M  É`̀e  ∞jôW  ø`̀eh  ,IRÉ```̀LE’G  ∫Éæa  ¢ü°üîàe
 IOÉªdG  ¢UÓîà°SG  »`̀a  ¬MÉéf  Qƒ`̀ah  º°üà©e  ô°ùahôH
 ¥ƒë°ùe ¬d Ωóbh ¬à«H »a ≈Ø£°üe ô°ùahôH QGR ,áHƒ∏£ªdG
 ¢ùMCGh ¬fÉ°ùd ±ô£H ô«NC’G É¡bhòàa ,(IQOƒH) IOÉªdG ∂∏J
 áª∏μdG »gh ,(ÉgÉfóLh) ÉμjQƒj :∞àgh (¢SGQ áØd) QGhóH
 ,áMÉÑ°S  ¢VƒM  »a  ¿Éc  ÉeóæY  ¢Só«ªNQG  É¡H  ≥£f  »àdG
 - AÉ«ëdG π«∏b - êôNh ƒØ£dG ¿ƒfÉb ≈dEG π°UƒJ ¬fCG ∑QOCGh
 ïjQÉàdG √óq∏îa ,áª∏μdG ∂∏àH ∞à¡j ƒgh ,ÉjQÉY ΩÉªëdG øe

.¬FÉ«M á∏b ¬d ôØZh
 »°ü≤àdGh  á`̀°`̀SGQó`̀dGh  åëÑdG  äÉ«∏ªY  â∏°UGƒJ  º`̀K
 ¥ÉKƒà°S’G  ó©Hh  ,É«ªdÉY  É¡«∏Y  ±QÉ©àªdG  ∫ƒ°UC’G  ≥ah
 ájÉªM  á∏Môe  äAÉL  ,äÉLÉàæà°S’Gh  á°SGQódG  áë°U  øe
 Gòg  Oƒ¡L  â`̀Lƒ`̀ oJ  Gò`̀μ`̀gh  ,±É°ûàcÓd  ájôμØdG  á«μ∏ªdG
 …òdG QÉ≤©∏d á«μjôeCG ´GôàNG IAGôH ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH ≥jôØdG
 ΩÉeCG á°†jôY πeCG áHGƒH âëàØfG Gòμgh ,¬àÑ«côàd Gƒ∏°UƒJ
 ƒ∏îj  z»©«ÑW{  AGhO  »a  πãªàJ  ,´ô°üdG  øe  ¿ƒfÉ©j  øe
 á«FÉ«ª«c  ô«bÉ≤©dG  º¶©e  ΩRÓJ  »àdG  á«ÑfÉédG  QÉ`̀KB’G  øe

.Ö«côàdG
 ≥jôØdG  Gò`̀g  AÉ°†YCG  ôcòJ  ÉfhQƒμdG  áëFÉL  ™`̀eh  ºK
 ¬JQób  ¿ƒãëÑj  º`̀gh  ∫ƒ`̀Ø`̀dG  »`̀a  √ƒØ°ûàcG  Gô``̀eCG  »ª∏©dG
 áÑ°ùf  ≈∏Y  √DhGƒàMG  :´ô°üdG  äÉHƒf  ∞«ØîJh  ™æe  ≈∏Y
 á«ægódG  ¢VÉªMC’G  º`̀gCG  ó`̀MCG  ∂«dƒæ«d  ¢†ªM  øe  á«dÉY
 ±ó°üdG ø°SÉëe ¬«ª°ùf Ée πãªJh ,¿É°ùfE’G áë°Uh º°ùéd
 âjõH  á«fGOƒ°ùdG  IóFÉªdG  »a  ¿ôà≤j  …ò`̀dG  ∫ƒØdG  ¿G  »a
 QOÉb ∂«dƒæ«d ¢†ªM øe á«dÉY áÑ°ùf øe ¬«a ÉªHh º°ùª°ùdG
 ≈dEG  π∏°ùàdG  øe  ¬©æeh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  Iô°UÉëe  ≈∏Y
 ¢Shô«a ¿G QÉÑàY’G »a GòNCG) ¬H ∂àØdGh »°ùØæàdG RÉ¡édG
 ¿ƒ«æ«°üdG  É¡∏cCÉj  »àdG  §jhÉWƒdG  øe  π≤àfG  19  ÉfhQƒc

.(ºØdG ôÑY ¿É°ùfE’G ≈dEG
 Qób  π≤fCG  »æfCÉH  QGô`̀bE’G  øe  »d  óH  ’  ∫É°Sôà°S’G  πÑb
 »ª∏Y  åëH  øe  ô`̀eC’G  Gò`̀g  ∫ƒ`̀M  äÉeƒ∏©e  øe  ¬àª¡a  Ée
 »ª∏©dG åëÑ∏d áeQÉ°üdG §HGƒ°†∏d ™°†îj ,∂FÉ°Th ∫ƒ£e
 ºK øeh ,»∏ãe ¢üî°ûd º¡ØdG ≈∏Y á«°üY ¬JÉjƒàëe º¶©eh
 áHƒàμªdG äÉLÉàæà°S’G ≈∏Y åëÑdG øY ¬∏≤fCG Ée ô°üà≤«°S

ó«≤©àdG Iójó°T â°ù«d á¨∏H
 äGQó`̀≤`̀dG  π«°UÉØJ  »`̀a  ¢`̀Vƒ`̀NCG  ¬`̀∏`̀dG  áÄ«°ûªH  Gó``̀Zh
 ∂dP  •É`̀ Ñ`̀MEGh  Iô°UÉëe  ≈∏Y  º°ùª°ùdG  â`̀jõ`̀d  áÑ«é©dG
 RÉ¡édG ≈dEG π∏°ùàj ’ »c ¬∏ª°T â«à°ûJh »ægódG ¢Shô«ØdG
 Ée  ¢VôYCÉ°S  Éªc  ,É¡H  ∂àØjh  áFôdG  Üô°†j  ºK  »°ùØæàdG
 ∂«dƒæ«d  ¢†ªM  ¢üFÉ°üN  ∫ƒM  åëÑdG  Gòg  ¬«dEG  π°UƒJ
 ≥æN  ≈∏Y  ¬JQóbh  %46^41  áÑ°ùæH  ∫ƒØdG  »a  OƒLƒªdG
 Gò¡Hh  ,ºØdG  ôÑY  ∞MõdGh  ôKÉμàdG  øe  ¬©æeh  ¢Shô«ØdG
 OhõªdG  ∫ƒØdG  πcCG  øe  ¢SÉædG  ôãμj  ¿G  áªμëdG  øe  ¿ƒμj

.º°ùª°ùdG âjõH
 ábÓY ’h Éªμëe GOÉL ÉãëH ∫hÉæJCG »æfEG ∫ƒbCG ¿CG »≤H)

.(º°ùª°ùdG hCG ∫ƒØdG IQÉéàH »d

 É«fGƒà«d  »a  áeÉY  äÉÑàμe  Ωóîà°ùJ
 á«bGh á©æbCG êÉàfE’ OÉ©HC’G á«KÓK äÉ©HÉW
 ºbGƒ£dG »a ø«∏eÉ©dG øe ºgô«Zh AÉÑWCÓd
 ø`̀«`̀HÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dÉ`̀H ¿ƒ`̀ª`̀à`̀¡`̀j ø``̀jò``̀dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG

 .óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 ¢`̀SÉ`̀JÉ`̀fhO  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ≥°ùæe  ∫É``̀ bh
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀Ñ`̀à`̀μ`̀ª`̀ dG ø```e ¢`̀Sƒ`̀«`̀∏`̀ «`̀ Hƒ`̀c
 54  ¿EG{  :¢SôH  ¢ùfGôa  ádÉcƒd  á«fGƒà«∏dG
 á∏ªëdG  ≈``dEG  âª°†fG  OÓ`̀Ñ`̀dG  ôÑY  áÑàμe
 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  ôaƒJ  »gh  .´ƒÑ°S’G  Gòg

 .záÑLÉM á©æbCG áÑjô≤dG
 â≤∏ZCG  »àdG  äÉÑàμªdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 ,∫õ©dG  Iôàa  ∫ÓN  QGhõ`̀ dG  ΩÉ`̀eCG  É¡HGƒHCG

 »a  Ö`̀LÉ`̀M ´É`̀æ`̀b  1500 á`̀YÉ`̀Ñ`̀W  Ωõ`̀à`̀©`̀J
 .á∏ªëdG øe ≈dhC’G á∏MôªdG

 ø`̀e á``∏``KÉ``ª``e äGQOÉ````̀Ñ````̀e â``∏``é``°``Sh
 á«°Sóæg  äÉ`̀cô`̀°`̀Th  á«©eÉL  äGôÑàîe
 »a  iô`̀NCG  øcÉeCG  »a  ø«jOÉY  ø«æWGƒeh
 É«μ«°ûJh áæ°SƒÑdG »a É°Uƒ°üN ,ÉHhQhCG

 .É«fÉÑ°SEGh GóædƒHh É«dÉ£jEGh
 øe  á`̀dhO  »gh  É«fGƒà«d  â∏é°S  óbh
 ≠∏Ñjh »HhQhC’G OÉëJ’G »a ≥«£∏ÑdG ∫hO
 ™`̀ HQCG  ,áª°ùf  ¿ƒ«∏e  2^8  É¡fÉμ°S  Oó`̀Y
 ™e  19-ó«aƒμH  áHÉ°UE’G  áé«àf  äÉ«ah

 .IócDƒe áHÉ°UEG 345

:π«YÉª°SEG ÖæjR âÑàc
 AÉ``̀bó``̀°``̀UCG á`̀«`̀©`̀ª`̀L â``̀≤``̀∏``̀WCG
 ∂«∏N{  á«ë°üdG  IQOÉÑªdG  áë°üdG
 »`̀à`̀dGh ,zø`̀à`̀ª`̀J ’ ¢`̀ù`̀H â`̀«`̀Ñ`̀dÉ`̀H
 π«é°ùJ  ™``̀e  ø``̀eGõ``̀à``̀dÉ``̀H  »``̀ JCÉ``̀ J
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢VôªH  á`̀HÉ`̀°`̀UEG  ä’É``̀M
 á«©ªédG  âæ∏YCGh  ,øjôëÑdG  »a
 ¢UÉ≤fE’  É«fÉée  É«ë°U  ÉéeÉfôH
 á`̀ jOÉ`̀ °`̀ TQE’G á````̀dOC’G ≥``̀ah ¿Rƒ```̀ dG
 ≥jôa  ±Gô``°``TEG  â`̀ë`̀Jh  á«ªdÉ©dG

.πgDƒe »ë°U
 ¢``̀ù``̀«``̀FQ Ö```̀ FÉ```̀ f äOó`````̀°`````̀Th
 ≈∏Y  ó©°ùdG  è```̀jQCG  .O  á«©ªédG
 ∫õ`̀æ`̀ª`̀ dG »```̀a AÉ``̀≤``̀Ñ``̀dG IQhô```̀ °```̀V

 »a á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ó`̀YGƒ`̀≤`̀H ΩGõ``̀à``̀ d’Gh
 áëaÉμe  π```̀LCG  ø``̀e  ¬```̀JGP  â``̀bƒ``̀dG
 ô«Z  ∑ƒ∏°S  ´ÉÑJG  Ωó`̀Yh  áæª°ùdG
 ®ÉØëdG  ¿CG  ≈dEG  äQÉ°TCGh  ,»ë°U
 »a  º¡°ùj  »ë°üdG  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y

.»YÉæªdG RÉ¡édG ájƒ≤J
 á°VÉjôdG  ¿CG  ≈`̀dEG  âgƒf  Éªc

 π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG ió````̀MEG »``̀g á`̀«`̀eƒ`̀«`̀dG
 ,áYÉæªdG  ájƒ≤J  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  »àdG
 …CG  •ÉÑJQG  âØf  …ò`̀dG  âbƒdG  »a
 øe  ´ƒ``f  …CG  πà≤H  »`̀FGò`̀Z  ΩÉ`̀¶`̀f
 ,Éjô«àμÑdG  hCG  äÉ°Shô«ØdG  ´Gƒ`̀fCG
 º°†J  äÉ£∏N  QÉ°ûàfG  ó©H  ∂`̀ dPh
 É¡fCG ≈Y qój äÉfƒμªdG øe áYƒªée

.äÉ°Shô«ØdG ≈∏Y »°†≤J
 äÉfƒμe øY ó©°ùdG  âKóëJh
 π`̀°`̀ù`̀©`̀dGh º`̀cô`̀μ`̀ dG π`̀ã`̀e á`̀ «`̀ FGò`̀Z
 π«ÑéfõdGh  Ωƒ`̀ã`̀dGh  ¿ƒ°ùfÉ«dGh
 »YÉæªdG  RÉ¡édG  ájƒ≤J  »a  º¡°ùJ

.äÉ°Shô«ØdG πà≤J ’ É¡æμdh
 »ë°üdG  èeÉfôÑdG  í°üæjh

 ø«æWGƒªdG á«©ªédG ¬à©°Vh …òdG

 ,É«eƒj  á«ë°U  äÉÑLh  5  ∫hÉæàH

 äGô`̀©`̀ °`̀ù`̀ dG Oó````Y ≥````ah á```YRƒ```e

 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG Ωó``̀≤``̀ jh .á```jQGô```ë```dG

 ¢``Sô``≤``æ``dG ≈``̀°``̀Vô``̀ª``̀d í``̀FÉ``̀°``̀ü``̀f

 Ωó``̀dG §`̀¨`̀°`̀V ´É```Ø```JQGh Ö`̀∏`̀≤`̀ dGh

 ¢†jÉÑªdG ¢ù«μJh ∫hôà°ù«dƒμdGh

 …ôμ°ùdGh  ójƒJÉehôdG  ≈°Vôeh

.¿ÉWô°ùdGh

 ó©°ùdG  âãM  ,∂dP  ÖfÉL  ≈dEG

 áª¶æe  äÉ`̀«`̀ °`̀Uƒ`̀J  ´É``̀Ñ``̀JG  ≈`̀∏`̀Y

 ø`̀e ó`̀ë`̀ ∏`̀ d á``«``ª``dÉ``©``dG á``ë``°``ü``dG

 øe  ¬dÉ≤àfGh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG

 AGô°T  »a  πãªàJh  ,ájòZC’G  ∫ÓN

 ô«Z  áeƒ∏©e  ø`̀cÉ`̀eCG  ø`̀e  Ωƒë∏dG

 á`̀jò`̀ZC’G ∫hÉ`̀æ`̀J Ωó``̀Yh ,á`̀HÉ`̀°`̀ü`̀e

 êÉ```̀Ló```̀dGh Ωƒ``̀ë``̀∏``̀dÉ``̀c ,á``̀Ä``̀«``̀æ``̀dG
 äÉ``̀LQO  »`̀a  É¡«¡Wh  ,¢`̀†`̀«`̀Ñ`̀dGh
 π°ùZ  ÖfÉL  ≈dEG  ,á©ØJôe  IQGô`̀M
 πÑb  ¬`̀cGƒ`̀Ø`̀dGh  QÉ°†îdG  º«≤©Jh
 ™«£≤J  ìGƒdCG  π°üah  ,ΩGóîà°S’G
 ¬`̀cGƒ`̀Ø`̀dGh  QÉ°†îdG  ø`̀Y  Ωƒ`̀ë`̀∏`̀dG
 ó©H øjó«dG π°ùZh ,É¡Kƒ∏J Öæéàd
 ó©Hh  πÑbh  á«ædG  Ωƒë∏dG  ¢ùªd
 ájòZC’G  áaÉ°VEGh  ,ΩÉ©£dG  OGó``YEG
 èeÉfôÑdG  ≈``dEG  áYÉæª∏d  IRõ`̀©`̀ª`̀dG
 É°Uƒ°üNh  ,»`̀eƒ`̀«`̀ dG  »`̀FGò`̀¨`̀ dG
 ¿GƒdC’G ≈∏Y …ƒàëJ »àdG áª©WC’G
 »∏chôÑdGh  ádhGôØdGh  QÉ°†îdÉc

.¿ƒª«∏dGh ∫É≤JôÑdGh ¿ÉeôdGh
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  »``°``Uƒ``Jh
 »FGòZ  ΩÉ¶f  ´ÉÑJÉH  á«æjôëÑdG
 äGhGô°†îdG ≈∏Y …ƒàëj πeÉμàe
 øe  á«aÉc  á«ªc  Üô°Th  ,¬cGƒØdGh
 øY  Ó°†a  ,±ÉØédG  Öæéàd  AÉªdG
 ÖæéJh  ,á`̀MGô`̀dG  ø`̀e  §°ùb  ò`̀NCG
 øe á`̀jÉ`̀ bƒ`̀ ∏`̀ d ∂````̀dPh ,ø``«``Nó``à``dG

 .äÉ°Shô«ØdG

 ..É``̀fhQƒ``̀μ``̀H »`̀ Ñ`̀ °`̀ U IÉ````̀ah :É``̀μ``̀ jô``̀ eCG »``̀ a á`̀ eó`̀ °`̀ U
»`̀ë`̀°`̀U ø``̀ «``̀ eCÉ``̀ J Oƒ`````̀Lh Ωó``̀ ©``̀ d ¬``̀ LÓ``̀ Y Gƒ``̀ °``̀ †``̀ aQ

 »fÉ£jôH πLQ CGóH äGƒæ°S πÑb
 ≈∏Y á``̀KQÉ``̀c  çhó``̀ë``̀d  OGó`̀©`̀ à`̀ °`̀ S’G
 √OÓ`̀H ó`̀Lh ≈àM ,¢```̀VQC’G Ö`̀cƒ`̀c
 ¢Shô«a  »°ûØJ  ΩÉeCG  ™ªLCG  ºdÉ©dGh

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc
 πLQ ≈æH äGƒæ°S 5 QGóe ≈∏©a
 ¬d GPÓe ¿ƒμ«d ¢VQC’G âëJ zCÉé∏e{
 ,áKQÉc  …C’  ºdÉ©dG  ¢Vô©J  ∫ÉM  »a
 ≈∏Y  ¢UôMh  ,¿B’G  ∫ÉëdG  ƒg  Éªc
 A»∏e  zô¨°üe  ∫õæe{`H  ¬Ñ°TCG  ¬∏©L
 ôcP Éªc ,á«∏°ùàdGh ¬«aôàdG πFÉ°SƒH
 Qôbh  .zá«HôY  Rƒ«f  …Éμ°S{  ™bƒe
 ,2015 ΩÉY RQƒa ø«dƒc »fÉ£jôÑdG
 ¢VQC’G âëJ CÉé∏e AÉæH »a CGóÑj ¿CG
 óbh  ,¬dõæªd  á«Ø∏îdG  á≤jóëdG  »a
 ∫õæe  ¬`̀fCÉ`̀ch  hóÑj  ¬∏©L  »`̀a  íéf

.»≤«≤M
 CÉ`̀é`̀∏`̀ª`̀dG »```a RQƒ`````a ™```°```Vhh
 øe  áYƒªéeh  RÉØ∏J  RÉ¡Lh  É°TGôa
 ,á∏°†ØªdG ¬àjGƒg á°SQÉªªd ∫ƒÑ£dG

 AÉHô¡c ódƒªH √ójhõJ ≈∏Y ¢UôMh

 ƒjó«ØdG ™£≤e ô¡XCG ÉªÑ°ùM ,¢UÉN

.zÜƒ«Jƒj{ ≈∏Y √ô°ûf …òdG

 πNGO  ÉîÑ£e  πLôdG  ≈æH  Éªc

 z∞jhôμ«e{  RÉ¡éH  GOhõ`̀e  ,CÉé∏ªdG

 á«FGò¨dG  OGƒªdÉH  √CÓ`̀eh  ,á∏°ù¨eh

.áÑ∏©ªdG

 »ªàë«d ¿ÉμªdG Gòg ≈æH ¬fC’h

 ,çQGƒ`̀c  hCG  ÖFÉ°üe  …CG  øe  ¬∏NGO

 ´Éæb  ™°Vh  ≈∏Y  RQƒ`̀a  ¢UôM  ó≤a

.CÉé∏ªdG πNGO RÉZ

 …ò````̀ dG  ™```̀ °```̀Vƒ```̀ dG  ¿CG  ™``````̀eh

 »°ûØJ  πX  »a  ¿B’G  ºdÉ©dG  ¬°û«©j

 √òg  πc  Ö∏£àj  ’  ÉfhQƒc  ¢Shô«a

 ócCG  RQƒ`̀a  ¿EÉ`̀a  Ió≤©ªdG  äGAGô``̀LE’G

 ,CÉé∏ªdG  Gòg  AÉæH  QGô≤H  ó«©°S  ¬`̀fCG

 ø``̀eR{  »``̀a  ¿B’G  ¬`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀j  ¬````̀fCGh

.zÉfhQƒc

 ÖÑ°ùH  »aƒJ  ¬`̀fCG  ó≤à©j  ô«¨°U  »Ñ°U  Ωô`̀ oM
-ó«aƒc)  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G

 »a  á∏LÉ©dG  ájÉYô∏d  IOÉ«Y  »a  êÓ©dG  øe  (19
 ÉªÑ°ùM ,»ë°U ø«eCÉJ ¬jód øμj ºd ¬fC’ É«fQƒØ«dÉc
 ∫Éª°T  ôà°ùμf’  áæjóe  IóªY  ¢ùjQÉH  ¢ùμjQ  OÉ`̀aCG
 Ωƒj á«μjôeC’G É«fQƒØ«dÉc áj’ƒH ,¢Sƒ∏éfCG ¢Sƒd
 »a  â©bh  »àdG  »Ñ°üdG  IÉah  âÑÑ°ùJh  .á©ªédG

 »a  áeó°U  »a  »°VÉªdG  ´ƒÑ°SC’G  øe  ≥HÉ°S  âbh
 É¡fCG  ó≤à©j å«M ,IóëàªdG  äÉj’ƒdG AÉëfCG  ™«ªL
-ó«aƒc  øY  áéJÉf  OÓÑdG  »a  ô°UÉ≤d  IÉ`̀ah  ∫hCG

 ±ó¡à°ùj  ¬`̀fCG  ≥HÉ°ùdG  »a  ó≤à©j  ¿É`̀c  …ò`̀dG  ,19
 ä’ÉM øe ¿ƒfÉ©j øjòdGh ø°ùdG QÉÑc ¢†©H §≤a
 ºd{  (É keÉY  17)  »Ñ°üdG  ¿EG  :¢ùjQÉH  ∫Ébh  .áæeõe
 ¬fCG  É kë°Vƒe ,z√ƒédÉ©j ºd  ∂dòd  ,ø«eCÉJ  ¬jód  øμj

 ¬dÉ°SQEG  ºJ  á∏LÉ©dG  ájÉYôdG  õcôe  øY  √OÉ©HEG  ó©H
 zá«Ñ∏b  áàμ°ùH  Ö«°UCG{  ¬æμd  ,ΩÉ`̀Y  ≈Ø°ûà°ùe  ≈`̀dEG
 á©eÉL É¡à©ªL »àdG äÉfÉ«Ñ∏d É k≤ahh .≥jô£dG »a
 4200 É«fQƒØ«dÉc áj’h »a óLƒj ,õæμHƒg ¿ƒL
 â£îJh  .ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  IócDƒe  áHÉ°UEG  ádÉM
 å«M øe ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL ¿B’G IóëàªdG äÉj’ƒdG

.ádÉM ∞dCG 97 ƒëf â¨∏H »àdG äÉHÉ°UE’G OóY

∫É``H  ≈``∏Y  ô``£îj  ’  ¿Éμ``e  »``a  É``fhQƒc  ø``e  ø``°üëàj

 á«KÓãdG áYÉÑ£dG ≈dEG CÉé∏J äÉÑàμe
á«ÑW  äGó`̀©`̀e  êÉ`̀ à`̀ fE’  OÉ`̀ ©`̀ HC’G

..áYÉæªdG ájƒ≤J ≈∏Y ÉXÉØM

 áæª°ùdG á``ëaÉμªd á«æjôëH á``∏ªM zøàªJ ’ ¢ùH â``«ÑdÉH ∂``«∏N{

.ó©°ùdG èjQCG .O |

 :»dÉ£jE’G ¢ù«FôdG

 ¥ÓëdG ≈``dEG Ö``gPCG óYCG º``d
 ¬«æWGƒe ∞WÉ©J ≈∏Y ÓjQÉJÉe ƒ«Lô«°S »dÉ£jE’G ¢ù«FôdG π°üM
 ¥ÓZEG ÖÑ°ùH ¥ÓëdG ≈dEG Ögòj ’ É°†jCG ƒg ¬fCÉH ¬aGôàYG ó©H á©ªédG
 ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ øe óë∏d á«°SÉ°SC’G ô«Z ôLÉàªdGh ∫ÉªYC’G πc

 .óéà°ùªdG
 ΩGôàMÉH ≈¶ëj …òdG ¢ù«FôdG ¬«a ó©à°ùj ¿Éc …òdG âbƒdG »ah
 äƒ°U  ™ª°S  ,äGô«eÉμdG  ΩÉeCG  »ª°SQ  ÜÉ£N  AÉ≤dE’  É«dÉ£jEG  »a  ô«Ñc

 .√ô©°T øe á∏°üN … qƒ°ùj ¿CG ¬æe Ö∏£j ƒ°SGôZ »fÉaƒL √QÉ°ûà°ùe
 ÖgPCG óYCG ºd É°†jCG ÉfCG »fÉaƒL ¬jEG{ ¢ù«FôdG ∫Éb É¡àjƒ°ùJ ó©Hh
 πFÉ°Sh  ≈∏Y  ¬©jRƒJ  ºJ  ,ÜÉ£îdG  π«é°ùJ  ó©Hh  .z...¥Ó`̀ë`̀dG  ≈`̀dEG
 ô°üb  ¬æY  QòàYG  CÉ£N  ƒ`̀gh  .áKOÉëdG  ∂∏J  ´É£àbG  ¿hO  øe  ΩÓ`̀YE’G
 ô°ûàfG  ó≤a  .âfôàfE’G  »eóîà°ùe  è¡HCG  ¬æμd  á°SÉFôdG  ô≤e  »dÉæjôjƒc
 ¥É£f  ≈∏Y  »fÉaƒL  ¬jEG#  º°Sh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈∏Y
 ó°TÉf ,É«dÉ£jEG »a AÉHƒdG »°ûØJ òæe »fÉãdG ƒgh ,¬HÉ£N »a  .™°SGh
 ¿CG  ™«ªédG  ≈∏Y  Öéj{  ∫Ébh  .ø««HhQhC’G  IOÉ≤dG  ÓjQÉJÉe  ƒ«Lô«°S
 ≈∏Y ¢Shô«ØdG ¬∏μ°ûj …òdG ójó¡àdG IQƒ£N ¿GhC’G äGƒa πÑb Gƒª¡Øj

 .zÉHhQhCG
 ±hô©ªdGh ÉeÉY 78 ôª©dG  øe ≠dÉÑdG  ÓjQÉJÉe ƒ«Lô«°S ™àªàjh

 .É«dÉ£jEG »a Iô«Ñc á«Ñ©°ûH ¬àWÉ°ùHh ¬àfÉ°UôH

 ¢Sƒd ≈``dEG Oƒ``©j ¢``ùμfÉg Ωƒ``J
ÉfhQƒc øe ¬``FÉØ°T ó©H ¢Sƒ∏éfCG

 ≈dEG  ¿ƒ∏°ùjh  ÉàjQ  ¬àLhRh  ¢ùμfÉg  ΩƒJ  »μjôeC’G  πãªªdG  OÉY
 ôéëdG »a ø«YƒÑ°SG øe ôãcCG AÉ°†b ó©H á©ªédG Ωƒj ¢Sƒ∏éfG ¢Sƒd
 ¢Shô«ØH  Éª¡àHÉ°UG  ¢UƒëØdG  âàÑKCG  ¿CG  ó©H  É«dGôà°SCG  »a  »ë°üdG
 z…Qƒà°S …ƒJ{h zÖeÉL â°SQƒa{ »ª∏«a π£H ôjƒ°üJ ºJh .ÉfhQƒc

.áæjóªdG »a IQÉ«°S Éª¡dÓ≤à°SG iód ¿Éª°ùàÑj Éªgh ¬àLhRh
 â£≤àdG Qƒ°üdG ¿G ô«gÉ°ûªdG QÉÑNCÉH ºà¡ªdG OR.ΩG.»J ™bƒe ∫Ébh
 .¢Sƒ∏éfG  ¢Sƒd  »a  QÉ£e  »a  ø«LhõdG  •ƒÑg  øe  Iõ«Lh  Iôàa  ó©H
 …òdGh  â°SƒH  ∑Qƒjƒ«f  áØ«ë°üd  ™HÉàdG  ¢ùμ«°S  êó«H  ™bƒe  ∫É`̀bh
 •ƒÑ¡dG  ó©H  ¢übôj  ƒgh  ógƒ°T  ¢ùμfÉg  ¿G  ô«gÉ°ûªdG  QÉÑNCÉH  ºà¡j

.á°UÉN IôFÉW øe
 ΩƒéædG ôãcCG óMCGh ø«Jôe QÉμ°ShCG IõFÉéH RÉa …òdG ¢ùμfÉg ¿Éch
 ô«gÉ°ûªdG  πFGhCG  øe ¿ƒ°ù∏jh ¬àLhRh IóëàªdG  äÉj’ƒdG  »a á«Ñ©°T
 áëFÉL ≈dEG ∫ƒëJ …òdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH º¡àHÉ°UG Gƒæ∏YCG øjòdG QÉÑμdG

.ºdÉ©dG ∫ƒM ¢üî°T ∞dCG 27 ìGhQCG äó°üM
 Éª¡«°ùØf ’õYh É«dGôà°SCÉH ≈Ø°ûà°ùe »a ¬àLhRh ¢ùμfÉg èdƒYh

.≈Ø°ûà°ùªdG Éª¡JQOÉ¨e ó©H á«aÉ°VG IôàØd
 »∏°ùjôH  ¢ù«ØdCG  øY  º∏«a  ôjƒ°üàd  É«dGôà°SCG  »a  ¢ùμfÉg  ¿É`̀ch
 ºJh .ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ÉÑ«°UCG ¬àLhRh ¬fCG ¢SQÉe 11 »a ø∏YCG ÉeóæY
 øe äÉÄe ôjƒ°üJ ∞bƒJ Éªc ø«ëdG ∂dP òæe º∏«ØdG »a ôjƒ°üàdG ∞bh

.ºdÉ©dG AÉëfCG ∞∏àîe »a á«fƒjõØ∏àdG èeGôÑdGh iôN’G ΩÓaC’G
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م�شطفى ال�شاخوري - عادل حم�شن:

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

خالل  من  بالعودة،  الراغبني  مواطنيها  باإجالء  بداأت  العامل  دول  مبختلف 

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

الطبية.

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

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

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

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

الحرتازية الطبية الالزمة لإجالء املواطنني العالقني الآن يف الدوحة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العامل. 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  تابع 

رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة 

املواطنني  الأهمية عودة  ببالغ  الوزراء 

موؤكًدا  باخلارج،  العالقني  البحرينيني 

على  حري�شة  احلكومة  اأن  �شموه 

عودة اأبنائها الذين تقطعت بهم ال�شبل 

مع  احرتازًيا،  املطارات  اإغالق  ب�شبب 

والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  اأخذ 

بعودتهم  والتكفل  كافة،  الوقائية 

لبالدهم معززين مكرمني، لفًتا �شموه 

اإىل اأن �شالمة املواطن هي اأولوية اأينما 

كان، ول نقبل اأبًدا وحتت اأي مربر اأن 

يتعر�س مواطن لأي مكروه، واحلكومة 

مل ولن تتخلى عن مواطنيها.

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

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

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

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

انت�شار فريو�س الكورونا امل�شتجد.

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

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

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

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

�سالمة املواطن اأولوية.. رئي�س الوزراء:

 احلكومة لن تتخلى عن مواطنيها العالقني

رئي�س الوزراء

 مطالبة قطر بعدم التدخل يف الرتتيبات

اإجالء املواطنني العالقني يف الدوحة اليوم

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

ت�سهيل ا�سترياد االأدوية واالأجهزة الطبية

االأمني: االأ�سعار �ستعود لطبيعتها  

و�سول 35 �ساحنة وطائرتني من الفواكه

حمرر ال�شوؤون القت�شادية

بغرفة  الغذائية  الرثوة  جلنة  وا�شلت 

ل�شوق  ومراقبتها  متابعتها  التجارة 

وقال  البحرين.  يف  والفواكه  اخل�شروات 

البحرين  اإن  الأمني  خالد  اللجنة  رئي�س 

واردات  من  جديدة  دفعات  اأم�س  ا�شتقبلت 

و�شلت  حيث  واللحوم،  والفواكه  اخل�شار 

3 حاويات من الهند، كما و�شلت طائرتان 

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

مع  اإنه  وقال  واليمن.  وال�شعودية  الأردن 

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

اإىل و�شعها ال�شابق.

االأ�سواق العقارية اخلليجية تنجح يف جتاوز »كورونا«

بريطانيا توقف عمليات البيع وال�سراء يف �سوق العقارات

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

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

و�صول 

املواطنني 

البحرينيني 

من م�صقط

ال�صوق املركزي

يف  العقاري  القطاع  اأداء  اإن  اقت�شادي  تقرير  قال 

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

عوامل التاأثري الإيجابي وال�شلبي.

وقال التقرير اإن الأ�شواق العقارية يف املنطقة مازالت 

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

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

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

اأن يعطي القطاع وتداولته املزيد من  الذي من املتوقع 

اجلاذبية. من ناحية ثانية، اأوقفت احلكومة الربيطانية 

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

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

فريو�س كورونا.

اأن  والتعليم،  الرتبية  وزارة  النواب،  من  عدد  طالب 

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

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

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

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

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

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

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

واإعفاء  البحرينيني  لرواتب  احلكومة  دعم  بعد  خا�شة 

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

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

11يدفعون تكلفة خدمة مل ي�شتخدموها؟«.

عوا�شم - وكالت:

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

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

حالة  األف  و28  م�شاب  األف   615 اإىل  الآن  حتى 

وفاة.

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

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

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

وبريطانيا  املتحدة  الوليات  راأ�شها  وعلى  الدول، 

واإ�شبانيا.

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

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

ال�شحة  وزارة  اأعلنت  فيما  ذلك  ياأتي  كورونا، 

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

اإىل  لت�شل  الليل  اأثناء  يف  حالة   832 زادت  البالد 

5690، وذلك يف اأعلى معدل يومي حلالت الوفاة.

كورونا  بفريو�س  الإ�شابة  حالت  عدد  وارتفع 

يف اإ�شبانيا اإىل 72248 من 64059 اجلمعة.

هيئة  مدير  باوي�س  �شتيفن  قال  لندن،  ويف 

اأم�س  بريطانيا،  يف  الوطنية  ال�شحية  اخلدمات 

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

عربت اأزمة فريو�س كورونا باأقل من 20 األف حالة 

وفاة.

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

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

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

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

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

615 األف اإ�سابة حول العامل 

»كورونا« يهز اأوروبا بـ20 األف حالة وفاة

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

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

احلكومة مل ولن تتخلى عن مواطنيها العالقني 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  تابع 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

ببالغ الأهمية عودة املواطنني البحرينيني 

اأن  �شموه  موؤكدا  باخلارج،  العالقني 

اأبنائنا  عودة  على  حري�شة  احلكومة 

اإغالق  ب�شبب  ال�شبل  بهم  تقطعت  الذين 

املطارات احرتازيا، مع اأخذ كافة الجراءات 

الحرتازية والتدابري الوقائية التي ت�شمن 

�شالمة املواطنني العائدين وطاقم الطائرة، 

مكرمني،  لبالدهم معززين  وتكفل عودتهم 

هي  املواطن  �شالمة  اأن  اإىل  �شموه  لفًتا 

وحتت  اأبدا  نقبل  ول  كان،  اأينما  اأولوية 

اأن يتعر�س مواطن لأي مكروه،  اي مربر 

مواطنيها  عن  تتخلى  ولن  مل  واحلكومة 

فهم يف رعايتها اأينما كانوا. رئي�س الوزراء

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

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

اأكد اأنه يجب على ال�سلطات القطرية عدم التدخل 

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

اأعلنت وزارة ال�شحة عن و�شول املواطنني 

عرب  اإيران  من  القادمني  م�شقط  يف  املتواجدين 

موؤجرة  طائرة  منت  على  اأم�س  �شباح  الدوحة 

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

الإجراءات  كافة  اتخاذ  �شلطنة عمان، حيث مت 

قبل  من  املتبعة  املحكمة  الطبية  الحرتازية 

وزارة ال�شحة لكافة القادمني من الدول املنت�شر 

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

حفاظاً على �شالمتهم و�شالمة عائالتهم وطاقم 

الطائرة وكذلك املواطنني واملقيمني.

يف  الأ�شقاء  ت�شكر  اإنها  الوزارة  وقالت 

املواطنني،  لإجالء  تعاونهم  على  عمان  �شلطنة 

الحرتازية  الإجراءات  جلميع  واتخاذهم 

اجلميع.  و�شالمة  �شحة  يحفظ  مبا  والوقائية 

واأ�شارت الوزارة اإىل اأنها توا�شل جهودها نحو 

والتدابري  الحرتازية  الإجراءات  كافة  تكثيف 

كورونا  فريو�س  انت�شار  من  للحد  الوقائية 

فور  املواطنني  باإخ�شاع   )19-COVID(

اإ�شراف  املختربية حتت  للفحو�شات  و�شولهم 

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

ال�شحي  احلجر  مراكز  لإحدى  الفحو�شات 

وفقاً  والعالج  العزل  مراكز  اأو  الحرتازي 

لالإر�شادات وللمعايري املعتمدة من قبل منظمة 

ال�شحة العاملية.

م�شتمر  العمل  اأن  ال�شحة  وزارة  وبينت 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتعاون  للتن�شيق 

مع  اخلارج  يف  املتواجدين  املواطنني  لإجالء 

الكفاءة  درجات  اأق�شى  توفري  على  احلر�س 

يف اخلدمة ال�شحية والعالجية املقدمة جلميع 

القادمني من اخلارج.

