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’hCG øWGƒªdG áë∏°üe ™°†J ∂∏ªdG äÉ¡«LƒJ :ó¡©dG »dh

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØ∏d á©HÉàdG äÉ«∏ª©dG áaôZ ¬JQÉjR iód ó¡©dG »dh ƒª°S |

á``ØFÉW hCG ø``jO hCG ¥ô``Y ø``«H ¥ô``Øj ’ ¢``Shô«ØdG
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 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ó```̀cCG
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
 ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 »a  É``̀ehO  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  áë∏°üe  ™`̀°`̀Vh
 Oƒ¡édG áaÉc ¢ùjôμJh ,∫hC’G ΩÉ≤ªdG
 ¬àeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ¬H  ΩÉªàgÓd
 Iô°†M  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  ≈```̀ dEG  GOÉ`̀æ`̀à`̀ °`̀SG
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 ƒgh ,ióØªdG OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N ∫BG
 ¢ùªj  Ée  ¿CÉ`̀H  ¬àdÓL  ¬«∏Y  ócDƒj  Ée
 √òg  ≈∏Y  Éª«≤e  hCG  Gó``MGh  ÉæWGƒe

.¬∏ªcCÉH øWƒdG ¢ùªj ¢VQC’G
 áμ∏ªªdG  ¿CG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ±É``̀°``̀VCGh
 áaÉc  á¡LGƒe  ≈∏Y  É¡JQó≤e  âàÑKCG
 ≈`̀dEG  É`̀ª`̀FGO  ≈©°ùJ  »`̀gh  äÉjóëàdG
 ®ÉØëdG ≈dEG á«YÉ°ùdG ÉgOƒ¡L ∞«ãμJ
 ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°Uh øeCG ≈∏Y
 ¬JòîJG Ée QÉWEG »a ∂dPh ,ø«ª«≤ªdGh
 á«FÉbhh  á`̀jRGô`̀à`̀MG  äGAGô````̀LEG  ø`̀e
 ó«aƒc)  ÉfhQƒμdG  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d

 äGAGô```̀LEG  ø`̀e  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  É``̀eh ,(19
 ,áeOÉ≤dG á∏MôªdG ™e πeÉ©à∏d §£Nh
 ¢Shô«ØdG  áëaÉμe  »`̀a  º¡°ùj  É`̀ª`̀H

.¬æe ájÉbƒdGh
 Ωƒ«dG  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ¿EG  √ƒª°S  ∫É``̀bh
 áëaÉμªd  IóYÉ°üàe  äÉjóëJ  ¬LGƒj
 …òdG (19 ó«aƒc) ÉfhQƒμdG ¢Shô«a
 …CG  hCG  ø``jO  hCG  m¥ô``̀Y  ø«H  ¥ô`̀Ø`̀j  ’
 ,áØFÉW hCG »YÉªàLG hCG …ôμa AÉªàfG
 Oƒ¡édG  ôaÉ°†J  ÖLƒà°ùj  Ée  ƒ`̀gh
 ßØëj  ÉªH  ¬d  …ó°üàdGh  ¬àëaÉμªd

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U
 √ƒª°S  IQÉ````̀jR  ió``̀ d  ∂``̀ dP  AÉ``̀L
 QÉ`̀ Ñ`̀c ø```̀e Oó````̀Y Qƒ``°``†``ë``H ¢```̀ù```̀eCG
 á©HÉàdG  äÉ«∏ª©dG  áaôZ  ø«dhDƒ°ùªdG
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØ∏d
 »dh  õcôe  »a  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 á«Ñ£dG  çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dGh  ÖjQóà∏d  ó¡©dG
 å«M  ,…ô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀©`̀ dG  ≈`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H
 äGAGô`̀LE’G  ô«°S  ≈∏Y  √ƒª°S  ¿CÉªWG
 øª°V IòîàªdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G

 ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG
.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc

 ájõgÉédG ¿CG  ≈dEG  √ƒª°S QÉ°TCGh
 á«æWƒdG  QOGƒ`̀μ`̀ dG  É¡H  ™àªàJ  »`̀à`̀dG
 á∏ªàëªdG  äÉjóëàdG  ™«ªL  á¡LGƒªd

 ¢Shô«ØdG QÉ°ûàf’ …ó°üàdG »a º¡°ùJ
 ¿hÉ©J  á«ªgCÉH  É kgƒæe  ,¬àëaÉμeh
 áYô°S  π«©Øàd  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  áaÉc
 á∏ªàëe  äGóéà°ùe  …CG  ™e  πeÉ©àdG
 ¬fÓYEG  ºàj  ÉªH  ΩGõ`̀à`̀d’G  IQhô`̀°`̀Vh

 ßØëj  ÉªH  á`̀«`̀dhó`̀dG  ô«jÉ©ª∏d  É`̀ k≤`̀ah
.™«ªédG áeÓ°S

 ¢`̀Uô`̀ë`̀ dG  ¿EG  √ƒ``̀ª``̀°``̀S  ∫É`````̀bh
 AÉ°†YCG  áaÉc  ¬jóÑj  …òdG  ΩÉªàg’Gh
 á«©jô°ûàdGh  ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG

 ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ø`̀«`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀eh
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdGh  »`̀∏`̀gC’Gh
 Éeh  ,ó`̀MGƒ`̀dG  øjôëÑdG  ≥jôa  øª°V
 ácôà°ûe  á«dhDƒ°ùe  øe  ¬H  ¿ƒ©àªàj
 …ó°üàdG  ≈∏Y  É¡ØJÉμJ  π°†ØH  IQOÉ`̀b

 Éª«a  äGQƒ`̀£`̀à`̀dGh  äÉjóëàdG  áaÉμd
 ó«aƒc)  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H  ≥∏©àj

.(19
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édÉH  √ƒª°S  √ƒfh
 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  áaÉc  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG

 ó«aƒc)  ÉfhQƒμdG  ¢Shô«a  áëaÉμªd
 ∞«ãμàd  πª©dG  á`̀jQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh  (19
 Égôjƒ£Jh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 áeÓ°Sh  áë°U  õjõ©J  »a  º¡°ùj  ÉªH

 .ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

:»æWƒdG ≥jôØdG äÉ«∏ªY áaôZ ¬JQÉjR iód ó¡©dG »dh   

¬∏ªcCÉH øWƒdG ¢ùªj ¢VQC’G √òg ≈∏Y Éª«≤e hCG  GóMGh ÉæWGƒe ¢ùªj Ée
á``ØFÉW hCG  »``YÉªàLG hCG  …ô``μa AÉ``ªàfG …CG  hCG  ø``jO hCG  ¥ô```Y ø```«`H ¥ô```Ø`j ’ É``fhQƒ`c ¢``Shô`«`a

 ô`̀jRh  »ë«eôdG  óªëe  ø`̀H  »∏Y  ¬``Lh
 äGAÉØμ∏d ôjó≤Jh ∫ÓLEG á«ëJ ΩÓYE’G ¿hDƒ°T
 ≈∏Y  ô°TÉÑJ  »àdG  áaôàëªdG  á«Ñ£dG  á«æWƒdG
 øjôaÉ°ùªdG  áaÉc  ≈∏Y  ∞°ûμdG  áYÉ°ùdG  QGóe
 ¢Shô«ØH  IAƒ`̀Hƒ`̀ª`̀dG  ∫hó``̀ dG  ø`̀e  ø«eOÉ≤dG
 º¡dƒ°Uh  Qƒ`̀a   z19-COVID{ÉfhQƒc
 ,òaÉæªdG  ∞∏àîe  ôÑY  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈`̀dEG
 ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ¿hÉ©àH  G kó«°ûe
 ≈∏Y  º¡Hƒ∏b  â©ªàLG  øjòdG  áμ∏ªªdG  ¢`̀VQCG
 É k«dÉY É k«Yh ¢ùμ©j ó¡°ûe »a ,øjôëÑdG  ÖM
 øjôëÑdG  Ö©°T  É¡«∏Y  πÑ oL  á«æWh  É`̀ kMhQh

.É¡∏gCG áeÓ°Sh áμ∏ªªdG øeCG ≈∏Y É kXÉØM
 ÖMÉ°üd áã«ãëdG á©HÉàªdG ¿CG ≈∏Y Oó°Th
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N
 QGó`̀e  ≈∏Y  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 äGAGô```̀LEGh  ¢Shô«ØdG  äGQƒ`̀£`̀à`̀d  áYÉ°ùdG
 √QÉ°ûàfG  ™æªd  ájRGôàM’G  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 √ƒª°S ¢`̀Uô`̀M ø`̀ª`̀°`̀V  »``̀JCÉ``̀J  ,OÓ``̀Ñ``̀ dG  »``̀a
 áaÉc  ô«aƒJ  ¿Éª°†d  á«°üî°ûdG  ¬à©HÉàeh
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  á«ë°üdG  äÉeóîdG
 π©Lh ,º¡d á«ë°üdG ájÉYôdG π°†aCG  ºjó≤Jh
 ,äÉjƒdhC’G  ¢SCGQ  ≈∏Y øjôëÑdG  πgCG  áeÓ°S
 ¢†HÉædG Ö∏≤dG ƒg ó¡©dG »dh ƒª°S ¿CG G kócDƒe

 Ihó`̀b  ô`̀«`̀Nh  ,¬∏Ñ≤à°ùeh  ø`̀Wƒ`̀dG  ÜÉÑ°ûd
 áeóN  OÉédG  πª©dGh  »fÉØàdGh  IOÉ«≤dG  »a
 πX »a ø«æWGƒªdG äÉ©∏£àd É k≤«≤ëJh øWƒ∏d
 Iô°†M  IOÉ«≤H  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 øY ΩÓ`````̀YE’G ¿hDƒ``̀ °``̀ T ô````̀jRh Üô`````̀YCGh
 á«°ùæédG  ¿hDƒ°ûd  ¿Éæàe’Gh  ôjó≤àdG  ≠dÉH
 ∑QÉªédG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  á`̀eÉ`̀ bE’Gh  äGRGƒ``é``dGh

 á«æeC’G Iõ¡LC’Gh »fóªdG ¿Gô«£dG ¿hDƒ°Th
 »àdG  É¡JÉ°ù°SDƒeh  á`̀dhó`̀dG  Iõ`̀¡`̀LCG  á`̀aÉ`̀ch
 øWƒdG áeÓ°S πLCG øe QÉ¡ædÉH π«∏dG π°UGƒJ
 ¢VQÉY  …CG  øe  øjôëÑdG  ƒ∏N  øe  ócCÉàdGh
 ¿hÉ©àdG ¿CG É kØ«°†e ,áeGóà°SGh IAÉØμH »ë°U
 á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™«ªL  ø`̀«`̀H  ≥«°ùæàdGh
 ô«î°ùJ  ≈```dEG  ±ó`̀¡`̀j  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  ∞∏àîªH
 ¬«a  Éªd  áaÉc  á«æWƒdG  äÉ«fÉμeE’Gh  äGQó≤dG
 ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,ø«æWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe
 øY  ´ÉaódG  »a  IQôÑdG  øjôëÑdG  AÉæHCG  »fÉØJ
 ±ô oY ÉªdÉ£∏a Üô¨à°ùªdG ôeC’ÉH ¢ù«d º¡æWh
 ºMÓàdGh  áYÉé°ûdÉH  »aƒdG  øjôëÑdG  Ö©°T

.±hô¶dGh ∞bGƒªdG ∞∏àîe »a
 ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀ «`̀ æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dÉ`̀ H ÜÉ```````gCGh
 É`̀gQOÉ`̀ °`̀ü`̀e ø```e QÉ````Ñ````NC’G AÉ``≤``à``°``SG ≈`````dEG
 äÉ©FÉ°ûdG  ∞∏N  QGô`̀é`̀f’G  Ωó`̀Yh  á«ª°SôdG
 IQGRh  ¿CG  G kócDƒe  ,á≤«bódG  ô«Z  äÉeƒ∏©ªdGh
 É¡JÉ°üæe  ∞∏àîe  ô`̀Ñ`̀Yh  ΩÓ```̀YE’G  ¿hDƒ`̀ °`̀ T
 ™°†J  á«fhôàμdE’Gh  á«YGPE’Gh  á«fƒjõØ∏àdG
 »a  ∫hCÉ````̀H  k’hCG  ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 Gòg  ≈∏Y  ôªà°ùà°Sh  ,äGóéà°ùªdG  IQƒ°U
 »a  á«æWƒdG  É¡à«dhDƒ°ùe  øe  É kbÓ£fG  è¡ædG
 IAÉØμH  ábƒKƒªdG  á≤«bódG  áeƒ∏©ªdG  ºjó≤J

.á«aÉØ°Th

á«ª°SôdG ÉgQOÉ°üe øe QÉÑNC’G AÉ≤à°SG ≈dEG ƒYój ΩÓYE’G ôjRh
á≤«bódG ô``«Z äÉeƒ∏©ªdGh äÉ``©FÉ°ûdG ∞∏N QGô``éf’G Ωó``Yh

.ΩÓYE’G ôjRh |

»```̀ dhó```̀ dG ø```jô```ë```Ñ```dG ¢```Vô```©```e π```̀ «```̀LCÉ```̀J
ΩOÉ````̀ ≤````̀ dG ΩÉ`````̀ ©`````̀ dG ≈`````````̀ dEG ≥```̀ FGó```̀ ë```̀ ∏```̀ d

 »àdG  áYQÉ°ùàªdG  äGóéà°ùªdG  Aƒ°V  »a
 á«dƒÄ°ùªH  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  É¡©e  πeÉ©àJ
 Ωõ∏j  É`̀e  π`̀c  ≥«Ñ£Jh  ô«aƒàd  ô«Ñc  ¢`̀Uô`̀Mh
 »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°U ≈∏Y ®ÉØë∏d
 á¡LGƒe  »a  áægGôdG  á«ªdÉ©dG  ±hô¶dG  πX
 kGò«ØæJh  ,(19  -  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 çQGƒμdG  á¡LGƒªd  á«æWƒdG  áæé∏dG  äÉª«∏©àd

 äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dGh  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G  π`̀«`̀LCÉ`̀J  »`̀a  ô¶ædÉH
 ø∏©J  ,ó«©°üdG  Gòg  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  Oƒ¡L  ºYód
 øY »YGQõdG ´É£≤dG á«ªæàd á«æWƒdG IQOÉÑªdG
 »dhódG  øjôëÑdG  ¢Vô©e  áeÉbEG  óYƒe  π«LCÉJ
 ΩOÉ≤dG  ΩÉ©dG  ¬d  Qô≤ªdG  √óYƒe  ≈`̀dEG  ≥FGóë∏d

.≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH ,(2021)
 ΩÉªàg’G  ≥∏£æe  øe  QGô≤dG  Gò`̀g  »JCÉjh

 QGhõ`̀ dGh  ø«cQÉ°ûªdG  áë°U  ≈∏Y  ¢UôëdGh
 øe  kÉeGõàdGh  ,É¡LQÉNh  øjôëÑdG  π`̀NGO  øe
 »YGQõdG  ´É£≤dG  á«ªæàd  á«æWƒdG  IQOÉÑªdG
 »a  áeƒμëdG  É¡dòÑJ  »àdG  Oƒ¡édG  IófÉ°ùªH
 ,áàbDƒªdGh  áFQÉ£dG  ±hô`̀¶`̀dG  √ò`̀g  AGƒ`̀à`̀MG
 áë°üdG ΩGhO ™«ªé∏d ø«æªàe ,≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉH

.á«aÉ©dGh

 ≈``̀ ∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀ª`̀ dG Oó``̀ °``̀ T
 ≈`̀∏`̀Y á``̀ «``̀ eÓ``̀ °``̀ SE’G ¿hDƒ``̀ °``̀û``̀∏``̀ d
 ≈dEG ôØ°ùdG øY ´Éæàe’G IQhô°V
 ¢Shô«a  É¡«a  »°ûØàªdG  ∫hó``̀dG
 »∏ëàdG  á«ªgCG  GócDƒe  ,ÉfhQƒc
 øe πc iód áeRÓdG á«dhDƒ°ùªdÉH
 hCG  ,¢VôªdG  ¢VGôYCG  ¬«∏Y ô¡¶J
 ∫hódG ióMEG øe OÓÑdG ≈dEG »JCÉj
 QÉÑNEÉH  QOÉ`̀Ñ`̀j  ¿CÉ``̀H  ,IAƒ`̀Hƒ`̀ª`̀dG
 ;É¡©e ¿hÉ©àjh á«æ©ªdG äÉ¡édG
.¬«æWGƒeh ¬∏gCGh ¬°ùØæd kájÉªM

 ¢ù∏éª∏d  ¿É«H  »a  ∂dP  AÉL
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a ∫ƒ``̀M ¢`̀ù`̀eCG

 :¬«a AÉL ,(19 ó«aƒc)
º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH

 ,ø«ªdÉ©dG  ÜQ  ¬`̀∏`̀d  ó`̀ª`̀ë`̀dG
 Éæ«Ñf  ≈∏Y  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dGh  IÓ`̀°`̀ü`̀dGh
 .ø«©ªLCG  ¬Ñë°Uh  ¬dBGh  ,ºjôμdG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿EÉ`̀ a  ,ó©H  É`̀eCG
 ™`̀HÉ`̀à`̀j á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G ¿ƒ`̀Ä`̀°`̀û`̀∏`̀ d
 QÉ°ûàfG  äÉ«YGóJ  ≠dÉH  ΩÉªàgÉH
 (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒμdG  ¢Shô«a
 G kô`̀NDƒ`̀e ¬`̀dƒ`̀°`̀Uhh ,º`̀dÉ`̀©`̀dG »`̀a
 øªã«d  ¬fEGh  ,Iõjõ©dG  ÉfOÓH ≈dEG
 Oƒ¡édG  Oó`̀°`̀ü`̀dG  Gò`̀g »`̀a  É`̀ k«`̀dÉ`̀Y
 á¡LGƒe  »a  Iô«ÑμdG  á«eƒμëdG
.√QÉKBG øe óëdGh ,¢Shô«ØdG Gòg
 ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  ¿EGh

 ≈∏Y º``̀jô``̀μ``̀dG  ¬`̀ HÉ`̀ à`̀ c  »``̀ a  å``̀M
 ≈`̀ bQCG  ø`̀e  ÉgôÑàYGh  ,IQÉ`̀¡`̀£`̀dG
 óÑ©dG  π`̀gDƒ`̀J  »àdG  äÉ«cƒ∏°ùdG
 øªd ≈`̀dÉ`̀©`̀J ¬`̀∏`̀ dG Ö`̀ë`̀H Rƒ`̀Ø`̀«`̀d
 ¬fÉëÑ°S  ∫ƒ`̀≤`̀«`̀a  É`̀¡`̀H  ∞`̀°`̀ü`̀à`̀j
 nø« pHG sƒsàdG tÖ pëoj n¬s∏dG s¿pEG{ :≈dÉ©Jh

.z nøj pô u¡ n£nà oªrdG tÖ pëoj nh
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG äAÉ`````L É``ª``c
 ihó©dG  øe  ôjòëàdÉH  ájƒÑædG
 ¬∏dG  ≈∏°U)  ¬∏dG  ∫ƒ`̀°`̀SQ  ∫ƒ≤«a
 ºà© pª°S  GPEG{  :(º``̀∏``̀°``̀Sh  ¬`̀«`̀∏`̀Y
 ,Égƒ∏NóJ  Óa  m¢VQCÉH  ¿ƒYÉ£dÉH
 Óa É¡«a  ºàfCGh  m¢VQCÉH  ™nbh GPEGh
 ≈¡fh  QòM  Éªc  ,zÉ¡æe  GƒLôînJ
 (º∏°Sh  ¬«∏Y  ¬∏dG  ≈∏°U)  »ÑædG
 áÄWÉîdG  äÉ«cƒ∏°ùdG  ¢†©H  øe
 áÄHhC’ÉH  ™ªàéªdG  Ö«°üJ  »àdG
 ≈¡f  ¬fCG  ≈àM  ¢VôªdG  QÉ°ûàfGh
 AÉªdG »a oÜQÉ°ûdG ¢ùØæàj ¿CG øY
 nÓna  rº`` oc oó`` nMnCG  nÜ pô`̀ n°`̀T  G nPpEG{  :¬dƒ≤H
 ≈∏Y  Öé«a  ,z pAÉ`̀ nfpE’G  » pa  r¢ùsØ næ nà nj
 äGAGôLEG ™«ªL PÉîJG ¿É°ùfEG πc
 ¬°ùØf ájÉªM ≈∏Y πª©∏d ájÉbƒdG

.¬©ªàéeh
 ¢SÉædG  åë«d ΩÓ°SE’G  AÉéa
 Qô°†dG  ™æªJ  »àdG  ájÉbƒdG  ≈∏Y
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G á`̀eÓ`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀Jh
 ∂dPh  ,ôWÉîªdGh  ¢VGôeC’G  øe

 äÉ«cƒ∏°Sh ÜGOBG ´ÉÑJG IQhô°†H
 øe  ájÉbƒ∏d  IÉ«ëdG  »`̀a  áæ q«©e
 IQÉ¡£dÉa  ,á`̀Ä`̀HhC’Gh  ¢`̀VGô`̀eC’G
 º∏°ùªdG  IÉ``«``M  »``̀a  á`̀aÉ`̀¶`̀æ`̀ dGh
 iƒ`̀bCG  IQÉ¡£dG  ¿C’  IÉ«M  è¡æe
 ™ªàéªdG  ájÉªëd  ájÉbƒdG  πÑ°S
 »àdG ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dGh QGô``̀°``̀VC’G ø`̀e

.¬Ñ«°üJ
 ;¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ƒ``̀Yó``̀j ∂``̀ dò``̀ dh
 á«Yô°ûdG ¬à«dhDƒ°ùe øe É kbÓ£fG
 ø«æWGƒªdG  ™«ªL  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dGh
 ΩÉàdG  ΩGõ`̀à`̀d’G  ≈``dEG  ø«ª«≤ªdGh
 äGAGô``````````̀LE’Gh äÉ`̀ª`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ dÉ`̀ H
 ™e  ¿hÉ©àdGh  ,á`̀eRÓ`̀dG  á«Ñ£dG
 ¢ùØæ∏d  É k¶ØM  ;á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 áë∏°üª∏d  kIÉYGôeh  ,øjôNB’Gh

.áeÉ©dG
 ≈`̀∏`̀Y ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀ª`̀ dG Oó``̀ °``̀û``̀jh
 ôØ°ùdG  ø`̀Y  ´É`̀æ`̀à`̀e’G  IQhô``°``V
 Gòg  É¡«a  »°ûØàªdG  ∫hó``̀dG  ≈``dEG
 »∏ëàdG á«ªgCG ócDƒjh ,¢Shô«ØdG
 øe πc iód áeRÓdG á«dhDƒ°ùªdÉH
 hCG  ,¢VôªdG  ¢VGôYCG  ¬«∏Y ô¡¶J
 ∫hódG ióMEG øe OÓÑdG ≈dEG »JCÉj
 QÉÑNEÉH  QOÉ`̀Ñ`̀j  ¿CÉ``̀H  ,IAƒ`̀Hƒ`̀ª`̀dG
 ;É¡©e ¿hÉ©àjh á«æ©ªdG äÉ¡édG
.¬«æWGƒeh ¬∏gCGh ¬°ùØæd kájÉªM

 ≈``̀dEG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ƒ`̀Yó`̀ j É`̀ª`̀c

 á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG äGAGô```̀LE’É```̀H ò```̀NC’G
 á`̀eÉ`̀©`̀dG π`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG »``̀a á``̀eRÓ``̀dG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J Aƒ`̀°`̀V »`̀ a
 É k°Uƒ°üNh  ,á°üàîªdG  á«Ñ£dG
 ,áYÉªédGh  á©ªédG  äGƒ∏°U  »a
 á`̀ «`̀ æ`̀ jó`̀ dG ä’É```̀ Ø```̀ à```̀M’G »`````ah
 πc í`̀°`̀ü`̀æ`̀jh ,á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh
 ¢`̀VGô`̀eC’  ¢`̀VGô`̀YCÉ`̀H  ô©°ûj  ø`̀e
 É`̀eh ∫É``©``°``ù``dGh Gõ``̀fƒ``̀∏``̀Ø``̀fE’É``̀c
 •Ó`̀à`̀N’G  Öæéàj  ¿CG  É¡¡HÉ°T
 ¢ùØfC’G  áeÓ°S  ¿EÉ`̀a  ,øjôNB’ÉH
 ó°UÉ≤e øe äÉ©ªàéªdG  ájÉªMh
 É`̀ kYô`̀°`̀T Rƒ``é``j ’ »``à``dG ø``̀jó``̀dG
 π`̀gÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dG  hCG  É`̀¡`̀«`̀a  §`̀jô`̀Ø`̀à`̀ dG

.É¡àeôëH
 ¬∏dG  ≈``̀dEG  ´ô°†àf  É`̀ keÉ`̀à`̀Nh
 ÉfOÓH  ßØëj  ¿CG  AÉYódÉH  ≈dÉ©J
 πc øe É¡∏gCGh É¡JOÉ«bh øjôëÑdG
 ≈£N Oó°ùj ¿CGh ,√hôμeh Aƒ°S
 á∏MôªdG  √ò`̀g  RhÉéàd  ™«ªédG
 ,¬`̀∏`̀dG  AÉ`̀°`̀T  ¿EG  á`̀«`̀aÉ`̀Yh ΩÓ`̀°`̀ù`̀H
 søªj  ¿CG  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG  ø«∏FÉ°S
 AÉØ°ûdÉH  ø«HÉ°üªdG  ™«ªL  ≈∏Y
 .Ö«ée  ™`̀«`̀ª`̀°`̀S  ¬```̀fEG  ,π``LÉ``©``dG
 ÜQ  ¬∏d  óªëdG  ¿CG  ÉfGƒYO  ô`̀NBGh
 ΩÓ°ùdGh  IÓ`̀°`̀ü`̀dGh  ,ø«ªdÉ©dG
 ¬`̀Ñ`̀ë`̀°`̀Uh ¬``````̀ dBGh ó`̀ª`̀ë`̀e ≈``̀∏``̀Y

.ø«©ªLCG

IQhô``°V ≈``∏Y Oó``°ûj zá``«eÓ°SE’G ¿hDƒ``°û∏d ≈``∏YC’G{
ÉfhQƒc É¡«a »``°ûØàªdG ∫hódG ≈``dEG ôØ°ùdG øY ´É``æàe’G

 ¿Gô`̀«`̀£`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀T â`̀æ`̀∏`̀YCG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  »`̀fó`̀ª`̀dG
 áeOÉ≤dG  äÓ`̀Mô`̀dG  Oó`̀Y  π«∏≤J
 ó`̀jó`̀ª`̀Jh  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  ∫hO  ø``̀e
 áeOÉ≤dG  äÓMôdG  ™«ªL  ≥«∏©J
 QÉ£eh  »dhódG  »`̀HO  QÉ£e  øe
 áYÉ°S 48 Ióe »dhódG ábQÉ°ûdG
 äGAGô``````LE’G ø`̀ª`̀°`̀V á`̀«`̀aÉ`̀ °`̀VEG
 áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØë∏d ájRGôàM’G
 øe ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG

 (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
.¬d …ó°üàdGh ¬àëaÉμeh

 ¿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
 ∫hó``````dG »````̀a ø```̀ jOƒ```̀Lƒ```̀ª```̀ dG
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«ØH  IAƒ`̀Hƒ`̀ª`̀dG
 ≈∏Y  ∫É`̀ °`̀ü`̀ J’G  (19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)

.17227555 973+ ºbôdG
 ¿Gô`̀«`̀£`̀dG ¿hDƒ``°``T ó``cDƒ``Jh

 ¿hÉ©àdÉH  Ωƒ`̀≤`̀J  É`̀¡`̀fCG  »`̀fó`̀ª`̀dG
 PÉîJÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG πc ™e
 á`̀jÉ`̀bƒ`̀∏`̀d á```̀eRÓ```̀dG ô``̀«``̀HGó``̀à``̀dG
 ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  ø`̀e
 √PÉ`̀î`̀JG  º`̀ J  É`̀e  ´É``̀Ñ``̀JGh  ,(19
 »a á`̀jRGô`̀à`̀MG äGAGô`````̀LEG ø`̀e
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  ¿CÉ°ûdG  Gò`̀g
 óëdGh  (19  ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀ fhQƒ`̀c
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d  √QÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ fG  ø``̀e
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U

.ø«ª«≤ªdGh
 ¿Gô«£dG  ¿hDƒ`̀°`̀T  äOó`̀°`̀Th
 ≈∏Y Oó`̀°`̀ü`̀dG Gò``g »`̀a »`̀fó`̀ª`̀dG
 IQhô`̀°`̀V ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L
 ájƒYƒàdG  äGOÉ°TQE’ÉH  ΩGõàd’G
 ¢Shô«a  ø`̀e  á`̀jÉ`̀bƒ`̀dG  ¥ô```Wh
 »`̀à`̀dG  (19  ó`̀ «`̀ aƒ`̀c)  É``̀ fhQƒ``̀c
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  É``̀¡``̀JQó``̀°``̀UCG
 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG ™```e á``̀≤``̀aGƒ``̀à``̀ª``̀dGh

.á«dhódG

:»fóªdG ¿Gô«£dG ¿hDƒ°T

≥«∏©J ójóªJh ..á≤£æªdG ∫hO øe áeOÉ≤dG äÓMôdG OóY π«∏≤J
á«aÉ°VEG áYÉ°S 48 Ióe ábQÉ°ûdGh »HO …QÉ£e øe áeOÉ≤dG äÓMôdG
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 É``̀«``̀Ø``̀JÉ``̀g ’É````°````ü````JG …ô````̀é````̀j ∂```̀ ∏```̀ ª```̀ dG
∑QÉ```Ñ``e IÉ`````ah »````a …õ```©```jh »``°ù`«`°ùdG ™````e

 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  iô``LCG
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 ¢ù«FôdG áeÉîa ¬«NCG ™e É«ØJÉg ’É°üJG ¢ùeCG
 ô°üe  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  »°ù«°ùdG  ìÉàØdGóÑY
 ¬dÓN ¬àdÓL ÜôYCG  å«M ,á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG
 ¬àeÉîa  ≈`̀dEG  ¬JÉ°SGƒeh  ¬jRÉ©J  ¥OÉ°U  øY
 óªëe  ≥Ñ°SC’G  …ô°üªdG  ¢ù«FôdG  IÉ`̀ah  »a
 ¢ù«FôdG  ¬eób  ÉªH  Gó«°ûe  ,∑QÉ`̀Ñ`̀e  »æ°ùM

 IOÉb  óMCÉc  ¬àeCGh  ¬æWƒd  ¬∏dG  ¬ªMQ  πMGôdG
 ¬¨∏HCG  Éªc  ,Ió«éªdG  ôHƒàcCG  ÜôM  ∫É£HCGh
 Iô°SCG  ≈`̀dEG  IÉ°SGƒªdGh  AGõ©dG  ¢üdÉN  π≤æH
 ,∑QÉ`̀Ñ`̀e  »æ°ùM  ó`̀ª`̀ë`̀e  π``̀MGô``̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 ¿CG  ¬JQób  â∏L  …QÉÑdG  ≈`̀dEG  ¬àdÓL  ÉYQÉ°V
 ¬æμ°ùjh  ¬fGƒ°VQh  ¬àªMQ  ™°SGƒH  √óª¨àj
 π«ªL  áªjôμdG  ¬à∏FÉY  º¡∏jh  ,¬JÉæL  í«°ùa

.AGõ©dG ø°ùMh ôÑ°üdG

 ìÉàØdGóÑY  ¢ù«FôdG  áeÉîa  Üô`̀YCG  ó`̀bh
 Iô°†ëd √ôjó≤Jh √ôμ°T ≥«ªY øY »°ù«°ùdG
 Éeh ¬JÉ°SGƒeh ¬jRÉ©J ≈∏Y ádÓédG ÖMÉ°U
 á∏«Ñfh  á`̀bOÉ`̀°`̀U  ôYÉ°ûe  ø`̀e  ¬àdÓL  √Gó```̀HCG
 »àdG á≤«KƒdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ≥ªY ó°ùéJ
 ÓFÉ°S  ,ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ™ªéJ
 ôaGƒH  ¬©àªjh  ¬àdÓL  ßØëj  ¿CG  ≈`̀dƒ`̀ª`̀dG

.IOÉ©°ùdGh áë°üdG

 Å`̀ æ`̀ ¡`̀ j ∂```∏```ª```dG
∫Ó``≤à``°SG  iô``còH
¿É``̀μ``̀«``̀æ``̀«``̀ehó``̀dG

 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M å`̀©`̀H
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 áeÉîa ≈dEG  áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG
 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ Éæjó«e ƒ∏«fGO ¢ù«FôdG
 iô`̀cP  áÑ°SÉæªH  ∂``dPh  ,¿Éμ«æ«ehódG

.√OÓH ∫Ó≤à°SG
.∂∏ªdG ádÓL |.…ô°üªdG ¢ù«FôdG |

 óªMCG  øH  ódÉN  ï«°ûdG  å©H
 »μ∏ªdG  ¿GƒjódG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG
 ï«°ûdG  ƒª°S  ≈``̀dEG  áÄæ¡J  á«bôH
 πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf
 ájô«îdG  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e ÜÉ`̀ Ñ`̀ °`̀ û`̀ dG ¿hDƒ```̀ °```̀Th
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  »æWƒdG  ø`̀eC’G
 ∂dPh  ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G
 ájô«îdG á°ù°SDƒªdG Rƒa áÑ°SÉæªH
 á°ù°SDƒe  π°†aCG  IõFÉéH  á«μ∏ªdG
 øe  âëæe  »àdGh  ,á«HôY  ájô«N
 Üô©dG øjõéæª∏d »dhódG OÉëJ’G

 õ«ªàdGh  ´Gó```̀H’G  ióàæe  ∫Ó``N
 »a  ¬`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀J  º```J  …ò````̀ dG  ∫hC’G
.á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL
 »JCÉj  RÉ`̀é`̀fE’G  Gò`̀g  ¿CG  ó`̀cCGh
 ï«°ûdG  ƒª°S  Qhó``̀ d  G kQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf
 ájô«îdG  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L
 øeC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  »æWƒdG
 AÉ≤JQ’G  »a  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d
 »YÉªàL’Gh  …ô«îdG  •É°ûædÉH

.áμ∏ªªdG »a »fÉ°ùfE’Gh

 ô`̀°`̀UÉ`̀f Å`̀æ`̀¡`̀j »`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ dG ¿Gƒ```̀jó```̀dG ô````jRh
zá`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á``jô``«``î``dG{ Rƒ``̀Ø``̀H ó`̀ ª`̀ M ø``̀ H

 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  ø`̀H  »∏Y  å©H
 ï«°ûdG ƒª°S øcôdG AGƒ∏dG ≈dEG áÄæ¡J á«bôH iQƒ°ûdG
 ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG  ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf
 »æWƒdG  ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  ájô«îdG
 ∂dPh  ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 IõFÉéH  á«μ∏ªdG  ájô«îdG  á°ù°SDƒªdG  Rƒa  áÑ°SÉæªH
 øe  âëæe  »`̀à`̀dGh  ,á«HôY  ájô«N  á°ù°SDƒe  π°†aCG
 ióàæe  ∫Ó``N  Üô`̀©`̀dG  øjõéæª∏d  »`̀dhó`̀dG  OÉ`̀ë`̀J’G
 ájQƒ¡ªL »a ¬ª«¶æJ ºJ …òdG ∫hC’G õ«ªàdGh ´GóHE’G

.á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe
 áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó`̀cCGh
 ájô«îdG  á°ù°SDƒª∏d  âëæe  »àdG  IõFÉédG  √ò`̀g  ¿CG
 ¬≤≤M  …ò``dG  RÉ`̀é`̀fE’É`̀H  »HôY  ±Gô`̀à`̀YG  »`̀g  á«μ∏ªdG
 óFGôdG √ƒª°S QhOh ,ájô«îdG ∫ÉªYC’G π≤M »a √ƒª°S
 É¡JGRÉéfEGh á«μ∏ªdG ájô«îdG á°ù°SDƒªdG äÉeÉ¡°SEG »a
 á«KÉZE’Gh á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYC’G øe ójó©dG »a á∏ãªàªdG
 áμ∏ªe êQÉNh πNGO ô°TÉÑe »©Øf OhOôe É¡d ¿Éc »àdG

.øjôëÑdG

óªM øH ô°UÉf ï``«°ûdG ƒª°S Åæ¡j iQƒ``°ûdG ¢ù∏ée ¢``ù«FQ
á«HôY ájô«N á°ù°SDƒe π°†aCG IõFÉéH zá«μ∏ªdG ájô«îdG{ RƒØH

 π``Ñ≤`à`°ù`j ∑QÉ```Ñe ø``H ó``ª`ë`e
»μdÉªdGh …OGhò```dG ø``«`Ñ`FÉ``æ`dG

 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG
 º°SÉHh  …OGhò`̀dG  áØ«∏N  ¬∏dGóÑY  QƒàcódG  ,á«Ñ«°†≤dG  ô°ü≤H  ¬ÑàμªH  AGQRƒ`̀dG
 áMhô£ªdG ÉjÉ°†≤dG øe OóY ¢VGô©à°SG ºJh ,ÜGƒædG ¢ù∏ée …ƒ°†Y »μdÉªdG

 .øWGƒªdGh øWƒdG ¢üîJ »àdG ÜGƒædG ¢ù∏ée ΩÉeCG

 áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 Iƒ≤d  ΩÉ`̀©`̀dG  ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H
 áeÉ©dG  IOÉ«≤dÉH  ¬ÑàμªH  øjôëÑdG  ´É``aO
 AÉ©HQC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d

 øH  º«gGôHEG  ï«°ûdG  ,Ω2020  ôjGôÑa  26
 áÄ«g AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG áØ«∏N
 á«dÉªdG äÉ°ù°SDƒª∏d á©LGôªdGh áÑ°SÉëªdG

 .á«eÓ°SE’G

 ¬ÑàμªH øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG πÑ≤à°SG
 ∑QÉÑe ΩGõY ï«°ûdG  ,Ω2020 ôjGôÑa  26 AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤d  áeÉ©dG  IOÉ«≤dÉH
 åjOÉMC’G ∫OÉÑJ AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh ,á«dÉ£jE’G ájQƒ¡ªédG iód á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ô«Ø°S ìÉÑ°üdG

 .ájOƒdG

É«dÉ£jEG iód âjƒμdG ô«Ø°S πÑ≤à°ùj ô«°ûªdG áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG ï«°ûdG πÑ≤à°ùj ΩÉ©dG óFÉ≤dG

 øcôdG  ô«°ûªdG  á`̀jÉ`̀YQ  âëJ
 áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG
 øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG
 26  AÉ``̀©``̀HQC’G  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  º`̀«`̀bCG
 Iƒb ÖjQóJ õcôªH Ω2020 ôjGôÑa
 ióMEG èjôîJ πØM »μ∏ªdG ´ÉaódG
 ,•ÉÑ°†∏d áeó≤àªdG IÉ°ûªdG äGQhO
 ´ÉaO  Iƒ≤d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  ÜÉ`̀fCG  óbh
 ÜÉ``̀jP ø``̀cô``̀dG ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 áÄ«g  ¢ù«FQ  »ª«©ædG  ô≤°U  ø`̀H

.èjôîàdG πØM Qƒ°†ëd ,¿ÉcQC’G
 øe äÉ`̀jBG  IhÓàH πØëdG  CGó`̀Hh
 øcôdG AGƒ∏dG ≈≤dCG ºK º«μëdG ôcòdG
 õcôe ôeBG  πjƒM øH ¬∏dGóÑY ôHÉL
 áª∏c  »μ∏ªdG  ´É`̀aó`̀dG  Iƒ`̀b  ÖjQóJ
 ™`̀aQ  ,á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG  √ò`̀¡`̀H  á«Ñ«MôJ
 ¿Éaô©dGh  ôμ°ûdG  äÉjBG  ≈ª°SCG  É¡«a
 ¬∏°†ØJ  ≈∏Y  ¿ÉcQC’G  áÄ«g  ¢ù«Fôd
 ≈∏Yh è`̀jô`̀î`̀à`̀dG  π`̀Ø`̀M  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H
 õcôe ¬H ≈¶ëj …òdG ô«ÑμdG ºYódG

.»μ∏ªdG ´ÉaódG Iƒb ÖjQóJ

 ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ π°†ØJ ºK
 •ÉÑ°†dG  ≈∏Y  äGOÉ¡°ûdG  ™jRƒàH
 ájôjó≤àdG  õFGƒédGh  ,ø«éjôîdG
 •ÉÑ°†dG  CÉ`̀æ`̀gh  ,ø«bƒØàªdG  ≈∏Y
 êÉ¡æe  º¡eÉªJEGh  º¡LôîàH  ≈∏Y
 º¡dÉªμà°SGh ,áeó≤àªdG IQhódG √òg

.êôîàdG äÉÑ∏£àe πc ìÉéæH

 è``̀jô``̀î``̀ à``̀ dG π```̀Ø```̀M ô```°```†```M
 º``̀«``̀gGô``̀HEG º``̀fÉ``̀Z ø``̀cô``̀ dG AGƒ``̀∏``̀ dG
 áÄ«g  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e  á`̀dÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG
 øcôdG  AGƒ∏dGh ,äÉ«∏ª©∏d  ¿É`̀cQC’G
 ÖjQóàdG ôjóe ó©°ùdG ó°TGQ ìÓ°U
 •ÉÑ°V  QÉÑc  øe  OóYh ,…ôμ°ù©dG

.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb

 è`̀ jô`̀ î`̀ J ≈```̀Yô```̀j ΩÉ````©````dG ó```FÉ```≤```dG
•ÉÑ°†∏d á``eó≤àªdG IÉ``°û`ª`dG äGQhO ió``MEG

 á«ë°üdG  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG  ø``̀e  É`` kbÓ``£``fG
 ø«°ùëdGóÑY  ï«°ûdG  ø`̀H  »∏Y  ó«°ùdG  ó``̀cCG  ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dGh
 ¢UôëdG  IQhô°V  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  QƒØ°ü©dG
 Öæéàd  á«FÉbƒdG  äGOÉ``̀°``̀TQE’Gh  äÉª«∏©àdÉH  ó««≤àdGh
 ÖæéJ ô`̀Ñ`̀Y  19 ó`̀«`̀aƒ`̀c  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H  á`̀ HÉ`̀ °`̀UE’G
 »a É k°Uƒ°üNh áªMOõªdG øcÉeC’G ∞∏àîe »a äÉ©ªéàdG
 √ÉÑà°TG hCG áHÉ°UEG OƒLh øY ¿ÓYE’G É¡«a ºJ »àdG ≥WÉæªdG
 AÉ≤à°SGh  ,IQÉ`̀KE’Gh  πjƒ¡àdG  ΩóY  ≈dEG  É k«YGO  ,¢Shô«ØdÉH
 ∫hGóJh  π≤f  ΩóYh  ,á«ª°SôdG  ÉgQOÉ°üe  øe  äÉeƒ∏©ªdG
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  »a  áWƒ∏¨ªdG  äÉeƒ∏©ªdGh  QÉ`̀Ñ`̀NC’G
 á«ë°üdG äGóéà°ùªdG ≈dEG IQÉ°TE’ÉH ∂dP AÉL ,»YÉªàL’G
 ócDƒªdG ä’ÉëdG øe OóY π«é°ùJ øY ¿ÓYE’G ó©H áægGôdG

.¢Shô«ØdÉH É¡àHÉ°UEG
 á«YÉªàL’G  äÉ«dÉ©ØdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  É k«YGO
 Ö`̀cGƒ`̀ª`̀dGh  º`̀JBÉ`̀ª`̀dGh  óLÉ°ùªdG  É k°Uƒ°üNh  á`̀«`̀æ`̀jó`̀dGh
 ≈dEG  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  ≥WÉæe  ∞∏àîe  »a  á«æ«°ùëdG
 IQGRh  É¡àæ∏YCG  »`̀à`̀dG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’G  ≥«Ñ£J
 ÖæéJ  »`̀a  ,á°üàîªdG  á`̀«`̀ª`̀°`̀Sô`̀dG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ,á«æjódGh  á«YÉªàL’G  äÉÑ°SÉæªdG  »a  áeÉ©dG  äÉ©ªéàdG
 äÉYÉ≤dGh  ºJBÉªdGh  óLÉ°ùªdÉc  á∏Ø≤ªdG  øcÉeC’G  »a  kAGƒ°S
 ájô°ûÑdG äÉ©ªéàdG Ö£≤à°ùJ »àdG áMƒàØªdG øcÉeC’G hCG
 ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  É`̀ k«`̀YGO  ,Égô«Zh  AGõ`̀©`̀dG  ÖcGƒªc
 øeC’ÉH áaÉc ¬ª©f Éæ«∏Y ºjój ¿CGh ,É¡∏gCGh øjôëÑdG ßØëj

.á«aÉ©dGh áë°üdGh ¿ÉeC’Gh

á``«YÉªàL’G äÉ``«dÉ©`Ø`dG  ƒ``Yó`j á``«dÉª°ûdG  ß``aÉëe
á``jRGôàM’G äGAGô```LE’G ≥``«`Ñ`£`J ≈``dEG á``«æjódGh

.»μ∏ªdG ¿GƒjódG ôjRh |
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ó¡©dG »dh ƒª°S äGQGôb
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG âfCÉªW

 øe Oó©dG Gòg ≈dEG π°üf ¿CG ™bƒàj óMCG øμj ºd
 •ƒ£N Éæjód ¢ù«d øëfh ÉfhQƒc ¢Vôe äÉHÉ°UEG
 AÉL  ¢VôªdG  ¿CG  ô«Z  ,ø«°üdG  ™e  Iô°TÉÑe  ¿Gô«W
 ¿CG  óª©àJ  ádhO øeh ,¬HÉ°ùM Ö°ùëj ºd  ¿Éμe øe
 Üô¡Jh ,ÜÉgQE’G ô°ûæJ ,á≤£æªdG »a ô°T πc ô°ûæJ
 πc  ..äGôéØàªdGh  áë∏°SC’G  Üô¡Jh  ,äGQóîªdG
 ô¶ëj ¿CG  ≈æªàf  »àdG  ádhódG  √òg øe  »JCÉj  ô°ûdG

.¬fhO øe hCG ¢VôªdÉH ,ÉeÉªJ É¡«dEG ôØ°ùdG
 RhÉéàæ°S  ÉæfCG  ô«Z  ,Ö©°U ±ô¶H Ωƒ«dG  ôªf
 πªëJh  ,™«ªédG  ∞JÉμàH  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  áæëªdG  √òg
 ô°ûàæj  ’  ≈àM  á«æWƒdG  ¬à«dhDƒ°ùe  øWGƒe  πc
 »¨Ñæj ¬∏gCGh ¬°ùØf øY ∫hDƒ°ùe Oôa πμa ,¢VôªdG
 ≠∏Ñj ¢VGôYCG …CG óLh GPEGh á«dhDƒ°ùªdG πªëàj ¿CG
 ¬Jô°SCG  ≈dEG  ¢VôªdG  π≤æj  ’  ≈àM  øNÉ°ùdG  §îdG

.¬∏gCGh
 ™e  π`̀YÉ`̀Ø`̀Jh  áã«ãM  á©HÉàe  ø`̀e  √É`̀fó`̀Lh  É`̀e
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe çGóMC’G
 ÉXÉØM  -√É`̀YQh  ¬∏dG  ¬¶ØM-  ó¡©dG  »dh  óªM  øH
 ôjó≤J  RÉ`̀M  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°S  ≈∏Y
 √ƒª°S  øe  äGQGô`̀b  Qó°üJ  âfÉc  ó≤a  ,ø«æWGƒªdG
 ¿hO  ø`̀eh  ™jô°S  πYÉØàH  É¡æ«M  »`̀ah  É¡àbh  »`̀a
 ≈àM  √ƒª°S  ≈∏Y  ÉÑjôZ  ¢ù«d  ô`̀eC’G  Gò`̀g  .π«LCÉJ
 ’EG  ,(¬∏dG  ¿PEÉ`̀H  ÉgRhÉéàæ°Sh)  áeRCÉH  ôªf  øëfh
 ƒª°S øe á∏YÉØàe á«dGƒàe äGQGôb øe Qó°U Ée ¿CG
 π«£©J QGôb á°UÉNh ø«æWGƒªdG ¿CÉªW ó¡©dG »dh
 áÑ∏£dG áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM …RGôàMG πμ°ûH á°SGQódG

.á«ª«∏©àdG äÉÄ«¡dGh äÉÑdÉ£dGh
 áë°U  ¿EG{  :∫hC’G  ¢ùeCG  ∫Éb  ó¡©dG  »dh  ƒª°S
 ≈©°ùf  á`̀jƒ`̀dhCG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh

 GóMGh Éª«≤e hCG ÉæWGƒe ¢ùªj Éeh ,É¡«∏Y ®ÉØë∏d
 ÖLh Gòd ,¬∏ªcCÉH øWƒdG ¢ùªj áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y
 ´ÉÑJG ôÑY ácôà°ûªdG ¬à«dhDƒ°ùe πªëJ ™«ªédG ≈∏Y

.z¢Shô«ØdG áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG äÉª«∏©J
 äÉeRC’G  »Øa  ,ó¡©dG  »dh ƒª°S  øe ™FGQ  ΩÓc
 á©jô°Sh  á«MÉ°Uh  á°ShQóe  äGQGô`̀b  ≈dEG  êÉàëJ
 πeÉY ¿EÉa ™«ªé∏d Ωƒ∏©e ƒg Éªch ,¬JGP âbƒdG »a
.äÉeRC’G »a º°SÉëdG ƒgh ,πeÉY ºgCG ≈≤Ñj âbƒdG

 ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  äÉª∏c  ¬Lƒf  ¿CG  ÉæJƒØj  ’
 Oƒ¡L øe ¬dòÑj Ée ≈∏Y »fÉ£ë≤dG  ±Éæe Qƒàcó∏d
 Ahó¡dÉH  ¬eÉ°ùJGh  Iô«ÑμdG  á«dhDƒ°ùª∏d  ¬∏ªëJh
 øe  ±É`̀æ`̀e  .çó`̀ë`̀dG  ™`̀e  πeÉ©àdG  »`̀a  á«fÓ≤©dGh
 ,¢UÓNE’Gh º∏©dÉH É¡d Oƒ¡°ûªdG á«æWƒdG äGAÉØμdG
 »a  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  QƒàcódG  iô`̀f  ¿CG  ≈æªàfh
 ≈dEG  êÉàëJ á«°ü°üîàdG äGQGRƒdÉa ,≈∏YCG  Ö°üæe

.QƒeC’G øWGƒH ¿ƒaô©j ø«°üàîe

ôjGôÑa 26 ôjôëàdG Ωƒj iôcP 
 âjƒμdG  á``dhO  ≈∏Y  πëJ  á∏«ªL  iô``cP  √ò`̀g
 ôjôëJ iôcP »gh ,õjõ©dG É¡Ñ©°T ≈∏Yh á≤«≤°ûdG
 áfÉμe  É¡d  âjƒμdG  .»bGô©dG  ∫ÓàM’G  øe  âjƒμdG
 ,¢UÉN  πμ°ûH  øjôëÑdG  π`̀gCG  ió`̀d  á«dÉYh  á«dÉZ
 ΩƒMôª∏d  á«îjQÉàdG  äÉ¶ë∏dG  ∂∏J  ôcòàf  ÉædRÉeh
 º∏°S  øe  ∫õf  ø«M  ìÉÑ°üdG  óªMC’G  ôHÉL  ï«°ûdG
 âjƒμdG  IOƒ``̀Y  ≈∏Y  Gôμ°T  ¬∏d  óé°Sh  Iô`̀FÉ`̀£`̀dG
 ¬∏dG  ßØM  .¬∏gCG  ≈`̀dEG  øWƒdG  IOƒ`̀Yh  ,ÉgôjôëJh
 √hôμe  π`̀c  ø`̀e  ÉÑ©°Th  áeƒμMh  Gô`̀«`̀eCG  âjƒμdG
 ºμM  πX  »a  ,¿É``̀eC’Gh  ø`̀eC’G  áª©f  º¡«∏Y  ΩGOCGh

.ΩGôμdG ìÉÑ°U ∫BG Iô°SCG áªcÉëdG Iô°SC’G

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ™ªàLG
 ô````̀jRh »```̀fÉ```̀ jõ```̀ dG ó````̀°````̀TGQ ø````̀H
 å«HGõ«dEG  Ió«°ùdG  ™e ,á«LQÉîdG
 á°ù«FQ  ,ôZô«Ñ°ù«a  -  »°û«J
 ∂`̀dPh  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤M  ¢ù∏ée
 IQhó`̀dG  äÉYÉªàLG  ¢ûeÉg  ≈∏Y
 »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¢ù∏éªd (43)
 ¬∏dGóÑY  ó«°ùdG  Qƒ°†ëH  ,∞«æL
 óYÉ°ùe  …ô`̀ °`̀Shó`̀ dG  π°ü«a  ø`̀H
 .O  ô«Ø°ùdGh  ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô``̀jRh
 …ô`̀«`̀Lƒ`̀H º`̀jô`̀μ`̀dGó`̀Ñ`̀Y ∞`̀°`̀Sƒ`̀j
 øjôëÑdG áμ∏ªªd ºFGódG ÜhóæªdG
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º``````eC’G Ö`̀à`̀μ`̀ e ió````d
 »a  iôNC’G  á«dhódG  äÉª¶æªdGh
.ôjRƒ∏d ≥aGôªdG óaƒdGh ,∞«æL

 ôjRh  ócCG  ,´ÉªàL’G  ∫ÓNh
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿CG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂∏e  ,áØ«∏N  ∫BG

 á``̀jÉ``̀YQh Iô`̀«`̀Ñ`̀c á`̀jÉ`̀æ`̀Y »``̀dƒ``̀j
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  õjõ©àd  á°UÉN
 ™e  ¿hÉ©àdGh  äÉjôëdG  ájÉªMh
 iOCG Ée ƒgh ,á«æ©ªdG äÉª¶æªdG
 »a  Iô«Ñc  äGõéæe  ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG
 áμ∏ªe áfÉμe õjõ©Jh ∫ÉéªdG Gòg
 ,»dhódG  ó«©°üdG  ≈∏Y  øjôëÑdG
 ¥ƒ≤M  ¢ù∏ée  Oƒ¡éH  É`̀ kgƒ`̀æ`̀e
 ¥ƒ≤M  áaÉ≤K  ô°ûf  »a  ¿É°ùfE’G
 ,ºdÉ©dG  ∫hO  ™«ªL  »a  ¿É°ùfE’G
 ≈dEG øjôëÑdG áμ∏ªe ™∏£J GócDƒe
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH  AÉ`̀≤`̀ JQ’G
 ¥ƒ`̀≤`̀M ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ™``̀e ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ÉªH  Ö`̀MQCG  äÉjƒà°ùªd  ¿É°ùfE’G

.ácôà°ûªdG ±GógC’G Ωóîj
 Ió«°ùdG  äCÉ`̀æ`̀g  ,É¡ÑfÉL  ø`̀e
 ,ôZô«Ñ°ù«a-»°û«J  å`̀«`̀HGõ`̀«`̀dEG
 ó°TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG
 á«μ∏ªdG  á≤ãdG  ¬∏«f  ≈∏Y  »fÉjõdG

 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ód  øe
 ¬æ««©Jh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂∏e
 á`̀gƒ`̀æ`̀e ,á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀∏``̀d G kô```````̀jRh

 äÉ``̀YÉ``̀ª``̀à``̀LG »```̀a ¬``à``cQÉ``°``û``ª``H
 ¥ƒ≤M  ¢ù∏éªd  (43)  IQhó```̀ dG
 É`̀¡`̀∏`̀eCG ø``̀Y á`̀ Hô`̀©`̀e ,¿É```°```ù```fE’G

 ∫Éée »`̀a ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ø`̀e ó`̀jõ`̀ª`̀H
 áμ∏ªªd  á«æªàe  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ΩGhO øjôëÑdG

 ≈``dEG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ™`̀∏`̀£`̀J ó``cDƒ``j á`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG ô```̀jRh
¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ¢ù∏ée  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  AÉ``≤``JQ’G

 Iƒ≤d  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  âæ∏YCG
 …ôéà°S  É``¡``fCG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ´É```̀aO
 É¡H  Ωƒ≤j  á«ëdG  Iô«NòdÉH  ájÉeQ
 »æjôëÑdG »μ∏ªdG ájôëÑdG ìÓ°S
 ∂dPh  ,(áeÉªYƒH  ô«g)  á≤£æªH

 ô`̀jGô`̀Ñ`̀a  27  ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀î`̀dG  Ωƒ``̀«``̀ dG
 á`̀æ`̀eÉ`̀ã`̀dG á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG ø``̀e …QÉ``̀é``̀dG
 Ió`̀MGƒ`̀dG  áYÉ°ùdG  ≈àM  ÉMÉÑ°U

.Gô¡X
 »a  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IOÉ`̀«`̀≤`̀dG  âàØdh

 á`̀jô`̀jó`̀e ø``̀Y QOÉ``°``ü``dG É``¡``fÓ``YEG
 …ƒ`̀æ`̀©`̀ª`̀dG ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀ dGh ΩÓ`````̀YE’G
 ≈dEG  ô``eC’G  º¡ª¡j  øe  πc  √ÉÑàfG
 á`̀jÉ`̀eô`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e ø``̀Y OÉ``̀©``̀à``̀H’G

.º¡àeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM IQƒcòªdG

 á`̀ jÉ`̀ eô`̀ H Ωƒ``̀ ≤``̀ j »``μ``∏``ª``dG á``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ìÓ``̀ °``̀ S
á`̀eÉ`̀ª`̀Yƒ`̀H ô`̀ «`̀ g á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀H á`̀ «`̀ ë`̀ dG Iô``«``Nò``dÉ``H ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ™ªàLG

 á«LQÉîdG  ôjRh  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH
 â«∏«°ûJÉH  π«°û«e  Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ™``e
 á«eÉ°ùdG  IóëàªdG  º``̀eC’G  á°VƒØe
 ¢ûeÉg ≈∏Y ∂dPh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
 ¢ù∏éªd  (43)`dG  IQhódG  äÉYÉªàLG
 ∫ÓNh .∞«æL »a ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M

 á«LQÉîdG  ô``̀jRh  ó``̀cCG  ,´É`̀ª`̀à`̀L’G
 IOÉ«≤H  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¢`̀Uô`̀M
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 OÓ`̀Ñ`̀dG  ∂`̀∏`̀e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 ¥ƒ≤M ÇOÉÑe ΩGôàMG ≈∏Y ,ióØªdG
 ≥`̀«`̀KGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H ΩGõ```à```d’Gh ¿É``°``ù``fE’G
 ™e ≥`̀Ø`̀à`̀j É`̀ª`̀H á`̀«`̀ dhó`̀dG Oƒ`̀¡`̀©`̀ dGh
 Qƒ`̀à`̀°`̀SOh »`̀æ`̀Wƒ`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG ¥É`̀ã`̀«`̀e
 É`̀¡`̀JÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀Jh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 Qƒ``̀à``̀có``̀dG Üô````````̀YCGh .á``̀ «``̀ æ``̀Wƒ``̀ dG
 øY  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY
 É¡àjƒ°†©H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  RGõàYG

 ó©H  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ¢ù∏ée  »`̀a
 »dhódG ™ªàéªdG á≤K É¡∏«fh É¡Ñ°ùc
 ≥ah  ÉJƒ°U  165  ≈∏Y  É¡dƒ°üMh
 É kë°Vƒe  ,Qƒ`̀£`̀à`̀e  π`̀ª`̀Y  è`̀eÉ`̀fô`̀H
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ¢ù∏ée  á`̀«`̀ª`̀gCG
 ¬«a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e á`̀jƒ`̀°`̀†`̀Yh
 ¥ƒ≤M  ÇOÉ`̀Ñ`̀e  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ï«°Sôàd
 »a ΩÉ¡°SE’Gh Qƒ£àdG ºYOh ¿É°ùfE’G
 ±GógC’G  »Ñ∏j  ÉªH  »bƒ≤ëdG  πª©dG
 á«°VƒØªdG QhóH Gó«°ûe ,ácôà°ûªdG
 á«∏ªY »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«eÉ°ùdG
 ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M õ`̀jõ`̀©`̀Jh á`̀jÉ`̀ª`̀M

 G kó`̀cDƒ`̀e  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO  ∞∏àîe  »`̀a
 ºYO  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢UôM
 ¿hÉ©àdG á∏°UGƒeh á«°VƒØªdG πªY
 ÖæL  ≈`̀dEG  É kÑæL  ∑ôà°ûªdG  πª©dGh
 äGQó≤dG  AÉæH  ¬fCÉ°T  øe  Ée  πc  »a
 »a »æØdG  ºYódGh äGôÑîdG  ∫OÉÑJh

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∫Éée
 Ió«°ùdG  äCÉ``æ``g  ,É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``e
 á«LQÉîdG  ôjRh  â«∏«°ûJÉH  π«°û«e
 âgƒfh  ,ójóédG  ¬Ñ°üæe  ¬«dƒàH
 á«°VƒØe  ™e  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  ≈`̀ dEG
 ¥ƒ≤ëd  á«eÉ°ùdG  IóëàªdG  º``̀eC’G

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »©°Sh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh õjõ©J »a
 ΩGhO  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd  á«æªàe

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG
 ¬∏dGóÑY ó«°ùdG ´ÉªàL’G ô°†M
 ôjRh  óYÉ°ùe  …ô°ShódG  π°ü«a  øH
 ∞°Sƒj  .O  ô«Ø°ùdGh  ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 Ühó`̀æ`̀ª`̀dG …ô`̀«`̀Lƒ`̀H º`̀jô`̀μ`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 Öàμe  iód  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ºFGódG
 á«dhódG  äÉª¶æªdGh IóëàªdG  ºeC’G
 ≥aGôªdG óaƒdGh ,∞«æL »a iôNC’G

.ôjRƒ∏d

¥ƒ≤ëdG õjõ©Jh ájÉªM »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M á°VƒØe QhóH ó«°ûj á«LQÉîdG ôjRh

 ´É£≤dG øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ äó°TÉf
 G kô`̀KCÉ`̀J  QÉ`̀©`̀°`̀SC’G  ™``̀aQ  Ωó``̀Y  áμ∏ªªdG  »`̀a  …QÉ`̀é`̀à`̀dG
 á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dGh  áYQÉ°ùàªdG  äGóéà°ùªdÉH
 IQÉéJ  ∫Éée  »a  á°UÉN  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  AGô`̀L
 ≈∏Y IOó°ûe ,á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdGh á«FGò¨dG OGƒªdG
 á«dhDƒ°ùªdG  πªëJ  »Yóà°ùJ  áægGôdG  á∏MôªdG  ¿CG
 ø`̀Wƒ`̀dG  áë∏°üe  Ö«∏¨Jh  ™«ªédG  ø`̀e  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

.ø«æWGƒªdGh
 ´É£≤dG  ¿CG  É¡d  ¿É«H  »`̀a  áaô¨dG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh  
 äÉ°SQÉªªH  ôKCÉàj  É`̀e  IOÉ``Y  áμ∏ªªdG  »`̀a  …QÉ`̀é`̀à`̀dG
 QÉ©°ûà°SG ™e ájƒ«ëdG ä’ÉéªdG »a ø«∏eÉ©dG ¢†©H
 øe OóY øjõîJ πãe ,™∏°ùdG øe ´GƒfCG QÉ©°SCG ´ÉØJQG
 …òdG ôeC’G ƒgh ,ÉgQÉ©°SCG ´ÉØJQ’ É kÑ°ùëJ ™FÉ°†ÑdG
 á«FGô°ûdG  Iƒ≤dG  ≈∏Y  ôKDƒjh  ,¥ƒ°ùdG  ácôëH  ô°†j
 áæ°ùd (35) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG ∞dÉîjh ,OÓÑdG »a

.∂∏¡à°ùªdG ájÉªM ¿CÉ°ûH 2012

 äGAGôLE’G áaÉc åëÑJ É¡fCG ≈dEG áaô¨dG äQÉ°TCGh
 äÉbƒ©e …C’ ÉjOÉØJ ÉgPÉîJG øμªj »àdG ájRGôàM’G
 ±hô¶∏d  áé«àf  ,á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  çóëJ  ó`̀b
 AGôL  »dhódG  ™ªàéªdG  É¡°û«©j  »àdG  á«FÉæãà°S’G
 πª©dÉH  ™«ªédG  áÑdÉ£e  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 ,ÇQÉW …CG  á¡LGƒªd  ,óMGƒdG  øjôëÑdG  ≥jôa  øª°V
 É¡ªYO  IócDƒe  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G  áeóN  ¬«a  Éªdh
 …ó°üà∏d  É¡££N  »a  áμ∏ªªdG  Oƒ¡L  áaÉμd  πeÉμdG
 áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG »a º¡°ùj ÉªHh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ™e  ∞JÉμàJ  ±ƒ°S  É¡fCÉH  áaô¨dG  âgƒfh  .™«ªédG
 QÉ©°SC’G  äÉÑK  áÑbGôªd  áμ∏ªªdG  »a  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 ±QÉ©àªdG  QÉ©°SC’ÉH  ™«ªédG  ΩGõ`̀à`̀dG  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀dGh
 Ée  PÉîJG  ºàj  ±ƒ°S  ∂dP  áØdÉîe  ∫ÉM  »ah  ,É¡«∏Y

.ø«ØdÉîªdG ó°V á«fƒfÉb äGAGôLEG øe Ωõ∏j
 áaÉc ¿CG øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ äócCGh
 πÑb øe ÉgPÉîJG ºàj áeRÓdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G

 ≈dEG  IOQGƒ``̀dG  ™FÉ°†ÑdG  áaÉc  ≈∏Y  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d …RGôàMG AGôLEÉc øjôëÑdG áμ∏ªe
 »FGò¨dG øeC’ÉH ∫ÓNE’G ΩóY ≈∏Y ó«cCÉàdG ™e ,ÉfhQƒc
 á«æ©ªdG  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ¢UôëH  ágƒæe  ,OÓÑ∏d
 ,QGô°VCG  …CG  øe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ájÉªM  ≈∏Y
 ’ ÉªHh ,™FÉ°†ÑdG ácôM ô«°ù«Jh π«¡°ùJ »a ÉgQhOh

.áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ™°VƒdG ≈∏Y ôKDƒj
 âbh  »a  â∏μ°T  ób  áaô¨dG  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 áÑJôàªdG  QÉ`̀KB’G  á°SGQód  ÓeÉμàe  πªY  ≥jôa  ≥HÉ°S
 OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G ≈`̀∏`̀Y É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ≈`̀∏`̀Y
 ô°üMh  ájOÉ°üàb’G  äÉ«YGóàdG  á©HÉàªdh  ,»æWƒdG
 äÉcô°T ≈∏Y AÉHƒdG Gòg QÉ°ûàf’ á«Ñ∏°ùdG äGô«KCÉàdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªªH  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh
 äGô«KCÉàdG  ∂∏J  øe  óë∏d  á∏LÉ©dG  ∫ƒ∏ëdG  ìGôàbGh
 á«æjôëÑdG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ≈∏Y  á°UÉN  ,¿É``̀μ``̀eE’G  Qó`̀ b

.á«æ«°üdG ¥ƒ°ùdG ™e á∏eÉ©àªdG

 ..QÉ```̀ ©```̀ °```̀ SC’G ™`````̀aQ Ωó`````̀Y ≈``````̀ dEG ƒ```̀Yó```̀J zá```̀ aô```̀ ¨```̀ dG{
É``̀ fhQƒ``̀ c ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀d …ó``̀°``̀ü``̀à``̀dG Oƒ``̀ ¡``̀ L º````̀ YO ó````cDƒ````Jh

 á«ÑjQóàdG  èeGôÑdG  á«ªdÉ©dG  á«°SGQódG  íæª∏d  ó¡©dG  »`̀dh  èeÉfôH  ºààNG   
 èæ«∏°ù«L É«ãæ«°S IQƒàcódG èeÉfôÑdG Iôjóe äCÉæg å«M √ƒª°S äÉã©Ñd ø«ë°Tôàª∏d
 ≈dEG º¡dƒ°Uh ≈∏Y á«ªdÉ©dG á«°SGQódG íæª∏d ó¡©dG »dh èeÉfôÑd ø«ë°TôàªdG áÑ∏£dG
 øª°V »JCÉJ »àdG á«ÑjQóàdG èeGôÑdG »a º¡àcQÉ°ûe ≈∏Yh QÉ«àN’G øe á∏MôªdG √òg
 èeÉfôÑdG  É¡ª¶f  »àdG  ájƒæ°ùdG  èeÉfôÑdG  äÉã©H  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  QÉ«àNG  ô«jÉ©e
 âª«bCG óbh  .(BIBF) á«dÉªdGh á«aô°üªdG äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG ó¡©e ™e ¿hÉ©àdÉH
 Ωƒ«dG  äÉ«dÉ©a  ájÉ¡f  »a  ø«ë°TôàªdG  áÑ∏£∏d  á«ÑjQóàdG  èeGôÑ∏d  á«eÉàîdG  á°ù∏édG
 ºjôμàH  èeÉfôÑdG  Iôjóe  âeÉb  å«M  ,»YÉªédG  πª©dG  äGQÉ¡e  ôjƒ£àd  ¢ü°üîªdG
 äOÉ°TCGh  .ø«cQÉ°ûªdG áÑ∏£dG ™«ªL ≈∏Y ôjó≤àdGh RÉéfE’G äGOÉ¡°T ™jRƒJh áÑ∏£dG
 √ƒª°S  äÉã©Ñd  ø«ë°TôàªdG  áÑ∏£dG  iƒà°ùªH  É«ãæ«°S  IQƒàcódG  èeÉfôÑdG  Iôjóe
 á«ÑjQóàdG  äGQhódG  »a  º¡àcQÉ°ûe  ∫ÓN Iõ«ªàªdG  ºgOƒ¡Lh º¡FGOCÉHh  2020 ΩÉ©d
 »°VÉªdG ∞«°üdG Iôàa ∫ÓN í°TôàdG á∏Môe AÉæKCG èeÉfôÑdG É¡ª¶f »àdG äÉ«dÉ©ØdGh
 áHÉàμdG IQÉ¡e »a IQhO ≈∏Y »ÑjQóàdG èeÉfôÑdG πªà°TG .á«dÉëdG á«°SGQódG áæ°ùdGh
 …òdG ájOÉ«≤dG äGQÉ¡ªdG á«ªæàd »ÑjQóJ èeÉfôHh ,…ôμØdG ó≤ædG »a IQhOh ,á«ªjOÉcC’G

 Chartered »ªdÉ©dG ó¡©ªdG πÑb øe Ióªà©e IOÉ¡°T ≈∏Y áÑ∏£dG ¬dÓN øe π°üM
 Certificate in  CMI L3)  IOÉ«≤dG  »a  Management Institute
 ±ó¡j  á«°üî°ûdG  äGQó≤dG  º««≤àd  QÉÑàNG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,(Team Leading

.áÑ°SÉæªdG á«∏Ñ≤à°ùªdG á«æ¡ªdG äGQÉ°ùªdG QÉ«àNG ≈∏Y áÑ∏£dG IóYÉ°ùe ≈dEG
 äGQhO  ø«ë°TôàªdG  áÑ∏£∏d  ó¡©dG  »`̀dh  èeÉfôH  º¶f  ∂`̀ dP  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉHh
 äGô°VÉëe  á∏°ù∏°Sh  SAT  ``̀dGh  IELTS`dG  äÉfÉëàe’  áÑ∏£dG  OGó`̀YE’  á°UÉN
 á«ªæàdGh  á«æ¡ªdGh  á«ªjOÉcC’G  ä’ÉéªdG  »a  AGôÑîdG  øe  OóY  ™e  ¢TÉ≤f  äÉ°ù∏Lh
 ƒª°S äÉã©ÑH øjõFÉØdG QÉ«àNG ºà«°S ¬fCG èeÉfôÑdG Iôjóe âë°VhCG Éªc .á«°üî°ûdG
 SAT  `dGh IELTS  `dG  äÉfÉëàeG èFÉàfh »ªcGôàdG  ∫ó©ªdG  ≈∏Y kAÉæH  ó¡©dG  »dh
 º¡FÉª°SG øY ¿ÓYE’G ºà«°S å«M …ôμØdG ó≤ædG IQhOh …OÉ«≤dG »ÑjQóàdG èeÉfôÑdGh
 á«HôàdG  IQGRƒ``d  É¡fÉæàeGh  Égôμ°T  èæ«∏°ù«L  É«ãæ«°S  IQƒàcódG  âeóbh   .ÉÑjôb
 á«dÉªdGh  á«aô°üªdG  äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG  ó¡©eh  ΩÓY’G  ¿hDƒ°T  IQGRhh  º«∏©àdGh
 ø«ë°TôàªdG  áÑ∏£dG  ™«ªéd  á«æªàe  ,èeÉfôÑdG  ™e  ôªà°ùªdG  º¡fhÉ©àd (BIBF)

.≥«aƒàdGh ìÉéædG

 á``̀ «``̀ °``̀ SGQó``̀ dG í``æ``ª``∏``d ó``̀ ¡``̀ ©``̀ dG »`````̀dh è```̀eÉ```̀fô```̀H
ø`̀«`̀ë`̀°`̀Tô`̀à`̀ª`̀∏`̀d á``̀«``̀Ñ``̀jQó``̀à``̀dG è```eGô```Ñ```dG º`̀ à`̀ à`̀ î`̀ j
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 »a ádÉM 33 ≈dEG áHÉ°üªdG ä’Éë∏d »dÉªLE’G Oó©dG ´ÉØJQG áë°üdG IQGRh âæ∏YCG 
 kIô«°ûe  ,(19 ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  áHÉ°üe  IójóL ä’ÉM 7  π«é°ùJ  ó©H  áμ∏ªªdG
 øY äÉeOÉb äÉæWGƒªd »gh øjôëÑdG áμ∏ªe É¡dƒNO πÑb É¡aÉ°ûàcG ºJ ä’ÉëdG ¿CG  ≈dEG
 âjôLCG å«M ,»dhódG øjôëÑdG QÉ£e ôÑY ¿GôjEG øe Iô°TÉÑe ô«Z ájƒL äÓMQ ≥jôW
 á°ü°üîªdG áYÉ≤dG »a »dhódG øjôëÑdG QÉ£e ≈dEG ø¡dƒ°Uh Qƒa áeRÓdG ¢UƒëØdG º¡d
 »a √ÉÑà°T’G Qƒa ¿CG IQGRƒdG â©HÉJh ,…RGôàM’G »ë°üdG ôéëdÉH ø¡©°Vh ºJh ∂dòd
 π«dÉëàdG  èFÉàf  äô¡XCGh  áeRÓdG  á«ë°üdG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  ºJ  ¢Shô«ØdÉH  ø¡àHÉ°UEG
 ø¡∏≤æd  áeRÓdG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJG  ºJ  ÉgôKCG  ≈∏Yh  ,¢Shô«ØdÉH  ø¡àHÉ°UEG  ájôÑîªdG
 ájÉYôdGh êÓ©dG »≤∏àd á«fÉª∏°ùdG á≤£æªH »ë°üdG ƒfÉc π«∏N º«gGôHEG õcôe ≈dEG G kQƒa

.áeRÓdG
 ¿GôjEG  øe  É°†jCG  ΩOÉb  øWGƒªd  »g  ä’ÉëdG  ióMEG  ¿CG  áë°üdG  IQGRh  âë°VhCGh
 ,É¡fóe »a (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ¿GôjEG ¿ÓYEG πÑb OÓÑdG ≈dEG π°Uh óbh
 ¢Shô«ØH á£ÑJôªdG ¢VGôYC’ÉH √Qƒ©°T Qƒa 444 ¢ü°üîªdG ºbôdÉH ∫É°üJ’ÉH ΩÉb óbh
 ∫ƒª©ªdG äGAGôLE’G ´ÉÑJGh ä’ÉëdG √òg πãªd ¢ü°üîªdG ±É©°SE’ÉH ¬∏≤f ºJh ÉfhQƒc
 á°ü°üîªdG õcGôªdG »a ¬d ø«£dÉîªdG ¢üëah ∫õ©H ΩÉ«≤dGh ,¬LÓY á©HÉàeh ¬dõ©d É¡H

.∂dòd
 ΩÉb  øe  hCG  ¿Gô`̀jEG  øe  ø«eOÉ≤dG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªéH  IQGRƒ``dG  Ö«¡Jh
 ¢üëØ∏d óYƒe ádhóéd 444 ºbôdG ≈∏Y ∫É°üJ’G IQhô°†H …QÉédG ô¡°ûdG »a É¡JQÉjõH

.™ªàéªdGh º¡JÓFÉY ø«H ¢Shô«ØdG QÉ°ûàf’ G kQó°üe ¿ƒ∏μ°ûj ób º¡fEG å«M
 äÉª«∏©àdGh  äGOÉ`̀°`̀TQE’G  áaÉc  ≥«Ñ£àH  ™«ªédG  ΩGõàdG  á«ªgCÉH  IQGRƒ`̀ dG  âgƒfh
 ºJ Éeh ,ájRGôàM’G äGAGôLE’G ´ÉÑJG IQhô°Vh ™«ªédG áeÓ°S ¿Éª°†d É¡æY IQOÉ°üdG
 QGR  øe  ™«ªL  ≈∏Y  Öéj  Éªc  ,á«dhódG  ô«jÉ©ª∏d  É k≤ah  á«FÉbh  ô«HGóJ  øe  ¬æY  ¿Ó`̀YE’G
 ádhóL ≈àM ,á∏°üØæe áaôZ »a º¡æμ°S  ô≤e »a AÉ≤ÑdG  …QÉédG  ôjGôÑa  ô¡°T »a ¿GôjEG
 IQhô°V ™e ,»Ñ£dG ≥jôØdG πÑb øe º¡d ≈£©à°S »àdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh ¢üëØ∏d óYƒe
 ™°†îJ  áHÉ°üªdG  ä’ÉëdG  ™«ªL  ¿CÉ`̀H  IQGRƒ``̀dG  ágƒæe  ,øjôNB’ÉH  •ÓàN’G  ÖæéJ

.¢üàîªdG »Ñ£dG ≥jôØdG πÑb øe ájÉæYh Iôªà°ùe á©HÉàªd
 ≈©°ùJh  iƒ°üb  ájƒdhCG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áë°U  ¿CG  áë°üdG  IQGRh  äócCGh
 áμ∏ªª∏d á«°ù«FôdG òaÉæªdG »a á°UÉN á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ¿hÉ©àdÉH √òîàJ Ée ∫ÓN øe
 ≈∏Y ®ÉØë∏d ájôëÑdG áMÓªdGh ÅfGƒªdG ¿hDƒ°Th »dhódG øjôëÑdG QÉ£e »a á∏ãªàªdG
 á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G øª°V »g ájƒédGh ájôëÑdGh ájôÑdG OhóëdG áeÓ°S
 kágƒæe  ,IAƒHƒªdG  ∫hódGh  ¿GôjEG  øe  ø«eOÉ≤dG  øjôaÉ°ùªdG  áeÓ°Sh  º¡àeÓ°S  ¿Éª°†d
 äGOÉ°TQE’Gh  äGóéà°ùªdG  áaÉc  ≈∏Y  ™«ªédG  ´ÓWEG  ≈∏Y  ºFGódG  É¡°UôM  ≈∏Y  IQGRƒ`̀dG
 É¡àHÉ°UEG  ócCÉàj  »àdG  IójóédG  ä’É`̀ë`̀dG  áaÉc  ø`̀Y  ¿Ó``̀YE’Gh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ∫ƒ`̀M

.∫hCÉH ’hCG ¢Shô«ØdÉH
 áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô````̀LE’G  á`̀aÉ`̀c  á∏°UGƒe  IQGRƒ```̀dG  äó``̀ cCGh
 ¬d  …ó°üàdGh  ¬àëaÉμeh  (19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  øe  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ágƒæe ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äÉ«°UƒJ ™e ≈°TÉªàj ÉªH á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e ≥«°ùæàdÉH
 äGOÉ°TQE’Gh  á«Ñ£dG  ä’ƒcƒJhôÑdG  Ö°ùëH  É¡YÉÑJG  ºàj  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  áaÉc  ¿CÉH
 ™e  ¿hÉ©àdG  ≈dEG  ™«ªédG  øe  á©∏£àe  ,»é«∏îdG  áë°üdG  ¢ù∏ée  äGOÉ°TQEGh  á«ªdÉ©dG

.ácôà°ûªdG á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG CGóÑe øe ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d äÉ¡édG ∞∏àîe
 äGOÉ°TQE’G º¡YÉÑJÉH ¿ƒª«≤ªdGh ¿ƒæWGƒªdG √GóHCG …òdG »YƒdÉH IQGRƒdG äOÉ°TCGh
 ,(19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  ÉgQó°üJ  »àdG  äÉfÓYE’Gh
 π«dO ƒgh ,∂dòH ≥∏©àj Ée áaÉc ∫ƒM QÉ°ùØà°SÓd á«ª°SôdG äÉ¡édG ™e ºFGódG º¡∏°UGƒJh
 RÉ«àL’ ºFGódG ¿hÉ©àdG IQhô°†H »©ªàée »Yhh ¢UôM øe ™«ªédG ¬H ™àªàj Ée ≈∏Y
 äGAGôLE’G áaÉc øe IOƒ°ûæªdG ±GógCÓd k’ƒ°Uh ìÉéæH OÓÑdG É¡H ôªJ »àdG á∏MôªdG √òg

.IòîàªdG á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G

Ió``jóL ä’É``M 7 π``«é°ùJ ó``©H á``dÉM 33 ≈``dEG zÉ``fhQƒc{`H ø``«HÉ°üªdG Oó``Y ´É``ØJQG
 GQƒ``̀ a 444 º``̀ bô``̀ dG  ™```̀e π``°``UGƒ``à``dG ≈````̀dEG  ô``jGô``Ñ``a ∫Ó```̀N ¿Gô``````jEG  ø``̀ e ø``jó``FÉ``©``dG ƒ``̀Yó``̀J á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG

 ájRGôàM’G  äGAGôLEÓd  Gò«ØæJ
 á``̀eRÓ``̀dG á``̀«``̀FÉ``̀bƒ``̀dG ô``̀«``̀HGó``̀à``̀dGh
 ™æeh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 ™«ªL ΩGõdEG  Aƒ°V ≈∏Yh ,√QÉ°ûàfG
 ∞bƒdÉH  áMÉ«°ùdGh  ôØ°ùdG  ÖJÉμe
 á`̀«`̀é`̀jhô`̀à`̀dG ¢`̀Vhô`̀©`̀∏`̀ d …Qƒ``̀Ø``̀ dG
 áÄ«g  â`̀eÉ`̀b  ,¿Gô`````jEG  ≈```̀dEG  ôØ°ù∏d
 ¢`̀VQÉ`̀©`̀ª`̀dGh  áMÉ«°ù∏d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¢û«àØàdG  IQGOEG  ™``e  ≥«°ùæàdÉH
 …QÉ``̀é``̀à``̀dG  π`̀ «`̀é`̀°`̀ù`̀à`̀ dG  IQGOEGh
 IQÉ``̀é``̀à``̀dGh á`̀YÉ`̀ æ`̀ °`̀ü`̀ dG IQGRƒ```````H
 ÖJÉμe  øe  ø«æKG  ≥∏¨H  áMÉ«°ùdGh
 Ωƒ≤J  »àdG  á°üNôªdG  ô«Z  ôØ°ùdG
 á«éjhôJ  ¢`̀Vhô`̀Y  ø`̀Y  ¿Ó``̀YE’É``̀H
 øeh  á«MÉ«°ùdG  äÉ¡LƒdG  øe  Oó©d
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¿hO  ¿Gô`̀jEG  É¡æª°V

.Üƒ∏£ªdG ¢ü«NôàdG

 áMÉ«°ù∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  äócCG
 ∫ÉªYCG »a Iôªà°ùe É¡fCG ¢VQÉ©ªdGh
 äÉ¡édG ™«ªL ™e ≥«°ùæàdÉH áHÉbôdG
 IQGRh  ¢`̀ü`̀NC’G  ≈∏Yh  á°üàîªdG
 áMÉ«°ùdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀ dGh  áYÉæ°üdG
 ™«ªL  Iô°TÉÑeh  áë°üdG  IQGRhh
 á``YOGô``dG á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG äGAGô``````̀LE’G
 ≈``̀°``̀ü``̀bCG ∫Gõ``````````fEGh ø`̀«`̀ Ø`̀ dÉ`̀î`̀ª`̀ ∏`̀ d
 ø«fGƒ≤dG  ¬ª¶æJ Ée ≥ah äÉHƒ≤©dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  É¡H  ∫ƒª©ªdG
 áë∏°üªdG  äÉ«°†à≤e  ¬Ñ∏£àJ  É`̀eh
 ≈∏Y QÉWE’G Gòg »a IOó°ûe ,áeÉ©dG
 ≥JÉY  ≈∏Y  ™≤J  »`̀à`̀dG  á«dƒÄ°ùªdG
 ¬Ñ∏£àJ Éªd áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ÖJÉμe
 ΩÉàdG ΩGõàd’G øe áægGôdG ±hô¶dG
 IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  äGQGô`̀≤`̀dÉ`̀H

.É¡d

IQƒ¶ëe äÉ¡Lƒd á«éjhôJ É°VhôY Éª¡ªjó≤àd ø«°üNôe ô«Z äÉjôØ°S »Ñàμe ≥∏Z :áMÉ«°ùdG

 »°ù∏éªH äÉeóîdG Éàæéd äócCG
 πeÉμàdG  á«ªgCG  ÜGƒ`̀æ`̀dGh  iQƒ°ûdG
 ájÉªë∏d  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ™``e
 ,É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀«`̀a ø``e á``jÉ``bƒ``dGh
 á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG  ≥∏£æe  ø`̀e
 ø«Jó«°ûe  ,™ªàéªdG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d
 ÖMÉ°üd  Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dÉ`̀H
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
 äGOGó©à°S’G ™«ªL ô«aƒàH AGQRƒdG
 øWƒdG É¡«dG êÉàëj »àdG äÉeóîdGh
 ™æeh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  Gò`̀¡`̀d  …ó°üà∏d
 ≥`̀ah ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ø`̀«`̀H √QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG

.áeó≤àe á«LÓY §£Nh èeGôH
 ìƒàØªdG  AÉ≤∏dG  ió`̀d  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ºFÉ≤dG  …ô`̀LÉ`̀¡`̀dG  º`̀jô`̀ª`̀H  ø«àæé∏d
 π«cƒdG áë°üdG IQGRh π«ch ∫ÉªYCÉH
 IQƒàcódGh ,áeÉ©dG áë°ü∏d óYÉ°ùªdG
 áëaÉμe  ájQÉ°ûà°SG  ¿Éª∏°ùdG  á∏«ªL
 »ª°SôdG çóëàªdG ájó©ªdG ¢VGôeC’G
 IQƒàcódGh  ,ÉfhQƒc  ´ƒ°Vƒe  ∫ƒM
 áë°U á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG  IOÉ``̀Z
 IQƒàcódGh  ,ájó©e  ¢VGôeCG  -  áeÉY

 õjõ©J  IQGOEG  ôjóe  »àHô°ûdG  AÉ`̀ah
 øY ¿Éàæé∏dG  âHôYCG  å«M ,áë°üdG
 É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  äGƒ£îdG  π`̀c  º`̀YO
 áë°üdG  IQGRƒ```̀H  á∏ãªe  áeƒμëdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ™`̀e  »WÉ©àdG  »`̀a
 ,≈°Vôª∏d  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ô«aƒJh
 »ªëJ  »àdG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJG   ™e
 øe  ø«æWGƒªdG  ßØëJh  ™ªàéªdG
 øe óëdGh ¢Shô«ØdG Iô°UÉëe ∫ÓN

.√QÉ°ûàfG

 ¢`̀ù`̀«`̀FQ AÉ``̀≤``̀∏``̀dG ô`̀°`̀†`̀M ó```̀bh
 »°ù∏éªH äÉeóîdG áæéd AÉ°†YCGh
 øe Oó````̀Yh ÜGƒ```̀æ```̀dGh iQƒ``̀°``̀û``̀dG

.ø«°ù∏éªdG »a AÉ°†YC’G
 QGô``̀b ¿É`̀à`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â`̀æ`̀ª`̀K É`̀ª`̀c
 äÉ°ù°SDƒªdG  »a  á°SGQódG  ±É`̀≤`̀jEG
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh á``̀eÉ``̀©``̀dG á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 Ióe  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒeh
 áÑ∏£dG  áeÓ°S  ¿Éª°†d  ,ø«YƒÑ°SCG
 ,á```̀jQGOE’Gh  á«ª«∏©àdG  äÉÄ«¡dGh

 äGQƒ£àd  Éª¡à©HÉàe  ø`̀«`̀Jó`̀cDƒ`̀e
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG ´É```̀°```̀VhC’G
 »∏ëªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ,ÉfhQƒc
 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀ dG Ió`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀eh
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ™e  ¿hÉ©à∏d
 äÉª¶æªdGh á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód
 Gòg  áëaÉμªd  á«ªdÉ©dG  á`̀«`̀dhó`̀dG

.¢Shô«ØdG
 â©ªà°SG  É`̀ª`̀«`̀a  ,∂```̀dP  »``̀JCÉ``̀j
 ƒ∏ãªe  ¬`̀eó`̀ b  ìô`̀°`̀û`̀d  ¿É`̀à`̀æ`̀é`̀∏`̀dG

 ™°VƒdG á©«ÑW øY áë°üdG IQGRh
 IQƒ`̀°`̀ü`̀H á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀a »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 äGAGô`````̀LE’G Ö`̀fÉ`̀L ≈```̀ dEG ,á``̀eÉ``̀Y
 ájÉbƒ∏d  áeƒμëdG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG

.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe ájÉªëdGh
 äÉeóîdG  Éàæéd  âHôYCG  Éª«a
 ÜGƒ``̀æ``̀dGh iQƒ``̀°``̀û``̀dG »`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG √ò``̀¡``̀d É`̀ª`̀gô`̀jó`̀≤`̀ J ø```Y
 ºjó≤àd  OGó©à°S’Gh  ,»YÉ°ùªdGh
 ≥∏©àj  QhO  hCG  Ió`̀YÉ`̀ °`̀ ù`̀e  …CG

 Gò`̀g »``̀a á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H
.ÖfÉédG

 iƒà°ùªdÉH ¿Éàæé∏dG äOÉ°TCGh
 á«Yƒ°VƒªdGh á«aÉØ°ûdG øe »dÉ©dG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG  Éª¡«∏Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀J  »`̀à`̀ dG
 äÉ`̀MÉ`̀°`̀†`̀jE’G º`̀jó`̀≤`̀Jh ,á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 ÉªHh  ,ΩÉ©dG  …CGô∏d  äÉeƒ∏©ªdGh
 πc ≈``̀ dG ¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀W’G ≈`̀∏`̀Y å`̀©`̀Ñ`̀j
 ºàj  »àdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGƒ£îdG
.äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y Égò«ØæJ

áë°üdG IQGRh »∏ãªªH Éª¡YÉªàLG iód

äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀H ¿Gó`̀ «`̀ °`̀ û`̀ J ÜGƒ```̀ æ```̀ dGh iQƒ``̀°``̀û``̀dG »`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H äÉ``̀eó``̀î``̀dG É`̀à`̀æ`̀é`̀d
É`̀ fhQƒ`̀ c ¢`̀ Shô`̀ «`̀ Ø`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d äGOGó``̀©``̀à``̀°``̀S’G ™`̀«`̀ª`̀L ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H ó`̀ ¡`̀ ©`̀ dG »```dh

ájRGôàMG á£N ò«ØæJ :ziQƒ°ûdG{ ΩÉY ø«eCG
zÉfhQƒc ¢``Shô«a{ ™``e π``eÉ©à∏d á``jƒYƒJh

 á`̀eÉ`̀ °`̀SCG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ó````̀cCG
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ,QƒØ°ü©dG  óªMCG
 á`̀fÉ`̀eC’G  ¿CG  ,iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏éªd
 á£N  â©°Vh  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG
 »Ñ°ùàæªd  ájƒYƒJh  ájRGôàMG
 πeÉ©àdG πLCG øe ,áeÉ©dG áfÉeC’G
 ó`̀«`̀aƒ`̀c) É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a ™``e
 äÉ¡«LƒJ  ≈∏Y  kAÉæH  ∂dPh  ,(19
 ¢ù«FQ  ,ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y
 áeÓ°S  ≈∏Y  É k°UôMh  ,¢ù∏éªdG
 ≈∏Y ¿É`̀æ`̀Ä`̀ª`̀W’Gh ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG

.º¡àë°U
 áë°üdG  á`̀æ`̀é`̀d  s¿EG  ∫É````bh
 á`̀eÉ`̀©`̀dG á``̀fÉ``̀eC’É``̀H á``eÓ``°``ù``dGh

 ≈∏Y ®ÉØëdG  á«Ø«c »a ,ø«ØXƒª∏d  …ƒYƒJ èeÉfôH ò«ØæàH äCGóH ¢ù∏éª∏d
 ™°Vhh ,á«bQƒdG äÉjƒ£ªdG ™jRƒJ ≥jôW øY ∂dPh ,ájÉbƒdG äÉLQO ≈∏YCG
 ôÑY ájƒYƒàdG äÉeƒ∏©ªdG ∫É°SQEG  ≈dEG  áaÉ°VEG ,»fÉÑªdG áaÉc »a äÉ≤°ü∏ªdG

.áeÉ©dG áfÉeC’G »Ñ°ùàæe ™«ªéd »fhôàμdE’G ójôÑdG
 OóY  ™e  ≥«°ùæàdGh  π°UGƒàdG  ≈dEG  äóªY  áæé∏dG  s¿CG  QƒØ°ü©dG  ôcPh
 ájRGôàM’G  á£îdG  ∫ƒM  ,áë°üdG  IQGRh  »a  ø««æ©ªdGh  ø«dhDƒ°ùªdG  øe
 ´Ó`̀W’Gh  ,ájƒYƒàdG  äGQƒ°ûæªdG  ô«aƒJ  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,ÉgOÉªàYG  ºJ  »àdG
 PÉîJG ºJ ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH á≤∏©àªdG äGóéà°ùªdG ôNBG ≈∏Y
 äGQGOEGh »fÉÑe »a IôaGƒàªdG º«≤©àdG Iõ¡LCG OóY IOÉjõd áeRÓdG äGAGôLE’G

.áeÉ©dG áfÉeC’Gh ¢ù∏éªdG
 áaÉ¶ædG  äÉeóN  ô«aƒàH  á«æ©ªdG  äÉcô°ûdG  ÆÓ`̀HEG  ºJ  ¬fCG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 äGRÉØ≤dGh  äÉeÉªμdG  ¢ùÑ∏H  É¡«ØXƒe  ΩGõ`̀dEG  IQhô°†H  ,¢ù∏éª∏d  ºYódGh
 ∞«¶æJ »a áë«ë°üdG ¥ô£dG ≈∏Y º¡ÑjQóJ ÖfÉL ≈dEG ,πª©dG äÉYÉ°S ∫ÓN
 áaÉ°VEG ,…ójCÓd º≤©ªdGh ¿ƒHÉ°üdG ΩGóîà°SGh ,í£°SC’Gh äÉ«°VQC’G í°ùeh
 É¡dGóÑà°SGh ,ΩGóîà°S’G IOó©àªdG á«LÉLõdG »fGhC’G ∫Éª©à°SG øe óëdG ≈dEG

.IóMGh Iôªd Ωóîà°ùoJ »fGhCÉH
 »Ñ°ùàæªd äGOÉ°TQEG ∑Éæg q¿CG ≈dEG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G âØdh
 »a ájô°ûÑdG OQGƒªdG IQGOEG ™e π°UGƒàdG IQhô°†H ¢ù∏éª∏d áeÉ©dG áfÉeC’G
 ≈dEG  ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ¢VGôYCG  ájCG  Qƒ¡¶H ø«ØXƒªdG  øe …CG  Qƒ©°T ádÉM
 É¡«dEG  GhôaÉ°S  »àdG  ∫hó`̀dG  ô`̀NBG  øY  ìÉ°üaE’G  ≈∏Y  ø«ØXƒªdG  åM  ÖfÉL
 á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  PÉîJ’  ∂dPh  ,á«°VÉªdG  ™«HÉ°SC’G  ∫ÓN

.¿CÉ°ûdG Gòg »a Ióªà©ªdG
 áeÉ©dG áfÉeC’G É¡JòîJG »àdG äGƒ£îdGh äGAGôLE’G ¿CG QƒØ°ü©dG øq«Hh
 IôbƒªdG  áeƒμëdG ™e ∞JÉμàdGh ¿hÉ©àdG  QÉWEG  »a »JCÉJ  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd
 ¿CG  GócDƒe  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  á«æ©ªdG  á«æWƒdG  ¿Éé∏dGh  äÉ¡édG  ∞∏àîeh
 ´ÉÑJGh  ,™«ªédG  ø«H  ácôà°ûe  G kOƒ¡L  Ö∏£àj  ¢Shô«ØdG  Gòg  ™e  πeÉ©àdG
 á«eƒμëdG äÉ¡édG ¬dòÑJ ÉªH G kó«°ûe ,¬H áHÉ°UE’G ™æªd ájÉbƒdG Ö«dÉ°SCG áaÉc

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°S ø«eCÉàd äGAGôLEGh äGƒ£N øe á«æ©ªdG

.QƒØ°ü©dG áeÉ°SCG QÉ°ûà°ùªdG |

ô°ùL  ≈`̀ ∏`̀ Y  á`̀«`̀©`̀«`̀Ñ`̀W  á``̀cô``̀ë``̀dG
òØæ``ª`∏d ¥Ó`ZEG ’h ..ó``¡``a ∂∏`ª`dG
 ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL ≈∏Y á«©«ÑW ácôëdG ¿CG òaÉæªdG øeCG ΩÉY ôjóe ócCG

.äÉ©FÉ°û∏d QôÑe …CG ∑Éæg ¢ù«dh ,ø«gÉéJ’G »a
 ≈∏Y  Éë«°VƒJ  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùéd  áeÉ©dG  á°ù°SDƒªdG  äQó`̀°`̀UCG  Éªc
 :¬«a  AÉ`̀L  zô`̀à`̀jƒ`̀J{  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  ™bƒªH  »ª°SôdG  É¡HÉ°ùM
 ó«ØJ  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL  òØæe  ¥Ó``̀ZEG  ¿CÉ°ûH  ¬`̀dhGó`̀J  ºàj  Éªd  Éë«°VƒJ
 AÉ¡fEGh  øjôaÉ°ùªdG  QƒÑY  ácôM  ¿CG  ∂∏ªdG  ô°ùéd  áeÉ©dG  á°ù°SDƒªdG
 ™«ªLh  »©«Ñ£dG  É¡©°Vh  »a  ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL  ôÑY  ºgôØ°S  äGAGô``LEG

.OÉà©ªdG ≥ah É¡dÉªYCG …ODƒJ äGQGOE’G

 ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dGh á`̀à`̀ °`̀ù`̀ dG ä’É``̀ ë``̀ dG ™`̀«`̀ª`̀é`̀d á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á`̀ dÉ`̀ ë`̀ dG QGô``̀≤``̀à``̀ °``̀SGh..

(19 ó``̀«``̀aƒ``̀c) É```̀fhQƒ```̀c  ¢``Shô``«``Ø``H  á`̀ HÉ`̀ °`̀ ü`̀ ª`̀ dG  ¿Gô``````̀ jEG  ø``̀ e  á``̀ eOÉ``̀≤``̀ dG
 ájQÉ°ûà°SG áLGƒîdG AÉØ°U IQƒàcódG äócCG
 QGô≤à°SG  áë°üdG  IQGRƒ`̀H  ájó©ªdG  ¢VGôeC’G
 áHÉ°üªdG  ä’É`̀ë`̀dG  ™«ªéd  á«ë°üdG  ádÉëdG
 øe  øjóFÉ©dG  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH
 áã«ãëdG  áë°üdG  IQGRh á©HÉàe IócDƒe ,¿GôjEG
 ,»ÑW  ±Gô°TEG  âëJ  Öãc  øY  ä’ÉëdG  ™«ªéd
 äGOÉ°TQE’Gh á«Ñ£dG ä’ƒcƒJhôÑ∏d É¡YÉ°†NEGh
.»é«∏îdG áë°üdG ¢ù∏ée äGOÉ°TQEGh á«ªdÉ©dG
 á`̀LGƒ`̀î`̀dG AÉ`̀Ø`̀°`̀U IQƒ``à``có``dG â``aÉ``°``VCGh
 å«M  ,AÉØ°û∏d  πKÉªàJ  áHÉ°üªdG  ä’ÉëdG  ¿CG
 ,»ë°üdG É¡©°Vh »a kÉXƒë∏e kÉæ°ùëJ äô¡XCG
 π«∏N º«gGôHEG õcôªH ä’ÉëdG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 ,áeRÓdG ájÉYôdGh êÓ©dG »≤∏àd »ë°üdG ƒfÉc
 ≥jôØdG  πÑb  ø`̀e  Iôªà°ùe  á©HÉàªd  ™°†îJh

.¢üàîªdG »Ñ£dG

 ™«ªL  áLGƒîdG  AÉØ°U  IQƒàcódG  â`̀YOh
 »a ¿GôjEG  øe ø«eOÉ≤dG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ≈∏Y …Qƒa πμ°ûH ∫É°üJ’G ≈dG …QÉédG ô¡°ûdG
 äOó°Th  ,¢üëØdG  óYƒe  ádhóéd  444  ºbôdG
 ôéëdG äGAGôLEG äÉª«∏©àH ó«≤àdG IQhô°V ≈∏Y
 káë°Vƒe  ,¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ™æªd  »dõæªdG
 OhóëdG  ≈∏Y  Égó°UQ  ºJ  áHÉ°üe  ádÉM  23  ¿CG
 áeQÉ°üdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G IAÉØc káé«àf
 »a  ¬Ñà°ûªdG  ä’ÉëdG  ¢üëah  ó°Uôd  á©ÑàªdG
 É¡LÓYh É¡dõY Iô°TÉÑeh ¢Shô«ØdÉH É¡àHÉ°UEG
 »a ä’Éë∏d ø«£dÉîªdG ¢üëah ∫õ©H ΩÉ«≤dGh

.∂dòd á°ü°üîªdG õcGôªdG
 ä’É`̀ë`̀dG ø`̀e ä’É``̀M çÓ`̀K ¿CG â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 ø«æWGƒªd  âfÉc  áHÉ°üªdG  øjô°û©dGh  áà°ùdG
 πÑb  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Gƒ∏NO  ¿GôjEG  øe  ø«eOÉb

 »a  É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG  ¢Shô«a  »°ûØJ  ¿Gô``̀ jEG  ¿Ó``̀YEG
 ó©H  »dõæªdG  ôéëdG  »`̀a  Gƒ`̀fÉ`̀c  ó`̀bh  ,É¡fóe
 kIô°TÉÑe  º`̀Jh  áÑdÉ°ùdG  á`̀«`̀dhC’G  äÉ°UƒëØdG
 ¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG »a √ÉÑà°T’G Qƒa º¡°üëa
 º¡dõ©d  É`̀¡`̀H  ∫ƒ`̀ª`̀©`̀ª`̀dG  äGAGô``````̀LE’G  ´É``̀Ñ``̀JGh

.º¡LÓY á©HÉàeh
 ≈∏Y  ¿CG  ≈``dG  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  â`̀gƒ`̀fh
 ≥«Ñ£àH ΩGõàd’G ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªL
 øe  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  äÉª«∏©àdGh  äGOÉ``̀°``̀TQE’G  áaÉc
 IQhô°Vh  ™«ªédG  áeÓ°S  ¿Éª°†d  ,IQGRƒ``̀ dG
 ¬fÓYEG  ºJ  Éeh  ,ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  ´ÉÑJG
 Éªc ,á«dhódG  ô«jÉ©ª∏d  É≤ah á«FÉbh ô«HGóJ øe
 ô¡°T  »a  ¿Gô``̀jEG  QGR  øe  ™«ªL  ≈∏Y  ÖLƒàj
 »a  º¡æμ°S  ô≤e  »`̀a  AÉ`̀≤`̀Ñ`̀dG  …QÉ`̀é`̀dG  ô`̀jGô`̀Ñ`̀a
 ¢üëØdG  óYƒe  ádhóL  ≈àM  ,á∏°üØæe  áaôZ

 πÑb  øe  º¡d  ≈£©à°S  »àdG  äÉª«∏©àdG  ´ÉÑJGh
 •ÓàN’G  ÖæéJ  IQhô°V  ™e  ,»Ñ£dG  ≥jôØdG

.øjôNB’ÉH
 ≈∏Y  áLGƒîdG  AÉØ°U  IQƒàcódG  äOó°Th
 ¢Shô«a  ø`̀e  ájÉbƒdG  ¥ô£H  ΩGõ`̀à`̀d’G  á«ªgCG
 áª¶æe  É¡àæ∏YCG  »àdGh  19  ó«aƒc  ÉfhQƒμdG
 ø`̀jó`̀«`̀dG  ∞«¶æàH  ∂```̀dPh  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 º≤©ªdG  ∫ƒ`̀ë`̀μ`̀dÉ`̀H  hCG  AÉ``̀ª``̀dGh  ¿ƒ`̀HÉ`̀°`̀ü`̀dÉ`̀H
 ∫É©°ùdG AÉæKCG ∞fC’Gh ºØdG á«£¨Jh ,QGôªà°SÉH
 hCG  »bQh  πjóæe  ΩGóîà°SÉH  ∂dPh  ¢ù£©dG  hCG
 ™e  ≥«KƒdG  ∫É°üJ’G  ÖæéJh  ,´GQò``̀dG  ≈∏YCG
 äÉeÓY  hCG  ¢VGôYCÉH  ø«HÉ°üªdG  ¢UÉî°TC’G
 øe  äGRGô````̀aE’G  ¢ùªd  ÖæéJh  ,Oô`̀Ñ`̀dG  ä’õ``̀f
 äGRGô`̀aE’G  hCG  ÜÉ©∏dG  πãe  ÜÉ°üªdG  ¢üî°ûdG

.á«ØfC’G
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 äÉ¡«LƒàH  »`̀eƒ`̀°`̀ù`̀©`̀dG  ∫OÉ```Y  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  OÉ``̀°``̀TCG
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 áμ∏ªe  »a  √QÉ°ûàfG  ™æe  ±ó¡H  ∂`̀ dPh  (19ó`̀«`̀aƒ`̀c)
 OÉb  ó¡©dG  »dh  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¿CG  GócDƒe  ,øjôëÑdG
 áæéd  π«μ°ûàH  ø««æ©ªdG  ¬ qLh  å«M  ,áªμëH  ∞∏ªdG
 ∫ƒ°Uh  πÑb  á«FÉbhh  ájRGôàMG  äGAGô`̀LEGh  á«æWh
 ,øjôaÉ°ùªdG  ∫ÓN  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈dG  ¢VôªdG
 ¢VôªdG  QÉ°ûàfG  Ωó`̀Y  »`̀a  º¡°SCG  …ò`̀ dG  ô``̀eC’G  ƒ`̀gh
 øjôaÉ°ùe ≈∏Y ô°üàbG ÉªfEGh ¿B’G ≈àM áμ∏ªªdG πNGO

.iôNCG ∫hO øe ø«eOÉb
 kÓ`̀FÉ`̀b √ qƒ`̀ª`̀ °`̀S äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J »`̀eƒ`̀°`̀ù`̀©`̀dG ø`̀ª`̀Kh
 ¬àÑbGôeh ∞∏ª∏d ¬JOÉ«bh ó¡©dG »dh ƒª°S äÉ¡«LƒJ{
 äGAGô``̀LE’G  øe  ójó©dG  ∫Ó`̀N  øe  Öãc  øY  ™°Vƒ∏d
 ÉgRôHCG ¿Éc »àdGh √ qƒª°S É¡«dEG ¬Lh »àdG ájRGôàM’G
 øY  kÓ°†a  ,¢Shô«ØdG  áëaÉμªd  á«æWh  áæéd  π«μ°ûJ
 ™e  É¡ãëH  »àdG  á«∏Ñ≤à°ùªdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  §£îdG
 á∏°UGƒe á«ªgCG ≈dEG √ qƒª°S ¬ qLh Éªc ,á«æ©ªdG áæé∏dG
 Oƒ¡édG  ∞«ãμJh  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  äGAGô`````̀LE’G  õ`̀jõ`̀©`̀J
 QÉ°ûàf’  …ó°üà∏d  äGQƒ£J  ájCG  ™e  πeÉ©àdG  áYô°ùd
 ¢UôM  ¿CG  ≈∏Y  Oó`̀°`̀Th  .záμ∏ªªdG  »`̀a  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°S  ≈∏Y  ô«ÑμdG  √ qƒª°S
 É¡≤«Ñ£àd  áeƒμëdG  ≈©°ùJ  á`̀jƒ`̀dhCÉ`̀c  É`̀gQÉ`̀Ñ`̀à`̀YGh
 ¢SƒØf  »a  øeC’Gh  áæ«fCÉª£dG  å©H  ób  ,≥«bO  πμ°ûH
 AGƒ°S  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ø«æWÉ≤dG  ™«ªL
 »æWƒdG  ≥jôØdÉH  Gó«°ûe  ,ø«ª«≤e  hCG  ø«æWGƒe  øe
 ¬∏dGóÑY  øH  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  á°SÉFôH
 å«M  ,áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 √QÉ°ûàfG  Ωó`̀Yh  ¢VôªdG  AGƒàMG  ≥jôØdG  ´É£à°SG
 øe  ±’B’G  πÑ≤à°ùJ  øjôëÑdG{  ∫Ébh  ,áμ∏ªªdG  πNGO
 ô°ûàæj  º`̀d  ¢VôªdG  ¿CG  ø«M  »`̀a  ,É k«eƒj  ø`̀jô`̀FGõ`̀dG
 ∫hO øe ø«eOÉ≤dG  ≈∏Y §≤a ô°üàbGh áμ∏ªªdG  πNGO
 ≥jôØ∏d  áã«ãëdG  Oƒ¡édG  øgôÑj  …òdG  ƒgh  ,iôNCG
 ø«æWGƒªdG  áaÉc  »eƒ°ù©dG  ÖFÉædG  ¬Lhh  .z»Ñ£dG
 á∏ªëdG  É¡≤∏£J  »àdG  äGOÉ°TQE’G  ≥«Ñ£àd  ø«ª«≤ªdGh
 …OÉØàd  ∂`̀ dPh  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd  á«æWƒdG
 äÉeƒ∏©ªdG òNCG  á«ªgCG  GócDƒe ,áμ∏ªªdG »a √QÉ°ûàfG
 .á°üàîe  ô«Z  ±Gô``̀WCG  hCG  í«ë°üdG  ÉgQó°üe  øe
 ƒ°†Y ¿ÉMô°S óªëe Qƒ°üæe QƒàcódG  OÉ°TCG  √QhóH
 ¬«dƒJ  …ò``̀dG  ô«ÑμdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’É`̀H  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  »a  á∏ãªe  áª«μëdG  ÉæJOÉ«b
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ¢Shô«a  øe  øjôëÑdG  ájÉªëd  ,Ió«°TôdG  áeƒμëdGh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ  É kæªãe  ,É`̀fhQƒ`̀c
 äÉ«fÉμeE’G  ™«ªL  ô«î°ùJ  ≈``̀dEG  á`̀«`̀eGô`̀dG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ø«H ¢Shô«ØdG Gòg QÉ°ûàfG ¿hO ádƒ∏«ë∏d áHƒ∏£ªdG
 ’h  ¿Éc  äÉ¡«LƒJ  »gh  ,»æjôëÑdG  Ö©°ûdG  AÉæHCG

.øjôëÑdG AÉæHCG ™«ªL iód ÉgGó°U É¡d ∫Gõj
 á`̀LQO  ≈∏Y  Ió«°TôdG  áeƒμëdG  ¿EG{  ±É`̀°`̀VCGh
 ,¢Shô«ØdG  Gòg  Iô°UÉëe  á«ªgCÉH  »YƒdG  øe  Iô«Ñc
 √ô£N  πëØà°ùj  ¿CG  πÑb  √ó¡e  »a  ¬«∏Y  AÉ°†≤dGh
 »a  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  äGAGô``̀LEG  äAÉéa  ,QÉ°ûàf’ÉH
 á°SÉFôH  »°VÉªdG  ø«æK’G  Ωƒj  »a  Iô«NC’G  ¬à°ù∏L
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 ÖMÉ°U  äÉ¡«Lƒàd  á«Ñ∏e  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 øjôëÑdG  ájÉªM  ≈∏Y  πª©∏d  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG
 äGQGô`̀b  ≈`̀ dEG  êÉàëj  …ò`̀dG  AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g  QÉ°ûàfG  øe
 øe ¿Éμa ,¢Shô«ØdG Gòg IQƒ£Nh ≈°TÉªàJ áª°SÉM
 Qhó°üdG  âé∏KCG  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G  ø«H
 ¥ÓZEG  Ió«°TôdG  Éæàeƒμëd ¿Éæàe’ÉH ™«ªédG ô©°Th
 14 Ióªd Iôà°S »a ∫ÉØWC’G ¢VÉjQh ¢SQGóªdG ™«ªL
 âØ°ûàcG …òdG  ∫hC’G ÜÉ°üªdG ¿ƒc ≈dEG  G kô¶f ,É keƒj
 »a  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dG  ∂∏J  ≈`̀ dEG  áÑ∏£dG  π≤æj  É≤FÉ°S  ¬àdÉM
 ºJ  »àdG  äGAGôLE’G  áYô°ùH  ¿ÉMô°S  √ƒfh   .zIôà°S
 øjòdG  øe  iô`̀NCG  ä’É`̀M  ±É°ûàcG  OôéªH  ÉgPÉîJG
 øe ø«eOÉ≤dG øe º¡©«ªLh ÉfhQƒc ¢Shô«ØH GƒÑ«°UCG
 á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äÉ¡«LƒJ »a â∏ãªJ »àdGh ,¿GôjEG
 ™«ªL »a á°SGQódG ≥«∏©àH ó¡©dG »dh ƒª°S á°SÉFôH
 ,á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  »dÉ©dG  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe
 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ¢``SQGó``ª``dG ™`̀«`̀ª`̀L ∂``dò``ch
 …RGôàMG  AGôLEÉc  ø«YƒÑ°SCG  Ióe  ∫ÉØWC’G  ¢VÉjQh
 »gh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød ¢Vô©àdG øe áÑ∏£dG ájÉªëd
 ,á«ªgC’G  øe  Iô«Ñc  áLQO  ≈∏Y  ájRGôàMG  äGAGô`̀LEG
 ¢SƒØf  »a  áæ«fCÉª£dGh  Qhô°ùdGh  áé¡ÑdG  â∏NOCG
 ∞∏àîªH  øjôëÑdG  Ö©°T  π©L  …òdG  ôeC’G  ,™«ªédG
 áª«μëdG ÉæJOÉ«b ≈dEG ¿Éæàe’ÉH ¬JOÉ©c ô©°ûj ¬ØFGƒW
 ÖFÉædG øªK Éªc .¬æeCG ájÉªMh ¬àMGQ ≈∏Y ô¡°ùJ »àdG
 ƒª°S ¬H Ωƒ≤j …òdG ΩÉªàg’Gh QhódG »égƒμdG óªM
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 É¡H Ωƒ≤J »àdG äGAGôLE’G á©HÉàe »a AGQRƒdG ¢ù∏ée
 óëdGh ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd ájò«ØæàdG Iõ¡LC’G
 á«eƒμëdG äÉYÉ£≤dGh Iõ¡LC’G πeÉ©J ¿CG GócDƒe ,¬æe
 á«aÉØ°ûdÉH â©àªJh á«æ¡eh á«aGôàMG ∞∏ªdG Gòg ™e
 √ƒfh .ø«æWGƒªdG iód ÉMÉ«JQG â£YCG »àdGh áeÉàdG
 áaôZ  ≈`̀dEG  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  É¡H  ΩÉ`̀b  »àdG  IQÉjõdÉH
 ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  äÉ«∏ª©dG
 Gò¡d ¬à©HÉàeh √ƒª°S ¢UôM ø«ÑJ »àdGh ,…ôμ°ù©dG
 ø«æWGƒªdG áë°Uh áeÓ°S ¢ùªj …òdGh º¡ªdG ∞∏ªdG
 øe  ™«ªédG  iód  áæ«fCÉª£dG  âãH  å«M  ø«ª«≤ªdGh

.ø«ª«≤eh ø«æWGƒe
 Iõ¡LC’G  ¿CG  ≈dEG  »égƒμdG  óªM  ÖFÉædG  âØdh
 á«dhDƒ°ùe  äó``̀HCG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  π`̀c  »`̀ ah  á«eƒμëdG
 øjóFÉ©dG  ø«HÉ°üªdG  ™e  πeÉ©àdG  »a  á«aGôàMGh
 ∫ƒNO  øe  óë∏d  äGõ«¡éàdG  áaÉc  ºjó≤J  ºJ  å«M

 ≥æYƒH  ó`̀dÉ`̀N  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ôÑY  ¬à¡L  ø`̀e  .¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG
 ôμ°ûdGh  ¿Éæàe’G  º«¶Y  øY  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y
 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ôjó≤àdGh
 ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
 á©HÉàeh  ΩÉªàg’  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G
 ô«aƒàH  Iójó°ùdG  ¬JÉ¡«LƒJh  á«°üî°ûdG  √ƒª°S
 É¡«dEG  êÉàëj  »àdG  äÉeóîdGh  äGOGó©à°S’G  áaÉc
 √QÉ°ûàfG  ™æeh  ,¢Shô«ØdG  Gò¡d  …ó°üà∏d  øWƒdG
 á«LÓY §`̀£`̀Nh è`̀eGô`̀H ≥``̀ah ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀«`̀H
 øe  »°üî°ûdG  ΩÉªàg’G  ¿CG  ≥æYƒH  ó`̀cCGh  .áeó≤àe
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°S  ≈∏Y  ¬°UôM  ¢ùμ©j  √ƒª°S  πÑb
 áaô¨d  √ƒª°S  IQÉ``̀jR  ∂`̀dP  ¢ùμ©j  É`̀eh  ø«ª«≤ªdGh
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØ∏d á©HÉàdG äÉ«∏ª©dG
 ÖjQóà∏d  ó¡©dG  »dh õcôe  »a  (19 ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 »àdGh  ,…ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  á«Ñ£dG  çƒëÑdGh
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G ô«°S ≈∏Y √ƒª°S É¡«a ¿CÉªWG
 áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG øª°V IòîàªdG ô«HGóàdGh
 áë∏°üe  ™°Vh  ≈∏Y  ,(19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 áaÉc  ¢ùjôμJh  ,∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »a  É`` kehO  øWGƒªdG
 G kOÉæà°SG ¬àeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdGh ¬H ΩÉªàgÓd Oƒ¡édG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«LƒJ  ≈dEG
 ƒgh  ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 G kó`̀MGh  É kæWGƒe  ¢ùªj  Ée  ¿CG  ¬àdÓL  ¬«∏Y  ócDƒj  Ée
 .¬∏ªcCÉH  øWƒdG  ¢ùªj  ¢`̀VQC’G  √òg  ≈∏Y  É kª«≤e  hCG
 á£∏°ùdG  AÉ°†YCG  ¬jóÑj  ÉªH  √ƒª°S  ΩÉªàgG  øªK  Éªc
 Ée  πeÉμà∏d  áª«μëdG  √ƒª°S  äÉ¡«LƒJh  á«©jô°ûàdG
 á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG  ø«à£∏°ùdG  AÉ°†YCG  áaÉc  ø«H
 áaÉ°VE’ÉH  ,»`̀∏`̀gC’Gh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  äÉ°ù°SDƒeh
 øjôëÑdG  ≥jôa  øª°V  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ≈`̀dEG
 á«dhDƒ°ùe  ø`̀e  ¬`̀H  ¿ƒ©àªàj  É`̀e  Gƒ`̀à`̀Ñ`̀KCG  ,ó``MGƒ``dG
 áaÉμd  …ó°üàdG  ≈∏Y  É¡ØJÉμJ  π°†ØH  IQOÉb  ácôà°ûe
 ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ≥∏©àj Éª«a äGQƒ£àdGh äÉjóëàdG

.(19 ó«aƒc)
 πªëJ  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  ≥æYƒH  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Oó`̀°`̀Th
 ÜÉë°UCGh ø«æWGƒªdG πÑb øe á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG
 º¡àë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  äÓªëdGh  ôØ°ùdG  ÖJÉμe
 ∂∏J ≈dEG ÜÉgòdG Ωó©H øjôNB’Gh º¡°ùØfCG ø«°üëJh

.OÉæ©H ôeC’G òNCG ΩóYh ,IAƒHƒªdG ≥WÉæªdG
 á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG  äGô`̀°`̀û`̀æ`̀dG  ∞«ãμJ  ≈```̀dEG  É``̀YO  É`̀ª`̀c
 πc  »a  ájó«∏≤àdGh  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG  ΩGóîà°SÉH
 ,∞«ãμdG  ™ªéàdG  •É≤fh  á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 áªgÉ°ùªdG  áë°üdG  IQGRh  ≈∏Y  ø«©àj{  ,¬fCG  ÉØ«°†e
 äÉª≤©ªdÉc  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  äÉ`̀eõ`̀∏`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ™``̀jRƒ``̀J  »``̀a
 »a äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG  äGP  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀μ`̀ dGh
 åëfh  ,Égô«Zh  óLÉ°ùªdGh  ájQÉéàdG  äÉ©ªéªdG
 ≈∏Y  õcGôªdGh  á`̀jó`̀fC’Gh  äÉ«©ªédG  »a  ÉæfGƒNEG
 á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG  ÜÉH  øe ∂dP  »a áªgÉ°ùªdG

.zôμ°ûdG πjõL º¡dh á«æWƒdGh

ø«æWGƒªdG ió``d áæ«fCÉª£dG â``ãH ÉfhQƒc á¡LGƒªd ó``¡©dG »dh á©HÉàe :¿ƒ``jQƒ°Th ÜGƒ``f

 .»eƒ°ù©dG ∫OÉY |.¿ÉMô°S Qƒ°üæe .O |.»égƒμdG óªM |.≥æYƒH ódÉN |

 QOÉ``°``ü``dG ¬``«``Lƒ``à``dG ≈``∏``Y kAÉ```æ```H
 ¬à°ù∏L  ∫Ó```N  AGQRƒ``````dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ø``̀e
 ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«YƒÑ°SC’G  ájOÉ«àY’G
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó`̀FÉ`̀≤`̀dG  Ö`̀ FÉ`̀ f  ó`̀¡`̀©`̀dG  »```dh  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈`̀∏`̀YC’G
 ±ÉbhC’G »JQGOEG  ∞«∏μàH ¿CÉ°ûH AGQRƒdG
 »a  áªgÉ°ùªdÉH  á`̀jô`̀Ø`̀©`̀é`̀dGh  á«æ°ùdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«ØH á«æWƒdG á«YƒàdG á∏ªM
 ÜÉ£îdG ≈∏Y kAÉæHh 19 ó«aƒc óéà°ùªdG
 ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ dGh ∫ó`̀©`̀ dG ô```̀jRh ø``̀e OQGƒ````̀ dG
 IQGOE’G  äQOÉ``̀H  ±É```̀ bhC’Gh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 »àdG ájƒYƒàdG  äÉ≤°ü∏ªdG  ™jRƒJ  ≈`̀dEG
 áëaÉμªd  á«æWƒdG  á∏ªëdG  É`̀¡`̀JQó`̀°`̀UCG
 ≈`̀∏`̀Y ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É```̀fhQƒ```̀c ¢``̀Shô``̀«``̀a
 »a  äÉ«æ«°ùëdGh  º`̀JBÉ`̀ª`̀dGh  óLÉ°ùªdG
 ìô`̀°`̀Uh   .øjôëÑdG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀e  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e
 ∞°Sƒj ó«°ùdG ájôØ©édG ±ÉbhC’G ¢ù«FQ
 ±É`̀bhC’G  IQGOEG  ¿CÉ`̀H  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH
 πªY  ≥`̀jô`̀a  π«μ°ûàH  â`̀eÉ`̀b  ájôØ©édG
 ≥jôØdG  ¿ƒμàjh  ,¬«LƒàdG  Gòg  á©HÉàªd
 äÉbÓ©dGh ΩÓYE’G :»g ΩÉ°ùbCG áKÓK øe
 ¿hDƒ```°```Th çƒ``̀ë``̀Ñ``̀dG º``°``ù``bh á``̀eÉ``̀©``̀dG
 á«°Sóæ¡dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  º°ùbh  óLÉ°ùªdG
 äÉ≤°ü∏ªdG  √ò``̀g  ™`̀jRƒ`̀à`̀d  á`̀fÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dGh
 ,¬«LƒàdG  ≈°†à≤ªH  áYô°ùdG  ¬Lh ≈∏Y
 áë°üdG  õ`̀jõ`̀©`̀J  »`̀a  áªgÉ°ùª∏d  ∂``̀ dPh
 äQó°UCG  π°üàe  ó«©°U  ≈∏Yh  .áeÉ©dG
 á«¡«LƒJ  äGOÉ`̀ °`̀ TQEGh  íFÉ°üf  IQGOE’G
 ÖcGƒeh  º`̀JBÉ`̀ª`̀dGh  óLÉ°ùªdG  …OÉJôªd
 äGOÉ°TQE’G  øe  kGOóY  âæª°†Jh  .AGõ©dG

:»gh áª¡ªdG
 äÉª«∏©àdÉH  ΩÉ``à``dG  ΩGõ``̀à``̀d’G  -1
 áë°üdG  IQGRh  øY  IQOÉ°üdG  á«ë°üdG
 ÖæéJ -2 .á°üàîªdG á«ª°SôdG äÉ¡édGh
 ÖcGƒªdGh  º`̀JBÉ`̀ª`̀dGh  óLÉ°ùªdG  OÉ`̀«`̀JQG
 kÉeƒªY ôØ°ùdG øe øjóFÉ©dG ≈dEG áÑ°ùædÉH
 É¡«a  »°ûØàªdG  ∫hó``̀ dG  ø`̀e  ø`̀«`̀eOÉ`̀≤`̀dGh
 OÉ«JQG  ÖæéJ  -3  .kÉ°Uƒ°üN  ¢VôªdG
 áÑ°ùædÉH  ÖcGƒªdGh  ºJBÉªdGh  óLÉ°ùªdG
 ¢``̀VGô``̀eC’G  …hPh  kÉ`̀eƒ`̀ª`̀Y  ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀∏`̀d
 OÉ«JQG  ÖæéJ  -4  .kÉ°Uƒ°üN  áæeõªdG
 áÑ°ùædÉH  ÖcGƒªdGh  ºJBÉªdGh  óLÉ°ùªdG
 ø«HÉ°üªdG  kÉ°Uƒ°üNh  ø°ùdG  QÉÑc  ≈dEG
 áaÉ°ùe ≈∏Y AÉ≤HE’G -5 .áæeõe ¢VGôeCÉH
 /óé°ùªdG  π``̀NGO  ¢Sƒ∏édG  »`̀a  á«aÉc
 á«ëàdG  óæY  π«Ñ≤àdG  ÖæéJ  -6  .ºJCÉªdG
 ÖæéJ  -7  .§`̀≤`̀a  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H  AÉ`̀Ø`̀à`̀c’Gh
 Qƒ`̀°`̀†`̀M ó``̀æ``̀Y ∫É````̀Ø````̀WC’G ÜÉ``̀ë``̀£``̀°``̀UG
 ÖæéJ -8 .ÖcGƒªdGh ºJBÉªdGh óLÉ°ùªdG
 »àdG øcÉeC’G »a áeÉ©dG äÉ«dÉ©ØdG ™«ªL
 .É¡«a  áHÉ°üe  ä’ÉM  ±É°ûàcG  øY  ø∏©j
 ¿ƒHÉ°üdGh AÉªdÉH kGó«L øjó«dG π°ùZ -9
 »`̀à`̀dG  iô`````̀NC’G  Iô`̀¡`̀£`̀ª`̀dG  OGƒ``̀ª``̀ dG  hCG
 É°Uƒ°üNh  ,øjó«dG  π«°ù¨d  Ωóîà°ùJ
 á¶aÉëªdG -10 .¢ù£©dG hCG ∫É©°ùdG ó©H
 ¢UôëdG  ™`̀e  á«°üî°ûdG  áaÉ¶ædG  ≈∏Y
 .äÉ``̀«``̀°``̀VQC’Gh í`̀£`̀ °`̀ SC’G á`̀aÉ`̀¶`̀f ≈`̀∏`̀Y
 ºØdGh ∞fC’Gh ø«æ«©dG á°ùeÓe ÖæéJh
 óæY  äÉeÉªμdG  AGó``̀ JQG  -11  .øjó«dÉH
 ,É¡àHÉ°UEG »a ¬Ñà°ûe ä’ÉM ™e πeÉ©àdG
 -12 .á«ë°üdG äGOÉ©dG ≈∏Y á¶aÉëªdGh

 øcÉeC’G  »a  á∏jƒW äGôàa  AÉ≤ÑdG  ÖæéJ
 äGƒ∏°üdG  ≈`̀∏`̀Y  QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á≤∏¨ªdG
 .§`̀≤`̀a á`̀«`̀æ`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀dG IAGô``̀≤``̀ dG äÉ`````̀ bhCGh
 ∫É©°ùdG  óæY  πjOÉæªdG  ΩGóîà°SG  -13

 á∏°S  »`̀a  É¡æe  ¢ü∏îàdGh  ¢ù£©dG  hCG
 ÖæéJ -14 .áë«ë°U á≤jô£H äÉjÉØædG
 á°VÉ©à°S’Gh  ±ƒ°ûμªdG  π`̀ cC’G  ∫hÉæJ

.kÉ«ë°U áfƒeCÉªdG áª©WC’ÉH ¬æY

á``̀jƒ``̀Yƒ``̀J á``̀∏``̀ª``̀M ò``̀Ø``̀æ``̀J á``̀jô``̀Ø``̀©``̀é``̀dG ±É``````````̀bhC’G
É`````̀ fhQƒ`````̀ c ¢`````̀Shô`````̀«`````̀a ¿CÉ`````̀°`````̀û`````̀H á````∏````eÉ````°````T
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 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø```̀e ó````̀ ah ≈``̀≤``̀à``̀dG
 ø«dhDƒ°ùªdG  øe  G kOó`̀Y  iQƒ°ûdG
 ¿ÉªdôÑdG »a AÉ°†YCGh ø««eƒμëdG
 õjõ©J  ±ó¡H  ∂dPh  ,…óæ∏àμ°S’G
 ∫OÉ`̀ Ñ`̀ Jh á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG äÉ``bÓ``©``dG
 ´Ó`̀W’Gh  ,á«©jô°ûàdG  äGôÑîdG
 ¢Vƒ¡æ∏d  π`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG  çó````̀MCG  ≈`̀∏`̀Y
 √QhO õjõ©Jh ,»©jô°ûàdG πª©dÉH
 »àdG Qƒ£àdGh Ωó≤àdG äÉ«∏ªY »a

.øjôëÑdG áμ∏ªe Égó¡°ûJ
 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée óah º°†jh
 ádÉ°†ØdG  áØ«∏N  áμ«Ñ°S  ø`̀e  Ó`̀c
 ,ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀ °`̀T  áæéd  ¢ù«FQ
 π`̀ «`̀ YÉ`̀ ª`̀ °`̀ SG ΩÉ``̀ °``̀ù``̀H ó``̀«``̀ °``̀ù``̀ dGh
 ,áæé∏dG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  óªëªæÑdG
 …Qƒ°†N  »`̀∏`̀jEG  É`̀æ`̀jO  »`̀°`̀ù`̀fÉ`̀fh

.áæé∏dG ƒ°†Y
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ó``````̀ah ™```̀ª```̀ à```̀LGh
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG ø`̀e Oó``̀Y ™`̀e iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 øe Óc º°V ,…óæ∏àμ°S’G ¿ÉªdôÑdG
 øjGôH  ó«°ùdGh  ,QƒØ∏«H  »eô«L
 ¢ùjGôàHh  ,ôjô«L  RhQh  ,πàjh
 á°ûbÉæe  âªJ  å«M  ,äQÉ¡°ûjh
 ,A¢ûædGh ÜÉÑ°ûdGh º«∏©àdG QƒeCG
 á«©jô°ûàdG  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ∫OÉ``̀Ñ``̀Jh

 óah ó``̀cCG ó`̀ bh ,∫É`̀é`̀ª`̀dG Gò`̀g »`̀a
 áμ∏ªe  ¿CG  iQƒ``̀°``̀û``̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 kÓ`̀aÉ`̀M  kÓ`̀é`̀°`̀S  ∂∏àªJ  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »a  äÉMÉéædGh  äGRÉ`̀é`̀fE’G  øe
 G kQƒ£J ó¡°ûJh ,»ª«∏©àdG ´É£≤dG
 »eÉ¶ædG º«∏©àdG AóH òæe Gôªà°ùe
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ΩÉY 100 ƒëf πÑb
 IQGOEG  ôjóe  …GôL  ¿ÉKÉfƒL  AÉ≤d
 ƒ°†Yh  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  è`̀eGô`̀Ñ`̀ dG

 º«∏©àdG  ôjƒ£J  äÉ°SÉ«°S  áæéd
.ájóæ∏àμ°S’G áeƒμëdG »a

 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée óah QGR Éªc
 ,…óæ∏àμ°S’G  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  ≈æÑe
 ,á«fÉªdôÑdG  ¿Éé∏dG  ≈∏Y  ±ô©Jh
 πª©J  »àdG  ΩÉ°ùbC’Gh  äGQGOE’Gh
 AÉ°†YC’  »æØdG  ºYódG  ºjó≤J  ≈∏Y
 äGAÉ≤d óaƒdG ó≤Y Éª«a ,¿ÉªdôÑdG
 »a  ºYódG  äÉeóîH  ø««æ©ªdG  ™e

.…óæ∏àμ°S’G ¿ÉªdôÑdG
 ∫ÓN ∂`̀dò`̀c ó`̀aƒ`̀dG ≈`̀≤`̀à`̀dGh
 ¿ƒà°S  πμjÉe  ó«°ùdÉH  IQÉ`̀jõ`̀dG
 »a  á«dhódG  äÉbÓ©dG  ∫hDƒ°ùe
 iôLh  ,…óæ∏àμ°S’G  ¿ÉªdôÑdG
 äÉbÓ©dG  ∫ƒ``M  ¬©e  åMÉÑàdG
 áμ∏ªe  §``Hô``J  »``à``dG  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG
 ,IóëàªdG  áμ∏ªªdÉH  øjôëÑdG
 äÉbÓ©dG øe G kAõL ôÑà©J »àdGh

 §HôJ  »àdG  áæ«àªdG  á«îjQÉàdG
 ,IóëàªdG  áμ∏ªªdÉH  øjôëÑdG
 πªY  øe  ¿Éàμ∏ªªdG  √ó¡°ûJ  Éeh
 ä’ÉéªdG øe ójó©dG »a ∑ôà°ûe

.áª¡ªdG äÉYÉ£≤dGh
 kAÉ`̀≤`̀d  ¢ù∏éªdG  ó``̀ah  ó`̀≤`̀Yh
 ∫hDƒ°ùe  øjƒc  »dÉ°S  Ió«°ùdÉH
 ,á«fÉªdôÑdG  áÑàμªdGh  çƒëÑdG
 »`̀a ø``̀ «``̀ ã``̀MÉ``̀ Ñ``̀ dG ø````̀e Oó```````̀Yh
 ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dÉ`̀H äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG õ`̀cô`̀e
 ¢Vô©à°SG  å«M  ,…óæ∏àμ°S’G
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  áHôéJ  óaƒdG
 ,á«fÉªdôÑdG  áÑàμªdG  AÉ°ûfEG  »a
 QOÉ°üªdG ºjó≤J »a áÑàμªdG QhOh
 »a º¡°ùJ »àdG ÖàμdGh á«aô©ªdG

.»©jô°ûàdG ºgQhO õjõ©J
 á`̀°`̀ù`̀∏`̀L ó````̀aƒ````̀dG ô``̀ °``̀†``̀Mh
 ô«°ùH  ∞`̀ jô`̀©`̀à`̀∏`̀ d  äÉ`̀ °`̀ û`̀ bÉ`̀ æ`̀e
 á``̀«``̀©``̀jô``̀°``̀û``̀à``̀dG äÉ```̀«```̀∏```̀ª```̀©```̀dG
 »`̀a á`̀©`̀ Ñ`̀ à`̀ ª`̀ dG äGAGô````````````̀LE’Gh
 ,…ó``̀æ``̀∏``̀à``̀μ``̀ °``̀S’G ¿É```̀ª```̀dô```̀Ñ```̀dG
 É¡μ∏àªj  »`̀à`̀ dG  äÉ`̀«`̀MÓ`̀°`̀ü`̀dGh
 ≈∏Y  kAGƒ`̀°`̀S  ,¿ÉªdôÑdG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG
 hCG  »``©``jô``°``û``à``dG  iƒ``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dG

.»HÉbôdG

 ¿É``ª``dô``Ñ``dG ø```̀e AÉ```̀°```̀†```̀YCG »`̀ ≤`̀ à`̀ ∏`̀ j ziQƒ```̀ °```̀ û```̀ dG{ ó````̀ ah
ø`̀«`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ø`̀ «`̀ dhDƒ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG ø``̀ e GOó`````̀Yh …ó`̀ æ`̀ ∏`̀ à`̀ μ`̀ °`̀ S’G

 ,Oƒ¡édG áØYÉ°†ªH ádhódG äÉ°ù°SDƒe ÖdÉW Éæ©«ªL
 ™e  ,¿hÉ©àdGh  ∞JÉμàdG  á«ªgCG  øY  çóëJ  Éæª¶©eh
 äÉeƒ∏©ª∏d  …ó°üàdGh  äÉ©FÉ°ûdG  øe  QòëdG  IQhô°V

.ádCÉ°ùªdG πjƒ¡J É¡fCÉ°T øe »àdG áWƒ∏¨ªdG
 ôμ°ûdG  ºjó≤J  Ö`̀Lh  ,Qƒ```eC’G  ∂∏J  π`̀c  º°†N  »`̀a
 πc  »a  QÉ¡f  π«d  πª©j  …òdG  øjôëÑdG  ≥jôØd  ôjó≤àdGh
 ™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  π`̀LCG  øe  ,á«dhDƒ°ùeh  ™bƒe
 á«FÉbƒdG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJGh  ,zø«ª«≤eh  ø«æWGƒe{

.z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd
 ájÉªëd  º¡°ùØfCG  GhQò```̀f  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ≥`̀jô`̀a  º`̀bÉ`̀W
 ,ájõgÉLh  á«dhDƒ°ùe  πμH  ôeC’G  ¿ƒ¡LGƒjh  ,™«ªédG
 ¢Shô«ØdÉH áHÉ°UEÓd ¿ƒ°Vô©àj ób º¡fCG Gó«L ¿ƒcQójh
 øWƒ∏d  AGó``̀a  º¡°ùØfCG  Gƒ`̀°`̀ü`̀NQG  º¡æμdh  ,¢`̀Vô`̀ª`̀dGh
 äÉeóîdGh  ,á©«aôdG  á«ë°†àdG  √òg  πãeh  ,™«ªé∏dh
 ΩGôàM’Gh ,RGõàY’Gh ôîØdÉH πHÉ≤J ¿CG »¨Ñæj ,á∏«∏édG
 zº£∏ëàdG{ IOÉY ¢†©ÑdG ¢SQÉªj ¿CG ¿hO øe ,¿Éæàe’Gh
 ¿CÉch ,»Ñ∏°ùdG ó≤ædG QGôªà°SGh ,(∞jOÉéªdG ô«°ùμJ)h

!!..A»°T …CG Gƒeó≤j ºd øjôëÑdG ≥jôa AÉ°†YCG ™«ªL
 IQGRhh  ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRhh  ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh
 ,IQÉéàdG  IQGRhh  ,…ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdGh  ,á«LQÉîdG
 ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdGh
 IQGRhh ,ájôØ©édG ±ÉbhC’Gh ,á«æ°ùdG ±ÉbhC’Gh ,z19
 »a á«æ©ªdG äÉ¡édG øe ô«ãμdG Égô«Zh ,ΩÓYE’G ¿hDƒ°T
 ≥ëà°ùJ  ,IQƒμ°ûe  Oƒ¡éH  ¿ƒeƒ≤j  ,øjôëÑdG  ≥jôa

.IOÉ°TE’Gh ºYódG

 πª©dG øe á∏«ªL IQƒ°U øjôëÑdG ≥jôa ô£°S ó≤d
 »a  øWGƒªdG  áë∏°üe  Gƒ©°Vhh  ,∑ôà°ûªdG  »fhÉ©àdG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  äÉ¡«LƒJ  ≈dEG  G kOÉæà°SG  ,∫hC’G  ΩÉ≤ªdG
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 á©HÉàeh äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJh ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG

.¬∏dG ¬¶ØM ó¡©dG »dh ƒª°S
 ºàj  ’h  ,¬``̀d  âØà∏j  ’CG  Ö`̀é`̀j  RÉ`̀°`̀û`̀æ`̀dG  äƒ`̀°`̀ü`̀dG
 áHPÉμdG  äÉ©FÉ°ûdGh  áÄWÉîdG  äÉeƒ∏©ªdGh  ,¬ª«î°†J
 QƒeCÉH π¨°ûæf ¿CG  ójôf ’ ,É¡∏bÉæJh É¡dhGóJ ΩóY Öéj
 ≈©°ùj øªd ≥≤ëf ¿CG ójôf ’ ,ô«ÑμdG ôeC’G øY Iô«¨°U
 ∫ÉãeCG  ,¬àjÉZh  ¬aógh  √OGô`̀e  ,áæàØdGh  ø`̀eC’G  áYõYõd
 á«dhDƒ°ùªdG ôÑYh ,¿ƒfÉ≤dG ôÑY ºgRhÉéJ Öéj A’Dƒg
 ,º¡JÉfÉ«Hh  º¡JÉeƒ∏©e  ±òëH  ,á«æWƒdG  á«©ªàéªdG
 GƒfÉc ¿EG ÉeCG ,øWƒdG πNGO GƒfÉc ¿EG º¡ë°üf »a ≈àMh

.»æWh ÖLGh zº¡ãjóM ∫ÉªgEG{ ¿EÉa OÓÑdG êQÉN
 ¿CG  Öéj  »æWƒdG  ≥jôØ∏d  øNÉ°ùdG  »ØJÉ¡dG  §îdG
 êhôe  …CG  øY  ≠«∏ÑàdGh  ó°UôdG  ≈∏Y  ø«æWGƒªdG  åëj
 ¿CG  ∫hÉëj  ôÑæeh  ÜÉ°ùMh  ™bƒe  …CG  hCG  ,äÉ©FÉ°û∏d
 øWƒdÉa  ,áÄWÉîdG  äÉeƒ∏©ªdG  ô°ûæjh  ,áæàØdG  ´Qõ`̀j
 ájõgÉédGh ,ô≤à°ùeh øeBG  ™°VƒdGh ,ô«N ∞dCGh ô«îH

.Iô«Ñc Oƒ¡édGh áë°VGh
 ,¬à«dhDƒ°ùeh ¬©bƒe »a πc ,øjôëÑdG ≥jôØd Gôμ°T
 ,∫ÉªYCGh  Oƒ¡L  øe  ¬H  ¿ƒeƒ≤j  Éeh  ¬fƒdòÑj  Ée  ≈∏Y
 øWƒdG  ∫ÉLQ  ºàfCÉa  ,™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U  πLCG  øe

.AÉ«ahC’Gh ¿ƒ°ü∏îªdG

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

øjôëÑdG ≥jôa Oƒ¡éd Gôμ°T

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG äCGô`````̀ H
 øe ∂`̀ æ`̀ H ô``̀jó``̀e ≈``````̀dhC’G iô``̀Ñ``̀μ``̀dG
 ±ó¡H  ∞Xƒªd  Iƒ°TQ  ºjó≤J  áª¡J
 øY  ájô°S  äÉeƒ∏©e  ô«NC’G  ºjó≤J
 AÓª©H  á°UÉîdG  á«FÉæédG  ádÉëdG
 Éª«a  ,¢`̀Vhô`̀b  º¡ëæe  π`̀Ñ`̀b  ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG
 äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH áªμëªdG â°†b
 ,QÉæjO  ±’BG  10  ¬ªjô¨Jh  ∞Xƒª∏d
 ∞bƒH  äôeCGh  áæ°S  øjôNBG  ¢ùÑMh
 äGƒ`̀æ`̀°`̀S 3 Ió```̀e á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 ó©H  á`̀Hƒ`̀≤`̀©`̀dG  ø`̀e  áª¡àe  â``̀Ø``̀YCGh

.á©bGƒdG »a º¡cGôà°TG
 øªMôdGóÑY  ¿É«eÉëªdG  ∫É`̀bh
 º«æZ  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ΩÓ``̀°``̀SEGh  º«æZ
 äóæ°SCG áHÉ«ædG ¿G ