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 á`````HÉ```°UEG  »``à``dÉ`M  ∫hCG  ±É``°û```à``cG
¿Gô```jEG  ø``e  ø``«`à``eOÉ``b  ¢``Shô`«`Ø`dÉ``H

 ..á```̀°```̀VhQh ¢``̀ SQGó``̀ ```̀ e çÓ```̀ K ¥Ó```̀````̀ZEG
 ¿Gô````̀jEG ø`̀ ``̀ e ø`̀ ``̀ «`̀ ``̀ eOÉ`̀ ``̀≤`̀ dG ∫ƒ``̀ ```̀NO ™`̀ ``̀ æ`̀ ``̀ eh

(10h2 ¢U π«°UÉØàdG)

øjôëÑdG π``gCG ∞JÉμJh §HGôàH ó¡``°ûj ïjQÉàdG :∂``∏ªdG

 äGAGô`````LEG :AGQRƒ``````dG ¢``ù``````∏`````é``e
zÉ````fhQƒ``c{ QÉ```°û`à`fG ™````æ``ª`d IOó``°û`e

á«WGô≤ªjódG á``«æWƒdG Iô``«°ùªdG º``FÉYO ï°SôJ á``«©jô°ûàdG á``£∏°ùdG
(5h4 ¢U π«°UÉØàdG)
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ó¡©dG »dh á°SÉFôH á«YƒÑ°SC’G ¬à°ù∏L »a

zÖgòdG ∂æH{ ™bƒe ∂∏ªdG ø«°TóJh zÖgP øe ¥Éã«e{ πØëd á«μ∏ªdG ájÉYôdÉH ó«°ûj AGQRƒdG ¢ù∏ée
øjôëÑdG »``a √QÉ``°ûàfG ™``æeh AÉ``Hƒ∏d …ó``°üàdG §``£N á``©HÉàeh É``fhQƒc ¢``Shô«a äGQƒ``£J ô``NBG å``ëH
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 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¢`̀SCGô`̀J
 ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 á`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  á`̀jOÉ`̀«`̀à`̀Y’G  á°ù∏édG  AGQRƒ````̀ dG
 ìÉÑ°U á«Ñ«°†≤dG ô°ü≤H ∂dPh AGQRƒdG ¢ù∏éªd
 π°†ØàH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  OÉ`̀°`̀TCG  å«M  ,¢`̀ù`̀eCG
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 á«μ∏ªdG ájÉYôdÉH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 ø«°TóJh  zÖ`̀gP  ø`̀e  ¥Éã«e{  πØëd  á«eÉ°ùdG
 ºYO  ¢ùμ©j  Éªe  ,zÖgòdG  ∂æH{  ™bƒªd  ¬àdÓL
 ≥«KƒJh  äGRÉéfE’G  ÜÉë°UCG  ºjôμàd  ¬àdÓL

 .º¡JGRÉéfEG
 äGQƒ``̀£``̀à``̀ dG ô`````̀NBG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀ª`̀ dG å``̀ë``̀ Hh
 ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ∫ƒM  äGóéà°ùªdGh
 áHÉ°UEG ádÉM ∫hCG π«é°ùJ Aƒ°V »a ∂dPh (19
 øe  ΩOÉ``̀b  øWGƒªd  øjôëÑdG  »`̀a  ¢Shô«ØdÉH
 §£N  ¢ù∏éªdG  ™HÉJ  ó`̀bh  ,»`̀HO  ôÑY  ¿Gô``̀jEG
 áμ∏ªe »a √QÉ°ûàfG ™æeh AÉHƒdG Gò¡d …ó°üàdG
 øe  Oó``̀Y  PÉ`̀î`̀JG  ¢ù∏éªdG  Qô``̀ bh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 QÉ°ûàfG  ™æªd  IOó°ûªdG  ájRGôàM’G äGAGôLE’G
 ¢ù«ØædG  ø`̀HG  á°SQóe  ¥Ó`̀ZG  É¡æeh  ¢VôªdG
 Iôà°S  á°SQóeh  ,Iôà°S  »a  ø«æÑ∏d  á«FGóàH’G
 Ióªd Iôà°S »a ôª≤dG á°VhQh äÉæÑ∏d ájOGóY’G
 å«M  …RGôàMG  AGôLEÉc  ¬îjQÉJ  øe  Éeƒj  14
 ¢SQGóªdG  ∂∏J  ≈dEG  áÑ∏£dG  π≤æj  ÜÉ°üªdG  ¿Éc
 »JQGOEG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¬Lh Éª«a ,á°VhôdGh
 á«YƒàdG  ≈``dEG  ájôØ©édGh  á«æ°ùdG  ±É```̀bhC’G
 ,¢VôªdG QÉ°ûàfG ¿hO ∫ƒëJ »àdG äÉ°SQÉªªdÉH
 º¡fhÉ©Jh  ™«ªédG  ∞JÉμJ  ≈dEG  ¢ù∏éªdG  ÉYOh
 äÉª«∏©àdGh  á«FÉbƒdG  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõàd’ÉH

 »a  á°üàîªdG  á«ë°üdG  äÉ¡édG  øY  IQOÉ°üdG
 á£ÑJôªdG  ¢`̀VGô`̀YC’G  ø`̀e  …CÉ`̀ H  Qƒ©°ûdG  ∫É`̀M
 É kÑ«¡e  ,(19  ó``«``aƒ``c)  É``̀ fhQƒ``̀ c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H
 ôØ°ùdG  ΩóY ΩGôμdG  ø«æWGƒªdG áaÉμH ¢ù∏éªdG
 áμ∏ªeh  á«fGôjE’G  á«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ªédG  ≈dEG
 Éjõ«dÉe áμ∏ªeh IQƒaÉ¨æ°S ájQƒ¡ªLh ófÓjÉJ
 »°ûØJ  ≈dEG  G kô¶f á«HƒæédG  ÉjQƒc ájQƒ¡ªLh
 ∫hó`̀dÉ`̀H  (19ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fQƒ`̀c  ¢Shô«a  ¢`̀Vô`̀e
 äGAGôLE’G øe OóY π«©ØJ ºJ å«M ,IQƒcòªdG
 øe ø«eOÉ≤dG ∫ƒNO ™æªH IòîàªdG ájRGôàM’G
 á≤HÉ°ùdG  Éeƒj  14  ∫ÓN  IQƒcòªdG  ∫hódG  ∂∏J
 áaÉc  PÉ`̀î`̀JGh  áμ∏ªªdG  ≈`̀ dEG  º¡dƒ°Uh  ïjQÉàd
 ∫hO »æWGƒeh ø««æjôëÑ∏d á«Ñ£dG äGAGôLE’G
 √òg øe ø«eOÉ≤dG ø«ª«≤ªdGh ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 øe Ióªà©ªdG á«Ñ£dG äGAGôLE’G Ö°ùëH ∫hódG

 .á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe πÑb
 âjƒμdG ádhO AGQRƒdG ¢ù∏ée CÉæg ∂dP ó©H
 ó«©dÉH  É`̀ kÑ`̀©`̀°`̀Th  ká`̀eƒ`̀μ`̀Mh  G kô``̀«``̀eCG  á≤«≤°ûdG
 ôjôëàdG  Ωƒ`̀jh  ø«°ùªîdGh  ™°SÉàdG  »æWƒdG
 ≥≤ëJ ÉªH ¢ù∏éªdG OÉ°TCGh ,øjô°û©dGh ™°SÉàdG
 Iô°†M  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  á≤«≤°ûdG  â`̀jƒ`̀μ`̀dG  á``̀dhO  »`̀a
 ôHÉédG  óªMC’G  ìÉÑ°U  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 QÉ`̀gORGh  á∏eÉ°T  ájƒªæJ  á°†¡f  øe  ìÉÑ°üdG
 øY  ¢ù∏éªdG  É kHô©e  ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  ∫ÉW
 øe ójõªdÉH á≤«≤°ûdG ádhó∏d ¬JÉ«æeCGh ¬JÉ«æªJ

 .áª«μëdG É¡JOÉ«b πX »a Qƒ£àdGh Ωó≤àdG
 ô°UÉædG ≈°ù«Y øH ô°SÉj QƒàcódG ≈dOCG óbh
 á°ù∏édG  Ö≤Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G
 »àdG  AGQRƒdG  ¢ù∏éªd  á«YƒÑ°SC’G  ájOÉ«àY’G
 íjô°üàH á«Ñ«°†≤dG ô°ü≤H ¢ùeCG ìÉÑ°U äó≤Y

 :¬«a AÉL AGQRƒdG ¢ù∏ée äGQGôb ∫ƒM
 ò«ØæJ  AGQRƒ``````̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ™``̀HÉ``̀J  :k’hCG
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ
 áYô°ùH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 êôîàdG  »ãjóMh  ø«∏WÉ©dG  AÉÑWC’G  ∞«XƒJ
 ≥≤ëj  ÉªHh  ,OóédG  AÉÑWC’G  ÖjQóJ  õjõ©Jh
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«LƒJ  ò«ØæJ
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 ƒg »æjôëÑdG øWGƒªdG π©éH AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ¢Vô©à°SG ó≤a ,πª©dG ¥ƒ°S »a π°†aC’G QÉ«îdG
 áeó≤ªdG  ácôà°ûªdG  IôcòªdG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 á«ªæàdGh  πª©dG  ô``jRhh  áë°üdG  Iô``jRh  øe
 ≈∏Y  ™∏WGh  ¢Uƒ°üîdG  Gòg  »a  á«YÉªàL’G
 IOÉ`̀jR  ≈`̀ dEG  ±ó¡J  äÉMôà≤e  øe  ¬àæª°†J  Ée
 èeGôÑdG  øª°V  ø«éjôîdG  AÉÑWC’G  ÜÉ©«à°SG
 á¨dÉÑdG  áfôëÑdG  áÑ°ùf  ¢`̀Vô`̀ah  ,á«ÑjQóàdG
 »dÉªLEG  ≈∏Y  ∂dòch  ,AÉÑWC’G  ø¡e  ≈∏Y  %20
 ≈æ°ùà«d  á°UÉîdG  á«ë°üdG  äBÉ°ûæªdÉH  ádÉª©dG
 ø«∏°UÉëdG  ø««æjôëÑdG  AÉ``̀Ñ``̀WC’G  ∞`̀«`̀Xƒ`̀J
 å«M ,á``̀eRÓ``̀dG Iô`̀Ñ`̀î`̀ dGh äÓ``gDƒ``ª``dG ≈`̀∏`̀Y
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  ≈`̀dEG  É¡àdÉMEG  ¢ù∏éªdG  Qô`̀b
 ¿RGƒ`̀à`̀ dGh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d

 .á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ≈dEG É¡©aQ ºK øeh »dÉªdG
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d G kò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ J :É``̀ k«``̀fÉ``̀K
 á©HÉàªH  AGQRƒ````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 äÉLÉ«àMGh  »`̀eó`̀î`̀dGh  …ƒªæàdG  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG
 êÉëdG  ó``Lh  QÉ`̀HQÉ`̀H  á`̀jô`̀b  »`̀a  ø«æWGƒªdG
 É k«ª«∏©Jh É k«fÉμ°SEGh É k«eóN IQhÉéªdG iô≤dGh
 øe AGQRƒ`````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ™`̀ HÉ`̀ J ó`̀≤`̀a ,É``̀ kjó``̀∏``̀Hh
 ôjRh  øe  áeó≤ªdG  ácôà°ûªdG  IôcòªdG  ∫ÓN

 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``̀°``̀Th  ∫É`̀¨`̀ °`̀TC’G
 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  ôjRhh  »fGôª©dG
 äÉYÉ£b  »a  »dÉgC’G  äÉLÉ«àMGh  äÉÑ∏£àe
 IhôãdGh áYGQõdGh »ë°üdG ±ô°üdGh ¥ô£dG
 å«M  ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ´É£bh  á«fGƒ«ëdG
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  ≈dEG  É¡àdÉMEG  ¢ù∏éªdG  Qôb
 ¿RGƒ`̀à`̀dGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d

 .»dÉªdG
 πjƒëJ ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :É kãdÉK
 ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRh ÉgòØæJ »àdG ™jQÉ°ûªdG
 ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh ≈``̀dEG  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh
 ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 »a  AóÑdÉH  ≈``̀dhC’G  ,ø«à∏Môe  ≈∏Y  ∂`̀dP  ºàj
 á«àëàdG  á«æÑdG  ™jQÉ°ûe  πjƒëJ  äGAGô``̀LEG
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ``̀°``̀T  IQGRh  ø``e  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀û`̀f’Gh
 ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh ≈``̀dEG  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh
 á∏MôªdG »ah ,»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG
 ™jQÉ°ûªdG  IQGOEG  á∏μ«g  IOÉ``̀YEG  ºàj  á«fÉãdG
 íÑ°üàd  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  IQGRƒ`̀H
 ≈∏Y  áHÉbôdGh  äÉØ°UGƒªdG  »a  á°ü°üîàe
 ø«ØXƒªdG OóY ¢ü«∏≤Jh á«°VÉjôdG äBÉ°ûæªdG

 πeÉμJ ≈∏Y É k°UôM ∂dPh ™jQÉ°ûªdG IQGOEG  »a
 á«LGhOR’G  π«∏≤Jh  ,äGQGRƒ`̀dG  ø«H  Oƒ¡édG
 ø«°ùëJh  ,á«eƒμëdG  äÉ¡édÉH  πª©dG  »`̀a
 øe  ∂dPh  ,äÉ≤ØædG  π«∏≤Jh  ,äÉeóîdG  IOƒL
 øe  ¢Vô¨dG  Gò¡d  áYƒaôªdG  IôcòªdG  ∫Ó`̀N

 .á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh
 Iôcòe ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :É k©HGQ
 ø«H  …ò«ØæàdG  πª©dG  èeÉfôH  ¿CÉ°ûH  ºgÉØJ
 áμ∏ªªH  ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh  äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG  IQGRh
 »fóªdG  ¿Gô«£∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dGh  øjôëÑdG
 áaOÉ¡dGh  ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhóH
 »a ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈dEG
 ájƒédG áMÓªdG º¶fh äÉeóN ºjó≤J ä’Éée

 .Éª¡æ«H á«∏«¨°ûàdGh á«æØdG »MGƒædG ºYOh
 ≈∏Y  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée  ≥``̀ aGh  :É`̀ k°`̀ù`̀eÉ`̀N
 Ωƒ∏©d  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ø«H  ºgÉØJ  Iô`̀cò`̀e
 AÉ°†ØdG  á`̀dÉ`̀chh  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  AÉ°†ØdG
 ±É°ûμà°SG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d  á`̀«`̀°`̀Shô`̀dG
 ¢`̀VGô`̀ZCÓ`̀d  »`̀LQÉ`̀î`̀dG  AÉ°†ØdG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SGh
 ¿hÉ©àdG  ºYO  ≈dEG  IôcòªdG  ±ó¡Jh  ,á«ª∏°ùdG
 äÉ«æ≤àdG ±É°ûμà°SG ä’Éée »a ø«aô£dG ø«H

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  á«ª∏°ùdG  ¢`̀VGô`̀ZCÓ`̀d  á«FÉ°†ØdG
.çÉëHC’Gh AÉ°†ØdG ∫Éée »a Éª¡æ«H

 AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢Vô©à°SG  :É`̀ k°`̀SOÉ`̀°`̀S
 á«æWƒdG áæé∏dG ¬JóYCG …òdG …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG
 øjõîJh  êÉ``̀à``̀fEGh  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  ô`̀¶`̀M  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 ∂∏J  ô«eóJh  á«FÉ«ª«μdG  áë∏°SC’G  ∫Éª©à°SGh
 ôjRh  ¬°VôY  …ò`̀dGh  ,2019  ΩÉ©d  áë∏°SC’G
 áæé∏dG ≈dEG ¬àdÉMEG ¢ù∏éªdG Qôbh ,á«LQÉîdG

 .á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG
 ò`̀NCG  ó≤a  ,á`̀jQGRƒ`̀ dG  ôjQÉ≤àdG  óæH  »`̀ah
 ôjRh  øe  ´ƒaôªdG  ôjô≤àdÉH  É kª∏Y  ¢ù∏éªdG
 IQGRh  á`̀Hô`̀é`̀J  ∫ƒ```̀M  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG
 áeóN  ¥É°ùe  ≥«Ñ£J  »a  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 äGQÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ó`̀«`̀Mƒ`̀J  ΩÉ`̀¶`̀f  øª°V  ™ªàéªdG
 º«b  ï«°Sôàd  ájƒfÉãdG  á∏Môª∏d  á«ªjOÉcC’G
 ∫ÓN  øe  áÑ∏£dG  ió`̀d  AÉªàf’Gh  áæWGƒªdG
 á°SQóªdG  π`̀NGO  á«Yƒ£àdG  ∫ÉªYC’ÉH  º¡eÉ«b
 ∫ÓN  øe  É kª∏Y  ¢ù∏éªdG  òNCG  Éªc  ,É¡LQÉNh
 »FÉæãà°S’G ´ÉªàL’G èFÉàæH áë°üdG IôjRh
 ∫ƒM  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hóH  áë°üdG  AGQRƒd

 .óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a

 AGQRƒ``dG ¢ù«FQ äÉ``¡«LƒJ ò``«ØæJ ™``HÉàj ¢``ù∏éªdG
êôîàdG »ãjóMh ø«∏WÉ©dG AÉÑWC’G ∞«XƒJ áYô``°ùH
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 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ≈`̀∏`̀YC’G  óFÉ≤dG  Ö`̀FÉ`̀f  ó¡©dG  »`̀dh
 ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 áμ∏ªe  á``̀jQGô``̀ª``̀à``̀°``̀SG  AGQRƒ```````̀dG
 É`̀gOƒ`̀¡`̀L õ`̀jõ`̀©`̀J »``̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≈`̀dEG  á«eGôdG
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh
 äGAGôLEG øe ¬JòîJG Ée ôÑY ∂dPh
 á`̀jÉ`̀bƒ`̀∏`̀d ô``̀«``̀HGó``̀Jh á``̀ jRGô``̀ à``̀MG
 ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀μ`̀ dG  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ø`̀e
 äÉ¡édG  ¿CÉ`̀H  √ƒª°S  √ƒ`̀fh  ,(19
 äGAGô```̀LE’G  áaÉc  òîàJ  á«æ©ªdG
 ™``æ``eh ¢``̀ Shô``̀ «``̀ Ø``̀ dG á``̀ë``̀aÉ``̀μ``̀ª``̀d
 ádÉM  ∫hCG  ¿Ó``̀YEG  ™`̀e  ,√QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG
 »a  É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG  ¢Shô«ØH  á`̀HÉ`̀°`̀UEG
 ∞«ãμàd  ôªà°ùe  πª©dGh  ,áμ∏ªªdG
 á«FÉbƒdG  ájRGôàM’G  äGAGô``LE’G

 á¡LGƒªd  á«dhódG  ô«jÉ©ª∏d  É k≤ah
 ,(19  ó«aƒc)  ÉfhQƒμdG  ¢Shô«a
 ájÉªë∏d  ájÉbƒdG  ¥ô£H  ΩGõàd’Gh
 √ƒª°S  GOó`̀°`̀û`̀e  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  ø`̀e
 ™«ªédG  ΩGõ``̀à``̀dG  IQhô``̀°``̀V  ≈`̀∏`̀Y
 ¿hÉ©àdGh ácôà°ûªdG  á«dhDƒ°ùªdÉH
 ´É``̀Ñ``̀J’ äÉ``̀¡``̀é``̀dG ∞`̀∏`̀ à`̀î`̀e ™```̀e
 ÉgQOÉ°üe  ø`̀e  äÉª«∏©àdG  á`̀aÉ`̀c
 ¢Shô«a  ø`̀e  ájÉbƒ∏d  ,á«ª°SôdG

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒμdG
 »a √ƒª°S AÉ≤d  iód ∂dP AÉL
 Qƒ°†ëH á«Ñ«°†≤dG ô°ü≤H ¬°ù∏ée
 ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  áØ«∏N  ∫BG
 á`̀jRƒ`̀a Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀ù`̀eCG AGQRƒ````̀dG
 ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH
 ídÉ°U  øH  »∏Y  ó«°ùdGh  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  ídÉ°üdG

 ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ø`̀ H ó`̀dÉ`̀N ï`̀«`̀°`̀û`̀dGh
 ¢ù∏ée  ¢``ù``«``FQ  Ö``̀FÉ``̀f  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N
 ¬∏dGóÑY  ô«ª°S  ó«°ùdGh  AGQRƒ``̀dG
 áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ ¢SÉf
 GOóYh AGQRƒdG øe GOóYh øjôëÑdG
 iQƒ`̀°`̀û`̀dG  »°ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø`̀e
 øY √ƒª°S  ÜôYCG  å«M ,ÜGƒædGh
 AÉ°†YCGh »°ù«Fôd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG
 ≈∏Y  ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée
 á«æWh Oƒ`̀¡`̀L ø`̀e  ¬`̀fƒ`̀eó`̀≤`̀j  É`̀ e
 ≈∏Yh  øWƒdG  AÉªfh  á©aQ  É¡aóg
 ™e AÉ`̀æ`̀H ¿hÉ`̀©`̀J ø`̀e ¬`̀fhó`̀Ñ`̀j É`̀e
 ¬d  ¿Éc  …ò`̀dGh  ájò«ØæàdG  á£∏°ùdG
 äGõéæe  ø`̀e  ≥≤ëàj  Éª«a  ô``̀KC’G
 á«∏ª©dGh øWƒdG  ΩóîJ ™jQÉ°ûeh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ájƒªæàdG
 Qƒ°†ëdG  Üô`̀YCG  º¡ÑfÉL  øe
 ÖMÉ°üd  ºgôjó≤Jh  ºgôμ°T  øY

 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dG  ≈``̀∏``̀YC’G  ó`̀ FÉ`̀≤`̀ dG
 ≈∏Y  AGQRƒ`````dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀d

 ¢`̀Uô`̀M ø``̀e √ƒ`̀ª`̀ °`̀ S ¬`̀ «`̀ dƒ`̀ j É``̀e
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y

.ø«ª«≤ªdGh

:ó¡©dG »dh ..á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG AÉ°†YCG √ƒª°S AÉ≤d iód

 á``côà°ûªdG  á``«dhDƒ°ùªdÉH  ™``«ªédG  ΩGõ``àdG  IQhô``°V
ÉfhQƒc ¢Shô«a á``ëaÉμªd ¿Éé∏dG ∞``∏àîe ™e ¿hÉ``©àdGh

 øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ø`̀cô`̀dG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d  ΩÉ©dG óFÉ≤dG  áØ«∏N ∫BG  óªMCG
 ø«æK’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  áeÉ©dG  IOÉ«≤dÉH  ¬Ñàμe  »a
 óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ,Ω2020 ôjGôÑa 24
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH

 .áë°ü∏d

 ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ÖMQ  AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 ,áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FôH  øjôëÑdG
 É¡eó≤j  »àdG  ádhòÑªdG  áÑ«£dG  Oƒ¡édÉH  kGó«°ûe
 ø«°ùëJh  ôjƒ£àd  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 ø«æWGƒª∏d  áeó≤ªdG  á«ë°üdG  äÉeóîdG  IOƒ`̀L

.øjôëÑdG áμ∏ªªH ø«ª«≤ªdGh

 záë°ü∏d ≈∏YC’G{ Oƒ¡éH ó«°ûj ΩÉ©dG óFÉ≤dG
á``«ë°üdG äÉ``eóîdG ø``«°ùëJh ô``jƒ£àd

 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  ø`̀H  »∏Y  ó``̀cCG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿CG  iQƒ°ûdG
 ºYGódG ƒg ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
 »≤Jôj ÉªH √QhóH AÉ≤JQ’Gh »©jô°ûàdG πª©∏d ∫hC’G
 ¿CG  É kæ«Ñe  ,ø«æWGƒªdG  äÉ©∏£J  ≥≤ëjh  øWƒdÉH
 ¬H  π°†ØJ  …òdG  »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ÜÉ£îdG  ø«eÉ°†e
 »fÉãdG  …OÉ`̀©`̀dG  OÉ≤©f’G  QhO  ìÉààaG  ió`̀d  ¬àdÓL
 äÉjƒdhCG  äOóM  ,¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG  øe
 »°SÉ°SC’G  É``̀gQhO  âæ«Hh  ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 É¡H  ôªJ  »àdG  äÉjóëàdG  ∞∏àîe  ™e  πeÉ©àdG  »a
 ºFÉ≤dG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ¬LhCG õjõ©J ™e ,áμ∏ªªdG

.áeÉ©dG áë∏°üªdG ≥«≤ëàd ájò«ØæàdG á£∏°ùdG ™e
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ±ô°ûJ  iód  ∂dP  AÉL
 »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ÜÉ£îdG  ≈∏Y  OôdG  áæéd  AÉ°†YCGh
 OQ  ¬àdÓL  º«∏°ùàd  ,ióØªdG  πgÉ©dG  ádÓL  AÉ≤∏H
 øY  Üô`̀YCG  å«M  ,»eÉ°ùdG  ÜÉ£îdG  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG
 ¬«dƒj Éªd ¢ù∏éªdG AÉ°†YCGh √ôjó≤Jh √ôμ°T º«¶Y

 ™∏£°†j …òdG »©jô°ûàdG QhódÉH ΩÉªàgG øe ¬àdÓL
 ¬ªYOh ¬àdÓL ΩÉªàgG ¿CG É kæ«Ñe ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¬H
 ≥≤ëJ  Ée  ≈∏Y  AÉæÑ∏d  G kõaÉM  πãªj  ¢ù∏éªdG  πª©d
 ≈∏Y  IOó©àe  á«©jô°ûJ  äÉÑ°ùàμeh  äGRÉ`̀é`̀fEG  øe
 ï°Sôj  ÉªHh  ,á«°VÉªdG  á«©jô°ûàdG  ∫ƒ°üØdG  QGó`̀e
 äÉ°ù°SDƒªdG  ádhO õjõ©àd  áª«μëdG  IOÉ«≤dG  äÉ©∏£J

.¿ƒfÉ≤dGh
 á«eGôdG  »YÉ°ùªdGh  Oƒ¡édG  á∏°UGƒe  ó``̀cCGh
 É¡æª°†J  »àdG  äÉ©∏£àdGh  äÉ¡«LƒàdG  áªLôJ  ≈dEG
 ióØªdG  πgÉ©dG  ádÓéd  »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ÜÉ£îdG
 Oƒ°ûæªdG  Ωó≤àdG  ≥«≤ëàd  ø«fGƒbh  äÉ©jô°ûJ  ≈dEG
 »©jô°ûàdG  QhódG  ¿CG  É kæ«Ñe  ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a
 G kófÉ°ùeh  É kªYGO  É kªFGO  ≈≤Ñ«°S  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd
 Rõ©j ÉªH »MÓ°UE’G ¬Yhô°ûeh ¬àdÓL äÉ¡«Lƒàd
 »≤Jôjh  ,áμ∏ªªdG  »a  »WGô≤ªjódG  πª©dG  Iô«°ùe
 øe  ójõªdG  ≥«≤ëJ  øª°†jh  ,ø«æWGƒªdGh  øWƒdÉH

.ó©°üdG ∞∏àîe ≈∏Y äGRÉéfE’G

 ióØª`dG πgÉ©dG :iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
»``©`jô°ûà``dG  π``ª©`∏`d  ∫hC’G  º``YGó`dG
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 íÑ°UCG ..ICÉéa
!!..AÉÑWCG ™«ªédG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 øe  ø«Hh  ,QÉ£ªdÉH  áÑbGôªdG  êôH  »a  ø«HÉ°üªdG  ∫õY  iôj  øe  ø«H
 Üô°T ¿CG ¿ÓYEG ≈dEG ¬ægP ≥àØJ øe ø«Hh ,á«FÉf IôjõL »a º¡YGójEG ìôà≤j
 ,ø««°UÉ°üàNGh AÉÑWCG ™«ªédG íÑ°UCG ..AÉØ°Th êÓY ΩƒãdG πcCGh π«ÑéfõdG
 øHG{ ¬H çóëàj ºd Éªc ,»Ñ£dG ¿CÉ°ûdG »a √ƒdóH »dójh ,çóëàj πμdG GóZh
 ø«Hh ,á°SGQódG π«£©Jh ¢SQGóªdG ¥ÓZEG ≈dEG ƒYój øe ø«H  .¬°ùØf zÉæ«°S
 zô«îÑJ{  IôμØH  Éæd  êôN  øe  ø«Hh  ,¢Shô«ØdG  IhÓ`̀Y  ±ô°U  ìôà≤j  øe
 ,ø«WÉ«°ûdGh  ¢Shô«ØdG  Oô£«d  z…hÉ`̀«`̀dG{  ôéëH  πª©dG  ™bGƒeh  äƒ«ÑdG
 ¥ƒ°Sh ,QGRÉÑdÉH ¬Ñ°TCG Ωƒ«dG ´ƒ°VƒªdG ≈°ùeCG ,ø«ª∏°ùªdG OÓH øY √OÉ©HEGh

.êÓ©dGh äÉØ°UƒdG ≥∏£j ¢üî°T πc ¿ÉμeEÉHh ..zΩÓ«∏dG{
 ,»¡dEG  ÜÉ≤Y øY IQÉÑY ¢VôªdG ¿CG  ócDƒj ¢†©ÑdG  ¿Éc ôeC’G ájGóH »a
 QÉjO ≈dEG ¢VôªdG π°Uh ¿CG ó©H øμdh ,ø«ª∏°ùªdG ÜQÉëJ »àdG OÓÑdG ∂∏J ó°V
 IôeGDƒe ¬fCG »YóJh iôNCG áÄa êôîàdh ,áÄØdG ∂∏J äƒ°U âØN ,ø«ª∏°ùªdG
 ´ƒ°VƒªdG  íÑ°UCG  ºK  ,á«eÉædG  ∫hó`̀dG  ó°V  iôÑμdG  ∫hó`̀dG  øe  ,á«dÉjôÑeEG
 πjƒ¡àdGh  äÉ©FÉ°û∏d  áMÉ°ùe  ƒg  Éªc  ,¢†©ÑdG  iód  áàμædGh  Qóæà∏d  ’Éée
 Iô«Ñc áëjô°T Éæjód ¿CG ,á«Hô©dG äÉ©ªàéªdG »a Éæà∏μ°ûe .iôNCG äÉÄa óæY
 IôHE’G øe ,´ƒ°Vƒeh ¿CÉ°T πc »a ,IOQÉ°Th IOQGh πc »a çóëàJh »àØJ
 ¢ùLÉ¡dG OƒLh πX »ah ,á©°SGh á«eÓYEG áMÉ°ùe É¡d óéJh ,ñhQÉ°üdG ≈dEG
 Ó¡°S ΩÉ©dG …CGôdG øgP ≈∏Y Iô£«°ùdG íÑ°UCG ,∫ƒ≤©dGh áaÉ≤ãdG »a øcÉ°ùdG
 ∫hódG  »a  á°üàîªdG  äÉ¡édG  øe  áã«ãM  Oƒ¡L  OƒLh  ™e  ≈àM  .Gô«°ùjh
 ,¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe äÉëjô°üJh äÉfÉ«H Qhó°U ™eh ,á«Hô©dG
 ¿CG  ’EG  ,»ª°SôdG ÖfÉédG øe Iôªà°ùe á«aÉØ°Th á∏°UGƒàe á©HÉàe πX »ah
 ,äÉæ«ª£àdG âfÉc Éª¡e ,±ƒîdGh ≥∏≤dG ¢ùLÉ¡H ÉªFGO øeDƒj ,»Hô©dG π≤©dG
 ,»Ñ∏°ùdG …CGô∏d áMƒàØeh Iô«Ñc áMÉ°ùe áªK ¿C’ ,äGOÉ°TQE’G âfÉc Éª¡eh
 »aÉ≤K  ¢Vôeh  ¢SGƒ°Sh  ¬æμdh  ,ΩRÓdG  •É«àM’Gh  ájÉbƒdG  ÜÉH  øe  ÉªHQ
 áë°üdG  áª¶æªd É≤ah .á«Hô©dG  ÉæJÉ©ªàée »a Iô«Ñc áëjô°T iód ,ï°SGQ
 »a É«dÉM ô°ûàæªdG ¢VôªdG ¿EÉa ,á«æ©e ô«Z á¡L øe ¿É«H ¢ù«dh ,á«ªdÉ©dG
 zÉfhQƒc{ ¢Shô«a º°SG øe ≥à°ûe ƒgh z19 ó«aƒc{ º°SG ¬«∏Y ≥∏WCG ,ºdÉ©dG
 ¿CGh .2019 ΩÉY ƒgh ¬«a ∞°ûàcG »àdG ájOÓ«ªdG áæ°ùdGh ,z¢Vôe{ áª∏ch
 á«æ©ªdG  äÉ¡édGh  áë°üdG  IQGRh  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  äGOÉ°TQE’Gh  äGAGô`̀LE’G
 Ωƒ«dG øëf .πjƒ¡à∏d »YGO ’h .(19 ó«aƒc) øe ájÉbƒ∏d º«∏°ùdG ôeC’G »g
 QÉÑNC’G  ™«°ûj  øe  πμd  …ó°üàdG  Üƒ∏£ªdGh  ,á«©ªàée  á«dhDƒ°ùe  ΩÉ`̀eCG
 ´ÉÑJG øe óH ’h ,±ƒîdGh ≥∏≤∏d  Iô«ãªdG ,á∏∏°†ªdG äÉeƒ∏©ªdGh ,áHPÉμdG
 hCG ø«°S øe ’h ,z¿ÓY ’h ¿Óa øe{ ’ ,á«ª°SôdG ÉgQOÉ°üe øe äÉª«∏©àdG
 ,πjƒ¡àdG ≈¨£jh ,äÉØ°UƒdG ôãμJh ,äÉ©FÉ°ûdG OGOõJ äÉeRC’G »a ¿C’ ,OÉ°U
 ƒd ≈àM ,¿ÉeC’G øY åëÑJh ,áeÓ°ùdG ójôJ ¢SÉædGh ,ídÉ°üªdG QÉéJ RôÑjh
 :QÉ¨°üdG  »FÉæHC’  ∫ƒ≤J  »àLhR â©ª°S  ¢ùeC’ÉH  .∫ÉLO ¢üî°T øe Qó°U
 ,zÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  AÉØ°T  ¬fC’  ,Ωƒj  πc  ìÉÑ°U  π°ù©dG  Üô°ûH  ºμ«∏Y{
 ,´ƒ°VƒªdG »a ÉfhQƒc ¢Shô«a πNO Ée øμdh ,º©f AÉØ°T π°ù©dG :É¡d â∏≤a
 »a  ∂dP  äCGôb  Éªc  ,ΩGô¨à°ùf’G  »a  ÜÉ°ùM øe ∂dòd  â©ªà°SG  É¡fEG  :âdÉ≤a
 ôcP  ¿hO  É©ÑW  ,iô``̀NCG  äÉHÉ°ùMh  äÉ`̀Hhô`̀b  øY  Ó≤f  ,É¡JÉ≤jó°U  Ühô`̀b
 êhôj ¿CG ójôj zπ°ùY ™FÉH{ ¿ƒμ«°S ÉªàM Qó°üªdG ¿CG ócCÉàe ÉfCGh ,Qó°üªdG
 ájÉbƒ∏d ájRGôàM’G äGAGôLE’Gh ..º©f êÓ©dG øe ô«N ájÉbƒdG !!..¬àYÉ°†H
 Iôªà°ùe  á£N  ≥ah  ,IQƒμ°ûe  ádhódG  É¡H  Ωƒ≤J  z19  ó«aƒc{  ¢Shô«a  øe
 AÉÑWCG Éæjód ¿CG »Øμjh ,OóédG AÉÑWC’G ihÉàØd »YGO Óa ,áë°VGh á©HÉàeh

.ó©H áØ«XƒdG Ghóéj ºdh ,πª©dG øY ø«ãMÉH

 øH ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀S ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ó````̀cCG
 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªM øH ¬∏dGóÑY
 π«é°ùàdGh  á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  RÉ`̀¡`̀L
 …ô`̀î`̀Ø`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀ dG …QÉ``̀≤``̀©``̀dG
 ΩÉàjC’G ájÉYôd πHÉæ°ùdG á«©ªéd
 ™«ªéH A¢`̀û`̀æ`̀dG  á`̀jÉ`̀YQ  á`̀«`̀ª`̀gCG
 IQhô°Vh  ,á«YÉªàL’G  º¡JÉÄa
 áÑ°SÉæªdG á«ë°üdG áÄ«ÑdG ô«aƒJ
 GƒcQÉ°û«d  ,º¡bƒØJh  º¡MÉéæd
 Ωó``≤``à``dGh AÉ``̀æ``̀Ñ``̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y »``̀ a
 º¡©ªàée  ôjƒ£J  »a  ΩÉ¡°SE’Gh
 ¬H  Ωƒ`̀≤`̀J  É`̀e  kÉæªãe   .º`̀¡`̀æ`̀Whh
 »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e
 πªY  ø`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a
 »fÉ°ùfEGh  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LGh  …ô`̀«`̀N
 »a QRBÉàdGh áØdC’G ìhQ »Ø°†àd
 Ωƒ«dG  É`̀æ`̀fCG  kÉØ«°†e  ,™ªàéªdG
 è¡f  ø``e  ìhô```̀ dG  √ò``̀g  óªà°ùf
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ∫hC’G  »YGôdG  ¬àdÓéa  ,ióØªdG
 »fÉëdG  ÜC’Gh  …ô«îdG  πª©∏d
 ƒgh  ,¬Ñ©°T  OGô``̀aCG  ™«ªL  ≈∏Y

 OGóLC’Gh  AÉHB’G  è¡æd  ∫Éªμà°SG
 øjôëÑdG  Ö©°T  øY  ±ô`̀Y  É`̀eh
 ¬àjÉYQ  ∫ÓN  ∂dP  AÉL  .»aƒdG
 ¬ª«≤J  …ò``̀ dG  …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  π`̀Ø`̀ë`̀dG
 ΩÉàjC’G  ájÉYôd  πHÉæ°ùdG  á«©ªL
 ≈∏Y  ó`̀jõ`̀j  É`̀e  êôîàH  kAÉ`̀Ø`̀à`̀MG
 AÉæHCG  øe   (áÑdÉWh  ÉÑdÉW  38)

.á«©ªédG

 Qhô°ùdG »YGhO øe ¬fEG ∫Ébh
 ÉæJÉæHh  ÉfAÉæHCG  Ωƒ«dG  iôf  ¿CG
 ¿ƒ≤≤ëj á«©ªédG ≈dG ø«ªàæªdG
 »`̀°`̀SGQó`̀dG ¥ƒ`̀ Ø`̀ à`̀ dGh ìÉ`̀é`̀æ`̀ dG
 ô«îdG  Iô`̀«`̀°`̀ù`̀e  »`̀ a  Gƒª¡°ù«d
 á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªe  »`̀a  Ωó`̀≤`̀à`̀dGh
 ÉeóæY  É`̀æ`̀fG  ô```̀cPh  .ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 πHÉæ°ùdG  á«©ªL  AÉ``̀æ``̀HCG  iô``̀f

 Iôªà°ùªdG äÉMÉéædG ¿hó°üëj
 ôμ°ûdG  ºjó≤J  iƒ°S  Éæ©°ùj  Óa
 AÉ`̀°`̀†`̀YC’ ¿É``̀aô``̀©``̀dGh AÉ``æ``ã``dGh
 πHÉæ°ùdG  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée
 á∏«°†a  á°SÉFôH  ΩÉàjC’G  ájÉYôd
 ¿É£≤dG ¬∏dGóÑY øH ¿ÉfóY ï«°ûdG
 á«©ªédG  »a  ø«∏eÉ©dG  ™«ªLh
 πªY ø```e  ¬``fƒ``eó``≤``j  É```e  ≈``∏``Y

 áeóîd  ¢ü∏îe  ó`̀¡`̀Lh  ÜhDhO
 á«©ªédG  ≈dG  ø«ªàæªdG  ÉæFÉæHCG
 á``̀jƒ``̀HC’G á``jÉ``Yô``dG º`̀¡`̀à`̀jÉ`̀YQh
 ,É¡fƒ≤ëà°ùj  »`̀à`̀dG  áëdÉ°üdG
 kÉ°†jCG  ¬fƒeó≤j  É`̀e  ∫Ó`̀N  ø`̀eh
 ôjƒ£àd  ™jQÉ°ûeh  è`̀eGô`̀H  ø`̀e
 ,á«©ªédG  äÉ«dhDƒ°ùeh  ∫ÉªYCG
 »a ∂`̀ °`̀T Ó``̀H â`̀ª`̀¡`̀°`̀SCG »``̀à``̀dGh

 ≈∏Y  ÉæJÉæHh  ÉæFÉæHCG  äÉMÉéf
 …ƒHôàdGh  »ª«∏©àdG  iƒà°ùªdG
 âbƒdG »a GôcÉ°T .»YÉªàL’Gh
 ºYO »a ø«ªgÉ°ùªdG ™«ªL ¬JGP
 äÉ°ù°SDƒe  øe  á«©ªédG  ∫ÉªYCG
 á∏«°†a ∫Éb ¬ÑfÉL øeh .OGôaCGh
 ¿É£≤dG ¬∏dGóÑY øH ¿ÉfóY ï«°ûdG
 á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 »a ÉæfEG  ΩÉàjC’G ájÉYôd πHÉæ°ùdG
 èeGôÑdG π°†aCG Éæ©°Vh á«©ªédG
 »YÉªàL’G  º`̀Yó`̀dGh  á«ª«∏©àdG
 ≈dG  ø«ªàæªdG  ÉæJÉæHh  ÉæFÉæHC’
 πÑ°S  π``̀c  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d  ,á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG
 Gƒ`̀ë`̀∏`̀°`̀ù`̀à`̀«`̀dh ,º``̀¡``̀d ìÉ``̀é``̀æ``̀dG
 ,á«bÓNC’G  º«≤dGh º∏©dG  ìÓ°ùH
 á«ªæJh  á°†¡f  »`̀a  Gƒª¡°ù«d
 ôμ°ûdG  Éeó≤e  .øjôëÑdG  º¡æWh
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°û∏d
 áMÉ°ùªdG  RÉ¡L  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 ¢ù«FôdG  …QÉ≤©dG  π«é°ùàdGh
 ¬àjÉYQ  ≈∏Y  á«©ªé∏d  …ôîØdG
 ™«ªéd  ôªà°ùªdG  ¬ªYOh  πØë∏d

 .ájôjƒ£àdG á«©ªédG èeGôH

zΩÉàjC’G ájÉYôd πHÉæ°ùdG{ áÑ∏W èjôîJ πØM ≈Yôj áMÉ°ùªdG RÉ¡L ¢ù«FQ

 á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG  ôjRh ≈≤àdG
 ,¬Ñàμe  »a  ,¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  øH  π«ªL
 Ö«∏c  QGO  á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ,¿É£∏°S  …OÉ¡dGóÑY  ,á«YÉªàL’G  ájô«îdG
 IQGOEG  ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ø`̀e  Oó`̀Y  Qƒ°†ëHh

.á«©ªédG
 ¿É£∏°S  ó«°ùdG  ¢Vô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 øY  kÓ°†a  ,É¡éeGôHh  á«©ªédG  ±GógCG  RôHCG

 ,»Yƒ£àdG  πª©dG  º«b  ï°SôJ  »àdG  É¡JGQOÉÑe
 ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  GócDƒe
 IQGRh  É¡°SCGQ  ≈∏Yh  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™e
 ÇOÉÑªdG IQƒ∏Ñd ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG
.á«©ªédG »a πª©dG á«é«JGôà°S’ á«°SÉ°SC’G

 á«©ªédG Oƒ¡éH ôjRƒdG OÉ°TCG ,¬ÑfÉL øe
 »àdG  ™jQÉ°ûª∏d  √ô`̀jó`̀≤`̀J  É`̀ kjó`̀Ñ`̀e  ,á`̀jô`̀«`̀î`̀dG
 ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,…ƒªæàdG πª©dG áeóîd ÉgòØæJ

 íÑ°UCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »Yƒ£àdG  πª©dG
 »a GócDƒe ,™ªàéªdG »a áî°SGQ áaÉ≤K πμ°ûj
 ∫ÉéªdG  Gò`̀g  »a  áeƒμëdG  QhO  ¬`̀JGP  âbƒdG
 äÉ«fÉμeE’Gh äÓ«¡°ùàdG ∞∏àîe ôaƒJ »àdGh
 ¿CG πLCG øe ∂dPh ,»Yƒ£àdG πª©dG ¢ù«°SCÉàd
 ¢ü°üîàdG è¡f ≈dEG á«æWƒdG Oƒ¡édG ∫ƒëàJ
 ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe  IQGOEG  »a  á«aGôàM’Gh

.»fóªdG

zájô«îdG Ö«∏c QGO{ IQGOEG ≈≤àdG

áμ∏ªªdG »``a »Yƒ£àdG πª©dG º``YO ócDƒj πª©dG ô``jRh

 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  º¶f
 »a  äÉ«dÉ©ØdGh  á£°ûfC’G  øe  GOóY
 èjhôàdGh  ∞jô©àdG  èeÉfôH  QÉWEG
 áî«°ûdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  IõFÉéd
 πª©∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S âæH á°üM
 πª©j  »`̀à`̀dG  »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG  »HÉÑ°ûdG
 ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈``∏``YC’G  ¢ù∏éªdG  É¡«∏Y
 (15)  º`̀bQ  »μ∏ªdG  ô`̀eC’G  ÖLƒªH
 ∂dPh ,IõFÉédG AÉ°ûfEÉH 2011 ΩÉ©d
 É¡d  QƒØ¨ªdG  AÉ£Yh  Qhód  Gó«∏îJ
 áî«°ûdG  ƒª°S  ≈dÉ©J  ¬`̀∏`̀dG  ¿PEÉ``̀ H
 Ö«W áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S âæH á°üM
 πª©dG  ä’Éée ºYO  »a  ÉgGôK  ¬∏dG
 »YÉªàL’Gh  »Yƒ£àdGh  …ô«îdG

.á«fóªdG ¬JÉ°ù°SDƒeh
 ÉMƒàØe  AÉ≤d  ¢ù∏éªdG  ó≤Yh
 ,øjôëÑdG  á©eÉL áÑ∏W øe πc  ™e
 áÑ∏Wh  ,äÉæÑ∏d  á«μ∏ªdG  á©eÉédGh
 ,á``̀«``̀dhó``̀dG  (AMA)  á``̀©``̀eÉ``̀L
 Qƒ°†ëdG  ∞`̀jô`̀©`̀J  É`̀¡`̀dÓ`̀N  iô``̀L
 ≈dEG  áaOÉ¡dG  IõFÉédG  √òg  á«ªgCÉH
 πª©dG  áaÉ≤K  Ωƒ¡Øe  õjõ©Jh  ô°ûf
 ájƒæ©ªdG ¬àª«b RGôHEGh ,»Yƒ£àdG
 õjõ©Jh ,»fÉ°ùfEGh »æWh ÖLGƒc
 äÉYÉªédGh  OGô`̀aC’G  QhO  ôjƒ£Jh

 ´Gó`````HE’Gh RÉ``̀é``̀ fE’G ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J »``̀a
 πª©dG  äÉYhô°ûªd  á`̀eGó`̀à`̀°`̀S’Gh
 ,á°ùaÉæªdG ìhQ õjõ©Jh ,»Yƒ£àdG
 »a  á«HÉÑ°ûdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  RGô``̀HEGh
 Iõ«ªàe  äÉYhô°ûe  ò«ØæJ  ∫Éée

.™ªàéªdG áeóN ≈dEG á¡Lƒe
 ¿ÉμeEÉH  ¬fCG  ¢ù∏éªdG í°VhCGh
 øe  á«Yƒ£àdG  ™jQÉ°ûªdG  ÜÉë°UCG
 º¡«∏Y  ≥Ñ£æJ  øjòdG  ø««æjôëÑdG
 ácQÉ°ûªdG IõFÉé∏d í°TôàdG •hô°T

 ™`̀bƒ`̀ª`̀∏`̀ d ∫ƒ````̀Nó````̀ dG ô``̀Ñ``̀Y É``̀¡``̀«``̀a
 Aπ``̀ eh ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d »``̀fhô``̀à``̀μ``̀ dE’G
 ,IõFÉédÉH  á°UÉîdG  IQÉ`̀ª`̀à`̀°`̀S’G
 í`̀æ`̀ª`̀J  Iõ``̀ FÉ``̀é``̀ dG  ¿CG  É``̀ kë``̀°``̀Vƒ``̀e
 ∫É`̀ª`̀YC’G π`̀°`̀†`̀aC’ á`̀jó`̀≤`̀f äBÉ`̀aÉ`̀μ`̀e
 …OôØdG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y á«Yƒ£àdG

.»YÉªédGh
 •hô°T  ¿CG  ¢ù∏éªdG  í°VhCGh
 Iõ``̀FÉ``̀é``̀dG Gò````̀g »```̀a á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG
 »æjôëH  Ωó≤àªdG  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  »`̀g

 18 ø«H  √ôªY ìhGôàjh á«°ùæédG
 ∫É`̀ª`̀YC’G  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CGh  ,É`̀ keÉ`̀Y  35h
 ácQÉ°ûªdG  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG  á`̀Ä`̀Ø`̀dG  »`̀a
 á©HÉJ  …CG  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀b  á∏¶e  â`̀ë`̀J
 hCG  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ió`̀ME’
 ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe  hCG  äÉ©eÉédG

.»fóªdG
 á`̀î`̀°`̀ù`̀æ`̀dG ¥Ó```````̀WEG »````̀JCÉ````̀jh
 á°üM  áî«°ûdG  IõFÉL  øe  áãdÉãdG
 πª©∏d  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  â`̀æ`̀H
 äó¡°T  Éeó©H  »Yƒ£àdG  »HÉÑ°ûdG
 ø`̀«`̀JQhó`̀ dG ió```e ≈`̀∏`̀Y Iõ``FÉ``é``dG
 πãªJ  G kójGõàe  É kMÉéf  ø«à«°VÉªdG
 AGƒ°S  áeó≤ªdG  ∫ÉªYC’G  IOƒL  »a
 ≈àM  hCG  …Oô`̀Ø`̀dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 …òdG  ô`̀eC’G  ,»YÉªédG  iƒà°ùªdG
 »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG á`̀ª`̀«`̀b ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀j
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a  »`̀HÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 øe »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG á`̀ Ñ`̀ZQh

.ô«îdG πªY »a ø«°ùæédG
 á°üM áî«°ûdG IõFÉL πμ°ûJh
 ióMEG »Yƒ£àdG πª©∏d ¿Éª∏°S âæH
 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  äGQOÉÑe
 õjõ©Jh  º``̀YO  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  áª¡ªdG
 ÜÉÑ°ûdG iód »Yƒ£àdG πª©dG ìhQ

 øe Rõ©j  ÉªH  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe »a
 ió`̀d »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG ä’É``é``e
 ,ø«°ùæédG  øe  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG
 ´GóHE’Gh IQOÉÑªdG ≈∏Y º¡©é°ûjh

 ∫É`̀é`̀e »``̀ a ø```̀ jô```̀NB’G π````̀LCG ø``̀ e
 ôe ≈`̀∏`̀Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ¬``H äô`̀¡`̀à`̀°`̀TG
 AGô``̀KEG  »`̀a  ÉÑÑ°S  ¿É``̀ch  ,É¡îjQÉJ

.»fóªdG É¡©ªàée

z»Yƒ£àdG »HÉÑ°ûdG πª©∏d ¿Éª∏°S âæH á°üM{ IõFÉéH äÉ©eÉédG áÑ∏W ± uô© oj zICGôª∏d ≈∏YC’G{
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 ¢ùeCG  áë°üdG  IQGRh  âØ°ûc
 áμ∏ªe  »a  áHÉ°UEG  »àdÉM  ∫hCG  øY
 É``̀fhQƒ``̀c ¢``Shô``«``Ø``H ø``jô``ë``Ñ``dG

.¿GôjEG øe ø«àeOÉb
ádÉM ∫hCG

 ádÉM  ∫hCG   IQGRƒ```̀dG  â∏é°Sh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  Ió`̀cDƒ`̀e  áHÉ°UEG
 »æjôëH  øWGƒªd19-COVID
 √ÉÑà°T’G  ºJ  å«M  ,¿Gô`̀jEG  øe  ΩOÉb
 ¢``̀VGô``̀YCG Qƒ``̀¡``̀Xh ¬``à``HÉ``°``UEG »``̀a
 G kQƒ``a  ¬∏≤f  º``Jh  ,¬«∏Y  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 º«gGôHEG  õcôe  »a  ∫õ©dGh  êÓ©∏d
 á≤£æªH  »`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG  ƒ``̀fÉ``̀c  π`̀ «`̀∏`̀N
 ¢UƒëØdG  AGô`````LEGh  ,á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ¬`̀à`̀HÉ`̀°`̀UEG ø``̀e ó``̀cCÉ``̀ à``̀ dGh á```̀eRÓ```̀dG
 äGAGôLE’G ≥«Ñ£J AóHh ¢Shô«ØdÉH
 ô«HGóàdG  PÉ`̀î`̀JGh  êÓ©∏d  á`̀eRÓ`̀dG

.¢†jôªdG º¡£dÉN øªd ájQhô°†dG
 ¬fCÉH  áë°üdG  IQGRh  äOÉ```̀aCGh
 IócDƒe  áHÉ°UEG  ∫hCG  É¡∏«é°ùJ  Qƒa
-COVID  É`̀fhQƒ`̀c{  ¢Shô«ØH

 øe  ΩOÉ``̀ b  »æjôëH  ø`̀WGƒ`̀ª`̀d  z19
 G kQƒa ¬∏≤f ºJ »HO ≥jôW øY ¿GôjEG
 º«gGôHEG  õcôe  »a  ∫õ©dGh  êÓ©∏d
 á≤£æªH  »`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG  ƒ``̀fÉ``̀c  π`̀ «`̀∏`̀N
 äGAGô````̀LE’G  ≥«Ñ£Jh  á«fÉª∏°ùdG
 ô«HGóàdG  PÉ`̀î`̀JGh  êÓ©∏d  á`̀eRÓ`̀dG
 ,¢†jôªdG  º¡£dÉN  øªd  ájQhô°†dG
 øe º¡£dÉN øe πμH ∫É°üJ’ÉH ∂dPh
 äÓ«∏ëàdG  πªYh  ÜQÉ``bC’Gh  π`̀gC’G
 øe  ºgƒ∏N  øe  ócCÉà∏d  º¡d  áeRÓdG
 ôéëdG  õcôªH  º¡©°Vhh  ¢Shô«ØdG
 ä’É`̀ë`̀∏`̀ d ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀ª`̀dG »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
.Éeƒj 14 Ióe É¡àHÉ°UEG »a ¬Ñà°ûªdG

 ¿CG  ≈```̀ dEG  IQGRƒ`````̀ dG  äQÉ```̀°```̀TCGh

 OÉY  ¢Shô«ØdÉH  ÜÉ°üªdG  ¢üî°ûdG
 ôjGôÑa 21 ïjQÉJ »a øjôëÑdG ≈dEG
 ≥jôW  øY  ¿Gô`̀ jEG  øe  kÉeOÉb  2020
 ¢`̀VGô`̀YG …CG ó`̀°`̀UQ º`̀à`̀j º``̀dh »``̀HO
 QÉ£e ≈dG  ¬dƒ°Uh óæY ádÉëdG  ≈∏Y
 ¢`̀VGô`̀Y’G  ¿CGh  »`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG
 ,áμ∏ªªdG ≈dG ¬dƒNO ó©H ¬«∏Y äô¡X
 π°UGƒàdÉH  âeÉb  É¡fCG  ≈`̀dEG  Iô«°ûe
 á∏MôdG ¢ùØf ≈∏Y øjôaÉ°ùªdG πc ™e
 AGô`̀LE’  ÜÉ°üªdG  É¡«∏Y  ¿É`̀c  »àdG
 øe  ócCÉàdGh  º¡d  áeRÓdG  ¢UƒëØdG
 káë°Vƒe  ,¢Shô«ØdG  øe  º¡àeÓ°S
 ¢Shô«ØH  ÜÉ°üªdG  ¢üî°ûdG  ¿CG
 kÉ≤FÉ°S  πª©j  19  ó«aƒc  É`̀ fhQƒ`̀c
 ΩÉb  óbh  ,¢SQGóªdG  áÑ∏W  π«°Uƒàd
 óMC’G Ωƒj áÑ∏£dG øe OóY π«°UƒàH
 á°SQóe  ≈`̀dEG  ¿Gô`̀jEG  øe  ¬JOƒY  ó©H
 »a  ø«æÑ∏d  á«FGóàH’G  ¢ù«ØædG  øHG
 ,Iôà°S  »`̀a  ôª≤dG  á`̀°`̀VhQh  Iôà°S
 áÑ∏£dG  πc  ™e  π°UGƒàdG  ºJ  å«M
 ¢UƒëØdG  AGô```̀LEG  º`̀ Jh  º`̀¡`̀«`̀dÉ`̀gCGh
 øe  ºgƒ∏N  øe  ócCÉà∏d  º¡d  áeRÓdG
 ºà«°S  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  kIô«°ûe  ,¢Shô«ØdG
 ¿hÉ©àdÉH IQƒcòªdG ¢SQGóªdG ¥ÓZEG
 Ióe  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ™`̀e

.kÉjRGôàMG ø«YƒÑ°SCG
IójóL áHÉ°UEG

 π«é°ùJ áë°üdG IQGRh âæ∏YCGh
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H Ió``̀jó``̀L á``̀HÉ``̀°``̀UEG á``̀dÉ``̀M
 ¢ü«î°ûJ  ó©H  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 øe  á`̀eOÉ`̀b  á«æjôëH  áæWGƒe  á`̀dÉ`̀M
 QÉ£e ô`̀Ñ`̀Y »``̀HO ≥`̀jô`̀W ø`̀Y ¿Gô```̀ jEG
 É¡°üëa  ºJ  å«M  ,»dhódG  øjôëÑdG
 AGô``̀LEGh  OÓ`̀Ñ`̀dG  ≈``̀dEG  É¡dƒ°Uh  Qƒ`̀a
 »a  »`̀gh  á`̀eRÓ`̀dG  π«dÉëàdG  ™«ªL

 ¢Vô¨dG  Gò`̀¡`̀d  á°ü°üîªdG  á`̀YÉ`̀≤`̀dG
 É¡àHÉ°UEG  äó```̀cCG  »`̀à`̀ dGh  ,QÉ`̀£`̀ª`̀dÉ`̀H
 ä’ÉëdG  OóY  ∂dòH  ≠∏Ñ«d  ¢Shô«ØdÉH
.ø«àdÉM áμ∏ªªdG »a É¡àHÉ°UEG ócDƒªdG

 ºàj  ¬fCG  áë°üdG  IQGRh  âæ«Hh
 á`̀eRÓ`̀dG  äGAGô````̀LE’G  ™«ªL  PÉ`̀î`̀JG
 øe  ø«eOÉ≤dG  ÜÉcôdG  ™«ªL  ¢üëØd
 GQƒa  º¡∏≤f  ºàjh  IAƒHƒªdG  ∫hó`̀dG
 ¢``VGô``YCG Qƒ`̀¡`̀X ∫É``̀M »``a êÓ`̀©`̀∏`̀d
 øe  ∂`̀ dP  ó`̀«`̀cCÉ`̀Jh  º¡«∏Y  ¢Shô«ØdG
 É¡H  ∫ƒª©ªdG  π«∏ëàdG  èFÉàf  ∫ÓN
 º«gGôHEG  õcôe  »a  º¡dõYh  kÉjôÑàîe
 á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀H »`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG ƒ``̀fÉ``̀c π`̀ «`̀ ∏`̀N

.á«fÉª∏°ùdG
 ¿CG  ≈````dEG  IQGRƒ``````̀dG  äQÉ```̀°```̀TCGh
 áHÉ°üªdG  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 IQÉ`̀ jR  ó©H  OÓ`̀Ñ`̀dG  ≈``̀dEG  â∏°Uh  ó`̀b
 É¡LhR  âNCGh  É¡LhR  á≤aôH  ¿GôjE’

 IócDƒe ,á∏MôdG ∫ÓN ÉgÉ≤aGQ øjò∏dG
 áHÉ°üªdG »≤aGôe π≤f ºJ ¬fCG IQGRƒdG
 …RGô``à``MG AGô``̀LEÉ``̀c É`̀°`̀†`̀jCG ∫õ`̀©`̀∏`̀d
 É`̀ª`̀¡`̀à`̀HÉ`̀°`̀UEG Ωó``̀Y ø``̀e ó`̀ cCÉ`̀ à`̀ dG ó`̀©`̀H

.¢Shô«ØdÉH
 ≈dEG  áë°üdG  IQGRh  äQÉ°TCGh
 á©ÑàªdG  É`̀¡`̀JGAGô`̀LEG  π°UGƒJ  É¡fCG
 ¢`̀Shô`̀«`̀ Ø`̀ dG QÉ``̀°``̀û``̀à``̀fG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀ d
 ¿Éª°V  ∫Ó``̀N  ø``̀e  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  »``̀a
 ∫hódG  øe  ø«eOÉ≤dG  ™«ªL  á©HÉàe
 πÑb  ø`̀e  Ωƒ`̀j  14 Ió`̀e  IAƒ`̀Hƒ`̀ª`̀dG
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ø``̀e ¢`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀e ≥``̀jô``̀a
 É`̀«`̀eƒ`̀j º`̀¡`̀H ∫É``̀°``̀ü``̀J’Gh á`̀eÉ`̀ ©`̀ dG
 ¢VGôYCG  …CG  øe  ºgƒ∏N  øe  ócCÉà∏d
 ,∫õ`̀©`̀ dG äGOÉ``̀°``̀TQEÉ``̀H º`̀¡`̀eGõ`̀à`̀ dGh
 ájRGôàM’G  äGAGô```̀LE’G  ≥«Ñ£Jh
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a ø`̀e á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dGh
 ô«jÉ©ªdG  Ö°ùëH  z19  ó`̀«`̀aƒ`̀c{

 áª¶æe  É¡H  â°UhCG  »àdG  á«dhódG
 á£îd  É k≤ah ∂dPh á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 á«é«JGôà°S’G áHÉéà°S’Gh ÖgCÉàdG

.¢Shô«Ø∏d
 πμH  áë°üdG  IQGRh  Ö«¡Jh
 É¡H  »°ûØàªdG  ∫hó`̀dG  øe  ø«eOÉ≤dG
 ºgQƒ©°T  ∫É`̀M  »a  ¬`̀fCG  ¢Shô«ØdG
 ¢Shô«ØH  á£ÑJôªdG  ¢`̀VGô`̀YC’É`̀H
 á∏ãªàªdGh  19  ó`̀«`̀aƒ`̀c  É``̀fhQƒ``̀c
 ,IQGô`̀ë`̀ dG á``̀LQO »`̀a ´É`̀Ø`̀ JQG »`̀a
 ,¢ùØæàdG  »a  áHƒ©°Uh  ,∫É©°ùdGh
 ó`̀MCÉ`̀ H  º`̀ ¡`̀WÓ`̀à`̀NG  ∫É```̀M  »``̀a  hCG
 »a  AÉ≤ÑdG  ¢Shô«ØdÉH  ø«HÉ°üªdG
 ,á∏°üØæe  á`̀aô`̀Z  »`̀a  º¡æμ°S  ô≤e
 ´É`̀Ñ`̀JGh  ,444  º`̀bô`̀H  ∫É`̀ °`̀ü`̀ J’Gh
 øe  º¡d  ≈£©à°S  »àdG  äÉª«∏©àdG
 IQhô°V  ™e  ,»Ñ£dG  ≥jôØdG  πÑb

  .øjôNB’ÉH •ÓàN’G ÖæéJ

¿GôjEG øe ø«àeOÉb øjôëÑdG »a ÉfhQƒμH áHÉ°UEG »àdÉM ∫hCG π«é°ùJ
»ë°üdG ô``éëdG »a ø«HÉ°üªdG ∫õ``Yh ..QÉ``£ªdÉH áHÉ°üªdG á``æWGƒªdG á``dÉM ¢``ü«î°ûJ

º``¡«∏Y ∫õ``©dG ≥``«Ñ`£Jh ø``«HÉ°üª∏d ø``«£dÉîªdG AÉ``Yóà`°SG :á```ë°üdG IQGRh
  áÑ∏£dG øe OóY π«°UƒàH ΩÉ``bh..ôjGôÑa 21 Ωƒj »HO ≥jôW ø``Y ¿GôjEG øe π°Uh ÜÉ``°üªdG ≥``FÉ°ùdG

ÜÉ°üªdG ≥FÉ°ù∏d ÜÓ£dG øe OóY á£dÉîe øe ócCÉàdG ó©H

á```̀ °```̀ VhQh  ¢`````̀SQGó`````̀e  3  ¥Ó````````̀ ZEG

 äÓMôdG ™«ªL ≥«∏©J ø∏©J z»fóªdG ¿Gô``«£dG{
áYÉ°S 48 Ióe ábQÉ°ûdGh »HO …QÉ£e øe áeOÉ≤dG

 áãdÉK á°SQóe ≥∏Z º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh äQôb
 äÉeƒ∏©ªdG ó©H ø«æÑ∏d á«FGóàH’G Iôà°S á°SQóe »gh
 á£dÉîe  ¿CÉ°ûH  áë°üdG  IQGRh  ø`̀e  É¡«dEG  IOQGƒ```̀dG
 áÑ∏W  øe  Oó©d  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  ÜÉ°üªdG  ≥FÉ°ùdG
 ÖdÉW  ô`̀eCG  »`̀dh  á©LGôe  ô`̀KCG  ≈∏Y  ∂`̀ dPh  ,á°SQóªdG
 ób  ¬FÓeR  øe  GOó``Yh  ¬æHG  ¿CÉ`̀H  Gó«Øe  ,≈Ø°ûà°ùª∏d
 ,ÜÉ°üªdG ≥FÉ°ùdG ÉgOƒ≤j ¿Éc »àdG á∏aÉëdG Gƒ∏≤à°SG
 º¡H ∫É°üJ’Gh QƒeC’G AÉ«dhCG ∫É°üJG äÉfÉ«H òNCG ºàa

.º¡àeÓ°S øe ócCÉà∏d ΩRÓdG ¢üëØdÉH ΩÉ«≤∏d
 ¥ÓZEG Qô≤J á°üàîªdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdG ó©Hh
 .ô`̀NBG  QÉ©°TEG  ≈àM  ÉjRGôàMG  áãdÉãdG  á°SQóªdG  √ò`̀g
 ¢SQGóe çÓK ≈dEG á≤∏¨ªdG ¢SQGóªdG OóY ™ØJôj ∂dòHh

 á≤£æªH ø«à°SQóe ¥ÓZEG  ¿ÓYEG  ºJ  ¿CG  ó©H  ,á°VhQh
 á«FGóàH’G  ¢ù«ØædG  ø`̀HG  É`̀ª`̀gh  ,¢`̀ù`̀eCG  ô¡X  Iôà°S
 á°VhQ ≈dEG káaÉ°VEG ,äÉæÑ∏d ájOGóYE’G Iôà°Sh ,ø«æÑ∏d
 ¢üî°ûdG  ¿CG  í°†JG  ¿CG  ó©H  ,á≤£æªdG  ¢ùØæH  ôª≤dG
 á∏aÉëd  É k≤FÉ°S  πª©j  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  ÜÉ°üªdG
 ø«à°SQóªdÉH  áÑ∏£dG  øe  OóY  π«°UƒJ  ≈dƒàJ  á°UÉN
 ¿GôjEG øe ¬JOƒY ó©H º¡∏«°UƒàH ΩÉb óbh ,á°VhôdGh
 óbÉ©àdÉH  áÑ∏£dG  A’Dƒg π«°UƒJ ≈dƒàj  ƒgh ,G kôNDƒe
 äòîJG  ¬«∏Y  AÉ`̀æ`̀Hh  ,º`̀gQƒ`̀eCG  AÉ`̀«`̀dhCG  ™`̀e  ô°TÉÑªdG
 ,áÑ∏£dG  OGó`̀YCG  ô°üMh ,áeRÓdG  äGAGô`̀LE’G  IQGRƒ`̀dG
 IQGRh  ™`̀e  ≥«°ùæàdGh  ,º``̀gQƒ``̀eCG  AÉ``«``dhCG  á``WÉ``MEGh

.¢Uƒ°üîdG Gò¡H áë°üdG

 ¿Gô`̀«`̀£`̀dG ¿hDƒ``̀ °``̀ T â``æ``∏``YCG
 ≥«∏©J øjôëÑdG áμ∏ªe »a »fóªdG
 QÉ£e øe áeOÉ≤dG äÓMôdG ™«ªL
 á`̀bQÉ`̀°`̀û`̀dG QÉ`̀£`̀eh »``̀dhó``̀dG »``̀HO

 .áYÉ°S 48 Ióe »dhódG
 ¿Gô`̀«`̀£`̀dG ¿hDƒ``̀ °``̀ T â`̀Ø`̀∏`̀ Jh
 ø`̀jô`̀aÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀dG á``̀jÉ``̀æ``̀Y »``̀fó``̀ª``̀dG
 ø``«``ª``«``≤``ª``dGh ø``̀«``̀«``̀æ``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 ≥``WÉ``æ``ª``dG »```̀ a ø```̀jOƒ```̀Lƒ```̀ª```̀dG
 É`̀ fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H IAƒ``̀Hƒ``̀ª``̀dG

 ≈∏Y  ∫É°üJ’G  ≈`̀ dEG  (19  ó«aƒc)
.17227555 973+ ºbôdG

 ¿Gô`̀«`̀£`̀dG ¿hDƒ``̀ °``̀T ó``̀cDƒ``̀Jh
 πc ™e ¿hÉ©àdÉH Ωƒ≤J É¡fCG »fóªdG
 ô«HGóàdG  PÉîJÉH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 ¢`̀Shô`̀«`̀a ø``̀e á`̀jÉ`̀bƒ`̀∏`̀d á``̀eRÓ``̀dG
 ºà«°S å«M ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
 QÉ£e ≈dEG  ø«eOÉ≤dG ™«ªL ¢üëa
 »a  ¬Ñà°ûªdG  »`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG
 øe  ócCÉà∏d  ¢Shô«ØdÉH  º¡àHÉ°UEG

 »ah  ,¢Shô«ØdÉH  º¡àHÉ°UEG  ΩóY
 ºà«°S º¡«∏Y ¢VGôYC’G Qƒ¡X ∫ÉM
 ócCÉàdG  ó©H  êÓ©∏d  GQƒ``̀a  º¡∏≤f
 »a  º¡dõYh  ,π«∏ëàdG  èFÉàf  øe

 .∂dòd á°ü°üîªdG õcGôªdG
 ¿Gô`̀«`̀£`̀dG ¿hDƒ``°``T äOó``°``Th
 ΩGõ`̀à`̀d’G  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y »`̀fó`̀ª`̀dG
 ¥ô`̀Wh á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG äGOÉ``°``TQE’É``H
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a ø``e á`̀ jÉ`̀ bƒ`̀ dG

 .(19 ó«aƒc)

¿GôjEG ≈dEG ôØ°ùdG Ωó©H ÖdÉ£J zájôØ©édG{
 äÉ¡édG  ø`̀Y  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉ¡«LƒàdG  ≈∏Y  AÉæH
 ø«æWGƒªdÉH ájôØ©édG ±ÉbhC’G IQGOEG Ö«¡J á«ª°SôdG
 IQÉjõdG  äÓ`̀MQ  »ª¶æeh  ôØ°ùdG  ÖJÉμeh  ΩGô`̀μ`̀dG
 »a  ôØ°ùdG  AÉ``̀LQEG  IQhô`̀°`̀V  ≈``dEG  á«æjódG  ø`̀cÉ`̀eCÓ`̀d
 ¢Shô«a »°ûØJ øY âæ∏YCG »àdG ∫hó∏d øgGôdG âbƒdG
 äÓMôdG  É k°Uƒ°üNh  19-ó«aƒc  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 ≈dEG  G kô¶f  á«fGôjE’G  á«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ªé∏d  á«æjódG

.ÉfhQƒμdG ¢Shô«a »°ûØJ øe Iô«ÑμdG ôWÉîªdG
 IQGRh ø`̀Y QOÉ`̀°`̀ü`̀dG ¿É`̀«`̀Ñ`̀dG ≈``̀dEG  IQÉ`̀ °`̀ TE’É`̀ Hh
 øY  ¢ùeCG  âæ∏YCG  »àdG  áë°üdG  IQGRhh  á«LQÉîdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UEG  ∫hCG  π«é°ùJ

 IQOÉ°üdG  á`̀jOÉ`̀°`̀TQE’G  äÉª«∏©àdGh  ≥«°ùæàdG  ó©Hh
 ¢`̀Shô`̀jÉ`̀a  áëaÉμªd  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  »`̀Ñ`̀£`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ø`̀e
 QòëdG »NƒJ á«ªgCG IQGOE’G ócDƒJ óéà°ùªdG ÉfhQƒc
 ∂dPh á«æ©ªdG á«ª°SôdG äÉ¡édG äÉª«∏©àH ΩGõàd’Gh
 áLôëdGh á«FÉæãà°S’G á«ë°üdG ´É°VhC’G ≈dEG G kô¶f

 .áægGôdG
 ™«ªédG  º¡Øàd  Égôμ°T  øY  IQGOE’G  âHôYCG  Éªc
 äGAGôLE’G √òg ≥«Ñ£àH äQOÉH »àdG äÉ¡édG áaÉμdh
 áë°U  ≈∏Y  É kXÉØM  ∂`̀ dPh  ájQhô°†dG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG ø«∏FÉ°S .™ªàéªdGh ø«æWGƒªdG

 .√hôμe πc øe ™«ªédG ßØëj

 á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  äOÉ°TCG
 áμ∏ªe  Oƒ`̀¡`̀L  ájQGôªà°SÉH  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ≈``̀dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG  øjôëÑdG
 QÉ`̀WEG  »`̀a  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh
 øe á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôL’G

.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
 Oƒ¡édG  ∞`̀JÉ`̀μ`̀J  á`̀«`̀ª`̀gG  ≈``̀dG  äQÉ``̀ °``̀TCGh
 øe  QòëdGh  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  ™e  ¿hÉ©àdGh
 ,áë«ë°üdG  ô«Z  äÉeƒ∏©ªdGh  äÉ©FÉ°ûdG  åH

 á«ë°üdG  äGOÉ`̀°`̀TQE’É`̀H  ΩGõ`̀à`̀d’G  IQhô`̀°`̀V  ™e
.ádhódG ÉgòîàJ »àdG äGAGôLE’Gh

 πYÉØdG ¿hÉ©àdG øe É kbÓ£fG ¬fG âë°VhCGh
 ∑ôà°ûe ´ÉªàLG ó≤Y Qô≤J ó≤a ø«à£∏°ùdG ø«H
 ø«H  ÜGƒ`̀ æ`̀ dG  ¢ù∏éªH  AÉ``̀©``̀HQ’G  ó`̀Z  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U
 ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏éªH äÉeóîdG »àæéd
 ôNG  ≈∏Y  ´ÓWÓd  ∂`̀dPh  ,áë°üdG  IQGRh  ™e
 ¿CÉ°ûH  äGAGô`̀LE’Gh  äGóéà°ùªdGh  äGQƒ£àdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ø`̀e  ájÉbƒ∏d  á`̀dhó`̀dG  Oƒ¡L

.(19 ó«aƒc)
 øY  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏ée  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  â``̀Hô``̀YCGh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  Égôjó≤Jh  Égôμ°T
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ≈`̀∏`̀YC’G  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀FÉ`̀f
 √ƒª°S ¬`̀«`̀dƒ`̀j  É``̀e  ≈`̀∏`̀Y  ,AGQRƒ``````̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀ °`̀Sh á`̀ë`̀°`̀ü`̀d ¢``Uô``M ø``̀e
 ¬à©HÉàeh  ôªà°ùªdG  √Oƒ`̀¡`̀Lh  ,ø«ª«≤ªdGh
 ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  á∏°UGƒªd  áã«ãëdG

 É k≤«≤ëJ  á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG
 É©e  π`̀ª`̀©`̀dGh  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó```̀gC’
 áeóîd (øjôëÑdG ≥jôa) óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH
 á«Ñ∏Jh äÉ©∏£à∏d É≤«≤ëJ ø«æWGƒªdGh øWƒdG
 á«YƒædG  ™jQÉ°ûªdG  πc  ôjƒ£Jh  äÉLÉ«àMÓd
 Iô«°ùªdG  π`̀X  »`̀a  ájQÉ°†ëdG  äGQOÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dGh
 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG

.ióØªdG OÓÑdG

 ¢UôM iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y øªK
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
 áfÉμªdG  ø«Ñj  ÉªH  ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  AÉ°†YCÉH  AÉ≤àd’G  ≈∏Y
 …òdG ΩÉªàg’Gh ,√ƒª°S iód »©jô°ûàdG  πª©dG É¡H ≈¶ëj »àdG
 »°ù∏éeh  áeƒμëdG  ø«H  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  ¬«dƒj
 Iô°†M ¬î°SQ …òdG è¡ædG ≈∏Y G kô«°S ∂dPh ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
 CGóÑe ≈∏Y ¬àdÓL ó«cCÉJ ∫ÓN øe ióØªdG πgÉ©dG ádÓédG ÖMÉ°U
 º¡J »àdG ™«°VGƒªdGh ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe ∫ƒM QGƒëdGh iQƒ°ûdG

.øWGƒªdGh øWƒdG
 AÉ°†YCÉH  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  AÉ≤d  ∫Ó`̀Nh
 ºYO  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó`̀cCG  ,¢`̀ù`̀eCG  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 ¢Vôe  áëaÉμe  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  áeƒμëdG  É¡H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  Oƒ¡édG
 á«YƒàdGh  ¬æe  ájÉbƒ∏d  É¡JòîJG  »àdG  äGOGó©à°S’Gh  ,ÉfhQƒc
 »àdG  äGƒ`̀£`̀î`̀dG  áaÉμd  ¢ù∏éªdG  IófÉ°ùe  É kæ«Ñe  ,√ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀H
 ájÉªM  øª°†j  ÉªH  ,¿CÉ°ûdG  Gòg  ™e  »WÉ©à∏d  áeƒμëdG  É¡H  Ωƒ≤J
 ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ,AÉHƒdG  Gòg  QÉ°ûàfG  øe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 äÉ¡«Lƒàd ¢ù∏éªdG AÉ°†YCGh √ôjó≤J øY É kHô©e ,áeÉ©dG áë°üdG

 äAÉL »àdGh ,¿CÉ°ûdG Gòg »a ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ≈dEG  ™«ªédG  É k«YGO  ,™«ªédG  Égó°ûæj  »àdG  äÉ©∏£à∏d  áÑcGƒe
 áeƒμëdG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  äGAGôLE’Gh  äGƒ£îdG  ºYOh ¿hÉ©àdG

.¢VôªdG Gòg »°ûØJ øe ájÉªë∏d
 ájQGRƒdG áæé∏dG ™e ¿hÉ©àdG ≈∏Y ¢ù∏éªdG ¢UôM ø«H Éªc
 ≥≤ëj  ÉªH  É¡©e  πeÉμàdGh  ,ÜGƒædGh  iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  ¿hDƒ°ûd
 OGó©à°SG ¥É«°ùdG äGP »a G kócDƒeh ,ácôà°ûªdG äÉjÉ¨dGh ±GógC’G
 ájƒdhC’G  äGP  ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdG  ø°Sh  ôjƒ£àd  ¢ù∏éªdG

.É«∏©dG á«æWƒdG áë∏°üªdG ≥≤ëj ÉªHh ,áeƒμëdG ™e ≥aGƒàdÉH

 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ™``̀ e ´É``̀ª``̀à``̀LG ..Gó`````̀ Z :ÜGƒ```̀ æ```̀ dG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀e á`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ FQ
zÉ``̀ fhQƒ``̀ c{ ¢`̀ Shô`̀ «`̀ a ø``̀e á``̀jÉ``̀bƒ``̀dG äGAGô```````LEG ≈`̀ ∏`̀ Y ´Ó``̀WÓ``̀d

zÉfhQƒc{ áëaÉμªd á``eƒμëdG äGƒ£N IófÉ°ùe ócDƒj iQƒ``°ûdG ¢ù∏ée

äÉ¡«LƒàH ó``«°ûj …ô°ShódG ≈``°ù«Y Ö``FÉædG

ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°S ¿CÉ°ûH ó¡©dG »dh 
 ¿hDƒ°ûdG  áæéd ¢ù∏ée ƒ°†Y …ô°ShódG  ∞°Sƒj ≈°ù«Y ÖFÉædG  ócCG
 É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  áã«ãëdG  Oƒ¡édG  »æWƒdG  ø`̀eC’Gh  ´É`̀aó`̀dGh  á«LQÉîdG
 ø«æWGƒªdG  á`̀ë`̀°`̀Uh á`̀eÓ`̀°`̀S  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  »`̀a  É`̀¡`̀°`̀Uô`̀Mh á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ¢Shô«a  ∫ƒM  äGóéà°ùªdGh  äGQƒ£àdG  πX  »a  á°UÉNh  ,ø«ª«≤ªdGh
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G á©HÉàe á«ªgCG ≈∏Y GOó°ûe ,z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc

.¬ªbÉØJh ¢VôªdG QÉ°ûàfG ™æªd ≥«bO πμ°ûH á«FÉbƒdGh
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH …ô°ShódG ÖFÉædG OÉ°TCGh
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ¿Éª∏°S
 á«HôàdG  IQGRƒ`̀d  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée á°ù∏L ∫ÓN AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 »JQGOE’h ,ÉjRGôàMG ¢SQGóªdG øe Oó©H á°SGQódG ±É≤jEG ¿CÉ°ûH º«∏©àdGh
 »àdG  äÉ°SQÉªªdÉH  á«YƒàdG  ô°ûf  ±ó¡H  ájôØ©édGh  á«æ°ùdG  ±É``bhC’G
 ≈dEG  √ƒª°S  Iƒ`̀YOh  ,z19  ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ¿hO  ∫ƒëJ
 äÉª«∏©àdGh  á«FÉbƒdG  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’ÉH  º¡fhÉ©Jh  ™«ªédG  ∞JÉμJ
 øe  …CÉ`̀H  Qƒ©°ûdG  ∫É`̀M  »a  á°üàîªdG  á«ë°üdG  äÉ¡édG  øY  IQOÉ°üdG

 .¢VôªdÉH á£ÑJôªdG ¢VGôYC’G

 ¢SQGóªdG ≈dEG  kÉª«ª©J º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh äQó°UCG
 ,»fÉãdG  »°SGQódG  π°üØdG  ájGóH  ™e  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG
 ≈∏Y ®ÉØë∏d É¡YÉÑJG ÖLGƒdG äGOÉ°TQE’Gh äÉª«∏©àdG ¿CÉ°ûH
 IQhô°V  ¢Uƒ°üîdG  ¬`̀Lh  ≈∏Y  É¡æeh  ,á«°SQóªdG  áÄ«ÑdG
 äÉMÉ°ùdGh ±ƒØ°üdGh »fÉÑªdG  »a  áaÉ¶ædG  ≈∏Y á¶aÉëªdG
 áÑ∏£dG  á«YƒJh  ,QGôªà°SÉH  Égó≤ØJh  á«ë°üdG  ≥aGôªdGh
 áÄ«ÑdG  áaÉ¶æH  ΩGõ``̀à``̀d’Gh  ,á«°üî°ûdG  áaÉ¶ædG  á«ªgCÉH
 äÉfÓYE’G ™°Vhh á«ë°U ájƒYƒJ èeGôH ºjó≤Jh á«°SQóªdG
 óæY  IOÉà©ªdG  äGAGô```̀LE’G  ò«ØæàH  ΩGõ`̀ à`̀ d’Gh  ,á`̀jOÉ`̀°`̀TQ’G
 ÜôbCGh  ôeC’G  »dh  ΩÓYEÉH  á«ë°U  áμYƒd  ÖdÉW  …CG  ¢Vô©J
 ΩÓ`̀YEG  ≈`̀dG  áaÉ°VE’ÉH  ,á°SQóªdG  ¬©e  πeÉ©àJ  »ë°U  õcôe
.™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y kÉXÉØM IQhô°†dG óæY á«ª«∏©àdG IQGOE’G

 π©éd  IQGRƒdG  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édG  QÉWEG  »a  ∂dP  »JCÉj
.áæeBG á«ª«∏©J áÄ«H á«°SQóªdG áÄ«ÑdG

 zá`̀«`̀ Hô`̀à`̀ dG{ äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀J
Qƒ``````̀eC’G AÉ`````̀«`````̀dhC’
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العدد
الرابط اإللكتروني

 ÉªμM õ««ªàdG  áªμëe äójCG
 πeÉY  ≈∏Y  äGƒæ°S  5  øé°ùdÉH
 ô`̀LÉ`̀°`̀û`̀J …ƒ``̀«``̀°``̀SBG äGAÉ``̀ °``̀ û``̀ fEG
 ¬`̀©`̀aOh π`̀ª`̀©`̀dG »``̀a ¬`̀∏`̀«`̀eR ™``̀e
 â`̀eó`̀£`̀°`̀UÉ`̀a ô```̀«```̀NC’G §`̀≤`̀°`̀ù`̀a
 ,¬Yô°üe  »≤dh  ¢VQC’ÉH  ¬°SCGQ
 ≈`̀dEG  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh
 ôÑªàÑ°S  16  »``̀a  ¬```̀fCG  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG
 º°ùL áeÓ°S ≈∏Y ióàYG 2018
 √ó«H  ¬`̀©`̀aO  ¿CÉ``̀H  ¬«∏Y  »æéªdG
 ¬`̀°`̀SCGQ  º`̀£`̀ JQGh  É`̀ °`̀VQCG  §≤°ùa
 äÉHÉ°UE’G ¬H âKóëa â∏Ø°SC’ÉH
 »Ñ£dG  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dÉ`̀H  á`̀aƒ`̀°`̀Uƒ`̀ª`̀dG
 ¬JÉ«ëH  äOhCG  »àdGh  »Yô°ûdG
 øμdh  ¬∏àb  ∂`̀dP  øe  óª©àj  º`̀dh

.¬Jƒe ≈dEG ≈°†aCG Üô°†dG
 á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh
 áÑë°üH  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  ó``LGƒ``J  ≈```̀dEG
 πjõæJ  ∫Ó``̀Nh  ,¬«∏Y  »æéªdG
 ™`̀bGƒ`̀e ó```MCG »`̀a AÉ`̀æ`̀H äGó`̀©`̀e
 âKóM  ,ô«ØédG  »a  äGAÉ°ûfE’G
 ø`̀«`̀æ`̀K’G ø`̀«`̀H á`̀«`̀eÓ`̀c IOÉ`̀ °`̀û`̀e
 ¢UÉîdG  êQó```dG  ™`̀°`̀Vh  ÖÑ°ùH
 ,IQÉ«°ùdG  ¢`̀Vƒ`̀M  »`̀a  º¡∏ª©H
 ¬«∏Y  »æéªdG  øe  º¡àªdG  Ö∏£a
 ¬`̀Lhh  ,º¡àªdG  ¢†aôa  ,¬`̀£`̀HQ

 ÜÉÑ°ùdG äGQÉÑY ôNBÓd Éª¡æe πc
 ôLÉ°ûàdG  ≈dEG  QƒeC’G  äQƒ£Jh
 Éª¡æe  πc  Üô°V  å«M  …ójC’ÉH
 ô``NB’G  Éª¡æe  π`̀c  ™``̀aOh  ô``̀NB’G
 »æéªdG ™bh ∂dP AÉæKCGh ,¬jó«H
 ¬°SCGQ  ≈∏Y  ™`̀aó`̀dG  áé«àf  ¬«∏Y
 ,∞∏îdG øe â∏Ø°SC’ÉH âª£JQÉa
 áaƒ°UƒªdG  á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  â`̀Kó`̀Mh
 »àdGh  »Yô°ûdG  Ö£dG  ôjô≤àH
 »a  º¡àªdG  ôbCGh  .¬JÉ«ëH  äOhCG
 ôLÉ°ûJ  ¬fCÉH  áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëJ
 §≤°ùa  ¬©aOh  ¬«∏Y  »æéªdG  ™e

.¬∏àb ó°ü≤j ºdh ¢VQC’G ≈∏Y
 »`̀Ñ`̀£`̀dG ô`̀jô`̀≤`̀ à`̀ dÉ`̀H â``̀Ñ``̀Kh
 »a  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG  Oƒ``̀Lh  »Yô°ûdG
 Qƒ°ùc çhóMh ¢SCGôdGh ¬LƒdG
 »∏Ø°ùdG  ∂`̀Ø`̀dGh  áªéªédG  »`̀a
 ,Ö`̀MÉ`̀ °`̀ü`̀e ∞``̀ jõ``̀ f çhó``````̀Mh
 áé«àf  â`̀Kó`̀M  á`̀ HÉ`̀ °`̀UE’G  ¿CGh
 º°ùéH  ∑É`̀μ`̀à`̀M’Gh  áeOÉ°üªdG
 ïjQÉJ  »a  ø°ûN  í£°Sh  Ö∏°U
 áHÉ°UEG  ¿CG  Éªc  ,IÉaƒ∏d  ô°UÉ©e
 Éeh  ¢SCGôdG  á«Ø∏N  »a  ≈aƒàªdG
 áªéªédG »a Qƒ°ùc øe ¬àKóMCG
 »a â`̀Ñ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀J ï`̀ª`̀ dÉ`̀ H ∞``̀ jõ``̀ fh

.IÉaƒdG
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 É`̀«`̀∏`̀©`̀dG ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀ °`̀S’G á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e äó`````jCG
 ÉØfCÉà°ùe  18  ≥ëH  áYOGQ  ÉeÉμMG  á«FÉæédG
 AÉaƒdG  QÉ«àd  ΩÉª°†f’ÉH  ø`̀jô`̀NBGh  Gƒ`̀æ`̀jOCG
 ôjGôÑa  14  ±ÓàFGh  »`̀HÉ`̀gQE’G  »eÓ°SE’G
 »a  á`̀«`̀HÉ`̀gQEG  äÉ«∏ªY  ò«Øæàd  §«£îàdGh
 ø«H  Ée  ΩÉμMC’G  âMGhôJ  å«M  ,øjôëÑdG
 ºjô¨Jh áæ°S Ióe ¢ùÑëdGh óHDƒªdG øé°ùdG

.QÉæjO ∞dCG 100 º¡æe ¢†©ÑdG
 ø«ª¡àªdG ¿CG á«°†≤dG π«°UÉØJ âØ°ûch
 ø«KÓãdGh »fÉãdGh ådÉãdGh »fÉãdGh ∫hC’G
 »eÓ°SE’G  AÉ`̀aƒ`̀dG  QÉ«J  ô°UÉæY  Rô``HG  ø`̀e
 Gƒ≤ØJG  ø`̀«`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  ôjGôÑa  14  ±Ó`̀à`̀FGh
 ≈∏Y  2010  ΩÉ`̀Y  ¿ƒ°†Z  »`̀a  º¡æ«H  Éª«a
 áμ∏ªe  π`̀NGO  á«HÉgQEG  ÉjÓN  çÓ`̀K  øjƒμJ
 á°SÉFQ  º¡æe  πc  ≈dƒàj  ¿CG  ≈∏Y  øjôëÑdG
 º`̀FGô`̀é`̀dG ÜÉ``̀μ``̀JQG É`̀¡`̀à`̀ª`̀¡`̀e ¿ƒ`̀μ`̀ J á`̀«`̀∏`̀N
 »a  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  á`̀Yõ`̀YR  ó°ü≤H  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G
 º¡àªdG  ™`̀e  π°UGƒàdÉH  ∫hC’G  ΩÉ`̀bh  OÓ`̀Ñ`̀dG
 á«∏îdG ∂∏J π«μ°ûàH ¬Ø∏ch √óæLh ¢ùeÉîdG

 äÉ«∏ªY ôjƒ°üJ É¡àª¡e ¿ƒμJ  OÓÑdG  πNGO
 äÉjQhO  ≈∏Y  …ó©àdGh  ÖjôîàdGh  Ö¨°ûdG
 Éªc  Égô°ûfh  ôμ©dG  á≤£æe  ¢üNC’ÉH  øeC’G
 áHQÉ¡dG ô°UÉæ©dG AGƒjE’ øcÉeG ô«HóàH ¬Ø∏c
 OóY  ó«æéJ  ´É£à°SGh  ∫GƒeC’ÉH  ºgOGóeEGh

.ø«ª¡àªdG øe
 º¡àªdG  ÉcQÉ°ûe  »fÉãdG  º¡àªdG  ΩÉb  óbh
 á«fÉãdG  á«∏îdG  π«μ°ûàH  ø«KÓãdGh  »fÉãdG
 ø«ª¡àªdG  ó«æéàH  ÉeÉb  å«M  OÓÑdG  π`̀NGO
 ΩÓà°SG áª¡e Éª¡«dEG ÓchCGh ™°SÉàdGh ™HGôdG
 »a  á∏NGódG  OGƒ`̀ª`̀dGh  IôéØàªdG  äGƒÑ©dG
 •É≤ædG  øe  ôFÉNòdGh  áë∏°SC’Gh  É¡àYÉæ°U
 ô°UÉæY  áaô©ªH  É¡©°Vh  ºàj  »àdGh  áà«ªdG
 á«HÉgQEG  ô°UÉæY  ó«æéàH  ÉeÉbh  Éª¡d  á©HÉJ
 ÖjôîàdGh  Ö¨°ûdG  ∫ÉªYCÉH  ΩÉ«≤dG  ó°ü≤H
 É`̀eÉ`̀bh á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG ∫É```̀LQ ≈`̀∏`̀Y AGó```̀à```̀Y’Gh
 äGhOC’G AGô°ûd áeRÓdG ∫GƒeC’ÉH ºgOGóeEÉH
 á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG »a áeóîà°ùªdG OGƒªdGh
 ø«ª¡àªdG  ≥jôW  øY  Éª¡«dEG  π°SôJ  »àdGh

 º¡àªdG  ΩÉb  Éªc  ,ø«KÓãdGh  »fÉãdGh  »fÉãdG
 äÉ«∏ª©H  ™°SÉàdG  º¡àªdG  ácQÉ°ûªH  »fÉãdG
 ™«æ°üJh ¥ôëH ÉeÉ≤a áWô°ûdG ó°V á¡LGƒe
 ∂∏J  »a  É¡eGóîà°S’ ±ƒJƒdƒªdG  äÉLÉLR

.∫ÉªYC’G
 ô°ûY  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ¿Éª¡àªdG  ∑ô`̀à`̀°`̀TG  ó``bh
 º∏°ùJ  Éªc  Ö¨°ûdG  ∫ÉªYCG  »a  ô°ûY øeÉãdGh
 ≈∏Y  É¡©jRƒàd  á«dÉe  ≠dÉÑe  ™°SÉàdG  º¡àªdG
 Ö¨°T ÉjÉ°†bh á«HÉgQEG ÉjÉ°†≤H ø«Hƒ∏£ªdG
 ådÉãdGh ô°ûY »fÉãdG  ø«ª¡àªdG  º¡æ«H  øeh
 IôéØàe IƒÑY º∏°ùJ Éªc ô°ûY øeÉãdGh ô°ûY
 π°UGƒJh ô«eÉ©ªdG …OÉf øe Üô≤dÉH ÉgÉØNCG
 IƒÑ©dG  ¿ÉμªH  ¬¨∏HCGh  »fÉãdG  º¡àªdG  ™e
 ™HÉàdG  ¿hô°û©dG  º¡àªdG  ¿É`̀ch  ,IôéØàªdG
 ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á≤∏M »`̀eÓ`̀°`̀SE’G  AÉ`̀ aƒ`̀ dG  QÉ`̀«`̀à`̀d
 ø«ª¡àªdG  ø«Hh  ™°SÉàdG  º¡àªdG  ø«H  Éª«a
 ¿EG å`̀«`̀M ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dGh »`̀fÉ`̀ã`̀ dGh ™`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG
 ΩÓà°SÉH  Ωƒ≤jh  ¿Gô`̀jEG  »a  OƒLƒe  ô«NC’G
 ™°SÉàdG  º¡àªdG  øe  äGô«°ùªdG  äÉgƒjó«a

 ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ôÑY  Égô°ûæd
 ô°ûY  …OÉ`̀ë`̀ dG  ø«ª¡àªdG  ø`̀e  π`̀c  Ωƒ`̀≤`̀ jh
 IóYÉ°ùªH øjô°û©dGh ™HGôdGh ô°ûY »fÉãdGh
 äGhOC’G ΩÓà°SGh ™jRƒJ »a ™°SÉàdG º¡àªdG
 ∂dòch á«HÉgQE’G äÉ«∏ª©dG »a áeóîà°ùªdG

.äGhOC’G AGô°Th á«dÉªdG ≠dÉÑªdG
 á«∏N  π«μ°ûàH  ådÉãdG  º¡àªdG  ΩÉb  Éªc
 øe  π`̀c  ™`̀e  π°UGƒJ  å«M  áãdÉK  á∏°üØæe
 ô°ûY  ¢ùeÉîdGh  ô°ûY  ™`̀HGô`̀dG  ø«ª¡àªdG
 á«HÉgQE’G ºFGôédG ÜÉμJQG ó°ü≤H ÉªgóæLh
 OGƒ`̀ª`̀dGh  IôéØàªdG  äGƒ`̀Ñ`̀©`̀dG  ΩÓ`̀à`̀°`̀SGh
 ôFÉNòdGh áë∏°SC’Gh É¡àYÉæ°U »a á∏NGódG
 ºàj  »`̀à`̀dGh  áà«ªdG  •É≤ædG  ø`̀e  ∫Gƒ```̀eC’Gh
 Éªc  ,¬d  á©HÉàdG  ô°UÉæ©dG  πÑb  øe  É¡©°Vh
 AÉæH 2016 ΩÉY ¿ƒ°†Z »a 14 º¡àªdG ΩÉb
 ΩÓà°SÉH  3  º¡àªdG  ™e  ≥Ñ°ùe  ¥ÉØJG  ≈∏Y
 ™æ°üdG  »∏ëe  ¿Rƒ°T  äÉ≤∏W  4h  ø«MÓ°S
 á≤£æªH  É`̀ ¡`̀ FÉ`̀ Ø`̀NGh  ô`̀μ`̀©`̀ dG  á`̀≤`̀£`̀æ`̀e  ø``̀e

 .ô«eÉ©ªdG

ø««HÉgQE’G ôjGôÑa 14 ±ÓàFGh »eÓ°SE’G AÉaƒdG QÉ«àd ¿ƒ©HÉJ

 ø``̀ é``̀ °``̀ ù``̀ dG ø````«````H É``````e ΩÉ```````μ```````MCG ó````̀ «````̀ jCÉ````̀ J
É`̀ Ø`̀ fCÉ`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ e 18```````d á``æ``°``S ¢``̀ù``̀ Ñ``̀ë``̀ dGh ó```̀HDƒ```̀ª```̀dG

 ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G á`̀ª`̀μ`̀ë`̀e äó````̀jCG
 IOÉ``̀YEÉ``̀H É`̀ª`̀μ`̀M á``````̀jQGOE’G É`̀«`̀∏`̀©`̀dG
 äÉ«∏ª©d  ô«¡°T  »ÑW  õ`̀cô`̀e  íàa
 AÉ``̀ ¨``̀ dEG ó``̀©``̀H ∂`````̀ dPh ,π``̀«``̀ª``̀é``̀à``̀dG
 º«¶æàd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  QGô```̀ b
 Ö£°T  á«Ñ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  ø¡ªdG
 Qhó`̀ °`̀U ó`̀©`̀ H ∂````̀dPh ,¬`̀°`̀ü`̀«`̀Nô`̀J
 äGƒ£îdG  ´ÉÑJG  ¿hO  øe  QGô`̀≤`̀dG
 äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG ¿CÉ``°``û``H á`̀ «`̀ fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG
 â°†aQh  ,õcôªdG  ≈`̀dG  áHƒ°ùæªdG
 ¬ªjó≤àd áÄ«¡dG ±ÉæÄà°SG áªμëªdG
 ÉfƒfÉb  Qô≤ªdG  OÉ©«ªdG  äGƒ`̀a  ó©H

.±ÉæÄà°S’ÉH ø©£∏d
 ™`̀aQ ó`̀b õ`̀cô`̀ª`̀dG ∂`̀dÉ`̀e ¿É``̀ ch
 õcôe  ¬fCÉH  É¡«a  OÉ`̀aCG  »àdG  √Gƒ`̀YO
 äÉeóîdG  ºjó≤àH  ¬d  ¢üNôe  »ÑW
 óbh  ,¬°ü«NôJ  …QÉ`̀°`̀Sh  á«Ñ£dG
 øe  QGô`̀b  Qhó°üH  õcôªdG  ÅLƒa
 á«æWƒdG  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd

 áØdÉîªdÉH ∂dPh ,¢ü«NôàdG AÉ¨dEÉH
 ¬°VôY  ¿hO  øeh  ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉμMC’
 ¬©e ≥«≤ëà∏d  ádAÉ°ùªdG  áæéd ≈∏Y
 ,¬`̀«`̀dEG  áHƒ°ùæªdG  äÉØdÉîªdG  »`̀a
 ¬«a ¿ƒ©£ªdG QGô≤dG AÉ¨dEÉH ÖdÉ£a
 ™e õcôªdG ¢ü«NôJ AÉ¨dEÉH QOÉ°üdG

.QÉKBG øe ∂dP ≈∏Y ÖJôàj Ée
 äÉ«ã«M  »a  áªμëªdG  âdÉbh
 Ωƒ°SôªdG  ΩÉμMCG  iODƒe  ¿EG  ºμëdG
 »a 2015 áæ°ùd (21) ºbQ ¿ƒfÉ≤H
 á°UÉîdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ¿CÉ°T
 á°UÉîdG  á«ë°üdG  á°ù°SDƒªdG  ¿CG
 áÄ«¡dG  á`̀HÉ`̀bQh  ±Gô`̀°`̀TE’  ™°†îJ
 äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG
 á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG »``̀a CÉ`̀ °`̀û`̀æ`̀Jh ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 zádAÉ°ùªdG  á`̀æ`̀é`̀d{  ≈ª°ùJ  áæéd
 ¢üàîJh  AÉ°†YCG  áKÓK  øe  πμ°ûJ
 ó°V  á«ÑjOCÉàdG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJÉH
 ,á°UÉîdG  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ôeCÉJ  ¿CG  áØdÉîªdG  äƒÑK  óæY  É¡dh

 áØdÉîªdG  øY  ∞bƒàdÉH  ∞dÉîªdG
 hCG G kQƒa ÉgQÉKBG hCG É¡HÉÑ°SCG ádGREGh
 áæé∏dG  ÉgOóëJ  á«æeR  Iôàa  ∫ÓN
 IôàØdG  »a  ¬dÉãàeG  ΩóY  ádÉM  »ah
 G kQGôb  Qó°üJ  ¿CG  áæé∏∏a  ,IOóëªdG

 :»JCÉj ÉªH É kÑÑ°ùe
 á°ù°SDƒªdG  ¢ü«NôJ  ∞bh  -1

.á°UÉîdG á«ë°üdG
 QOÉ°üdG  ¢ü«NôàdG  Öë°S -2
 ø«JOÉªdG  ΩÉμMC’  É k≤ah  áÄ«¡dG  øe
 ∂dPh  ,¿ƒfÉ≤dG  Gòg  øe  (5)h  (4)
 Gò¡H á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG  ≥`̀∏`̀©`̀J  á`̀ dÉ`̀M »``a

.¢ü«NôàdG
 ájójó¡J  á`̀eGô`̀Z  ™`̀«`̀bƒ`̀J  -3
 πªëd »eƒj ¢SÉ°SCG  ≈∏Y Ö°ùàëJ
 áØdÉîªdG øY ∞bƒàdG ≈∏Y ∞dÉîªdG
 ∂dPh  ,ÉgQÉKBG  hCG  É¡HÉÑ°SCG  á`̀ dGREGh
 óæY É k«eƒj QÉæjO ∞dCG RhÉéj ’ ÉªH
 »ØdCGh  Iôe  ∫hCG  áØdÉîªdG  ¬HÉμJQG
 ¬`̀HÉ`̀μ`̀JQG á`̀dÉ`̀M »`̀a É`̀ k«`̀eƒ`̀j QÉ`̀æ`̀jO

 äGƒæ°S çÓK ∫ÓN iôNCG áØdÉîe
 øY ¬≤M »a QGôb QGó°UEG ïjQÉJ øe

.á≤HÉ°ùdG áØdÉîªdG
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀LEG  á`̀eGô`̀Z  ™`̀«`̀bƒ`̀J  -4
 QÉæjO  ∞`̀dCG  øjô°ûY  RhÉéj  ’  ÉªH

.»æjôëH
 Éªd  ¬````̀ fEG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG  â``̀ dÉ``̀ bh
 øe â`̀HÉ`̀ã`̀dG ¿É```̀ch Ωó`̀≤`̀ J É``e ¿É``̀c
 áÄ«¡dG- É¡«∏Y ≈YóªdG  ¿CG  ¥GQhC’G
 äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG
 QGô```≤```dG äQó````̀ °````̀UCG -á``̀«``̀ë``̀°``̀ü``̀dG
 ¢ü«NôàdG  AÉ¨dEÉH  ¬«∏Y  ¿ƒ©£ªdG
 øe  É¡d  âÑK  Éªd  »Yóª∏d  QOÉ°üdG
 ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉ`̀μ`̀MCG  »YóªdG  áØdÉîe
 ìÉª°ùdGh  ,2015  áæ°ùd  21  º`̀bQ
 OhóM RhÉéàH á∏gDƒe ô«Z áÑ«Ñ£d
 áÄ«¡dG  ø`̀e  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG  ¢`̀ü`̀«`̀Nô`̀à`̀dG
 ¢üNôe  ô«Z  ¢üî°ûd  ìÉª°ùdGh
 áæ¡e á`̀ dhGõ`̀ª`̀ H  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  π`̀Ñ`̀b  ø``̀e

.Ö£dG

 Éªe  ¥GQhC’G  â`̀ ∏`̀N  É`̀ª`̀æ`̀«`̀H
 ≈YóªdG  IQGOE’G  á¡L  ΩÉ«≤H  ó«Øj
 áæéd  ≈`̀ dEG  »YóªdG  ádÉMEÉH  É¡«∏Y
 ¿CÉ°T  »a  ¬©e  ≥«≤ëà∏d  ádAÉ°ùªdG
 PÉîJGh ¬«dEG  áHƒ°ùæªdG  äÉØdÉîªdG
 ¿EÉa  ,√ó°V  á«ÑjOCÉàdG  äGAGô``̀LE’G
 ádÉëdGh-  ¬«∏Y  ¿ƒ©£ªdG  QGô`̀≤`̀dG
 áØdÉîe  Ö«©H  É kÑ«©e  ¿ƒμj  -√ò`̀g
 »a  ¬«∏Y  »©ædG  ¿ƒμjh  ,¿ƒfÉ≤dG
 ¬©e  ¢ü∏îJ  …ò``̀dG  ô```eC’G  ,¬∏ëe
 ™e QGô≤dG  ∂dP  AÉ¨dEG  ≈dEG  áªμëªdG
 √ò¡dh  ,QÉ``̀ KBG  ø`̀e  ¬«∏Y  ÖJôàj  É`̀e
 ∫ƒÑ≤H  áªμëªdG  âªμM  ÜÉÑ°SC’G
 ´ƒ°VƒªdG  »`̀ah  , kÓμ°T  iƒ`̀Yó`̀dG
 ¬«∏Y ¿ƒ`̀©`̀£`̀ª`̀dG  QGô``̀≤``̀dG  AÉ`̀¨`̀ dEÉ`̀ H
 ,õcôªdG  ¢ü«NôJ  AÉ¨dEÉH  QOÉ°üdG
 ø`̀e ∂````̀ dP ≈``̀∏``̀Y Ö``̀Jô``̀à``̀j É```̀e ™```̀e
 Éª¡«∏Y  ≈`̀Yó`̀ª`̀dG  â``̀eõ``̀dCGh  ,QÉ````KBG
 GQÉ`̀æ`̀jO ø`̀jô`̀°`̀û`̀Yh äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG

.IÉeÉëªdG ÜÉ©JCG πHÉ≤e

OÉ©«ªdG ó©H ¬ªjó≤àd áÄ«¡dG ±ÉæÄà°SG ¢†aQ ó©H

Ö`̀£`̀°`̀T zá``̀«``̀ë``̀ °``̀ü``̀ dG ø```̀¡```̀ª```̀dG{ QGô``````̀ b AÉ````̀ ¨````̀ dEG
 ô``̀«``̀¡``̀ °``̀T π```̀ «```̀ ª```̀é```̀ J õ`````̀ cô`````̀ e ¢````ü````«````Nô````J

 »©eÉL ÖdÉW ≈∏Y ºμëdG ¢SQÉe 31

Éjó«e ∫É«°Tƒ°ùdG ôÑY äGQóîªdG ™«Ñj
 ÖdÉW  ≈∏Y  ºμë∏d  ¢SQÉe  31  á°ù∏L  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  äõéM
 øe  ¢VôY  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  ≈∏Y  ÉHÉ°ùM  CÉ°ûfCG  ¬fG  ≈YOG  »©eÉL
 äÉjôëàdG  ¿CG  ’EG  ,QÉéJ’G  ±ó¡à°ùj  øμj  ºd  ¬fCGh  IQóîªdG  OGƒªdG  ™«H  ¬dÓN
 IRÉ«M º¡J »æjô°û©dG ¬LGƒj å«M ,QÉéJ’G á©bGh »a ¬WQƒJ âØ°ûc á«æeC’G
 É¡H ìô°üªdG ∫GƒMC’G ô«Z »a IQóîªdG ¢û«°ûëdG IOÉe QÉéJ’G ó°ü≤H RGôMEGh
 »WÉ©àdG ó°ü≤H RôMCGh RÉM ¬fCG Éªc ,¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh ,ÉfƒfÉb

 .á«∏≤©dG äGôKDƒªdGh ¢û«°ûëdG IOÉe
 »æjôëH  ΩÉ«b  øY  äÉeƒ∏©e  â≤∏J  ób  äGQóîªdG  áëaÉμe  IQGOEG  âfÉch
 ,¬ª°SG  ≈dEG  π°UƒàdG  ºJh  ,»WÉ©àdGh  QÉéJ’G  ó°ü≤H  IQóîªdG  OGƒªdG  IRÉ«ëH
 óMCÉH  áfÉ©à°S’G  âªJh  ,èjhôà∏d  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe  π¨à°ùj  å«M
 ¢û«°ûëdG  IOÉ`̀e  øe  á«ªc  AGô°T  Ö∏Wh  ¬©e  π°UGƒJ  …ò`̀dG  ájô°ùdG  QOÉ°üªdG
 ôãYh  º¡àªdG  §Ñ°V  ºJh  »dÉY  á≤£æe  »a  AÉ≤∏dG  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G  ºJh  ,IQóîªdG

.¬«∏Y ≥ØàªdG ≠∏ÑªdG ≈∏Y ¬JRƒëH
 …ƒæj  ¿Éc  ¬`̀fCG  ’EG  …ô°ùdG  Qó°üªdG  øe  ≠∏ÑªdG  º∏°ùJ  π©ØdÉH  ¬fCÉH  ô`̀bCGh
 ¬«WÉ©àd É¡fCÉH ôbCG ¢û«°ûM á©£b ≈∏Y ¬JRƒëH ôãY Éª«a ,Üô¡dGh ¬«∏Y ∫É«àM’G
 ≈∏Y ÜÉ°ùM AÉ°ûfEG Qôb ´ƒÑ°SCÉH á©bGƒdG πÑb ¬fCÉH º¡àªdG ±ôàYGh .»°üî°ûdG
 ¿hójôj  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  ≈∏Y Ö°üædG  πLCG  øe »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bGƒe
 ™e  ≥ØJG  π©ØdÉH  ¬`̀fCGh  ,Üô`̀¡`̀dGh  º¡dGƒeCG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdGh  äGQóîªdG  AGô°T
 Üô¡dG …ƒæj ¿Éch π©ØdÉH ô°†M ¬fCGh ,¢û«°ûM á©£b ™«H ≈∏Y …ô°ùdG Qó°üªdG
 Qƒ°üªdG ≠∏ÑªdG ≈∏Y ¬JRƒëH äôãYh ¿ÉμªdG âªgGO áWô°ûdG ¿CG ’EG ,∫GƒeC’ÉH

.»°üî°ûdG ¬eGóîà°S’ ¬JRƒëH âfÉc ¢û«°ûM á©£bh

¿GôÄØdG áëaÉμªH ¿ƒ``ÑdÉ£j »Hô¨dG ô``μ©dÉH äƒ«H ÜÉ``ë°UCG
¢UÉ q°ü≤dG óª :Öàc

 äƒ`̀«`̀Ñ`̀dG ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UCG ó`̀°`̀TÉ`̀f
 ∫Éª°ûH 624 ™ªée »a áãjóëdG
 äÉ¡édG  »`̀Hô`̀¨`̀dG  ô`̀μ`̀©`̀dG  á`̀jô`̀b
 Oô`̀£`̀d º`̀¡`̀Jó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 á≤£æe  »a  Iô°ûàæªdG  ¿GôÄØdG
 »àdGh  ôëÑ∏d  ájPÉëªdG  º¡Jƒ«H
 ´QGƒ`̀ °`̀ û`̀ dG ∞``°``UQ ø``̀e ƒ`̀∏`̀î`̀J

 .»ë°üdG ±ô°üdG áμÑ°Th
 ºgOƒ∏N AÉæKCG  º¡fEG  GƒdÉbh
 äÉYƒªée  π∏°ùàJ  Ó«d  Ωƒæ∏d
 »a á`̀JhÉ`̀Ø`̀à`̀ª`̀dG ¿Gô``̀Ä``̀Ø``̀dG ø``̀e
 º¡Jƒ«H  ≈``̀ dEG  π`̀Nó`̀Jh  º`̀é`̀ë`̀dG
 øe É¡d ƒ∏ëj Ée ¢Vô≤àd á°ù∏N
 GƒfÉY  øjòdG  »dÉgC’G  äÉμ∏àªe

 .É¡ã«KCÉJh º¡Jƒ«H AÉæH »a
 ó`̀MCG  ≥«àY  á`̀eÉ`̀°`̀SCG  ∫É``̀ bh
 Éæ∏ªY  ÉæfEG  á≤£æªdÉH  ø«æWÉ≤dG
 ô`̀«`̀aƒ`̀J »``̀ a É`̀æ`̀©`̀°`̀Sƒ`̀H É``̀e π``̀ c
 (á`̀NGó`̀°`̀û`̀dG) ó`̀«`̀°`̀ü`̀dG ¢`̀UÉ`̀Ø`̀bCG
 ¿GôÄØdG  πà≤H  ¢UÉîdG  º°ùdGh

 .É¡«∏Y AÉ°†≤dG »a ≥aƒf ºdh

 OÉjORG øe ºZôdÉH :±É°VCGh
 á«fÉμ°ùdG  á`̀aÉ`̀ã`̀μ`̀dGh  ¿Gô`̀ª`̀©`̀dG
 ∫ƒéJ  ∫Gõ`̀J  ’  ¿GôÄØdG  ¿CG  ’G
 ,áãjóëdG  äƒ`̀«`̀Ñ`̀dG  Ö`̀ ∏`̀ZCG  »`̀a
 √òg Ωhóà°S ≈àe ≈dEG :ÓFÉ°ùàe

 ?πM ¿hO øe á∏μ°ûªdG
 ºd ¬```̀fCG ≈```̀dEG √QÉ```̀L â`̀Ø`̀dh
 ¬dõæe  »`̀a  ô`̀¡`̀°`̀TCG  á`̀KÓ`̀K  πªμj

 7 (¢``̀ù``̀eCG Ωƒ```̀j) ≈`̀à`̀M ó```̀Lhh
 »a ∫ƒ``̀é``̀J Iô`̀«`̀¨`̀ °`̀U ¿Gô```Ä```a
 É«dÉM Ωóîà°ùj ¬fG ∫Ébh ,¬dõæe
 ≈°UhCGh  É¡æe  ¢ü∏îà∏d  º°ùdG
 AÉ£¨dG  IQÉjõH  Ωƒ«æªdC’G  πeÉY
 π©d  ¬dõæe  êGôc  ≈∏Y  »°VQC’G
 É¡«∏Y  AÉ°†≤dG  ºàj  ¿CG  ≈°ùYh

 .»FÉ¡f πμ°ûH

 Ö`̀dÉ`̀W iô``````NCG á``¡``L ø```e
 á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG á``̀¡``̀é``̀dG »````̀ dÉ````̀ gC’G
 ∞`̀°`̀Uô`̀d ™`̀ jô`̀ °`̀ù`̀ dG ∑ô`̀ë`̀à`̀ dÉ`̀ H
 º¡Jƒ«H  ≈``̀dEG  á`̀jODƒ`̀ª`̀dG  ¥ô`̀£`̀dG
 á£°SGƒH  â`̀bDƒ`̀e  πμ°ûH  ƒ``̀dh
 ø«ëd  â`̀∏`̀Ø`̀°`̀SC’G  ádÉîf  á≤ÑW
 »FÉ¡ædG ∞°UôdG ´hô°ûe ò«ØæJ

.á≤£æªdG »a

 äÉ`̀jQhó`̀dG  ¿CÉ``̀H  πMGƒ°ùdG  ôØN  ó`̀FÉ`̀b  ìô`̀°`̀U
 áKÓK  ¬æàe  ≈∏Y  ÜQÉb  §Ñ°V  øe  âæμªJ  ájôëÑdG
 ¿ƒeƒ≤j  GƒfÉc  ,á«HôY  á«°ùæL  ¿ƒ∏ªëj  IQÉëH
 IôàØdG √òg »a √ó«°U Qƒ¶ëªdGh ¿É«HhôdG ó«°üH
 Gòg »a QOÉ°üdG …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒªH ,ΩÉ©dG øe
 äGhOCG  §Ñ°V  ≈dEG  ¬JGP  âbƒdG  »a  É kgƒæe  ,¿CÉ°ûdG

.ÜQÉ≤dG øàe ≈∏Y áYƒæªe ó«°U
 ≈∏Y  GƒfÉc  ø`̀eh  ÜQÉ`̀≤`̀dG  §Ñ°V  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 º¡fCG ’EG ,∞bƒà∏d º¡JƒYOh ºgQGòfEG ó©H AÉL ¬æàe
 Iô£«°ù∏d Iƒ≤dG ΩGóîà°SG ≈Yóà°SG Ée ,Gƒ∏ãàªj ºd
 ÜQGƒ≤dG ™e πeÉ©àdG ºà«°S ¬fCG ÉØ«°†e ,ÜQÉ≤dG ≈∏Y

 íª°ùj ’h ∞bƒàJ ’h ÉgQGòfEG ºàj »àdGh á©jô°ùdG
 ,º¡ÑLGh  á°SQÉªªH  ø``̀eC’G  ∫É`̀Lô`̀d  Égƒeóîà°ùe
 ¢Vô©J  ó`̀b  »`̀à`̀dGh  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô````LE’G  øª°V

.π«∏dG Iôàa »a É k°Uƒ°üNh ,ô£î∏d É¡«ÑμJôe
 äGAGô`````̀LE’G ∫É`̀ª`̀μ`̀à`̀°`̀SG mQÉ```̀L ¬```̀fCG ±É``̀ °``̀VCGh
 ≈dEG  á«°†≤dG  á`̀dÉ`̀ME’  G kó«¡ªJ  ,á`̀eRÓ`̀dG  á«fƒfÉ≤dG

.áeÉ©dG áHÉ«ædG
 »a ¿hÉ©à∏d IQÉëÑdG ,πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb ÉYOh
 ,º¡JÉjƒg  øY  ∞jô©à∏d  ∞bƒàdGh  ø«fGƒ≤dG  PÉØfEG
 »a  √ÉÑà°T’G  áé«àf  ô£î∏d  Gƒ°Vô©àj  ’  ≈àM

.º¡HQGƒb äÉcôëJ

 á`̀jô`̀jó`̀e ΩÉ``̀Y ô`̀jó`̀e ìô`̀°`̀U
 ¿CÉH  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  áWô°T
 øe â`̀æ`̀μ`̀ª`̀J á`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG á`̀Wô`̀°`̀T
 (É keÉY 49) »æjôëH ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
 øe  ájó≤f  ≠dÉÑe  ¬àbô°ùH  ¬Ñà°ûe
 äOGR ,øjô¡°T ióe ≈∏Y ,∫RÉæe

.QÉæjO ∞dCG 30 øY É¡àª«b

 â≤∏J  ájôjóªdG  ¿CG  í°VhCGh
 øe  Oó`̀Y  ábô°ùH  ≥∏©àJ  äÉZÓH
 Iô°TÉÑe  º``J  ¬`̀«`̀∏`̀Yh  ,∫RÉ``æ``ª``dG
 ™ªLh  …ôëàdGh  åëÑdG  ∫ÉªYCG
 äôØ°SCG  »àdGh  ,á`̀eRÓ`̀dG  á``̀dOC’G
 ¬`̀Ñ`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG á``̀jƒ``̀g ó``jó``ë``J ø``̀Y
 (≥`̀HGƒ`̀°`̀ù`̀dG ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG ø``̀e) ¬`̀«`̀a

 ≠dÉÑªdG  õjôëJh  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dGh
.ábhô°ùªdG

 ájôjóe  ΩÉ`̀Y  ô`̀jó`̀e  QÉ`̀ °`̀ TCGh
 ≈dEG  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  áWô°T
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``````LE’G  PÉ`̀î`̀ JG
 ¬«∏Y  ¢VƒÑ≤ªdG  ádÉMEGh  áeRÓdG

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG

 á«FÉæédG  É«∏©dG  ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G  áªμëe  äó```̀jCG
 ¬°SCGQ  º°ûgh  ¬≤jó°U  πàb  …ƒ«°SB’  óHDƒªdG  øé°ùdG
 º¡àªdG ¿Éch ,QÉæjO 1700 ¬àª«b »dÉe ±ÓN ÖÑ°ùH
 10  øe  ôãcCG  ¬H  §ÑJQG  …ò`̀dG  ¬≤jó°U  πà≤H  ±ôàYG
 º«°û¡J  É¡à£°SGƒH  óª©J  ábô£e  Óª©à°ùe  äGƒæ°S
 ¿É«°ùàëj  ÉfÉc  Ée  AÉ`̀æ`̀KCG  Ö°ûf  ±Ó`̀N  ó©H  ,¬`̀°`̀SCGQ

.QÉæjO 1700 ≠∏Ñe ÖÑ°ùH ,äGôμ°ùªdG
 ¿Gô«L ¬H  Ωó≤J  ÆÓÑH  É¡∏«°UÉØJ  äCGóH  á©bGƒdG
 ø«fCGh ñGô°U näGƒ°UCG Gƒ©ª°S Éª¡fCÉH GhOÉaCG π«à≤dG
 ≈dEG áWô°ûdG Qƒ°†M óæYh ,º¡d ≥°UÓªdG ∫õæªdG øe
 ,∫õæªdG  ¥ƒa ÉØbGh º¡àªdG  ¿É«Wô°T ógÉ°T ,™bƒªdG
 º∏a  ,πØ°SC’G  ≈`̀ dEG  ∫hõ`̀æ`̀dG  ¬æe  ÉÑ∏Wh  ¬©e  ÉKóëàa
 √hógÉ°T  ∫õæªdG  Éª¡≤jƒ£J  ó©Hh  ,Éª¡d  Öéà°ùj
 ¿Éch ,∫õæªdG ÜÉÑd á∏HÉ≤ªdG äGQÉ«°ùdG ∞∏N ÉÄÑàîe
 10  »dGƒM  ¢†cQ  Égó©Hh  ,’Éª°Th  Éæ«ªj  âØ∏àj

.¬«∏Y Gƒ°†Ñbh √ƒ©Ñàa ,ÉÑjô≤J QÉàeCG
 Ée òæe ¬≤jó°U ¿Éc π«à≤dG ¿CÉH º¡àªdG ±ôàYGh
 ôÑcC’G  ¬≤«≤°T  áHÉãªH  ¿É`̀ch  äGƒæ°S  10  øe  Üô≤j
 QÉæjO  1700  â`̀HQÉ`̀b  ≈àM  ∫Gƒ```̀eC’G  ¬©e  ô`̀Nó`̀jh
 êGôîà°SG »a ¬«∏Y »æéªdG √óYÉ°ùj ¿CG πHÉ≤e ∂dPh
 100  ô¡°TCG  Ió`̀Y  òæe  ¬æe  Ö∏Wh  ,á`̀eÉ`̀bE’G  Iô«°TCÉJ

 ,QÉæjO  1600  ¬©e  ≈≤ÑJh  ¬∏gCG  ≈dEG  É¡∏°Sô«d  QÉæjO
 »a  ¬à≤aôH  äGô`̀μ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  »°ùàëj  ¿É``̀c  ¬``̀ fEG  ∫É``̀ bh
 Iô«°TCÉJ  øY  ¬dCÉ°S  ÉeóæYh  ,á©bGƒdG  Ωƒj  Éª¡æμ°ùe
 ¬«∏Y »æéªdG  πWÉe ,¬æe É¡Ñ∏W »àdG  zGõ«a{  áeÉbE’G

.¬«dEG ¬©aO …òdG ≠∏ÑªdÉH ¬ÑdÉW ó≤a Gòd ,ôeC’G »a
 ∫ÓNh  ∫õæªdG  ¬JQOÉ¨ªH  √ôÑNCG  ¬`̀fCG  ±É°VCGh
 ∫ƒ≤j ¬«∏Y »æéªdG  ™ª°S ∫õæªdG  ºdÓ°S ≈∏Y ¬dhõf
 áYƒ°Vƒe  â`̀fÉ`̀c  ábô£e  Öë°S  Éªc  ,∂∏àbCÉ°S  ¬`̀d
 Iôe  É¡à£°SGƒH  ¢`̀SCGô`̀dG  »`̀a  ¬«∏Y  ió`̀à`̀YGh  ,¬Ø∏N
 ój øe É¡Ñë°S øe øμªJ ¿CG ’EG ¬æe ¿Éc Éªa ,IóMGh
 ¢VQC’G ≈∏Y ¿ÉæK’G Éªg É£≤°Sh É¡H ¬Hô°Vh π«à≤dG
 ábô£ªdG  πªMh ¢Vƒ¡ædG  ’EG  ¬æe  ¿Éc  Éªa  ø«HÉ°üe
 äGôe  6  øe Üô≤j  Ée  ¬«∏Y »æéªdG  Üô°Vh GOóée
 øe ócCÉJh ô«NC’G ¢SCGQ âª°û¡J ¿CG  ≈dEG  ,¬°SCGQ ≈∏Y

.¬JÉah
 ≈∏Y  áªcÉëªdG  ≈``̀dEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¬àdÉMCÉa
 »æéªdG  πàb  ,2019  ƒjÉe  20  ïjQÉàH  ¬`̀fCG  QÉÑàYG
 äÉHô°V IóY ¬°SCGQ ≈∏Y ¬Hô°†H ΩÉb ¿CÉH  GóªY ¬«∏Y
 ¬`̀MhQ  ¥É```̀gREG  ∂``dP  ø`̀e  Gó`̀°`̀UÉ`̀b  ábô£e  á£°SGƒH
 »Ñ£dG  ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG  äÉHÉ°UE’G  ¬H  çóMCÉa

.¬JÉ«ëH äOhCG »àdGh »Yô°ûdG

º¡aÉ≤jE’ Iƒ≤dG ΩGóîà°SG ó©H

 á`̀KÓ`̀K ≈`̀ ∏`̀ Y ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀ dG :π``MGƒ``°``ù``dG ô`̀ Ø`̀ N
ô¶ëdG  Iô`̀à`̀a  »`̀a  ¿É`̀«`̀Hhô`̀dG  GhOÉ`̀ °`̀ U  IQÉ`̀ë`̀H

 á``̀bô``̀°``̀ù``̀H º``̀ ¡``̀ à``̀ e ≈```̀ ∏```̀Y ¢```†```Ñ```≤```dG
∫RÉ``̀æ``̀e  Ió````̀ Y  ø```̀ e  QÉ```̀ æ```̀ jO  ∞`````̀ dCG  30

 π`̀à`̀b …ƒ```̀ «```̀ °```̀ SB’ ó```̀ HDƒ```̀ ª```̀ dG ø``̀é``̀°``̀ù``̀dG
QÉ```æ```jO  1700  Ö``̀Ñ``̀°``̀ù``̀H  ¬``̀≤``̀ jó``̀ °``̀ U

 äGƒ`̀æ`̀°`̀S  5  ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG  ó``̀jDƒ``̀J  õ`̀«`̀«`̀ª`̀à`̀dGh  ..
Ó`̀«`̀à`̀b §``≤``°``ù``a ¬``̀ ∏``̀ «``̀ eR ™`````̀aO π``̀ eÉ``̀ ©``̀ d
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جاللته يت�سلم رد جمل�سي ال�سورى والنواب على اخلطاب ال�سامي.. امللك:

تر�سيخ الدميقراطية وتطوير القوانني والت�سريعات

اأ�ساد ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى باجلهود املخل�سة التي توايل بذلها ال�سلطة 

بدورها  واال�سطالع  الد�ستورية  واجباتها  اأداء  يف  الت�سريعية 

امل�سرية  دعائم  لرت�سيخ  يهدف  الذي  والت�سريعي  الرقابي 

والت�سريعات  القوانني  منظومة  الدميقراطية وتطوير  الوطنية 

التاريخ  واإن  احتياجاتهم  كافة  وتلبي  املواطنني  تخدم  التي 

م�سريتنا  عرب  جميعا  البحرين  اأهل  وتكاتف  برتابط  ي�سهد 

الوطنية الظافرة.

النواب  جمل�س  رئي�س  جاللته،  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء   

بن  علي  ال�سورى  جمل�س  ورئي�س  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 

على  الرد  جلنة  واأع�ساء  الرئي�سني  ونائبي  ال�سالح  �سالح 

اخلطاب امللكي يف جمل�سي ال�سورى والنواب، حيث رفعوا اإىل 

ال�سامي  امللكي  اخلطاب  على  املجل�سني  رد  املفدى  امللك  جاللة 

من  الثاين  االنعقاد  دور  افتتاح  خالل  جاللته  به  ل  تف�سّ الذي 

الف�سل الت�سريعي اخلام�س.

جاللة امللك خالل ا�شتقباله رئي�شي جمل�شي النواب وال�شورى

دعا لاللتزام بالإجراءات الوقائية وتعليمات اجلهات ال�سحية.. جمل�س الوزراء:

اإجراءات احرتازية م�سددة ملواجهة »كورونا«
ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  الــوزراء  جمل�س  بحث 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  االأمري  امللكي 

جمل�س  لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب 

فريو�س  حول  وامل�ستجدات  التطورات  اآخر  الوزراء 

اأول  ت�سجيل  وذلك يف �سوء  )كوفيد 19(،  كورونا 

حالة اإ�سابة بالفريو�س يف البحرين ملواطن قادم من 

اإيران عرب دبي.

ـــراءات  االإج مــن  عــدد  اتــخــاذ  املجل�س  وقـــّرر 

االحرتازية امل�سددة ملنع انت�سار املر�س ومنها اإغالق 

�سرتة،  يف  للبنني  االبتدائية  النفي�س  ابن  مدر�سة 

القمر يف  االإعدادية للبنات ورو�سة  ومدر�سة �سرتة 

احرتازي،  كاإجراء  تاريخه  من  يوًما  ملدة 14  �سرتة 

املدار�س  تلك  يف  الطلبة  ينقل  امل�ساب  كان  حيث 

والرو�سة.
�شمو ويل العهد مرتئ�ًشا جمل�س الوزراء اأم�س
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ني قادمنينَ من اإيران وغلق 3 مدار�س ورو�سة 14 يومًا   ملواطننَ

»ك���ورون���ا« ب��ف��رو���س  اإ���س��اب��ت��ني  اأول  ت�سجل  ال��ب��ح��ري��ن 

»�سيكو« وكيل ال�ستالم يف عر�س 

ال�ستحواذ على البنك الأهلي

»بي اإم اإم اآي« 

حتقق اأرباًحا 

�سافية بلغت 

9.2 مليون 
دينار

1314

ح�سم ا�ستجواب وزير العمل

 الأ�سبوع املقبل وانق�سام نيابي

�سماء عبداجلليل:

اأكدت م�سادر نيابية لـ»االأيام« اأن جلنة فح�س جدية 

ا�ستجواب وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان 

النواب  جل�سة  انتهاء  بعد  الثالثاء  اليوم  جتتمع  �سوف 

حماور  فح�س  ب�ساأن  قرارها  التخاذ  وذلك  االأ�سبوعية؛ 

اأق�ساه يوم االأربعاء  اال�ستجواب واإعالن قرارها يف موعد 

ح�سب الالئحة الداخلية ملجل�س النواب، ومن املزمع اأن يتم 

الثالثاء  يوم  للت�سويت  املجل�س  على  اال�ستجواب  عر�س 

املقبل.

جلنة  اأع�ساء  اآراء  يف  تبايًنا  هناك  باأن  امل�سدر  واأفاد 

�سمن  من   4 اأن  اإىل  م�سرًيا  اال�ستجواب،  جّدية  فح�س 

اأع�ساء اللجنة �سد ا�ستجواب وزير العمل و3 من االأع�ساء 

موؤيدين لال�ستجواب.

جديدة  اإ�سابة  حالة  ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

حالة  ت�سخي�س  بعد   )19 )كوفيد  الكورونا  بفريو�س 

عرب  دبي  طريق  عن  اإيران  من  قادمة  بحرينية  مواطنة 

مطار البحرين، حيث مت فح�سها فور و�سولها اإىل البالد 

واإجراء جميع التحاليل الالزمة وهي يف القاعة املخ�س�سة 

بالفريو�س  ا�سابتها  اأكدت  والتي  باملطار،  الغر�س  لهذا 

لتبلغ بذلك عدد احلاالت املوؤكد يف اململكة حالتني. 

اأم�س  �سابق  وقت  يف  اأعلنت  ال�سحة  وزارة  وكانت 

اإ�سابة موؤكدة بفريو�س الكورونا ملواطن قادم من اإيران. 

لتو�سيل  �سائًقا  يعمل  امل�ساب  ال�سخ�س  اأن  واأ�سارت 

مدر�سة  اإىل  الطلبة  من  عدد  بتو�سيل  قام  وقد  الطلبة، 

�سرتة  ومدر�سة  �سرتة  يف  للبنني  االبتدائية  النفي�س  ابن 

االإعدادية للبنات ورو�سة القمر يف �سرتة، م�سريًة اإىل اأنه 

احرتازًيا.  اأ�سبوعني  ملدة  املذكورة  املدار�س  اإغالق  �سيتم 

االبتدائية  �سرتة  مدر�سة  اغالق  الرتبية  وزارة  واأعلنت 

للبنني ملدة اأ�سبوعني بعد املعلومات الواردة لها من وزارة 

طلبة  من  لعدد  امل�ساب  ال�سائق  خمالطة  ب�ساأن  ال�سحة 

0909املدر�سة.
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06-04-02

البحرين  مملكة  يف  املدين  الطريان  �سوؤون  تعلن   

دبي  مطار  من  القادمة  الرحالت  جميع  تعليق  عن 

�ساعة.  48 ملدة  الدويل  ال�سارقة  ومطار  الدويل 

بالتعاون  تقوم  باأنها  املدين  الطريان  �سوؤون  وتوؤكد 

الالزمة  التدابري  باتخاذ  املعنية  اجلهات  كافة  مع 

حيث   ،)19 )كوفيد  الكورونا  فريو�س  من  للوقاية 

الدويل  البحرين  ملطار  القادمني  جميع  فح�س  �سيتم 

اإ�سابتهم  عدم  من  للتاأكد  بالفريو�س  اإ�سابتهم  امل�ستبه 

بالفريو�س.

تعليق جميع الرحالت القادمة من 

مطاري دبي وال�سارقة ملدة 48 �ساعة
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داعًيا اإىل االلتزام بالتعليمات االحرتازية وعدم ال�سفر للبلدان املوبوءة.. جمل�س الوزراء:

 اتخاذ اإجراءات احرتازية م�سددة ملنع انت�سار فريو�س »كورونا«

فيما وجه جمل�س الوزراء اإدارتي الأوقاف 

باملمار�سات  التوعية  اإىل  واجلعفرية  ال�سنية 

ودعا  املــر�ــس،  انت�سار  دون  حتــول  التي 

املجل�س اإىل تكاتف اجلميع وتعاونهم باللتزام 

بالإجراءات الوقائية والتعليمات ال�سادرة عن 

ال�سعور  حال  يف  املخت�سة  ال�سحية  اجلهات 

كورونا  بفريو�س  املرتبطة  الأعرا�س  من  باأي 

املواطنني  كل  املجل�س  مهيًبا   ،)19 )كوفيد 

الإ�سالمية  اإىل اجلمهورية  ال�سفر  بعدم  الكرام 

الإيرانية ومملكة تايلند وجمهورية �سنغافورة 

اجلنوبية  كوريا  وجمهورية  ماليزيا  ومملكة 

)كوفيد  كورنا  فريو�س  مر�س  لتف�سي  نظًرا 

من  عدد  تفعيل  مت  اإذ  املذكورة،  بالدول   )19

دخول  مبنع  املتخذة  الحرتازية  الإجــراءات 

القادمني من تلك الدول املذكورة خالل 14 يوًما 

واتخاذ  اململكة  اإىل  و�سولهم  لتاريخ  ال�سابقة 

ومواطني  للبحرينيني  الطبية  الإجراءات  كل 

من  القادمني  واملقيمني  التعاون  جمل�س  دول 

هذه الدول بح�سب الإجراءات الطبية املعتمدة 

من قبل منظمة ال�سحة العاملية. 

بعد ذلك هّناأ جمل�س الوزراء دولة الكويت 

ال�سقيقة اأمرًيا وحكومًة و�سعًبا بالعيد الوطني 

املجل�س  واأ�ساد  الـ29،  التحرير  ويوم  الـ59 

بقيادة  ال�سقيقة  الكويت  دولة  يف  حتقق  مبا 

الأحمد  �سباح  ال�سيخ  ال�سمو  ح�سرة �ساحب 

�ساملة  تنموية  نه�سة  من  ال�سباح  اجلابر 

معرًبا  القطاعات،  خمتلف  طــال  وازدهـــار 

املجل�س عن متنياته وامنياته للدولة ال�سقيقة 

قيادتها  ظل  يف  والتطور  التقدم  من  باملزيد 

احلكيمة. 

وقد اأدىل الدكتور يا�سر بن عي�سى النا�سر 

اجلل�سة  عقب  الــوزراء  ملجل�س  العام  الأمني 

التي  الوزراء  ملجل�س  الأ�سبوعية  العتيادية 

عقدت �سباح اليوم بق�سر الق�سيبية بت�سريح 

حول قرارات جمل�س الوزراء جاء فيه:

اأولً: تابع جمل�س الوزراء تنفيذ توجيهات 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان 

توظيف  ب�سرعة  ــوزراء  ال رئي�س  خليفة  اآل 

وتعزيز  التخرج  وحديثي  العاطلني  الأطباء 

تنفيذ  يحقق  ومبا  اجلــدد،  الأطباء  تدريب 

توجيه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد 

اخليار  هو  البحريني  املواطن  بجعل  الوزراء 

الأف�سل يف �سوق العمل، فقد ا�ستعر�س جمل�س 

وزيرة  من  املقدمة  امل�سرتكة  املذكرة  الوزراء 

الجتماعية  والتنمية  العمل  ووزير  ال�سحة 

يف هذا اخل�سو�س واأطلع على ما ت�سمنته من 

الأطباء  ا�ستيعاب  زيادة  اإىل  تهدف  مقرتحات 

وفر�س  التدريبية،  الربامج  �سمن  اخلريجني 

ن�سبة البحرنة البالغة 20% على مهن الأطباء، 

وكذلك على اإجمايل العمالة باملن�ساآت ال�سحية 

اخلا�سة ليت�سنى توظيف الأطباء البحرينيني 

الالزمة،  واخلربة  املوؤهالت  على  احلا�سلني 

حيث قرر املجل�س اإحالتها اإىل اللجنة الوزارية 

املايل  والتوازن  والقت�سادية  املالية  لل�سئون 

ومن ثم رفعها اإىل اللجنة التن�سيقية. 

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيًذا  ثانًيا: 

الو�سع  مبتابعة  ـــوزراء  ال رئي�س  امللكي 

يف  املواطنني  واحتياجات  واخلدمي  التنموي 

املجاورة  والقرى  احلاج  وجد  باربار  قرية 

تابع  فقد  وبلدًيا،  وتعليمًيا  واإ�سكانًيا  خدمًيا 

امل�سرتكة  املذكرة  خالل  من  الــوزراء  جمل�س 

البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  من  املقدمة 

ال�سباب  �سئون  ووزير  العمراين  والتخطيط 

يف  الأهايل  واحتياجات  متطلبات  والريا�سة 

والزراعة  ال�سحي  وال�سرف  الطرق  قطاعات 

والرثوة احليوانية وقطاع ال�سباب والريا�سة، 

حيث قرر املجل�س اإحالتها اإىل اللجنة الوزارية 

لل�سوؤون املالية والقت�سادية والتوازن املايل. 

حتويل  على  الوزراء  جمل�س  وافق  ثالًثا: 

ال�سباب  �سوؤون  وزارة  تنفذها  التي  امل�ساريع 

و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  اإىل  والريا�سة 

يتم  اأن  على  العمراين  والتخطيط  البلديات 

ذلك على مرحلتني، الأوىل بالبدء يف اإجراءات 

والن�سائية  التحتية  البنية  م�ساريع  حتويل 

اإىل  والريا�سة  ال�سباب  �سوؤون  وزارة  من 

البلديات والتخطيط  وزارة الأ�سغال و�سوؤون 

اإعادة  يتم  الثانية  املرحلة  ويف  العمراين، 

ال�سباب  �سئون  بوزارة  امل�ساريع  اإدارة  هيكلة 

املوا�سفات  والريا�سة لت�سبح متخ�س�سة يف 

وتقلي�س  الريا�سية  املن�ساآت  على  والرقابة 

ا  عدد املوظفني يف اإدارة امل�ساريع وذلك حر�سً

وتقليل  ــوزارات،  ال بني  اجلهود  تكامل  على 

احلكومية،  باجلهات  العمل  يف  الزدواجية 

النفقات،  وتقليل  اخلدمات،  جودة  وحت�سني 

وذلك من خالل املذكرة املرفوعة لهذا الغر�س 

من وزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة.

مذكرة  على  الوزراء  جمل�س  وافق  رابًعا: 

بني  التنفيذي  العمل  برنامج  ب�ساأن  تفاهم 

مبملكة  والتــ�ــســالت  املــوا�ــســالت  وزارة 

البحرين والهيئة العامة للطريان املدين بدولة 

الإمارات العربية املتحدة، والهادفة اإىل تعزيز 

جمالت  يف  ال�سقيقني  البلدين  بني  التعاون 

ودعم  اجلوية  املالحة  ونظم  خدمات  تقدمي 

النواحي الفنية والت�سغيلية بينهما.

خام�ًسا: وافق جمل�س الوزراء على مذكرة 

الف�ساء  لعلوم  الوطنية  الهيئة  بني  تفاهم 

الرو�سية  الف�ساء  ووكالة  البحرين  مبملكة 

وا�ستخدام  ا�ستك�ساف  جمال  يف  للتعاون 

ال�سلمية،  لالأغرا�س  اخلــارجــي  الف�ساء 

وتهدف املذكرة اإىل دعم التعاون بني الطرفني 

الف�سائية  التقنيات  ا�ستك�ساف  جمالت  يف 

لالأغرا�س ال�سلمية والتعاون بينهما يف جمال 

الف�ساء والأبحاث.

�ساد�ًسا: ا�ستعر�س جمل�س الوزراء التقرير 

ب�ساأن  الوطنية  اللجنة  اأعدته  الذي  ال�سنوي 

وا�ستعمال  وتخزين  واإنتاج  ا�ستخدام  حظر 

الأ�سلحة الكيميائية وتدمري تلك الأ�سلحة لعام 

2019، والذي عر�سه وزير اخلارجية، وقرر 

لل�سئون  الوزارية  اللجنة  اإىل  اإحالته  املجل�س 

القانونية والت�سريعية.

اأخذ  فقد  الــوزاريــة،  التقارير  بند  ويف 

املجل�س علًما بالتقرير املرفوع من وزير الرتبية 

والتعليم حول جتربة وزارة الرتبية والتعليم 

نظام  �سمن  املجتمع  خدمة  م�ساق  تطبيق  يف 

توحيد امل�سارات الكادميية للمرحلة الثانوية 

الطلبة  لدى  والنتماء  املواطنة  قيم  لرت�سيخ 

داخل  التطوعية  بالأعمال  قيامهم  خالل  من 

علًما  املجل�س  اأخذ  كما  وخارجها،  املدر�سة 

الجتماع  بنتائج  ال�سحة  وزيرة  خالل  من 

جمل�س  بــدول  ال�سحة  ــوزراء  ل ال�ستثنائي 

التعاون حول فريو�س كورونا امل�ستجد.

اآل خليفة ويل العهد  تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

العتيادية  اجلل�سة  الوزراء  لرئي�س جمل�س  الأول  النائب  الأعلى  القائد  نائب 

اأ�ساد  اإذ  اأم�س  الق�سيبية �سباح  ق�سر  وذلك يف  الوزراء،  ملجل�س  الأ�سبوعية 

جمل�س الوزراء بتف�سل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

عاهل البالد املفدى بالرعاية امللكية ال�سامية حلفل »ميثاق من ذهب« وتد�سني 

جاللته ملوقع »بنك الذهب«، مما يعك�س دعم جاللته لتكرمي اأ�سحاب الإجنازات 

وتوثيق اإجنازاتهم.

وبحث املجل�س اآخر التطورات وامل�ستجدات حول فريو�س كورونا )كوفيد 

19(، وذلك يف �سوء ت�سجيل اأول حالة اإ�سابة بالفريو�س يف البحرين ملواطن 
قادم من اإيران عرب دبي، وقد تابع املجل�س خطط الت�سدي لهذا الوباء ومنع 

انت�ساره يف مملكة البحرين، وقرر املجل�س اتخاذ عدد من الإجراءات الحرتازية 

امل�سددة ملنع انت�سار املر�س ومنها اغالق مدر�سة ابن النفي�س البتدائية للبنني 

يف �سرتة، ومدر�سة �سرتة الإعدادية للبنات ورو�سة القمر يف �سرتة ملدة 14 

تلك  الطلبة يف  ينقل  امل�ساب  كان  حيث  احرتازي،  كاإجراء  تاريخه  من  يوًما 

املدار�س والرو�سة.

موؤكًدا تعزيز جهود احلفاظ على �سحة املواطنني واملقيمني.. ويل العهد: 

�سرورة التزام اجلميع بامل�سوؤولية امل�سرتكة والتعاون ملكافحة »كورونا«

امللكي  ال�سمو  �ساحب  ــد  اأك

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد 

ــوزراء،  ال جمل�س  لرئي�س  الأول 

يف  البحرين  مملكة  ا�ستمرارية 

اإىل  الــرامــيــة  جهودها  تعزيز 

و�سالمة  �سحة  على  احلــفــاظ 

عرب  وذلــك  واملقيمني،  املواطنني 

احرتازية  اإجراءات  من  اتخذته  ما 

فريو�س  من  للوقاية  وتــدابــري 

ونوه   ،)19 )كوفيد  الكورونا 

تتخذ  املعنية  اجلهات  باأن  �سموه 

كافة الإجراءات ملكافحة الفريو�س 

اأول  اإعــالن  مع  انت�ساره،  ومنع 

الكورونا  بفريو�س  اإ�سابة  حالة 

م�ستمر  والعمل  اململكة،  يف 

الحرتازية  الإجـــراءات  لتكثيف 

الدولية  للمعايري  وفقاً  الوقائية 

ملواجهة فريو�س الكورونا )كوفيد 

الوقاية  بطرق  واللتزام   ،)19

م�سدًدا  الفريو�س،  من  للحماية 

�سموه على �سرورة التزام اجلميع 

والتعاون  امل�سرتكة  بامل�سوؤولية 

كافة  لتباع  اجلهات  خمتلف  مع 

التعليمات من م�سادرها الر�سمية، 

الكورونا  فريو�س  من  للوقاية 

)كوفيد 19(.

�سموه يف  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

جمل�سه بق�سر الق�سيبية، بح�سور 

مبارك  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو 

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

اأم�س فوزية بنت عبداهلل  الوزراء، 

زينل رئي�س جمل�س النواب، وعلي 

بن �سالح ال�سالح رئي�س جمل�س 

ال�سورى، وال�سيخ خالد بن عبداهلل 

جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل 

نا�س  عبداهلل  و�سمري  الـــوزراء، 

و�سناعة  جتــارة  غرفة  رئي�س 

البحرين، وعدٍد من الوزراء، وعدٍد 

ال�سورى  جمل�سي  اأع�ساء  من 

عن  �سموه  اأعرب  حيث  والنواب، 

ال�سكر والتقدير لرئي�سي واأع�ساء 

على  والنواب  ال�سورى  جمل�سي 

وطنية  جهود  من  يقدمونه  ما 

هدفها رفعة ومناء الوطن، وعلى 

مع  بّناء  تعاون  من  يبدونه  ما 

كان  والــذي  التنفيذية،  ال�سلطة 

له الأثر فيما يتحقق من منجزات 

والعملية  الوطن  تخدم  وم�ساريع 

التنموية يف مملكة البحرين.

اأعرب احل�سور  من جانبهم،   

ل�ساحب  وتقديرهم  �سكرهم  عن 

نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

يوليه  ما  على  ــوزراء،  ال جمل�س 

�سحة  على  حر�س  من  �سموه 

و�سالمة املواطنني واملقيمني.

مل ي�ستجب الإنذارات خفر ال�سواحل

�سبط قارب �سيد روبيان با�ستخدام القوة
�سبط  من  متكنت  البحرية  الدوريات  اأن  ال�سواحل  خفر  قائد  �سرح 

قارب على متنه ثالثة بحارة يحملون جن�سية عربية، كانوا يقومون ب�سيد 

الروبيان واملحظور �سيده يف هذه الفرتة من العام، مبوجب القرار الوزاري 

ال�سادر يف هذا ال�ساأن، منوهاً يف الوقت ذاته اإىل �سبط اأدوات �سيد ممنوعة 

على منت القارب.

اإنذارهم  بعد  جاء  متنه،  على  كانوا  ومن  القارب  �سبط  اأن  واأو�سح 

ودعوتهم للتوقف، اإل اأنهم مل ميتثلوا، ما ا�ستدعى ا�ستخدام القوة لل�سيطرة 

يتم  والتي  ال�سريعة  القوارب  مع  التعامل  �سيتم  اأنه  م�سيفا  القارب،  على 

اإنذارها ول تتوقف ول ي�سمح م�ستخدموها لرجال الأمن مبمار�سة واجبهم، 

ا  �سمن الإجراءات القانونية والتي قد تعر�س مرتكبيها للخطر، وخ�سو�سً

الالزمة،  القانونية  الإجراءات  ا�ستكمال  جاٍر  اأنه  واأ�ساف  الليل.  فرتة  يف 

ال�سواحل،  خفر  قائد  ودعا  العامة.  النيابة  اإىل  الق�سية  لإحالة  متهيًدا 

البحارة للتعاون يف اإنفاذ القوانني والتوقف للتعريف عن هوياتهم، حتى ل 

يتعر�سوا للخطر نتيجة ال�ستباه يف حتركات قواربهم.

امل�سري ي�سيد بجهود

»االأعلى لل�سحة« يف تطوير اخلدمات

خليفة  ال�سيخ  الركن  امل�سري  ا�ستقبل 

بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

الفريق  اأم�س  العامة  القيادة  يف  البحرين 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  طبيب 

رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة.

املعايل  �ساحب  رحب  اللقاء  وخالل 

برئي�س  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد 

باجلهود  م�سيًدا  لل�سحة،  الأعلى  املجل�س 

الطيبة املبذولة التي يقدمها املجل�س الأعلى 

لل�سحة لتطوير وحت�سني جودة اخلدمات 

واملقيمني  للمواطنني  املقدمة  ال�سحية 

مبملكة البحرين.

وزير اخلارجية ي�سيد بدور

باك�ستان يف حفظ االأمن االإقليمي والدويل
عبداللطيف  اخلارجية  وزيــر  ا�ستقبل 

العام  بالديوان  مبكتبه  اأم�س،  يوم  الزياين، 

الإ�سالمية  باك�ستان  للوزارة، �سفري جمهورية 

لدى مملكة البحرين اأف�سال حممود، والذي نقل 

اإىل ح�سرة  موجهة  ر�سالة خطية  الوزير  اإىل 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

الوزراء  رئي�س  دولة  من  املفدى  البالد  عاهل 

لزيارة  جاللته  دعوة  تت�سمن  خان،  عمران 

جمهورية باك�ستان الإ�سالمية.

اخلارجية  ــر  وزي ــد  اأك اللقاء،  ــالل  وخ

البحرين  مملكة  بني  القائمة  العالقات  عمق 

ال�سقيقة،  الإ�سالمية  باك�ستان  وجمهورية 

معرًبا �سعادته عن اعتزازه وتقديره ملا ت�سهده 

يعك�س  ومناء  تطور  من  الثنائية  العالقات 

التعاون  عالقات  توطيد  على  البلدين  حر�س 

الثنائي يف �ستى املجالت.

د. يا�سر النا�سر
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�مل�ساب يعمل �سائًقا لتو�سيل �لطلبة و�إغالق �حرت�زي لـ3 مد�ر�س ورو�سة ملّدة �أ�سبوعني 

�لبحرين ت�سجل �إ�سابتني بفريو�س كورونا ملو�طن ومو�طنة قادمني من �إير�ن
م�ؤكدة  اإ�صابة  حالتي  ت�صجيل  ال�صحة  وزارة  اأعلنت 

قادم  بحريني  مل�اطن   »19-COVID »الك�رونا  بفريو�س 

باإ�صابته وظه�ر  اال�صتباه  اإيران عن طريق دبي، حيث مت  من 

يف  والعزل  للعالج  ف�ًرا  نقله  ومت  عليه،  الفريو�س  اأعرا�س 

مركز )ابراهيم خليل كان�( ال�صحي مبنطقة ال�صلمانية، واإجراء 

وبدء  بالفريو�س،  اإ�صابته  من  والتاأكد  الالزمة  الفح��صات 

ال�صرورية  التدابري  واتخاذ  للعالج  الالزمة  االإجراءات  تطبيق 

ملن خالطهم املري�س.

واحلالة الثانية مل�اطنة بحرينية و�صلت للبالد بعد زيارة 

الإيران برفقة زوجها واأخت زوجها اللذين رافقاها خالل الرحلة 

الدويل،  البحرين  مطار  دبي عرب  اإيران عن طريق  من  القادمة 

حيث مت فح�صها ف�ر و�ص�لها واإجراء جميع التحاليل الالزمة 

اأكدت  والتي  باملطار،  الغر�س  لهذا  املخ�ص�صة  القاعة  وهي يف 

اإ�صابتها  امل�ؤكد  احلاالت  عدد  بذلك  لتبلغ  بالفريو�س  ا�صابتها 

اأنه مت نقل مرافقي امل�صابة  يف اململكة حالتني، م�ؤكدة ال�زارة 

ا�صابتهم  عدم  من  التاأكد  بعد  احرتازي  كاإجراء  اأي�صا  للعزل 

الالزمة  االإجراءات  جميع  باتباع  ال�زارة  وقامت  بالفريو�س، 

للتعامل مع احلالة اإثر ا�صتباهها باإ�صابته بالفريو�س، حيث مت 

اإجراء التحاليل الالزمة عرب فريق طبي خمت�س، كما مت ا�صتدعاء 

املخالطني للمري�س وتطبيق اجراءات العزل املعتمدة عليهم.اأما 

االإ�صابة امل�ؤّكدة االأوىل للم�اطن البحريني فقد مت نقله للعالج 

والعزل يف مركز اإبراهيم خليل كان� ال�صحي مبنطقة ال�صلمانية 

وتطبيق االإجراءات الالزمة للعالج واتخاذ التدابري ال�صرورية 

من  خالطهم  من  بكل  باالت�صال  وذلك  املري�س،  خالطهم  ملن 

االأهل واالأقارب وعمل التحليالت الالزمة لهم للتاأكد من خل�هم 

املخ�ص�س  ال�صحي  احلجر  مركز  يف  وو�صعهم  الفريو�س  من 

اإىل  للحاالت امل�صتبه باإ�صابتها ملدة 14 ي�ًما.واأ�صارت ال�زارة 

اأن ال�صخ�س امل�صاب بالفريو�س عاد اإىل البحرين يف تاريخ 21 

يتم ر�صد  دبي ومل  اإيران عن طريق  من  قادًما  فرباير 2020 

الدويل،  البحرين  ملطار  و�ص�له  عند  احلالة  على  اأعرا�س  اأي 

واأن االأعرا�س ظهرت عليه بعد دخ�له للمملكة، م��صحة اأنها 

قامت بالت�ا�صل مع جميع امل�صافرين على الرحلة نف�صها التي 

كان عليها امل�صاب الإجراء الفح��صات الالزمة لهم والتاأكد من 

بفريو�س  امل�صاب  ال�صخ�س  اأن  مبينة  الفريو�س،  من  �صالمتهم 

»ك�رونا ك�فيد 19« يعمل �صائًقا لت��صيل طلبة املدار�س، وقد 

اإيران  االأحد بعد ع�دته من  الطلبة ي�م  قام بت��صيل عدد من 

ومدر�صة  �صرتة  يف  للبنني  االبتدائية  النفي�س  ابن  مدر�صة  اإىل 

�صرتة االإعدادية للبنات ورو�صة القمر يف �صرتة، اإذ مت الت�ا�صل 

لهم  الالزمة  الفح��صات  اإجراء  ومت  واأهاليهم  الطلبة  كل  مع 

اإغالق  �صيتم  اأنه  اإىل  م�صريًة  الفريو�س،  من  من خل�هم  للتاأكد 

ملدة  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  بالتعاون  املذك�رة  املدار�س 

قالت وزارة  اأم�س،  اأ�صب�عني احرتازًيا. ويف وقٍت الحٍق م�صاء 

الرتبية والتعليم باأنها قّررت غلق مدر�صة ثالثة وهي مدر�صة 

وزارة  من  لها  ال�اردة  املعل�مات  بعد  للبنني  االبتدائية  �صرتة 

»ك�رونا«  بفريو�س  امل�صاب  ال�صائق  خمالطة  ب�صاأن  ال�صحة 

لعدد من طلبة املدر�صة، وذلك على اأثر مراجعة ويل اأمر طالب 

للم�صت�صفى مفيدا باأن ابنه وعدًدا من زمالئه قد ا�صتقل�ا احلافلة 

التي كان يق�دها ذات ال�صائق امل�صاب، فتم اأخذ بيانات ات�صال 

اأولياء االأم�ر واالت�صال بهم للقيام بالفح�س الالزم للتاأكد من 

اإجراءاتها  ت�ا�صل  اأنها  اإىل  ال�صحة  وزارة  واأ�صارت  �صالمتهم. 

املتبعة ملكافحة انت�صار الفريو�س يف اململكة، من خالل �صمان 

متابعة جميع القادمني من الدول امل�ب�ءة ملدة 14 ي�ًما من قبل 

فريق متخ�ص�س من ال�صحة العامة، واالت�صال بهم ي�مًيا للتاأكد 

من خل�هم من اأي اأعرا�س والتزامهم باإر�صادات العزل، وتطبيق 

ك�فيد  »ك�رونا  فريو�س  من  وال�قائية  االحرتازية  االإجراءات 

19« بح�صب املعايري الدولية، والتي  اأو�صت بها منظمة ال�صحة 

اال�صرتاتيجية  واال�صتجابة  التاأهب  وفًقا خلطة  وذلك  العاملية، 

للفريو�س.واأهابت وزارة ال�صحة بكافة امل�اطنني واملقيمني اإىل 

بفريو�س  املرتبطة  التالية  باالأعرا�س  �صع�رهم  حال  يف  اأنه 

احلرارة،  درجة  يف  ارتفاع  مثل   »19-COVID »ك�رونا 

الأحد  �صفرهم  حال  يف  اأو  التنف�س،  يف  و�صع�بة  وال�صعال، 

اإليها  البلدان امل�صابة بالفريو�س او اختالطهم باأحد امل�صافرين 

اأو اختالطهم باأحد امل�صابني بالفريو�س، البقاء يف مقر �صكنهم 

التعليمات  واتباع   ،444 برقم  واالت�صال  منف�صلة،  غرفة  يف 

الطبي، مع �صرورة جتنب  الفريق  قبل  من  لهم  �صتعطى  التي 

االختالط باالآخرين.

م�سافرون: �ألغينا رحالتنا و�ملكاتب ترف�س �إرجاع �أمو�لنا

مكاتب �سفريات وحمالت: مل نوقف رحالتنا لإير�ن
يا�صمني �صاهني:

االإعالن  ا�صتمّرت مكاتب �صفر و�صياحة يف 

رغم  اإيران،  اإىل  املعتادة  رحالتها  ت�صيري  عن 

انت�صار  ب�صبب  ال�صعبة  ال�صحية  الظروف 

بع�س  يف  »ك�فيد-19«  امل�صتجد  ك�رونا 

االإيرانية. املحافظات 

ويف اّت�صال اأجرته »االأيام« لبع�س املكاتب 

ال�صياحية، اأّكدت اأنها مل تلِغ رحالتها املزمع اأن 

اأحد املكاتب  تنطلق خالل االأيام القادمة، وقال 

م�صهد  مدينة  اإىل  اأم�س  ي�م  انطلقت  رحلًة  اإن 

االإيرانية مروًرا بدبي.

واحلك�مة  م�صتمرة  »رحالتنا  واأ�صاف: 

اإيران،  اإىل  بتاًتا  ال�صفر  متنع  مل  البحرينية 

اأو  احلجز  يف  احلرية  مطلق  لهم  وامل�اطنني 

من  واحدة  حالة  ظه�ر  اأن  اإىل  الفًتا  االإلغاء«، 

قادم  لبحريني  البحرين  يف  باملر�س  االإ�صابة 

من ايران مل متنع كثرييني عن ال�صفر.

رحالت  ا�صتمرار  عن  اآخر  مكتب  وحتدث 

تت�افر �صركتا  اإيران عرب دبي حيث  اإىل  ال�صفر 

م�ؤكًدا  البحرينني،  امل�صافرين  لنقل  طريان 

التاأ�صريات  الإ�صدار  ا�صتعداد  على  املكتب  اأن 

للبحرينيني عن طريق )عمان( يف اأ�صرع وقت.

الدينية  احلمالت  بع�س  قامت  فيما 

عرو�س  اإطالق  عرب  لرحالتها  بالرتويج 

)االإن�صتغرام(  يف  ح�صاباتها  على  خيالية 

وذلك  احلجز،  على  امل�صافرين  لت�صجيع 

من  الكثري  اإلغاء  بعد  خل�صاراتهم  ا  تع�ي�صً

امل�صافرين حج�زاتهم تخّ�ًفا من املر�س.

قال  حجزهم  األغ�ا  الذين  امل�اطنني  اأحد 

لكني  فرباير   29 يف  اأ�صافر  اأن  املقرر  »من 

اخلارجية  وزارة  دع�ات  بعد  حجزي  األغيت 

اأنه حتدث  اإىل  اإيران«، م�صرًيا  اإىل  ال�صفر  بعدم 

االإلغاء  ميكنكم  له  فقالت  احلملة  م�ظفة  مع 

ال�صروط  ح�صب  املبالغ  لكم  النعيد  ولكننا 

املتفق عليها �صلًفا.

وقال م�اطن اآخر لـ»االأيام«: »من املزمع اأن 

يتم �صفرنا يف الثالث من مار�س املقبل، وعندما 

حجزُت  الذي  ال�صفريات  مبكتب  اأم�س  ات�صلت 

عنده الإلغاء حجزي رف�س اإرجاع املبالغ التي 

دفعتها، دون مراعاة للظروف اال�صتثنائية«.

�لعائدون: �إجر�ء�ت مطار �لبحرين مطْمئنة ولكنها طويلة

مو�طنون من مدينة م�سهد: نحن عالقون
حمرر ال�ص�ؤون املحلية:

قال م�اطن�ن بحريني�ن يف ات�صاالت مع »االأيام« اأم�س اإّن الع�دة 

رحالتهم  اإلغاء  ب�صبب  الكثريين  لدى  �صعبة  اأ�صبحت  البحرين  اإىل 

اإثر  الك�يتية، وذلك  الطريان  اإحدى �صركات  البحرين على  اإىل  للع�دة 

قرار تعليق الطريان اجلّ�ي بني الك�يت واإيران.

وقال بحرينيي�ن مت�اجدون يف مدينتي م�صهد وقم االإيرانيتيني اإن 

اأي  اأن ت�ّفر  األغت رحالتها دون  �صركات طريان ك�يتية تعاقدوا معها 

بديٍل لهم.

»اأم �صمانة« م�صافرة على منت اإحدى تلك ال�صركات، اأكدت اأنهم تلق�ا 

اأدراج  تطمينات باإعادتهم اإىل مطار الك�يت، بيد اأن تلك ال�ع�د ذهبت 

الرياح بعد اأن بق�ا يف مطار م�صهد اأم�س الأكرث من 12 �صاعات اإىل اأن 

فقدوا االأمل يف اإيجاد خمرج الإرجاعهم.

وقالت اإنها مع 60 بحرينًيا تابعني حلملة ومكتب �صفريات عادوا 

مرة اأخرى لل�صكن يف فندق قريب على نفقتهم اخلا�صة ي�م اأم�س بعد 

اأن تخلّت احلملة عن م�ص�ؤوليتها جتاههم ح�صب ق�لها.

احلا�صل  التخ�ف  اأن  اإىل  لفتت  م�صهد،  يف  الراهن  ال��صع  وح�ل 

بني النا�س ه� اأمر طبيعي، ولكنها مل ت�صهد حاالت مل�صابني باملر�س يف 

مدينة م�صهد حيث كانت مت�اجدة.

باأّن  اإيران عن طريق دبي،  اأم�س من  قال م�اطن�ن عادوا  اإىل ذلك 

االإجراءات التي مّروا بها اأم�س يف مطار البحرين الدويل كانت مطمئنة 

نتائج  بانتظار  جًدا  ط�يلة  �صاعات  للبقاء  ا�صطروا  اأّنهم  اإاّل  و�صل�صة، 

التحاليل التي اأجريت لهم.

الثامنة  ال�صاعة  يف  الطائرة  نزلت  لالأيام:  العائدين  اأحد  وقال 

�صباًحا، ومت قيا�س درجة احلرارة، واأخذ عّينات من اأن�فنا، وقيل لنا 

باأّنه �صيتم اإر�صال العّينات اإىل جممع ال�صلمانية الطبي لفح�صها، وعلينا 

االنتظار يف املطار.

وقال امل�اطن والذي كان يف ات�صال مع االأيام عند ال�صاعة الثامنة 

على  �صاعة   12 مرور  رغم  املطار  يف  زلنا  ما  االآن  »حتى  اأم�س  م�صاء 

و�ص�لنا من مطار دبي، ونحن بانتظار نتائج التحاليل«.

»�جلعفرية« جتدد دعوتها �إىل عدم �ل�سفر لإير�ن

اإنه  اجلعفرية  االأوقاف  اإدارة  قالت 

اجلهات  عن  ال�صادرة  الت�جيهات  على  بناء 

اجلعفرية  االأوقاف  االإدارة  تهيب  الر�صمية 

رحالت  ومنظمي  ال�صفر  ومكاتب  بامل�اطنني 

اإرجاء  �صرورة  اإىل  الدينية  لالأماكن  الزيارة 

ال�صفر يف ال�قت الراهن للدول التي اأعلنت عن 

تف�صي فريو�س ك�رونا امل�صتجد »ك�فيد-19« 

للجمه�رية  الدينية  الرحالت  ا  وخ�ص��صً

الكبرية  للمخاطر  نظًرا  االإيرانية  االإ�صالمية 

من تف�صي فريو�س الك�رونا.

اإىل البيان ال�صادر عن وزارة  وباالإ�صارة 

اأعلنت  التي  ال�صحة  ووزارة  اخلارجية 

بالفريو�س يف  اإ�صابة  اأول  ت�صجيل  اأم�س عن 

والتعليمات  التن�صيق  وبعد  البحرين  مملكة 

الطبي  الفريق  من  ال�صادرة  االإر�صادية 

امل�صتجد،  ك�رونا  فايرو�س  ملكافحة  ال�طني 

وااللتزام  احلذر  ت�خي  اأهمية  االإدارة  ت�ؤكد 

وذلك  املعنية  الر�صمية  اجلهات  بتعليمات 

اال�صتثنائية  ال�صحية  لالأو�صاع  نظًرا 

واحلرجة الراهنة. 

لتفهم  �صكرها  عن  االإدارة  واأعربت 

بتطبيق  بادرت  التي  اجلهات  ولكل  اجلميع، 

هذه االإجراءات االحرتازية ال�صرورية، وذلك 

حفاًظا على �صحة امل�اطنني واملجتمع.

مطالبات لـ»�لتجارة« بالرقابة على �لأ�سعار

طلب كبري على �لكّمامات �لطبّية و�ملعّقمات

حمرر ال�ص�ؤون املحلية:

اأّول اإ�صابة مبر�س  ف�ر اإعالن ت�صجيل 

وتلتها  البحرين،  مبملكة  اأم�س  الك�رونا 

دولتي الك�يت وعمان، �صهدت ال�صيدليات 

�صراء  على  كبرًيا  طلًبا  التجارية  واملحال 

الكّمامات الطبّية واملعّقمات.

من  الكثري  من  الكّمامات  ونفذت 

و�صكا  التجارية،  واملحال  ال�صيدليات 

م�اطن�ن يف ات�صاالت لالأيام من قيام بع�س 

الكّمامات  اأ�صعار  برفع  التجارية  املحال 

الطبّية الأ�صعاف �صعرها احلقيقي، وطالب�ا 

وزارة ال�صناعة والتجارة ب�صرورة الرقابة 

عدم  و�صمان  االأ�صعار،  على  ال�صارمة 

كما  الفاح�س،  للرتّبح  ال��صع  ا�صتغالل 

ال��صع  ي�صتغّل  من  كّل  مبعاقبة  طالب�ا 

برفع االأ�صعار.

ال�صيدليات  اإحدى  مالك  قال  ذلك،  اإىل 

اأن هناك خمزون كبري من املعّقمات  لالأيام 

يف  ال�صيدليات  لدى  مت�افر  والكّمامات 

على  اأم�س  املفاجئ  االإقبال  واأن  املخازن، 

امل�ج�د  نفاذ  يف  ت�صّبب  الذي  ه�  الطلب 

ال�صيدليات �صتعيد ت�فري  اأغلب  منها، واأن 

الكّمامات واملعّقمات الي�م.

�إ�ساد�ت برملانية باهتمام �سمو ويل �لعهد و�جلهود �لحرت�زية.. رئي�سة �لنو�ب:

�جتماع مع �ل�سحة غًد� لالطالع على �إجر�ء�ت �لوقاية من »كورونا« 
حمرر ال�ص�ؤون الربملانية:

الن�اب  جمل�س  رئي�صة  زينل  عبداهلل  بنت  ف�زية  اأ�صادت 

با�صتمرارية جه�د مملكة البحرين الرامية اإىل احلفاظ على �صحة 

االحرتازية  االجراءات  اإطار  واملقيمني، ويف  امل�اطنني  و�صالمة 

والتدابري ال�قائية من فريو�س الك�رونا )ك�فيد 19(.

والتعاون  املجتمعية  يف  اجله�د  تكاتف  الهمية  م�صرية 

واملعل�مات  ال�صائعات  بث  من  واحلذر  الر�صمية  اجلهات  مع 

ال�صحية  باالإر�صادات  االلتزام  �صرورة  مع  ال�صحيحة،  غري 

واالإجراءات التي تتخذها الدولة.

واو�صحت انه انطالًقا من التعاون الفاعل بني ال�صلطتني فقد 

تقرر عقد اجتماع م�صرتك �صباح غٍد االربعاء مبجل�س الن�اب بني 

جلنتي اخلدمات مبجل�صي ال�ص�رى والن�اب مع وزارة ال�صحة، 

واالإجراءات  وامل�صتجدات  التط�رات  اخر  على  لالطالع  وذلك 

ب�صاأن جه�د الدولة لل�قاية من فريو�س الك�رونا )ك�فيد 19(.

معربة عن �صكرها وتقديرها ل�صاحب ال�صم� امللكي االأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 

االأول لرئي�س جمل�س ال�زراء حفظه اهلل، على ما ي�ليه �صم�ه 

واملقيمني. وجه�ده  امل�اطنني  من حر�س على �صحة و�صالمة 

بني  التعاون  وتعزيز  مل�ا�صلة  احلثيثة  ومتابعته  امل�صتمر 

التنمية  الهداف  حتقيًقا  والت�صريعية  التنفيذية  ال�صلطتني 

امل�صتدامة، والعمل معا بروح الفريق ال�احد )فريق البحرين( 

خلدمة ال�طن وامل�اطنني حتقيقا للتطلعات وتلبية لالحتياجات 

وتط�ير لكافة امل�صاريع الن�عية واملبادرات احل�صارية يف ظل 

امل�صرية التنم�ية ال�صاملة بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�صى ال خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

من جانبه اأ�صاد املهند�س حممد ال�صي�صي، الب�عينني رئي�س 

مبجل�س  ال�طني  واالأمن  والدفاع  اخلارجية  ال�ص�ؤون  جلنة 

الن�اب، بت�جيهات �صاحب ال�صم� امللكي االأمري �صلمان بن حمد 

لرئي�س  االأول  النائب  االأعلى  القائد  نائب  العهد  اآل خليفة ويل 

جمل�س ال�زراء، بت�فري كافة املتطلبات واالحتياجات الالزمة 

الك�رونا،  فريو�س  من  لل�قاية  االحرتازية  االإجراءات  لتنفيذ 

ومنع انت�صاره، حفاظاً علي االأمن ال�صحي يف البالد.

وقال اإن متابعة �صم�ه امل�صتمرة لكافة التط�ارات املتعلقة 

بهذا ال�باء وما يتخذ من اإجراءات وقائية بدءا من عزل احلاالت 

امل�صتبه بها بطرق تتفق مع املعايري الدولية، اأ�صهم يف رفع درجة 

اال�صتعداد الق�ص�ي يف املنافذ ويف القطاعات ال�صحية اىل جانب 

ت�صديد االإجراءات االحرتازية وال�قائية للحيل�لة دون انت�صار 

املر�س يف اململكة. 

من جانبه اأكد النائب عي�صى الدو�صري ع�ص� جمل�س جلنة 

ال�صئ�ن اخلارجية والدفاع واالأمن ال�طني على اجله�د احلثيثة 

التي تق�م بها احلك�مة وحر�صها يف احلفاظ على �صالمة و�صحة 

امل�اطنني، خا�صة يف ظل التط�رات وامل�صتجدات ح�ل فريو�س 

االإجراءات  متابعة  اهمية  على  م�صددا   ،)19 )ك�فيد  ك�رونا 

االحرتازية وال�قائية ب�صكل دقيق ملنع انت�صار املر�س وتفاقمه.

تتعامل  احلك�مة  اأن  العامر  اأحمد  النائب  قال  جانبه  من 

واالإقليمية  املحلية  االأو�صاع  م�صتجدات  مع  كاملة  بجدية 

والعاملية النت�صار فايرو�س ك�رونا وال بد من جميع امل�اطنني 

التي  والت�جيهات  االإر�صادات  مع  الكامل  التعاون  واملقيمني 

تهدف اإىل حتجيم انت�صار الفايرو�س بعد التاأكيد على اأول اإ�صابة 

لبحريني قادم من اإيران.

وذكر اأن قرارات وزارة ال�صحة واللجنة ال�طنية مل�اجهة 

الك�ارث يجب اأن يلتزم بها اجلميع من اأجل حتقيق امل�صلحة 

امل�ص�ؤولية  دافع  من  اخلط�ات  هذه  على  التاأثري  وعدم  العامة 

االجتماعية التي تقع على اجلميع لتحقيق �صالمة اجلميع. 

تعلن �ص�ؤون الطريان املدين يف مملكة 

البحريــن عــن تعليــق جميــع الرحالت 

القادمــة مــن مطــار دبي الــدويل ومطار 

ال�صــارقة الدويل ملدة 48 �صــاعة.

املــدين  الطــريان  �صــ�ؤون  وتلفــت 

واملقيمني  البحرينيــني  امل�صــافرين  عناية 

املت�اجديــن يف املناطق امل�ب�ءة بفريو�س 

االت�صــال على  الك�رونــا )ك�فيــد 19( 

الرقــم 17227555.

وت�ؤكد �صــ�ؤون الطريان املــدين باأنها 

تق�م بالتعاون مع كافــة اجلهات املعنية 

باتخــاذ التدابــري الالزمــة لل�قايــة من 

19(، حيث  )ك�فيــد  الك�رونا  فريو�ــس 

�صــيتم فح�ــس جميــع القادمــني ملطــار 

اإ�صــابتهم  امل�صــتبه  الــدويل  البحريــن 

بالفريو�ــس للتاأكــد مــن عدم اإ�صــابتهم 

االأعرا�س  بالفريو�ــس، ويف حال ظهــ�ر 

عليهــم �صــيتم نقلهــم ف�را للعــالج بعد 

التاأكــد من نتائــج التحليــل، وعزلهم يف 

املراكز املخ�ص�صــة لذلك. 

املدين على  الطريان  و�صددت �صــ�ؤون 

�صــرورة االلتزام باالإر�صــادات الت�ع�ية 

وطــرق ال�قاية مــن فريو�ــس الك�رونا 

)ك�فيــد 19(.

 �لطري�ن �ملدين: تعليق �لرحالت 

�لقادمة من مطار دبي و�ل�سارقة 48 �ساعة
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»رعب كورونا«.. ُعمان تعّلق رحالتها �إىل �إير�ن و�لإمار�ت متنع �ل�سفر على مو�طنيها

منظمة �ل�سحة: على �لعامل �أن يتهياأ لـ»وباء عاملي حمتمل«

جنيف - اأ ف ب:

العاملية  ال�صحة  منظمة  عام  مدير  �صدد 

تيدرو�س اأدهانوم غيربي�صو�س اأم�س االثنني اأن 

املزيد من اجلهود الحتواء  اأن يبذل  العامل  على 

عليه  واأن  امل�صتجد،  كورونا  فريو�س  تف�صي 

اال�صتعداد لـ»وباء عاملي حمتمل«.

اأن  تعترب  ال  املنظمة  اإن  غيربي�صو�س  وقال 

الفريو�س الذي اأ�صفر انت�صاره عن وفاة اأكرث من 

عاملي،  وباء  مرحلة  اإىل  و�صل  �صخ�س   2600

لكنه اأ�صار اإىل اأن على دول العامل »القيام بكل ما 

هو ممكن لال�صتعداد لوباء عاملي حتمل«.

اأول  ت�صجيل  االثنني،  عمان،  �صلطنة  اأعلنت 

البالد،  يف  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س  اإ�صابتني 

اإيران،  اإىل  اجلوية  الرحالت  تعليق  اإىل  م�صرية 

حيث يوجد اأكرب عدد حلاالت االإ�صابة بالفريو�س 

اإن  العماين،  التلفزيون  وقال  ال�صني.  خارج 

اإيران،  من  جاءتا  عمانيتني  ملواطنتني  احلالتني 

الفتا اإىل اأنهما يف حالة م�صتقرة.

يف  كورونا  بفريو�س  الوفيات  عدد  وو�صل 

اإيران اإىل 12 �صخ�صا، بح�صب االأرقام الر�صمية، 

فيما توؤكد تقارير غري ر�صمية اأن الع�صرات ماتوا 

باملر�س.

منع  االإماراتية  اخلارجية  وزارة  قررت  كما 

�صفر مواطني الدولة، لكل من اإيران وتايالند، يف 

اآخر، حر�صا على  اإ�صعار  الوقت احلايل، وحتى 

�صالمة املواطنني من االإ�صابة بفريو�س كورونا.

املواطنني  اخلارجية  وزارة  ودعت 

املتواجدين يف البلدين للتوا�صل مع ال�صفارة اأو 

اأ�صارت  ما  ح�صب  بالوزارة،  االت�صال  مركز  مع 

وكالة اأنباء االإمارات.

الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة  وقالت 

فى بيان اليوم اأنه »يف ظل جهود الدولة ملواجهة 

انت�صار فريو�س االلتهاب الرئوي اجلديد كورونا 

يف عدد من الدول، وحر�صا من وزارة اخلارجية 

والتعاون الدويل على �صالمة و�صحة املواطنني 

تقرر منع �صفر مواطني الدولة لكل من جمهورية 

وحتى  احلايل  الوقت  يف  تايالند  ومملكة  اإيران 

اإ�صعار اآخر«.

اإيطالية  اإعالم  اآخر، قالت و�صائل  من جانب 

اإ�صابتهما  اإثر  توفيا  �صخ�صني  اإن  االثنني،  اأم�س 

 6 اإىل  ال�صحايا  عدد  لريتفع  كورونا،  بفريو�س 

اأ�صخا�س. وذكرت و�صائل اإعالم اإيطالية اأن اأحد 

العمر  الثامنة والثمانني من  ال�صحيتني كان يف 

من منطقة لومبارديا.

وكان االأربعة االآخرون الذين توفوا باملر�س 

من امل�صنني اأي�صا، وثالثة منهم على االأقل كانوا 

يعانون من م�صكالت �صحية خطرية اأخرى.

مو�طنون �إير�نيون يلب�سون �لأقنعة خوًفا من عدوى فريو�س كورونا. »�أ ف ب« 

و�سط نفي حكومي.. نائب �إير�ين: 

عدد وفيات كورونا يف قم 50 حالة

العربية. نت:  - اإيران 

مدينة  عن  االإيــراين  النائب  اأعلن 

وفيات  اأن  اآبـــادي،  اأمــري  اأحمد  قــم، 

كورونا يف قم بلغت 50 �صخ�صاً حتى 

نفت  فيما  االأول،  اأم�س  بارحة  ليلة 

ت�صريحات  االإيرانية  ال�صحة  وزارة 

الوفيات  عدد  حول  االإيــراين  النائب 

بالفريو�س.

االإيرانية  »اإيرنا«  وكالة  ونقلت 

امل�صابني  عدد  اإن  قوله  النائب  عن 

اأكرب مما تعلنه ال�صلطات، موؤكداً  اأي�صاً 

يخ�صعون  قم  يف  م�صاباً   250 اأن 

ال�صحي. للحجر 

ال�صحة  وزير  اآبادي  اأمري  وحمل 

الو�صع  تدهور  م�صوؤولية  ــراين  االإي

ب�صبب  والوفيات  االإ�صابات  وارتفاع 

قم  ملدينة  ال�صحي  احلــجــر  عــدم 

. كملها باأ

وقال اأمري اآبادي اإن كورونا تف�صى 

ال�صلطات  لكن  اأ�صابيع،   3 منذ  قم  يف 

اإعالن  يف  وتاأخرت  االأمر  على  تكتمت 

والوفيات. للم�صابني  احلقيقي  العدد 

باإغالق  ــراين  االإي النائب  وطالب 

الو�صع،  لتفاقم  نظراً  باأكملها،  املدينة 

م�صابني   10 قم  يف  ميوت  اأنه  موؤكداً 

يوميا. بكورونا 

املتوفني  بني  من  اأنــه  ك�صف  كما 

يف  منهم  �صخ�صاً   32 كان  اخلم�صني، 

طفالن. وبينهم  ال�صحي  احلجر 

اأن  »اإيلنا«  وكالة  ذكرت  ذلك،  اإىل 

غادر  نف�صه  اآبادي  اأمري  اأحمد  النائب 

حالته  تدهور  بعد  الــربملــان  مبني 

الربملان  اإدارة  قامت  حيث  ال�صحية، 

مغادرته،  عقب  جلو�صه  حمل  بتعقيم 

م�صابا  ل�صت  »اإنني  النائب:  قال  فيما 

بتعقيم  قام  من  وخ�صئ  بالكورونا 

الربملان«. يف  جلو�صي  مقعد 

اآبادي  اأمري  ت�صريحات  وجــاءت 

بعد اأنباء ن�صبت اإىل ال�صحة االإيرانية، 

يف  كورونا  وفيات  عدد  اأن  االثنني، 

فقط. �صخ�صاً   12 بلغ  اإيران 

رئا�صة  با�صم  املتحدث  وكــان 

قد  عبا�صي،  اهلل  اأ�صد  االيراين،  الربملان 

قال يف ت�صريحات �صحافية اإن »وزير 

مع  �صرية  جل�صة  خالل  اأكد  ال�صحة 

بكورونا  �صخ�صاً   61 اإ�صابة  الربملان 

12 منهم«. البالد ووفاة  يف 

خمتلفة  مناطق  �صهدت  بينما  هذا 

اجلامعات جتمعات  وبع�س  اإيران  من 

عن  ال�صلطات  تكتم  على  احتجاجاً 

كورونا  فريو�س  انت�صار  اأخبار  حقيقة 

ــراءات  اإج اتخاذها  وعــدم  البالد  يف 

املر�س. تف�صي  دون  للحيلولة  كافية 

م�سادر ميد�نية: مقتل

 5 جنود �أتر�ك يف غار�ت على �إدلب 

�صكاي نيوز عربية - اأبوظبي

لـ»�صكاي  ميدانية  م�صادر  قالت 

اإن 5 جنود  اأم�س االثنني،  نيوز عربية« 

غارات  جراء  من  االأقل  على  قتلوا  اأتراك 

جوية على نقطة مراقبة للجي�س الرتكي 

مبحافظة اإدلب �صمال غربي �صوريا.

الغارات  اأن  امل�صادر  واأو�صحت 

منطقة  يف  املراقبة  نقطة  ا�صتهدف 

كن�صفرة يف جنوبي ريف اإدلب.

ال�صوري  املر�صد  قال  جانبه،  ومن 

اأتراك  جنود   10 اإن  االإن�صان  حلقوق 

الطائرات  �صنت  بعدما  واأ�صيبوا  قتلوا 

نقطة  على  غارات  والرو�صية  ال�صورية 

مراقبة يف جنوبي اإدلب.

ال�صربات  اأن  املر�صد  واأ�صاف 

عدة  واحرتاق  اإعطاب  اإىل  اأدت  اجلوية 

اآليات تركية اأي�صا.

تركي  بيان  الفور  على  ي�صدر  ومل 

ر�صمي ب�صاأن هذه ال�صربات.

املر�صد  قال  مت�صل،  �صياق  ويف 

جديدا  بريا  هجوما  ر�صد  اإنه  ال�صوري 

تنفذه القوات الرتكية والف�صائل املوالية 

اخلا�صعة  النريب  بلدة  على  الأنقرة 

يف  ال�صورية  احلكومة  قوات  ل�صيطرة 

ريف اإدلب.

ق�صف  ظل  يف  الهجوم  وياأتي 

ع�صرات  عرب  مكثف  تركي  �صاروخي 

القذائف ال�صاروخية واملدفعية.

عنيفة  ا�صتباكات  اندالع  اإىل  واأ�صار 

الثالثة على التوايل،  بني الطرفني للمرة 

للف�صائل  ال�صابقني  الهجومني  ف�صل  بعد 

واالأتراك يف ال�صيطرة على البلدة.

�أطر�ف �لأزمة �لليبية يقّدمون م�سودة �تفاق لوقف �إطالق �لنار

عوا�صم - وكاالت:

قدم طرفا االأزمة الليبية م�صودة اتفاق 

ت�صرف  اأن  على  ين�س  النار،  اإطالق  لوقف 

للمدنيني  االآمنة  العودة  على  املتحدة  االأمم 

اأعلنت  ما  وفق  القتال،  جراء  نزحوا  الذين 

املنظمة الدولية االثنني.

يف  للدعم  املتحدة  االأمم  بعثة  واأفادت 

ليبيا اأنها �صت�صهل عملية وقف اإطالق النار 

اأع�صاء من  اإىل جانب جلنة ع�صكرية ت�صم 

الطرفني.

من  ثانية  جولة  بعد  االإعالن  وجاء 

التي  املبا�صرة  غري  الع�صكرية  املحادثات 

جرت يف جنيف، حتت رعاية االأمم املتحدة.

برعاية  التي جتري  املحادثات  وتهدف 

�صالمة،  غ�صان  لليبيا،  االأممي  املوفد 

اأ�صفر  الذي  للقتال  دائم  وقف  اإىل  للتو�صل 

عن مقتل اأكرث من األف �صخ�س ونزوح نحو 

اأبريل املا�صي، بح�صب االأمم  األفا منذ   140

املتحدة.

وجرت عدة جوالت حمادثات �صابقة يف 

م�صر وتون�س ركزت على م�صائل اقت�صادية 

بينما  الليبية،  النفط  تزويع عائدات  ت�صمل 

من املقرر اأن تبداأ حمادثات تهدف للتو�صل 

اإىل حل �صيا�صي يف جنيف االأربعاء.

يف  للدعم  املتحدة  االأمم  بعثة  واأكدت 

اتفاق  م�صودة  »اأعدا  الطرفني  اأن  ليبيا 

املدنيني  عودة  لت�صهيل  النار  اإطالق  لوقف 

اآلية مراقبة  االآمنة اإىل مناطقهم مع تطبيق 

م�صرتكة«.

اأن »الطرفني اتفقا على  واأ�صاف بيانها 

الإجراء  لقياداتهما  االتفاق  م�صودة  تقدمي 

جمددا  واالجتماع  امل�صاورات  من  مزيد 

ال�صهر املقبل«.

املقبل  االجتماع  يعنى  اأن  املقرر  ومن 

بو�صع اأطر مرجعية للجنة املعنية بتطبيق 

االتفاق، بح�صب البيان.

دول �لحتاد �لأوروبي تعطي �ل�سوء 

�لأخ�سر للتفاو�ض مع لندن بعد بريك�ست

روك�صل - اأ ف ب:

الـ27  االأوروبي  االحتاد  دول  ممثلو  �صادق 

االإثنني على مهمة مفاو�صهم مي�صال بارنييه، حمددين 

مع  امل�صتقبلية  التجارية  العالقة  ب�صاأن  �صروطهم 

عدة  اأفادت  ما  على  بريك�صت،  بعد  املتحدة  اململكة 

م�صادر اأوروبية وكالة فران�س بر�س.

وبعد ح�صوله على ال�صوء االأخ�صر من ال�صفراء، 

بني  حمادثات  نتيجة  كان  الذي  التفوي�س  يطرح 

خمتلف العوا�صم، خالل اجتماع وزاري يف بروك�صل 

الثالثاء الإقراره ر�صمًيا.

وال�صوء االأخ�صر هو مرحلة حا�صمة؛ الأنه يفتح 

االحتاد  بني  مار�س  مطلع  يف  للمفاو�صات  الطريق 

من  �صهر  من  اأكرث  بعد  املتحدة،  واململكة  االأوروبي 

خروجها من التكتل يف 31 يناير.

وقال اأحد امل�صادر: »لدينا اتفاق حول التفوي�س 

على م�صتوى ال�صفراء الذين اأقروه بالتوافق. اإنه خرب 

�صار«.
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 الملك: البناء على إنجازات مسيرتنا 
الوطنية التاريخية وما تحقق إقليميًا وعالميًا

أعرب حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى، عن ش��كره وتقديره 
لمجلسي الشورى والنواب على مساهماتهما الكبيرة 
والقيمة في إرس��اء دعائم النهضة التنموية الشاملة، 
مؤكدًا جاللته أهمي��ة المضي قدمًا في البناء على ما 
تحق��ق من إنجازات في مس��يرتنا الوطني��ة التنموية 
التاريخية وما تحقق على كافة المس��تويات اإلقليمية 
والعالمي��ة. مش��يرًا جاللت��ه إلى أن مجلس الش��ورى 
والن��واب يحظ��ى بتقدي��ر واحترام م��ن جاللته ومن 
الجميع لمساهمتهما في تحقيق المزيد من اإلنجازات 

التي تخدم الوطن والمواطن.
واس��تقبل جاللة الملك المفدى، أمس رئيس مجلس 
الن��واب فوزي��ة بنت عب��داهلل زينل ورئي��س مجلس 
الش��ورى علي بن صال��ح الصالح ونائبي الرئيس��ين 
وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلس��ي 
الشورى والنواب، حيث رفعوا إلى جاللة الملك المفدى 
رد المجلس��ين عل��ى الخطاب الملكي الس��امي الذي 
تفضل به جاللته خالل افتتاح دور االنعقاد الثاني من 

الفصل التشريعي الخامس.

مجلس الوزراء: إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار كورونا

 العاهل يشيد بالجهود المبذولة 
لمواجهة »كورونا« ويتمنى للمصابين الشفاء العاجل

15

11

إعالن حالتي إصابة بـ»كورونا« في البحرين

»بيتك« يحول الشركة التابعة لألهلي 
المتحدة في الكويت إلى بنك رقمي

كش��فت وثيق��ة ص��ادرة ع��ن بي��ت 
التمويل الكويتي ع��ن تحويل أعمال 
األهل��ي المتحد في مملك��ة البحرين 
المتحدة  ومصر والع��راق والمملك��ة 
أح��كام  م��ع  متوافق��ة  أعم��ال  إل��ى 
انته��اء  بع��د  اإلس��المية  الش��ريعة 
عملية الدمج مع األهلي المتحد. فيما 
س��يبدأ بيتك بتحويل الشركة التابعة 

األهلي المتحد ف��ي الكويت إلى بنك 
رقمي. وبحسب تفاصيل عرض بيتك 
التمويل الكويتي الطوعي لالستحواذ 
على البنك األهلي المتحد المنش��ورة 
بموق��ع بورصة البحرين فإن 18 مايو 
المقبل س��يكون موعد تسليم أسهم 
بيت��ك الجدي��دة لمس��اهمي األهلي 

المتحد.

18 مايو 
المقبل موعد 

تسليم أسهم 
بيتك الجديدة 

لمساهمي 
األهلي المتحد

 إغالق مدرستي ابن النفيس االبتدائية للبنين 
وسترة اإلعدادية للبنات وروضة القمر 

 المجلس يوجه إدارتي »السنية« و»الجعفرية«  
إلى التوعية بالممارسات لمنع انتشار »كورونا«

 مجلس الوزراء يدعو إلى تكاتف الجميع 
وتعاونهم بااللتزام باإلجراءات الوقائية والتعليمات الصادرة 

إيهاب أحمد 

:(COVID-19) مستجدات مكافحة فيروس كورونا

عدد المصابين: 2

عدد التحاليل السالبة: 305

اإلجراءات التي تم اتخاذها:

إغالق 3 مدارس وروضة أطفال في سترة لمدة أسبوعين احترازيًا، 
حيث أن المصاب يعمل سائقًا لتوصيل بعض طلبة تلك المدارس

فحص َمن خالط المصاب (األهل، المسافرين معه بالرحلة، 
الطلبة الذين قام بإيصالهم من خالل عمله كسائق)

نقل المصابين فوًرا للعالج والعزل 

المصاب األول:

فحص من خالط المصاب (األهل المسافرين معها بالرحلة) 
وعزلهم احترازًيا

المصاب الثاني:
آخر تحديث: 11:00 مساًء

24 فبراير 2020

واشنطن: السعودية شريك استراتيجي  
وإيران تتحمل مسؤولية أي اعتداء علينا

قال متح��دث باس��م الخارجي��ة األمريكي��ة االثنين 
للعربي��ة والح��دث، أم��س، إن الس��عودية ش��ريك 
استراتيجي مهم للواليات المتحدة والعالقات معها 
تاريخي��ة ومتمي��زة وتتخطى مواجهة إي��ران. وذكر 

المس��ؤول األمريك��ي أن إيران »تتحمل مس��ؤولية 
أي اعت��داء علينا ف��ي العراق« مؤكدة أن واش��نطن 
ستمنع الميليش��يات العراقية من مهاجمة المنطقة 

الخضراء. 
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ولي العهد: ضرورة التزام الجميع بالمسؤولية 
والتعاون مع مختلف الجهات لمكافحة الكورونا

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائد األعل��ى النائب األول لرئي��س مجلس الوزراء اس��تمرارية 
مملك��ة البحرين ف��ي تعزيز جهوده��ا الرامية إلى الحف��اظ على صحة 
وس��امة المواطنين والمقيمين، عبر ما اتخذته م��ن إجراءات احترازية 

وتدابير للوقاية من فيروس الكورونا )كوفيد 19(.
ونوه سموه أن الجهات المعنية تتخذ كافة اإلجراءات لمكافحة الفيروس 
ومنع انتشاره، مع إعان أول حالة إصابة بفيروس الكورونا في المملكة، 
والعمل مس��تمر لتكثيف اإلج��راءات االحترازية الوقائي��ة وفقًا للمعايير 
الدولية لمواجهة فيروس الكورونا )كوفيد 19(، وااللتزام بطرق الوقاية 
للحماية من الفيروس، مش��ددًا على ضرورة التزام الجميع بالمسؤولية 
المش��تركة والتع��اون مع مختلف الجه��ات التباع كاف��ة التعليمات من 

مصادرها الرسمية، للوقاية من فيروس الكورونا )كوفيد 19(.
والتقى س��مو ولي العهد بمجلسه بقصر القضيبية بحضور نائب رئيس 
مجلس الوزراء، س��مو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، اإلثنين، رئيس 
مجل��س الن��واب، فوزية زينل، ورئي��س مجلس الش��ورى، علي الصالح، 
ونائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة، ورئيس 
غرفة تجارة وصناعة البحرين، س��مير ناس، وع��ددًا من الوزراء وأعضاء 
مجلس��ي الش��ورى والنواب، حي��ث أعرب س��موه عن الش��كر والتقدير 
لرئيسي وأعضاء مجلس��ي الشورى والنواب على ما يقدمونه من جهود 
وطني��ة هدفها رفعة ونماء الوطن وعلى م��ا يبدونه من تعاون بناء مع 
السلطة التنفيذية والذي كان له األثر فيما يتحقق من منجزات ومشاريع 

تخدم الوطن والعملية التنموية في مملكة البحرين.
م��ن جانبهم أع��رب الحضور عن ش��كرهم وتقديرهم لصاحب الس��مو 

الملك��ي ولي العهد نائ��ب القائد األعلى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء على ما يوليه س��موه من حرص على صحة وس��امة المواطنين 

والمقيمين.

الملك ورئيس الوزراء وولي 
العهد يبعثون برقية تهنئة 

إلى أمير الكويت بالذكرى 
السنوية للعيد الوطني

بع��ث حض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل الباد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب 
الس��مو الش��يخ صباح األحمد الجاب��ر الصب��اح أمير دولة 
الكويت الش��قيقة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للعيد 

الوطني لدولة الكويت.
وأعرب جالته عن أطيب تهانيه وتمنياته لسمو أمير دولة 
الكويت بموفور الصحة والس��عادة ولشعب دولة الكويت 
الشقيق المزيد من التقدم واالزدهار في ظل قيادة سموه 

الحكيمة.
كما بعث صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
آل خليف��ة رئيس ال��وزراء، برقية تهنئة إل��ى أخيه صاحب 
الس��مو الش��يخ صباح األحمد الجاب��ر الصب��اح أمير دولة 
الكويت الش��قيقة، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للعيد 
الوطن��ي لدولة الكويت، ضمنها س��موه خال��ص تهانيه 
وأطيب أمنياته لس��مو أمير دول��ة الكويت بموفور الصحة 
والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق دوام التقدم والرقي، 

في ظل قيادة سموه الحكيمة.
كما بعث صاحب الس��مو الملكي رئيس ال��وزراء، برقيتي 
تهنئ��ة مماثلتي��ن إلى كل من أخيه س��مو الش��يخ نواف 
األحمد الجابر الصباح ولي العهد وأخيه سمو الشيخ صباح 
خال��د الحمد الصب��اح رئيس مجلس الوزراء مهنئًا س��موه 

فيهما بهذه المناسبة الوطنية.
وبعث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجل��س الوزراء، برقية تهنئة إلى صاحب الس��مو الش��يخ 
صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الش��قيقة، 
بمناسبة الذكرى الس��نوية للعيد الوطني لدولة الكويت، 
أعرب فيها س��موه عن أطيب تهانيه وتمنياته له بموفور 
الصحة والس��عادة ولش��عب دولة الكويت الشقيق المزيد 

من النماء واالزدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.
كما بعث صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة 
مماثلتي��ن إلى كل من أخيه س��مو الش��يخ ن��واف األحمد 
الجابر الصباح ولي العهد وأخيه س��مو الش��يخ صباح خالد 
الحم��د الصباح رئيس مجلس الوزراء مهنئًا س��موه فيهما 

بهذه المناسبة الوطنية.
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 القائد العام يستقبل 
رئيس المجلس األعلى للصحة

اس��تقبل القائ��د الع��ام لق��وة دف��اع 
البحرين، المشير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة، في مكتبه بالقيادة 
العامة صباح اإلثنين، رئيس المجلس 
األعلى للصحة، الفريق طبيب الش��يخ 

محمد بن عبداهلل آل خليفة.
وخالل اللقاء رح��ب القائد العام لقوة 
المجل��س  برئي��س  البحري��ن  دف��اع 
األعل��ى للصح��ة، مش��يدًا بالجه��ود 
يقدمه��ا  الت��ي  المبذول��ة  الطيب��ة 
المجل��س األعل��ى للصح��ة لتطوي��ر 
وتحس��ين ج��ودة الخدم��ات الصحية 
والمقيمي��ن  للمواطني��ن  المقدم��ة 

بمملكة البحرين.

 وزير الخارجية يتسلم 
 رسالة خطية موجهة 

إلى الملك لزيارة باكستان

أكد وزي��ر الخارجية د.عبداللطي��ف الزياني، عمق العالق��ات القائمة بين 
مملكة البحرين وجمهورية باكستان اإلسالمية الشقيقة.

واستقبل الزياني، االثنين، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، سفير جمهورية 
باكس��تان اإلسالمية لدى مملكة البحرين أفضال محمود، والذي نقل إلى 
الوزير رس��الة خطية موجهة إلى حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى من دولة رئيس الوزراء عمران خان 

تتضمن دعوة جاللته لزيارة جمهورية باكستان اإلسالمية.
وخ��الل اللق��اء، أعرب وزي��ر الخارجية عن اعت��زازه وتقديره لما تش��هده 
العالق��ات الثنائية من تط��ور ونماء يعكس ح��رص البلدين على توطيد 
عالق��ات التعاون الثنائي في ش��تى المجاالت، مش��يدًا ب��دور جمهورية 
باكستان اإلسالمية في حفظ األمن واالستقرار على الصعيدين اإلقليمي 
والدولي. من جانبه، هنأ أفضال محمود، د.عبداللطيف الزياني على الثقة 
الملكية السامية من لدن جاللة الملك المفدى، بتعيينه وزيرًا للخارجية، 
مؤك��دًا ح��رص جمهورية باكس��تان اإلس��المية على توثي��ق العالقات 
مع مملك��ة البحرين واالرتقاء به��ا إلى آفاق أرحب بم��ا يلبي الطموحات 
المشتركة للبلدين والشعبين الش��قيقين، متمنيا لمملكة البحرين دوام 
الرفع��ة والرخ��اء. وحضر اللق��اء وكي��ل وزارة الخارجية للش��ؤون الدولية 

د.الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة.

 سلمان بن عبداهلل: أهمية رعاية 
النشء بجميع فئاتهم االجتماعية

أكد رئيس جهاز المس��احة والتسجيل العقاري 
الرئي��س الفخ��ري لجمعي��ة الس��نابل لرعاية 
األيتام الش��يخ س��لمان بن عب��داهلل بن حمد 
آل خليف��ة، عل��ى أهمية رعاية الن��شء بجميع 
فئاته��م االجتماعي��ة، وضرورة توفي��ر البيئة 
وتفوقه��م،  لنجاحه��م  المناس��بة  الصحي��ة 
ليش��اركوا في عملية البناء والتقدم واالسهام 

في تطوير مجتمعهم ووطنهم.
وثمن ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني 
ف��ي البحري��ن م��ن عم��ل خي��ري واجتماعي 
وإنس��اني لتضفي��ي روح األلف��ة والت��آزر ف��ي 
المجتم��ع، مضيف��ًا أنن��ا الي��وم نس��تمد هذه 
الروح من نهج صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، فجاللته 
الراعي األول للعمل الخيري واألب الحاني على 
جميع أفراد ش��عبه، وهو استكمااًل لنهج اآلباء 

واألجداد وما عرف عن شعب البحرين الوفي.

ج��اء ذلك خ��الل رعايته للحفل الس��نوي الذي 
تقيمه جمعية الس��نابل لرعاي��ة األيتام احتفاًء 
بتخرج ما يزي��د عن »38 طالب��ا وطالبة« من 

أبناء الجمعية.
وقال إن��ه من دواعي الس��رور أن ن��رى اليوم 
أبناءن��ا وبناتن��ا المنتمين للجمعي��ة يحققون 
النجاح والتفوق الدراسي ليسهموا في مسيرة 

الخير والتقدم في مملكتنا الغالية البحرين.
وذك��ر أننا عندما ن��رى أبناء جمعية الس��نابل 
يحصدون النجاحات المستمرة فال يسعنا سوى 
تقديم الشكر والثناء والعرفان ألعضاء مجلس 
إدارة جمعية الس��نابل لرعاية األيتام برئاس��ة 
فضيل��ة الش��يخ عدنان ب��ن عب��داهلل القطان 
وجميع العاملين في الجمعية على ما يقدمونه 
من عمل دؤوب وجه��د مخلص لخدمة أبنائنا 
المنتمين للجمعي��ة ورعايتهم الرعاية األبوية 
الصالح��ة الت��ي يس��تحقونها، وم��ن خالل ما 

يقدمون��ه أيض��ًا من برامج ومش��اريع لتطوير 
أعمال ومس��ؤوليات الجمعية، والتي أس��همت 
بال ش��ك ف��ي نجاح��ات أبنائن��ا وبناتن��ا على 
المس��توى التعليم��ي والترب��وي واالجتماعي. 
ش��اكرًا في الوقت ذاته جميع المساهمين في 

دعم أعمال الجميعة من مؤسسات وأفراد.
من جانب��ه قال رئيس مجل��س إدارة الجمعية 
عدن��ان القط��ان، إنن��ا وضعنا أفض��ل البرامج 
التعليمي��ة والدعم االجتماع��ي ألبنائنا وبناتنا 
المنتمي��ن للجمعية، لتوفير كل س��بل النجاح 
لهم، وليتسلحوا بسالح العلم والقيم األخالقية، 
ليسهموا في نهضة وتنمية وطنهم البحرين.

وق��دم الش��كر، إل��ى رئي��س جهاز المس��احة 
والتس��جيل العقاري الرئيس الفخري للجمعية 
الش��يخ س��لمان بن عب��داهلل آل خليف��ة، على 
رعايت��ه للحفل ودعمه المس��تمر لجميع برامج 

الجمعية التطويرية.

تمديد فترة التقدم لجائزة 
»األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة لتشجيع األسر المنتجة«

أعلن��ت وزارة العمل والتنمية االجتماعية ع��ن تمديد فترة التقدم لجائزة 
صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتش��جيع 
األس��ر المنتجة حت��ى 5 مارس، بداًل من 26 فبراير الج��اري، وهو الموعد 
ال��ذي كان محددًا إلغالق باب التق��دم للجائزة، مؤك��دًا أن قرار التمديد 
ت��م اتخاذه نظ��رًا لإلقبال الكبير عل��ى التقدم للجائزة وإلفس��اح الفرصة 
وإتاحة مزيد من الوقت للمواطنين من األس��ر المنتجة الراغبين بالتقدم 
للجائزة، التي تقام للعام الجاري 2020 على المس��توى المحلي، وستحمل 
هوية الخط العربي. وكانت جائزة صاحبة الس��مو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة لتش��جيع األس��ر المنتجة انطلقت في العام 2007 
لتش��جيع األسر المنتجة، وبعد أن أصدر مجلس وزراء الشؤون االجتماعية 
العرب في العام 2010 قرارًا باعتماد جائزة صاحبة السمو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع األسر المنتجة، جائزة عربية بناًء 
على مب��ادرة مملكة البحرين آن��ذاك، أصبحت الجائزة تقام س��نويًا على 
المس��توى المحلي، وكل س��نتين على المس��توى العربي، وتشمل ثالثة 
فروع وهي جائزة أفضل أس��رة منتجة، وأفضل مُنتَج، وأفضل راٍع وداعم 

لألسر المنتجة.

وكيل »البلديات«: ملتقى »فرص« 
بالرياض يعزز العمل الخليجي المشترك

أكد وكيل ش��ؤون البلديات في وزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني الش��يخ محمد بن أحمد 
آل خليف��ة، أن ملتقى االس��تثمار البلدي األول »فرص« 
ال��ذي تحضنه الري��اض حاليًا، يع��زز دور العمل البلدي 

الخليجي المشرك.
وشارك الش��يخ محمد بن أحمد آل خليفة في الملتقى، 
بنسخته األولى والذي يقام خالل الفترة من 24 إلى 26 
فبراير الج��اري، في مركز الري��اض الدولي للمؤتمرات 
والمعارض، تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية 
المكلف د.ماجد القصيبي ويتضمن الملتقى 28 جلسة 

وورشة عمل يشارك فيها 63 متحدثًا.
واطل��ع وكيل ش��ؤون البلديات على دور االس��تثمارات 
البلدي��ة في تنمية المدن وتحفي��ز القطاعات التنموية 

المختلفة، وأفضل الممارسات والتجارب العالمية.
وأش��اد بالملتقى، وال��ذي يقدم فرصا اس��تثمارية في 
أنش��طة تتوافق مع العمل البلدي االستثمارية، مشيرا 
إلى أن هذه التجارب تع��زز دور العمل البلدي الخليجي 

المشرك.
وأوضح الشيخ محمد، أن الملتقى يهدف إلى استعراض 

حزمة من الفرص االستثمارية التي يتم طرحها من قبل 
األمانات والبلديات، وتوسيع قاعدة المتنافسين عليها 
من خالل اس��تقطاب استثمارات رأس��مالية للمساهمة 
ف��ي رفع ج��ودة الحياة ف��ي المدن«. وتاب��ع »تتضمن 
محاور الملتقى جلس��ات حوارية وورش عمل متخصصة 
مع نخبة من المتحدثين في دور االس��تثمارات البلدية 
ف��ي تنمي��ة المدن، كم��ا س��يصاحب الملتقى معرض 
تش��ارك به الوزارة وجميع أمان��ات المملكة وبلدياتها 
التابع��ة والجه��ات الحكومي��ة المنظم��ة والصناديق 

التمويلية الممكنة وشركاء«.
وق��ال »ط��رح الملتقى فرصا اس��تثمارية في أنش��طة 
اقتصادي��ة مختلفة مث��ل »مواقع س��ياحية وترفيهية، 
مواق��ع صحي��ة، مواقع محط��ات وقود، مواق��ع لوحات 
إعالني��ة، ومواق��ف للس��يارات، وغيره��ا م��ن الفرص 

المتنوعة«.
وأردف »يش��كل الملتق��ى جس��را جدي��دا للتواصل مع 
المستثمرين ولتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير 
منظوم��ة االس��تثمار في القط��اع البل��دي والتوجهات 

المستقبلية«.

 انطالق االمتحانات الوطنية 
لطلبة الصف الثاني عشر

تنطلق في األول من مارس المقبل، االمتحانات الوطنية 
لطلبة الصف الثاني عش��ر في دورتها »الثامنة«، وحتى 
3 مارس؛ إذ س��يتقدم ألدائه��ا 10 آالف طالٍب وطالبةٍ 

من 38 مدرسة حكومية في البحرين.
وتعق��دُ هيئة ج��ودة التعلي��م والتدري��ب االمتحانات 
الوطنية س��نويا لطلبة الصف الثاني عشر في كل من: 
»اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية، وحل المش��كالت«، 
به��دف تحدي��د مس��تويات الطلبة بعد اس��تكمال 12 
سنة دراس��ية، وقياس معارفهم، وقدراتهم، ومهارات 
التفكي��ر العليا لديه��م، بما يتوافق ومتطلبات س��وق 

العم��ل لمه��ارات القرن الواحد والعش��رين، وش��روط 
االلتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

وتقيس االمتحان��ات الوطنية مس��تويات األداء لجميع 
الطلبة في المدارس الحكومية؛ للمساهمة في تطوير 
مستوى التعليم في المملكة، من خالل تزويد الجهات 
المعني��ة ف��ي ه��ذا القطاع بتقارير رس��مية ح��ول أداء 

الطلبة.
وس��تعقد الهيئ��ة االمتحان��ات الوطني��ة لطلبة الصف 
الس��ادس في الفترة من األربعاء 1 أبريل حتى الثالثاء 

7 أبريل 2020.
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إبراهيم الرقيمي

 »خدمات النواب والشورى« تجتمعان 
بـ»الصحة« اليوم لالطالع على إجراءات »كورونا«

أكدت رئيس��ة مجل��س النواب فوزي��ة زينل عقد اجتماع مش��ترك 
األربع��اء بمجلس النواب بين لجنتي الخدمات بمجلس��ي الش��ورى 

والنواب مع وزارة الصحة
ويه��دف االجتم��اع ال��ذي يأتي انطالقًا م��ن التع��اون الفاعل بين 
الس��لطتين لالطالع على آخر التطورات والمس��تجدات واإلجراءات 

بشأن جهود الدولة للوقاية من فيروس الكورونا )كوفيد 19(.
وأش��ادت رئيسة مجلس النواب باستمرارية جهود مملكة البحرين 
الرامية إلى الحفاظ على صحة وسالمة المواطنين والمقيمين، وفي 

إطار االجراءات االحترازية والتدابير الوقائية من فيروس الكورونا.
مش��يرة ألهمية تكات��ف الجهود المجتمعية والتع��اون مع الجهات 
الرس��مية والحذر من بث الش��ائعات والمعلومات غي��ر الصحيحة، 
مع ضرورة االلتزام باإلرش��ادات الصحية واإلج��راءات التي تتخذها 

الدولة.

 طلب نيابي مستعجل.. حضور وزيرة 
الصحة الستيضاح مستجدات »كورونا«

أك��د عدد م��ن أعضاء مجلس الن��واب عن تقدمهم لطلب مس��تعجل 
لهيئة المكتب الس��تدعاء وزيرة الصحة فائقة الصالح لجلسة الثالثاء، 
الستيضاح تس��اؤالت النواب حول الوباء المستجد »كورونا«، بعد أن 

شهدت البحرين أول إصابة للمرض.
وقال النائب أحمد األنصاري ل�»الوطن«، إن كتلة األصالة تبنت الطلب 
المس��تعجل لحضور وزي��رة الصحة، مطالب��ًا الوزيرة بتلبي��ة الدعوة 

والحضور إلى المجلس لإلجابة عن استفسارات النواب المستعجلة.
وأك��د األنص��اري، أن الطل��ب المس��تعجل هدفه طمأن��ة المواطنين 
والمقيمي��ن حول المس��تجدات األخي��رة لمرض كورون��ا، وتوعيتهم 
بم��ا يتوجب عليهم القي��ام به في اآلونة األخيرة ف��ي حالة إصابتهم 

بالمرض.
وط��رح النائب األنصاري عددًا من التس��اؤالت حول »مصير القادمين 
في الطائرة التي اكتش��فت أول حال��ة إصابة فيها، وإمكانية أن يكون 
هن��اك أكثر من مصاب في الطائرة نفس��ها، وما ه��ي اإلجراءات التي 

اتخذتها وزارة الصحة حيال األمر؟«.
كم��ا تس��اءل األنصاري ع��ن »دور الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي 
لفي��روس كورون��ا، وما هي أب��رز اإلج��راءات التي س��يتخذها الفريق 

للتصدي للفيروس بعد أن شهدت البحرين أولى اإلصابات؟«.
 اقتراح نيابي مستعجل.. 

إجازة أسبوعين للمعزولين 
بسبب »كورونا« 

أك��د النائب عبدال��رزاق حطاب ومجموعة من الن��واب التقدم باقتراح 
برغبة بصفة مستعجلة في جلسة الثالثاء للتصدي ل�»كورونا«.

ويطل��ب المقت��رح م��ن الحكومة ممثلة ف��ي وزارة الصح��ة والجهات 
المعنية، س��رعة التدخل واتخاذ أقصى اإلجراءات االحترازية والوقائية 

لحماية المملكة من فيروس كورونا.
ويهدف االقتراح إلى س��رعة اتخاذ كافة االحتياطات والتدابير الوقائية 
والعالجية في ذات الوقت لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الوباء 
الكارثي، وتخصيص مركز عزل مجهز للحاالت المصابة والمشتبه بها 

وعزلهم واعتبارهم في إجازة من العمل لمدة ال تقل عن أسبوعين.
وطالبوا وزارة الصحة، بالتنس��يق مع وزارة الداخلية والخارجية، برصد 
تطورات الفيروس في الدول المجاورة واتخاذ ما يلزم لوقف السفر إلى 
هذه الدول، وتوفير كافة س��بل الحماية للعاملي��ن في المنافذ البرية 

والبحرية والجوية.

 »الجعفرية« تدعو المواطنين 
ومكاتب السفر الدينية لعدم السفر إليران

دع��ت إدارة األوقاف الجعفري��ة المواطنين ومكاتب الس��فر ومنظمي 
رح��الت الزيارة لألماك��ن الدينية إلى ضرورة إرجاء الس��فر في الوقت 
الراه��ن لل��دول التي أعلنت عن تفش��ي في��روس كورونا المس��تجد 
كوفي��د-19 وخصوص��ًا الرح��الت الديني��ة للجمهوري��ة اإلس��المية 
اإليرانية نظرًا للمخاطر الكبيرة من تفشي فيروس الكورونا، بناء على 

التوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وقال��ت »الجعفرية« في بيان: »باإلش��ارة إلى البيان الصادر عن وزارة 
الخارجي��ة ووزارة الصحة التي أعلنت اإلثنين عن تس��جيل أول إصابة 

بالفيروس في مملكة البحرين وبعد التنس��يق والتعليمات اإلرشادية 
الصادرة من الفريق الطبي الوطني لمكافحة فيروس كورونا المستجد، 
تؤكد اإلدارة أهمية توخي الحذر وااللتزام بتعليمات الجهات الرسمية 

المعنية وذلك نظرًا لألوضاع الصحية االستثنائية والحرجة الراهنة«.
كم��ا أعربت اإلدارة عن ش��كرها لتفهم الجميع ولكاف��ة الجهات التي 
ب��ادرت بتطبيق هذه اإلجراءات االحترازية الضرورية حفاظًا على صحة 
المواطنين والمجتمع، سائلين اهلل العلي القدير أن يحفظ الجميع من 

كل مكروه.

»األعلى للصحة« يبحث سبل 
تعزيز الوقاية من »كورونا« 

بالقطاعين الشبابي والرياضي

اس��تقبل رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة، األمين الع��ام المس��اعد للمجل��س األعلى 
للشباب والرياضية د.عبدالرحمن عسكر، بحضور مدير عام التخطيط 
والم��وارد باألمانة العامة للمجلس األعلى للش��باب والرياضة مروان 
كمال، والوكيل المس��اعد في وزارة الصحة د.مري��م الهاجري، لبحث 
س��بل التعاون بين الجهتين للوقاية من مرض »كورونا المس��تجد«، 

فيما يتعلق بالقطاع الشبابي والرياضي في البحرين.
وأكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس 
األعل��ى للصحة على أن مواجهة انتش��ار فيروس كورون��ا كوفيد 19 
تتطل��ب اهتماما من الجميع بط��رق الوقاية منه، والتي يتم نش��رها 
بش��كل متواصل مؤخرًا في مختلف وسائل اإلعالم ومنصات التواصل 

اإلجتماعي.
وبين أن المس��ؤولين في المملكة يتابعون ع��ن كثب كافة تطورات 
المرض، وأن الجهات الطبية المعنية مس��تعدة بشكل كامل للتعامل 

مع كافة التطورات.
من جهته أشاد عس��كر بالدور الذي يقوم به المجلس األعلى للصحة 
بجان��ب وزارة الصحة لتعزيز اإلج��راءات االحترازية للتصدي للمرض، 
ونش��ر المزيد م��ن المعلومات التي من ش��أنها رفع مس��توى الوعي 
بطرق الوقاية من »كورونا«، عبر الخطة الوطنية لمواجهة الفيروس.

واتف��ق الطرفان على تعزيز التعاون بش��كل أكبر الفترة المقبلة، فيما 
يتعلق بوضعية الوفود البحرينية الرياضية خالل مشاركتها الخارجية، 
باإلضاف��ة إلجراء االحترازات الالزمة أثناء األحداث الرياضية التي تقام 
عل��ى أرض المملك��ة س��واًء المحلية منه��ا أو على صعيد اس��تضافة 
المنتخب��ات أو الف��رق من مختلف دول العالم، عالوة عن نش��ر س��بل 
الوقاية من المرض في األوس��اط الرياضية والش��بابية، بالتعاون مع 
الجهات ذات العالقة من مؤسسات رسمية واتحادات وأندية رياضية.
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 »اإلسكان« تسّلم شهادات 
شقق التمليك بمدينة سلمان

أعلن الوكيل المساعد للسياسات والخدمات 
اإلسكانية بوزارة اإلسكان، د.خالد الحيدان، 
عن تسليم شهادات شقق التمليك بمدينة 
س��لمان الواقع��ة بالمحافظ��ة الش��مالية، 
تنفي��ذًا ألمر صاحب الس��مو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب 
القائد األعل��ى النائب األول لرئيس مجلس 
ال��وزراء بتوزي��ع 5000 وحدة س��كنية، في 

إطار التوجيهات الملكية السامية.
وقال الحيدان، إن مش��روع مدينة س��لمان 
يعد أحد المشاريع الرئيسة المدرجة ضمن 
برنامج ال��وزارة لتنفيذ أم��ر حضرة صاحب 
الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك الب��الد المفدى، ببن��اء 40 ألف وحدة 
س��كنية، باإلضافة إلى االلتزام اإلس��كاني 

الوارد في برنامج الحكومة الحالي.
وأضاف أن مدينة س��لمان تعتبر من المدن 
إذ تتمي��ز بوج��ود ش��واطئ  النموذجي��ة، 
ومس��احات مخصصة للحدائق العامة فيها، 
كما تربط م��ا بين جزرها ش��بكة متطورة 
من الطرق والجس��ور، مش��يرة إلى أنه تمَّ 
تصمي��م المدينة لتك��ون موصولة ب�عدد 
من المداخل الرئيس��ية الس��تيعاب الحركة 
المروري��ة لقاطن��ي المنطق��ة وزوارها، مع 
مراعاة توفير مس��ارات مخصصة للمش��اة 
والدراجات الهوائية، مع توفر محطات توقف 
لس��يارات النقل العام، باإلضافة إلى توفير 

محطات كهرباء رئيس��ة وفرعي��ة، ومحطة 
مياه وأخرى لمعالجة مياه الصرف الصَّحي، 
الرئيس��ة  والمراف��ق  الخدم��ات  ووج��ود 
كالجوام��ع، حضان��ات وري��اض األطف��ال، 
المدارس، جامعة، مستشفى رئيس ومراكٍز 
صحي��ة وعي��ادات، ومدين��ة رياضية تضم 
إس��تاد كرة ق��دم، باإلضافة إل��ى الحدائق 
المفتوح��ة، فضاًل عن تصميمه��ا الداخلي 
الذي يأتي ضمن التصاميم الحديثة للجيل 
الخام��س للعمارات الس��كنية التي تنفذها 
ال��وزارة ف��ي الم��دن اإلس��كانية الجديدة 

ومش��اريع المجمعات الس��كنية بمحافظات 
المملكة.

ونوه الوكيل المساعد للسياسات والخدمات 
اإلس��كانية بوزارة اإلس��كان إلى أن توزيع 
وحدات مدينة س��لمان يعد من المش��اريع 
اإلس��كانية التي تق��وم ال��وزارة بتوزيعها 
ف��ي إطار البرنام��ج الزمني لل��وزارة لتنفيذ 
أمر س��مو ولي العه��د بتوزيع 5000 وحدة 
س��كنية، موزعة على مشاريع مدن البحرين 
الجديدة ومش��اريع المجمعات السكنية في 

محافظات المملكة.

»السنية« تهيب باألئمة 
حث المصلين على التقيد 

بتعليمات »الصحة«
تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء إلى التوعية بالممارس��ات 
التي تحول دون انتش��ار فيروس كورونا كوفيد 19، أهابت 
األوقاف السنية بكافة المواطنين والقائمين على المساجد 
والص��االت ح��ث المصلين ومرت��ادي المس��اجد وصاالت 
المناس��بات ومن يحضرون الجنازات ف��ي المقابر إلى اتباع 
التعليم��ات الموصى بها م��ن وزارة الصح��ة، والمتوافقة 
مع المعايير الدولي��ة لمنظمة الصحة العالمية حفاظًا على 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
ونوهت في الوقت نفسه إدارة األوقاف السنية بالتعليمات 
الصادرة من وزارة الصحة والمتمثلة في تجنب السالم باليد 
واالكتفاء بإلقاء التحية، وغس��ل اليدي��ن بالماء والصابون 
باس��تمرار، وتجنب العناق وتقبيل اآلخرين، وتغطية األنف 
والف��م عن��د العطس بباط��ن الكوع أو باس��تخدام منديل 
بداًل من اليد، إلى جانب تجنب االختالط بالناس أو حضور 

المجالس العامة.
وج��ددت التذكي��ر بالتعليمات الصادرة م��ن وزارة الصحة 
الت��ي من الواجب العمل بها وخاص��ة القادمين من الدول 
المتفش��ي بها الفي��روس والتي تتمثل في حال ش��عورهم 
باألع��راض المرتبطة بفي��روس كورونا كوفي��د 19 وهي 
ارتفاع في درجة الحرارة، والس��عال، وصعوبة في التنفس، 
أو في حال اختالطه��م بأحد المصابي��ن بالفيروس البقاء 
في مقر س��كنهم في غرفة منفصلة، واالتصال برقم 444، 
واتب��اع التعليم��ات الت��ي س��تعطى لهم من قب��ل الفريق 

الطبي، مع ضرورة تجنب االختالط باآلخرين.
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صمت سلة الرفاع قد يكون مفاجأةخالد يطرب جماهير “الفورموال 1”65 % يتوقعون إعادة انتخاب ترامب انخفاض رواد السينما 11 %إيقاف بحارة يصطادون الروبيان
صرح قائد خفر السواحل أن  «

الدوريات البحرية تمكنت من 
ضبط قارب على متنه 3 بحارة 
يحملون جنسية عربية، كانوا 

يقومون باصطياد الروبيان 
والمحظور صيده في هذه الفترة 

من العام.

ذكر تقرير أن إجمالي عدد رواد  «
السينما في البحرين انخفض 

بنسبة 11 % في العام 2019، 
مقارنة بالعام 2018، في الوقت 

الذي تعتبر السوق السعودية 
فرصة مواتية لتحقيق مزيد من 

النمو.

كشف استطالع “سي بي إس  «
نيوز” أمس أن أكثر من 6 من 

كل 10 أشخاص يتوقعون إعادة 
انتخاب الرئيس األميركي دونالد 

ترامب. كما أن أكثر من 9 من كل 
10 جمهوريين أعربوا عن ثقتهم 
أن ترمب سيستمر في الرئاسة.

أعلنت حلبة البحرين الدولية  «
عن استضافتها للنجم العالمي 

“خالد” في حفل غنائي، الذي 
يعتبر أبرز الحفالت الغنائية التي 
FOR� “تقام في انطالق سباق الـ 

MULA 1”، جائزة البحرين الكبرى 
لطيران الخليج 2020.

يترقب الوسط الرياضي ما يدور  «
في نادي الرفاع بشأن فريقه 

األول لكرة السلة وتحديدا 
حول هوية المحترفين الذي 

سيستعين بهم للمربع الذهبي 
للدوري ومنافسات كأس 

خليفة بن سلمان.

متابعــة تنفيــذ توجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء بسرعـــة توظيـــف األطبـــاء العاطليـــن

إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار “كورونا”

المنامة - بنا

التطـــورات  آخـــر  المجلـــس  بحـــث 
والمســـتجدات حـــول فيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19( فـــي ضـــوء تســـجيل أول 
حالـــة إصابـــة بالفيـــروس فـــي البحرين 

لمواطن قادم من إيران عبر دبي.
وتابـــع المجلس خطط التصـــدي للوباء 
ومنع انتشاره في مملكة البحرين، وقرر 
المجلـــس اتخـــاذ عـــدد من اإلجـــراءات 
انتشـــار  لمنـــع  المشـــددة؛  االحترازيـــة 
المـــرض. وترأس ولي العهد نائب القائد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة الجلســـة 
االعتيادية األســـبوعية لمجلس الوزراء 

بقصر القضيبية أمس.
توجيهـــات  تنفيـــذ  المجلـــس  وتابـــع 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بسرعة 
توظيـــف األطبـــاء العاطليـــن وحديثي 

التخرج وتعزيز تدريب األطباء الجدد، 
توجيـــه صاحـــب  تنفيـــذ  وبمـــا يحقـــق 
الســـمو الملكي ولـــي العهد نائـــب القائد 

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء بجعـــل المواطـــن هـــو الخيـــار 

األفضل في سوق العمل.

سمو ولي العهد يترأس جلسة مجلس الوزراء

محرر الشؤون المحلية

أعلنــت وزارة الصحــة أمــس تســجيل حالــة إصابتيــن بفيــروس 
الكورونا )كوفيد 19(.

وفـــور  بأنـــه  الـــوزارة  أفـــادت 
تســـجيلها ألول إصابـــة مؤكدة 
بالفيـــروس لمواطـــن قـــادم من 
إيران عن طريـــق دبي، تم نقله 
فـــوًرا للعالج والعـــزل في مركز 
إبراهيـــم خليـــل كانـــو الصحـــي 
وتطبيـــق  الســـلمانية  بمنطقـــة 
للعـــالج  الالزمـــة  اإلجـــراءات 
واتخاذ التدابير الضرورية لمن 

خالطهم المريض.
الثانيـــة  اإلصابـــة  أن  وذكـــرت 
مـــن  أيضـــا  قادمـــة  لبحرينيـــة 
إيران عن طريق دبي عبر مطار 
تـــم  حيـــث  الدولـــي،  البحريـــن 
فحصها فور وصولها إلى البالد 
وإجراء جميع التحاليل الالزمة 

وهـــي فـــي القاعـــة المخصصـــة 
لهـــذا الغـــرض بالمطـــار، والتـــي 
أكدت اصابتها بالفيروس لتبلغ 
المؤكـــد  الحـــاالت  عـــدد  بذلـــك 

إصابتها في المملكة حالتين.
وتم غلق مدرســـة ابـــن النفيس 
االبتدائيـــة للبنيـــن فـــي ســـترة 
اإلعداديـــة  ســـترة  ومدرســـة 
ســـترة  ومدرســـة  للبنـــات 
وروضـــة  للبنيـــن  االبتدائيـــة 
القمر في ســـترة فـــي إجراءات 
احترازيـــة، ألن المصـــاب األول 
لتوصيـــل طلبـــة  يعمـــل ســـائًقا 
المـــدارس، وأوصـــل عـــددا مـــن 
لمـــدارس  إلـــى  األحـــد  الطلبـــة 

والروضة المذكورة.

البحرين تسجل إصابتين بـ “كورونا”

)٠٩(

)٠٤ - ٠٥(

جاللة الملك مستقبال رئيسي مجلسي النواب والشورى

المنامة - بنا

أشـــاد عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة بالجهود المخلصة 
التـــي توالي بذلها الســـلطة التشـــريعية في 
واالضطـــالع  الدســـتورية  واجباتهـــا  أداء 
الـــذي  والتشـــريعي  الرقابـــي  بدورهـــا 
يهدف لترســـيخ دعائـــم المســـيرة الوطنية 
الديمقراطيـــة وتطويـــر منظومـــة القوانين 
والتشريعات التي تخدم المواطنين وتلبي 
يشـــهد  التاريـــخ  وأن  احتياجاتهـــم،  كافـــة 
جميعـــا  البحريـــن  أهـــل  وتكاتـــف  بترابـــط 
عبر مســـيرتنا الوطنية الظافـــرة، معربا عن 
اعتـــزازه بجهـــود أبناء البحريـــن وحرصهم 
علـــى التكاتـــف والعمـــل المثمر فـــي خدمة 
جـــاء  األصعـــدة.  مختلـــف  علـــى  وطنهـــم 
ذلـــك خـــالل اســـتقبال جاللـــة الملـــك أمس 
فـــي قصر الصخيـــر رئيس مجلـــس النواب 
فوزية زينل، ورئيس مجلس الشـــورى علي 
الصالـــح ونائبي الرئيســـين وأعضـــاء لجنة 

الـــرد علـــى الخطـــاب الملكـــي في مجلســـي 
الشـــورى والنواب، حيث رفعـــوا إلى جاللة 

الملك رد المجلســـين علـــى الخطاب الملكي 
الســـامي الذي تفضل به جاللته في افتتاح 

دور االنعقـــاد الثاني من الفصل التشـــريعي 
الخامـــس. ونوه جاللته، باإلجـــراءات التي 

اتخذتهـــا الجهات كافة في مملكة البحرين 
لمواجهـــة مـــرض الكورونـــا والوقايـــة منه، 

مشـــيدًا بالجهـــود المبذولـــة للحفـــاظ علـــى 
الصحة العامة.

البحريـــن أهـــــــــــل  وتــكــــــــاتــف  بــتــرابــــــــط  يشهــد  الــتــاريــــــــخ  جــالــتـــــه: 

جاللة الملك يشيد باإلجراءات المتخذة لمواجهة “كورونا”

)06(

المنامة - بنا

أعلـــن شـــؤون الطيـــران المدني في مملكـــة البحرين عن تعليـــق جميع الرحالت 
القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.

وتلفـــت شـــؤون الطيـــران المدنـــي عنايـــة المســـافرين البحرينييـــن والمقيميـــن 
الموجودين في المناطق الموبوءة بفيروس الكورونا )كوفيد 19( االتصال على 
الرقـــم 973+ 17227555. وأكدت شـــؤون الطيران المدنـــي بأنها تقوم بالتعاون 
مـــع كافة الجهات المعنيـــة باتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من فيروس الكورونا 
)كوفيد 19(، حيث سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه 
إصابتهـــم بالفيـــروس للتأكـــد مـــن عـــدم إصابتهم بالفيـــروس، وفي حـــال ظهور 
األعراض عليهم سيتم نقلهم فورا للعالج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم 

في المراكز المخصصة لذلك.

تعليق الرحالت من مطاري دبي والشارقة 48 ساعة



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

القائـــد  نائـــب  العهـــد  ولـــي  تـــرأس 
لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  الملكـــي 
االعتياديـــة  الجلســـة  خليفـــة  آل 
األســـبوعية لمجلس الـــوزراء وذلك 
بقصـــر القضيبية أمس، حيث أشـــاد 
عاهـــل  بتفضـــل  الـــوزراء  مجلـــس 
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بالرعايـــة  خليفـــة  آل  عيســـى  بـــن 
الملكية الســـامية لحفل “ميثاق من 
ذهب” وتدشين جاللته لموقع “بنك 

الذهـــب”، ممـــا يعكس دعـــم جاللته 
لتكريم أصحاب اإلنجازات وتوثيق 

إنجازاتهم.
وبحـــث المجلـــس آخـــر التطـــورات 
فيـــروس  حـــول  والمســـتجدات 

كورونا )كوفيد 19( وذلك في ضوء 
تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس 
فـــي البحريـــن لمواطـــن قـــادم مـــن 
إيـــران عبر دبي، وقـــد تابع المجلس 
خطـــط التصدي لهـــذا الوبـــاء ومنع 

انتشـــاره في مملكة البحرين، وقرر 
المجلس اتخاذ عدد من اإلجراءات 
االحترازيـــة المشـــددة؛ لمنع انتشـــار 
المـــرض، ومنهـــا إغالق مدرســـة ابن 
النفيس االبتدائية للبنين في سترة، 
ومدرســـة ســـترة اإلعداديـــة للبنات 
وروضـــة القمـــر في ســـترة لمدة 14 
يوما مـــن تاريخه كإجراء احترازي، 
حيث كان المصاب ينقل الطلبة في 
تلـــك المدارس والروضة، فيما وجه 
مجلـــس الـــوزراء إدارتـــي األوقـــاف 
الســـنية والجعفريـــة إلـــى التوعيـــة 
دون  تحـــول  التـــي  بالممارســـات 
انتشـــار المرض، ودعا المجلس إلى 
تكاتـــف الجميع وتعاونهـــم بااللتزام 
باإلجـــراءات الوقائيـــة والتعليمـــات 
الصحيـــة  الجهـــات  عـــن  الصـــادرة 

المختصـــة فـــي حـــال الشـــعور بـــأي 
مـــن األعـــراض المرتبطـــة بفيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
وأهـــاب المجلس بكافـــة المواطنين 
الكرام بعدم الســـفر إلى الجمهورية 
اإلســـالمية اإليرانية ومملكة تايلند 
ومملكـــة  ســـنغافورة  وجمهوريـــة 
ماليزيـــا وجمهورية كوريا الجنوبية 
نظرا لتفشـــي مرض فيـــروس كورنا 
)كوفيد19( بالدول المذكورة، حيث 
تـــم تفعيـــل عـــدد مـــن اإلجـــراءات 
االحترازيـــة المتخـــذة بمنـــع دخول 
القادميـــن من تلك الـــدول المذكورة 
لتاريـــخ  الســـابقة  يومـــا   14 خـــالل 
وصولهم إلـــى المملكة واتخاذ كافة 
للبحرينييـــن  الطبيـــة  اإلجـــراءات 
التعـــاون  مجلـــس  دول  ومواطنـــي 

هـــذه  مـــن  القادميـــن  والمقيميـــن 
الدول بحســـب اإلجـــراءات الطبية 
المعتمـــدة مـــن قبل منظمـــة الصحة 

العالمية.
بعـــد ذلك هنأ مجلس الـــوزراء دولة 
وشـــعبا  وحكومـــة  أميـــرا  الكويـــت 
بالعيد الوطني التاســـع والخمســـين 
ويـــوم التحرير التاســـع والعشـــرين، 
فـــي  بمـــا تحقـــق  المجلـــس  وأشـــاد 
دولـــة الكويت بقيادة ســـمو الشـــيخ 
صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصباح من 
وازدهـــار  شـــاملة  تنمويـــة  نهضـــة 
معربـــا  القطاعـــات،  مختلـــف  طـــال 
وأمنياتـــه  تمنياتـــه  عـــن  المجلـــس 
للدولة الشـــقيقة بالمزيد من التقدم 
والتطور في ظل قيادتها الحكيمة.

مجلس الوزراء يشدد اإلجراءات االحترازية لمنع “كورونا”
متابعــة تنفيــذ توجيهــات ســمو رئيــس الــوزراء بتوظيــف األطبــاء العاطليــن وتطويــر القرى
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وقـــد أدلى األميـــن العام لمجلـــس الوزراء 
ياســـر الناصـــر عقـــب الجلســـة االعتيادية 
األســـبوعية لمجلس الـــوزراء التي عقدت 
صبـــاح أمـــس بقصـــر القضيبيـــة بتصريح 

حول قرارات مجلس الوزراء جاء فيه:
أوال: تابع مجلس الوزراء تنفيذ توجيهات 
صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن 
ســـلمان آل خليفـــة رئيس الوزراء بســـرعة 
وحديثـــي  العاطليـــن  األطبـــاء  توظيـــف 
التخـــرج وتعزيـــز تدريب األطبـــاء الجدد، 
وبمـــا يحقق تنفيذ توجيه صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء بجعل 
المواطـــن البحرينـــي هـــو الخيـــار األفضل 
فـــي ســـوق العمل، فقد اســـتعرض مجلس 
الـــوزراء المذكـــرة المشـــتركة المقدمة من 
وزيـــرة الصحـــة ووزيـــر العمـــل والتنميـــة 
االجتماعيـــة في هـــذا الخصـــوص، واطلع 
علـــى ما تضمنته من مقترحات تهدف إلى 
زيادة اســـتيعاب األطباء الخريجين ضمن 
البرامج التدريبية، وفرض نســـبة البحرنة 
البالغـــة 20 % على مهـــن األطباء، وكذلك 
علـــى إجمالـــي العمالة بالمنشـــآت الصحية 
األطبـــاء  توظيـــف  ليتســـنى  الخاصـــة؛ 
البحرينييـــن الحاصليـــن علـــى المؤهـــالت 
والخبـــرة الالزمـــة، حيـــث قـــرر المجلـــس 
إحالتهـــا إلـــى اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون 
المالية واالقتصادية والتوازن المالي ومن 

ثم رفعها إلى اللجنة التنسيقية.
صاحـــب  لتوجيهـــات  تنفيـــذا  ثانيـــا: 
الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء بمتابعـــة 
الوضـــع التنمـــوي والخدمـــي واحتياجات 
المواطنيـــن فـــي قريـــة باربـــار وجدالحاج 
وإســـكانيا  خدميـــا  المجـــاورة  والقـــرى 
وتعليميا وبلديا، فقد تابع مجلس الوزراء 
مـــن خـــالل المذكـــرة المشـــتركة المقدمـــة 
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  مـــن 
شـــؤون  ووزيـــر  العمرانـــي،  والتخطيـــط 

الشـــباب والرياضة متطلبات واحتياجات 
األهالـــي فـــي قطاعـــات الطـــرق والصـــرف 
الحيوانيـــة  والثـــروة  والزراعـــة  الصحـــي 
وقطـــاع الشـــباب والرياضـــة، حيـــث قـــرر 
المجلـــس إحالتهـــا إلـــى اللجنـــة الوزاريـــة 
للشـــؤون الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن 

المالي.
ثالثـــا: وافق مجلس الـــوزراء على تحويل 
شـــؤون  وزارة  تنفذهـــا  التـــي  المشـــاريع 
الشـــباب والرياضـــة إلـــى وزارة األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
علـــى أن يتـــم ذلك علـــى مرحلتين، األولى 
بالبـــدء فـــي إجـــراءات تحويـــل مشـــاريع 
وزارة  مـــن  واإلنشـــائية  التحتيـــة  البنيـــة 
وزارة  إلـــى  والرياضـــة  الشـــباب  شـــؤون 
األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط 
العمراني، وفي المرحلة الثانية يتم إعادة 
شـــؤون  بـــوزارة  المشـــاريع  إدارة  هيكلـــة 
متخصصـــة  لتصبـــح  والرياضـــة  الشـــباب 
فـــي المواصفـــات والرقابة على المنشـــآت 
الرياضيـــة وتقليـــص عـــدد الموظفين في 
إدارة المشـــاريع وذلـــك حرصا على تكامل 
الجهود بين الوزارات، وتقليل االزدواجية 
في العمل بالجهات الحكومية، وتحســـين 
جـــودة الخدمات، وتقليـــل النفقات، وذلك 
من خالل المذكـــرة المرفوعة لهذا الغرض 

من وزير شؤون الشباب والرياضة.

رابعـــا: وافق مجلس الـــوزراء على مذكرة 
التنفيـــذي  العمـــل  تفاهـــم بشـــأن برنامـــج 
واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزارة  بيـــن 
بمملكـــة البحرين والهيئـــة العامة للطيران 
المدني بدولة اإلمـــارات العربية المتحدة، 
والهادفـــة إلى تعزيز التعـــاون بين البلدين 
ونظـــم  خدمـــات  تقديـــم  مجـــاالت  فـــي 
المالحـــة الجويـــة ودعـــم النواحـــي الفنية 

والتشغيلية بينهما.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على مذكرة 
تفاهـــم بين الهيئـــة الوطنية لعلوم الفضاء 
بمملكة البحرين ووكالة الفضاء الروســـية 
للتعاون في مجال استكشاف واستخدام 
الســـلمية،  لألغـــراض  الخارجـــي  الفضـــاء 
وتهـــدف المذكـــرة إلـــى دعم التعـــاون بين 
الطرفين في مجاالت استكشاف التقنيات 
الفضائيـــة لألغـــراض الســـلمية والتعـــاون 

بينهما في مجال الفضاء واألبحاث.
سادسا: استعرض مجلس الوزراء التقرير 
الوطنيـــة  اللجنـــة  أعدتـــه  الـــذي  الســـنوي 
بشـــأن حظـــر اســـتخدام وإنتـــاج وتخزين 
واســـتعمال األســـلحة الكيميائيـــة وتدمير 
تلك األســـلحة للعـــام 2019، والذي عرضه 
وزيـــر الخارجيـــة، وقـــرر المجلـــس إحالته 
إلـــى اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية 

والتشريعية.
وفـــي بنـــد التقاريـــر الوزاريـــة، فقـــد أخـــذ 
المجلس علما بالتقريـــر المرفوع من وزير 
وزارة  تجربـــة  حـــول  والتعليـــم  التربيـــة 
التربية والتعليم في تطبيق مساق خدمة 
المجتمـــع ضمـــن نظـــام توحيد المســـارات 
لترســـيخ  الثانويـــة  للمرحلـــة  االكاديميـــة 
قيـــم المواطنـــة واالنتماء لـــدى الطلبة من 
خـــالل قيامهم باألعمـــال التطوعية داخل 
المدرسة وخارجها، كما أخذ المجلس علما 
مـــن خالل وزيرة الصحة بنتائج االجتماع 
االســـتثنائي لوزراء الصحة بدول مجلس 

التعاون حول فيروس كورونا المستجد.

قرارات المجلس
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ياسر الناصر

بنك البحرين والشرق األوسط  ش.م.ب.
القائمة الموحدة للمركز المالي  

في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹  
القائمة الموحدة للدخل الشامل  

للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹   

(موضح باألف الدوالرات األمریكیة)

(موضح باألف الدوالرات األمریكیة)

(موضح باألف الدوالرات األمریكیة)(موضح باألف الدوالرات األمریكیة)

الموجودات

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالیة 
إیداعات لدى مؤسسات مالیة  

أوراق مالیة استثماریة
قروض وسلف  

تعرضات األطراف ذات العالقة  
موجودات أخرى  

مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكیة

المطلوبات
مبالغ مستحقة لمؤسسات المالیة  

مبالغ مستحقة لعمالء 
مطلوبات أخرى 

 
مجموع المطلوبات

حقوق الملكیة
رأس المال

خسائر متراكمة  
 

مجموع حقوق الملكیة

مجموع المطلوبات وحقوق الملكیة

الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۷ (معاد عرضھ)

مجموع الخسارة الشاملة للسنة  

الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۸

مجموع الخسارة الشاملة للسنة 

الرصید في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹

الدخل التشغیلي  
دخل الفوائد  

 مصروفات الفوائد 
صافي دخل الفوائد

مكسب (خسارة) من األوراق المالیة االستثماریة  
دخل الرسوم والعموالت

دخل آخر
مكسب ناتج من صرف عمالت أجنبیة 

 
مجموع الدخل التشغیلي

 
المصروفات التشغیلیة 
مصروفات الموظفین 

مصروفات السفر وتطویر األعمال
مصروفات قانونیة ومھنیة 

مصروفات الممتلكات والمعدات 
مصروفات اإلستھالك واإلطفاء 

مصروفات تشغیلیة أخرى 
 

مجموع المصروفات التشغیلیة
 

صافي (الخسارة)/ الربح للسنة قبل 
مخصصات االضمحالل

مخصص االضمحالل – صافي

صافي الخسارة للسنة

الدخل الشامل اآلخر للسنة 

مجموع الخسارة الشاملة للسنة  

النصیب األساسي والمخفض للسھم في الخسائر (سنتات أمریكیة)

األنشطة التشغیلیة
صافي الخسارة للسنة   

تعدیالت للبنود التالیة:
مخصص االضمحالل – صافي (بإستنثاء النقد وما في حكمھ)

إستھالك وإطفاء  

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
إیداعات لدى مؤسسات مالیة  

أوراق مالیة استثماریة
قروض وسلف

تعرضات األطراف ذات العالقة  
موجودات أخرى

مبالغ مستحقة لمؤسسات مالیة  
مبالغ مستحقة لعمالء  

اقتراضات
 مطلوبات أخرى

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغیلیة

األنشطة االستثماریة
شراء أثاث ومعدات

شراء موجودات غیر ملموسة
 

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

صافي التغیرات في النقد وما في حكمھ

النقد وما في حكمھ في ۱ ینایر

 النقد وما في حكمھ في ۳۱ دیسمبر
یشتمل النقد وما في حكمھ على:

أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالیة  
إیداعات لدى مؤسسات مالیة بتواریخ استحقاق أصلیة 

لفترة ثالثة أشھر أو أقل

 مالحظة
تم تدقیق ھذه البیانات المالیة من قبل إرنست ویونغ الذین اصدروا تقریرھم عن عدم  

إبداء الرأي , حیث أنھم لم  یتمكنوا من الحصول على أدلة تدقیق كافیة فیما یتعلق 

حول قدرة البنك على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة.
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القائمة الموحدة للتدفقات النقدیة  
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹  

القائمة الموحدة للتغیرات في حقوق الملكیة  
للسنة المنتھیة في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۹  
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بنك البحرین والشرق األوسط  ش.م.ب.  مرخص من قبل مصرف البحرین المركزي كمصرف قطاع جملة تقلیدي 

خلیفة بن دعیج بن خلیفة آل خلیفة
رئیس مجلس اإلدارة

عبد الرحمن عبدهللا محمد حسین
نأئب رئیس مجلس اإلدارة

عبدهللا محمد عبدهللا داود 
القائم بأعمال الرئیس التنفیذي 

تم اعتماد ھذه القوئم المالیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  ۲٤ فبرایر ۲۰۲۰ ووقعھا بالنیابة عنھم كل من:

ھذه القوائم المالیة الموحدة أستخرجت من القوائم المالیة الموحدة المدققة والتي تم إصدار تقریرعدم إبداء الرأي من قبل إرنست ویونغ ۲٤ فبرایر ۲۰۲۰. 

 www.bmb.com.bh یرجي الرجوع الى القوائم المالیة المتاحة على الموقع األلكتروني للبنك

تقليل االزدواجية 
في العمل بالجهات 

الحكومية وتحسين جودة 
الخدمات وتقليل النفقات

ضرورة تكاتف الجميع 
باإلجراءات الوقائية 

والتعليمات الصادرة 
عن الجهات الصحية

زيادة استيعاب 
الخريجين وفرض نسبة 

البحرنة البالغة 20 % 
على مهن األطباء

تحويل مشاريع البنية 
التحتية واإلنشائية 
من وزارة الرياضة 

إلى وزارة األشغال

تعزيز التعاون الثنائي 
مع اإلمارات في 

مجاالت تقديم خدمات 
ونظم المالحة الجوية

المنامة - بنا
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سمو الشيخ خليفة بن علي يحضر حفل السفارة الكويتية
ـــر ـــوم التحري ـــي وي ـــد الوطن ـــبة العي ـــوزراء وبمناس ـــس ال ـــمو رئي ـــن س ـــة ع نياب

الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  أنـــاب 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة،  
محافظ المحافظة الجنوبية ســـمو الشيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة 
أقامـــه  الـــذي  االســـتقبال  حفـــل  لحضـــور 
ســـفير دولة الكويت الشـــقيقة لدى مملكة 
البحرين الشيخ ثامر جابر األحمد الصباح 
مســـاء أمـــس بمركـــز الخليـــج للمؤتمـــرات 
بفنـــدق الخليج، بمناســـبة االحتفال بالعيد 
الوطني التاسع والخمسين ويوم التحرير 
التاسع والعشرين لدولة الكويت الشقيقة.
العالقـــات بيـــن البحرين والكويت تتســـم 

بالخصوصية الفريدة
وقد نقل ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بن 
خليفـــة آل خليفـــة، تهاني صاحب الســـمو 
الملكي رئيس الـــوزراء، إلى أخيه صاحب 
الجابـــر  األحمـــد  صبـــاح  الشـــيخ  الســـمو 
الشـــقيقة،  الكويـــت  دولـــة  أميـــر  الصبـــاح 
نـــواف  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  وأخيـــه 
األحمـــد الجابر المبارك الصباح ولي العهد، 
وأخيه ســـمو الشـــيخ صباح الخالد الحمد 
الصبـــاح، رئيـــس مجلـــس الـــوزراء بدولـــة 
الكويت الشـــقيقة، بهذه المناسبة الوطنية 
العزيزة، وتمنيات سموه إلى دولة الكويت 

وشعبها الشقيق بدوام الرفعة والرخاء.
وأشـــاد ســـموه بعالقـــات وروابـــط األخوة 
والمحبـــة التي تربط بيـــن مملكة البحرين 
ودولة الكويت وشـــعبيهما الشقيقين، وما 
تتســـم بـــه من خصوصيـــة فريدة، مشـــيرًا 
إلى ما يكنه صاحب الســـمو الملكي رئيس 

والمـــودة  المحبـــة  مشـــاعر  مـــن  الـــوزراء 
الخالصة للكويت قيادة وحكومة وشـــعبًا، 
البحرينيـــة  العالقـــات  بـــه  تحظـــى  ومـــا 
الكويتية من تطور مستمر في ظل الدعم 
قيادتـــي  قبـــل  مـــن  المتزايـــد  واالهتمـــام 
البلدين الشقيقين لتنميتها وتوطيدها في 

كافة المجاالت.
الحضاريـــة  بالمنجـــزات  ســـموه  ونـــوه 
المتقدمـــة التـــي تحققهـــا دولـــة الكويـــت 
الشقيقة وما تشهده من نماء على مختلف 
األصعـــدة، معربا عن خالص تمنياته لدولة 
الكويت وشـــعبها الشقيق بمزيد من الرقي 

واالزدهار.
مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـفير دولـــة الكويت 
الشـــيخ  البحريـــن  لـــدى مملكـــة  الشـــقيقة 
ثامـــر جابـــر األحمـــد الصبـــاح، عـــن خالص 
الشـــكر وعظيـــم التقديـــر واالمتنـــان إلـــى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء 
على مـــا يوليه ســـموه من اهتمـــام بتعزيز 
وتطويـــر العالقـــات األخويـــة القائمـــة بين 
دولـــة الكويت ومملكة البحرين، معبرًا عن 
شـــكره لســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بن 
خليفـــة آل خليفة علـــى حضوره االحتفال 
ومشـــاركة الكويت في أفراحهـــا بأعيادها 
الوطنية نيابة عن صاحب الســـمو الملكي 
رئيس الـــوزراء، داعيًا المولى عز وجل أن 
يديم علـــى صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الـــوزراء موفـــور الصحـــة والعافيـــة، وأن 
يحفظ مملكة البحرين ويديم على شعبها 

الشقيق االزدهار والتقدم.

نيابة عن سمو رئيس الوزراء... سمو الشيخ خليفة بن علي يحضر حفل السفارة الكويتية

المنامة - بنا

مكافحة “كورونا” مسؤوليـة مشتركـة
ــة ــرازي ــت ــراءات االح ــ ــ ســمــو ولـــي الــعــهــد: مــســتــمــرون بــاتــخــاذ اإلج

أكـــد ولي العهد نائـــب القائد األعلى 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
اســـتمرارية مملكـــة البحريـــن فـــي 
تعزيز جهودها الرامية إلى الحفاظ 
علـــى صحـــة وســـالمة المواطنيـــن 
والمقيميـــن، عبـــر مـــا اتخذتـــه مـــن 
وتدابيـــر  احترازيـــة  إجـــراءات 
الكورونـــا  فيـــروس  مـــن  للوقايـــة 

)كوفيد 19(.
 ونـــوه ســـموه أن الجهـــات المعنية 
تتخـــذ كافـــة اإلجـــراءات لمكافحة 
الفيروس ومنع انتشاره، مع إعالن 
أول حالة إصابة بفيروس الكورونا 
مســـتمر  والعمـــل  المملكـــة،  فـــي 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  لتكثيـــف 
الدوليـــة  للمعاييـــر  الوقائيـــة وفقـــًا 
لمواجهة فيروس الكورونا )كوفيد 
الوقايـــة  بطـــرق  وااللتـــزام   ،)19
مشـــددا  الفيـــروس،  مـــن  للحمايـــة 
ســـموه على ضرورة التزام الجميع 
بالمســـؤولية المشـــتركة والتعـــاون 
مـــع مختلف الجهـــات التبـــاع كافة 
التعليمات من مصادرها الرســـمية، 

الكورونـــا  فيـــروس  مـــن  للوقايـــة 
)كوفيد 19(.

وجـــاء ذلـــك لـــدى لقـــاء ســـموه في 
مجلســـه بقصر القضيبيـــة بحضور 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء ســـمو 
الشـــيخ محمد بن مبـــارك آل خليفة 
امس، رئيس مجلس النواب فوزية 
الشـــورى  زينـــل، ورئيـــس مجلـــس 
علي الصالح، ونائب رئيس مجلس 
الـــوزراء الشـــيخ خالـــد بـــن عبدهللا 

آل خليفـــة ورئيـــس غرفـــة تجـــارة 
نـــاس  ســـمير  البحريـــن  وصناعـــة 
الـــوزراء وعـــددا مـــن  وعـــددا مـــن 
أعضاء مجلســـي الشورى والنواب، 
إذ أعرب سموه عن الشكر والتقدير 
لرئيسي وأعضاء مجلسي الشورى 
والنواب على ما يقدمونه من جهود 
وطنيـــة هدفها رفعـــة ونماء الوطن 
وعلـــى ما يبدونـــه من تعـــاون بناء 
مـــع الســـلطة التنفيذية، الـــذي كان 

لـــه األثر فيما يتحقـــق من منجزات 
ومشـــاريع تخـــدم الوطـــن والعملية 

التنموية في مملكة البحرين.
الحضـــور  أعـــرب  جانبهـــم  ومـــن 
عـــن شـــكرهم وتقديرهـــم لصاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب 
القائد األعلـــى النائب األول لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء علـــى مـــا يوليـــه 
صحـــة  علـــى  حـــرص  مـــن  ســـموه 

وسالمة المواطنين والمقيمين.

المنامة - بنا
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أشـــعرت هيئة تنظيم سوق العمل 
األعمـــال  أصحـــاب  أمـــس  صبـــاح 
برســـالة نصية، إلى ضرورة ارفاق 
نســـخة موقعـــة مـــن عقـــد العمـــل 
باللغـــة العربيـــة، أو أن يكون العقد 
ثنائي اللغـــة بتوفير اللغـــة العربية 
بجانـــب أي لغة أخرى في أي طلب 
لعمالـــة  أو طلـــب تحويـــل  جديـــد 

وافدة.
وأوضحت الهيئة بأن النظام اآللي 

لـــن يقبـــل أي طلـــب ال يشـــمل عقد 
عمـــل باللغـــة العربيـــة ابتـــداء مـــن 

األول من مارس المقبل.
مواطنـــون  تســـاءل  ذلـــك،  إلـــى 
يوقـــع  كيـــف  أعمـــال:  وأصحـــاب 
العامل عقدا باللغة العربية، وهو ال 
يعرف قراءتها؟ في حين تســـاءل 
آخـــرون مـــا إذا كان هـــذا اإلجـــراء 
الجديـــد يشـــمل الخـــدم ومـــن في 

حكمهم من عدمه.

“سوق العمل: إلرفاق نسخة 
من عقد العامل باللغة العربية

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

المســـاحة  جهـــاز  رئيـــس  أكـــد 
الرئيـــس  العقـــاري  والتســـجيل 
الســـنابل  لجمعيـــة  الفخـــري 
لرعايـــة األيتام الشـــيخ ســـلمان 
بن عبـــدهللا بن حمـــد آل خليفة 
أهميـــة رعايـــة النـــشء بجميـــع 
فئاتهـــم االجتماعيـــة، وضـــرورة 
توفير البيئة الصحية المناســـبة 
ليشـــاركوا  لنجاحهـــم وتفوقهم، 
والتقـــدم  البنـــاء  عمليـــة  فـــي 
واإلســـهام في تطوير مجتمعهم 
ووطنهـــم. وأشـــاد مـــا تقـــوم به 
مؤسســـات المجتمع المدني في 
مملكـــة البحرين من عمل خيري 
واجتماعـــي وإنســـاني لتضفـــي 
روح األلفة والتآزر في المجتمع، 
مضيفا “‘إننا اليوم نســـتمد هذه 
الـــروح مـــن نهـــج عاهـــل البـــالد 

الملـــك حمـــد  صاحـــب الجاللـــة 
بن عيســـى آل خليفـــة، فجاللته 
الخيـــري  للعمـــل  األول  الراعـــي 
واألب الحانـــي على جميع أفراد 
لنهـــج  اســـتكمال  وهـــو  شـــعبه، 
اآلبـــاء واألجداد ومـــا عرف عن 

شعب البحرين الوفي. 
جـــاء ذلك لـــدى رعايتـــه الحفل 
احتفـــاًء  للجمعيـــة  الســـنوي 
بتخـــرج ما يزيـــد عـــن 38 طالبا 

وطالبة من أبناء الجمعية”.
إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
الجمعيـــة عدنـــان القطـــان “إننـــا 
أفضـــل  وضعنـــا  الجمعيـــة  فـــي 
والدعـــم  التعليميـــة  البرامـــج 
وبناتنـــا  ألبنائنـــا  االجتماعـــي 
المنتميـــن للجمعيـــة؛ لتوفير كل 

سبل النجاح لهم”.

توفير البيئة الصحية لأليتام 
لمساعدتهم في التفوق

إبراهيم النهام

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بـــن أحمد 
آل خليفـــة فـــي مكتبـــه بالقيـــادة العامة 
صبـــاح أمـــس، رئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشـــيخ محمد بن 
عبدهللا آل خليفة.  وخالل اللقاء، رّحب 

القائد العام لقـــوة دفاع البحرين برئيس 
المجلس األعلى للصحة، مشيًدا بالجهود 
الطيبـــة المبذولة التـــي يقدمها المجلس 
األعلى للصحة لتطوير وتحســـين جودة 
الخدمات الصحيـــة المقدمة للمواطنين 

والمقيمين بمملكة البحرين.

القائد العام يستقبل رئيس “األعلى للصحة”

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي أمـــس بمكتبـــه بالديـــوان العام 
باكســـتان  جمهوريـــة  ســـفير  للـــوزارة 
اإلســـالمية لدى مملكة البحرين، أفضال 
محمـــود، والـــذي نقل إلى الوزير رســـالة 
خطية موجهة إلى عاهل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مـــن دولـــة رئيس الـــوزراء عمـــران خان 
تتضمن دعوة جاللتـــه لزيارة جمهورية 

باكستان اإلسالمية.
وخالل اللقاء، أكد وزير الخارجية عمق 
العالقـــات القائمـــة بين مملكـــة البحرين 
اإلســـالمية  تـــان  باكـــس  وجمهوريـــة 
الشـــقيقة، معرًبـــا عن اعتـــزازه وتقديره 
لما تشـــهده العالقـــات الثنائية من تطور 
علـــى  البلديـــن  حـــرص  يعكـــس  ونمـــاء 

توطيـــد عالقـــات التعـــاون الثنائـــي في 
شـــتى المجاالت، مشيًدا بدور جمهورية 
باكســـتان اإلســـالمية فـــي حفـــظ األمن 
واالســـتقرار علـــى الصعيديـــن اإلقليمي 
والدولي. من جانبه، هنأ أفضال محمود، 
الزيانـــي علـــى الثقـــة الملكيـــة الســـامية 
مـــن لـــدن جاللـــة الملـــك بتعيينـــه وزيًرا 
جمهوريـــة  حـــرص  مؤكـــًدا  للخارجيـــة، 
توثيـــق  علـــى  اإلســـالمية  باكســـتان 
العالقات مع مملكـــة البحرين واالرتقاء 
بها إلى آفاق أرحب بما يلبي الطموحات 
المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، 
متمنًيـــا لمملكـــة البحريـــن دوام الرفعـــة 
وزارة  وكيـــل  اللقـــاء  والرخاء.حضـــر 
الشـــيخ  الدوليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة 

عبدهللا بن أحمد آل خليفة.

جاللة الملك يتسلم دعوة لزيارة باكستان
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المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

اســتقبل رئيــس هيئــة الطاقــة المســتدامة عبدالحســين ميــرزا بمكتبــه رئيــس شــركة 
الزياني للخدمات التجارية ســيدة األعمال أفنان الزياني، يرافقها  الرئيس التنفيذي 
لشركة Gazania Group لنظم الطاقة الشمسية سالم أبو زيد، وعدد من المسؤولين.

في بدايـــة اللقاء، رحب ميرزا بالحضور، 
aللـــخ الزيانـــي  شـــركة  بجهـــود  مشـــيدا 

دمـــات التجارية في عدد مـــن المجاالت 
المختلفـــة، ومنهـــا المجـــاالت الهندســـية 
المتعلقـــة بالطاقـــة النظيفـــة، مثنيـــا على 
رغبتهم في المســـاهمة فـــي تعزيز قطاع 
الطاقة المســـتدامة فـــي مملكة البحرين، 
وقال إن هيئة الطاقة المستدامة ترحب 
دائمـــا بالتعـــاون المشـــترك مع الشـــركات 
والمؤسســـات المحليـــة والعالمية وتقدم 
للمبـــادرات  والهندســـي  الفنـــي  الدعـــم 
تحقيـــق  شـــأنها  مـــن  التـــي  والمشـــاريع 
بالطاقـــة  المتعلقـــة  الوطنيـــة  االهـــداف 
المتجـــددة وكفاءة الطاقـــة وتحفيز دور 
القطاع الخاص كشريك أساس للحكومة 
فـــي هـــذا المجـــال الواعـــد، وقـــدم ميرزا 
للحضـــور عرضـــا مرئيـــا حول المشـــاريع 
والبرامـــج التـــي تنفذهـــا هيئـــة الطاقـــة 
المســـتدامة واإلنجـــازات التـــي تحققـــت 

في وقت قياسي في هذا المجال.
الزيانـــي  أفنـــان  قدمـــت  جانبهمـــا،  مـــن 
أنشـــطة شـــركة  وأبوزيـــد شـــرحا حـــول 
المنطقـــة  فـــي   Gazania Group
بتنفيذهـــا  يقومـــون  التـــي  والمشـــاريع 
بالتعـــاون مـــع شـــركة الزيانـــي للخدمات 
فـــي  رغبتهـــم  عـــن  معبريـــن  التجاريـــة، 
تأســـيس عالقة تعاون مشـــترك مع هيئة 
الطاقـــة المســـتدامة لالســـتثمار بحســـب 
الفـــرص المتاحة والعمل في ســـبيل دعم 
خصوصـــا  المتجـــددة  الطاقـــة  مشـــاريع 
الطاقـــة الشمســـية، معربيـــن عـــن خالص 
شـــكرهم وتقديرهم لرئيس هيئة الطاقة 
وتشـــجيعه  دعمـــه  علـــى  المســـتدامة 
البنـــاء  وترحيبـــه بفتـــح آفـــاق التعـــاون 
والمثمر لكل ما من شأنه االرتقاء بمملكة 
البحرين إلى مصاف الدول المتميزة في 
اســـتخدام الطاقـــة النظيفـــة والصديقـــة 

للبيئة.

بحث التعاون بين “الطاقة” و“الزياني التجارية”
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شــارك وكيل شــؤون البلديات في وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانــي الشــيخ محمد بــن أحمد ال خليفة في ملتقى االســتثمار البلدي )فرص( 
فــي نســخته األولــى والــذي يقام خالل الفتــرة من 24 إلى 26 فبرايــر الجاري، في 
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض والذي أقيم تحت 
رعاية وزير الشــؤون البلدية والقروية المكلف ماجد القصيبي ويتضمن الملتقى 

28 جلسة وورشة عمل يشارك فيها 63 متحدثًا.
واطلع وكيل شـــؤون البلديـــات على دور 
االســـتثمارات البلديـــة فـــي تنميـــة المدن 
وتحفيـــز القطاعـــات التنمويـــة المختلفة، 
وأفضل الممارســـات والتجـــارب العالمية، 
وأهـــم األدوات والممارســـات التـــي تمكن 
من رفـــع مســـاهمة االســـتثمارات البلدية 

في تنمية المدن.
وأشـــاد بملتقى االســـتثمار البلـــدي األول 
)فـــرص( والـــذي يقـــدم فرصا اســـتثمارية 
فـــي أنشـــطة تتوافـــق مـــع العمـــل البلدي 
االستثمارية مشيرا إلى أن التجارب تعزز 

دور العمل البلدي الخليجي المشرك.
البلـــدي  االســـتثمار  ملتقـــى  أن  وأوضـــح 
يهدف إلى اســـتعراض حزمة من الفرص 
االســـتثمارية التـــي يتم طرحهـــا من قبل 
قاعـــدة  وتوســـيع  والبلديـــات،  األمانـــات 

المتنافســـين عليهـــا من خالل اســـتقطاب 
استثمارات رأســـمالية للمساهمة في رفع 

جودة الحياة في المدن”.
وتابـــع “ تتضمن محاور الملتقى جلســـات 
حوارية وورش عمل متخصصة مع نخبة 
مـــن المتحدثيـــن فـــي دور االســـتثمارات 
البلدية في تنمية المدن، كما ســـيصاحب 
الـــوزارة  بـــه  تشـــارك  معـــرض  الملتقـــى 
وجميـــع أمانات المملكة وبلدياتها التابعة 
والجهات الحكومية المنظمة والصناديق 

التمويلية الممكنة وشركاء”.
وختم ”يشـــكل هذا الملتقى جسرا جديد 
ولتعريـــف  المســـتثمرين  مـــع  للتواصـــل 
تطويـــر  بمبـــادرات  الخـــاص  القطـــاع 
منظومة االســـتثمار فـــي القطـــاع البلدي 

والتوجهات المستقبلية”.

وكيل “البلديات”: “فرص” جسر جديد للتواصل مع المستثمرين
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“السكري البحرينية” و“الكلمة الطيبة” يطلقان مشروع “توفير مضخة اإلنسولين”
مــجــانــا األولـــــــــى  الـــمـــرحـــلـــة  ــي  ــ فـ وحــــــــدة   50 تـــســـلـــيـــم 

ثمن رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة 
بـــن  محمـــد  الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق 
رئيـــس جمعيـــة  عبـــدهللا آل خليفـــة، 
الجهـــود  كل  البحرينيـــة،  الســـكري 
الخيريـــة والتطوعيـــة التي تقـــوم بها 
جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة فـــي مختلف 
مجاالت العمـــل الخيري في البحرين، 
مشـــيدا بمشـــروع تراحـــم، والذي يعد 
إحـــدى مبادرات الجمعيـــة المجتمعية 
والـــذي يعمـــل علـــى توفيـــر مضخات 
البحرينييـــن  لألطفـــال  اإلنســـولين 
المصابين بالســـكري مجانـــا من خالل 
جمـــع المالبـــس وتدويرهـــا أو التبـــرع 
المـــادي .وأعرب رئيـــس المجلس األعلى 
للصحـــة، عـــن جـــل شـــكره وتقديـــره الـــى 
إدارة جمعيـــة  وأعضـــاء مجلـــس  رئيـــس 
الكلمـــة الطيبـــة، ورئيســـها الفخـــري ســـمو 
الشـــيخ عيســـى بـــن علـــي آل خليفـــة على 
الجهـــود المخلصـــة والخدمات اإلنســـانية 
الجليلـــة التي تقدمها للمجتمـــع البحريني 
وعلى التعاون الدائم مع جمعية الســـكري 
فـــي هذا لمشـــروع اإلنســـاني المهـــم، وهو 
مشـــروع تدوير المالبس لشـــراء مضخات 

اإلنسولين.
جـــاء ذلـــك خـــالل التوقيـــع علـــى مذكـــرة 
التفاهـــم بيـــن جمعيـــة الســـكري وجمعيـــة 
الكلمـــة الطيبـــة والتي تـــم توقيعها صباح 
امس فـــي مقـــر المجلس األعلـــى للصحة، 
يبـــدأ  مشـــروع  أول  وإطـــالق  لتدشـــين 
العمـــل بـــه مـــن  لتدويـــر المالبس وشـــراء 
مضخـــات االنســـولين مـــن ريعهـــا، ووقعها 
رئيس جمعية السكري البحرينية، ورئيس 
جمعيـــة الكلمـــة الطيبـــة، بحضـــور أعضاء 

مجلس أدارة الجمعيتين.

وكشفت نائب رئيس مجلس إدارة جمعية 
الســـكري البحرينيـــة وكيـــل وزرة الصحة، 
مريم الهاجري عن أن هناك ازديادا مطردا 
فـــي نســـبة إصابة األطفـــال بالنـــوع األول 
مـــن الســـكري والمعتمـــد علـــى األنســـولين 
فـــي البحريـــن، مؤكـــدة أن نســـبة اإلصابة 
المســـجلة بالبحرين منذ 10 سنوات كانت 
ال تزيد عن 19 لكل 100 ألف طفل، ولكنها 
ســـجلت حاليـــا أكثر من 25 لـــكل 100 ألف 
طفل، مردفة أن اإلحصاءات الصحية في 
الســـنوات األخيـــرة كشـــفت عـــن االرتفاع 
فـــي معـــدالت اإلصابـــة بالنـــوع الثاني من 
الســـكري بيـــن األطفـــال، معلنـــة أن العـــام 
الماضـــي ســـجل 85 حالـــة ســـكري جديدة 

لدى األطفال.
بـــدوره رفع رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 
الشـــكر  بوهـــزاع  حســـن  الطيبـــة،  الكلمـــة 
والتقدير لســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن علي 
مشـــاريع  لـــكل  المتواصـــل  دعمـــه  علـــى 
الجمعية، ومنها مشروع تراحم، مؤكدا أن 
سموه سباقا في دعم كلفة المشاريع التي 
تصـــب فـــي مصلحـــة المجتمـــع والمواطن 
والحـــث المتواصـــل علـــى أقامة مشـــاريع 
تصـــب فـــي مصلحـــة الجميـــع، مؤكـــدا أن 

الدعم اإلنساني الكبير لسموه ومنذ رئاسة 
ســـموه للجمعية ولحـــد اآلن دفع الجمعية 
لتحقيـــق العديـــد مـــن المشـــاريع التي كان 
أثر إيجابي في شرائح المجتمع البحريني 

كافة.
الفكـــرة  جـــاءت  لقـــد  بوهـــزاع،  وأشـــار 
المشـــروع، بعـــد متابعتنـــا للمعانـــاة التـــي 
يهـــدد  الـــذي  والخطـــر  أطفـــال  بهـــا  يمـــر 
حياتهـــم، وقمنـــا بدراســـة جدوى شـــاملة، 
لنقـــرر مشـــروع إعـــادة التدويـــر للمالبس، 
الســـكري  ألطفـــال  ريعـــه  وتخصيـــص 
لشـــراء المضخات لهم، موضحـــا لقد بدأنا 
للتحضير للمشروع منذ 4 أشهر وبالتعاون 
مـــع جمعيـــة الســـكري مـــن خـــالل شـــراكة 
مجتمعيـــة معهـــم برئاســـة الشـــيخ محمـــد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، والـــذي كان داعما 
للمشـــروع، واســـتفدنا من خبرته الواسعة 
بالمجـــال الصحي لســـنوات طويلة ممتدة 

بالخير والعطاء المتميز بمملكة البحرين.
وأوضح أن المشروع انطلق بشكل رسمي، 
بالمرحلـــة  الجمعيـــة  طمـــوح  أن  مؤكـــدا 
األولى هـــو توفير 50 مضخـــة مجانا علمًا 
بـــأن ســـعر المضخـــة ومســـتلزماتها يكلف 
3960 دينـــارا، مؤكـــدا أن البحريـــن تزخـــر 

باأليـــادي البيضاء من أهل الخير والعطاء 
، وان الجمعية ســـوف تتواصل مع الجميع 
مـــن أهل الخير ومن الشـــركات و البنوك و 

المؤسسات العامة إلنجاح هذا المشروع.
وبيـــن أن مشـــروعنا يعتمـــد علـــى تدويـــر 
بعـــد جمعهـــا ليخصـــص ريعهـــا  المالبـــس 
لشـــراء مضخـــات االنســـولين، مضيفـــا أنه 
تـــم تخصيص فريـــق كامل الســـتالم هذه 
المالبس من جميع مناطق البحرين ، ومن 
خالل خدمة اتصل على الرقم 33663131 
وبمجـــرد االتصـــال فـــي 45 دقيقـــة تكون 
الســـيارة أمـــام الجهة المقصودة الســـتالم 
المالبـــس، وأضـــاف أن خدمـــة التبرعـــات 
النقدية، ومن خالل سهم قدره 10 دنانير، 
ووفرنـــا عـــدة طـــرق الســـتالم التبرعـــات، 
حيث سنقوم بشـــراء المضخات فورا بعد 
توفر المبلغ ومن خالل التعاون مع شـــركة 
الشـــركة  مـــن  تعـــد  والتـــي  “ميدترونـــك”، 

العريقة والمعروفة بالصناعات الطبية.
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وأوضـــح 
الكلمة الطيبة، تأتي حملة مشروع تراحم 
الستكمال هذه المبادرة الوطنية الوطنية 
التراحـــم  أهميـــة  علـــى  للتأكيـــد  الهامـــة 
والتعاطـــف بيـــن النـــاس الـــذي يعـــد قيمة 
أخالقيـــة فـــي المجتمـــع وســـمة حضارية 
وإنســـانية لهـــا أثرهـــا البالـــغ في بـــث روح 
التضامـــن والتكافـــل والترابط بين الناس، 
الفتـــا إلى أن مضخة الســـكري التي لديهم 
ســـتكون مكفولة 4 ســـنوات وقطـــع الغيار 
األصلية متوفرة باســـتمرار بالبحرين، مما 
يســـاعد أطفالنا علـــى االســـتمرار بالعالج، 
موضحا أن الشركة ستقدم خدمة إنسانية 
مـــن خـــالل وجـــود طاقـــم يـــدرب الطفـــل 
ووالديـــه لمدة 14 يوما بمعدل 5 ســـاعات 

باليوم على كيفية استخدام المضخة.

 بدور المالكي من المنامة

الميثاق 
ومسيرة التنمية

اليشـــك عاقـــل فـــي أن أكبـــر 
دعامـــة للنمـــو هـــي التعايـــش 
والســـالم المجتمعي واحترام 
اإلنســـان وحقـــه فـــي الحيـــاة 
علـــى  دليـــل  الكريمـــة، وأكبـــر 
ذلك هبـــوط الكثير من الدول 
هاويـــة  فـــي  والمجتمعـــات 

الفقر والحاجة رغم كثرة مواردها، وليس من ســـبب سوى االضطراب والتناحر 
المجتمعـــي، ولقـــد أدرك قائد المســـيرة البحرينيـــة وصانع نهضتهـــا جاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة هذا األمـــر في وقت مبكر ومناســـب جدا، فأرســـى 
دعائم الســـالم واالســـتقرار والتعايش في البحرين، حين أعلن عن ميثاق العمل 
الوطنـــي الذي نبـــع من قناعـــات البحرينيين ومشـــاركتهم النخبوية والشـــعبية، 
وكان قرار إنشـــاء لجنة الميثاق المكونة من 44 شـــخصية وطنية هي الخطوة 
األولى، ومن ثم أعلن طرحها لالستفتاء الشعبي ولقد نالت نسبة ساحقة بلغت 
98.4 ٪، وبفضـــل من هللا تعالى ثـــم بفضل هذه الرؤية الحكيمة تنعم البحرين 
اليوم بالنمو واالزدهار والتقدم على كل المســـتويات االجتماعية واالقتصادية، 
وإننـــي فـــي الوقـــت الذي أرفع إلى ملك الحكمة والســـالم أســـمى آيـــات التهاني 
والتبريـــكات بمناســـبة ذكـــرى إقـــرار الميثـــاق أهنـــئ شـــعب البحريـــن علـــى هذا 
المشروع الوطني الذي رسخ مبادئ مهمة حفظت مسيرة النمو واالزدهار، ولقد 
أصبـــح الميثاق دســـتورا واضحـــا يحترمه كل أبناء البحريـــن كيف ال وقد وضع 
حقوق اإلنسان والمساواة هي أهم اهتماماته، وأوالها مساحة كبيرة جعلت من 

البحرين أنموذجا في احترام اإلنسان وصون كرامته.
حري بكم أن تفخروا أيها البحرينيون، وحق لنا نحن جميعا أن نفاخر.

صالح أحمد كعوات

الحمر: توفير الحلول اإلسكانية للمواطنين
ـــار ـــون دين ـــة 450 ملي ـــات بقيم ـــا” تموي ـــن “مزاي ـــتفيدين م ـــح المس من

تحـــت رعايـــة وزيـــر اإلســـكان ورئيـــس 
باســـم  اإلســـكان  بنـــك  إدارة  مجلـــس 
الحمر، وبحضور وزير األشـــغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي عصـــام 
خلف، تـــم أمس افتتاح مشـــروع “دانات 
اللـــوزي” باكـــورة التعـــاون المشـــترك بين 
المجـــال  فـــي  والخـــاص  العـــام  القطـــاع 
اإلســـكاني، بحضور عدد من المسؤولين 
بالشـــأن  والمهتميـــن  والمســـتثمرين 

اإلسكاني والعقاري في المملكة.
وقد صرح وزير اإلســـكان رئيس مجلس 
إدارة بنـــك اإلســـكان باســـم الحمـــر “بـــأن 
مشـــروع دانـــات اللـــوزي يعـــد أحـــد ثمار 
لتوفيـــر  الخـــاص  القطـــاع  مـــع  التعـــاون 
المواطنيـــن  طلبـــات  تلبـــي  مشـــاريع 
المدرجة علـــى قوائم االنتظـــار بالوزارة، 
مشـــيدا بجهـــود بنـــك اإلســـكان وشـــركة 
فـــي  للبنـــك  التابعـــة  اإلســـكان  عقـــارات 
توفير تلك المشاريع من خالل الشراكات 

مع شركات التطوير العقاري.
وقال الحمر إن برنامج مزايا ســـاهم في 
خلـــق بيئـــة اســـتثمارية جاذبة لشـــركات 
التطوير العقاري لتنفيذ مشاريع إسكانية 
بالمملكـــة تخـــدم المواطنيـــن المتقدمين 
بطلبـــات االســـتفادة مـــن خدمـــات وزارة 

اإلسكان، منوها بأن إحصاءات البرنامج 
تشـــير إلـــى اقتـــراب عـــدد المســـتفيدين 
إلـــى مـــا يقارب الــــ 5000 منتفـــع من هذا 
البرنامج، األمر الذي انعكس على ارتفاع 
عدد شـــركات التطوير العقاري وشركات 
المقـــاوالت التي تتقـــدم بطلبات التأهيل 
إلـــى الـــوزارة لالنضمـــام إلـــى المشـــاريع 

المعتمدة من البرنامج.
كما أشار إلى أن مستخدمي برنامج مزايا 
ساهموا في تحريك التمويل العقاري في 
المملكة، كاشـــفا عن أن حجم التمويالت 
التي قامت البنوك والمصارف التمويلية 
بمنحها للمستفيدين من البرنامج قد بلغ 
نحـــو 450 مليون دينـــار، مفيدا أن زيادة 
حركـــة التمويـــل أدى إلـــى زيـــادة الطلب 

على مشاريع القطاع الخاص.
وأضـــاف أن الـــوزارة وفـــي ظـــل حرصها 
علـــى تطويـــر برنامـــج مزايـــا تماشـــيا مع 
زيـــادة طلبـــات االســـتفادة منـــه، فقد تم 
وبالتنســـيق مـــع بنـــك اإلســـكان تطويـــر 
الدورة اإلجرائية؛ لالستفادة من برنامج 
مزايا عبر اختصـــار المدة الزمنية لها من 
105 أيـــام إلـــى 15 يومـــًا فقـــط؛ من أجل 
تســـريع حصول المواطنين على السكن، 
مشـــيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ 
االلتزام الوارد في برنامج عمل الحكومة 
بشـــأن تســـهيل المعامـــالت واإلجراءات 

الحكومية للمواطنين.
مـــع  الشـــراكة  محـــور  إن  الوزيـــر  وقـــال 
القطاع الخاص يدعم الجهود الحكومية 

في مســـاعي توفير الخدمات اإلسكانية 
للمواطنين، موضحا أن الوزارة وفي خط 
مواز تقـــوم بجهود متقدمـــة على صعيد 
تنفيـــذ محـــور مشـــاريع مـــدن البحريـــن 
الجديـــدة، وأن تلك المحـــاور تمثل ركائز 
الـــوزارة فـــي تنفيـــذ البرامـــج والخطـــط 
الحكوميـــة المتعلقـــة بقطـــاع اإلســـكان، 
مثمنـــا جهـــود اللجنة الوزارية للمشـــاريع 
التنموية والبنية التحتية برئاسة الشيخ 
خالد بن عبدهللا ال خليفة في دعم كافة 
البرامج والخطط اإلســـكانية، مما ساهم 
في تلبية آالف الطلبات اإلسكانية خالل 

فترة زمنية وجيزة.
ونـــوه إلـــى أيضـــا إلـــى أن بنك اإلســـكان 
يعتزم طرح 4 مشـــاريع إسكانية جديدة 
بالتعـــاون مـــع القطاع الخـــاص، في إطار 
دعم جهود الوزارة في العمل على توفير 
25 ألـــف وحدة ســـكنية التي نـــص عليها 

برنامج الحكومة الحالي.
وبيـــن الحمـــر أن مشـــروع دانـــات اللوزي 
يمتـــاز بموقعـــه وإطاللتـــه علـــى بحيـــرة 
اللـــوزي، فضـــال عـــن تصميمه المتماشـــي 
مع أحدث تصاميم البناء، مشيرا إلى أن 
هذا المشروع حظي بإقبال كبير من قبل 
المواطنين المدرجة طلباتهم على قائمة 

االنتظار بالوزارة.

افتتاح مشروع “دانات اللوزي”

المنامة - بنا

“اإلسكان” تسّلم شهادات شقق التمليك بمدينة سلمان
سكنية ــدة  وحـ  5000 بــتــوزيــع  الــعــهــد  ولـــي  ســمــو  ألمـــر  تنفيذا 

تنفيـــًذا ألمـــر ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد 
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع 5000 
وحـــدة ســـكنية، فـــي إطـــار التوجيهات 
الملكية الســـامية، أعلن الوكيل المساعد 
للسياسات والخدمات اإلسكانية بوزارة 
اإلســـكان خالـــد الحيـــدان عـــن تســـليم 
شـــهادات شـــقق التمليك بمدينة سلمان 

الواقعة بالمحافظة الشمالية.
إن مشـــروع مدينـــة  “الحيـــدان”  وقـــال 
ســـلمان يعـــد أحـــد المشـــاريع الرئيســـة 
المدرجة ضمـــن برنامج الـــوزارة لتنفيذ 
أمـــر ملك البـــالد صاحب الجاللـــة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ببناء 40 ألف 
وحـــدة ســـكنية، باإلضافة إلـــى االلتزام 
اإلســـكاني الوارد فـــي برنامج الحكومة 

الحالي. وأضاف أن مدينة سلمان تعتبر 
من المدن النموذجيـــة، إذ تتميز بوجود 
شواطئ ومساحات مخصصة للحدائق 
العامـــة فيهـــا، كمـــا تربط ما بيـــن جزرها 

شبكة متطورة من الطرق والجسور.
وأشـــارت إلـــى أنه تـــمَّ تصميـــم المدينة 
لتكـــون موصولـــة بــــعدد مـــن المداخـــل 
الرئيســـة الســـتيعاب الحركـــة المرورية 
لقاطنـــي المنطقـــة وزوارها، مـــع مراعاة 

للمشـــاة  مخصصـــة  مســـارات  توفيـــر 
والدراجـــات الهوائية، مع توفر محطات 
توقف لســـيارات النقل العـــام، باإلضافة 
إلـــى توفيـــر محطـــات كهربـــاء رئيســـية 
وأخـــرى  ميـــاه  ومحطـــة  وفرعيـــة، 
حي، ووجود  لمعالجـــة مياه الصرف الصَّ
الخدمات والمرافق الرئيسة كالجوامع، 
حضانات وريـــاض األطفـــال، المدارس، 
ومراكـــٍز  رئيـــس  مستشـــفى  جامعـــة، 

صحية وعيادات، ومدينة رياضية تضم 
اســـتاد كرة قدم، باإلضافة إلى الحدائق 
المفتوحة، فضالً عن تصميمها الداخلي 
الـــذي يأتـــي ضمـــن التصاميـــم الحديثة 
للجيل الخامس للعمارات السكنية التي 
تنفذهـــا الـــوزارة فـــي المدن اإلســـكانية 
الجديدة ومشـــاريع المجمعات السكنية 

بمحافظات المملكة.
للسياســـات  المســـاعد  الوكيـــل  ونـــّوه 
والخدمات اإلســـكانية بوزارة اإلســـكان 
إلـــى أن توزيـــع وحـــدات مدينة ســـلمان 
يعد من المشـــاريع اإلسكانية التي تقوم 
الـــوزارة بتوزيعهـــا فـــي إطـــار البرنامـــج 
الزمنـــي للـــوزارة لتنفيـــذ أمر ســـمو ولي 
ســـكنية،  وحـــدة   5000 بتوزيـــع  العهـــد 
موزعـــة علـــى مشـــاريع مـــدن البحريـــن 
الجديدة ومشـــاريع المجمعات السكنية 

في محافظات المملكة.

تسليم شهادات شقق التمليك بمدينة سلمان الواقعة بالمحافظة الشمالية

المنامة - وزارة اإلسكان
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تنفيـــذا لتوجيهات مجلس الوزراء 
إلـــى التوعيـــة بالممارســـات التـــي 
فيـــروس  انتشـــار  دون  تحـــول 
أهابـــت   ،19 كوفيـــد  كورونـــا 
األوقاف الســـنية بكافة المواطنين 
الكـــرام والقائميـــن على المســـاجد 
والصاالت حث المصلين ومرتادي 
المساجد وصاالت المناسبات ومن 
يحضـــرون الجنـــازات فـــي المقابر 
إلـــى اتباع التعليمـــات الموصى بها 
مـــن وزارة الصحة، والمتوافقة مع 
المعاييـــر الدوليـــة لمنظمة الصحة 
صحـــة  علـــى  حفاظـــا  العالميـــة 

وسالمة المواطنين والمقيمين.
ونوهـــت فـــي الوقـــت نفســـه إدارة 
بالتعليمـــات  الســـنية  األوقـــاف 
الصحـــة  وزارة  مـــن  الصـــادرة 
والمتمثلة في تجنب الســـالم باليد 
واالكتفـــاء بإلقاء التحية، وغســـل 
اليدين بالماء والصابون باستمرار، 
وتجنـــب العناق وتقبيـــل اآلخرين، 

وتغطيـــة األنف والفم عند العطس 
بباطن الكوع أو باستخدام منديل 
بـــدالً مـــن اليـــد، إلى جانـــب تجنب 
حضـــور  أو  بالنـــاس  االختـــالط 

المجالس العامة.
بالتعليمـــات  التذكيـــر  وجـــددت 
الصـــادرة مـــن وزارة الصحـــة التي 
مـــن الواجـــب العمـــل بهـــا وخاصة 
القادميـــن من الدول المتفشـــي بها 
الفيـــروس والتي تتمثـــل في حال 
المرتبطـــة  باألعـــراض  شـــعورهم 
 19 كوفيـــد  كورونـــا  بفيـــروس 
وهي ارتفـــاع في درجـــة الحرارة، 
والســـعال، وصعوبة فـــي التنفس، 
بأحـــد  اختالطهـــم  حـــال  فـــي  أو 
المصابيـــن بالفيـــروس البقـــاء في 
مقر ســـكنهم فـــي غرفـــة منفصلة، 
واتبـــاع   ،444 برقـــم  واالتصـــال 
التعليمـــات التي ســـتعطى لهم من 
قبـــل الفريـــق الطبـــي، مـــع ضرورة 

تجنب االختالط باآلخرين.

“السنية” تهيب باألئمة دعوة المصلين للتقيد بتعليمات “الصحة”

إلـــى  تعميًمـــا  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  أصـــدرت 
المـــدارس الحكوميـــة والخاصة مـــع بداية الفصل 
الدراســـي الثانـــي، بشـــأن التعليمات واإلرشـــادات 
الواجـــب اتباعها للحفـــاظ على البيئة المدرســـية، 
ومنهـــا على وجـــه الخصوص ضـــرورة المحافظة 
على النظافـــة في المباني والصفوف والســـاحات 
والمرافـــق الصحيـــة وتفقدها باســـتمرار، وتوعية 
الشـــخصية، وااللتـــزام  النظافـــة  الطلبـــة بأهميـــة 
بنظافـــة البيئة المدرســـية وتقديم برامج توعوية 
صحيـــة ووضـــع اإلعالنـــات اإلرشـــادية، وااللتزام 
بتنفيذ اإلجراءات المعتادة عند تعرض أي طالب 
لوعكـــة صحيـــة بإعـــالم ولـــي األمر وأقـــرب مركز 
صحـــي تتعامـــل معـــه المدرســـة، باإلضافـــة إلـــى 
إعالم اإلدارة التعليمية عند الضرورة حفاًظا على 

سالمة الجميع.
يأتـــي ذلك في إطـــار الجهود التـــي تبذلها الوزارة 

تعميم اإلرشادات الصحيةلجعل البيئة المدرسية بيئة تعليمية آمنة.

توجيه المدارس إلعالم ولي األمر والمراكز 
بتعرض الطالب لوعكة صحية المنامة - األوقاف الجعفرية

بناء على التوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية، 
تهيـــب إدارة األوقاف الجعفريـــة بالمواطنين الكرام 
ومكاتـــب الســـفر ومنظمي رحـــالت الزيـــارة لألماكن 
الدينية إلى ضرورة إرجاء الســـفر في الوقت الحالي 
للـــدول التـــي أعلنـــت عـــن تفشـــي فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد كوفيـــد-١٩ وخصوصـــا الرحـــالت الدينية 
للمخاطـــر  نظـــرا  اإليرانيـــة؛  اإلســـالمية  للجمهوريـــة 
الكبيـــرة مـــن تفشـــي فيـــروس الكورونـــا. وباإلشـــارة 
إلـــى البيـــان الصـــادر عـــن وزارة الخارجيـــة ووزارة 
الصحـــة التي أعلنـــت أمس عن تســـجيل أول إصابة 
التنســـيق  وبعـــد  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  بالفيـــروس 
والتعليمـــات اإلرشـــادية الصادرة مـــن الفريق الطبي 
الوطنـــي لمكافحة فايروس كورونا المســـتجد تؤكد 
اإلدارة أهميـــة توخـــي الحـــذر وااللتـــزام بتعليمـــات 
الجهـــات الرســـمية المعنية؛ نظرا لألوضـــاع الصحية 
االســـتثنائية والحرجـــة الراهنة. كما أعربـــت اإلدارة 
عـــن شـــكرها لتفهـــم الجميـــع ولكافـــة الجهـــات التي 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  هـــذه  بتطبيـــق  بـــادرت 
الضرورية؛ حفاظا على صحة المواطنين والمجتمع.

“ الجعفرية” تجدد دعوتها 
بعدم السفر إليران

المنامـــة - بنـــا: أكـــدت وزارة الصحـــة علـــى أنهـــا تواصـــل 
إجراءاتها االحترازية لمكافحة انتشـــار فيروس الكورونا 
COVID-19، ودعـــت جميع فئـــات المجتمع البحريني من 
المواطنيـــن والمقيميـــن التبـــاع اإلرشـــادات والتعليمـــات 
الصحيـــة الصادرة من الوزارة للحفاظ على الصحة وعدم 

انتقال الفيروس.
وأكدت الوزارة على أنها ســـخرت جميع كوادرها الصحية 
العاملـــة بالـــوزارة وبالتعـــاون مـــع الجهـــات ذات العالقـــة 
بمملكـــة البحرين للتصدي للفيـــروس، والتأهب للتطورات 
والمســـتجدات، حســـب الخطط االحترازية التي وضعتها 
لحـــاالت الطوارئ والتعامل مع COVID-19، وذلك بعد أن 
أعلنت تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس الكورونا 
COVID-19 لمواطـــن بحرينـــي قـــادم مـــن إيـــران، حيـــث 

اتخـــذت للحالة اإلجراءات الالزمة للعالج والعزل، إضافة 
إلى اتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض.

وشددت الوزارة إلى ضرورة التقييد باإلرشادات والطرق 
للحـــد من انتشـــار الفيروســـات الضـــارة، والمتمثلة بغســـل 
اليديـــن بالمـــاء والصابـــون باســـتمرار، وضـــرورة تجنـــب 
الســـالم باليد واالكتفاء بإلقاء التحيـــة، وتجنب العناق أو 
تقبيـــل اآلخرين، وأهمية تغطية األنف والفم عند العطس 
بباطن الكوع أو باســـتخدام منديل بدال من اليد، وتجنب 

االختالط بالناس أو حضور المجالس العامة.
ودعت الوزارة إلى أهمية اتباع طرق تقوية المناعة وهي 
ممارسة الرياضة بشكل دائم واتباع نظام غذائي متكامل 
يحتوي على الخضروات والفواكه، وأخذ قسطًا كافيًا من 
النوم، إلى جانب شـــرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف. 

كمـــا دعت الـــوزارة لتجنـــب التدخيـــن، ومحاولـــة االبتعاد 
عـــن كافـــة المصادر المســـببة للتوتـــر والقلـــق، والتأكد من 
حصولك على كل التطعيمات حســـب جـــدول التطعيمات 

الموصى به من وزارة الصحة.
وتهيـــب الـــوزارة بكافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن إلـــى أنه 
في حال شـــعورهم باألعراض التاليـــة المرتبطة بفيروس 
كورونـــا COVID-19 مثـــل ارتفـــاع فـــي درجـــة الحـــرارة، 
والسعال، وصعوبة في التنفس، أو في حال سفرهم ألحد 
البلدان المصابة بالفيروس أو اختالطهم بأحد المسافرين 
إليها أو اختالطهـــم بأحد المصابين بالفيروس، البقاء في 
مقر ســـكنهم فـــي غرفـــة منفصلـــة، واالتصال برقـــم 444، 
واتبـــاع التعليمـــات التـــي ســـتعطى لهـــم مـــن قبـــل الفريق 

الطبي، مع ضرورة تجنب االختالط باآلخرين.

“الصحة” تدعو إلى التقيد باإلرشادات للحد من انتشار الفيروسات

“الصحة” تعلن عن إصابتين بـ “كورونا”
أحدهما سائق لتوصيل الطلبة وإغالق احترازي لـ 3 مدارس وروضة بسترة

أفادت وزارة الصحة بأنه وفور تســـجيلها 
ألول إصابـــة مؤكـــدة بفيـــروس الكورونـــا 
قـــادم  بحرينـــي  لمواطـــن   COVID-19
مـــن إيـــران عن طريـــق دبي تم نقلـــه فوًرا 
للعـــالج والعزل فـــي مركز إبراهيـــم خليل 
كانـــو الصحي بمنطقة الســـلمانية وتطبيق 
واتخـــاذ  للعـــالج  الالزمـــة  اإلجـــراءات 
التدابيـــر الضرورية لمن خالطهم المريض، 
باالتصـــال بكافـــة مـــن خالطهم مـــن األهل 
واألقـــارب وعمـــل التحليـــالت الالزمة لهم 
للتأكد من خلوهم من الفيروس ووضعهم 
بمركز الحجر الصحي المخصص للحاالت 

المشتبه بإصابتها لمدة 14 يوًما.
 وأشارت الوزارة إلى أن الشخص المصاب 
بالفيروس عاد إلى البحرين في تاريخ 21 
فبرايـــر الجاري قادًما من إيران عن طريق 
دبي ولم يتم رصد أي أعراض على الحالة 

عند وصوله لمطار البحرين. 
 وأفـــادت بأنهـــا قامت بالتواصـــل مع كافة 
المســـافرين علـــى نفـــس الرحلـــة التي كان 
عليها المصاب إلجراء الفحوصات الالزمة 
لهم والتأكد من ســـالمتهم مـــن الفيروس، 
موضحًة أن الشـــخص المصـــاب بفيروس 
كورونـــا كوفيـــد 19 يعمل ســـائًقا لتوصيل 

طلبـــة المدارس، وقـــد قـــام بتوصيل عدد 
مـــن الطلبـــة يـــوم األحـــد بعـــد عودتـــه من 
إيران إلى مدرســـة ابن النفيس االبتدائية 
للبنين في سترة ومدرسة سترة اإلعدادية 
للبنات وروضة القمر في ســـترة، حيث تم 
التواصـــل مع كافـــة الطلبـــة وأهاليهم وتم 
إجراء الفحوصـــات الالزمة لهم للتأكد من 

خلوهم من الفيروس.
 وأشـــارت إلى أنه ســـيتم إغالق المدارس 
التربيـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  المذكـــورة 

ا.  والتعليم لمدة أسبوعين احترازيًّ
وقـــررت وزارة التربية والتعليم في وقت 
الحـــق غلـــق مدرســـة ثالثة وهي مدرســـة 
ســـترة االبتدائيـــة للبنيـــن بعـــد المعلومات 
بشـــأن  الصحـــة  وزارة  مـــن  لهـــا  الـــواردة 
مخالطة الســـائق المصاب بالفيروس لعدد 
من طلبة المدرســـة، إثـــر مراجعة ولي أمر 
طالب للمستشـــفى، مفيـــدا بأن ابنه وعددا 
مـــن زمالئه قد اســـتقلوا الحافلة التي كان 
يقودهـــا ذات الســـائق المصـــاب، فتم أخذ 
بيانـــات اتصـــال أوليـــاء األمـــور واالتصال 
بهـــم للقيـــام بالفحـــص الـــالزم للتأكـــد مـــن 
ســـالمتهم. وبعـــد التنســـيق مـــع الجهـــات 
المختصـــة تقـــرر إغـــالق المدرســـة الثالثة 
احترازيا حتى إشـــعار آخـــر. وبذلك يرتفع 

عـــدد المدارس المغلقـــة إلى ثالث مدارس 
وروضة. وأعلنـــت الوزارة في وقت الحق 
تســـجيل حالـــة إصابـــة جديـــدة بفيروس 
الكورونـــا )كوفيد 19( بعد تشـــخيص حالة 
مواطنـــة بحرينيـــة قادمـــة من إيـــران عن 
طريـــق دبـــي عبر مطـــار البحريـــن الدولي، 
حيـــث تم فحصها فـــور وصولها إلى البالد 
وإجـــراء جميع التحاليل الالزمة وهي في 

القاعـــة المخصصـــة لهذا الغـــرض بالمطار، 
والتـــي أكـــدت إصابتهـــا بالفيـــروس لتبلـــغ 
بذلـــك عدد الحـــاالت المؤكـــد إصابتها في 

المملكة حالتين. 
كافـــة  اتخـــاذ  يتـــم  أنـــه  الـــوزارة  وبينـــت 
اإلجراءات الالزمـــة لفحص جميع الركاب 
القادمين من الدول الموبوءة ويتم نقلهم 
فـــورا للعـــالج فـــي حـــال ظهـــور أعـــراض 
الفيـــروس عليهـــم وتأكيد ذلـــك من خالل 
بهـــا مختبريـــًا  المعمـــول  التحليـــل  نتائـــج 
وعزلهـــم فـــي مركـــز إبراهيـــم خليـــل كانو 

الصحي بمنطقة السلمانية. 
المواطنـــة  أن  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
البحرينيـــة المصابة وصلت إلى البالد بعد 
زيـــارة إليران برفقـــة زوجها وأخت زوجها 
الرحلـــة، مؤكـــدة  الذيـــن رافقوهـــا خـــالل 
الوزارة أنه تم نقل مرافقي المصابة للعزل 
أيضا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم 

اصابتهم بالفيروس.
العامـــة  الخطـــة  أن  وأوضحـــت 
والبروتوكـــوالت الطبية لمكافحة فيروس 
الكورونا )كوفيد 19(، تم وضعها بناء على 
اإلرشـــادات العالميـــة وإرشـــادات مجلـــس 
الصحـــة الخليجي وحســـب مـــا أوصت به 

منظمة الصحة العالمية. 

المنامة - بنا

تعريف طلبة الجامعات بجائزة “حصة بنت سلمان للعمل التطوعي”
نظـــم المجلـــس األعلـــى للمرأة عـــددا من 
األنشـــطة والفعاليـــات فـــي إطـــار برنامج 
التعريف والترويج لجائزة صاحبة السمو 
الشـــيخة حصـــة بنـــت ســـلمان آل خليفة 
للعمـــل الشـــبابي التطوعـــي التـــي يعمـــل 
عليهـــا المجلـــس األعلـــى للمـــرأة بموجب 
 2011 للعـــام   )15( رقـــم  الملكـــي  األمـــر 
بإنشـــاء الجائـــزة؛ تخليـــدا لـــدور وعطاء 
المغفور لها بإذن هللا تعالى سمو الشيخة 
حصـــة بنـــت ســـلمان آل خليفة طيب هللا 
ثراهـــا في دعـــم مجاالت العمـــل الخيري 
ومؤسســـاته  واالجتماعـــي  والتطوعـــي 
المدنية. وعقد المجلس لقاء مفتوحا مع 
كل مـــن طلبة جامعة البحرين، والجامعة 
 ) AMA ( الملكيـــة للبنات، وطلبـــة جامعة
الدوليـــة، جـــرى خاللها تعريـــف الحضور 
بأهميـــة هـــذه الجائـــزة الهادفة إلى نشـــر 

وتعزيـــز مفهـــوم ثقافة العمـــل التطوعي، 
وإبـــراز قيمتـــه المعنويـــة كواجب وطني 
وإنســـاني، وتعزيـــز وتطويـــر دور األفراد 
والجماعات في تحقيق اإلنجاز واإلبداع 
واالستدامة لمشروعات العمل التطوعي، 
وتعزيز روح المنافســـة، وإبراز المبادرات 
الشـــبابية فـــي مجـــال تنفيذ مشـــروعات 

متميزة موجهة لخدمة المجتمع.
وأوضـــح جانـــب المجلـــس أنـــه بإمـــكان 
مـــن  التطوعيـــة  المشـــاريع  أصحـــاب 
البحرينيين الذين تنطبق عليهم شـــروط 
الترشـــح للجائـــزة المشـــاركة فيهـــا عبـــر 
الدخـــول للموقـــع اإللكترونـــي للمجلـــس 
بالجائـــزة،  الخاصـــة  االســـتمارة  ومـــلء 

مكافـــآت  تمنـــح  الجائـــزة  أن  موضحـــا 
نقديـــة ألفضـــل األعمـــال التطوعية على 

المستويين الفردي والجماعي.
وأوضـــح المجلس أن شـــروط المشـــاركة 
فـــي هذا الجائـــزة هي أن يكـــون المتقدم 
بحرينـــي الجنســـية، ويتـــراوح عمره بين 
18 و35 عاًمـــا، وأن تكـــون األعمـــال فـــي 

الفئـــة الجماعيـــة المشـــاركة تحـــت مظلة 
قانونيـــة أي تابعـــة إلحـــدى المؤسســـات 
مؤسســـات  أو  الجامعـــات  أو  التعليميـــة 

المجتمع المدني.
ويأتي إطالق النســـخة الثالثة من جائزة 
الشـــيخة حصـــة بنـــت ســـلمان آل خليفة 
للعمل الشـــبابي التطوعي بعدما شـــهدت 

الجائزة على مـــدى الدورتين الماضيتين 
نجاحا متزايدا تمثـــل في جودة األعمال 
المقدمـــة ســـواء علـــى المســـتوى الفردي 
أو حتى المســـتوى الجماعـــي، األمر الذي 
يعكـــس قيمة العمـــل التطوعي الشـــبابي 
فـــي مملكـــة البحريـــن، ورغبـــة الشـــباب 

البحريني من الجنسين في عمل الخير.
بنـــت  حصـــة  الشـــيخة  جائـــزة  وتشـــكل 
ســـلمان للعمل التطوعـــي إحدى مبادرات 
المجلس األعلى للمرأة المهمة في مجال 
دعم وتعزيـــز روح العمـــل التطوعي لدى 
الشباب في مملكة البحرين، بما يعزز من 
مجـــاالت العمـــل التطوعـــي لدى الشـــباب 
البحريني من الجنسين، ويشجعهم على 
المبـــادرة واإلبـــداع؛ مـــن أجـــل اآلخريـــن 
في مجال اشـــتهرت بـــه البحرين على مر 
تاريخها، وكان ســـببا في إثراء مجتمعها 

المدني.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الجامعة الملكية للبناتجامعة ) AMA ( الدوليةجامعة البحرين
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ا بين النائب والصحافي... المسافة قريبة جدًّ

Û  من المهام واألدوار الرئيســية المباشــرة وغير المباشــرة التي
يقــوم بهــا النائــب في كل أرجاء العالم هي الظن والشــك لكي 
يفّتــش ويطــرح األســئلة واألدوات التــي فــي يــده جميعهــا 
ومــن  الفســاد،  الحقائــق ومحاربــة  إلــى  الوصــول  أجــل  مــن 
هــذه المســألة ولــدت فكــرة الحصانــة، لكي تحمــي النائب من 

االستهداف.
Û  ورســالة الصحافة األساســية والتي ال يمكن أن يختلف عليها

اثنــان أو يتناطــح عليهــا جديــان، هــي كذلــك، الظــن والشــك 
وطــرح اإلثــارات واألســئلة والتحقيقــات االســتقصائية مــن 
أجــل الوصــول للحقائــق ال بــل يضاف إلى دورهــا دور آخر أال 
وهــو تعزيــز كل مــا هــو إيجابــي علــى األصعــدة االجتماعيــة 
والسياســية واالقتصاديــة والرياضيــة والوقــوف على األمور 
الســلبية إلصالحهــا، لذلــك الصحافــة والصحافــي مســتهدف، 
وحصانتهــا مســتمدة من دعم جاللــة الملك حفظه هللا ورعاه 
وأمره الســامي بعدم حبس أي صحافي بسبب الرأي، وإيمان 
سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بدور الصحافة الوطني.

Û  الفكريــة الصحافيــة  المؤسســة  ونحــن  الصحافييــن  نحــن 
الثفافيــة لنــا قيمنــا الوطنيــة التــي نعتــز بهــا ونســتمدها مــن 
المشــروع اإلصالحــي للملــك الــذي أثــار نهضــة إعالميــة على 

المستوى الفكري والمؤسسي واالجتماعي والشخصي.
Û  هــذا المشــروع الــذي أعلى الكلمــة الصادقة والموقــف النزيه 

والرأي الســديد في معالجة ما يدور على صعيد الشــأن العام، 
وهذه القيمة نحو مدعوون بأن ال نفّرط فيها تحت أي ظرف 
مــن الظروف ال بالتبذيــر وال بالتقتير، فنحن اليوم نعيش في 

عصر ذهبي عنوانه الحرية المسؤولة.
Û  ويجــب أن نلتــف تحــت هــذه القيمــة المضافــة فــي حياتنــا 

السياســية مــن أجل مناقشــة ومعالجة كل ما يمــور به الواقع 
البحريني من أحداث يومية ونقل صوت المواطن بكل أمانة 
ومصداقية، فحينما نرى في جلسة مجلس النواب من يبكي 
لحال مرضى السرطان هو ال يهدم إنجازات وزارة الصحة بل 

يريد األفضل لمرضى السرطان.
Û  نــزار قبانــي يقــول: األدب الحقيقــي هو أدب تســليط الضوء 

على المشاكل أدب معارض يطرح األسئلة، وإن قلنا أنه ليست 
هنالــك مشــاكل وليــس باإلمــكان أفضــل مــن مــا كان، فلنغلــق 
أبوابنا ونضع أقالمنا”. وهذا هو سر تألق ونجاح العمالق نزار 
الذي أخرج قضية الحب المدانة سلًفا من الغرف المغلقة إلى 

الشارع بفضل نضاله في هذا الصعيد.
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ــات” ــبـ ــلـ ــج” و“طـ ــ ــاريـ ــ ــا عـــبـــر “كـ ــه ــل ــي ــوص دارســـــــة ت

الفضالة: ديناران كلفة توصيل حزمة أكياس القمامة

رفع مجلس بلدي المنطقة الشــمالية خطاب لوزير األشــغال وشــؤون البلديات 
بشأن آخر مستجدات تطبيق مقترح توصيل أكياس القمامة لذوي الهمم وكبار 

السن، التي سبق أن أصدر وزير األشغال فيه قرارا لتنفيذه من قبل البلدية. 

البلـــدي  العضـــو  ومـــن جهتـــه، طالـــب 
عبـــدهللا القبيســـي الجهـــاز التنفيـــذي 
بتوضيـــح آليـــة عمـــل القـــرار الـــوزاري 
الصادر فـــي أكتوبر الماضي، خصوصا 
مع اســـتمرار الشكاوى بشـــأن استمرار 
أزمـــة أكيـــاس القمامة فـــي المحافظة 
وغلق البلدية األبواب أمام المواطنين.

لصـــرف  وجـــه  الوزيـــر  أن  وأضـــاف 
األكيـــاس بأثـــر رجعـــي إال أن البلديـــة 
تقوم باتخاذ آليـــة مغايرة عبر إعطاء 
فقـــط  واحـــدة  حزمـــة  مواطـــن  كل 

مـــن األكيـــاس دون صـــرف األكيـــاس 
الخاصـــة باألشـــهر الســـابقة فـــي حين 
ان هنـــاك من يترقب األكيـــاس منذ 4 

أشهر.
ومـــن جهتهـــا، قالـــت مدير عـــام بلدي 
المنطقة الشـــمالية لمياء الفضالة، انه 
يصعـــب تنفيـــذ القرار مع عـــدم وجود 
قوائـــم لـــذوي الهمم وكبار الســـن ممن 

يرغبون في إيصال األكياس إليهم. 
وتابعت أن البلدية في طور التفاوض 
بشـــأن توصيل األكياس عبر شـــركتي 

الكلفـــة  أن  إال  “كاريـــج”،  و  “طلبـــات” 
العاليـــة تصل إلـــى ديناريـــن لتوصيل 
حزمـــة واحـــدة مـــن أكيـــاس القمامة، 

صـــرف  أجهـــزة  وضـــع  أن  موضحـــة 
أكيـــاس القمامة في مراحلـــه النهائية 

وستحل مشكلة الصرف.

من جلسة بلدي الشمالي

نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية ياسين زينل

مستشفى غسيل كلى بالشمالية
ــن ــ ــري ــ ــح ــ ــب ــ ال فـــــــي  بــــالــــكــــلــــى  مــــــريــــــض   1300

المنطقـــة  بلـــدي  مجلـــس  أوصـــى 
الشـــمالية فـــي اجتماعـــه االعتيـــادي 
الثاني عشـــر أمس اإلثنين بالموافقة 
على مقترح إنشاء مستشفى غسيل 
كلى في المحافظة الشمالية والمقدم 

من العضو البلدي عبدهللا القبيسي.
اقتـــراح  تقديـــم  القبيســـي  وبـــّرر    
المستشـــفى المتخصـــص هـــو عـــدم 
المـــرض  لهـــذا  مستشـــفى  وجـــود 
ولتزايـــد حـــاالت مرضـــى الكلـــى في 
البحريـــن، وقـــال إن عـــدد المصابين 
بمرض الكلى والذي يترّددون لعملية 
غسيل الكلي باستمرار يقارب 1300 
مصـــاب حســـب وزارة الصحة بينهم 
700 مريـــض يتـــرددون علـــى مجمع 
السلمانية الطبي ومركز عبد الرحمن 
 100 عـــن  فضـــاً  بالبســـيتين،  كانـــو 
مريـــض يتـــرددون على المستشـــفى 

العسكري.
غســـيل  األجهـــزة  عـــدد  أن  وبيـــن   
الكلـــى في مجمـــع الســـلمانية الطبي 
مركـــز  فـــي  جهـــاًزا  و60  جهـــاًزا   30
كانو بالبســـيتين. بينما يخصص لهم 
160 ســـريًرا فقط لـــكل هذه األعداد، 
موضًحـــا أن البحرين بحاجة للمراكز 

المتزايـــدة  لألمـــراض  المتخصصـــة 
والمزمنـــة كأمـــراض الســـكلر والقلب 
مـــن  وغيرهـــا  والكلـــى  والســـرطان 

األمراض.
وأوضـــح أن وزارة الصحـــة صّرحت 
بـــأن تكلفـــة إنشـــاء أي مركـــز صحي 
يقـــّدر بــــ 5 ماييـــن دينار، مؤكـــًدا أن 

دمج العيادات والمراكز التخصصية 
يوفـــر  واحـــد  عـــام  مستشـــفى  فـــي 

الميزانيات.
من جهته، قال البلدي فيصل شبيب 
إن المحافظة الشمالية هي الوحيدة 
دون المحافظات األخرى التي تخلو 
من مستشـــفى عـــام أو مجمـــع طبي 
كبيـــر يحـــوي العيـــادات التخصصية 
علـــى الرغـــم مـــن كونهـــا المحافظـــة 
األكثر كثافة سكانية، مؤّيًدا المقترح 
وتخفيـــف  الضغـــط  لتقليـــل  وذلـــك 

االزدحام.
واقترح شـــبيب إطاق اسم المغفور 
بـــن ســـلمان ال  الشـــيخ عيســـى  لـــه 
العـــام  المستشـــفى  علـــى  خليقـــة 
بالشـــمالية الـــذي ســـيحوي عيـــادات 
تخصصيـــة باإلضافة إلـــى مختبرات 

البحث العلمي.

 

وافـــق مجلـــس بلـــدي المنطقة الشـــمالية باإلجمـــاع على رفع 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  لوزيـــر  توصيـــة 
العمرانـــي بإنشـــاء مســـبح أولمبـــي فـــي المحافظة الشـــمالية 

المقدم من البلدي عبدهللا القبيسي. 
ويتضمـــن االقتـــراح إنشـــاء مســـبح أولمبي؛ من أجـــل توفير 
المـــكان المائـــم للشـــباب لصقـــل مواهبهم، ومن أجـــل توفير 
مكان الســـتقبال المسابقات والدوريات لهذه الرياضة إقليميا 
وعالميـــا، وذلـــك لعدم وجود مســـابح على مســـتوى عال في 
البحريـــن الســـتقطاب البطـــوالت العالمية، ويهـــدف االقتراح 
إلـــى توفير مســـبح عالمـــي الســـتقبل الســـباقات العالمية في 
الســـباحة، وجـــذب ســـياحي زيـــادة فـــي رصيد الســـباحة في 

المملكة. 
وقـــدر االقتراح أن يكون طول المســـبح 50 مترا وعرضه 25 
مترا، ويكون مقســـما إلى 12 حارة وعمقه أكثر من 10 أمتار، 
حيث أن رياضة القفز الهوائي من المنصة تحتاج عمقا كبيرا 

وذلـــك ألمان الاعـــب وضمان عـــدم وصول جســـده ألرضية 
الحـــوض مـــع العلـــم أن حمامـــات الســـباحة األولمبيـــة يكون 

عمقها الموصي به هو 3 أمتار.

الســــتــــقــــبــــال الـــــســـــبـــــاقـــــات الــــدولــــيــــة

مسبح أولومبي بمقاييس عالمية

وافـــق مجلس بلدي الشـــمالية في اجتماعه 
أمـــس علـــى رفـــع توصيـــة لوزيـــر األشـــغال 
العمرانـــي  البلديـــات والتخطيـــط  وشـــؤون 
بمقتـــرح إعـــادة تأهيـــل وتشـــجير وتجميل 
لجميـــع  والمخـــارج  المداخـــل  الشـــوارع 
الـــدورات بمدينـــة حمـــد مـــن الـــدوار 1 إلـــى 
دوار22 والمقدم من العضو محمد الظاعن.

وبيـــن الظاعـــن أنـــه تماشـــيا مـــع توجيهـــات 
القيادة بتشـــجير وتجميل شوارع البحرين 
الرئيســـة جاء هذه المقترح، فضا عن كون 
مدينة حمد تقع ضمن مسارات الزوار لحلبة 

البحرين للفورميا.
ولفـــت إلـــى أن هنـــاك الـــوزارة تعمـــل علـــى 
مشـــروع لتطويـــر الشـــوارع مـــن الـــدوار 1 
إلـــى دوار 10 كمرحلـــة أولـــى، مطالبـــا بضم  

الـــدورات مـــن 11 إلـــى 14 ضمـــن المرحلـــة 
األولى، على أن تشمل تطوير بقية الدورات 

في مراحل التالية.
مـــن جهتها، قالت مدير عـــام بلدية المنطقة 
الشـــمالية لميـــاء الفضالـــة أن طبيعة مدينة 

تشـــجير  دون  تحـــول  الصحراويـــة  حمـــد 
وزراعـــة كثيـــر مناطقها خاصـــة لصعوبة مد 

خطوط الري في كل المناطق.
مـــن جهتـــه، بيـــن ممثـــل الجهـــاز التنفيـــذي 
مناطـــق  كبيـــرا  جـــزءا  أن  الصفـــار  حســـين 
الشـــوارع  مـــن  الداخليـــة  حمـــد  مدينـــة 
الرئيســـة فـــي حـــدود عقـــارات المبنيـــة غير 
للخدمـــات  محـــددة االســـتخدام ومملوكـــة 
األرضيـــة، فـــي حيـــن أن جزءا منهـــا ال يزال 
تحـــت دراســـة وزارة اإلســـكان، موضحا أن 
البلدية تطمح أن تطوير وتشـــجير المنطقة 
حســـب الميزانية المتاحـــة، مقترحا تحديد 
األولويـــات في االقتراح المرفوع؛ لتســـهيل 

العمل فيه أو توزيعه على مراحل.

مــــــــــــــــوزع عـــــــلـــــــى عـــــــــــــدة مـــــــراحـــــــل

مقترح لتشجير وتطوير دوارات مدينة حمد

المنامة - بنا

صرح قائد خفر السواحل أن الدوريات البحرية تمكنت من ضبط قارب على متنه ثاثة 
بحارة يحملون جنســـية عربية، كانوا يقومون باصطيـــاد الروبيان والمحظور صيده في 
هـــذه الفترة من العـــام، بموجب القرار الوزاري الصادر في هذا الشـــأن، منوها في الوقت 
ذاتـــه إلـــى ضبـــط أدوات صيد ممنوعة على متن القارب. وأوضـــح أن ضبط القارب ومن 
كانـــوا علـــى متنه، جاء بعـــد إنذارهم ودعوتهم للتوقف، إال أنهم لم يمتثلوا، ما اســـتدعى 
اســـتخدام القوة للســـيطرة على القارب، مضيفا أنه ســـيتم التعامل مع القوارب السريعة، 
والتي يتم إنذارها وال تتوقف وال يســـمح مســـتخدموها لرجال األمن بممارسة واجبهم ، 
ضمن اإلجراءات القانونية والتي قد تعرض مرتكبيها للخطر، وخصوًصا في فترة الليل. 
وأضـــاف أنـــه جاري اســـتكمال اإلجراءات القانونيـــة الازمة؛ تمهيدا إلحالـــة القضية إلى 
النيابـــة العامـــة. ودعا قائد خفر الســـواحل البحارة للتعاون في إنفـــاذ القوانين والتوقف 
للتعريف عن هوياتهم؛ حتى ال يتعرضون للخطر نتيجة االشتباه في تحركات قواربهم.

إيقاف بحارة بالقوة كانوا يصطادون الروبيان
الرفاع - بلدية الجنوبية

نظمت بلدية المنطقة الجنوبية حمات تفتيشية في 
األســـواق التابعـــة لها في نطاق المحافظـــة الجنوبية؛ 
وذلـــك للتأكـــد من التزام أصحاب فرشـــات األســـماك، 
بقـــرار وزير األشـــغال وشـــؤون البلديـــات والتخطيط 
العمرانـــي عصام خلف رقم )18( لســـنة 2020، بشـــأن 
حظـــر صيـــد أو تـــداول أو بيـــع الروبيان، بـــدءا من 1 

فبراير حتى 31 يوليو 2020.
وأشـــارت البلديـــة إلى أنها شـــكلت فريـــق عمل يقوم 
بجـــوالت يوميـــة؛ للتأكـــد مـــن تنفيـــذ القـــرار، وضبط 
المخالفيـــن وتحويلهـــم للجهـــات المختصـــة التخـــاذ 
اإلجـــراءات القانونية تجاههم، مشـــيرا إلـــى أن هناك 

تفهما وتعاونا من قبل أصحاب الفرشات مع موظفي 
البلدية لتنفيذ القرار.

ونوهـــت المادة الرابعة إلى أن “كل من يخالف أحكام 
هـــذا القـــرار يعاقـــب بالعقوبات المنصـــوص عليها في 
المرســـوم بقانون رقم )20( لســـنة 2020 بشأن تنظيم 

صيد وحماية الثروة البحرية.
وكان وزير “األشغال” قد أوضح في تصريح صحافي 
أن “القـــرار يأتـــي حرصا مـــن الـــوزارة للمحافظة على 
الثـــروة البحريـــة بمـــا يســـهم فـــي تنمية هـــذا القطاع 
وسعيا لحماية المخزون السمكي في مملكة البحرين؛ 
لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة للثـــروات البحرية، في 

ظل الممارسات الخاطئة لطرق الصيد”.

“بلدية الجنوبية”: حمالت تفتيشية للتأكد من تطبيق حظر صيد الروبيان

ال غياب
بــحــضــور جــمــيــع اعـــضـــاءه عقد 
الشمالية  المنطقة  بلدي  مجلس 
ــادي الــثــانــي  ــيـ ــتـ اجــتــمــاعــه االعـ
للفصل  الــثــانــي  ــدور  الـ مــن  عشر 

التشريعي الخامس

تغطية: ليلى مال اهلل 
تصوير:خليل ابراهيم           
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