اأكد مركز الت�شال الوطني اأن مملكة البحرين 

دول  مبختلف  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنذ 

العامل بداأت باإجالء مواطنيها الراغبني بالعودة 

املواطنني  وبالأخ�س  البحرين،  مملكة  اإىل 

من  وذلك  اإيران،  يف  املتواجدين  البحرينيني 

خالل رحالت جوية مبا�شرة اىل مملكة البحرين 

تتوافق مع الجراءات الحرتازية الطبية.

على  باأن  الوطني  الت�شال  مركز  واأ�شاف   

مبا  التدخل  عن  التوقف  القطرية  ال�شلطات 

رحالت  خالل  من  الرتتيبات  هذه  على  يوؤثر 

على  امل�شافرين  كافة  تعر�س  جتارية  جوية 

املاثلة  ال�شحية  املخاطر  لكل  الرحالت  تلك 

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

املطارات  وموظفي  وامل�شافرين  الطائرات  تلك 

التي تعرب من خاللها تلك الرحالت التي تفتقر 

للقواعد ال�شحية الالزمة كما تو�شي بها منظمة 

ال�شحة العاملية.

باأنه  الوطني  الت�شال  مركز  واأكد   

القواعد  اتباع  القطرية  ال�شلطات  على  يتوجب 

�شحة  حلفظ  الالزمة  الحرتازية  والإجراءات 

و�شالمة امل�شافرين وطواقم الطائرات وموظفي 

احتاد  اأنظمة  مع  يتوافق  املطارات مبا  خمتلف 

.)IATA( النقل اجلوي الدويل

اأنه قد مت   واأ�شاف مركز الت�شال الوطني 

ترتيب رحلة طريان اليوم تتوافق مع الجراءات 

املواطنني  لإجالء  الالزمة  الطبية  الحرتازية 

العالقني الآن يف الدوحة.

»الوطنية حلقوق الإن�سان« تزور املراكز ميدانًيا قريًبا

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

الأول  اأم�س  يوم  �شباح  عقد 

اجتماع عن بعد بني وزيرة ال�شحة 

فائقة بنت �شعيد ال�شالح، ورئي�شة 

املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان 

مناق�شة  خالله  مت  خوري،  ماريا 

الإجراءات املتبعة من قبل الوزارة 

يف اللتزام بتطبيق معايري حقوق 

فريو�س  مواجهة  يف  الن�شان 

واحلجر  العزل  اأماكن  يف  كورونا 

والفح�س. 

كامالً  �شرًحا  الوزيرة  وقدمت 

عن اأماكن العزل واحلجر ال�شحي، 

والإجراءات  ال�شتيعابية  والطاقة 

الحرتازية بهذا ال�شاأن. 

الطاقة  اأن  الوزيرة  وك�شفت 

تدل  الفعلية  والأعداد  ال�شتيعابية 

يف  اكتظاظ  اأي  وجود  عدم  على 

الأماكن املحددة للعزل اأو احلجر.

اإىل  املوؤ�ش�شة  رئي�شة  واأ�شارت 

لل�شفافية  التام  املوؤ�ش�شة  تقدير 

به  التعامل  يتم  الذي  والو�شوح 

من خالل الك�شف والإعالن امل�شتمر 

واملتعافني.  الإ�شابات  اأعداد  عن 

الإجراءات  اأن  خوري  اأكدت  وكما 

هذه  يف  والوقائية  الحرتازية 

مراعاة  فيها  يتم  اأن  بد  ل  الأماكن 

واأهمها  املختلفة  الإن�شان  حقوق 

يف  واحلق  ال�شحة  يف  احلق 

احلرية ال�شخ�شية.

بخطة  الوزيرة  ورحبت 

ميدانية  بزيارات  للقيام  املوؤ�ش�شة 

اىل مراكز العزل واحلجر ال�شحي 

يف  الوارد  الرقابي  لدورها  تفعيالً 

البند )ز( من املادة رقم )12( يف 

ل�شنة   )26( رقم  اإن�شائها  قانون 

الطبية  الطواقم  ومقابلة   ،2014

واملحجورين  املعزولني  وبع�س 

يف  راأيهم  على  احل�شول  بهدف 

عن  والطالع  املتخذة  الإجراءات 

قرب على الرعاية ال�شحية املقدمة 

مبا  امل�شاندة  واخلدمات  لهم، 

الوقائية  الجراءات  مع  يتنا�شب 

منظمة  قبل  من  عليها  املتعارف 

ال�شحة العاملية.

اجلهود  املوؤ�ش�شة  وثمنت 

التي  احلثيثة  الوطنية  الإن�شانية 

امللكي ويل  ال�شمو  يقودها �شاحب 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  ملواجهة 

التي  والنجاحات  )كوفيد-19(، 

الفريق  عمل  خالل  من  ُحققت 

الفريو�س،  هذا  ملكافحة  الوطني 

واملقيمني  املواطنني  جميع  وتدعو 

الر�شمية  بالإجراءات  اللتزام 

ال�شحية  والتوجيهات  املتخذة 

اللجنة  من  ال�شادرة  والوقائية 

الوطنية واجلهات امل�شاندة لها.

اخلطط  املوؤ�ش�شة  ثمنت  كما 

بها  تقوم  التي  والطارئة  البديلة 

توفري  ل�شمان  والهادفة  احلكومة 

جلميع  ال�شحية  والرعاية  الغذاء 

يعك�س  مما  واملقيمني،  املواطنني 

ال�شحة  يف  باحلق  الدولة  اهتمام 

وتطبيق  واملاء،  الغذاء  يف  واحلق 

ال�شحة  وحماية  ال�شحية  املراقبة 

العامة للجميع من دون اأي انتهاك 

للحريات ال�شخ�شية.

خالل  تبداأ  ان  املتوقع  ومن 

امليدانية  الزيارات  القادم  الأ�شبوع 

عدة  اىل  وذلك  املوؤ�ش�شة  قبل  من 

ومقر  احلد،  مركز  مثل  مواقع 

الفح�س يف مركز البحرين الدويل 

مت  والذي  واملوؤمترات  للمعار�س 

لفح�س  متكامل  مركز  اإىل  حتويله 

خارج  من  اململكة  اإىل  القادمني 

وامل�شتبه  واملخالطني  البحرين 

وامل�شت�شفى  بالفريو�س  باإ�شابتهم 

كبار  ومركز  �شرتة،  يف  امليداين 

ال�شن يف املحرق، والذي مت تكري�شه 

القادمني من خارج مملكة  لفح�س 

ان  املوؤ�ش�شة  وتوؤكد  البحرين، 

هو  امليدانية  الزيارات  من  الهدف 

املرتبطة  املعايري  تطبيق  ملتابعة 

الإن�شان  حقوق  وتعزيز  بحماية 

والعزل  الفح�س  اإجراءات  فى 

هذه  مثل  يف  ال�شحي  واحلجر 

الظروف ال�شتثنائية.

»املهن ال�سحية«: ت�سهيل 

اإجراءات ا�سترياد الأدوية والأجهزة الطبية

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأعلنت 

من  عدًدا  اتخاذها  ال�شحية  واخلدمات 

وترخي�س  ا�شترياد  لت�شهيل  الإجراءات 

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

والأجهزة الطبية؛ ل�شمان �شرعة دخولها 

يف  وذلك  البحرين،  مملكة  يف  وتداولها 

الطلبات  مترير  وت�شريع  التعاون  اإطار 

يف ظل الظروف العاملية ال�شحية الراهنة 

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

و�شرحت الدكتورة مرمي عذبي اجلالهمة 

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

اأنه  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

الراهنة،  والظروف  للو�شع  ا�شتجابة 

اأ�شدرت الهيئة تعميًما بت�شهيل الإجراءات 

مع  الطبية،  والأجهزة  الأدوية  ل�شترياد 

اأو اجلهاز  الدواء  التفريط يف جودة  عدم 

و�شالمة  �شحة  على  حفاًظا  الطبي؛ 

اجلميع.

الدكتورة  اأكدت  الإطار،  هذا  ويف   

الأدوية  طلبات  جميع  اأّن  اجلالهمة  مرمي 

مت  م�شبًقا  موؤقت  كت�شجيل  عليها  املوافق 

التمديد لها ل�شنة اأخرى، كما اأن اأي اأدوية 

قبل  من  ا�شتريادها  مطلوب  م�شجلة  غري 

الت�شجيل  نظام  عليها  �شيطبق  الوكالء 

الكامل يف  للت�شجيل  املوؤقت دون احلاجة 

هذه الفرتة، وملدة عام. 

جلميع  تعميًما  الهيئة  اأ�شدرت  كما 

الطلبات  باأنه �شيتم متديد جميع  الوكالء 

املوافقة  تواريخ  انتهت  التي  ال�شابقة 

اإذ ميكنهم  عليها اإىل �شنة اأخرى اإ�شافية، 

نف�شها،  للطلبات  التقدمي  عرب  ال�شترياد 

باأن  للوكالء  تعميًما  الهيئة  اأ�شدرت  كما 

ململكة  ا�شتريادها  مطلوب  اأدوية  اأي 

ملدة  املوؤقت  للت�شجيل  �شتخ�شع  البحرين 

عام كامل، حلني اإمتام اإجراءات الت�شجيل 

ل�شترياد  الفر�شة  تتاح  حتى  الكامل؛ 

هذه  عرب  للهيئة  امل�شتلزمات  جميع 

الأجهزة  با�شترياد  يتعلق  فيما  اأما  الألية. 

الطبية فقد اأ�شدرت الهيئة تعميًما بتنفيذ 

بع�س الإجراءات لت�شريع عملية ا�شترياد 

الإمدادات  نق�س  لتجنب  الطبية؛  الأجهزة 

يف مملكة البحرين.

»ال�سحة«: تغيري �ساعات العمل

 باملراكــز ال�سحيــــة مطلــــع اأبريـــــل

»اجلعفرية« تثمن توجيهات القيادة

 بت�سريع عودة امل�سافـــرين يف اخلـــارج

اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  ثمنت 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  توجيهات 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  املفدى 

خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  و�شاحب 

القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

البحرينيني  املواطنني  ت�شهيل عودة  ب�شاأن 

العالقني باخلارج، مع اأخذ كافة الإجراءات 

الحرتازية والتدابري الوقائية التي ت�شمن 

العائدين وتكفل عودتهم  املواطنني  �شالمة 

لبالدهم معززين مكرمني.

اجلعفرية  الأوقاف  رئي�س  ونوه 

بجهود  ال�شالح  �شالح  بن  يو�شف 

واملوؤ�ش�شات  الأجهزة  مبختلف  احلكومة 

بالت�شافر مع املجتمع لتجاوز هذا الظرف 

وزارة  بجهود  م�شيًدا  الراهن،  ال�شحي 

ال�شحة والكوادر الطبية والفريق الوطني 

الطبي للت�شدي لقريو�س كورونا امل�شتجد 

والأجهزة  البحرين  دفاع  قوة  وجهود 

والأهلية  الر�شمية  اجلهات  وكافة  الأمنية 

التي تقدم الدعم وامل�شاندة للمجتمع.

الأوقاف  اإدارة  ثمنت  اأخرى،  جهة  من 

اأفراًدا  املجتمع  حر�س  اجلعفرية 

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

بالتعليمات  التقيد  على  واحل�شينيات 

اجلهات  من  ال�شادرة  والتوجيهات 

الأن�شطة  وقف  ومنها  املخت�شة  الر�شمية 

واملاآمت  امل�شاجد  يف  والجتماعية  الدينية 

عدد  على  والقت�شار  التعزية  وجمال�س 

حمدود من ذوي ال�شلة املبا�شرة باملتوفى.

نظًرا  باأنه  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

كفاءة  تنظيم  وبهدف  الراهنة  للظروف 

تغيري  تقرر  فقد  الولية  بالرعاية  العمل 

�شاعات العمل باملراكز ال�شحية ابتداًء من 

الول من ابريل املقبل.

فاإن  ال�شحة  لوزارة  بيان  وبح�شب 

يومًيا  تعمل  �شوف  ال�شحية  املراكز  كافة 

وحتى  �شباحا  ال�شابعة  ال�شاعة  من 

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

ومركز  ال�شحي  ال�شمايل  املحرق  مركز 

يو�شف اجننري ال�شحي ومركز حمد كانو 

العمل  �شاعات  �شتكون  بالرفاع  ال�شحي 

بهذه املراكز على مدار 24 �شاعة.

ال�شحي  جا�شم  حممد  مركز  اأما 

ال�شاعة  من  العمل  �شاعات  ف�شتكون 

 11 ال�شاعة  وحتى  �شباحا  ال�شابعة 

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

با�شتقبال  يقوم  �شوف  فاإنه  ال�شحي 

فقط،  ال�شباحية  الفرتة  خالل  املراجعني 

وذلك من ال�شاعة ال�شابعة �شباًحا وحتى 

ال�شاعة الثانية والربع ظهًرا.

واأ�شارت وزارة ال�شحة اإىل اأنه �شوف 

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

�شاعات  ال�شحية خارج  للمراكز  التابعني 

ال�شبوع  نهاية  اإجازة  وخالل  الدوام 

والجازات الر�شمية.
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

حممد ال�سعد

املعارف  يف  عمل  والتعليمية،  الرتبوية  الكوادر  من 

واأكمل عمله يف وزارة ال�شحة، ن�شط متقن لعمله، اإداري 

بامتياز ب�شهادة الطلبة واملعلمني الذين عملوا معه، حمًبا 

ومتيز  ملع  التي  املجتمعية  واخلريية  التطوعية  للأعمال 

مدير  وظيفة  اإىل  و�شل  حتى  املعارف  يف  تدرج  فيها، 

مدر�شة، اإنه الأ�شتاذ حممد عبداهلل ر�شا ال�شعد.

1941م،  عام  املنامة  يف  ال�شعد  حممد  الأ�شتاذ  ولد 

وتعلّم يف مدار�شها، وت�شّرب من ثقافة فرجانها وحواريها، 

البتدائية  الغربية  املدر�شة  يف  البتدائية  املرحلة  در�س 

للبنني، حيث اأنهى املرحلة البتدائية عام 1954م، بعدها 

العلمي، حيث  بالق�شم  الثانوية وحتديًدا  التحق باملدر�شة 

تخرج من املرحلة الثانوية عام 1958م.

معلًما  وُعنّي  باملعارف  ال�شعد  حممد  الأ�شتاذ  التحق 

تدري�س  يف  للبنني  البتدائية  ال�شلمانية  مدر�شة  يف 

مادتي اللغة العربية والرتبية الدينية يف العام الدرا�شي 

الدرا�شي  العام  يف  اأي  عام  وبعد  1958/ 1959م، 

مدر�شة  اإىل  ال�شعد  حممد  الأ�شتاذ  ُنِقَل  1959/ 1960م 

اخلمي�س البتدائية للبنني، وبعده بعام درا�شي واحد ُنِقَل 

الإمام  )مدر�شة  للبنني  البتدائية  الو�شطى  املدر�شة  اإىل 

علي(.

متخ�ش�شة  دورة  ال�شعد  حممد  الأ�شتاذ  ح�شر  لقد 

التدري�س عام 1960م، ليح�شل  اأثناء اخلدمة يف طرائق 

على اإجازة يف التدري�س، وبعدها بعام واحد اأي يف العام 

يف  بغداد  جامعة  يف  درا�شته  ل�شتكمال  ابتعث  1961م 

كلية التجارة، حيث ح�شل على البكالوريو�س يف التجارة 

اأُعيد تعيينه  الدرا�شي 1964/ 1965م، بعدها  العام  يف 

معلًما للمواد التجارية يف مدر�شة املنامة الثانوية للبنني، 

وم�شاعده  احلمر،  عبدامللك  الأ�شتاذ  مديرها  كان  عندما 

ونظًرا  اجل�شي،  جميل  الأ�شتاذ  التجاري  التق�شم  يف 

اإدارًيا  ال�شعد، فقد مّت تعيينه م�شرًفا  الأ�شتاذ حممد  لتمّيز 

م�شاعًدا  مديًرا  ليكون  اأّهله  التعيني  هذا  التجاري،  للق�شم 

م�شاعًدا  مديًرا  ُعنّي  1971م  العام  ويف  التجاري،  للق�شم 

دبلوم  على  ح�شوله  بعد  للبنني  الثانوية  املدر�شة  يف 

اجلامعة  مع  بالتعاون  البحرين  جامعة  من  الإدارة  يف 

به وزارة  قامت  تاأهيلي  برنامج  الأمريكية ببريوت �شمن 

الرتبية والتعليم، ثم يف العام الدرا�شي 1973/ 1974م 

اأ�شبح مديًرا للمدر�شة باأق�شامها العام والتجاري والعلمي 

وبقي فيها حتى عام 1976م.

املوؤمترات  يف  متميز  ح�شور  ال�شعد  حممد  وللأ�شتاذ 

والندوات وور�س العمل التي ُتعد من قبل وزارة الرتبية 

والتعليم، الأمر الذي اأهله للح�شول على �شهادات التقدير.

لقد انتقل الأ�شتاذ حممد ال�شعد اإىل وزارة ال�شحة عام 

وزارة  يف  وبقي  اخلدمات  لإدارة  مديًرا  لُيعنّي  1976م، 

ال�شحة حتى تقاعده عام 2001م، ويف هذه الأثناء كانت 

يف  بعمله  املتعلقة  والندوات  املوؤمترات  يف  م�شاركات  له 

ال�شحة على امل�شتوى املحلي واخلارجي.

واأثناء وجود الأ�شتاذ حممد ال�شعد يف وزارة ال�شحة، 

ال�شمو  �شاحب  لدن  من  الرابعة  الدرجة  من  و�شام  ُمِنَح 

اآل خليفة طيب اهلل ثراه،  ال�شيخ عي�شى بن �شلمان  الأمري 

فقد �شلم هذا الو�شام جللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

حفظه اهلل ورعاه يف 18 دي�شمرب 2001م.

والتميز  بالعمل  ال�شعد  حممد  الأ�شتاذ  يكتِف  ومل 

التطوعي  للعمل  حمًبا  كان  فقد  وال�شحة،  الرتبية  يف 

على  ح�شوله  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  املتميز،  والجتماعي 

وزير  مثل  من  الوزراء  من  عدد  قبل  من  تقدير  �شهادة 

الرتبية والتعليم ووزير ال�شحة ووزير العمل وال�شوؤون 

يف  اجلليلة  لإ�شهاماته  وذلك  2000م،  عام  الجتماعية 

العمل الجتماعي والريادي، وكذلك من حمافظ العا�شمة 

ومن جمعية احلكمة للمتقاعدين عام 2008م.

واجلدير بالذكر اأن للأ�شتاذ حممد ال�شعد م�شاركات يف 

بع�س الأندية ومركز كانو الثقايف ونادي العروبة بحكم 

اخلريجني  ونادي  للرئي�س  ونائب  النادي  يف  ع�شويته 

اأمينه املايل، ويف �شتينيات القرن املا�شي، كان  الذي كان 

الأ�شتاذ حممد ال�شعد ع�شًوا يف اللجنة الثقافية، اإذ �شاهم 

الندوات  لإجراء  العرب  من  وُكّتاب  مفكرين  اإح�شار  يف 

نادي  تاأ�شي�س  يف  م�شاركة  له  كانت  كما  واملحا�شرات، 

اخلريجني عام 1966م، وكان م�شاهًما فاعلً يف تاأ�شي�س 

نادي مدينة عي�شى عام 1967م، اإذ كان اأول رئي�س لهذا 

النادي، بالإ�شافة اإىل رئا�شته ال�شندوق اخلريي للماحوز 

لعدة دورات ثم رئي�ًشا فخرًيا له.

ال�شعد يف ثلث  الأ�شتاذ حممد  اإن متيز عمل  واأخرًيا، 

واخلريي(  التطوعي  والعمل  وال�شحة  )الرتبية  حمطات 

يكون �شاهًدا لتاريخ واحًدا من رجالت البحرين.

داعية اإىل اطالع املجل�س على خطة اإجالء املواطنني باخلارج

رئي�سة النواب ت�سيد بدور اخلارجية وال�سحة يف عودة املواطنني 

زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  اأعربت 

ال�شكر  بالغ  عن  النواب  جمل�س  رئي�شة 

من  كل  بها  قامت  التي  للجهود  والتقدير 

وزارة اخلارجية ووزارة ال�شحة و�شفارة 

مملكة البحرين يف �شلطنة عمان ال�شقيقة، 

املواطنيني  و�شول  يف  �شاهمت  والتي 

اإيران،  من  القادمني  م�شقط  املتواجدين يف 

وذلك  لإجلئهم،  موؤجرة  طائرة  منت  على 

بعد التن�شيق مع الأ�شقاء يف �شلطنة عمان، 

وتدارًكا للموقف الذي اأثر �شلًبا على راحة 

يتحمل  والذي  املواطنني  هوؤلء  و�شلمة 

م�شوؤوليته كل من له �شاأن بالرحلة اجلوية 

غري املبا�شرة التي متت يوم اأم�س من خلل 

عدة مطارات باإيران ومطار الدوحة ودون 

للإجراءات  اعتبار  اأي  اأو  م�شبق  اإخطار 

املتخذة  الوقائية  والتدابري  الحرتازية 

ل�شمان �شحة و�شلمة امل�شافرين وطواقم 

الطائرات كافة.

الطبي  الطاقم  بجاهزية  واأ�شادت 

قام  والذي  الدويل،  البحرين  مطار  يف 

ل�شتقبال  اللزمة  ال�شتعدادات  بكل 

الإجراءات  وفق  العائدين،  املواطنني 

من  املتبعة  املحكمة  الطبية  الحرتازية 

من  القادمني  لكل  ال�شحة  وزارة  قبل 

كورونا  فريو�س  بها  املنت�شر  الدول 

حفاًظا  وذلك   ،)19-COVID( امل�شتجد 

وكذلك  عائلتهم،  و�شلمة  �شلمتهم  على 

مملكة  اإن  وقالت  واملقيمني،  املواطنني 

البحرين وبقيادة ح�شرة �شاحب اجلللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البلد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، قادرة دائًما على 

جتاوز التحديات، واأنها واثقة كل الثقة يف 

مدى وعي املجتمع البحريني وحر�شه يف 

و�شحة  �شلمة  حلفظ  اململكة  جهود  دعم 

اجلميع.

يويل  النواب  جمل�س  اأن  واأكدت 

املواطنني  جميع  ب�شلمة  بالًغا  اهتماًما 

واملقيمني، ودعت احلكومة املوقرة لطلع 

اإجلء املواطنني  جمل�س النواب على خطة 

وم�شتجداتها،  اخلارج  يف  املتواجدين 

امل�شرتك  التعاون  اأن  على  و�شددت 

امل�شوؤولية  وحتمل  الفاعل،  والتن�شيق 

الوطنية، وتعزيز ال�شراكة املجتمعية، يعد 

واجًبا وطنًيا يتحمله اجلميع.

النواب  جمل�س  رئي�شة  و�شددت 

بالإجراءات  امل�شافرين  كل  التزام  �شرورة 

و�شحة  �شلمتهم  على  حفاًظا  الحرتازية 

مبملكة  واملقيمني  املواطنني  و�شلمة 

مع  امل�شبق  التن�شيق  واأهمية  البحرين، 

ل�شمان  البحرين،  مبملكة  املعنية  اجلهات 

اإمتام جميع الإجراءات بي�شر مع املحافظة 

على �شلمتهم و�شحتهم.

فوزية بنت عبداهلل زينل

ال�سني والبحرين.. 

العمل يًدا بيد على مكافحة »كورونا«

اأ�ّش�شت ال�شني نظاما موحدا على ال�شعيد الوطني منذ انت�شار 

)كوفيد 19(، وح�شدت كل موارد الأمة، واتخذت اأكرث تدابري الوقاية 

وال�شيطرة �شمول و�شرامة، و�شيطرت ال�شني على الوباء يف وقت 

للوقاية  الإيجابي  الجتاه  يتحرك  والآن  اأ�شا�شي.  ب�شكل  ق�شري 

وال�شيطرة قدما على نحو م�شتمر، ويعود النظام الجتماعي بطريقة 

منظمة اإىل طبيعته وندفع با�شتئناف العمل والإنتاج ب�شرعة. وبذل 

ال�شعب ال�شيني ت�شحيات كبرية، وقدم م�شاهمات مهمة يف حماية 

اأمن ال�شحة العامة العاملية واأمن �شحة الب�شرية.

م�شرتكة  ا�شتجابة  يتطلب  للب�شرية  م�شرتك  عدو  الفريو�س  اإن 

اخلا�شة مبكافحة  املعلومات  ال�شني  �شاركت  الدويل.  املجتمع  من 

وال�شفافية  النفتاح  بروح  الدويل  املجتمع  مع   )19 )كوفيد 

وامل�شوؤولية منذ بداية انت�شار الفريو�س، مبا وّفر وقتا ثمينا لدول 

العامل يف مكافحة الوباء والوقاية منه. ويف الوقت احلا�شر، ال�شني 

متم�ّشكة بروح جمتمع امل�شتقبل امل�شرتك للب�شرية، وتقوم باإجراء 

التعاون الدويل ب�شكل ن�شط ب�شاأن مكافحة الوباء، وتوفري خمتلف 

اأ�شكال الدعم للدول الأخرى التي تعاين من )كوفيد 19(، وي�شمل 

خربات  وم�شاركة  العاجلة،  الطبية  بالإمدادات  التربع  الدعم  هذا 

الوقاية وال�شيطرة، واإر�شال فرق اخلرباء، وقد حظي بالتقدير العايل 

والإ�شادة الوا�شعة من منظمة ال�شحة العاملية واملجتمع الدويل.

اإن الفريو�س ل يعرف احلدود والعرق، اإنه عدو م�شرتك للب�شرية 

يتطلب ا�شتجابة من املجتمع الدويل، ولكن للأ�شف، حاول بلد بعينه 

ت�شيي�س املر�س وربط الفريو�س بال�شني وت�شويه �شورة ال�شني. 

اإن هذه التحركات تتعامى عن الت�شحيات الهائلة التي بذلها ال�شعب 

ال�شيني يف حماية �شحة الب�شرية و�شلمتها، وامل�شاهمات اجلليلة 

التي قدمتها ال�شني يف اأمن ال�شحة العامة الدولية، وال�شني توؤمن 

التو�شيات الحرتافية ملنظمة  الت�شرفات تتنايف مع  باأن مثل هذه 

الدويل  املجتمع  توقعات  مع  اأي�شا  وتتعار�س  العاملية،  ال�شحة 

وجهوده يف احلرب امل�شرتكة �شد الفريو�س، واإن هذه التحركات 

ت�شّر بوحدة املجتمع الدويل ويجب معار�شتها ومقاطعتها ب�شدة.

الآن، ي�شهد العامل تف�شيا لـ)كوفيد 19( يف العديد من املناطق، 

تواجه يف  التي  البحرين  مع  تعاطفها  ال�شني عن خال�س  وتعرب 

الوقت الراهن اأي�شا التحدي اخلطري وتفاقم و�شع )كوفيد 19(.

الإجراءات  من  �شل�شلة  موؤخرا  البحرينية  احلكومة  اتخذت 

التدابري  هذه  حتَظ  ومل  وانتقاله،   )19 )كوفيد  ملنع  الحرتازية 

بالتقدير الإيجابي من منظمة ال�شحة العاملية واملجتمع الدويل فقط، 

ال�شيني  اجلانب  ويقّدر  البحريني،  ال�شعب  دعم  على  ح�شلت  بل 

والفّعالة لحتواء  احلازمة  التدابري  من  البحرين  اتخذته مملكة  ما 

اجلانب  ويثق  ويدعمها،  البحرين  مع  بثيات  ويقف   ،)19 )كوفيد 

ال�شيني باأن البحرين �شتتغلّب على الوباء يف نهاية املطاف؛ بف�شل 

القيادة احلكيمة من ح�شرة �شاحب جللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة.

تربط بني ال�شني والبحرين �شداقة تاريخية، وتبادل اجلانبان 

الدعم الثابت يف الق�شايا املتعلقة بامل�شالح احليوية والهتمامات 

امل�شرتكة لكل البلدين، وي�شاعد بع�شها البع�س يف الوقت ال�شعب 

للرئي�س  البحرينية  والقيادة  امللك  جللة  بعث  اجلانبني.  لكل 

ال�شيني �شي جينبينغ وغريها من القيادة ال�شينية برقية التعازي 

اإذ   ،)19 لـ)كوفيد  ال�شيني  ال�شعب  ملكافحة  وقت  اأ�شعب  يف 

الوباء،  مكافحة  ال�شني يف  لعبته  الذي  املهم  بالدور  فيها  اأ�شادت 

واأكدت جمددا دعم البحرين للتدابري التي اتخذتها ال�شني من اأجل 

مكافحة الوباء، وقدمت الدعم ال�شيا�شي وامل�شاعدة لل�شني، وهو 

ما ُيعد انعكا�شا حيّا لل�شداقة ال�شينية البحرينية وم�شاركة ال�شّراء 

وال�شّراء.

والتن�شيق  التوا�شل  تعزيز  موا�شلة  على  ال�شني  وحتر�س 

واإجراء التعاون يف �شاأن مكافحة الوباء، وم�شاركة التجارب املتعلقة 

املنا�شبة  يف  البحرين  مع  الطبي  والعلج  الوباء  مكافحة  بكيفية 

احلا�شمة لحتواء الوباء. واتخذت ال�شركات ال�شينية يف البحرين، 

متم�ّشكة بروح جمتمع امل�شتقبل امل�شرتك للب�شرية، اإجراءات للتربع 

بالإمدادات الطبية؛ انطلقا من م�شوؤوليتها الجتماعية.

�شت�شهد   ،)19 )كوفيد  �شد  امل�شرتكة  اجلهود  عرب  اأنه  اأعتقد 

ال�شداقة التقليدية بني البلدين تعزيزا، كما �شي�شهد التعاون العملي 

يف املجالت كافة تعميقا، مبا يرتقي بعلقة التعاون وال�شداقة بني 

البلدين اإىل م�شتويات جديدة.

جمتمع  متثل  الب�شرية  اأن  جمددا   )19 )كوفيد  انت�شار  اأثبت 

يتحتّم  البلدان  جميع  واأن  وال�شّراء،  ال�شّراء  يت�شارك  م�شتقبل 

عليها الحتاد والعمل معا من اأجل مواجهة املر�س ب�شكل م�شرتك. 

البحرين  مملكة  فيها  مبا  العامل،  دول  مع  العمل  ال�شني  تعتزم 

ال�شديقة، من اأجل تعزيز التعاون الدويل يف الوقاية من )كوفيد 

19( وال�شيطرة عليه، وامل�شاركة يف مواجهة التحديات والتهديدات 
امل�شرتكة، وحماية اأمن ال�شحة العامة العاملية، م�شتندة يف ذلك اإىل 

مفهوم جمتمع امل�شتقبل امل�شرتك للب�شرية.

* �شفري جمهورية ال�شني ال�شعبية لدى مملكة البحرين

اأنور حبيب اهلل

الأهايل يطالبون بت�سديد الرقابة

اآ�سيويون ينتهكون قرارات حظر التجمع يف املنامة

حمرر ال�شوؤون املحلية

اإغلق  قرار  �شريان  من  الرغم  على 

با�شتثناء  والتجارية  ال�شناعية  املحلت 

اأبريل  من  التا�شع  حتى  قطاعات  ع�شرة 

فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  القادم، 

العمالة  اأن بع�س  اإل  كورونا »كوفيد 19«، 

الآ�شيوية ل زالت تخالف قرارات منع التجمع 

وال�شوق  العا�شمة  �شواحي  يف  وتنت�شر 

اإىل  الأهايل  دعا  الذي  الأمر  وهو  القدمي، 

ال�شوارع  الآ�شيويني يف  الت�شاوؤل، هل ت�شكع 

والأزقة ل�شراء حاجة �شرورية؟ بينما نرى 

من  النظري  منقطع  التزاًما  املقابلة  يف اجلهة 

قبل املواطنني وجلو�شهم يف منازلهم.

ات�شال هاتفي دعو  العا�شمة ويف  اأهايل 

امل�شكلة  هذه  على  الوقوف  اإىل  ال�شحيفة 

ل  عواقب  اإىل  توؤدي  رمبا  والتي  احلقيقية، 

ما هو  على  الو�شع  ا�شتمر  اإن  عقباها  يحمد 

عليه.

»الأيام« بدورها ا�شتجابت لطلب الأهايل 

املحلت  التزمت  ففيما  العا�شمة،  وزارت 

مرا�شل  �شاهد  الإغلق،  بقرار  التجارية 

يف  الآ�شيوية  العمالة  انت�شار  »الأيام« 

الطرقات والأزقة، وجتمعوا باأكرث من خم�شة 

منع  لقرار  وا�شحة  خمالفة  يف  اأ�شخا�س 

قرار  اأن  كما  العامة،  الأماكن  يف  التجمعات 

التباعد الجتماعي منعدم متاًما بني �شفوف 

اجلهود  رغم  يحدث  ذلك  كل  الآ�شيويني، 

وزارة  بها  قامت  التي  وامل�شنية  احلثيثة 

طوال  املجتمعية  بال�شرطة  ممثلة  الداخلية 

الفرتة املا�شية، من حملت توعوية وتثقيفية 

ال�شحية،  بال�شوابط  اللتزام  على  حتثهم 

ومنع  لحتواء  العامة  ال�شحة  على  حفاًظا 

انت�شار فريو�س كورونا »كوفيد 19«.

الأهايل جددوا مطالبهم باإيجاد حل عاجل 

والطرقات،  الأزقة  بني  الآ�شيويني  لنت�شار 

فهل  كورونا،  فريو�س  انت�شار  من  خوًفا 

�شي�شتمر الو�شع على ما هو عليه اأم �شتقوم 

اجلهات املخت�شة مبا يلزم؟



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

حمليات 06www.alayam.com

الأحد 5 �شعبان  1441ـ العدد 11313 

Sunday 29th March 2020 - No. 11313

موؤكدين اأنها لفتة اأبوية حلياة كرمية للمواطنني

نواب ي�ضيدون بالتوجيهات امللكية مب�ضاعدة الأ�ضر املت�ضررة من »كورونا« 

حمرر ال�ش�ؤون الربملانية: 

بالت�جيهات  الن�اب  من  عدد  اأ�شاد 

من  املت�شررة  الأ�شر  مب�شاعدة  امللكية 

)ك�فيد  ك�رونا  مر�ض  تف�شي  تداعيات 

امللكية  امل�ؤ�ش�شة  لدى  وامل�شجلة   ،)19

العمل  ووزارة  الإن�شانية  للأعمال 

هذه  اأن  معتربين  الجتماعية،  والتنمية 

واهتمام  اأب�ية  لفتة  مبثابة  الت�جيهات 

وقتها  يف  جاءت  جللته،  من  بالغ 

للم�اطنني،  املادية  الأعباء  من  للتخفيف 

اإىل جانب م�شاهمتها يف تقدمي حياة كرمية 

لفريو�ض  العاملي  النت�شار  ظل  يف  لهم، 

اإىل  املت�شررة  الأ�شر  وحاجة  ك�رونا، 

التي  املادية  الأعباء  من  والتخفيف  الدعم 

ي�اجه�نها يف هذا ال��شع ال�شتثنائي.

»اأن  اأكد  الدو�شري  عي�شى  النائب 

اجلللة  �شاحب  من  ال�شامية  الت�جيهات 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البلد 

مب�شاعدة  خللها  من  اأمر  والتي  املفدى، 

امل�ؤ�ش�شة  لدى  امل�شجلة  املحتاجة  الأ�شر 

ووزارة  الإن�شانية  للأعمال  امللكية 

املت�شررة  الجتماعية  والتنمية  العمل 

ك�رونا،  فريو�ض  تف�شي  تداعيات  من 

للرعاية  حقيقي  انعكا�ض  �ش�ى  هي  ما 

ل�شمان  ب�شعبه  الدائم  والهتمام  الأب�ية 

احلياة الكرمية وامل�شتقرة لهم«. واأ�شاف 

الإن�شانية  العطايا  هذه  »اإن  الدو�شري 

من جللة امللك املفدى هي جتلٍّ للم�شاعر 

الأب�ية جتاه �شعبه؛ لك�ن جللته ال�شند 

الظروف  هذه  مثل  يف  ا  وخ�ش��شً الأول، 

ال�شتثنائية التي متر بالعامل ككل«.

امل�شتمرة  بالت�جيهات  النائب  واأ�شاد 

اجلللة  �شاحب  ح�شرة  من  والعطايا 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

البلد املفدى حفظه اهلل ورعاه، وقال اإنها 

التي  امل�شاعب  البحرين  اأمام �شعب  ذللت 

كادت اأن مت�ض حياتهم الكرمية ل�ل تدخل 

الت�جيهات  من  العديد  باإ�شدار  جللته 

ال�شامية يف هذا ال�شاأن.

ورفع النائب خال�ض ال�شكر والعرفان 

الفخري  الرئي�ض  البلد  عاهل  اإىل 

للم�ؤ�ش�شة امللكية للأعمال الإن�شانية على 

بجميع  الدائم  واهتمامه  الأب�ية  رعايته 

احتياجاتهم  وتلم�ض  ال�يف،  �شعبه  فئات 

وت�فري  واملنا�شبات  الظروف  خمتلف  يف 

احلياة الكرمية لهم.

والتي  امللكية  املكرمة  هذه  اأن  مبيًنا 

اجلهات  مع  بالتن�شيق  تنفيذها  �شيتم 

احتياجات  ت�فري  �شت�شاهم يف  املخت�شة، 

و�شتخفف  وم�شتلزماتهم،  الأ�شر  هذه 

يف  ي�اجه�نها  التي  املادية  الأعباء  من 

برعاية  م�شيًدا  ال�شتثنائي،  الظرف  هذا 

بجميع  الدائم  واهتمامه  الأب�ية  جللته 

احتياجاتهم  وتلم�ض  ال�يف  �شعبه  فئات 

وت�فري  واملنا�شبات  الظروف  خمتلف  يف 

احلياة الكرمية لهم. 

العامر  اأحمد  النائب  اأكد  ومن جانبه، 

اأكرث  من  اأ�شبحت  البحرين  مملكة  اأن 

النعكا�شات  مع  التعامل  يف  تقدًما  الدول 

ظل  يف  ك�رونا،  لفريو�ض  العاملية 

ت�جيهات �شاحب اجلللة يف هذا ال�شاأن، 

امل�شجلة  املحتاجة  الأ�شر  م�شاعدة  ومنها 

الإن�شانية  للأعمال  امللكية  امل�ؤ�ش�شة  لدى 

الجتماعية  والتنمية  العمل  ووزارة 

املت�شررة من فريو�ض ك�رونا.

املفدى  العاهل  اأن  اإىل  العامر  واأ�شار 

الكرمية  احلياة  ت�فري  على  يحر�ض 

جلميع امل�اطنني، وت�جيهاته ت�شّب دائًما 

يف تلبية احتياجات امل�اطنني وال�شتماع 

ومبكرماته  عنهم،  املعاناة  ورفع  اإليهم 

اخلري  عمل  جللته  يزرع  الإن�شانية 

متتاز  فالبحرين  اجلميع؛  يف  وغر�شه 

داخل وخارج  والإن�شاين  اخلريي  بعملها 

اململكة بجهات ر�شمية وخريية واأفراد.

للأعمال  امللكية  امل�ؤ�ش�شة  »اإن  وقال: 

الإن�شانية تق�م بدور مهم حملًيا وعاملًيا، 

واكت�شبت �شمعة اإيجابية يف رفع املعاناة 

اخلريية  امل�شاريع  واإقامة  امل�اطنني،  عن 

من  �شع�بها  تعاين  التي  الدول  يف 

احلروب والأزمات والك�ارث الطبيعية«، 

مثمًنا دور �شم� ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل 

خليفة ممثل جللة امللك للأعمال اخلريية 

اأمناء  جمل�ض  رئي�ض  ال�شباب  و�ش�ؤون 

يف  الإن�شانية  للأعمال  امللكية  امل�ؤ�ش�شة 

الدفع باأعمال امل�ؤ�ش�شة.

القا�شي  عي�شى  النائب  اأ�شاد  كما 

بت�جيهات امللك مب�شاعدة الأ�شر املحتاجة 

للأعمال  امللكية  امل�ؤ�ش�شة  لدى  امل�شجلة 

والتنمية  العمل  ووزارة  الإن�شانية 

فريو�ض  من  املت�شررة  الجتماعية 

يف  جللته  اهتمام  يبني  ما  ك�رونا، 

النت�شار  بها  يت�شبب  التي  النعكا�شات 

الأ�شر  وحاجة  ك�رونا،  لفريو�ض  العاملي 

املت�شررة اإىل الدعم والتخفيف من الأعباء 

ال��شع  هذا  يف  ي�اجه�نها  التي  املادية 

ال�شتثنائي.

اإىل  و�شلت  كثرية  دولً  اأن  اإىل  ولفت 

مرحلة ال�شلل يف تقدمي اخلدمات ال�شحية 

من  الرغم  على  الغذائية  ال�شلع  وت�فري 

ولكن  املجالت،  هذه  يف  عاملًيا  تقدمها 

ت�جيهات  ظل  ويف  البحرين،  مملكة  يف 

احلثيثة  ومتابعته  املفدى،  امللك  جللة 

لكل املجريات املحلية والعاملية، ي�جه اإىل 

بكل  وي�جه  امل�اطنني،  عن  املعاناة  رفع 

اإن�شانية من خلل قرارات مت اتخاذها يف 

اللجنة التن�شيقية برئا�شة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ض جمل�ض 

ال�زراء.

ا على كمال: البت فيها وح�ضم اأمرها ل يتجاوز فرتة اأ�ضبوعني.. ال�ضالح ردًّ

601 �ضكوى من مر�ضى يف 2019 وحلول �ضريعة لها دون تاأجيل
فاطمة �شلمان:

قالت فائقة ال�شالح وزيرة ال�شحة اإن 

ال�زارة ت�شلمت خلل العام املن�شرم 601 

تقدمها  التي  اخلدمات  بخ�ش��ض  �شك�ى 

ال�زارة يف امل�شت�شفيات واملراكز ال�شحية.

وذكرت باأن 332 من تلك ال�شكاوى مت 

ت�شلمها عرب التطبيق الإلكرتوين »ت�ا�شل«؛ 

و123 عن طريق مكتب �شكاوى املر�شى؛ 

و146 عن طريق �شناديق اآراء املراجعني 

باملراكز ال�شحية. 

جاء ذلك رًدّا على �ش�ؤال النائب �ش��شن 

من  ال�اردة  ال�شكاوى  عدد  ح�ل  كمال 

املر�شى على الط�اقم الطبية يف امل�شت�شفيات 

التابعة ل�زارة ال�شحة،  واملراكز ال�شحية 

واآلية تن�ع م�شادر وقن�ات تلقي ال�شكاوى 

يف ال�زارة.

�شكاوى  مكتب  باأن  ال�زيرة  وقالت 

يق�م  الطبي  ال�شلمانية  مبجمع  املر�شى 

با�شتلم ال�شك�ى، وخماطبة اجلهة املعنية 

حللها بالطريقة املثلى وباأ�شرع وقت ممكن، 

جتارب  مب�شروع  ال�زارة  تفّردت  كما 

وحق�ق املر�شى واملري�ض اأولً، والذي ُيعد 

من امل�شاريع املميزة والفريدة عاملًيا.

حل�ل  بتطبيق  يق�م  »كما  ووا�شلت: 

اأي  ب�قتها،  املر�شى  �شكاوى  ومعاجلة 

�شاعة تقدميها ويف اآنيتها، حيث يتم تلقي 

ليتم  وعائلتهم  املر�شى  قبل  من  ال�شك�ى 

اإيجاد احلل�ل املنا�شبة لهم يف نف�ض ال�قت 

دون تاأجيلها، وذلك متا�شًيا مع ت�جيهات 

وزارة  وروؤية  ال�زراء  جمل�ض  رئي�ض 

املميزة  لت�فري واحت�شان اخلدمة  ال�شحة 

يف تقدمي اأف�شل التجارب وحق�ق املر�شى، 

و�شماًنا حلق�قهم يف كل مرحلة من مراحل 

اخلدمات  من  خط�ة  كل  ويف  علجهم، 

من  ومرافقيهم؛  وذويهم  للمر�شى  املقدمة 

اأجل حتقيق اأعلى واأن�شب درجات اجل�دة 

الرعاية  ومراكز  امل�شت�شفيات  عمل  يف 

ال�شحية كافة«.

ال�شكاوى املقدمة  باأن  ال�زيرة  واأفادت 

معها  التعامل  يتم  ال�شحية  املراكز  يف 

اآراء  مع  التعامل  واإجراءات  ل�شيا�شة  وفًقا 

املراجعني، والتي ميكن اإيجازها يف الطلع 

على الراأي ال�ارد اأو ال�شك�ى وت�ثيقه يف 

واإدخال  امل�شتفيدين،  باآراء  اخلا�ض  امللف 

الإلكرتوين  النظام  يف  ال�شكاوى  بيانات 

ة ال�شحة الأولية«  املعد لهذا الغر�ض »من�شّ

الأدلة  ومراجعة  وت�شنفيها  باأول،  اأولً 

من  والتاأكد  لل�شك�ى  امل�ؤيدة  وامل�شتندات 

�شحتها و�شلمتها.

وذكرت ال�زيرة اأنه بعد اإحالة ال�شك�ى 

لدرا�شتها  بامل��ش�ع  املعني  الق�شم  اإىل 

وحتليلها والنظر يف اأ�شبابها، والتحقق من 

ال�قائع وملب�شات م��ش�ع ال�شك�ى، يق�م 

م�جز  تقرير  برفع  املعني  الق�شم  رئي�ض 

والإجراءات  والقرارات  التحقق  بنتائج 

املتخذة اأو املقرتحة، والت�ا�شل مع اجلهات 

املعنية ب�شاحب ال�شك�ى اأو م�شدر ال�شك�ى 

يف  التحقق  عمليات  بنتيجة  واإخطارهم 

ال�شك�ى والإجراءات الت�شحيحية التي مت 

اتخاذها اإن لزم الأمر، وذلك خلل فرتة ل 

املركز  اإداري  ويق�م  الأ�شب�عني،  تتجاوز 

مبتابعة تنفيد الإجراءات الت�شحيحية -اإن 

وجدت-، وا�شتكمال بيانات ال�شكاوى اأولً 

اأنه يتم تقدمي تقرير ي�شتمل  باأول. واأكدت 

والرد  ودرا�شتها  ال�شكاوى  حتليل  على 

والإجراءات  الت��شيات  وتنفيذ  عليها، 

ال�شكاوى؛  متابعة  جلنة  قبل  من  ب�شاأنها 

امل�شتقبل،  يف  وق�عها  لتفادي  وذلك 

امل�شتفيدين  اآراء  حتليل  التقرير  ويت�شّمن 

واملركز  والق�شم،  والن�ع،  امل�شدر،  ح�شب 

وح�شب  ال�شحية(  )املنطقة  ال�شحي 

ال�شك�ى،  الرد على  ال�شتلم، وفرتة  �شهر 

بالإ�شافة اإىل امللحظات والت��شيات.

�شارحة اأنه يف حال عدم حل ال�شك�ى 

اأو كانت هناك �شبهة اإهمال اأو خطاأ طبي، 

الإجراءات  لتخاد  ال�شك�ى  حت�يل  يتم 

اأنظمة  بح�شب  ب�شاأنها  اللزمة  القان�نية 

ال�طنية  والهيئة  املدنية،  اخلدمة  دي�ان 

لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية )نهرا(.

على  للرقابة  املتبعة  الآليات  وح�ل 

قالت  للمر�شى،  املقدمة  اخلدمات  ج�دة 

كبرًيا  اهتماًما  ت�يل  ال�زارة  »اإن  ال�زيرة 

لآلية التعامل مع متلقي اخلدمات املقدمة، 

على  احلر�ض  كل  ال�زارة  حتر�ض  كما 

تقدمي اأف�شل اخلدمات ال�شحية وفق اأف�شل 

)املري�ض  �شعارها  جاعلة  املمار�شات، 

اأولً(«، مبّينة اأن ج�دة اخلدمات ال�شحية 

اجله�د  جلميع  الزاوية  حجر  متثل 

واملبادرات التي تبذلها ال�زارة؛ وذلك بهدف 

اإىل  ال��ش�ل  يف  ال�زارة  روؤية  حتقيق 

جمتمع �شحي ينعم برعاية وقائية �شاملة 

وحر�ض  لل�شحة،  ومعززة  وم�شتدامة 

الآليات اللزمة لإدارة  ال�زارة على ت�فري 

املجال  يف  العاملني  �شل�كيات  ومراقبة 

الطبي ومراقبة ج�دة اخلدمات املقدمة، من 

خلل عدد من املبادرات والإجراءات.

اأما عن �ش�ؤال النائب بخ�ش��ض الآلية 

املتبعه للرقابة على �شل�كيات العاملني يف 

املجال الطبي، فاأو�شحت ال�زيرة اأن التزام 

العاملني ال�شحيني مبيثاق اآداب واأخلقيات 

اأو  الطب  مهنة  يف  �ش�اء  ال�شحية،  املهن 

التمري�ض اأو املهن الطبية املعاونة، والذي 

ين�ض على اللتزام باحرتام حق املري�ض يف 

احلياة و�شلمته وكرامته، ومراعاة جميع 

الأعراف والق�انني واأ�ش�ل ممار�شة املهنة 

والعادات والتقاليد، بجانب اللتزام بحفظ 

اأي  اإحلاق  اأو  اإهانته  املري�ض وعدم  كرامة 

وج�ده  خلل  به  مادي  اأو  معن�ي  �شرر 

للفح�ض اأو العلج.

كذلك  قامت  ال�زارة  »اإن  ووا�شلت: 

بت�شكيل جلنة اأخلقيات املهن ال�شحية يف 

الرعاية الثان�ية، وجلنة اأخرى لأخلقيات 

املهن ال�شحية يف الرعاية الأولية، تخت�ض 

املهنة  مزاولة  اأخلقيات  مبيثاق  باللتزام 

الهيئة  عن  ال�شادر  الطبية  واملمار�شة 

ال�طنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 

الك�ادر  جميع  التزام  مدى  ومتابعة 

الطبية وال�شحية والإدارية بتنفيذ املبادئ 

اأخلقيات  ميثاق  يت�شّمنها  التي  والأحكام 

املهن ال�شحية، والعمل على الرتقاء ب�عي 

الأطباء والكادرالتمري�شي وال�شحي ح�ل 

واأهمية  املهنة  اأخلقيات  واأ�ش�ض  مفه�م 

امل�ش�رة  وتقدمي  وتنفيذها،  بها  العمل 

املتعلقة  امل�شائل  ب�شاأن  الفني  والدعم 

اإىل  اإ�شافة  املهنة،  واأخلقيات  ب�شل�كيات 

من  املهنة  مزاولة  اأخلقيات  ثقافة  تعزيز 

تدريبية  عمل  وور�ض  دورات  اإقامة  خلل 

وال�شحية،  والتمري�شية  الطبية  للك�ادر 

وغريها من املهام«.

اخلدمات  تط�ير  »بهدف  وتابعت: 

وج�دة  ك�اردها  �شل�ك  على  والرقابة 

ال�شكاوى  بجميع  ال�زارة  تهتم  خدماتها، 

تلقي  قن�ات  جميع  من  اإليها  ت�شل  التي 

ال�شكاوى  ذلك  بال�زارة، مبا يف  ال�شكاوى 

املتعلقة بج�دة اخلدمات و�شل�ك العاملني، 

ويتم بحثها والرد عليها واإيجاد احلل�ل لها 

من قبل املعنيني يف ال�زارة، بجانب اتخاذ 

اأخطاء  وق�ع  حال  يف  اللزمة  الإجراءات 

وتق�شري عند تقدمي اخلدمة«.

�سو�سن كمال فائقة ال�سالح

عي�سى القا�سياأحمد العامرعي�سى الدو�سري

علي بن ال�ضيخ عبداحل�ضني الع�ضفور

ا جديدة للدفع  مًعا لن�ضنع من التحديات فر�ضً

مب�ضرية اخلطة الوطنية يف املرحلة القادمة

منذ تد�سني اخلطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 

وتر�سيخ قيم املواطنة »بحريننا« التي حتظى برعاية 

كرمية من لدن �سيدي ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

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

معايل  عام  منذ  قواعدها  اأر�سى  والتي  ورعاه،  اهلل 

الفريق اأول الركن ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة 

وزير الداخلية املوقر، واملحافظة ال�سمالية تاأخذ على 

عاتقها م�سوؤولية العمل اجلاد لتحقيق اأهداف اخلطة 

تنظمها  التي  والفعاليات  والربامج  االأن�سطة  �سمن 

املحافظة.

م�ستدامة  »تنمية  املحافظة  روؤية  ت�سّمنت  فقد 

حلياة اأف�سل يف جمتمع اآمن للجميع لتعزيز االنتماء 

وتر�سيخ قيم املواطنة«، ومتا�سيًا مع اخلطة الوطنية 

ا اأ�سيالً يف  يف حمور الربامج، والتي تعترب اخت�سا�سً

عمل املحافظات، وذلك من خالل ترجمة 12 �سيا�سة 

عامة للمحافظة ال�سمالية اإىل ما يزيد على 30 برناجًما 

االحتفاالت  اإقامة  يف  متثلت  ومبادرًة،  ون�ساًطا 

العمل  ميثاق  وذكرى  الوطنية  واالأعياد  باملنا�سبات 

الوطني، ورعاية النا�سئة وال�سباب من خالل املع�سكرات 

ال�سيفية وبرامج ال�سراكة املجتمعية، ودعم االأن�سطة 

واالحتفاء  الريا�سية  الدورات  اإقامة  عرب  الريا�سية 

باليوم البحريني الريا�سي ومرثون ال�سمالية، وتنفيذ 

تطوير  ومنها  واحل�سرية،  البيئية  امل�ساريع  من  عدد 

�سواحل  لتنظيف  البيئية  واحلملة  جداحلاج  �ساحل 

قرية  من  واملخلفات  االأنقا�ض  واإزالة  �سلمان  مدينة 

القرية، وال�سعي للح�سول على اعتماد منظمة ال�سحة 

تبنّي  خالل  من  �سحية  مدينة  عايل  ملنطقة  العاملية 

ال�سحية،  امل�ساريع املعززة الأمناط احلياة  حزمة من 

ذوي  من  العزمية  الأ�سحاب  والدعم  الرعاية  وتقدمي 

االحتياجات اخلا�سة عرب دعم جمعية مر�سى ال�سكلر 

البحرينية  للجمعية  املع�سكرات  واإقامة  البحرينية 

التاأهيل  برامج  من  جمموعة  وتنفيذ  للتوحديني، 

املراأة  يوم  مبنا�سبة  العمل  عن  للعاطالت  والتدريب 

البحرينية وتوفري فر�ض وظيفية مالئمة لهن، واحتواء 

تنفيذ  خالل  من  اجلمالية  الفنية  وامل�ساريع  االأعمال 

عدد من اجلداريات واملعار�ض الفنية للفنانني من اأبناء 

البحرين، كذلك رعاية خمتلف املنا�سبات واالحتفاالت 

الفطر  وعيدي  املبارك  رم�سان  �سهر  خالل  الدينية 

واالأ�سحى، وتوجيه اخلطاب الديني مبا يتنا�سب مع 

برامج  واحت�سان  ورعاية  عا�سوراء،  مو�سم  اإحياء 

وفعاليات املوروث ال�سعبي من خالل اإقامة مناف�سات 

ال�سمك  و�سيد  والتجديف  ال�سعبي  املوروث  حتدي 

اال�ستثنائية  االأو�ساع  ال�سعبية، ويف ظل  وال�سباقات 

الراهنة ومتا�سيًا مع حتقيق التباعد االجتماعي تبتكر 

على  وتعمل  والربامج  االأن�سطة  من  عدًدا  املحافظة 

وو�سائل  االإعالمية  الو�سائل  عرب  ُبعد،  عن  تنفيذها 

اأطلقت الن�سخة الثانية من  التوا�سل االجتماعي، فقد 

تبنّي  على  وتعمل  بيتك،  من  االأكرب  الرابح  برنامج 

التاأهيل  برامج  تنفيذ  خالل  من  التطوع  نادي  فكرة 

البديلة،  والتدابري  العقوبات  قانون  �سمن  والتدريب 

كما حتر�ض على تعزيز ال�سراكة مع القطاع اخلا�ض 

بيوت  م�سروع  تنفيذ  اخلريية من خالل  االأعمال  يف 

اخلريي يف عدد من قرى ومدن املحافظة. 

ال�سمالية يف  املحافظة  التي حققتها  النتائج  ومن 

من  القرب  املواطنة،  قيم  وتر�سيخ  االنتماء  تعزيز 

والدينية  الوطنية  املنا�سبات  خمتلف  يف  املواطنني 

وا�ستقطاب  احتياجاتهم،  وتلّم�ض  واالجتماعية، 

وجت�سيد  والربامج،  االأن�سطة  خمتلف  يف  ال�سباب 

مع  امل�سرتك  العمل  خالل  من  املجتمعية  ال�سراكة 

الفعاليات،  من  العديد  يف  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات 

االأ�سر  مع  اخلا�ض  القطاع  وتكافل  تعاون  وحتقيق 

املتعففة من خالل م�سروع بيوت اخلريي، وحتر�ض 

ومبادراتها  وبراجمها  اأن�سطتها  تقييم  على  املحافظة 

بلوغ  اإىل  الراأي  ا�ستطالعات  ت�سري  اإذ  با�ستمرار، 

موؤ�سر الر�سا العام ما ن�سبته %88.59، االأمر الذي 

يدعم ب�سكل مبا�سر برامج االنتماء الوطني التي ُتعد 

يف  وامل�ساهمة  واال�ستقرار،  االأمن  ركائز  اأهم  اأحد 

دفع م�سرية التنمية ال�ساملة وحتقيق التقدم والرخاء 

والنه�سة واالزدهار.

ويف اخلتام، ونحن نحتفل باإحياء الذكرى االأوىل 

للخطة الوطنية، نعد باأننا �سوف ن�سنع من التحديات 

املرحلة  يف  مب�سريتها  للدفع  جديدة  ا  فر�سً احلالية 

القادمة.

حمافظ املحافظة ال�ضمالية
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»املحاكم« بحاجة

 اإىل احتياطات اأكرب

ا للإ�صابة  من لديه ق�صية يف املحاكم يجد نف�صه معر�صً

جال�س  وهو  ا  وخ�صو�صً وقت،  اأي  يف  كورونا  بفايرو�س 

ينتظر دوره للدخول على القا�صي، على �صبيل املثال، يف 

الق�صايا  املوافق 15 مار�س 2020م كان عدد  الأحد  يوم 

اأفراد  لـ4  اإل  ي�صمح  ول  ق�صية،   64 املحاكم  اإحدى  يف 

الدخول لقاعة املحكمة، وبقية الأ�صخا�س واملحامني الذين 

يقدرون بالع�صرات ينتظرون يف خارج القاعة من دون اأي 

الفيايرو�س يف حالة وجوده  انتقال  احتياطات تقيهم من 

يف اأحدهم ل قدر اهلل.

 الو�صع جًدا خميف، يحتاج اإىل النظر اإليه بجدية، لكي 

ل تكون املحاكم مكاًنا منا�صًبا لنقل العدوى، وزيادة عدد 

متع�صًرا  ذلك  كان  فاإذا  اللعني،  الفيايرو�س  بهذا  امل�صابني 

القيام به يف الوقت احلا�صر، ميكن للمحاكم تاأجيل النظر 

يف الق�صايا اإىل ما بعد اإجنلء الفريو�س.

املخت�صة  املعنية  باأعلى م�صتوياتها واجلهات  الدولة   

مبكافحة الفريو�س تبذل اجلهود الكبرية للحد من انت�صاره 

امل�صابني  وعلج  ثانية،  منه  الوقاية  بطرق  والأخذ  اأولً، 

تاأُل جهًدا  التي مل  للجهات  والتقدير  ال�صكر  فكل  ثالًثا،  به 

يف حماية املواطنني والوافدين والأجانب من �صرا�صة هذا 

تتخذ  اأن  ناأمل  الرحمة،  يعرف  ل  الذي  الفتاك،  الفريو�س 

متنع  التي  املحاكم،  يف  اللزمة  الحتياطية  الإجراءات 

حدوث العدوى بني املراجعني واملحامني.

�سلمان عبداهلل
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باإ�سراف: يا�سمني �ساهني

كلمة وفاء لل�سيخ عي�سى بن را�سد رحمه الـله تعاىل

يف  خلقنا  قدرته،  جلت  تعاىل  اهلل  فاإن 

اأََتى  )َهْل  هذه احلياة من عدم، يقول تعاىل، 

�َصْيًئا  َيُكن  مَلْ  الدَّْهِر  َن  مِّ ِحنٌي  الإِن�َصاِن  َعلَى 

الدنيا  هذه  يف  اهلل  اأوجدنا  كما  ْذُكوراً(،  مَّ

والتخلق  العبادة  بهدف  نهجه  �صمن  لنحيا 

وال�صعي  العلم،  وطلب  احل�صنة،  بالأخلق 

وتنمية  لرفعة  والتعمري  ال�صالح،  للعمل 

ليوم  وال�صتعداد  والأمة،  الوطن  وازدهار 

الرحيل، فما من خملوق يف هذه احلياة، مهما 

امتد اأجله، وطال عمره، اإل واملوت نازل به، 

يقول جل وعل: )ُكلُّ َمْن َعلَْيَها َفاٍن* َوَيْبَقى 

جعل  ولو  َوالإِْكَراِم(،  لِل  اجْلَ ُذو  َربَِّك  َوْجُه 

اهلل اخللود لأحد من اخللق لكان الأوىل بذلك 

بذلك �صفوة  اأولهم  والر�صل، وكان  الأنبياء 

اأ�صفيائه، حممد �صلى اهلل عليه و�صلم. يقول 

لَْد اأََفاإِن  ن َقْبِلَك اخْلُ تعاىل: )َوَما َجَعلَْنا ِلَب�َصٍر مِّ

)اإِنََّك  �صبحانه:  ويقول  اِلُدوَن(،  اخْلَ َفُهُم  تَّ  مِّ

ُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِعنَد  يُِّتوَن، ُثمَّ اإِنَّ َميٌِّت َواإِنَُّهم مَّ

ُموَن(. َربُِّكْم َتْخَت�صِ

جاري يَِّة  الرَبِ يف  املَِنيَِّة  ُحكُم 

َقرار ــدار  ِب الُدنيا  ــِذِه  َه ما 

خُمرِباً فيها  الإِن�صاُن  َيرى  َبينا 

َحّتى ُيرى َخرَباً ِمَن الأَخباِر

ُتريُدها َواأَنَت  كدٍر  َعلى  ُطِبَعت 

كــداِر َوالأَ الأَقــذاِء  ِمَن  فواً  �صَ

من  ع�صر  الثاين  اخلمي�س  يوم  يف  اإنه 

�صهر مار�س 2020م، ودَّعت مملكة البحرين 

رجلً َفذَّاً عظيًما من رجالتها املخل�صني، وهو 

والإعلمي  والريا�صي،  واحلقوقي  القا�صي 

ال�صيخ  معايل  النِّحرير  وال�صاعر  والأديب 

الأب  اأ�صتاذ  خليفة  اآل  را�صد  بن  عي�صى 

واخلليج  البحرين  يف  والريا�صة  وال�صعر 

املحرق  يف  اهلل-  -رحمه  ولد  وقد  العربي، 

يف  1938م  يناير  �صهر  من  واحلادي  يف 

البحرين.

رحمه  عي�صى  ال�صيخ  عا�صرُت  وقد 

عدة  يف  معه  بالعمل  وت�صرفُت  وزاملته  اهلل 

الريا�صي،  ال�صلك  يف  وبخا�صٍة  ميادين 

خرباته  من  والوفري  الكثري  منه  اأفدت  وقد 

الرتدد  كثري  كنت  كما  واملتنوعة،  املتعددة 

من  ب�صيوفه  والغامر  العامر  جمل�صه  على 

البحريني  ال�صعب  واأ�صناف  طبقات  جميع 

بالرفاع الغربي العامر، وكان يرتاد جمل�صه 

على  النا�س  من  الغفرية  اجلموع  املبارك 

وم�صاربهم  وتوجهاتهم  اأعمارهم  اختلف 

ال�صيخ  مع  من جل�س  وكل  واخت�صا�صاتهم، 

اأحبَّه  اإىل حديثه اجلميل  رحمه اهلل وا�صتمع 

وتوا�صعه  اأخلقه  لكرمي  وذلك  به  واأغرم 

النا�س، واأدرك �صعة  وح�صن تعامله مع كل 

ودماثة نف�صه واطلعه وعلمه وحلمه، لأنه 

كان مغرماً بالتوا�صل مع النا�س.

كان ال�صيخ عي�صى -رحمه اهلل- �صغوًفا 

الدوؤوب  و�صعيه  البحريني  والفن  بالرتاث 

لتاأ�صيله واملحافظة عليه من الندثار، حتى 

الرتاث  من  كثري  حفظ  يف  الف�صل  له  �صار 

اهلل  رحمه  كان  كما  القدمي،  البحريني  والفن 

والتاريخ،  والأدب  لل�صعر  وحُمًبا  �صغوفاً 

ونرث  نظم  يف  خا�س  بوجه  مغرًما  وكان 

ال�صعر ال�صعبي البحريني، حتى اأبدع فيه، فقد 

وب�صاطة  عباراته  بجزالة  يتميز  �صعره  كان 

الأ�صيلة، وكان  البحرينية  األفاظه وتراكيبه 

تاأخذ  اإلقائه  يف  جميلة  خا�صة  طريقة  له 

بتلبيب النفو�س والأ�صماع، وجتعل امل�صتمع 

اإليه يتفاعل ويتلذذ مع �صعره الرائع الراقي، 

ا على التوا�صل مع  كان -رحمه اهلل- حري�صً

وم�صاعدتهم،  احتياجاتهم  وتلم�س  النا�س 

ا  اأميَّ لهم  واإكرامه  بيته  يف  وا�صت�صافتهم 

وح�صور  باإقامة  اهتمامه  عن  ف�صلً  اإكرام، 

وال�صعرية  والأدبية  الوطنية  الفعاليات 

قدم  له  وكان  فيها،  وامل�صاهمة  والريا�صية 

البحرينية،  بالريا�صة  الهتمام  يف  ال�صبق 

و�صعيه املتوا�صل الدوؤوب املخل�س للرتقاء 

اإذا قلت  بالكرة البحرينية، ول اأكون مبالًغا 

اأ�صتاذ  كان  اهلل-  -رحمه  عي�صى  ال�صيخ  اأن 

الريا�صة اخلليجية، وراأ�س حربة فيها لعمق 

الريا�صة  بجوانب  درايته  و�صعة  معرفته 

ُي�صتغَرب  املحلية واخلليجية والعاملية، ول 

ذلك فقد اكت�صب ال�صيخ عي�صى -رحمه اهلل- 

تلك اخلربات والإبداعات نتيجة جهوده  كل 

احلثيثة وعمله وتفانيه واإخل�صه يف خدمة 

وطنه مملكة البحرين.

عدة  اهلل-  -رحمه  عي�صى  ال�صيخ  توىلَّ 

توىلَّ  فقد  كثرًيا  فيها  ر  وطوَّ واأبدع  منا�صب 

كما  بارًعا،  حقوقًيا  وكان  الق�صاء  من�صب 

احلر�س  يف  قانوين  م�صت�صار  من�صب  توىلَّ 

دفاع  لقوة  العام  القائد  ونائب  الوطني، 

ووكيلً  الدفاع  لوزارة  وكيلً  ثم  البحرين، 

لوزارة الإعلم وغريها من الأعمال واملنا�صب 

وغريها،  واحلقوقية  والإعلمية  الع�صكرية 

كما اأن ال�صيخ عي�صى -رحمه اهلل- ميلك من 

الكتب الكثرية يف مكتبته العامرة ببيته يف 

والعلوم،  وال�صعر  والأدب  الفنون  خمتلف 

من  غريي  ا�صتفاد  كما  كثرًيا  ا�صتفدت  وقد 

وحواراته  ومناق�صاته  وتوجيهاته  خرباته 

والتخ�ص�صات  الفنون  جميع  يف  واإبداعاته 

واملعارف والعلوم.

ت�صرفت  اأنني  اإىل  الإ�صارة  جتدر  كما 

باحل�صور والإفادة وال�صتماع اإىل عدد كبري 

من اأم�صيات ال�صيخ -رحمه اهلل- يف منا�صبات 

عديدة، كما ا�صتفدت من لقاءاته وحما�صراته 

والفنية  الريا�صية  وحواراته  وم�صاهماته 

والأدبية.

-رحمه  عي�صى  ال�صيخ  معايل  �صيظل 

و�صيظل  قلوبنا،  يف  عظيًما  فذًَّا  رجلً  اهلل- 

وعلمة  �صاخمة،  اأدبية  �صعرية  علمية  قاَمًة 

البحرين  مملكة  رجالت  ِجلِّ  �صِ يف  م�صيئة 

واأثرهم  ذكرهم  ي  �َصُيَدوِّ الأوفياء،  املخل�صني 

الطيب ما دامت اآثارهم اخلرية التي كتب اهلل 

الأر�س  اهلل  يرث  اأن  اإىل  تبقى  اأن  لها  تعاىل 

ومن عليها.

وامل�صاهمات  الأعمال  هذه  اهلل  جعل 

موازين  يف  املخل�صة  ة  اخلريِّ والإبداعات 

اهلل  وبارك  القيامة،  يوم  ال�صيخ  ح�صنات 

الكرام.  الأفا�صل  واأجناله  عائلته  جهود  يف 

وزميلي  وحبيبي  اأخي  اهلل  رحم  واأخرًيا 

ال�صيخ عي�صى رحمة وا�صعة واأ�صكنه ف�صيح 

من  ال�صاحلني  يف  درجته  ورفع  جناته، 

عباده، واألهم اأهله واأولده وعائلته وحمبيه 

بل  البحرين،  و�صعب  واأ�صحابه  واأ�صدقائه 

ال�صرب  التعاون  جمل�س  و�صعوب  وجماهري 

وال�صلوان، واىل جنات اخللود حبيبي يا بو 

عبداهلل حيث نعيم الآخرة، و)هلل اْلأَْمُر ِمن َقْبُل 

َوِمن َبْعُد(، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

ال�سيخ عي�سى رحمه اهلل

وزارة الأ�سغال وا�ستعدادات لتطوير ال�سرف ال�سحي يف بوري

بالإ�صارة اإىل ما ن�صر ب�صحيفة )الأيام( يوم )الثنني( 

املوافق 16 مار�س 2020، ب�صاأن  طلب )تو�صيل جممع 

نود  ال�صحي(.  ال�صرف  ب�صبكة  بوري  منطقة  752 يف 

ابلغكم  ان زارة الأ�صغال و�صوؤون البلديات والتخطيط 

اأغلب  احتياجات  بدرا�صة وحتديد  قامت  بانها  العمراين 

من  املنتفعني  عدد  بلغ  حيث  بوري،  منطقة  جممعات 

من  ن�صمة   4،943 حوايل  ال�صحي  ال�صرف  خدمات 

ال�صنوات  يف  وامتدادها  بوري  منطقة  تو�صيل  جراء 

ال�صابقة. 

بخدمات  تزويدهم  يتم  فلم  املجمعات  باقي  اأما   

ال�صرف ال�صحي وهم القاطنني يف جزء من جممع 752 

وجزءا من جممعات 756 و758 نتيجة حداثة التعمري 

يف هذه املجمعات وقلة �صعة اخلط الرئي�صي القائم. 

يتوافق  ل  احلايل  الناقل  الرئي�صي  اخلط  �صعة  اإن 

مناطق  من  الواردة  ال�صحي  ال�صرف  تدفقات  حجم  مع 

يف  املعاجلة  حمطة  اإىل  واللوزي  حمد  ومدينة  بوري 

توبلي، وتقوم الوزارة حالًيا بال�صتعداد لطرح عدد من 

الرئي�صية  ال�صحي  ال�صرف  خطوط  لتطوير  امل�صاريع 

من  والتي  املناطق  هذه  يف  العمراين  التطور  ملواكبة 

للخط  الأحمال  و�صعية  حت�صني  على  ت�صاهم  املوؤمل 

تو�صيل  املمكن  من  �صيكون  وبعدها  القائم  الرئي�صي 

مناطق مثل بوري ومدينة حمد ح�صب ما يتم تخ�صي�صه 

من اعتمادات مالية للم�صاريع اجلديدة. 

ملياه  التحليل  خزان  في�صان  من  ذكره  مت  ما  واإن 

�صمن  من  يقع  للعمارة،  التابع  ال�صحي  ال�صرف 

م�صئوليات املالك، فاإنه وح�صب ال�صرتاطات يف رخ�صة 

خزان  وتفريغ  و�صيانة  بناء  م�صوؤولية  تكون  البناء، 

ربط  يتم  حتى  العقار  مالك  م�صئوليات  من  التحليل 

الوقت  ويف  العامة.  ال�صحي  ال�صرف  ب�صبكة  عقاره 

يف  حلر�صه  امللحظة  تبليغ  على  املواطن  ن�صكر  ذاته 

ا�صتخدام الطريق نظيف من غري طفح ملياه بلعة املبنى 

اإليه يف امللحظة والتي �صتقوم الوزارة بتحرير  امل�صار 

خمالفة على مالكها. 

املياه  مبعاجلة  تقوم  الوزارة  اأن  بالذكر  اجلدير 

العادمة خلزانات التحليل جماًنا، كما اأن الوزارة �صوف 

�صعة  حت�صني  فور  املذكورة  املجمعات  بتو�صيل  تقوم 

الناقلة.  اخلطوط 

وللمزيد من ال�صتف�صار واملراجعة ميكنكم التوا�صل 

العامة  العلقات  باإدارة  املجتمع  خدمة  جمموعة  مع 

رقم  فاك�س   ،17545544 رقم  هاتف  على  والإعلم 

 complain الإلكرتوين  الربيد  على  اأو   17533974

الوزارة  تويرت  طريق  عن  اأو   works.gov.bh
.Bahrain-Works

وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين

ماآ�سي الكرونا يجب �سدها..
 دار حديث بيني وبني اثنني من الأ�صدقاء املقربني،

ال�صديق جابر قال اإنه يعي�س هذه الأيام بقلق يراوده 

ليلً ونهاًرا فهو �صاحب متجر معروف بال�صوق.

 يقول جابر: ب�صبب هذا الوباء خ�صرت الكثري، كانت 

اأيامي جميلة ومدخويل  ممتازا، ورا�ٍس به، ولكن عندما 

ول  املحل  يف  وحيًدا  اأ�صبحت  الفتاك،   املر�س  هذا  اأتى 

ا�صتقبل زبوناً يف اليوم، وهذا مبعناه ل اأبيع اأو اتعامل 

ال�صتمرار  اأ�صتطيع  الكثري، ول  اأي �صخ�س، خ�صرت  مع 

والتزاماتي كثرية والديون ترتاكم دون توقف، ماذا اأعمل 

لو ا�صتمر الو�صع لأكرث من ذلك.

الإر�صادات  يتبع  اأن  وعليه  ي�صرب  باأن  له  فقلت   

وبف�صل اهلل وبف�صل احلكومة الر�صيدة �صوف يكون هناك 

نهاية لهذه امل�صكلة واأمتنى اأن تنال التعوي�س.

التي  بالفاجعة  يا�صني  الثاين   اأخربين �صديقي  كما   

اأملت به يف هذه الظروف قوله: لقد فقدت والدتي ب�صبب 

لقد كانت �صحتها ممتازة ولكنها  املر�س )كورونا(  هذا 

وكنت  الزواج  وحفلت  املاآمت  يف  كثريات  ن�صاء  خالطت 

دائًما اأن�صحها بعدم الختلط ولكن دون فائدة لقد انتقلت 

لها العدوى من اأنا�س كانوا م�صافرين وراجعني من بلد 

اإىل  انتقلت  العدوى  اأن  كما  ن�صيبها  ذلك  وكان  موبوءة 

عدد من اأفراد عائلتي.    

 واحلمد هلل ا�صتفادوا من احلجر ال�صحي، وهم حالًيا 

يت�صافون.

 اأعزائي كل من يقراأ هذه الق�ص�س الق�صرية عليه اأن 

يعتربها در�ًصا ل ين�صى، وكما عليه اأن يتبع الإر�صادات 

التوعوية لكي ي�صلم من هذا امل�صري.

النا�سط الجتماعي �سالح بن علي

عاد حبيب

 ال�سعب ووجه ال�سعد

 

اأخرًيا وبعد طول انتظار وترقب وخوف عاد اإلينا اأبو 

اجلميع، اأبو ال�صعب، حبيب ال�صعب رئي�س الوزراء خليفة 

بن �صلمان اآل خليفة اإىل اأر�س الوطن �صاملًا معايف واأطال اهلل 

يف عمره، وبهذا اخلرب ال�صار ا�صتب�صرت البحرين الغالية 

احت�صنته  التي  للديار  امليمونة  بعودته  واأ�صرها  باأهلها 

بال�صوؤال عنه طوال فرتة غيابه وكان كل كبري وكل �صغري 

الديار الطيبة  ينتظر موعد رجوعه باأحر من اجلمر لهذه 

وعادت روح ال�صعب بعودة �صموه، وكم كان غيابه �صعبا 

على اجلميع..

»اأنا اأ�صهد اأن اخلري وال�صعد جانا،

والدار حتيا دامك اأ�صبحت موجود«

وا�صتب�صرت  الدار  لفى  علجه  من  اللي  اهلل  »وحي 

بحريننا يف رجوعه ونورت الدار بك يا مرحبا من قلب ما 

يقوى غيابك يا بو علي«..

ابنك البار

خالد حممد املهزع

كم الأَر�ض تتحدُث اإليكم... مُّ
اأحبتي ... اأُ

عن  اأيِّ عيٍد تتحدثون؟؟

وها اأُمكم الأر�ٍس تئُِّن بجنون

عن اأيِّ عيٍد تتحدثون؟؟؟؟

والكوُن كلُّه

حزن ٌووباٌء و�صكون

عندما يبتلُع جوفى  

اأعزاَء واأحّباَء وَبنون

عن اأيِّ عيٍد تتحدثون

فاأَنتْم فرحَة الأعياِد

وبدوِنكم

ل تكون

ا�صتحِلُفكم

هديّتي اأنتْم 

اعتزلوا الكوَن

وُكُل َمْن حُتبون

للبيِت رٌب يحميِه

وقيادٌة واأكفِّاَء وخُمل�صون

حوا لُهم الطريق اأْف�صِ

كونوا عوَنهم يف ال�صيق

اأ�صتميحكْم ُعذرا

َمكم فل�صُت با�صيتاٍق لأ�صّ

ملفوفنَي باأكفاِن املوت

بدل َ األواِن الفرِح واحلياة

اأ�صتميَحكْم ُعذرا

فحجُم الوَباِء

بحجِم الكوِن وال�ّصماء

وفوَق ما حتتملون

اختَبئوا الآَن

بكلِ ملمِح اخلوِف والأنني

احت�صنوا العزلَة طوعاً واأمراً

لأجلي

ولأجِل َمْن حُتبون

لُنعِلَن انت�صاَر احلياَة

بعَد حني

ونعي�س ُالفرَح بجنون

لينا خمائيل

مبارك حممد بن را�سد بن دينه
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المس��تدامة الطاق��ة  هيئ��ة  رئي��س   كش��ف 
د. عبدالحس��ين ميرزا، عن توقع بدء تش��غيل 
محط��ة الطاقة الشمس��ية في منطقة عس��كر 
جن��وب البحري��ن بطاق��ة إنتاجية تص��ل إلى 
100 ميغاوات خالل 15 ش��هرًا من بعد توقيع 

االتفاقية. 
وأك��د مي��رزا، خالل لق��اء صحيف��ة »الوطن«، 
استالم عطاءات تركيب األلواح الشمسية على 

أسطح المدارس اليوم. 
وأوض��ح مي��رزا خالل ع��رض قدمه ح��ول آخر 
مش��اريع وإنجازات هيئة الطاقة المس��تدامة، 
أن استخدام الطاقة المستدامة، خطوة كبيرة 
ستضع البحرين على خارطة الدول التي تطبق 
والنظيف��ة  المتج��ددة  الطاق��ة  اس��تخدامات 

والصديقة للبيئة.
 وبي��ن مي��رزا أن اس��تخدامات تل��ك الطاقة، 
ستدعم الس��بيل إلى تحقيق األهداف الوطنية 
التي أقرها مجلس الوزراء للوصول إلى نس��بة 
 5% م��ن اس��تخدام الطاقة المتج��ددة بحلول

ال� 2025 بما يعادل 250 ميغاوات من الطاقة 
الكهربائية، و 6% من تحس��ين كفاءة الطاقة 

بحلول العام ذاته.
 ولف��ت إلى أنه قام��ت مؤخرًا وزارة اإلس��كان 
بتركي��ب 600 لوح��ة شمس��ية ف��ي إس��كان 
الرملي، وتطرق إلى إمكانية تحويل المخلفات 
في البحرين إلى طاقة، موضحًا في هذا الصدد 

أن إجمال��ي المخلف��ات يصل إل��ى 1700 طن 
55% منها يمكن تحويلها إلى طاقة شمس��ية 

تنتج ما بين 50 إلى 60 ميجاوات.
وأشار إلى أن هناك تنس��يقًا مع وزارة األشغال 
لتزويد الجس��ر الرابع الراب��ط بين محافظتي 

المح��رق والعاصمة بالطاقة الشمس��ية، فيما 
ت��م الطلب م��ن وزارة المواص��الت النظر في 
إمكاني��ة تركي��ب ألواح شمس��ية على جس��ر 
الملك حمد الذي س��يربط البحرين بالمملكة 

العربية السعودية.

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 20 صفحة   |   210 فلس
»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

فاطمة يتيم

مريم بوجيري
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

 تشريع جديد للتبريد المركزي 
ودراسة االستفادة من الحرارة المهدرة

 »الهايبرد« أول خطى تطبيق 
المركبات الكهربائية في البحرين

100 محاٍم يلتمسون تأجيل القضايا بسبب »كورونا«

إجالء البحرينيين العالقين في الدوحة اليوم

ترامب يدرس عزل 3 واليات.. وإصابة ثالث وزير في بريطانيا 

السعودية تسجل 4 وفيات و1203 إصابات بـ »كورونا«

طلبة بحريـنيون باألردن: السفارة زودتنا بمواد غذائية ومؤن 

889 وفاة في إيطاليا بـ»كورونا« و832 بإسبانيا في 24 ساعة 
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مجتمع واعي 

مـشارك
بــاإلجــراءات 

#معًا_ضد_الكورونا

رئيس الوزراء: اتخاذ كافة  
اإلجراءات لعودة المواطنين 
العالقين معززين مكرمين  

قال صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل 
خليفة رئيس ال��وزراء: »إن س��المة المواطن هي أولوية 
أينما كان، وال نقبل أبدًا وتحت أي مبرر أن يتعرض مواطن 
ألي مكروه، والحكومة لم ولن تتخلى عن مواطنيها فهم 

في رعايتها أينما كانوا«.
وتابع سمو رئيس الوزراء ببالغ األهمية عودة المواطنين 
البحرينيين العالقين بالخارج، مؤكدًا سموه أن »الحكومة 
حريص��ة على ع��ودة أبنائنا الذين تقطعت بهم الس��بل 
بس��بب إغالق المطارات احترازيًا، مع أخذ كافة اإلجراءات 
االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائي��ة الت��ي تضم��ن س��المة 
المواطني��ن العائدين وطاقم الطائ��رة، وتكفل عودتهم 

لبالدهم معززين مكرمين«.

سمو رئيس الوزراء

 ميرزا لـ                  : استالم عطاءات 
تركيب األلواح الشمسية على المدارس اليوم

مناقصة لتوليد الكهرباء من التوربينات الهوائية
أنس األغبش وموزة فريد

 »الصناعة« تضبط 3 مستودعات خزنت 
كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات 

 التسوق اإللكتروني 
هوس الماكثين في منازلهم

أس��همت تدابير العزل والبعد االجتماعي 
بسبب فيروس كورونا، وقرار غلق المحالت 
التجارية لمدة 14 يومًا، في تنشيط حركة 
التس��وق اإللكترون��ي بالمملك��ة، وتحول 
األم��ر عن��د البعض إل��ى ه��وس وإدمان 
يحت��اج لع��الج نفس��ي، خاصة بع��د بقاء 

المواطني��ن ف��ي منازله��م والحرمان من 
الخروج والتسوق الطبيعي.

وعلى الرغم من اعتباره نموذجًا مستقبليًا 
للتس��وق والش��راء، إال أن التوقعات تؤكد 
انحس��ار هذا النش��اط بع��د انته��اء أزمة 
في��روس كورون��ا وعودت��ه إل��ى وضع��ه 

الطبيع��ي قبله��ا، بس��بب حاج��ة الناس 
عل��ى  بالتس��وق  واالس��تمتاع  للخ��روج 
الطبيعة، والتسوق دون شراء، أو ما يعرف 
بالتس��وق العاطفي... لكن هل ستس��هم 
التج��ارة اإللكترونية في غل��ق العديد من 

المحالت واللجوء للبيع االفتراضي؟

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  ضمن 
حمالت التفتيش الدورية عن رصد 3 مستودعات 
بها كمي��ات كبيرة م��ن الفواك��ه والخضراوات 
بعضه��ا يعود لش��هر فبراير الماض��ي وتوعدت 
باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية اتجاه المخالفين 
فيما أكد رئي��س لجنة األغذي��ة والزراعة بغرفة 
تجارة وصناعة البحرين خالد األمين عن وصول 
3 حاوي��ات فواك��ه وخض��راوات وطائرتين من 
جمهورية باكس��تان محملة بلح��وم وخضروات 
وفواكه إلى جانب 32 ش��احنة، مؤكدًا أن س��وق 

الخضراوات والفواكة يملك مخزونًا كافيًا.
11
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 »سوليدرتي« توّزع 
أرباحًا نقدية بنسبة ٪15

جواد محمدتوفيق شهاب

 مجموعات »الواتساب« 
بديل مجالس رمضان 2020

إنشاء مركز للتصلب 
اللويحي بالشمالية

 افتتاح الحديقة 
المائية يونيو المقبل

اجتماع نيابي حكومي اليوم لخطة إجالء العالقين
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دعت رئيس��ة مجل��س النواب فوزي��ة زينل 
الحكومة إلطالع مجل��س النواب على خطة 
إج��الء المواطنين المتواجدي��ن في الخارج 
ومس��تجداتها، وش��ددت عل��ى أن التعاون 
وتحم��ل  الفاع��ل،  والتنس��يق  المش��ترك 
الش��راكة  وتعزي��ز  الوطني��ة،  المس��ؤولية 
المجتمعي��ة، يع��د واجب��ًا وطني��ًا يتحمل��ه 

الجميع.
 وأعربت عن بالغ الش��كر والتقدير للجهود 
الت��ي قام��ت به��ا كل م��ن وزارة الخارجية 
ووزارة الصحة وس��فارة مملكة البحرين في 
س��لطنة عمان الشقيقة، والتي ساهمت في 
وصول المواطنين المتواجدين في مسقط 
القادمين من إيران، على متن طائرة مؤجرة 
إلجالئهم، وذلك بعد التنس��يق مع األشقاء 
في سلطنة عمان، وتداركًا للموقف الذي أثر 
س��لبًا على راحة وس��المة هؤالء المواطنين 
والذي يتحمل مس��ؤوليته كل من له ش��أن 
بالرحل��ة الجوي��ة غير المباش��رة التي تمت 
ي��وم أمس األول م��ن خالل ع��دة مطارات 
بإيران ومطار الدوحة ودون إخطار مس��بق 
أو أي اعتبار لإلج��راءات االحترازية والتدابير 
الوقائي��ة المتخذة لضمان صحة وس��المة 

المسافرين وطواقم الطائرات كافة.

 وأش��ادت زينل بجاهزية الطاقم الطبي في 
مط��ار البحري��ن الدول��ي، والذي ق��ام بكل 
االس��تعدادات الالزمة الستقبال المواطنين 
العائدين، وفق اإلجراءات االحترازية الطبية 
المحكم��ة المتبع��ة من قب��ل وزارة الصحة 
لكاف��ة القادمين م��ن الدول المنتش��ر بها 
في��روس كورون��ا المس��تجد )كوفي��د 19(، 
وذل��ك حفاظ��ًا عل��ى س��المتهم وس��المة 

عائالتهم، وكذلك المواطنون والمقيمون.

وقالت إن البحري��ن وبقيادة حضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه، 
ق��ادرة دائمًا عل��ى تجاوز التحدي��ات، وأنها 
واثق��ة كل الثقة ف��ي مدى وع��ي المجتمع 
البحريني وحرصه على دعم جهود المملكة 

لحفظ سالمة وصحة الجميع.
وأك��دت أن مجل��س النواب يول��ي اهتمامًا 
بالغًا بسالمة جميع المواطنين والمقيمين، 
ودع��ت الحكوم��ة إلط��الع مجل��س النواب 
على خطة إج��الء المواطني��ن المتواجدين 
في الخارج ومس��تجداتها، وشددت على أن 
التعاون المشترك والتنسيق الفاعل، وتحمل 
الش��راكة  وتعزي��ز  الوطني��ة،  المس��ؤولية 
المجتمعي��ة، يع��د واجب��ًا وطني��ًا يتحمل��ه 

الجميع.
    وش��ددت رئيس��ة مجلس النواب ضرورة 
باإلج��راءات  المس��افرين  كاف��ة  الت��زام 
االحترازي��ة حفاظ��ًا على س��المتهم وصحة 
والمقيمي��ن بمملكة  المواطنين  وس��المة 
البحري��ن، وأهمية التنس��يق المس��بق مع 
الجه��ات المعنية بمملكة البحرين، لضمان 
إتمام جميع اإلجراءات بيس��ر مع المحافظة 

على سالمتهم وصحتهم.

 »الجعفرية«: توجيهات تسريع 
عودة العالقين تضمن سالمتهم

      أشادت بحرص المجتمع على التقيد بالتعليمات الصحية
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أخبار الوطن
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رئيس الوزراء: الحكومة لم 
ولن تتخلى عن مواطنيها 

العالقين في الخارج
قال صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة 
بن س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء: »إن 
س��المة المواطن هي أولوي��ة أينما كان، 
وال نقب��ل أبدًا وتح��ت أي مبرر أن يتعرض 
مواط��ن ألي مك��روه، والحكوم��ة لم ولن 
تتخل��ى ع��ن مواطنيها فهم ف��ي رعايتها 

أينما كانوا«.
وتابع س��مو رئي��س الوزراء ببال��غ األهمية 

ع��ودة المواطني��ن البحرينيي��ن العالقين 
بالخ��ارج، مؤك��دًا س��موه أن »الحكوم��ة 
حريصة على عودة أبنائن��ا الذين تقطعت 
بهم السبل بسبب إغالق المطارات احترازيًا، 
مع أخذ كافة االجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائي��ة التي تضمن س��المة المواطنين 
العائدين وطاقم الطائرة، وتكفل عودتهم 

لبالدهم معززين مكرمين«.

 »النيابة«: 529 طلبًا عبر »الواتساب« 
منذ 15 الجاري.. والرد على 499 رسالة

     193 طلبًا مقدمًا من المحامين و336 من المراجعين
ق��ال رئيس النيابة بالنيابة الكلية د.علي الش��ويخ، في تصريح له، 
بأنه تطبيقًا لخطة النيابة العامة في تطوير منظومة العمل لتلقي 
طلب��ات ذوي الش��أن والمراجعين والبت فيها وذلك بالتوس��ع في 
اس��تخدام النظام اإللكتروني والحث على اس��تخدام الخدمات التي 
أتاحتها النيابة ومن خالل موقعها اإللكتروني، فإنه من بعد إعالن 
النياب��ة العام��ة عن تخصيص أرق��ام تطبيق الواتس��اب ودعوتها 
المحامي��ن والمراجعي��ن الس��تخدامها ف��ي تقديم الطلب��ات إلى 
النيابة، فقد تلقت النياب��ة اعتبارًا من 15 مارس الجاري 529 طلبًا 
عبر الواتس��اب تمثلت في 193 طلبًا مقدم��ًا من المحامين و336 
م��ن المراجعين، اختلفت موضوعاتها ما بين الحصول على إفادات 
ف��ي القضاي��ا والحصول على نس��خ منها واالس��تعالم عن مواعيد 
اإلج��راءات في القضاي��ا المتداولة أمام النيابة واستفس��ارات حول 

القضاي��ا المحالة منها إلى المحاك��م، باإلضافة إلى طلبات متعلقة 
بتنفي��ذ العقوبات البديلة ورد االعتبار، وقد أنجزت النيابة من تلك 
الطلب��ات الواردة إليها عبر الواتس��اب وحت��ى اآلن عدد 499 طلبًا 

وبنسبة %94.
وأضاف رئيس النيابة بأن اس��تخدام تلك الوسائل اإللكترونية في 
تقدي��م الطلبات قد أدى إلى انخفاض أع��داد المترددين على مقر 

النيابة بنسبة كبيرة.
ودع��ا المحامي��ن والمراجعي��ن إل��ى اس��تمرار اس��تخدام النظام 
اإللكترون��ي للنيابة العامة في تقدي��م الطلبات وذلك عبر موقعها 
وبريده��ا اإللكتروني وكذلك أرقام الواتس آب التي أتاحتها مؤخرًا 
له��ذا الغرض خاص��ة بعد أن أثب��ت نجاحًا خالل الفت��رة الماضية 

واختزل الكثير من الوقت والجهد.

سمو رئيس الوزراء

أكدت إدارة األوقاف الجعفرية على 
توجيهات حض��رة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
المف��دى، وصاحب  الب��الد  عاهل 
الس��مو الملكي األمير خليفة بن 
س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء، 
األمير  الملك��ي  الس��مو  وصاحب 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د نائب القائد األعلى النائب 
ال��وزراء،  األول لرئي��س مجل��س 
بشأن تس��هيل عودة المواطنين 
مع  بالخارج،  العالقين  البحرينيين 
االحترازية  اإلج��راءات  كاف��ة  أخذ 
والتدابي��ر الوقائي��ة التي تضمن 
العائدي��ن  المواطني��ن  س��المة 
وتكفل عودتهم لبالدهم معززين 

مكرمين.
ون��وه رئي��س األوق��اف الجعفرية 
الحكومة  يوس��ف الصالح بجهود 
والمؤسس��ات  األجهزة  بمختل��ف 
لتجاوز  المجتم��ع  م��ع  بالتضاف��ر 
ه��ذا الظ��رف الصح��ي الراه��ن، 
الصح��ة  وزارة  بجه��ود  مش��يدًا 
والكوادر الطبية والفريق الوطني 
الطبي للتص��دي لفيروس كورونا 
)كوفيد19( المستجد وجهود قوة 
األمنية  واألجه��زة  البحرين  دفاع 
واألهلية  الرسمية  الجهات  وكافة 
الت��ي تق��دم الدعم والمس��اندة 

للمجتمع.
من جهة أخرى، ثمنت إدارة األوقاف 
أفرادًا  المجتمع  الجعفرية ح��رص 

ومؤسسات، ومن بينها المساجد 
عل��ى  والحس��ينيات  والمآت��م 
التقي��د بالتعليم��ات والتوجيهات 
الرس��مية  الجهات  الصادرة م��ن 

المختصة، ومنها وقف األنش��طة 
الدينية واالجتماعية في المساجد 
التعزي��ة،  ومجال��س  والمآت��م 
واالقتصار على ع��دد محدود من 
ذوي الصلة المباش��رة بالمتوفى، 
مؤك��دة أّن تقي��د المجتمع بهذه 
التعليمات واالس��تمرار في العمل 
بها وعدم الته��اون في تطبيقها 
يعكس مس��توى الوعي وااللتزام 
والوطينة  الش��رعية  بالمسؤولية 
به��ا  يتحل��ى  الت��ي  والقانوني��ة 
الجميع، والتي تس��اهم إيجابًا في 
الحد من انتش��ار ه��ذا الفيروس 
ودع��م الجهود الوطني��ة للقضاء 
علي��ه ف��ي أق��رب وق��ت ممك��ن 

وبتضافر جهود الجميع.

 »لجنة اإلسكان« 
تعقد اجتماعاتها »عن بعد«

ش��رعت لجنة اإلسكان البرلمانية في عقد اجتماعاتها الدورية 
باس��تخدام تقنية »االتصال عن بع��د«، وذلك في إطار جهود 
دع��م الخطة الوطنية لمكافحة في��روس كورونا )كوفيد 19(، 
حيث تناول االجتماع عددًا من الموضوعات اإلسكانية العاجلة، 

تركزت على العديد من الحاالت اإلنسانية والبت فيها.
وأكدت وزارة اإلسكان بهذا الخصوص أنها تسعى إلى توظيف 
التكنولوجيا في كل ما من شأنه تقليل االختالط بين متسبيها 
حفاظًا على س��المتهم، وتطبيقًا للتوجيهات الحكومية باتخاذ 
اإلجراءات المناسبة للحد من انتشار الفيروس التاجي، مشيرة 
إل��ى أن اس��تخدام تقنية االتص��ال عن بعد تأتي تماش��يًا مع 
ح��رص الوزارة على تفعي��ل اس��تخدام التكنولوجيا واالعتماد 
على الحل��ول المبتكرة، حيث تولي ال��وزارة اهتمامًا بالغًا في 
تفعيل التكنولوجيا بما يلب��ي احتياجات وتطلعات المراجعين 

والمنتفعين من الخدمات اإلسكانية.
وف��ي إطار حرص الوزارة على مواصلة خدمة المواطنين، فقد 
دعت جميع المراجعين لالس��تفادة م��ن الخدمات اإللكترونية 
التي تقدمها الوزارة وتحديدًا فيما يتعلق تقديم طلب جديد، 
أو تحديث الطلبات القائمة عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني 
أو عن طريق المسح على الرمز الشريطي ال� »باركود« المتوفر 
بمواقع التواصل االجتماعي للوزارة، لتسهيل سير المعامالت 
اإلس��كانية، وس��يرًا على نهج الوزارة الذي يعم��ل على أتمتة 
األنظمة والمعامالت إلكترونيًا، لمواكبة المستجدات الرقمية 

والسعي لخدمة المراجعين في أقرب وقت وبأقل جهد.
كما أكدت الوزارة أنها ترحب باس��تقبال جميع االستفس��ارات 
عن طريق االتصال أو عن طريق تلقي المالحظات عبر النظام 
الوطني للمقترحات والش��كاوى »تواص��ل«، حيث يقوم كادر 
مخت��ص بال��وزارة بمتابعة جمي��ع االتص��االت والمالحظات 

الواردة إليها والرد عليها.

 بن شمس: تعزيز 
 سبل التعّلم عن 

بعد مسؤولية وطنية
أكد المدير العام لمعهد 
»بيب��ا«  العام��ة  اإلدارة 
د.رائ��د بن ش��مس على 
كاف��ة  تكات��ف  أهمي��ة 
المؤسسات  كوادر وقادة 
الحكومي��ة ف��ي مواجهة 
والتحدي��ات  األزم��ات 
مع��ًا  والعم��ل  المقبل��ة 
)فري��ق  واح��د  كفري��ق 
أن  إلى  البحرين(، مشيرًا 
اإلدارة  معه��د  اهتم��ام 
س��بل  بتعزي��ز  العام��ة 
»التعل��م عن بع��د« في 

ظ��ل الظروف الراهنة نابع من مس��ؤولية وطني��ة هادفة إلى 
االرتقاء بأداء الموظف الحكومي بما يرفع من كفاءة المخرجات 
الحكومي��ة الت��ي يقدمه��ا أثن��اء اتباعه لسياس��ة العمل  من 
المنزل، نظرًا لما تتطلبه المرحلة الحالية من تباعدٍ اجتماعي 
نابع م��ن مجتم��ٍع واٍع، يعي ض��رورة التباع��د المجتمعي مع 
الحفاظ على مؤشرات أداء حكومي مرتفعة ترتقي بالتطلعات 

الوطنية.
  وأوضح بن شمس أن معهد اإلدارة العامة يعمل على تكثيف 
برامج��ه الخاصة بالتعل��م اإللكترون��ي، وخصوص��ًا الدورات 
اإللكتروني��ة المباش��رة التي يح��رص المعهد عل��ى تمييزها 
بالتفاعل المباش��ر  ما بين المدرّب والمتدربين وبما يساهم 

في تعزيز المخرجات التعليمية التي يحصل عليها المتلقي.
  وج��اءت تصريحات بن ش��مس في ظل ط��رح معهد اإلدارة 
العام��ة »بيبا« للدورة اإللكترونية المباش��رة المتخصصة في 
 ،»)8( ATLAS.ti« مجال التحليل النوعي للبيانات عبر برنامج
حي��ث تعقد الدورة إلكترونيًا وبش��كل مجان��ي ما بين 6 و20 
أبري��ل المقب��ل.  وقال بن ش��مس إن دورة التحلي��ل النوعي 
للبيانات مخصصة لطلبة ماجستير اإلدارة العامة والمهتمين 
في مجال البحث العلمي به��دف تزويدهم بالمهارات الالزمة 
في هذا المجال الذي يعد أساس��يًا في عملية تقديم دراس��ات 
علمية ممنهجة مبينة عل��ى إحصائيات معتمدة ومتوافقة مع 

فضلى األدوات العلمية المعروفة على المستوى العالمي.

د.رائد بن شمس

رئيسة مجلس النواب 

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

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

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

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

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

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

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

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

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة أمس عن تعافي 30 حالة 

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

إصابات جديدة.

 »الصحة«: تغيير
ساعات العمل بالمراكز 

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

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

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

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

وخالل إجازة نهاية األسبوع واإلجازات الرسمية.

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

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

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

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

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

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

بمعايير الجودة والسالمة عند استيراد األجهزة المطابقة.

 »اإلصالح« تدعم 
»الصحة« بـ16 هاتفًا ذكيًا

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

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

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

المرضى المترددين على هذه العيادات.

وصول رحلة إجالء 
المواطنين الموجودين 

في مسقط

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

أيمن شكل

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

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

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

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

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

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

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

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

الحالي وأبريل الجاري لعام 2020 .

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

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

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

األسواق وارتفاع أسعارها.

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

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

بها في المجال التجاري في المملكة.
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 طرادة لـ               : تأجيل 
افتتاح الحديقة المائية حتى يونيو

      التأخير إلجراءات فنية وليس  جراء »كورونا«

أكد رئيس مجلس أمانة العاصمة صالح طرادة أن موعد افتتاح 
الحديقة المائية س��يتم تأجيله حتى ش��هر يونيو، بعد أن كان 

من المقرر افتتاحه في أبريل هذا العام.
وأشار طرادة ل�»الوطن«، أن االفتتاح كان متوقعًا أن يتأخر قلياًل 
بس��بب بعض اإلج��راءات الفنية المتعلقة ف��ي الحديقة وليس 

بسبب وباء »كورونا«.
وكان وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطي��ط العمراني، 
عص��ام خل��ف قد أكد ف��ي تصريح س��ابق له ف��ي بداية مارس 
االنته��اء م��ن 68% م��ن أعم��ال المرحل��ة الثانية م��ن تطوير 
الحديق��ة المائية، مش��يرًا إل��ى أنه تم إنج��از 90% من منطقة 
مواقف السيارات و75% من المباني الخدمية في الحديقة، مبينًا 
أن الحديق��ة تتمتع بعدد من العناص��ر والمعالم التاريخية التي 

ت��م الحفاظ عليها أثن��اء عملية التأهيل والتي ش��ملت الحفاظ 
على األش��جار الموجودة وإعادة زراعتها، حيث بلغ عدد األشجار 
والنخي��ل حوال��ي 559 نخلة وش��جرة منها 176 ش��جرة و383 

نخلة.
كم��ا قال خلف إن��ه تمت إضافة بع��ض من األش��جار المزهرة 
واألش��جار ذات الروائح العطرية كالياسمين الهندي، وعليه بلغ 
عدد األش��جار التي تم��ت إضافتها حوالي 952 ش��جرة ونخلة، 
أي زي��ادة بنس��بة 170% من العدد الكلي لألش��جار قبل تأهيل 
الحديقة، مش��يرًا إلى أن مشروع الحديقة المائية من المشاريع 
الترفيهي��ة المهم��ة ف��ي مملك��ة البحرين، حي��ث إن الحديقة 
س��تخدم كاف��ة المواطني��ن والمقيمين، وهذا المش��روع يأتي 
ضمن استراتيجية الوزارة لزيادة الرقعة الخضراء في المملكة.

صالح طرادة

 القبيسي لـ                : أرض إلنشاء 
مركز التصلب اللويحي بـ»الشمالية«

كشف عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، ممثل 
الدائرة التاسعة، عبداهلل القبيسي، عن مقترحه بشأن 
تخصيص أرض بالمحافظة الشمالية إلنشاء عيادة أو 
مركز مختص لذوي التصلب اللويحي، مش��يرًا إلى أنه 
سيقوم بمناقشة المقترح مع رئيس وأعضاء المجلس 
في االجتم��اع القادم، والمقرر انعقاده »أونالين« يوم 

االثنين.
وأك��د ل�»الوطن« أن المادة 19 م��ن قانون البلديات 
رقم 35 لسنة 2001 تجيز له تقديم المقترح المذكور، 
والت��ي تنص على أنه »يختص المجلس البلدي بوجه 
عام ف��ي ح��دود السياس��ة العامة للدول��ة وخططها 
التنموي��ة، بتقدي��م الخدم��ات البلدي��ة ف��ي دائ��رة 
اختصاصه، وله على األخص النظر في االقتراحات التي 

تق��دم من الوزارات وغيرها من الجهات، أو من أعضاء 
المجلس وإصدار القرارات أو التوصيات في شأنها«.

وق��ال القبيس��ي: »الهدف م��ن المقترح ه��و تقديم 
الدعم لفئ��ة ذوي التصلب اللويحي المتعدد، حيث إن 
هذا المرض مزم��ن، يصيب الجهاز العصبي المركزي 
ويؤثر على الدماغ والحبل الش��وكي، مما يس��بب تلفًا 
في الغش��اء المحيط بالخاليا العصبي��ة المتنقلة بين 

الدماغ وأعضاء الجسم«.
وأوض��ح، أن األعراض الش��ائعة للم��رض تتمثل في 
تش��وش بالنظر أو الرؤية أو ازدواجي��ة أو عدم تمييز 
األلوان، أو الش��عور بوخز أو تنميل باألطراف، وكذلك 
ضعف وإجهاد س��ريع وصعوبة في الكالم، ناهيك عن 
تأثر الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرار«. وعن مبررات 

المقترح، أش��ار القبيسي إلى أن »مملكة البحرين تعد 
الثالثة خليجيًا في مع��دل اإلصابة بالتصلب المتعدد، 
ناهي��ك عن عدم وج��ود مركز مخت��ص لهذا المرض 
في المحافظة الش��مالية، حيث ال يوجد سوى مركزين 
لعالج ومتابعة هذه الحاالت في المملكة، وسيس��اهم 
تنفي��ذ المقترح بتخفيف الحمل والضغط على المراكز 
التي تس��تقبل تلك الحاالت«. ولف��ت إلى تزايد أعداد 
المرضى المصابين من 250 مريضًا في العام 2012 
إلى 1000 مريض مصاب في البحرين، وعالج المرض 
مكلف جدًا، مؤكدًا أنه س��يقوم برفع توصية إلى وزير 
األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمراني 
م.عصام خل��ف لتخصيص األرض المناس��بة للغرض 

المطلوب. عبداهلل القبيسي

 الظاعن مقترحًا: إنشاء 14 روضة
وحضانة في مدارس مدينة حمد

كش��ف عضو المجلس البل��دي للمنطقة الش��مالية ممثل الدائرة 
العاش��رة، محم��د الظاعن، عن مقترحه بش��أن تطوير واس��تثمار 
أراض��ي المدارس الحكومية للبنات بقطع ج��زء منها لعمل مباني 
رياض أطفال وحضانات، مشيرًا إلى أنه سيقوم بمناقشة المقترح 
م��ع رئيس وأعضاء المجلس في االجتماع المقبل، والمقرر انعقاده 

»أونالين« يوم االثنين.
وأكد ل� »الوطن«، أن »عدد مدارس مدينة حمد 27 مدرسة، منها 
14 للبنات، ومس��احتها تتراوح ما بي��ن 11 إلى 17 ألف متر مربع، 
وبما أن مس��احة الروضة أو الحضانة حسب المعايير واالشتراطات 
تبل��غ ألف متر مربع تقريب��ًا، فإن تنفيذ المقترح س��يوفر 14 أرضًا 

إلنشاء رياض أطفال وحضانات«.
ونوه الظاعن بوجود نموذج لمدرسة مساحتها كبيرة، بها ساحات 

غير مستغلة وتطل على شوارع من جميع الجهات، كما بها مواقف 
للسيارات، حيث من الممكن دراسة وتطبيق المقترح عليها.

وعن تفاصيل المقترح، قال الظاعن: »المقترح بخصوص استغالل 
أراض��ي م��دارس البنات بمدين��ة حم��د لخدمة أهال��ي المنطقة 
وبعض المدرسات األمهات، وهو تخصيص جزء من بعض أراضي 
المدارس الحالية للبنات في مدينة حمد كجزء منها ال اس��تغاللها 
لعمل حضانات ورياض أطفال في مباني مستقلة، ومداخل خاصة 
لهذه المش��اريع وتكون بإيجار رمزي م��ن وزارة التربية والتعليم، 
على أن يقوم الش��خص الذي يطالب بهذه األرض إلنشاء الروضة 
بإيج��ار قطع��ة األرض المطروح��ة له��ذا المش��روع وبنائها على 
حسابه بحسب الشروط التي ستقدم له من المسؤولين عن طرح 

هذه األرض لالستثمار«.

 »تنسيقي العاصمة« 
 يبحث االحتياجات 

التطويرية لسند وتوبلي
ترأس محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، 
اجتم��اع المجلس التنس��يقي عبر تقني��ة االتصال المرئ��ي والذي تعقده 
المحافظ��ة ألول م��رة عن بعد، وذلك ف��ي إطار عملية الرصد المس��تمر 
الحتياج��ات أهال��ي العاصمة للعمل على تلبيتها بالتعاون والتنس��يق مع 

الجهات الخدمية المعنية. 
وأش��اد األعضاء بحزمة اإلجراءات االحترازية الت��ي تبنتها الحكومة للحد 
من انتشار فيروس كورونا )كوفيد 19(، ومن خالل فريق البحرين بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكدين أن اإلجراءات 
المتخذة تضمن الحفاظ على مس��توى االستعداد والجاهزية العامة لمنع 
انتشار الفيروس، منوهين بأهمية تعزيز الجهود من خالل توعية األهالي 
بض��رورة اتب��اع تعليم��ات الحملة الوطني��ة لمكافحة كورون��ا، وااللتزام 

باإلجراءات االحترازية وما تم اتخاذه واإلعالن عنه من تدابير وقائية.
بعده��ا، عرضت محافظ��ة العاصمة تقاري��ر عن احتياجات منطقة س��ند 
لمجمع��ي 743 - 745، حي��ث أوصى المجلس، وزارة األش��غال وش��ؤون 
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي بدراس��ة إمكانية تنفي��ذ وصيانة عدد 
م��ن االحتياجات التي تش��مل: تعديل توقيت اإلش��ارة الضوئية، وتنفيذ 

مرتفعات لتخفيف السرعة، وإعادة رصف طريق بسبب تجمع األمطار.
 كم��ا أوصى المجلس، أمان��ة العاصمة تنفيذ عدد م��ن االحتياجات التي 
تش��مل زيادة ع��دد المقاعد اإلس��منتية عن��د الملعب الش��عبي ومقبرة 
المنطقة، وتطوير الس��احة الموجودة على ش��ارع 45 بمجمع 745، كما 
ناقش المجلس، شكوى بخصوص مجرى الصرف الصحي بمنطقة توبلي 
711، حي��ث يعان��ي األهال��ي بالمنطقة م��ن التلوث، وعلي��ه فقد أوصى 
المجلس، الجهات المعنية بأهمية إعادة تش��ييد السور الفاصل ودراسة 

بعض الحلول المقترحة لتطوير المنطقة.

 الدوسري: حمالت تعقيمية 
لدرة مارينا والمرافق العامة قريبًا

أكد العض��و البلدي حزام الدوس��ري أنه 
يت��م التنس��يق م��ع الجه��ات المختصة 
البل��دي  والمجل��س  الداخلي��ة  ب��وزارة 
بالتع��اون وإدارة الدرة مع فريق تطوعي 
من شباب وشابات بحرينيين ومقيمين، 
للقيام بحمالت تعقيمية شاملة لمنطقة 
درة مارين��ا، والمرافق العام��ة والحدائق 
العام��ة والمس��اجد خالل االي��ام القليلة 

المقبلة. 
وأشاد الدوس��ري »بجهود البحرين التي 
كان نتاجه��ا تصدرالمملكة قائمة الدول 
وحت��ى تلك ال��دول المتقدم��ة بالرعاية 
الصحي��ة، إذ جاءت المملك��ة في مقدمة 

تلك ال��دول، حي��ث إن ع��دد المتعافين 
ي��زداد يوميًا، وذلك يبين نجاح البرتكول 
الصحي البحريني في معالجة المصابين 
وف��ق أح��دث التقارير والبح��وث العلمية 
المقدم��ة لفي��روس كورون��ا، حي��ث إن 
المملكة تعمل جاهدة الحتواء الفيروس 
ثم القضاء عليه، وهذا دليل على الجهود 
المبذولة والدعم الكبير من قبل القيادة 
الرش��يدة حي��ث ت��م تصني��ف الفيروس 

والمسجل جائحة عالمية«.
م��دى  أثبت��ت  البحري��ن  »إن  وأض��اف: 
االهتمام بالمواطن والمقيم على أراضيها 
من خ��الل تطبيق حزمة م��ن اإلجراءات 

التي  قررتها اللجنة التنس��يقية برئاس��ة 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العه��د نائب القائد 
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجل��س 
ال��وزراء، وبتوجيه��ات حض��رة صاح��ب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، للحفاظ على األمن 
بتوجيهات  واألمن��ي  والغذائي  الصح��ي 
س��امية من حضرة جاللة الملك المفدى 
من بداية ظهور وباء كورونا )كوفيد 19( 
ومملكة البحري��ن تبذل الغالي والنفيس 
من أجل صح��ة المواطني��ن والمقيمين 

ومحاولة السيطرة والقضاء على الوباء.
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البرلمان

 العسومي مهددًا: استثناء المدارس 
والمراكز الخاصة من دفع »رواتب الخاص«

حسن الستري

أعلن النائب عادل العس��ومي عزم��ه التقدم باقتراح 
تعدي��ل على مش��روع قان��ون دفع روات��ب العاملين 
بالقطاع الخاص، وذلك الس��تثناء المدارس والمراكز 
التأهيلي��ة والمعاه��د الخاص��ة المس��تمرة في أخذ 

رسومها على المواطنين رغم التعطيل.
وقال العس��ومي: »الحكومة أعلن��ت تكفلها برواتب 
البحرينيين ف��ي القطاع الخاص، فض��ًا عن تكفلها 
بفواتي��ر الكهرباء والماء، وعاوة  على ذلك فإن هذا 
القط��اع ال يش��هد أي��ة مصاريف في الوق��ت الحالي 
بسبب عدم حاجته لعمل أي فعاليات أو أنشطة أو حتى 
طباعة أوراق، فلماذا االستمرار في استقطاع الرسوم، 
هل تريد هذه المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة 

ان تس��تفيد من االزمة عبر التكس��ب من الجهتين، 
ب��دال م��ن أن تتعاون م��ع البل��د، هن��اك مواطنون 
تضررت ارزاقهم، وبعضهم ليس مؤمنا على نفسه«.
وأض��اف: »األهال��ي يعان��ون األمري��ن م��ن جلوس 
أبنائهم بالمنزل، خصوصا ذوي االحتياجات الخاصة، 
لذل��ك يجب على ه��ذه المدارس والمراك��ز التعاون 
معه��ا، وإذا كان��ت تطالب بس��داد الرس��وم كاملة، 
فيجب أال تكون مس��تحقة للدع��م الحكومي لرواتب 
البحرينيي��ن، ألنها مازال��ت تطالب بالس��داد كامًا 
بحجّة ضرورة ذلك للص��رف على رواتب الموظفين، 
لذلك فإننا سنتقدم باقتراح لتعديل مشروع القانون 

عادل العسوميالستثنائها من دفع الرواتب«.

 مواطنون يشكون إجبارهم على اإلجازة
 السنوية.. وإسحاقي يتوعد: ال دعم من »الحزمة«

حسن الستري

ش��كا مواطنون من إجبار الشركات 
الت��ي يعملون به��ا على اس��تنفاد 
ه��ذه  خ��ال  الس��نوية  إجازاته��م 
الفت��رة، وذلك بذريعة قل��ة العمل 
الموجود بالشركات إضافة للظروف 
المالي��ة الت��ي تواجهها الش��ركات 

حاليًا.
م��ن جهت��ه، توع��د النائ��ب عل��ي 
إس��حاقي بتعديل مش��روع القانون 
للن��واب،  الحكوم��ة  م��ن  المح��ال 
والمتضمن دف��ع رواتب الموظفين 
بالقط��اع الخاص، وذلك الس��تثناء 
الش��ركات التي تجبر موظفيها على 
الخ��روج في إج��ازات س��نوية خال 

هذه الفترة.
وق��ال إس��حاقي: »الدول��ة تكفلت 
بدفع مرتب��ات الموظفي��ن، ويجب 
على الش��ركات تقدير وقفة الدولة 
معه��م، فليس م��ن حقه��م إجبار 
الموظفي��ن عل��ى الخ��روج بإجازات 
س��نوية، وحي��ن يناقش المش��روع 
بمجل��س الن��واب، س��يوضع ه��ذا 
األم��ر عل��ى الطاولة، نح��ن كمبدأ 

موافقين عليه بأن تس��حب األموال 
من صندوق التأمي��ن ضد التعطل 
لس��داد الرواتب، ولك��ن ليس من 
المعقول أن تدفع لش��ركات ال تقدر 
ه��ذا األم��ر وتريد أن تس��تفيد من 
الجهتي��ن، الب��د أن تك��ون هن��اك 
ضوابط للحد من هذه التاعبات«.

م��ن جانب��ه، ق��ال المواط��ن »ع، 
م«: »من��ذ تس��جيل إصاب��ة بوباء 
في��روس كورونا بالبحري��ن، أخبرنا 

المس��ؤولون بالشركة بأن الشركة 
تواج��ه أزم��ة ف��ي الوق��ت الحالي، 
وذلك بسبب قلة حركة المسافرين، 
ووضعون��ا أم��ام خياري��ن ال ثال��ث 
لهم��ا، إما أن نس��تنفذ م��ن رصيد 
إجازاتنا السنوية خال هذه الفترة، 

وإما أن يتم تسريح عدد منا«.
الش��هر  ف��ي  »اضطررن��ا  وتاب��ع: 
الحالي لقبول أح��د الخيارين تعاونًا 
من��ا م��ع إدارة الش��ركة، ولكننا إذا 
كن��ا قبلنا ذل��ك في الش��هر الحالي 
ألن مب��ررات الش��ركة وقتها كانت 
منطقية، فهذه المبررات س��تنتفي 
ف��ي األش��هر الثاث��ة القادم��ة مع 
التزام الدول��ة بدفع رواتبنا خالها، 
فما هو مبرر الش��ركة إلجبارنا على 
استنفاذ إجازاتنا إذا كانت لن تدفع 

رواتبنا؟«.
ع«  »ع،  المواط��ن  مع��ه  واتف��ق 
بقوله: »حين استدعانا المسؤولون 
بالش��ركة الت��ي نعمل فيه��ا، احتج 
بعضنا، فقالوا لنا: الشركة لم تقصر 
معك��م ط��وال الس��نوات الماضية، 

وم��ن ب��اب اإلنص��اف أن تتعاونوا 
معه��ا خ��ال ه��ذه الفت��رة لكي ال 
تضط��ر لتس��ريح أي منك��م، فأنتم 
بأنفسكم تاحظون كيف أن العمل 

متوقف بالشركة«.
وأضاف: »لم يكن أمامنا اال الرضوخ 
لألمر الواقع وقبول استنفاذ إجازاتنا 
الس��نوية، ولك��ن ه��ذا األم��ر كان 
مقبواًل خال ش��هر م��ارس، ولكن 
ال يوج��د ما يدف��ع الش��ركة لذلك 
باألش��هر الثاثة القادمة مع تكفل 
الدول��ة برواتبنا خاله��ا، خصوصًا 
أننا ال نس��تطيع الس��فر خال هذه 

اإلجازات«.
المواط��ن »ح، ع« قال ل�»الوطن«: 
»ل��و كان��ت الش��ركات ه��ي الت��ي 
س��تدفع الروات��ب، كن��ا س��نتفهم 
إجب��ار موظفيه��ا على الخ��روج في 
إج��ازات ف��ي ه��ذه الفت��رة لضعف 
العم��ل فيها، ولكن بم��ا أن الدولة 
هي التي س��تدفع الرواتب، فما هو 
المبرر لمصادرة حقهم في اإلجازات 

السنوية«.

علي إسحاقي

 »التنمية السياسية« يطلق 
محاضرات توعوية إلكترونية

للتنمي��ة  البحري��ن  أعل��ن معه��د 
السياس��ية ع��ن تدش��ين برنامجه 
اإللكتروني الجديد بعنوان »الوعي 
السياس��ي«، وال��ذي يحت��وي على 
سلس��لة من المحاضرات المجانية 
الت��ي تعتمد على تقنية المعلومات 
في التواصل مع الجمهور، وذلك في 
إطار االلتزام بمنع التجمعات بهدف 
الوقاية من انتش��ار فيروس كورونا 
)كوفي��د19(، وذل��ك تماش��يًا م��ع 
اإلج��راءات االحترازية التي تتخذها 
مملك��ة البحرين لمكافحة انتش��ار 
واحت��واء في��روس كورون��ا )كوفيد 
19(، وحرص��ًا م��ن المعه��د عل��ى 
مواصل��ة تأدية رس��الته ودوره في 
تنمية الوعي السياس��ي بالمجتمع 

في مختلف الظروف. 
وقال��ت المدير التنفي��ذي للمعهد 
أ.إيمان جناحي، إن برنامج »الوعي 
يتماش��ى  اإللكتروني  السياس��ي« 
مع التوجهات الراهنة في اس��تثمار 
البني��ة التكنولوجي��ة الرائدة التي 
تتمتع بها مملكة البحرين، بهدف 

اس��تمرار وتيرة اإلنجاز في مختلف 
القطاع��ات، مش��يرة إل��ى ح��رص 
المعهد على اس��تمرار جهوده في 
ومواصلة  السياس��ي  الوعي  تنمية 
تأهي��ل  إل��ى  الرامي��ة  مبادرات��ه 
المواطن للمشاركة السياسية وفقًا 
ألح��كام الدس��تور وميث��اق العمل 

الوطني.
وأوضحت أن الظروف االس��تثنائية 
الراهن��ة الت��ي تم��ر به��ا البحرين 
والعالم أجم��ع، تتطلب من الجميع 
التكاتف والتعاون والتمس��ك بقيم 
لتخطى  الوطن��ي  وال��والء  االنتماء 
وه��و  المرحل��ة،  ه��ذه  تداعي��ات 
م��ا يس��عى إلي��ه البرنام��ج والذي 
يهدف إلى ترس��يخ قي��م المواطنة 
والتس��امح والتعايش الس��لمي في 
أذه��ان المواطني��ن، خصوصًا في 
ظل م��ا تميزت ب��ه إدارة الحكومة 
لألزم��ة ومحاول��ة احتوائها ووضع 
كل  ف��ي  أواًل  المواط��ن  مصلح��ة 
المتخذة خال  والق��رارات  الخطط 

هذه الظروف االستثنائية.

ودع��ت جناحي الجمه��ور ومختلف 
مكون��ات المجتمع إلى االس��تفادة 
من فعاليات هذا البرنامج التوعوي 
وألول  المعه��د  يطلق��ه  ال��ذي 
مرة بش��كل اس��تثنائي م��ن خال 
محاضرات إلكترونية يتم التسجيل 
له��ا بش��كل مجان��ي عب��ر الموقع 
 ،bipd.org اإللكترون��ي للمعه���د 
مبينة أن جمي��ع محتويات البرنامج 
م��ن المحاض��رات التوعوي��ة التي 
يقدمه��ا نخب��ة م��ن اإلعاميي��ن 

البحرينيين س��تعقد  واألكاديميين 
عبر تقنية البث المباشر باستخدام 
برنام��ج zoom والذي يوفر اتصااًل 
مرئيًا بجودة عالي��ة تتيح التواصل 

الفعال بين المحاضر والجمهور.
ومن المق��رر أن تبدأ أولى فعاليات 
البرنامج في األول من أبريل القادم، 
ويتضم��ن عدة محاض��رات، وهي: 
األزم��ة  بعن��وان »إدارة  محاض��رة 
الدكت��ور  ويقدمه��ا  واحتواؤه��ا« 
زكريا خنجي، ومحاض��رة »االنتماء 
الوطن��ي ودوره ف��ي تعزي��ز الوالء 
اإلعام��ي  وس��يقدمها  للقي��ادة« 
التميم�����ي، ومحاض����رة  إبراهيم 
وعاقت��ه  التطوع��ي  »العم�����ل 
األس��تاذ  ويقدمه��ا  بالمواطن��ة« 
محم��د القوت��ي، وأيض��ًا محاضرة 
الوطني��ة  »المس��ؤولية  بعن��وان 
االجتماع��ي  التواص��ل  لش��بكات 
أثن��اء األزمات« وتقدمه��ا د.لولوة 
بودالمة، ومحاض��رة حول »حقوق 
اإلنس��ان في الظروف االستثنائية« 

يقدمها د.مال اهلل الحمادي.

 إيمان جناحي

»الشورى« يناقش تنظيم التجارة الدولية 
دة باالنقراض للحيوانات والنباتات المهدَّ

يناقش مجلس الش��ورى، األحد، مش��روع قانون 
بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في األنواع 
المه��دَّدة باالنق��راض من مجموع��ات الحيوان 
والنب��ات الفطرية، المرافق للمرس��وم رقم )59( 
لس��نة 2018، وذل��ك وفق��ًا لتقري��ر أعدته لجنة 
المرافق العامة والبيئ��ة بالمجلس، وأوصت فيه 

بالموافقة على مشروع القانون.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون 
يه��دف إلى تفعي��ل اتفاقية التج��ارة الدولية في 
األن��واع المه��ددة باالنق��راض م��ن مجموعات 

الحيوان والنبات الفطرية المعتمدة في واشنطن 
في 3 م��ارس 1973 وماحقها، وبما يتوافق مع 
االلتزام��ات الدولي��ة لمملكة البحري��ن في هذا 
الشأن، واتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ نصوص 
ه��ذه االتفاقي��ة التي صادق��ت عليه��ا المملكة 
بالقانون رقم )27( لس��نة 2012، وحظر التجارة 
في العينات التي تتمّ بالمخالفة لتلك النصوص، 
والحفاظ على القيمة الجمالية والعلمية والثقافية 
والترفيهي��ة واالقتصادية للحيوان��ات والنباتات 

البرية المهدَّدة باالنقراض.

وبينت اللجنة أن المش��روع يتألف، من 32 مادة.
وذك��رت أن مش��روع ألحق��ت به ثاث��ة ماحق، 
األول منه��ا يضم األنواع المه��دّدة باالنقراض 
الت��ي تأّثرت أو يحتم��ل أن تتأثر بالتج��ارة، ولذا 
يجب أن تخض��ع التجارة في ه��ذه األنواع -على 
نحو خاصّ- لتنظيم ص��ارم، فيما يضم الملحق 
الثان��ي األنواع التي ليس��ت بالض��رورة مهدّدة 
حاليًا باالنقراض، ولكن ربما تصبح كذلك ما لم 
تخضع التج��ارة في عينات هذه األن��واع لتنظيم 

صارم لتجنب االستغال المتنافي مع بقائها.

 النفيعي: توجيهات 
 رئيس الوزراء واضحة

 بإعادة المواطنين العالقين
أك��د عضو مجل��س النواب 
النفيع��ي  خال��د  إبراهي��م 
ح��رص الحكوم��ة بقي��ادة 
الملك��ي  الس��مو  صاح��ب 
األمي��ر خليفة بن س��لمان 
آل خليف��ة في إع��ادة أبناء 
الوطن العالقين في الخارج، 
الكريم  س��موه  أن  موضحًا 
يقدم دومًا دروسًا مستفادة 
والوالء  األوط��ان  في ح��ب 
وللشعب،  لألرض  واالنتماء 
وأن كرام��ة الوط��ن م��ن 

كرامة ابنائها.
وأك��د النفيعي ف��ي بيان له، عل��ى ضرورة أن تق��وم الجهات 
المختصة بوضع خارط��ة عمل دقيقة، في فترة زمنية محددة، 

تتعاون إلعادة كافة المواطنين بالخارج، وبالسرعة الممكنة.
وش��دد على ض��رورة أن تباش��ر وزارة الخارجية بإع��ادة كافة 
المواطني��ن والطلب��ة نظرًا للظ��روف الصعبة الت��ي يعانونها 
بالخارج، واالمتثال لتوجيهات س��مو رئيس الوزراء، والتي تعبر 
عم��ا يختلج في نفوس الناس جميع��ًا، وباعتبار أن كل مواطن 
بحريني هو جزء أصيل من هذا الوطن وأن أي تأخير سيعرض 
الوزير إلى المساءلة. وبين النفيعي أن ما حدث أخيرًا، من تآمر 
إيراني قطري على البحرين، عبر محاولة تمرير بعض العالقين 
بإي��ران عن طريق مطار مس��قط، دون التنس��يق مع الجهات 
األمنية هنا، تأكيد جازم ب��أن الدولتين تتمرغان حتى النخاع، 
وبالرغ��م من كل الظ��روف الراهنة، بوحل المق��ت والكراهية 
والع��داء المعل��ن والمخفي، وه��و واقع يتطلب أخ��ذ الحيطة 

والحذر منهما على الدوام.

إبراهيم النفيعي

 العامر: الملك يولي
 المواطن أهمية بالتخفيف 
من أعباء الحياة المعيشية

أك��د النائ��ب أحم��د العامر 
أن البحري��ن أصبح��ت من 
ال��دول تقدم��ًا ف��ي  أكث��ر 
التعام��ل م��ع االنعكاس��ات 
لفي������روس  العالمي�������ة 
كورونا)كوفي��د19( في ظل 
توجيه��ات حض��رة صاحب 
الجال��ة المل��ك حم��د بن 
عاه��ل  خليف��ة  آل  عيس��ى 
الب��اد المف��دى ف��ي ه��ذا 
الشأن ومنها مساعدة األسر 
لدى  المس��جلة  المحتاج��ة 
المؤسسة الملكية لألعمال 

اإلنس��انية ووزارة العمل والتنمية االجتماعي��ة المتضررة من 
فيروس كورونا)كوفيد19(، الفتًا إلى أن جالته يحرص في كل 
المناس��بات واألزمات على التخفيف من أعباء الحياة المعيشية 
على األس��ر المحتاجة، وإعانتها عل��ى مواجهة األعباء المادية، 
وتوفير احتياجاتها ومستلزماتها بما يضمن لهم حياة كريمة 
وآمنة ومس��تقرة.  وأشار العامر إلى أن العاهل المفدى يحرص 
على توفي��ر الحياة الكريم��ة لجميع المواطني��ن، وتوجيهاته 
تصب دائمًا في تلبية احتياجات المواطنين واالس��تماع إليهم 
ورف��ع المعاناة عنهم وبمكرماته اإلنس��انية يزرع جالته عمل 
الخير وغرس��ه ف��ي الجميع فالبحري��ن تمتاز بعمله��ا الخيري 
واإلنساني داخل وخارج المملكة بجهات رسمية وخيرية وأفراد.  
وق��ال النائب أحم��د العامر، إن المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال 
اإلنس��انية تقوم بدور مهم محليًا وعالميًا واكتس��بت س��معة 
إيجابي��ة في رفع المعاناة ع��ن المواطنين، وإقامة المش��اريع 
الخيرية في الدول التي تعاني ش��عوبها من الحروب واألزمات 
 والك��وارث الطبيعية، مثمنًا دور س��مو الش��يخ ناصر بن حمد

 آل خليفة ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيس مجلس أمناء المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية في 

الدفع بأعمال المؤسسة.

أحمد العامر

الدوسري: المكرمة الملكية 
تخفف األعباء على األسر

أك��د عض��و مجل��س الن��واب عيس��ى الدوس��ري، أن 
»التوجيه��ات الس��امية م��ن حضرة صاح��ب الجالة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى 
والت��ي أمر م��ن خالها بمس��اعدة األس��ر المحتاجة 
المسجلة لدى المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنسانية 
ووزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة المتضررة من 
تداعيات تفش��ي فيروس كورون��ا )كوفيد19( ما هي 
س��وى انعكاس حقيق��ي للرعاية األبوي��ة واالهتمام 
الدائم بش��عبه لضم��ان الحياة الكريمة والمس��تقرة 

لهم«.
وأض��اف الدوس��ري: »إن هذه العطايا اإلنس��انية من 
جالة الملك المفدى هي تجلٍّ للمش��اعر األبوية تجاه 
ش��عبه، لكون جالته الس��ند األول خصوصًا في مثل 
هذه الظروف االس��تثنائية التي تم��ر بالعالم ككل«، 
مش��يدًا بالتوجيهات المس��تمرة والعطايا من جالته 
والتي ذللت أمام شعب البحرين المصاعب التي كادت 
أن تم��س حياتهم الكريمة لوال تدخل جالته بإصدار 

العديد من التوجيهات السامية في هذا الشأن«.
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 فيروس »كورونا« 
والليبرالية الجديدة

كان م��ن الصعب تتبع تفاصيل قضية »وثائ��ق بنما«، التي مرت 
خاطفة جدًا، ألس��باب حساس��ة ج��دًا. إذ لم تتعام��ل معها أغلب 
وس��ائل اإلعالم، وس��ريعًا ما أغلقت ملفات التحقي��ق التي فتحت 
لداوع��ي الحرج فقط. ملفات وبيانات القضية الضخمة التي يعود 
عمرها إلى أكثر من أربعين عامًا، كشفت عن شركات واستثمارات 
وحس��ابات وهمي��ة آلالف الساس��ة واألغني��اء التي أسس��وها في 
جمهوري��ة بنما باعتبارها مالذا آمنا للثروات الطائلة يصعب تتبع 
مصادرها أو احتس��اب ضرائب عليها. هذه االس��تثمارات كشفت 
عن أعمال فس��اد كبرى وعن غس��يل أموال وتجارة غير مشروعة، 
وحرمان ال��دول من مليارات الدوالرات التي تس��تحقها كضرائب 
من األغنياء. ولكن كانت »حبكة« االس��تثمارات ذكية لم تكش��ف 
ع��ن ثغ��رات اقتصادية. كم��ا توفي��ت الصحافي��ة األلمانية التي 
كش��فت القضية ف��ي تفجير غام��ض في مالطا. تفش��ي فيروس 
كورون��ا أع��اد الوع��ي الجمع��ي للبش��رية للتدبر ح��ول محورين 
جوهريي��ن فرضتهما األزمة. األول هو هيكلية النظام السياس��ي 
للدول��ة ودوره ف��ي التص��دي لتفش��ي الفيروس. ه��ل فعال ثمة 
ديمقراطي��ة حقيقية؟ كيف تمكنت دولة مثل الصين التي يصفها 
البعض بأنها اس��تبدادية وغير ش��فافة من امتص��اص الصدمة 
األولى لتفش��ي الفيروس ومحاصرته وتحجيمه في أقل من ثالثة 
أش��هر. بينم��ا يواجه النظ��ام الصحي ف��ي دول أوروب��ا وأمريكا 
الت��ي، توصف بأنه��ا ديمقراطية وعادلة وش��فافة وحامية حقوق 
اإلنسان، تهديدًا باالنهيار الكامل. وهل حقًا ثمة عدالة اجتماعية 
ودولة مؤسس��ات؟ وما فاعلية السلطة السياسية في خدمة كافة 
المواطنين؟ المحور الثاني هو القيم الحاكمة للبشرية ودورها في 
تخليص اإلنسان من معاناته البدائية واألزلية. فالحداثة الغربية 
أنتج��ت الفردانية الت��ي ولدت روح االنع��زال االجتماعي واألنانية 
وح��ب الذات والبراغماتية الش��خصية. وزادت العزل��ة الذاتية مع 
وس��ائل التواصل االجتماعي التي انغلق فيها الفرد عن التواصل 
حتى مع من يش��اركونه الغرفة. وأف��رزت الحداثة كذلك العولمة 
التي بددت هوية المرء وفتحت له المجال الختيار من يكون كونيا 

حتى وإن انفصل عن محيطة.
واالتجاه الخطير الذي انزلقت إليه الكرة األرضية بتبني الليبرالية 
الجديدة، بل وفرضها من قبل منظمات كونية مثل البنك الدولي 
وصن��دوق النق��د الدولي، أعاد البش��رية إلى صيغ��ة محدثة من 

صي��غ اإلقطاع. حيث يمتل��ك األقلية »األوليغ��ارش« أغلب ما في 
الك��رة األرضية. ويعيش باقي األغلبية ما بين الطبقة الوس��طى 
المس��حوقة وتح��ت خ��ط الفقر. وذلك نتيجة سياس��ات الس��وق 
المفتوح��ة وتحري��ر التج��ارة، وخفض األج��ور وتقلي��ل العمالة، 
واس��تغالل الفقراء واألطفال والعمالة المهاج��رة، وتجارة الرقيق 
األبيض، وزي��ادة الضرائب على عامة الن��اس، وإعفاء كبار التجار 
وكبرى الشركات من الضرائب بدواعي االستثمار. وكانت الورطة 
الت��ي أدت ببعض البلدان إلى انهيار اقتصادها وإعالن إفالس��ها 
تبني سياس��يات الس��وق المفتوح��ة بتنازل الدولة عن إش��رافها 
ع��ن الخدمات العام��ة وإدارة االقتص��اد. وتحوي��ل كل ذلك إلى 
عمليات الخصخصة وإدارة رجال األعمال أو الش��ركات االقتصادية 

المتخصصة في اإلدارة العامة.
الحال الذي تق��ف فيه الدول الغربية وحي��دة ومعزولة في حربها 
مع فيروس يتفشى بسرعة مرعبة. دون دعم من الشركات عابرة 
القارات، ودون تدخل من أصحاب المراكز األولى في ترتيب أغنياء 
العالم. هو حصاد لسياسة الليبرالية الجديدة التي تراجع بموجبها 
دور الدول في إدارة الخدمات العامة وتحويل نسبة كبيرة منه إلى 
القطاع الخاص. وتقلصت فيه ميزانيات التعليم والصحة وتشييد 
البنية التحتية ودعم الفئات الفقيرة، أمام رفع ميزانيات التس��ليح 
والحروب ومكافحة اإلرهاب. ومع بداية األلفية الثانية زاد نش��اط 
الجماعات المدافعة عن سالمة البيئة والمنددة بالتغير المناخي. 
الذي تعود أكبر أس��بابه إلى سياسات االستثمار والتصنيع الجائرة 
الت��ي لوثت المي��اه وربم��ا تورطت في ح��رق الغاب��ات وأعطبت 
المس��احات الخضراء والخصبة لرفع األسعار واحتكار السلع. ولكن 
كان صوت األنظمة السياس��ية اليمينية المتطرفة والنيوليبرالية 

والشعبويون الجدد أعلى بكثير ونفوذهم أقوى.
صور البشر في العالم الغربي وهم ملقون في ممرات المستشفيات 
الت��ي عجزت عن اس��تيعابهم. ص��ور الطواقم الطبي��ة المنهكة 
الباكية وهم يتوس��لون الناس للمكوث في بيوتهم للحفاظ على 
حي��اة الطواق��م الطبية المح��دودة. وصور المرضى ف��ي المنازل 
وهم يواجهون الموت، ويصاحبون جثث أهاليهم لزمن حتى يتم 
انتش��الها. صور المقابر الجماعية التي يلق��ى فيها مئات الموتى 
في أكياس بالس��تيكية دفعة واحدة... هذا المش��هد المأس��اوي 

المتكامل هو التعريف اإلجرائي للليبرالية الجديدة.

أنماط فكرية

اليوم ونحن نتلقى رس��الة عنيفة جدًا وصلت إلى صحة األبدان، وباتت مركزًا الهتمام الناس 
وتركيزهم حول العالم، بات من الواضح جدًا أهمية الدعوات الس��ابقة بشأن التشافي الذاتي 
والتركي��ز على رفع مس��توى المناعة ب��داًل من الدخول في دوامات الم��رض والتيه في دهاليز 
عالجي��ة ال تنتهي، وب��ات مما اليقبل الج��دل أن الصحة النعمة الرئيس��ية األولى التي نحتاج 
للحفاظ عليها وضمان ديمومتها في حياتنا لنتمكن من عيش الحياة باستمتاع فضاًل عن أداء 

رسائلنا الروحية في الحياة. 
 ولع��ل من الكتب الخفيف��ة والجميلة التي قرأتها ف��ي هذا المجال ذاك ال��ذي ألفته »لويزل. 
هاي« تحت عنوان »اش��فِ جسدك: األسباب الفكرية لألمراض الفيزيائية والطريقة الماورائية 
للتغل��ب عليها«، وفي هذا الكتاب قدم��ت »هاي« الخطوات الثالث التي يج��ب على المرء منا 
اتخاذها ليكون س��ليمًا صحيحًا، وتتمثل تلك الخطوات ب�»1. رعاية جيدة ألجسادنا، 2. موقف 

فكري إيجابي عن أنفسنا وعن الحياة، 3. اتصال روحي قوي«. 
 وفي معرض حديثها عن تجربة المرض التي يمر بها الناس أش��ارت إلى أنه من الس��هل جدًا 
أن يعكس المرض بيسر وذلك من خالل عكس األنماط الفكرية للمريض، وبرهنت ذلك من 
خالل اس��تعراضها لتجربتها الش��خصية، حيث أصيبت بالس��رطان الذي شكل لها صدمة في 
بادئ األمر كأي مريض يتلقى الخبر للمرة األولى، ولكنها سرعان ما حاولت أن تستجمع قواها 
للبحث في األنماط الفكرية التي تحملها في عقلها والتي قادت إلى ذلك المرض، موضحة في 
كتابها رحلة التش��افي من مرضها وكيف تمكنت من السيطرة عليه حتى أخبرها الطبيب بعد 

ستة أشهر أن ال وجود للسرطان في جسمها على اإلطالق.
وم��ن الالفت جدًا أنها وقفت على لو أن مريضًا خضع للعالج الطبي وتمكن الطبيب من عالج 
المرض أو استئصاله، فإن ذلك ال يعني أن المرض لن يعود مرة أخرى، فما من ضمانات لذلك 
ما دام المس��بب الفكري الرئيس��ي قائمًا، وبينت كيف أن كلمة »مس��تعٍص« التي يصف بها 
األطباء بعض األمرض إنما هي رس��الة بأن الحالة الجس��دية التي يواجهها المريض ال يمكن 

عالجها إاّل من خالل البحث في الداخل عن مسبباتها وبالتالي اجتثاثها من جذورها.

* اختالج النبض:
لو الحظنا النظام الذي تعمل به كثير من المستشفيات الكبرى في العالم للتعاطي مع أصحاب 
األمراض الخطيرة والمس��تعصية لوجدناهم غالبًا ما يش��ركون الطبيب النفس��ي ضمن خطة 
الع��الج إيمانًا بهم بدور البعد النفس��ي في المس��اعدة على التش��افي، ولك��ن نظريات أخرى 
ارتبطت بعالم الوعي مؤخرًا باتت تؤكد أن هذا البعد ليس مساعدًا بقدر ما هو أساسي، وأنه 
مثلما تم اس��تخدامه للعالج بش��كل مذه��ل، فإنه من باب أولى اتخ��اذه كتدبير وقائي لينعم 

البشر بحياة أفضل وصحة على الدوام.

لو استمعوا للطبيب 
 لما أوصلوا العالم 

لهذا المنعطف!!

المطامع االقتصادية والهيمنة على األس��واق العالمية جعلت بعض الدول الكبرى غير مكترثة 
الس��يما مع بداية انتش��ار فيروس كورونا )كوفيد 19( ظنًا منها أنها حاالت بسيطة وتنتهي، 

ولم تأخذ األمر على محمل الجد وهذا ما حدث.
الصين على س��بيل المثال لم تنصت ولم تبادر باالهتمام للتحذيرات المبكرة التي أعلن عنها 
الطبيب الصيني »لي وين ليانج« عن اكتشاف فيروس كورونا)كوفيد19( لبعض الحاالت التي 
وردت��ه تحديدًا في مدينة ووهان، ربما لو أخذت الجهات المعنية في الصين الموضوع بجدية 
تام��ة لما انتش��ر الفيروس في كل دول العالم ولما تحملت مس��ؤولية ه��ذه األعداد الخيالية 

المصابة ومنها من القت حتفها بأعداد مخيفة وبصورة يومية.
الطبي��ب الصيني »لي وين ليانج« كتب عن الفيروس في مدونت��ه ودعا زمالءه والناس ألخذ 

الحيطة والحذر والتدابير من انتشاره، إال أن الشرطة الصينة هددته ليصمت فصمت. 
ه��ي واحدة من اثنتين: ربم��ا كان من واجب الطبيب أن يمهد ع��ن المرض بصورة قانونية 
قبل نش��ر الخبر المفزع في مدونته، أو أن يشارك الطبيب قلقه من الحاالت التي اكتشفها مع 
المس��ؤولين في الصين ولكن لم يجد من يصغي له ففض��ل مدونته لينبه الناس، ولكن في 
كلتا الحالتين وجب على الجهات المعنية في الصين أن تتحقق من األمر وأن تضع الملف على 
طاولة التباحث والتيقن مع الطبيب مكتشف الفيروس وما توصل إليه جراء الحاالت المتزايدة 
من اإلصابة بداًل من اعتقاله أو إجباره على الس��كوت أو التكتم عن الموضوع. لألسف لم يتم 
اتخ��اذ األمر بجدية فكانت المصيبة والفاجعة في األعداد المصابة في كل الدول و»المتكتم« 
ع��ن الفيروس في الصين هو من يتحمل هذه المس��ؤولية، فالتعتي��م وعدم التحقق بما أثاره 
الطبي��ب الصيني ه��ي جريمة وهذا يدعو للتس��اؤل، باعتبار أن الصين م��ن الدول المتقدمة 
والمتط��ورة ولديها خيرة األطب��اء، أما كان عليها الوثوق بأطبائه��ا وبالجامعات التي تخرجوا 
منها وأقل تقدير »كش��ف الحقيقة« بداًل من التعنت إلى حل س��ريع في التوقيف واالستجواب 

بسبب نشر أخبار كاذبة عبر اإلنترنت كما ادعت السلطات الصينية.
ما حدث بعد التكتم كارثة عالمية ولمكتش��ف المرض الذي أصيب بفيروس كورونا )كوفيد19( 
وال��ذي أدى إلى وفاته، »مس��كين« هذا الطبيب لم تعترف دولته بقدر اكتش��افه ثم دفع حياته 
ثمنًا من أجل ما آمن به لخدمة الناس ورسالته الصادقة من أجل اإلنسانية، فقد واجه اعتراض 
ومحاسبة بداًل من محاسبة من تكتم على األمر وجعل الشعوب تعاني من هذا التكتم والتعسف، 
فم��ا كانت تخش��اه بعض الدول الكب��رى حدث، تأثر اقتصادهم وتكدس��ت الح��االت المرضية 

وتزعزعت الثقة بهم كل ذلك سببه عدم مباالة دول لطالما تنادت بحقوق اإلنسان، عجبي.  

* كلمة من القلب:
كل الش��كر والتقدير للكوادر الطبية في مملكة البحرين على حسهم الوطني من أجلنا جميعًا 
م��ن مواطنين ومقيمي��ن والقادمين من دول أخرى »ترانزي��ت« ولرعايتهم للجميع للحد من 
انتش��ار هذا الوباء في المملكة، عمل جبار يقومون به ليل نهار لهم منا كل الش��كر والتقدير 
حفظه��م اهلل وب��ارك اهلل في جهودهم وجعل ذلك في ميزان حس��ناتهم فهم الس��ور المنيع 

والحصن الذي نثق به أينما نكون.

د. لولوة بودالمة

رأيي المتواضع

Lulwa777@gmail .com @Lulwa_budalamah

الوطن

لطالما تساءلت كثيرًا حول مفهوم الوطن،، ولطالما كانت عندي 
أس��ئلة ش��اذة في هذا الموضوع.. فهل الوطن الذي تنتمي إليه 
باألصل والوالدة، أي هو مس��قط ال��رأس؟؟ أم هو كاألم التي لم 
تنجب ولكنها أحس��نت التربية؟؟ أم إنه المكان الذي تش��عر فيه 

بالرفاهية والمستقبل األفضل واالحتواء؟؟
لطالما تس��اءلت كيف يس��تطيع البعض هج��رة أوطانهم؟؟ كيف 
يس��تطيع البعض اإلس��اءة ألوطانه��م؟؟ لطالما تس��اءلت لماذا 
يفضل البعض أن يغيروا أوطانهم؟؟؟ ولطالما ما غلبتني العاطفة 
في هذا الموضوع، على الرغم من إيماني المطلق أن هناك آالف 

األسباب المقنعة ألسئلتي السابقة!!
عندم��ا أجل��س بين حش��د م��ن الن��اس، وأس��معهم ينتقدون، 
ويقارن��ون موطني الغال��ي البحرين بعدد من ال��دول، أتضايق، 

فوجهة نظري أن وطني البحرين ليس مثله بلد!!
أذكر أنني كنت في إحدى الدول الش��قيقة لتقديم دورة تدريبية، 
وبعد انتهاء الدورة أصر المنسقون للدورة على أن نذهب للتعرف 
عل��ى المنطق��ة ونتناول العش��اء، فلبي��ت الدعوة مس��رورة لكي 

أستكشف منطقة أزورها للمرة األولى.
ركبنا الس��يارة جميع��ًا وانطلقنا في جولة ف��ي المنطقة الهادئة 
التي كانت تجمع بين البحر والجبال في منظر ال أس��تطيع وصفه 
إال بالمبه��ر.. ذهبنا إلى منطقة تجاري��ة متواضعة، فقال لي أحد 
المرافقي��ن: هنا ول��دت وتربيت، ولكني بعد زواج��ي انتقلت إلى 
منطقة س��كنية جدي��دة، البيوت هن��اك أكبر بكثي��ر، والخدمات 
متط��ورة، وفرت لن��ا الحكومة ه��ذه المناطق بتس��هيالت رائعة 
وسهلة، وقطع كالمه وهو يسألني »يقولون البيوت عندكم وايد 
صغار«؟؟ ابتس��مت قائلة برد دبلوماس��ي »بل كبي��رة بأهلها«، 
انص��دم م��ن ردي، وكرر س��ؤاله بطريق��ة مغايرة »احن��ا عندنا 
المساحة أقل ش��يء يعطونك 750 متر،  غير القروض اإلسكانية 
الميس��رة، أنت��و كم مس��احة األراضي عندكم؟؟«، قل��ت له بفخر 
واعتزاز، »ال نملك من الرقعة الجغرافية الكثير، وهي أحد العقبات 
التي تواجهنا، ولكن اس��ألني، ه��ل ادخر وطنكم جهدًا لكي يوفر 
لكم الس��كن؟؟ وهنا سأجيبك بأن البحرين لن ولم تدخر أي شيء 
في س��بيل راحة مواطنيها، حيث إن المواطن هو أساس التنمية 
لديه��ا«، وتابعت قائلة »أتعلم بأن وطن��ي البحرين هو أول بلد 
خليجي ينشئ مدينة إس��كانية متكاملة؟؟ أتعلم أن البحرين من 
أوائل الدول الخليجية التي أدخلت الحداثة والمدنية، واستثمرت 

في العنصر البشري، فأنش��أت المدارس النظامية، وبات العنصر 
البشري البحريني مصدرًا للمعرفة لسائر الخليج«. قاطعني قائاًل: 
»ال داع��ي أن تخبرين��ي عن البحري��ن، فهي غنية ع��ن التعريف، 
ولكني فعاًل منبهر من ش��دة اعتزازك بوطنك، في الغالب عندما 
نبدأ مثل هذه األحاديث مع آخرين، يبدؤون في التذمر واالنتقاد.. 
أعتذر بش��دة، فالبحرين من أوائل الدول الخليجية تطورًا في كل 
شيء، أخبرني الكثير من الشيوخ هنا عن دور البحرين في التنمية 
ليس في البحرين فحسب بل حتى في الخليج«، وانطلق يسرد لي 

القصص الواحدة تلو األخرى..
قبل أن تنتهي الجولة، قال لي: »علمتني اليوم درس��ًا في االعتزاز 

بالوطن.. شكرًا لك..«.
اليوم، وفي أزمة كورونا، أجد الجميع يطالب أن يرتمي في حضن 
الوط��ن، الكل ين��ادي من كل بل��دان العالم »أري��د أن أرجع إلى 
وطني«.. س��واء أكان هذا الشخص موجودًا في دولة أكثر تقدمًا، 
أكثر جم��ااًل، أكثر تمدنًا، أكثر حرية، أم دول��ة لم تهتم به طبيًا، 

ولم توفر له الرعاية الطبية التي عجزت عن توفيرها لرعاياها!!
ال ألومه��م، فالوط��ن مختلف.. الوط��ن هو األم��ن واألمان، هو 

الحضن الدافئ الذي ليس كمثله حضن..
تجل��ت أكب��ر معاني الوط��ن وأن��ا أش��اهد المواطني��ن ينادون 

أوطانهم، »نريد أن نرجع لحضنك،، فال أحد مثل وطني«.

* رأيي المتواضع:
وطن��ي.. البحري��ن.. وطني الغال��ي.. وطني الذي يجعلني أش��عر 
بالفخ��ر واالعتزاز دومًا، وطني الذي لم يبخل علي بش��يء مطلقًا، 
وطن��ي الذي احتضنني كأم حنون، ووف��ر لي رغد العيش.. وطني 
ال��ذي كافح كل األزم��ات، وصارع الوضع الراه��ن، لكي تمر هذه 

األزمة بأقل األضرار..
وطن��ي الذي ق��دم الكثي��ر وأك��د للمواطنين أنه��م األهم على 
اإلطالق.. وطني الذي عول على وعي ش��عبه في الخروج من هذه 

األزمة، إليمانه المطلق بأن »البحريني واعي«.
ب��ت اليوم أقرب معرفة لمعنى الوطن، فالوطن هو ليس المكان 
ال��ذي تس��توطنه أو تقي��م فيه فحس��ب، ب��ل هو الم��كان الذي 
يحتوي��ك.. المكان الذي تثق بأنه ل��ن يتركك مطلقًا، هو المكان 
الذي س��يقف ليصد عنك المحن، هو المكان الذي س��يجعل منك 

إنسان أفضل.. فشكرا لك يا وطني..

الحداثة الغربية أنتجت الفردانية التي ولدت روح االنعزال االجتماعي واألنانية وحب 
الذات والبراغماتية الشخصية وزادت العزلة الذاتية مع وسائل التواصل االجتماعي
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سطرت مملكة البحرين وطواقمها الطبية من صغيرها 
لكبيره��ا قصة نجاح متفردة ف��ي إدارة األزمات الصحية 
إب��ان األزمة الراهن��ة، فالتعامل اليومي م��ع المصابين 
والذي��ن هم ف��ي الحجر الصح��ي احت��رازًا مقابل العمل 
لس��اعات طويلة بدون كلل أو مل��ل واحتماالت اإلصابة 

بالعدوى، معادلة صعبة ال تخلو من قسوة.
هؤالء جميعًا هم جنود البحرين الذين يعملون لحمايتنا 
من هذه الجائحة، فشكرًا من أعماق القلب ل�مجهودهم 
الصادق والمخلص، والشعور باالمتنان العميق ال ينسى 
مجه��ود الجه��ات الحكومي��ة الت��ي تعمل عل��ى تأمين 
ال�مواد وال�معدات الالزمة للفحوص وللعناية بال�مرضى 
مع العل��م أنه في ظل انتش��ار هذا ال�م��رض في جميع 
أقط��ار العالم فقد أصبح من الصعب الحصول على هذه 
ال�مواد وال�معدات حي��ث إن كل دولة تصنعها تريد أن 
تحتفظ بها لمرضاها، فأي كلمة ش��كر تفي هذه الجود 

الوطنية حقها.
وفي التفاصيل الدقيقة، ربما يتساءل بعضٌ عن كيفية 
الفح��ص المختبري الذي يقوم به ه��ؤالء الجنود الذين 
يعملون كخلية النحل في هذه المحنة التي لم نشهد لها 
س��ابقة، ولهم نقول في محاولة لتبسيط آلية سير تلك 
الفحوص إن هناك العديد من الطرق للفحص ال�مخبري 

لعينات الجراثيم من ال�مرضى، فمثاًل في أغلب األمراض 
الت��ي تس��ببها البكتيريا تت��م زراعة العين��ة مما يمكن 
ال�مختبرات م��ن تحديد الجرثومة ال�مس��ببة لل�مرض، 
وكذلك الحال في األمراض التي تسببها الفطريات.. أما 
الطفيليات مثل ال�مالري��ا فباإلمكان رؤيتها في العينات 

في الميكروسكوب نظرًا لحجمها الكبير نوعًا ما.
أما الفيروس��ات فهي صغي��رة للغاية ولي��س باإلمكان 
رؤيتها في ال�ميكروس��كوب العادي في ال�مختبر وليس 
باإلمكان زرعها بنفس س��هولة البكتيريا أو الفطريات، 
لذا تستخدم طرق أخرى لتحديد نوع الفيروس ال�مسبب 

لل�مرض.
ف��ي األزم��ان ال�ماضي��ة كان تحديد ماهي��ة الفيروس 
ال�مس��بب ل�مرض يتم من خالل الكش��ف على األجسام 
ال�مضادة التي ينتجها جهاز ال�مناعة في ال�مريض ضد 
هذا الفيروس، وحيث إن إنتاج هذه األجس��ام ال�مضادة 
يس��تغرق بضعة أيام ل��ذا ال يمكن الكش��ف إال بعد أن 
يتقدم ال�مرض ويتفاعل جهاز ال�مناعة معه. ومن ناحية 
أخرى باإلمكان الكش��ف على الفيروس نفس��ه في عينة 
عبر استعمال أجس��ام مضادة مصنعة في حيوانات ضد 
ه��ذا الفي��روس، ولكن ذل��ك أيضًا يتطل��ب وجود الحد 
األدنى من أعداد الفيروس في العينة حتى يتم الكش��ف 

عليه، ما يعنى أن ال�مرض قد وصل حدًا متقدمًا نوعًا.
أما في الس��نوات األخيرة، فقد ت��م اختراع فحص جديد 
يمكن من الكش��ف عن الفيروس��ات ف��ي العينات بدقة 
تفوق 10 أو 100 مرة الفحوص الس��ابقة، هذا الفحص 
هو الذي يس��تخدم اآلن للكش��ف عن في��روس الكورونا 
ال�مستجد، وهو الفحص الجيني، فبداًل من الفحص عن 
األجسام ال�مضادة أو عن الفيروس نفسه، ليتم الكشف 
ع��ن الحم��ض النووي للفي��روس، وقد كان الس��تعمال 
هذا النوع من الفحوص درور كبير في تش��خيص اإليدز 
ومراقب��ة مدى تقدم ال�مرض أو انحس��اره في ال�مرضى 
ال�مصابي��ن بالفي��روس تباع��ًا للع��الج، وبإم��كان هذا 
الفح��ص أيض��ًا تحديد عدد الفيروس��ات ف��ي عينة مما 
يمك��ن الطبي��ب من تحدي��د مرحلة تط��ور ال�مرض أو 
االس��تجابة للعالج. ولكن ذلك ليس مستخدمًا حاليًا في 

فحص كورونا.
إذا كي��ف يتم الفحص؟ الفحص معق��د نوعًا ما ويصعب 
ش��رحه بالتفصيل لغير الخبراء لذا س��أحاول تبس��يطه 
لتقري��ب فهمه، ع��ادًة تؤخ��ذ العينة لفح��ص فيروس 
كورونا من األغش��ية ال�مخاطية في األنف أو الحلق حيث 
يتواجد الفيروس، وعندما تصل العينة إلى ال�مختبر يتم 
استخالص الحمض النووي للفيروس بعملية كيميائية. 
وفي حالة فيروس ك�ورونا فإن الحم�ض الن�ووي هو من 
ن�وع الريبون�ي »RNA«، وهو نوع الحمض النووي الذي 
تت��م ترجمته إلى بروتينات في خاليان��ا. أما النوع اآلخر 
 »DNA« من الحمض النووي فهو الديوكس��ي ريبوني
وهو مادة الكروموزمات التي في الخاليا البشرية والذي 
يحف��ظ رموز ماهي��ة الخلية وتح��دد المكن��ون الجيني 

والذي يفرق كل إنسان عن اآلخر.
 »RNA« إذا يتم اس��تخالص الحمض الن��ووي الريبوني
للفي��روس، وم��ن ث�م تت��م عملية استنس��اخ عكس��ي 
إل��ى الحمض الديوكس��ي ريبون��ي »DNA«، »حيث إن 

الطبيعي في الخلية أن ينس��خ ال� DNA إلى RNA - لذا 
هنا العملية عكس��ية«، ومن ث�م تت��م عملية إكثار هذه 
السلس��لة من الحمض الديوكس���ي ريب�وني من خالل 
عملي���ة كيميائية في جهاز يقوم باستنس��اخ عدد كبير 
من هذا الحمض الن�ووي، وتعرف هذه العملية بال�بلمرة 

.»Polymerase Chain Reaction« ال�متسلسلة
ونتيج��ة ذلك يت��م صناعة كمي��ة كبيرة م��ن الحمض 
النووي للفي��روس والذي أصبح باإلمكان الكش��ف عليه 
بس��هولة. وذلك يعني أنه حتى في وجود أعداد صغيرة 
م��ن الفيروس في العينة فباإلمكان اآلن الكش��ف عليه. 
وفي النهاية يقوم الجهاز بقياس كمي لحمض الفيروس 

وتظهر النتيجة، بموجب أم سالب.
وقد تطورت األجهزة في الس��نوات األخيرة بحيث أصبح 
باإلم��كان الكش��ف عن 96 عين��ة في الجه��از في وقت 
واحد. وتس��تغرق هذه العملية من حوالي ثالث ساعات 
إلى ث��الث س��اعات ونص��ف. إذا الفحص حس��اس جدًا 
وباإلمكان الكشف عن عدد كبير من العينات سويًا. وإذا 
تخيلن��ا عدد العين��ات التي تصل إلى مختب��رات الصحة 
العام��ة حيث تجري هذه الفحوص »ت��م فحص ما يزيد 
عن 30 ألف عينة حتى زمن كتابة هذا ال�مقال«، وحسب 
علم��ي فإن في مختبر الصحة العامة أربعة أجهزة تعمل 
في نف��س الوق��ت، أي إنه باإلم��كان  نظري��ًا فحص ما 
يقارب 2600 عينة يوميًا إذا عمل ال�مختبر 24 ساعة في 
الي��وم. وقد علمت أن المختبر يس��تلم في بعض األيام 
م��ا يقارب 2000 عينة! وال يس��عنا إال أن نتخيل الضغط 
ال��ذي يتعرض ل��ه هؤالء الفني��ون الذي��ن يعملون في 
ال�مختب��رات لحماية البحرين. فكل كلمات الش��كر لهم 

على هذا ال�مجهود الجبار.

* استاذ األحياء الدقيقة والمناعة المشارك - 
نائب رئيس جامعة الخليج العربي
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وطني.. البحرين.. وطني 
الغالي.. وطني الذي 

يجعلني أشعر بالفخر 
واالعتزاز دومًا وطني 

الذي لم يبخل علي 
بشيء مطلقًا وطني 
الذي احتضنني كأم 

حنون ووفر لي رغد 
العيش

ما حدث بعد التكتم 
كارثة عالمية ولمكتشف 

المرض الذي أصيب 
بفيروس »كورونا« والذي 

أدى إلى وفاته، »مسكين« 
هذا الطبيب لم تعترف 

دولته بقدر اكتشافه

لو الحظنا النظام الذي 
تعمل به كثير من 

المستشفيات الكبرى 
في العالم للتعاطي 

مع أصحاب األمراض 
الخطيرة والمستعصية 

لوجدناهم غالبًا ما 
يشركون الطبيب 

النفسي ضمن خطة 
العالج

»الصرامة« في التعامل 
مع التجار الذي يحاولون 

استغالل الموضوع أمر ال 
بد من القيام به فال يجب 
وضع المواطن بين كفتي 

رحى »كورونا« وجشع 
التجار

سطرت مملكة البحرين 
وطواقمها الطبية من 

صغيرها إلى كبيرها 
قصة نجاح متفردة في 

إدارة األزمات الصحية إبان 
األزمة الراهنة

هذا الوضع الذي صار فيه الناس اليوم جديد عليهم 
وهو متعب دونما شك ولكن ال بد منه فليس من 

طريقة أخرى متوفرة حتى اآلن يمكن بها حماية 
النفس واألهل والمجتمع من هذا الفيروس القاتل

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

أو سياستها التحريرية 
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د. خالد سعيد طبارة

كيف يتم الفحص المخبري 
لفيروس »كورونا«؟

 من نكات 
»خليك في البيت«

كثيرة ه��ي النكات التي صار الناس يتبادلونها في ه��ذه الفترة التي يتوعدهم فيها 
فيروس كورونا المس��تجد )كوفيد 19( بالش��ر والويل والثب��ور ويفرض عليهم البقاء 
ف��ي مس��اكنهم وعدم الخروج منها إال عن��د الضرورة. من ذل��ك أن العالم اإلنجليزي 
الش��هير إس��حاق نيوتن دخل في عزلة لتف��ادي الطاعون الذي انتش��ر في بالده في 
1665 عندما كان في العش��رينيات من عمره وخرج منها باختراعه حس��اب التفاضل 
والتكام��ل واكتش��ف قان��ون الجاذبية والحرك��ة... »وأنت اعمل مث��ل نيوتن وخليك 

بالبيت.. ومسامحينك إذا ما اخترعت أي شي«!
هذه النكتة تختصر حالة السلبية التي يمتاز بها العرب والمسلمون اليوم، ويريد من 
ألفها أن يقول إن بإمكان الفرد – لو أراد – أن يستغل الوقت الذي صار لزامًا عليه أن 
يقضيه في البيت في عمل مفيد يعود نفعه عليه وعلى أس��رته ومجتمعه بداًل من أن 

يضيعه في ما ال ينفع و»يتحلطم« ويؤذي أهله.
م��ا يحدث حاليًا ه��و أن الغالبية – إن لم يكن الجمي��ع – يقضون يومهم وليلهم في 
الن��وم وفي متابع��ة أخبار المصابين بالفي��روس والمتوفين بس��ببه عبر الفضائيات 
والش��بكة العنكبوتية ويعيشون حالة قلق غير عادية بس��بب توقعهم االنضمام إلى 
قائمة المصابين أو المتوفين في أي لحظة وتنتابهم الوس��اوس التي لها أول وليس 
لها آخر، ويغسلون أيديهم بالماء والصابون ومختلف أنواع المطهرات في كل دقيقة.

وألن مثل هذا الوضع »يضيق الخلق« لذا فإن البعض يعمد إلى كس��ر الحظر الملزم 
به والخروج إلى حيث ينبغي أال يخرج فيتسبب على نفسه أو يتسبب على اآلخرين.

هذا الوضع الذي صار فيه الناس اليوم جديد عليهم وهو متعب دونما ش��ك ولكن ال 
ب��د منه فليس من طريقة أخرى متوفرة حت��ى اآلن يمكن بها حماية النفس واألهل 
والمجتمع من هذا الفيروس القاتل، خصوصًا وأن المعنيين يتحدثون عن الحاجة إلى 
مزيد من الوقت إلنتاج لقاح يمنعه من التمكن من البشر بل إن بعضهم قال إن األمر 

قد يتطلب عامًا أو عامًا ونصف العام للتيقن من فعالية أي لقاح يتم التوصل إليه.
م��ن األمور الت��ي ينبغي أن ينتب��ه إليها أولئ��ك الذين ليس المطلوب منهم س��وى 
المك��وث في بيوتهم بغية احتواء الفيروس ومنع انتش��اره هو أن الدولة تخس��ر في 
اليوم الواحد أموااًل كثيرة بسبب هذا الوضع، ولكن ألنه ال مفر من هذا فإنها تتحمل، 
فعطلت الم��دارس والجامعات وأعف��ت الكثيرين من إعطاء الجه��د المطلوب منهم 
مقاب��ل الراتب الذي يحصلون عليه بل واتخذت العديد من اإلجراءات التي تخفف بها 
عن كاهل المواطنين مثل إعفائهم من فواتير الكهرباء والماء لمدة 3 أشهر وفرضت 
على البنوك تأجيل أقس��اط القروض لمدة 6 أش��هر وغير هذا من إجراءات تخفف بها 

على المواطن وتحميه، وإجراءات تخفف بها على القطاع الخاص.
الحكومة والجهات المعنية بمحاصرة الفيروس والتقليل من آثاره التدميرية ال تريد 
م��ن المواطني��ن أن يخرجوا م��ن العزلة التي صار ال مفر منها كم��ا خرج نيوتن من 
عزلت��ه ونفع البش��رية كلها، كل ال��ذي تريده منهم هو البقاء في مس��اكنهم وعدم 
الخروج إلى الش��ارع إال عند الضرورة بل عند الضرورة القصوى والتعاون مع الجهات 
المعني��ة والتبلي��غ عن أنفس��هم أو عمن يش��اركهم المس��كن في حالة ش��عورهم 
باإلصاب��ة بأعراض الفيروس الت��ي صار الجميع يعرفها، إضافة إل��ى الهدوء. أما إذا 
تمكنوا من االس��تفادة من وقتهم الطويل وقرروا أال يضيع هدرًا وفعلوا ما قد يعود 
عليهم وعلى أسرهم وربما المجتمع بالنفع فهذا أمر سيدون في سجالتهم وسيعترف 
ب��� »وطنيتهم«.. وإن كانوا يكس��بون ه��ذه الصفة لمجرد بقائهم في مس��اكنهم 
وااللتزام باإلرش��ادات والتعليمات التي تصدر ع��ن الجهات المعنية خصوصًا وزارتي 

الصحة والداخلية.

بسبب »كورونا«.. 
 ملفات هامة 

ال بد من حسمها

حتى ننجح بش��كل متكامل في عملية إدارة األزمة المعنية بفيروس كورونا، البد من معالجة 
أية إشكاليات تطرأ بشكل سريع وفعال. 

وهنا ال بد للناس من أن يدركوا »حساس��ية الوضع«، وأن الدولة عليها التعامل مع كثير من 
الملفات المتشعبة، وهو أمر يحتاج للتفهم من جانب، وإلى مساعدة الناس من جانب آخر. 

ولك��ن ه��ذه الوضعية ال تنفي ضرورة العمل معًا في إطار التنبي��ه بوجود بعض الملفات، أو 
الظواه��ر التي تحتاج لمعالج��ات، أو بصريح العبارة تحتاج إلى »حس��م« عبر إجابات واضحة 

وشفافة ال تعطي مجااًل لالفتراض أو الجدل. 
هناك عدة مسائل ال بد من أن تكون لها إجابات واضحة تمنح للناس، استجابة لما يطرحونه 
من تس��اؤالت، أو وفقًا لما يس��ود من لغط على س��احات التواصل االجتماع��ي، ألن التأويل 

واالجتهادات الشخصية بابها مفتوح على مصراعيه هنا. 
س��أطرح بعض األمور هنا والتي أرى في رأيي المتواضع كمواطن أواًل، وككاتب يتوجب عليه 

نقل هموم الناس ثانيًا، أرى ضرورة إنهاء الجدل بشأنها، وهي كالتالي:
أواًل: إعادة البحرينيين الموجودين في الخارج: سالمة كل مواطن أمر يهم الدولة، والبحرين 
أعلن��ت ذل��ك وتثبته من خ��الل سلس��لة اإلجراءات الت��ي تقوم به��ا. وتبقى عملي��ة إعادة 
البحرينيي��ن من الخ��ارج ذات أولوية، وحت��ى اآلن نحتاج إلى معرفة الع��دد الكامل بالضبط 
الذي ينبغي إعادته، س��واء في إيران الموجود فيها عدد غير قليل، وكذلك الطلبة الدارسون 
في الخارج وأبلغ مثال في الش��قيقة األردن. حتى اآلن عادت ثالث طائرات تحمل البحرينيين 
الموجودين في إيران، وبانتظار وصول البقية. ولألس��ف هذه المسألة استغلت بشكل سيء 
لتشويه صورة البحرين باألخص من العناصر االنقالبية الموجودة في الخارج، وهؤالء الذين 
يعمل��ون ضد وطنهم يحاولون إقناع العالم أن قلوبهم على وطنهم وعلى مواطني البحرين 
في الخارج في أس��لوب عمل تعودنا عليه، فال هم تهمهم سالمة أبناء البحرين، بل يهمهم 
اس��تغالل ما يخدم أجندتهم. عمومًا في هذا الموضوع نحتاج إلى بيان خطة اإلجالء، وما إذا 
كان من الممكن -كمقترح- أن تجه��ز أماكن للرعاية والحجر الصحي للمجموعة الموجودة 
في الخارج، وبعدها تس��ير طائرات »مباشرة« لتعود بهم في فترة زمينة قصيرة، كحل سريع 
وغي��ر معقد؟! وهنا لس��ت أملك حق التقرير بل واج��ب االقتراح، وللجهات الرس��مية رؤيتها 
بحسب اإلمكانيات. وكذلك ملف الطلبة في األردن وغيرها، المسألة تحتاج لتعامل يعيد أبناء 

البحرين لوطنهم، بحيث يكفون شر اإلصابة في تلك الدول. 
ثاني��ًا: حماية المواطنين من تالعب األس��عار: نعم الدولة مش��كورة أوقف��ت القروض على 
المواطنيين لستة شهور، ولكن ذلك ال يعني أن يقوم بعض التجار بزيادة األسعار، وحتى مع 
الجهود المقدرة لوزارة التجارة، لكن المواطنين سجلوا حاالت ارتفاع لألسعار، وبنفسي أيضًا 
ش��هدت ذلك، وبالتالي »الصرامة« في التعامل مع التجار الذي يحاولون اس��تغالل الموضوع 
أم��ر ال بد من القيام به، ف��ال يجب وضع المواطن بين كفتي رحى »كورونا« وجش��ع التجار. 
ولس��ت هنا من يطالبون التجار بالتبرع والمس��اعدة ويفرض ذلك عليهم كواجب، إذ هو أمر 
ش��خصي اختي��اري، لكنني هنا مع الضرب بق��وة على يد كل من يريد اس��تغالل الوضع. في 
إحدى الدول الشقيقة نزل وزير التجارة بنفسه للمحالت وأغلق محالت وشمعها بعد معاينته 

شخصيًا لألسعار ورصده للتالعب فيها.
ثالثًا: رسوم المدارس الخاصة: هناك جدل كبير بشأن هذا الموضوع، وبالفعل هناك مدارس 
بدأت تطلب دفع دفعات مقدمة للعام الدراسي القادم، وهناك مواطنون يقولون إن مدارس 
لوحت بحرمان الطلبة من الدروس إن تأخر الدفع. وهناك من يقول بأحقية دفع الرسوم ألن 
المدارس مس��تمرة في الدروس اإللكترونية، رغ��م أن البعض يقول إن أولياء األمور هم من 
يتابعون دراسة أبنائهم اإللكترونية. ونعم، المدارس ملتزمة برواتب وغيرها من مصروفات. 
هنا يحتاج الناس لمعرفة نوعية التعويض والدعم الذي يتردد بأن الدولة ستقدمه للمدارس 
الخاصة، وعليه هل هناك إمكانية لتقليل الرسوم أو تأجيلها؟! هذا ملف يحتاج إجابات واضحة 

لوقف اللغط السائد. 
رابع��ًا: عمل المرأة م��ن المنزل: هذا األمر في��ه توجيه ملكي صريح، وما س��جله الناس من 
مالحظات يتمثل بتطبيقه على »ناس وناس«، فهناك أمهات عامالت لم يسمح لهن بالعمل 
من المنزل، ومازالن يواجهن احتمالية التعرض إلصابة بسبب المخالطة، وحين يحصل ذلك 
ال س��مح اهلل، من يكون المس��ؤول؟! وهل من حق الناس مقاضاته بحسب ما نراه في الغرب 
حاصاًل؟! لكن في جانب آخر هناك حاالت وصلتنا لمناشدات لعامالت في قطاع خاص، وهناك 
أيضًا مدرس��ات يداومن في المدارس الخالية من الطالب، فلماذا لم يش��ملوا بعملية العمل 

من المنزل؟!
وحتى ال نطيل أكثر في هذه المساحة المحدودة، هذه أربع مالحظات تحتاج إلجابات حاسمة 
وواضحة، بمعنى أن تكون لها إجراءات ثابتة غير متغيرة بحسب »رغبة« من ينفذها، في ظل 

وجود مالحظات أخرى، الناس أنفسهم يعبرون عنها من خالل مواقع التواصل. 
ختام��ًا نؤك��د بأننا نثمن عاليًا جه��ود الدولة، فما تقوم به البحرين أم��ر عظيم وجليل بحق 
شعبها وللحفاظ على المجتمع س��ليمًا معافى، وبالضرورة ستكون هناك حاالت ومالحظات، 
مهم جدًا العمل على معالجتها حتى ال تس��بب توجسًا جانبيًا في ظل مجابهة المهمة األكثر 

أهمية وهي محاربة تفشي هذا الوباء، عافاكم اهلل وسدد خطاكم.
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أسس��ت الصي��ن نظام��ًا موح��دًا على 
الصعي��د الوطني منذ انتش��ار )كوفيد 
األم��ة،  م��وارد  كل  وحش��دت   ،)19
واتخذت أكثر تدابير الوقاية والسيطرة 
ش��مواًل وصرام��ة، وس��يطرت الصين 
عل��ى الوب��اء في وق��ت قصير بش��كل 
أساسي. واآلن يتحرك االتجاه اإليجابي 
للوقاي��ة والس��يطرة قدم��ًا عل��ى نحو 
مس��تمر، ويع��ود النظ��ام االجتماع��ي 
بطريق��ة منظم��ة إلى طبيعت��ه وندفع 
استئناف العمل واإلنتاج بسرعة، وبذل 
الش��عب الصيني تضحيات كبيرة وقدم 
مس��اهمات مهم��ة ف��ي حماي��ة أمن 
الصح��ة العام��ة العالمي��ة وأمن صحة 

البشرية.
 إن الفي��روس عدو مش��ترك للبش��رية 
يتطلب استجابة مشتركة من المجتمع 
الدول��ي. ش��اركت الصي��ن المعلومات 
الخاص��ة بمكافح��ة )كوفي��د 19( م��ع 
االنفت��اح  ب��روح  الدول��ي  المجتم��ع 
والش��فافية والمس��ؤولية من��ذ بداية 

انتش��ار الفيروس، بما وفر وقت��ًا ثمينًا 
ًلدول العالم في مكافحة الوباء والوقاية 
من��ه. وف��ي الوق��ت الحاض��ر، الصين 
متمس��كة ب��روح مجتم��ع المس��تقبل 
بإج��راء  تق��وم  للبش��رية،  المش��ترك 
التعاون الدولي بش��كل نش��ط بش��أن 
مكافحة الوباء، وتوفير مختلف أش��كال 
الدع��م للدول األخرى الت��ي تعاني من 
)كوفيد 19(، ويشمل هذا الدعم التبرع 
باإلمدادات الطبية العاجلة، ومش��اركة 
وإرس��ال  والس��يطرة،  الوقاية  خب��رات 
فرق الخبراء. إنه حظي بالتقدير العالي 
واإلشادة الواس��عة من منظمة الصحة 

العالمية والمجتمع الدولي.
إن الفيروس ال يعرف الحدود والعرق، إنه 
عدو مشترك للبشرية يتطلب استجابة 
من المجتم��ع الدولي. ولكن لألس��ف، 
حاول بلد بعينه تسييس المرض وربط 
الفي��روس بالصي��ن وتش��ويه ص��ورة 
الصين. إن هذه التحركات تتعامى عن 
التضحيات الهائلة التي بذلها الش��عب 

الصين��ي ف��ي حماي��ة صحة البش��رية 
وسالمتها، وتشهر المساهمات الجليلة 
الت��ي قدمتها الصين ف��ي أمن الصحة 
العامة الدولية، تؤمن الصين بأن مثل 
هذه التصرفات تتناف��ي مع التوصيات 
االحترافي��ة لمنظمة الصح��ة العالمية، 
وتتع��ارض أيضًا مع توقع��ات المجتمع 
الدولي وجهوده في الحرب المش��تركة 
ض��د الفي��روس، وإن ه��ذه التحركات 
تضرر وح��دة المجتم��ع الدولي ويجب 

معارضته مقاطعته بشدة.
اآلن، يش��هد العالم  تفش��يًا ل� )كوفيد 
19( ف��ي العديد م��ن المناطق، تعرب 
الصين عن خالص تعاطفها مع البحرين 
الت��ي تواجه ف��ي الوقت الراه��ن أيضًا 
التحدي الخطير مع تفاقم وضع )كوفيد 
19(. اتخذت الحكومة البحرينية مؤخرًا 
سلس��لة من اإلجراءات االحترازية لمنع 
)كوفي��د 19( وانتقاله، وم��ا حظيت به 
هذه التدابي��ر بالتقدي��ر اإليجابي من 
منظم��ة الصح��ة العالمي��ة والمجتمع 

الدول��ي فق��ط، بل حصل��ت على دعم 
الشعب البحريني. يقدر الجانب الصيني 
ما اتخذته مملكة البحرين من التدابير 
الحازمة والفعالة الحت��واء )كوفيد 19( 
ويقف بثبات مع البحرين ويدعمها. يثق 
الجانب الصيني بأن البحرين س��تتغلب 
عل��ى الوباء في نهاي��ة المطاف بفضل 
القي��ادة الحكيم��ة من حض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

ملك مملكة البحرين.
تربط بي��ن الصي��ن والبحرين صداقة 
الدع��م  الجانب��ان  وتب��ادل  تاريخي��ة، 
الثابت في القضايا المتعلقة بالمصالح 
لكال  المش��تركة  الحيوية واالهتمامات 
البع��ض  ويس��اعد بعضه��ا  البلدي��ن 
ف��ي الوق��ت الصع��ب ل��كال الجانبين. 
بعث جاللة الملك والقي��ادة البحرينية 
للرئيس الصيني ش��ي جينبينغ وغيرها 
م��ن القيادة الصينية برقية التعازي في 
أصعب وقت لمكافحة الش��عب الصيني 
ل��� )كوفي��د 19(، حي��ث أش��ادت فيها 
ب��دور مهم لعبته الصي��ن في مكافحة 
الوب��اء وأكدت مج��ددًا دع��م البحرين 
للتدابير التي اتخذتها الصين من أجل 
مكافحة الوباء وقدمت الدعم السياسي 
والمساعدة للصين. إنه يعتبر انعكاسًا 
البحريني��ة  الصيني��ة  للصداق��ة  حي��ًا 

ومشاركة في السراء والضراء.
تح��رص الصي��ن على مواصل��ة تعزيز 
التواصل والتنس��يق وإجراء التعاون في 
ش��أن مكافحة الوباء ومشاركة التجارب 

المتعلقة بكيفية مكافحة الوباء والعالج 
الطب��ي م��ع البحري��ن ف��ي المناس��بة 
واتخ��ذت  الوب��اء.  الحاس��مة الحت��واء 
البحري��ن،  ف��ي  الصيني��ة  الش��ركات 
متمس��كة ب��روح مجتم��ع المس��تقبل 
المش��ترك للبش��رية، اإلجراءات للتبرع 
م��ن  انطالق��ًا  الطبي��ة  باإلم��دادات 
مس��ؤوليتها اإلجتماعي��ة. أعتق��د أن��ه 
عب��ر الجهود المش��تركة ض��د )كوفيد 
19(، ستش��هد الصداقة التقليدية بين 
البلدين تعزيزًا، كما سيش��هد التعاون 
العملي في كافة المجاالت تعميقًا، بما 
يرتقي بعالقة التع��اون والصداقة بين 

البلدين إلى مستويات جديدة.
مج��ددًا   )19 )كوفي��د  انتش��ار  أثب��ت 
أن البش��رية تمث��ل مجتمعا مس��تقباًل 
مش��تركًا يتشارك في الس��راء والضراء، 
عليه��ا  يتحت��م  البل��دان  جمي��ع  وأن 
االتح��اد والعمل معًا م��ن أجل مواجهة 
المرض بشكل مشترك. تعتزم الصين 
العمل م��ع دول العالم بما فيها مملكة 
البحري��ن الصديق��ة م��ن أج��ل تعزيز 
التعاون الدولي في الوقاية من )كوفيد 
والمش��اركة  علي��ه،  والس��يطرة   )19
ف��ي مواجه��ة التحدي��ات والتهديدات 
المشتركة، وحماية أمن الصحة العامة 
العالمية، مستندة في ذلك إلى مفهوم 

مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

* سفير جمهورية الصين 
الشعبية لدى مملكة البحرين
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الوطن األكبر

السفير أنور حبيب اهلل

 الصين والبحرين: العمل يدًا بيد 
على مكافحة الوباء والبناء المشترك 

لمجتمع المستقبل المشترك للبشرية

ترامب يدرس عزل 3 واليات.. وقفزة 
بإصابات »كورونا« ونقص بالمعدات

أبوظب��ي - )وكاالت(: ق��ال الرئي��س األمريكي، 
دونالد ترامب، الس��بت، إنه يدرس فرض الحجر 
الصحي الش��امل على 3 واليات بينها نيويورك، 
بسبب تفش��ي فيروس كورونا، في وقت سجلت 

قفزة كبيرة في عدد اإلصابات في البالد.
مقتضب��ة  تصريح��ات  ف��ي  ترام��ب  وأوض��ح 
للصحفيي��ن أم��ام البيت األبي��ض أن أمر فرض 
الحجر الصحي قد يش��مل نيويورك ونيوجرس��ي 
وكونيكتيك، وس��ط تقارير ع��ن نقص المعدات 

وارتفاع في أعداد اإلصابات.
وفي الوقت نفس��ه، أكد الرئيس األمريكي أنه ال 
ينبغ��ي أن يفعل ذلك، لكن قد يت��م اللجوء إلى 

هذا الخيار.
وه��ذه الواليات الث��الث من األكثر تض��ررًا من 
ج��راء فيروس كورون��ا، ففي نيوي��ورك نحو 40 
ألف مصاب بالفيروس، بما يفوق كثيرًا عش��رات 

الواليات األخرى.
وجاءت تصريحات ترامب في وقت تجاوز إجمالي 
عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في الواليات 
المتح��دة 112 ألف حالة وتوفي أكثر من 1800 
ش��خص، لتصبح البالد بؤرة الفيروس الرئيسية 
في العالم متجاوزة الصين وإيطاليا. ولجأ األطباء 
والممرضات المنهكون إلى مواجهة النقص في 
اإلمدادات الطبية بإخفاء ما يشح منها أو شرائه 

من السوق السوداء، وفق »رويترز«.
وطال��ب عامل��ون ف��ي مج��ال الرعاي��ة الصحية 

بالوالي��ات المتحدة بتوفي��ر المزيد من األدوات 
والمعدات الوقائية لمواكبة تزايد عدد المرضى، 
في حي��ن صارت بعض المستش��فيات في مدن 
نيويورك ونيو أورليانز وديترويت على شفا عدم 
القدرة على اس��تيعاب المرضى مع تصاعد عدد 

حاالت اإلصابة بالفيروس.
ويش��عر األطباء بقلق بش��كل خ��اص من نقص 
أجهزة التنف��س واآلالت التي تس��اعد المرضى 
على التنف��س، وهي مطلوبة على نطاق واس��ع 

ألولئ��ك الذي��ن يعان��ون م��ن في��روس كورونا 
المستجد شديد العدوى.

من جهة ثانية، أعلن الرئيس األمريكي، السبت، 
االستعانة بس��فينة حربية ضمن جهود مكافحة 

فيروس كورونا المستجد.
وقال ترامب، خالل كلمة قدمها من فرجينيا، إنه 
قرر إرس��ال س��فينة »يو إس إن إس كومفورت« 
إل��ى نيويورك للمس��اهمة في مواجهة تفش��ي 

الفيروس.

أمريكا تستعين بـ »يو إس إن إس 
كومفورت« لمواجهة الفيروس

 يوم حزين في إيطاليا..
10023 وفاة و93 ألف إصابة بـ»كورونا«

أبوظبي - )سكاي نيوز عربية(: مع حلول مساء السبت، أدرك اإليطاليون 
أنهم فق��دوا أكثر من 10 آالف من أبناء وطنه��م وأحبائهم في معركة 
شرس��ة ضد في��روس كورونا. ونقلت رويترز عن مس��ؤول قوله إن عدد 
حاالت الوفاة في إيطاليا بسبب تفشي فيروس  كورونا ارتفع 889 حالة، 
خالل الس��اعات ال�24 الماضية. وأضاف أن الحصيلة اإلجمالية للوفيات 
ف��ي البالد من ج��راء الفيروس أصبحت 10023. وس��جّلت البالد أيضًا 
بالمجم��وع 92 ألف��ًا و472 إصابة، حت��ى كتابة التقري��ر، بينما واصلت 
ح��االت الع��دوى تباطؤها بمع��دل 8.3 بالمئة الخمي��س و 7.4 بالمئة 
الجمعة و6.9 بالمئة الس��بت. والجمعة، سجلت إيطاليا 969 حالة وفاة، 
وهي أس��وأ حصيلة وفيات يومية في العالم. وتع��د لومبارديا المنطقة 
األكث��ر تضررًا بتس��جيلها أكثر من نص��ف وفيات الب��الد، تليها إميليا-

رومانيا. ووصف مفوض الحكومة المكلف بملف أزمة كورونا المس��تجد 
دومينيكو اركوري، الفيروس ب�»الوباء غير المسبوق«.

وفي وقت سابق، حذر مسؤول صحي في إيطاليا من أن البالد لم تصل 
إلى ذروة الوباء بعد، في إشارة إلى أن األسوأ لم يحدث حتى اآلن.

وه��ذا يعني أن العدوى س��تظل تتصاعد حتى مع األوام��ر التي صدرت 
لإليطاليين بالبقاء في المنزل وتوقف جميع األنشطة، عدا األساسيات.

في ش��أن متصل، دعا رئيس الوزراء اإليطالي جوس��يبي كونتي االتحاد 
األوروبي »إلى عدم ارتكاب أخط��اء فادحة« في عملية مكافحة فيروس 
كورونا المس��تجد، وإال »ف��إن التكتل األوروبي بكامله قد يفقد س��بب 
وجوده«. واعتبر كونتي في مقابلة مع صحيفة »إل سول 24« المرجعية 
ألوس��اط المال واألعمال نُشرت الس��بت أن »التقاعس سيترك ألبنائنا 

العبء الهائل القتصاد مدمر«. وأضاف »هل نريد أن نكون على مستوى 
ه��ذا التحدي؟ إذًا لنطل��ق خطة كبيرة، »خطة أوروبي��ة للتعافي وإعادة 

االستثمار« تدعم وتنعش االقتصاد األوروبي كله«.
وق��ال إنه خالل اجتماع المجلس األوروب��ي، الخميس، حصل »أكثر من 
خالف، حصل��ت مواجهة ش��ديدة وصريحة« مع المستش��ارة األلمانية 
أنغيال ميركل »ألننا نعيش أزمة تس��فر ع��ن عدد كبير من الضحايا من 

مواطنينا وتسبب ركودًا اقتصاديًا شديدًا«.

رئيس وزراء إيطاليا: »كورونا« 
يهدد بقاء االتحاد األوروبي

قطر تسجل أول وفاة بـ»كورونا«
لن��دن - )وكاالت(: قال��ت وزارة الصحة في قط��ر إن البالد 
س��جلت السبت أول حالة وفاة بفيروس كورونا وهي لمقيم 
من بنغالديش، كما سجلت 28 إصابة جديدة ليرتفع العدد 

اإلجمالي لإلصابات فيها إلى 590.
وذكرت وكال��ة األنباء القطرية أن المتوفى البالغ من العمر 

57 عامًا كان يعاني من أمراض مزمنة.
ومعظم اإلصابات في قطر لعمال وافدين وأغلقت السلطات 
جزءًا كبيرًا من المنطقة الصناعية التي يعمل ويعيش فيها 

العديد من العمال.

 بريطانيا تعلن 
إصابة ثالث وزير بـ»كورونا«

أبوظبي - )س��كاي نيوز عربية(: أعلن وزير الدولة لش��ؤون 
اس��كتلندا، أليستر جاك، وضع نفس��ه في عزل صحي ذاتي 
بعد تبي��ن إصابته بفي��روس كورونا، ليصب��ح بذلك ثالث 
مس��ؤول حكوم��ي يص��اب بالمرض بع��د رئيس ال��وزراء، 

بوريس جونسون، ووزير الصحة، مات هانكوك.
وق��ال جاك، إنه قرر وضع نفس��ه في حج��ر صحي ذاتي ألنه 

يعاني من أعراض الفيروس.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونس��ون قد أعلن 
الجمعة إصابته بفيروس كورونا المس��تجد، منوهًا إلى أنه 
س��يقوم بأعمال الحكومة عبر االتص��االت عن بعد بَعد أن 

فرض عليه حجر صحي.

إسبانيا نحو األسوأ.. أعلى معدل 
وفيات بـ 832 حالة بـ»كورونا«

أبوظبي - )وكاالت، س��كاي نيوز عربية(: قالت وزارة الصحة 
اإلس��بانية، الس��بت، إن وفيات فيروس كورون��ا في البالد 
زادت 832 حال��ة أثن��اء الليل لتصل إل��ى 5690، وذلك في 
أعلى معدل يومي لحاالت الوف��اة. وأضافت الوزارة أن عدد 
ح��االت اإلصابة ارتف��ع هو اآلخر إل��ى 72248 من 64059 
الجمع��ة. وتعد إس��بانيا ثاني دولة من حي��ث عدد الوفيات 

بالفيروس في العالم بعد إيطاليا.
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ه��ذي ب��اد ق�����د رأت م��ن أم���رها ش��أنا جلل
فت��رى الجميع له��ا حم��ى كل لها طف��ل و كهل
ي��ذل وال  يض��ام  ف��ا  ومثله��ا  ب��ادي  ه��ذي 
نحن المحبة ف��ي الرخ���ا نحن الثبات وقت الوجل
ه��ا نحن نكت��ب في ال��ورى صحفا تس��طر لألزل
البح��ر علم�ن��ا الحي�����اة م��ا اش��تد إال قد س��هل
األم��ل بارق��ة  والعل��م  يوم��ه  ه��ذا  والط��ب 
ه��ذا المم��رض قد س��هر ه��ذا الخبير ق��د فصل
وم��ن الدف��اع لن��ا جنود ومن الحم��ى ظهر وظل
خل������ي��ة تعم��ل بج��د خل�����ي��ة ش��عب ال نحل
ال تعجب��وا م��ن أم��رن��ا م��ا مثلن��ا بي��ن ال��دول
س��لمان قائدن���ا ف��إن قاد الفريق حس��ن العمل
والحكم��ة نه��ج مليكنا طوب��ى لم��ن منها نهل
ن��زل بم��ا  الب��اء  ه��ذا  عنن�������ا  ارف��ع  رب��اه 
أن��ت القوي األرح��م أنت الس��م���يع أن��ت األجل
مضين��ا ف��ي الدني��ا ن��رى خي��را كثيرا ق��د همل
أغفلن��ا ع��ن ش��كر اإلل��ه؟ أعصين��ا أم زاد الزلل؟
أن��ت العلي��م لن��ا اله��دى رب اهدنا خير الس��بل
م��ا زال الك��ون عام��را بالخيرف��ي أبه��ى الحل��ل
م��ا زال الصبح مش��رقا فهن��ا جن�����ان و هنا ظلل
فس��ينتهي الوقت العصيب ويغدو ده��را قد أفل
ه��ذي الح����ي��اة م��ذ آدم أي����ام تم��ر، لها دول
فلنم��ض��ي دوم���ا عاملي��ن ب��ا تباط��ؤ أو ملل
ه��زل ال  ج�����د  الي��وم  كلن��ا  وأنت��م  فأن��ا 
ه��ا نح��ن لبين��ا الن�����دا أي��ا وطني لك ما تس��ل

د.دالل أحمد الرميحي
استشاري الغدد الصماء والسكري
مستشفى الملك حمد الجامعي

ماذا تعلمت من أزمة فيروس »كورونا«

دون الخوض ف��ي تفاصيل الفيروس وتحلياته 
العلمي��ة الدقيقة فإن وباء كورون��ا )كوفيد19( 
جاء كصفحة من صفحات الحياة ليعلمنا دروس��ا 
لن ننس��اها كغيره من النوازل فصاحب الفطنة 
فق��ط هو من يخرج من تل��ك النوازل بالدروس 

والعبر.
 تعلم��ت من هذا الفيروس الصغير الذي ال يرى 
بالعين المج��ردة أن كل تحليات االقتصاديين 
الكبار مج��رد عبث أمام قدر اهلل الذي بأمره كن 
فيك��ون فتصبح أس��واق الم��ال واألعمال مجرد 

مؤش��رات وأرقام إلى أن يأمر اهلل لتلك األنظمة 
بالعمل مج��ددا، وكذلك تعلمت أن مهما بلغت 
نظرة السياس��ي المحنك الدقيق العالم بمآالت 
األم��ور السياس��ية بزعم��ه أنها حب��ر على ورق 
وكام مجال��س إذا م��ا أراد اهلل ش��يئا في هذه 
الدني��ا الدنيئ��ة، تعلم��ت ورأيت كي��ف أن كبار 
الدول عجزت عن التصدي لهذا المرض وكذلك 
رأيت كبار الدول يشيدون بأحاديث النبي صلى 
اهلل عليه وس��لم وكيف أنه عرف عاج مثل هذه 

الحاالت قبل 1400 عام.

نعم أنها منظومة اهلل يسيرها كيف يشاء ومتى 
يشاء ويقدر الخير والشر بإذنه ويقلب الموازين 
دون س��ابق إنذار، رس��الة إلى كل أبناء جلدتي 
من بني آدم عليه السام ال ملجأ وال منجى منه 
إال إلي��ه علينا بالدعاء وكثرة االس��تغفار والتوبة 
والس��ؤال هلل بأن يردنا إلى ديننا ردا جميا وأن 
يسدد والة أمرنا للخير والرشاد وأن ترجع مملكة 

البحرين دولة آمنة مطمئنة حكومة وشعبا.

عبدالكريم العمادي

امتحان »كورونا« والعودة إلى اهلل
عام 2020 س��وف يتذكره الجميع، فالسنوات 
تطوي والعمر يمضي، ولكن في هذا العام لم 

ير العالم أجمع أمورا طيبة منذ البداية.
ل��م يكن الوباء قديما ينتش��ر به��ذه الصورة 
الس��ريعة والمخيف��ة، كم��ا ه��و اآلن، ليصل 
لب��اد المس��لمين، حيث إن الوب��اء ال يخص 

المسلمين وإنما يخص البشرية جمعاء.
فيروس كورون��ا اليوم مرض تع��دى الحدود 
والقارات والمطارات فلم نر س��ابقا وباء بهذا 
العنف أو بهذه القدرة على االنتش��ار س��ريعا، 

فهو مرض لم يرسله اهلل لدين واحد ليعاقب 
أهله وإنما مرض أصاب جميع أهل األرض.

ه��ذا الم��رض ل��م يميز بي��ن مس��لم أم غير 
مس��لم، بل أص��اب الجميع لك��ي يتعظ أهل 
الدني��ا. فيا أيه��ا الناس قفوا لحظ��ة وتفكروا 
في ملكوت الس��ماء واألرض واسألوا أنفسكم 
لماذا فعل رب العالمين ذلك؟ لم أرس��ل أحدا 
من جن��وده بهذا الصغر ليح��دث هذا الحجم 
من كبير األثر.. ترى هل يعتبر البشر ويتركون 
المعاص��ي، وه��ل هناك م��ن وقف��ة مراجعة 

وتصحيح لألخطاء؟
الكثيرون مع األس��ف نس��وا ذك��ر اهلل وزادت 
المظالي��م وتراج��ع الناس ع��ن دينهم، فهل 
هذا الوباء ابتاء أم رحمة ليذكرنا اهلل سبحانه 
وتعال��ى بقدرت��ه ويتوقف العص��اة وليهتدوا 
قب��ل فوات األوان ولينذر أهل األرض بالتوقف 
والرج��وع إلي��ه وأنه ق��ادر عل��ى أن يهلكهم 

جميعا في لحظة وأن يبدل قوما بغيرهم؟

جميلة الخاجة

التماس لإلقامة الجبرية 
في البيوت بدل السجن

ثمة خوف من تفش��ي وب��اء كورونا )كوفي��د 19( في العالم 
أجم��ع، وفي الس��جون ثمة ش��باب داخل س��جن واحد، وفي 
ظل وجود خطر على س��امتهم وس��امة رج��ال األمن، أرفع 
هذا االلتم��اس للجهات المعنية بإطاق س��راح من هم في 
الس��جون وإصدار عف��و عنهم بضم��ان إل��زام ذويهم لهم 
باإلقامة الجبرية في منازلهم؛ حفاظا على سامتهم وسامة 
المجتم��ع البحرين��ي، لحين زوال هذه الغم��ة. كلي أمل بأن 
تصل رس��التي إلى كبار المسؤولين، داعية اهلل أن يكون لها 
صدى طيب، وأن يتم األخذ بها، وآخر القول أستذكر فيه قول 
اهلل تعال��ى: »واعتصموا بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا واذكروا 
نعمت اهلل عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 

كذلك يبين اهلل لكم آياته لعلكم تهتدون«.

منيرة ربيع

 أنهكتني الديون وتكاليف 
عالج والدتي أثقلت كاهلي

تعرضت والدتي إلى جلطة دماغية منذ سنة 
تقريبا، رافق الجلطة ارتفاع في السكر وصل 
إلى 700، وخال نقلها للعاج أصابها كس��ر 

في عظمة الفخذ أيضا.
ونظ��را لوجوده��ا بمفرده��ا حي��ث ال يوجد 
ل��دي إخوان وال أخوات ووال��دي متوفي كان 

البد عل��ي من توفير جليس��ة لها فضا عن 
مصاري��ف عاجه��ا وتوفير األدوي��ة الازمة 
لها، وكل ذلك يتطلب مني استقطاع شهري 
لمبل��غ 150 دينارا تقريبا، فضا عن التزامي 
بقس��ط ش��هري 329 دين��ارا وطبع��ا هناك 
صعوبة ش��ديدة بي��ن توفير مبل��غ الوالدة 

ودفع القسط إلى جانب االلتزامات الشهرية 
لذلك أتقدم بطلب تأجيل األقساط الشهرية 
علي، لكي أتمكن من القيام بالتزاماتي تجاه 

أمي المريضة.

البيانات لدى المحررة

ها نحن لبينا النداء
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العمل التطوعي خدمة إنسانية وطنية
يعد العمل التطوعي خدمة إنسانية وطنية تهدف إلى 
حماي��ة الوطن وأهله من أي خطر. وفي بعض الدول 
العالم يعتبر التط��وع إلزاميًا للذين ال تنطبق عليهم 
شروط الخدمة العسكرية ممن هم في سن 60-20 
س��نة، فالمتطوع هو الشخص الذي يسخر نفسه عن 
طواعي��ة ودون إك��راه أو ضغوط خارجية لمس��اعدة 
ومؤازرة اآلخرين بقص��د القيام بعمل يتطلب الجهد 

وتعدد القوى في اتجاه واحد.
وتتمثل أهمية العم��ل التطوعي في تكميل العمل 
الحكوم��ي وتدعيم��ه لصالح المجتم��ع عن طريق 
رفع مس��توى الخدمة أو توسيعها، إلى جانب توفير 
خدمات قد يصعب على الجهات الحكومية تقديمها 
لما تتس��م به األجهزة التطوعية من مرونة وقدرة 
على الحركة الس��ريعة، وتطبيق األس��لوب العلمي 
من خ��ال خب��راء متطوعين وصنع قن��وات اتصال 
مع الدول أخرى من دون حساس��ية أو التزام رسمي 
واالس��تفادة من تجاربها الناجعة القابلة للتطبيق، 
وجلب خبرات من خارج الب��اد من منظمات أهلية 
مهتم��ة بالمج��ال نفس��ه بجان��ب المش��اركة في 
ملتقيات أو مؤتم��رات لتحقيق تبادل الخبرات ومن 

ثم مزيد من االستفادة والنجاح.
التط��وع ظاهرة مهمة للداللة عل��ى حيوية المجتمع 
وإيجابيته��ا، لذلك يؤخذ مؤش��رًا للحك��م على مدى 
تقدم الش��عوب، وإبراز الصورة اإلنس��انية للمجتمع 
وتدعيم التكامل بين الناس وتأكيد اللمس��ة الحانية 
المجردة م��ن الصراع والمنافس��ة، وينظر إلى قطاع 
التطوع على أنه قطاع رائد والس��بب يرجع إلى كونه 
جهاز مستقل، وصغير الحجم، األمر الذي يساعده على 
تجريب أمور جديدة أو تغيير وتحسين األمور القائمة، 
ب��دون أن تكون هناك أي عقب��ات أو صعوبات. األمر 
ال��ذي ال يتوفر في جهاز كبي��ر، وبيروقراطي كالجهاز 

الحكومي.
إن العمل التطوعي يزيد من لحمة التماسك الوطني. 
وه��ذا دور اجتماعي هام يقوم ب��ه العمل التطوعي. 
مقارن��ًا بالعمل جمع التبرعات وإيجاد الجو المناس��ب 
للمجتمع للتبرع بحرية لمس��اعدة الناس ال يعرفونها 
يعد مكون أساس��ي للمجتمع الصال��ح، وبنفس هذا 
المقياس فإنه من األهمية للمجتمعات إتاحة الفرصة 

أمام المواطنين للعطاء التطوعي إن رغبوا بذلك.
ويواج��ه العمل التطوعي معوقات ف��ي كافة االعمال 

من عقبات تحد من فاعليت��ه بين تلك العقبات منها 
المعوقات المتعلقة بالمتط��وع، مثل الجهل بأهمية 
العمل التطوع��ي، وعدم القيام بالمس��ؤوليات التي 
أس��ندت إليه في الوقت المحدد، ألن المتطوع يشعر 
بأن��ه غير مل��زم بأدائه في وقت مح��دد خال العمل 
الرس��مي، الس��عي وراء الرزق وعدم وجود وقت كاف 
للتط��وع، وع��زوف بع��ض المتطوعين ع��ن التطوع 
في الجمعيات واألندية ليس��ت قريبة من س��كنهم، 
وتع��ارض وقت المتطوع مع وقت العمل أو الدراس��ة 
مما يفوت عليه فرصة االشتراك في العمل التطوعي.

وثم��ة معوق��ات أخرى متعلق��ة بالبع��ض الجمعيات 
الخيرية، مثل عدم وجود خبراء ملمين في ادارة العمل 
للمتطوعين تهتم بش��ؤونهم وتعينهم على االختيار 
المناسب حس��ب رغبتهم، وعدم اإلعان الكافي عن 
أهداف الجمعية او ناد بأنش��طتها، وعدم تحديد دور 
واضح للمتطوع وإتاح��ة الفرصة للمتطوع الختيار ما 
يناس��به بحرية، وع��دم توافر برامج خاص��ة لتدريب 
المتطوعين قب��ل تكليفهم بالعمل، وع��دم التقدير 
المناس��ب للجه��د ال��ذي يبذل��ه المتط��وع، وإرهاق 
كاهل المتطوع بالكثير من األعمال اإلدارية والفنية، 

والمحاباة في إس��ناد األعمال، وتعيين العاملين من 
األق��ارب من غي��ر ذوي الكفاءة، إضاف��ة إلى معوقات 
أخرى كالش��للية والس��يطرة والخوف م��ن التجديد، 
والتعامل مع العمل الخيري بأنه س��ر يجب المحافظة 

عليه وعدم نقاش ما يمكن نقاشه.
وهناك معوقات متعلق��ة بالمجتمع، مثل عدم الوعي 
الكافي بين أفراد المجتمع بأهمية التطوع واألهداف 
التي يس��عى إل��ى تحقيقها. فثقافة التط��وع متدنية 
بش��كل كبي��ر ف��ي كثي��ر م��ن المجتمع��ات العربية 
والعالمية.، واعتقاد البع��ض التطوع مضيعة للوقت 
والجهد وغي��ر مطلوب، وعدم ب��ث روح التطوع بين 
أبناء المجتمع منذ الصغر، وأخيرا ما يوجد من البعض 
الرؤس��اء من اس��تقالية وع��دم والوض��وح بالوائح 

والتنظيمات مما يتسبب بالضبابية وعدم الوضوح.
م��ن هذه المعوقات وغيرها، تتضح أهمية الوعي بها 
وفهم كيفية التغلب عليها من أجل ضمان استمرارية 
العمل التطوعي الذي يعتبر أس��اس التطوير والتغيير 

في المجتمع الذي يتطلع إلى رفعة اإلنسان ونمائه.

عمار جناحي
الناشط في العمل التطوعي 

»حمد الجامعي« 
يلبي نداء الوطن 

فـــــي التصدي 
النتشار »كورونا«.. 

قصيدة مهداة من 
الطاقم اإلداري 

والطبي إلى شعب 
مملكة البحرين.
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الخليـــج ومتجرهـــا  فـــازت صيدليـــة 
العمومـــي بمناقصـــة لـــوزارة الصحـــة 
لشـــراء مســـتعجل ألجهزة االستشعار 

الحـــراري لكشـــف فيـــروس “كورونـــا” 
الدولـــي  البحريـــن  بمطـــار  المســـتجد 

والموانئ بقيمة 49 ألف دينار.

49 ألف دينار ألجهزة كشف “كورونا”

)08(

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

المنامة - بنا

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

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

أينما كانوا.

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

رحالت جوية مباشرة إلى البحرين تتوافق مع االجراءات االحترازية الطبية.

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

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

للقواعد الصحية الالزمة كما توصي 
بها منظمة الصحة العالمية.

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

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

اآلن في الدوحة.

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

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

من بنوك سعودية لمحاربة “كورونا”

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

نظرائهم بدول الخليج والمنطقة والعالم.

هورة عالي تحت مجهر “البالد”

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

القطاع الزراعي.
قبل عقد من الزمان كانت مســـاحة 

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

قادرا على المنافسة.

القطاع العجوز.. فرص اإلنعاش سانحة

)05 - 04(
)02(

عقدت سوليدرتي البحرين،  «
الخميس اجتماع الجمعية 

العامة العادية للسنة المالية 
2019، حيث وافق المساهمون 

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

عادي يملكه المساهمون.

أّكد نائب رئيس هيئة األركان  «
المشتركة األميركّية جون هايتن 

استمرار العملّيات العسكريّة 
األميركّية في الخارج على الرّغم من 

تفّشي كورونا الذي ُيجبر الجنود 
على اتّخاذ احتياطات غير مسبوقة 

لحماية أنفسهم من الفيروس.

شّكلت صناعة صيد اللؤلؤ أهمية  «
على مّر التاريخ بالنسبة القتصاد 

البحرين، حيث كانت العاصمة 
السابقة المحرق مركزها 

العالمي، وتم تشييد مركز زوار 
طريق اللؤلؤ ضمن موقع مسار 

اللؤلؤ في المحرق البحرينية.

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

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

فيها العبو منتخبنا 
الوطني األول لكرة 

القدم.

1608121915

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

تأمين عودة 
البحرينيين 
العالقين 
معززين 
مكرمين

سمو رئيس الوزراء

أمل الحامد

سيدعلي المحافظة | تصوير رسول الحجيري

مليون ريال
160

سعيد محمد وإبراهيم النهام

اسمهان بوخوة
حصد التميز 

باألفكار الشبابية

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

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

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

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

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

عليهم؟

“كورنا” يفرض خروج حس المسؤولية من العزل

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

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

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

الطقس بشكل كبير.

“كورونا” يضرب توقعات الطقس

)١٧(

المنامة - األهلي المتحد

المنامة - بنا

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

عبر حلولـــه الرقمية المتكاملة المتوفرة 
لهم دون مغادرة منزلهم.

“األهلي” يروج 
لخدماته الرقمية

)09(

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

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

األشقاء في سلطنة  عمان، حيث تم اتخاذ 

كل اإلجراءات االحترازية الطبية المحكمة 
المتبعة من وزارة الصحة لكل القادمين 

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

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

المواطنين، واتخاذهم جميع اإلجراءات 
االحترازية والوقائية بما يحفظ صحة وسالمة 

الجميع.
وأشادت رئيس األوقاف الجعفرية يوسف  «

الصالح بجهود الحكومة بمختلف األجهزة 
والمؤسسات بالتضافر مع المجتمع لتجاوز 

الظرف الصحي الراهن.

وصول المواطنين العالقين في مسقط

محرر الشؤون المحلية

)٠٦(



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني
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تـقـديــًرا لجـهــود خــادم الـحـرمـيــن و “أبـطــال الـصـحـــة”

160 مليون ريال لمحاربة “كورونـا”

من أجمل األوصاف التي استخدمتها 
المصـــارف والمجموعـــات الماليـــة في 
وهـــي  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
الضخمـــة  الماليـــة  تقـــدم مســـاهماتها 
لدعـــم الحكومة والقطاع الصحي في 
مواجهـــة كورونا، أن هذه المســـؤولية 
الوطنية اإلنســـانية تمثل عرفاًنا بدور 

الدولة وبجهود “أبطال الصحة”.
ويمكـــن العـــودة إلـــى يـــوم الخميـــس 
القمـــة  الجتمـــاع   2020 مـــارس   26
لمجموعـــة  االفتراضيـــة  االســـتثنائية 
الحرميـــن  خـــادم  برئاســـة  العشـــرين 
العربيـــة  المملكـــة  عاهـــل  الشـــريفين 
السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســـعود، والتـــي تنـــاول فيهـــا، على 
الصعيـــد االقتصـــادي، تباطؤ معدالت 
النمـــو واضطـــراب األســـواق الماليـــة، 
ودور المجموعـــة في التصـــدي لآلثار 

االقتصادية لجائحة الكورونا.
وحيـــال ذلـــك، شـــدد خـــادم الحرمين 
تنســـيق  ضـــرورة  علـــى  الشـــريفين 
اســـتجابة موحـــدة لمواجهـــة وإعـــادة 
الثقـــة فـــي االقتصـــاد العالمـــي، ومـــن 
بين ذلك ترحيب المملكة بالسياسات 
والتدابير المتخذة من الدول إلنعاش 
مـــن  ذلـــك  يشـــمله  ومـــا  اقتصادهـــا، 
حـــزم تحفيزيـــة، وتدابيـــر احترازيـــة، 
وإجـــراءات  قطاعيـــة،  وسياســـات 
لحمايـــة الوظائـــف، وتعزيـــز التعـــاون 
والتنســـيق في كل جوانب السياسات 

االقتصادية المتخذة.
وفـــق هذه الرؤية التـــي طرحها خادم 
الحرميـــن الشـــريفين، بـــل وقبـــل قمة 
العشـــرين، بـــرزت مبـــادرات المصارف 
فـــي  العاملـــة  الماليـــة  والمجموعـــات 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية لتعاضد 
جهود الحكومة في مواجهة تداعيات 
كورونا، وســـارعت 12 مجموعة مالية 
زادت  مســـاهمات  لتقديـــم  ومصرًفـــا 
على 160 مليـــون ريال، والجميل في 
األمر، هو أن بيانات وتصريحات تلك 
المؤسســـات أغدقت أوصاف “أبطال” 
علـــى أولئـــك الذين يحصنـــون الوطن 
بإخالصهـــم وهم جميـــع العاملين في 

القطاع الصحي.
فـــإن  المتوافـــرة،  المعلومـــات  ووفـــق 
قائمة المصارف والمجموعات المالية 
 33 األهلـــي:  البنـــك  التالـــي:  شـــملت 
مليـــون ريال، بنك الرياض: 17 مليون 
ريـــال، مصـــرف الراجحـــي 25 مليون 
ريال، البنك الســـعودي لالستثمار 6.5 
مليون ريال، بنك الجزيرة 5.6 مليون 
 12 الوطنـــي  العربـــي  البنـــك  ريـــال، 
مليـــون ريال، مجموعة ســـامبا المالية 
16.5 مليـــون ريـــال، مصـــرف اإلنمـــاء 
البنـــك الســـعودي  8.5 مليـــون ريـــال، 
البريطانـــي “ســـاب” 17 مليـــون ريال، 
بنـــك البـــالد 5.6 مليـــون ريـــال، البنك 

الســـعودي الفرنســـي 12 مليون ريال، 
 2 الســـعودية  الدولـــي  الخليـــج  بنـــك 

مليون ريال.
ووضعـــت تلـــك المصـــارف التبرعـــات 
تحت تصـــرف الدولة لتحقيق أهداف 
عـــدة منهـــا مكافحـــة جائحـــة كورونا 
للمســـاعدة في توفير مـــا يحتاج إليه 
المريـــض مـــن عـــالج ولإلســـهام فـــي 
تمويـــل البرامـــج الوقائيـــة واألبحاث 
الصحيـــة، ومواجهـــة تداعيات األزمة 
علـــى المجتمع واالســـتقرار المعيشـــي 
والمجتمعي، كدور وطني مهم للقطاع 
الخـــاص لخدمـــة المجتمـــع ومســـاندة 

الحكومة الرشيدة في جهودها.

خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين

 الرد الجميل

ال شــيء فــي الدنيــا جميــل كالــرد الجميــل، هــو أول تصريــح لــأب الرئيــس، 
عرفــان وإيمــان، اطمئنــان وامتنان للعاهل المفدى وولي عهــده األمين، لأمة 
بأســرها علــى مــا قامــوا بــه عندما كان ســموه في رحلــة االستشــفاء األخيرة 

بالخارج.
ثقافــة الشــكر، وروعــة رد الجميــل، وبشاشــة دماثــة الخلــق، هي المثــل العليا 

التي تعلمناها من المهد إلى اللحد.
الكون يعاني، ونحن أيًضا، جائحة كورونا تجثم على البشرية بثقلها المهيمن، 
ونحــن نقــاوم، اليد فــي اليد، والكتف بالكتف، كلنا على قلب رجل واحد، كلنا 
في الشــدائد ســواء، أمام الداء والوباء، وبعد زوال الغمة وعودة الحياة إلى 

مجريات أمورها بإذن هللا.
إنها ســنة القائد عندما يكون اإليمان ديدنه، والوفاء ســبيله، والعطاء معلمه 

على الطريق.
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفــة بن ســلمان حفظه هللا 
ورعاه باشر تصريحاته بعد العودة المباركة بتلقيننا دروًسا في ثقافة الشكر، 
كيــف يكــون العرفــان بالفضــل منهجــه، واالعتــراف بالحــق عنوانــا للحقيقــة، 

والتواصل بحميمية هو الطريق القويم لمن ضلوا الطريق.
سمو الرئيس يستهل تصريحاته بعد العودة الميمونة بالشكر للعاهل المفدى، 
لســمو ولــي عهــده األميــن حفظهمــا هللا ورعاهما ولشــعب البحريــن أجمعين، 
وعًدا بوعد، وفاء بوفاء، وصدًقا بصدق، هكذا هو خليفة بن ســلمان، وهكذا 
هــم قادتنــا النبــالء، وهكــذا هــي مملكــة البحريــن، فــي ضميرها الفتــي، وفي 
تاريخهــا التليــد، فــي عمقهــا األبــي، وفي حاضرهــا المجيــد، تقاوم مــع الدنيا 

هجمة الغيب، وشراسة المنقلب، وجائحة البلوى.
خليفة بن ســلمان يطمئن بني وطنه: ســنعود كيفما كنا، ســننتصر على الوباء 
بــإذن هللا، اطمئنــوا يــا جماعة الخير، كلنا معكم، نشــد مــن أزر بعضنا البعض، 

ونتوق إلى بعضنا البعض، ونفي بالعهود مع بعضنا البعض.
فــي أول تصريحــات ســمو رئيس الوزراء بعد العــودة الميمونة يظهر المعدن 
النفيــس مــن قمقمه النفيس، يبدو للعيان وكأنه صرح تليد، جادة من جادات 
إيماننا بالله ورســوله، خلق رفيع من أخالق تعاليم ديننا اإلســالمي الحنيف، 

ومثل يحتذى من أمثلة القادة األوائل والسادة األجالء وعلمائننا األولياء.
شــأني فــي ذلــك شــأن الكثيريــن مــن أبنــاء هــذا الوطــن الحبيــب شــعرت مــع 
تصريحــات الرئيــس القائد بأن الدنيا مازالت بخير، وأن األب الحنون قد عاد 
مــن رحلته ليكتمل بذلــك المثلث الذهبي للقيادة الحكيمة، وأن األب الحنون 
قد عاد من رحلته كي ينضم إلى الصفوف بقلب ملؤه الحب واإليمان، بروح 

مفعمة بالبذل والعطاء، والوفاء من اإلنسان ألخيه اإلنسان.
شــعرت بــأن الــرد الجميــل هــو رد للجميــل، وأن الســلوك النبيــل هــو صــراط 

مستقيم لكل أمل جديد وكل غد سعيد.
سموه يقول للمواطنين: أنتم بأيدي حكومة أمينة، طبًعا نحن بأيدي حكومة 
أمينــة، وقيادة حكيمة، وشــعب وفي، كلنا في الســراء والضــراء واحد، وكلنا 

في الجائحة رقم صعب بإذن هللا.
عندمــا يتحــدث القائــد فــي عودتــه، وحيــن يلتــف الشــعب مــن حولــه، نــدرك 
شــأننا في ذلك شــأن األوائل المخضرمين، بأن الشــدائد ستمر، وأن المصائب 
ســتزول، وأن الوطن الكوني الكبير البد له أن يعود إلى حقائق األشــياء، إلى 
تقاليدنــا التــي توارثناها، إلى أخالق العشــيرة التي تحكــم بالعدل، وتتق هللا 
في ناسها وإنسانها، وتؤمن مثلما هي الطبيعة الخالقة دائًما بأنه ال يصح إال 
الصحيح، وأن أهلنا كأهل مكة أدرى بشــعابها، وأن قادتنا هم ناســنا وأولياء 

أمورنا، نحن دائًما وأبًدا في أيد أمينة، نحن بإذن هللا في أيدي أمينة.

بقلم:  الدكتور عبداهلل الحواج

فعاليات لــ “^”: تجاوز المحنة يستلزم دعًما من التجار
ــم ونــــظــــرائــــهــــم بـــــــــدول الـــخـــلـــيـــج ــ ــه ــ ــائ ــ ــآب ــ أســـــــــوة ب

التجـــار  كبـــار  فعاليـــات،  طالبـــت 
بتســـجيل  واإلســـراع  بالمبـــادرة 
الشـــعب  تجـــاه  الوطنـــي  الموقـــف 
والحكومة لمواجهة جائحة فيروس 
صنـــدوق  تأســـيس  عبـــر  “كورونـــا” 
المالـــي  الدعـــم  وتوفيـــر  تضامنـــي، 
للمواطنين من ذوي الدخل البســـيط 
والمحـــدود، موضحيـــن أن صمتهـــم 
الراهن غيـــر مقبـــول، ويخالف وقفة 
الدولـــة الدائمـــة معهـــم، ويناقـــض - 
بالســـياق - مواقـــف نظرائهـــم بـــدول 

الخليج والمنطقة والعالم.

موقف غائب

وقـــال النائـــب األول لرئيس مجلس 
النـــواب عبدالنبـــي ســـلمان  “جارنـــا 
هـــم عيال البلـــد ونحن نكـــن لهم كل 
االحتـــرام والتقدير، ولكن وفي هذه 
األزمـــة تحديـــدًا، كنـــا ننتظـــر منهـــم 
الموقف الحازم والداعم، ســـواء من 
قبـــل تجـــار الغرفـــة، أو مـــن التجـــار 
اق  من خـــارج الغرفـــة، وبموقف ســـبَّ
يعكس الشـــراكة مع الوطن، في ظل 
وجود تضامن شـــعبي ورســـمي على 

جميع المستويات”.
وأضاف ســـلمان بتصريحه لـ” البالد” 
أن “الـــدور المفتقـــد بهـــذه األزمة هو 
الدولـــة  أن  خصوصـــا  التجـــار،  دور 
اقتصاديـــة  ظـــروف  مـــن  تعانـــي 
ويتوقـــع  األزمـــة،  ســـبقت  صعبـــة 
بأنهـــا تضاعفـــت اآلن، لـــذا فـــإن على 
التجار المقتدرين المبادرة بتأسيس 

صندوق تضامن وطني، وهو موقف 
لن ينساه لهم شعب البحرين”.

وقـــال “الدولـــة قدمـــت لهـــم حزمـــة 
اقتصاديـــة كبيرة، وهـــو أمر يحملهم 
المسؤولية بتفعيل الموقف الرديف، 
وعليهـــم بذلك االقتـــداء بتجار دول 
الجـــوار والذيـــن بـــادروا من نفســـهم 
أو  طلـــب  دون  البلـــد،  خدمـــة  إلـــى 
توجيـــه من أحد، عليهم ببســـاطة أن 
يضحـــوا بجـــزء مـــن أرباحهـــم ألجل 

البحرين”.

تساؤالت كثيرة

بـــدوره، قال النائب محمـــد بو حمود 
إن صمـــت التجـــار مع اســـتمرار أزمة 
فيـــروس “كورونا” تثير لـــدى الجميع 
عالمـــات اســـتفهام كبيـــرة، خصوصًا 
أن حكومـــة مملكـــة البحريـــن كانـــت 
علـــى الـــدوام كريمـــة معهـــم، فاتحـــة 
كل األبـــواب والتســـهيالت، ومغدقـــة 
عليهم بالمناقصـــات العمالقة، والتي 

يحصدون منها ماليين الدنانير. 

محدودو الدخل

وفي ذات الصعيد، قال عضو مجلس 
الشـــورى بســـام البنمحمد “نتمنى أن 
نلمـــس مبادرات فاعلة مـــن قبل كبار 
التجار والشركات التجارية العمالقة، 
وأن تكـــون هنالك حمالت مســـاعدة 
مـــن قبـــل المقتدرين منهـــم لتخفيف 
الضـــرر على محـــدودي الدخل وعلى 
الدولـــة نفســـها، قبالـــة المســـؤوليات 
الجسام التي تتحملها بمعزل عنهم”.

وتابـــع أن “كثيـــرا مـــن كبـــار التجـــار 
يحســـبوا  لكـــي  اليـــوم  منشـــغلون 
حجـــم الضرر التجـــاري عليهم، وآلية 
تعويضـــه، دون أن يلتفتـــوا لمـــن هم 
أقـــل منهـــم شـــأنا وهـــذا أمـــر خاطئ 

وغير مقبول”.
فـــي  ذلـــك،  عليهـــم  “نؤكـــد  وأردف 
ظـــل وجـــود المبـــادرات الكبيـــرة من 
الحكومـــة لهم، والتـــي تدعمهم دائمًا 
في الضرر والشـــدة، والمطلوب منهم 
تتـــرك  التـــي  المبـــادرات  ينفـــذوا  أن 
األثـــر والتغييـــر فـــي النـــاس، والتـــي 

تحفـــز البقيـــة على عمل خير، أســـوة 
بنظرائهم بدول الخليج”.

تسجيل الموقف

من جانبه، قال السفير السابق حسين 
الصباغ إن التجار في البحرين كانوا 
معروفين منذ الخمســـينات بالمبادرة 
وتسجيل المواقف، وكانوا يتبرعون 
ويســـاعدون الناس، بخـــالف الوقت 
الراهـــن إذ يصنـــف بالتـــردد الغريـــب 

وغير المفهوم. 
وأوضح الصباغ “يجـــب على التجار 
أن يسجلوا موقفا وأن يساهموا برفع 
هذا البالء عن البحرين، خصوصًا أن 
لهـــم تاريخا كبيرا فـــي تنفيذ مواقف 
التجاريـــة  العوائـــل  باألخـــص  عـــدة، 
والذيـــن كان آباؤهم يقفون المواقف 
الكبيـــرة مـــع المواطـــن، ناهيـــك عـــن 
ان هـــذه الضائقـــة المالية لن تســـتمر، 
ولقد مـــرت البحريـــن بمواقف كثيرة 
وعديـــدة، ولكـــن وبتكاتـــف الجميـــع، 

استطاعت أن تتخطى كل ذلك”.

بسام البنمحمدمحمد بو حمودعبدالنبي سلمان

كلمات سمو رئيس الوزراء أثلجت قلوب المواطنين
بوعنــق يشيــد باهتمــام سمــوه بملــف البحرينييــن العالقيــن بالخــارج

رفـــع عضـــو اللجنـــة النوعيـــة الدائمـــة 
لحقـــوق اإلنســـان النائب خالـــد بوعنق 
عضـــو مجلـــس النـــواب أســـمى آيـــات 
الشـــكر وعظيـــم االمتنـــان إلـــى رئيس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
بـــن ســـلمان آل خليفـــة علـــى  خليفـــة 
متابعـــة ســـموه ببالـــغ األهميـــة عـــودة 
العالقيـــن  البحرينييـــن  المواطنيـــن 

بالخارج.
الـــى أن تأكيـــد ســـمو  وأشـــار بوعنـــق 

رئيـــس الوزراء حـــرص الحكومة على 
عودة أبنائنا الذين تقطعت بهم السبل 
احترازيـــا،  المطـــارات  إغـــالق  بســـبب 
مـــع أخـــذ كل اإلجـــراءات االحترازيـــة 
والتدابير الوقائية التي تضمن سالمة 
المواطنيـــن العائدين وطاقـــم الطائرة، 
معززيـــن  لبالدهـــم  عودتهـــم  وتكفـــل 
الحكومـــة  حـــرص  يعكـــس  مكرميـــن، 
والقيـــادة الرشـــيدة على أبنـــاء الوطن 

ورعايتهم.
وأشـــار إلـــى أن كلمـــات ســـموه أثلجت 
قلوب المواطنين بعد أن قالها صراحة 

وبوضـــوح إن ســـالمة المواطـــن هـــي 
أولوية أينما كان، وال نقبل أبدا وتحت 
ألي  مواطـــن  يتعـــرض  أن  مبـــرر  أي 
مكـــروه، والحكومة لم ولن تتخلى عن 
مواطنيها فهم في رعايتها أينما كانوا.
القيـــادة  متابعـــة  أن  بوعنـــق  وختـــم 
الرشـــيدة إلـــى ملف العالقيـــن بالخارج 
تبرهـــن تلمســـهم للمواطنيـــن عن كثب 
وكبيـــرة،  صغيـــرة  لـــكل  ومتابعتهـــم 
ونطالب من وزارة الخارجية والجهات 
ذات العالقـــة لإلســـراع فـــي إنهاء هذا 

خالد بوعنقالملف بشكل عاجل.

المنامة - بنا

أعلنـــت وزارة الصحـــة بأنه نظًرا إلى الظـــروف الراهنة وبهدف تنظيـــم كفاءة العمل 
بالرعايـــة األولية، فقد تقرر تغيير ســـاعات العمـــل بالمراكز الصحية ابتداء من األول 
مـــن أبريـــل المقبل، حيث ســـتعمل كافة المراكز الصحية يومًيا من الســـاعة الســـابعة 
صباًحـــا وحتـــى الســـاعة الســـابعة مســـاًء، فيما عـــدا كل مـــن مركز المحرق الشـــمالي 
الصحي ومركز يوســـف انجنيـــر الصحي ومركز حمد كانو الصحي بالرفاع ســـتكون 

ساعات العمل بهذه المراكز على مدار  ٢٤ ساعة.
أما مركز محمد جاسم الصحي، فستكون ساعات العمل من الساعة السابعة صباحا 
وحتى الســـاعة ١١ مســـاًء. أما بالنســـبة لمركز الشيخ ســـلمان الصحي، فسوف يقوم 
باســـتقبال المراجعين في الفترة الصباحية فقط وذلك من الســـاعة الســـابعة صباحا 
وحتى الســـاعة الثانية والربع ظهًرا. وأشـــارت وزارة الصحة إلى أنه ســـوف تستقبل 
مراكز الـ ) 24 ساعة( المرضى التابعين للمراكز الصحية خارج ساعات الدوام وخالل 

إجازة نهاية األسبوع واإلجازات الرسمية.

تغيير ساعات عمل المراكز الصحية

إبراهيم النهام

 محرر الشؤون المحلية

سعيد محمد



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

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

فـــي تذليل مختلـــف التحديات من 
أجـــل الحفاظ على صحة وســـامة 

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

أن يحفظ البحرين قيادة وشعبًا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للبشرية.

أنور حبيب الله
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اجتماع إلكتروني للجنة اإلسكان تناول الموضوعات العاجلة

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

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

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

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

من الخدمات اإلسكانية.

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

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

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

إليها والرد عليها.

جانب من االجتماع اإللكتروني

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - جمعية البحرين للتدريب

عطية يشيد بجهود التصدي لـ “كورونا”

بدور المالكي

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

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

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

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

في الصين وكوريا وفرنسا وأميركا.

محرر الشؤون المحلية

المنامة - معهد التنمية السياسيةالمنامة - “بيبا”

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

الحفـــاظ علـــى مؤشـــرات أداء حكومي 
مرتفعة ترتقي بالتطلعات الوطنية.

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

يحصـــل  التـــي  التعليميـــة  المخرجـــات 
عليها المتلقي.

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

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

المستوى العالمي.

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

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

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

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

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

لألزمة.

إيمان جناحيرائد شمس

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

أحمد عطية



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
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الصفحة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rashed.ghayeb@albiladpress.com

راشد الغائب

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

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

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

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

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

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

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

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

أي انتهاك للحريات الشخصية.

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

االستثنائية.

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

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

عودتهم لبالدهم معززين مكرمين.

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

الرســـمية واألهليـــة التـــي تقـــدم الدعـــم 
والمساندة للمجتمع.

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

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

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

ممكن، وبتضافر جهود الجميع.

مبنى إدارة األوقاف الجعفرية

المنامة - األوقاف الجعفرية

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

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

سالمتهم وسالمة عائالتهم وطاقم الطائرة وكذلك المواطنين والمقيمين.

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

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

المعتمـــدة من جانـــب منظمة الصحة 
العالمية.

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

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

من الخارج.

المنامة - وزارة الصحة

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

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

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

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

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

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

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

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

بأهمية إعادة تشييد السور الفاصل 
ودراســـة بعـــض الحلـــول المقترحة 

لتطوير المنطقة.

المنامة - محافظة العاصمة

زيادة المقاعد عند 
الملعب الشعبي 
والمقبرة وإيجاد 

حل للتلوث

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

موالنا جالل الدين الرومي            «

تيار
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المنامة - أمانة العاصمة

االحترازيـــة  لإلجـــراءات  تنفيـــذا 
تتخذهـــا  التـــي  الحازمـــة  والخطـــوات 
مملكة البحرين للحد من انتشار فيروس 
أمانـــة  أعلنـــت   ،)19 )كوفيـــد  كورونـــا 
العاصمة عن تغيير مواعيد عمل السوق 
المركزيـــة )المنامة( لتصبح أوقات زيارة 
حراج الخضروات والفواكه “للتجار” من 
الســـاعة 1:00 فجرا ولغاية 6:00 صباحا 
مـــع مراعـــاة العـــدد المتفـــق عليـــه داخل 
ســـاحة الحراج.  جاء ذلك في االجتماع 

الـــذي عقد الجمعـــة بين أمانـــة العاصمة 
األســـواق  قســـم  رئيســـة  فـــي  ممثلـــة 
واألمالك المهندسة ريم بوجيري والقائم 
بأعمـــال رئيس قســـم الشـــؤون اإلدارية 
ســـعاد الماجد ومســـؤول الســـوق يونس 
مرهون وبين شـــرطة النعيـــم ممثلة في 
العقيـــد ركـــن أســـامة المحـــري والمقـــدم 
عبـــدهللا العميـــري ومـــن جانـــب الغرفـــة 
الغذائيـــة  خالـــد  الثـــروة  لجنـــة  رئيـــس 
األميـــن؛ لوضـــع خطـــة النســـيابية حركة 

حافالت التجار والمستهلكين للسوق.

تعديل على مواعيد حراج الخضروات والفواكه في “المركزي”

“^” تتابع أوضاع الطلبة البحرينيين في األردن
نعيـــش الخـــوف والقلـــق ونتمنـــى إعادتنـــا إلـــى الوطـــن فـــي أســـرع فرصـــة

يعيــش فــي محافظــة “إربــد” بالمملكــة األردنيــة الهاشــمية عــدد كبير مــن الطلبــة البحرينييــن، وفي ظــل الظروف 
الراهنة بسبب “أزمة كورونا” وتعقيداتها، تزداد ظروف الطلبة صعوبة في ظل الخوف والقلق والترقب خصوًصا 

بعد عزل “إربد”، ما ضاعف حالة القلق لدى الطلبة هناك، وذويهم هنا في البلد.

ومـــن خـــالل التواصـــل مـــع عدد 
مـــن الطالب، أبلغـــوا “البالد” أنهم 
يعيشـــون أزمة حقيقية من نواح 
عدة: دراسية ومعيشية وصحية 
منـــذ أكثر مـــن أســـبوعين، وتبلغ 
درجـــة القلـــق أعالهـــا لديهـــم مع 
وتشـــديدها  اإلجـــراءات  توالـــي 
بشـــكل صارم مع تسجيل حاالت 
 19 كوفيـــد  بفيـــروس  مصابـــة 
بشـــكل يومـــي إلـــى حـــد إعـــالن 
محافظة “إربد” موبوءة وبالتالي 
عزلها عـــن بقيـــة المحافظات، ما 
يرفع القلق والخوف لدى الطلبة.

ويدرس فـــي الجامعات األردنية 
قرابـــة 150 طالبـــا، وهـــذا الرقـــم 
ليـــس رســـمًيا وإنما هو مـــا قدره 
الطلبة أنفسهم، لكن الجانب األهم 
هـــو أن الكثيرين منهم يواجهون 
مصاعب كبيـــرة في توفير المال 
والغذاء وبعض الخدمات المهمة 
كشـــبكة االنترنـــت واالتصـــاالت، 
أن  “م.حســـن”  الطالبـــة  وتصـــف 
مـــن بيـــن الطالب مـــن يعاني من 

أمـــراض مزمنـــة كالســـكلر والربو 
ويحتاجـــون إلى توافـــر األدوية 
ومراجعـــة  بعالجهـــم  الخاصـــة 
دوري  بشـــكل  المستشـــفى 
للحصـــول علـــى الرعايـــة الالزمة 
حفاًظـــا علـــى اســـتقرار حالتهـــم 

الصحية.
ال  “الوضـــع  الطلبـــة  ويضيـــف 
يخفـــى علـــى أحـــد بالطبـــع.. في 

ولهـــذا  العالـــم..  فـــي  مـــكان  كل 
فمعظمنـــا يعيـــش وضًعا نفســـًيا 
بعضنـــا  مـــع  ونتواصـــل  ســـيًئا، 
البعـــض بشـــكل يومـــي وكذلـــك 
مـــع الملحقيـــة الطالبية بســـفارة 
البحريـــن في عمـــان، وال نحصل 
ســـوى علـــى التطمينـــات، ونحن 
نـــرى كيف أن العديد من الزمالء 
بلدانهـــم  ســـفارات  لهـــم  وفـــرت 

أماكـــن ســـكن فـــي مناطـــق آمنة 
متطلبـــات  وجميـــع  وفنـــادق، 
الرعاية الصحية والغذائية التي 
تضمـــن لهم تجاوز هذه المرحلة، 
فيما تـــم إعادة أعـــداد منهم إلى 
بلدانهـــم، ونحـــن مـــا زلنـــا ننتظر 
يخلصنـــا  حاســـم  قـــرار  اتخـــاذ 
مـــن معاناتنـــا، وهـــذا مـــا نتمنـــاه 
مـــن وزارة الخارجيـــة والجهـــات 

المعنية في بالدنا”.
وفي فترة األسبوعين الماضيين، 
والمراكـــز  الجامعـــات  أغلقـــت 
الدراســـية بشـــكل كامـــل، ومعهـــا 
بالطبـــع تأجـــل كل شـــيء وحتى 
مبهـــم،  أجـــل  إلـــى  االمتحانـــات 
الوضـــع  الطـــالب  أحـــد  ووصـــف 
بالقول “همنا اآلن ليس الدراســـة 
ســـالمتنا  علـــى  االطمئنـــان  بـــل 
بالدنـــا  إلـــى  والعـــودة  وصحتنـــا 
فـــي  للعيـــش  مضطريـــن  ولســـنا 
هـــذه األجواء.. وأتســـاءل.. ماذا 
تنتظر الجهات المعنية التخاذ ما 
يلـــزم من إجـــراءات إلعادتنا إلى 
الوطن؟ وهل يعقل أن نبقى إلى 
أن نتعـــرض لإلصابـــة؟”، وناشـــد 
النظـــر فـــي  الطلبـــة المســـؤولين 

أوضاعهم على وجه السرعة.

مشتــــل الدانــــة.. متــى تنتهــــي الحكـــايـــة؟

الزال مشــروع تطويــر مشــتل الدانــة بمنطقــة الديــر يــراوح مكانــه منــذ ســنوات عديــدة، دون أن يســجل أي تقــدم يذكــر. عقود 
اســتثمار فســخت ووقعت أخرى، ليأتي قرار مجلس بلدي المحرق في اجتماعه األخير مســتكمًل حلقات مسلســل العقود بطلبه 

فسخ عقد االستثمار الحالي، وإحالة األمر لديوان الرقابة المالية واإلدارية؛ لعدم التزام المستثمر ببنود العقد.

مشـــتل الدانة، حكاية ظاهرها جميل، إذ 
يقـــع علـــى مســـاحة تبلغ حوالـــي 19 ألف 
متـــر مربع، بمقابل مـــدرج مطار البحرين 
بوضـــوح  ويشـــاهد  يســـمع  إذ  الدولـــي، 

حركـــة هبـــوط وإقالع الطائـــرات، مقابل 
مبلـــغ انتفـــاع ال يتجـــاوز أكثـــر مـــن 325 

دينارا شهرًيا.
ُأمضـــي عقد اســـتثمار المشـــروع األخير 

فـــي نوفمبـــر 2016 لمـــدة 20 عاًما، على 
أن يتـــم االنتهـــاء من األعمال اإلنشـــائية 
فـــي فبرايـــر 2019، وفـــق نظـــام البناء - 

.)B.O.T( التشغيل - اإلعادة

3.5 مليون دينار خصصت لالستثمار في 
هذا المشـــروع، سيســـدد منها المســـتثمر 
مبلغ 77.5 ألف دينار مقابل بدل االنتفاع 
تكفلـــه  إلـــى  إضافـــة  البلديـــات،  لـــوزارة 
بتشـــغيل وصيانـــة الحديقة طـــوال مدة 
العقد الممتدة حتى 20 عاًما، التي تشغل 
60 % من المساحة اإلجمالية للمشروع.

وكان ينتظـــر المنطقـــة مشـــروع واعـــد، 
يضم العديد من المرافق الترفيهية التي 

تتناســـب مـــع جميـــع شـــرائح المجتمـــع، 
وتوفـــر لألهالي متنفًســـا فريًدا من نوعه 
علـــى مقربـــة من مقـــر ســـكناهم، ومقابل 
أحـــد أهـــم المرافـــق االســـتراتيجية فـــي 

مملكة البحرين.
ويضـــم المشـــروع إلـــى جانـــب الحديقة 
بالمســـتثمر،  خاصـــة  تجاريـــة  مســـاحة 
تحتوي على مساحات وممرات مفتوحة 
ومواقـــف للســـيارات، ومناطـــق لمحالت 

التجزئـــة، والمكاتب، والمطاعم، وســـوبر 
ماركت، ومغسلة حديثة للسيارات.

هذه الحكاية الجميلة للمشـــروع الواعد، 
وبعـــد مـــرور أكثر مـــن عام علـــى الموعد 
المقـــرر لالنتهـــاء مـــن أعماله اإلنشـــائية، 
ال يـــزال قطعـــة أرض خاليـــة مـــن البنـــاء 
والـــزرع والمـــاء، ويواجـــه رغبـــة بلديـــة 
هـــذه  ســـتنتهي  فمتـــى  عقـــده،  بفســـخ 

الحكاية ويرى المشروع النور؟.

سيدعلي المحافظة

المزارع البحريني و “رد الجميل”
قبــل أســابيع قليلــة، تشــرفت بزيارة عــدد مــن المزارعيــن البحرينيين بهورة 
عالــي، حيــث وقفــت معهــم باســتطالع صحافي موســع نشــرته “البــالد” عن 

التحديات التي تواجههم، وما أكثرها.
وفــي ســياق الحديــث معهم، اهتممت بــأن أنقل المطالب التي من شــأنها أن 
تنهــض بالقطــاع الزراعي البحريني، وفي تدعيم المخزون الغذائي الوطني، 
النــاس، ســواء بجــودة المنتجــات  وفــي تــرك األثــر اإليجابــي علــى حيــاة 

والمحاصيل الزراعية، وبأفضلية األسعار لها.
نكتــب ذلــك لتربيــح المــزارع البحرينــي، ودعــم المشــاريع الوطنيــة خالفــا 
للمســتوردة، وهــو مــا تؤكــده الدولــة علــى كل مســتوياتها، آخرهــا الزيــارة 
الكريمــة لنائــب رئيــس مجلــس الــوزراء الشــيخ خالــد بن عبــدهللا آل خليفة 
لعــدد مــن المــزارع  الوطنيــة بذات الهــورة، حيث أكــد اهتمــام الحكومة في 

الوقوف على مطالب المزارع البحريني كلها، وفي تلبيتها.
المزارع البحريني جزء أصيل من الوطن، ومطالبه كلها مشروعة ويجب أن 
تنفــذ، منهــا منــح المنتجات والمحاصيــل الزراعية البحرينيــة أولوية النزول 
للســوق، دعــم تعرفــة الكهربــاء والمــاء بالمزارع، إعــادة دعم تمكيــن لهم كما 

بالسابق.
ومــا بيــن االهتمام الحكومي والشــعبي لمســاندة المــزارع البحرينــي، ننتظر 
منــه اليــوم )رد الجميــل( بظل الظروف التي تمر بهــا المملكة، والتي ارتفعت 
بها أســعار الفواكه والخضروات بالســوق بشــكل فلكي وجشع، طال األخضر 

واليابس منها.
مما يؤسف له، وهو ما لفت انتباهي شخصيا، أن غالء األسعار هذه، طال - 
بشكل نقيض - المنتجات الزراعية البحرينية، وهو غالء غير مبرر تحت أي 

ظرف، ردوا الجميل ألبناء شعبكم، والذي لن ينسى لكم هذه الوقفة أبدا.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

في انتظار خبر سار الطلبة: نعيش الخوف والقلق في ظروف صعبة

طلبة البحرين في األردن.. مالمح الوجوه تشرح الوضع
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قـــل لـــي ماذا تفعل فـــي المنزل، أقول لك من أنت؟! بدأت تصيبنا هيســـتيريا المنزل، 
البعض بالغضب ممن حوله، يفرغ شـــحنة العزلة التي لم يعتد عليها، رجال أو امرأة، 
هذا حدث للبعض بســـبب فراغ أوال وثانيا بســـبب ما يســـمى بمـــرض الحجرة، وهذا 
عـــادة يصيب الذين قضوا ســـنوات في الحبس االختيـــاري بالغرفة بحاالت مختلفة 
منها الرهاب من الناس أو الخجل وأســـباب أخرى لســـت طبيًبا ألشخصها، أما أولئك 
الذيـــن احتجزوا مؤخًرا بســـبب كورونا ولم يعتادوا البقـــاء بالمنزل ليوم واحد، فقد 
وقع بعضهم في هيســـتيريا ســـببها التوتر والخوف والفراغ، فيحدث أن يقع الشجار 
والخالف وحتى التكسير، وهذا األمر نتيجة حالة طارئة غير متوقعة تمر ألول مرة 

بهذا الجيل.
لمـــاذا تقـــع مثـــل هـــذه الحـــاالت؟ بالطبع فـــي دول غربية يتـــم عالج ذلـــك من خالل 
مختصين بمثل هذه الظروف االستثنائية من علماء نفس وأطباء وخطوط ساخنة 
تعالـــج حاالت الفزع والخوف والتوتر والغضـــب وبعضها يدفع بصاحبه للتورط في 
شجارات وخالفات داخل األسرة، وعلى النقيض من ذلك هناك من يهدأ ويسترخي 
ويســـتغل الوقـــت لتقويـــة الروابط األســـرية واالجتمـــاع على مائدة الطعـــام وقضاء 
الوقـــت باألحاديـــث الهادئة والمرحـــة وخصوصا أولئك الذين وقفـــوا وتأملوا الحالة 
الطارئـــة بحكمـــٍة وحنكة، مثل هؤالء هم بســـالٍم مع الحياة ومـــع غيرهم من الناس، 
تســـاعد خبرتهم فـــي الحياة والتجارب علـــى امتصاص توتر اآلخرين ومســـاعدتهم 
على االســـترخاء بنقيض البعض ممن يزرع الفزع أو يســـتغل الظرف! بسبب الضيق 

والعزلـــة وعـــدم االعتيـــاد علـــى تفكير هـــادئ واســـترخاء وتأمـــل المواقـــف بدال من 
محاربتها.

عنـــي شـــخصًيا لم يتغير شـــيء بالنســـبة للبقـــاء بالمنزل وممارســـة حياتـــي العادية 
والطبيعية، فالقراءة والكتابة والتمارين الرياضية ســـواء مع األجهزة أو الجســـدية، 
باإلضافة لمشـــاهدة األفالم العالمية والمسلســـالت األجنبية طبعـــًا، فالعربية مصيبة 

من الممكن أن تصيبك في هذا الوقت بالذات بحاالٍت أخطر من كورونا!
هـــذه محنـــة يمر بهـــا العالم غير مســـبوقة على اإلطالق بالعصـــر الحديث، حتى إبان 
الحرب العالمية الثانية ورغم فناء الماليين إال أن الحياة كانت تسير بوتيرة مخالفة 
ولم يشـــهد العالم إغالًقا بكل قاراته، لذلك لو اتســـم بعضنا باالسترخاء والتمعن في 
الحالـــة وتقبل الشـــروط التي فرضتها الحالة الطارئة وليســـت األنظمة والحكومات، 
لفهـــم مغـــزى أن يجعل البقـــاء بالمنزل فرصة تاريخيـــة نادرة الســـتعادة نغم الحياة 
الـــذي قاطعتُه العـــادات العصرية بضغوطها وزحمتها وما فرضتُه من قمع لمشـــاعرنا 
وعواطفنا وجعلتنا أسرى غيرنا، نعيش بشروط غيرنا وظروف مفروضة علينا قسًرا.

السؤال: هل سنتعلم من هذه األزمة بعد انقشاعها وقريًبا كما يأمل الجميع؟
أم ســـنعود مرة أخرى لنظامنا الســـابق بمجرد أن يطير الضباب وتعود تركيبة الحياة 
لعهدهـــا وصخبهـــا ومعهـــا ترجـــع كل العـــادات الســـيئة لتطفـــو مرة أخرى وننســـى ما 

تعلمناه من هذه المحنة الدولية؟.
تنويرة: ال تأمن أقرب األصدقاء ألنك تحبه فقط!. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

هيستيريا المنزل!

كل يوم يمر يزداد حبي إلى البحرين، وملكها، وأهلها، وحكومتها، وشعبها، وسكانها، 
كل يـــوم يمـــر يزداد حبـــي إلى كل زاوية من زوايا الديـــرة، وكل طريق، وكل ذرة من 
ترابهـــا، كل يـــوم يمـــر فـــي هذه الفتـــرة المليئـــة بالتحديات يـــزداد حبي إلـــى كل من 
يعشـــق الديرة، ويخلص لها، ويضحي من أجلها، بغض النظر عن جنســـه، أو لونه، أو 
مذهبه، أو جنسيته، في الحقيقة، كل أزمة تمر فيها البحرين تزيدني فخرا واعتزازا 
بجنســـيتي، وبلدي، وأهلها المشـــهود لهم بالطيبة، والذين لم تزدهم األوقات الصعبة 
إال شهامة وتالحما، وجاء مرض كورونا مؤخرا ليقوي هذه اللحمة الوطنية، ويزرع 

شجرة حب كبيرة في قلب كل بحريني للوطن، ولكل فرد من شعب البحرين.
مـــع تفشـــي مـــرض كورونـــا علـــى مســـتوى العالـــم، نـــرى أن الشـــلل أصاب األنشـــطة 
االجتماعيـــة واالقتصاديـــة لكثير مـــن الدول، مـــا أدى إلى اإلغالق الكامل لألنشـــطة 
التجارية لكثير من المؤسســـات العاملة في هذه الدول، وجعل مؤسســـاتها التجارية 
فـــي حالة احتضـــار، ما قد يفاقم األزمة االقتصادية العالميـــة، لكن في هذه الجزيرة 
الصغيـــرة... األمـــر مختلـــف تمامـــا، الواقع فـــي البحرين واقع يمثل نفســـية اإلنســـان 

البحريني المكافح الذي لم ولن تهزه األزمات بل تزيده نخوة ومسارعة لتلبية نداء 
الواجب الوطني.

عندما نتواصل مع المؤسسات العاملة في الدول األخرى اإلجابة دائما تكون المدير 
أو الموظـــف غيـــر متواجـــد أو يعمـــل مـــن البيت أو في إجـــازة خوفا مـــن المرض، أو 
“الشـــركة مغلقـــة”. الكل في حالة هلع شـــديد، لكن واقع الحال فـــي البحرين يختلف، 
على النقيض، معظم المؤسسات في البحرين تعمل على قدم وساق لخدمة البحرين، 
مع أخذ كل االحتياطات الالزمة للوقاية من المرض والحرص على اتباع اإلرشادات 
التـــي تصدر مـــن الجهات الرســـمية ذات الصلـــة المتعلقـــة بالمـــرض، للمحافظة على 
ســـالمة موظفيها ومراجعيها. قمت شـــخصيا بالتواصل في فترة األســـبوع الماضي 
بعدد كبير من الشـــركات العاملة في القطاع الخاص في البحرين وعجبا كل شـــركة 
اتصلـــت بهـــا كانت مفتوحة، وكل موظـــف حاولت التعامل معـــه كان متواجدا، الكل 
يتهافـــت لتبقى عجلة االقتصاد دائرة في البلد، الكل يشـــتغل بجهد ونشـــاط ويبذل 

الغالي والنفيس من أجل مصلحة البحرين.

د. غنية الدرازي

بحرينية وافتخر )1(

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

“بي بي سي” الوجه القبيح بتجاعيد الخسة واالنحراف
يقـــول توماس بيري فـــي كتابه “الصحافة اليوم” )إن مســـؤولية الصحافة 
حيـــال المجتمع ضخمة هائلة، ألن الجريـــدة يمكن أن تكون صالحة خيرة 
إلى ما ال حدود له، كما يمكن أن تكون رديئة شريرة إلى ما ال حدود له في 

تأثيرها في جمهور القراء(.
والصحيفـــة الرديئة الشـــريرة تمامـــا مثل قناة “بي بي ســـي العربية”، هذه 
القناة التي تغذي اإلرهاب وتتبع سياسة تصدير الثورة اإليرانية والتعتيم 
على جرائم اإلرهابيين الذين ثبت تطورهم في المنظمات اإلرهابية التابعة 
إليران، والفيلم “الغبي” الذي بثته عن البحرين وتستشهد فيه بشخصيات 
إرهابية وضيعة مدفونة تحت رمال الخيانة، ومحاولة اســـتعادة وشـــحذ 
تلـــك األكاذيـــب المعروفـــة المتراكمـــة، وفـــي هـــذا الوقـــت تحديـــدا، حيث 
النجـــاح الباهر للبحرين في التعامل مع فيروس “كورونا” وإشـــادة منظمة 
الصحة العالمية باإلجراءات الدقيقة التي اتخذتها الحكومة، وزيادة عدد 
المتعافيـــن، لهـــو دليـــل دامغ علـــى أن “البي بي ســـي” تعيـــش جحيم القهر 

والحقد، وآالم زمرة الخونة المتناثرين كالصراصير في الخارج تشتد.
نجاح مملكة البحرين بقيادتها العظيمة محفور على جدران التاريخ، وقلنا 

لهـــذه القناة التي يحفـــر وجهها القبيح تجاعيد الخســـة واالنحراف وعدم 
المصداقيـــة فـــي يناير من العـــام 2019 حينما اســـتضافت أحد اإلرهابيين 
الملوثيـــن بلعنة وســـموم الخيانـــة وعبودية ماللي إيـــران.. “لقد انتهى كل 
شـــيء والبحريـــن تســـير نحـــو المســـتقبل ونورها يضـــيء العالـــم وهؤالء 
مازالوا يعيشون الدور ويطلقون على أنفسهم الطيور المهاجرة التي تحلم 
بالفجـــر الجديـــد، العالـــم ســـد أذنيه عن ســـماعهم وال يعتـــرف بأكاذيبهم... 
والشباب مازالوا يتصارعون كأفواج الهائمين األغبياء للظفر بلقاء أو طلة 
علـــى تلك القناة الخسيســـة الســـاقطة التـــي تبحث وتفســـح الطريق دائما 
أمام العمالء والمجرمين واللصوص للثرثرة واللغو والضجيج والصراخ”.

إن السياسة العامة التي تعبر عنها وتعكسها قناة “بي بي سي” هي مساندة  «
الظلم والباطل، بكل سرعة ودون عناء، والكسب والشهرة عن طريق 

استضافة ولملمة المجرمين واإلرهابيين من الشوارع، ونصيحة للقائمين 
على هذه القناة... ضعوا رؤوسكم في حقيبة واقذفوها في البحر لكي ال 

توسخوا العالم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ما بعد كورونا!
فـــي الســـنوات األخيـــرة كان الحديـــث الغالـــب هـــو االنتقـــال ال محالـــة 
إلـــى عالـــم رقمـــي خالـــص وكســـاد بعـــض الوظائف أمـــام هيمنـــة الذكاء 
االصطناعي وهو ما كانت تشـــير له األرقـــام واإلحصائيات خصوصا مع 
العولمـــة الحادثـــة والنقلة النوعية لعلـــوم الحاســـوب واهتمامات أخرى 
كعلـــوم الفضـــاء وغيرها، لكن ســـؤالي دوما كان يتمحور حـــول الكيفية 

التي ستحدث من خاللها هذه النقلة.
أعتقـــد أن اإلجابـــة باتـــت واضحة حاليا! هـــا هو فيـــروس كورونا ينقلنا 
مجبورين وبســـرعة متناهية للتعامـــل الرقمي الالمحدود، فالتعليم بات 
عن البعد والتعامالت النقدية أصبحت محدودة والمعامالت الحكومية 
والمؤسســـية وغيرها كلهـــا )أون الين(، حقيقة كنـــت أفكر طوال الثالث 
سنوات الماضية في حقيقة تأهلنا للتحول الرقمي التام وكم سيستغرق 
هـــذا التحول من وقت؟ وجاء هذا الفيروس ليجعلنا بين ليلة وضحاها 
قادريـــن علـــى اللحاق بالركب بل وعلى المواكبـــة وهو األجمل واألخطر 

في آن واحد!
ستنتهي أزمة كورونا لكنها ستخلف نتائج كثيرة منها قدرتنا الواضحة 
على التخلي عن عدد كبير من الوظائف، تعامالت إلكترونية ال محدودة، 
واألدهـــى حالة من “الربادة” والخمـــول، أصبحنا جاهزين لها فعال، حتى 
أن الجـــو العـــام أصبـــح خامـــال ومهيئا لهـــذه الظـــروف، فكما يقـــال على 
صفحـــات اإلنترنـــت إنها المرة األولى التي يكون فيها للخمول والكســـل 

والبقاء في البيت دور بطولي أساسي في حماية هذا الكوكب.
نحن اآلن في خضم هذه األزمة نعيد ترتيب أوراقنا، أو هكذا أطلب من 
السادة القراء، فما بعد كورونا هو األخطر، الكثير من األمور في طريقها 
حتما الندثار ال رجعة له طبعا كبعض الوظائف كما أسلفت، وأمور أخرى 
تحتـــاج إلى تنمية واهتمام كأن يكون لدينا صف من العلماء والباحثين 

البيولوجيين وميزانية داعمة لهم وألبحاثهم.
لقد عرى كورونا البشرية فأصبحت نقاط القوة والضعف بارزة وواضحة  «

وضوح الشمس، وأعتقد أنه ال فرصة أمامنا حاليا سوى االستعداد التام 
لما بعد “كورونا” فالعالم بأسره سيتغير تغيرا الفتا ومدهشا تكشفه لنا 

السنوات القادمة.

سمر األبيوكي

سمو األمير خليفة بن سلمان... شخصية استثنائية
كما هي شـــخصيته االســـتثنائية، جاءت مظاهر استقبال صاحب السمو 
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة اســـتثنائية وفريـــدة في 
جوانـــب عديـــدة أهمها وأكثرهـــا عظمة وداللة تصدر جاللـــة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى وصاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول 
لرئيـــس مجلـــس الوزراء، هذا االســـتقبال الذي اتســـع في مداه ليشـــمل 
جميع المواطنين والمقيمين الذين عبروا وشاركوا بكل ما يمتلكونه من 
وســـائل تعبيـــر عن فرحتهم بعودة ســـمو رئيـــس الوزراء بعـــد فترة تعد 
كذلك اســـتثناًء من حالة متصلة ودائمة من وجود ســـموه بأرض الوطن 
وتواصلـــه مـــع الجميـــع، وإن كان ابتعاده عن الحدود لـــم يبعده أبدا عن 

مشاغل الوطن وهموم أبنائه.
المالمح االســـتثنائية في شـــخصية خليفة بن ســـلمان أكثـــر من أن تعد 
وتحصى ومن أهمها هذا الحب العارم لســـموه من الجميع قيادة وشـــعبا 
ليـــس بالبحريـــن فحســـب، إنما في الـــدول الخليجية والعربيـــة، وهو ما 
يؤكد أن هذا الحب مبني على قواعد راســـخة وأســـس متينة ســـمحت 
بهذا النفاذ الواســـع لســـموه إلى كل هذه القلوب وتربعه على عرشـــها بما 
يتمتع به ســـموه من نبل الخصال وطيب الســـجايا، وما له من إسهامات 

ومواقف مشهودة تالمس الجميع مهما اختلفت مواقعهم ودولهم.
ومـــن الجوانـــب المهمـــة األخـــرى ذلك التجدد فـــي العطاء لســـمو رئيس 
الـــوزراء، وهـــو دليل علـــى قـــوة العـــزم واإلرادة وصدق الحـــب وعظيم 
التضحيـــة ألجـــل الوطـــن وأبنائه، فهـــذا العطاء لم يجف أبـــدا منذ تولي 
ســـموه رئاســـة الـــوزراء ولـــم يقـــل، بـــل ظـــل متدفقـــا ومنهمـــرا على كل 

األصعدة، ومتواكبا مع كل مرحلة ومحققا تطلعات الشعب.
ومن أهم جوانب التميز واالستثنائية في شخصية األمير خليفة بن  «

سلمان أن إسهاماته ومبادراته تخطت الحدود وأثرت العالم كله في 
مختلف مجاالت التنمية وكانت سباقة في اكتشاف السبل واآلليات التي 

تكفل  الرخاء والسالم واالستقرار، وهو ما كان محل تكريم وتقدير ولقي 
صدى واسًعا وإشادات إقليمية ودولية برؤى خليفة بن سلمان ونصائحه 

الثمينة ومبادراته المبتكرة التي تهدف إلى تكتل كل الجهود وتوحيد 
الصفوف لما فيه خير ورفاهية البشرية كلها.

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي
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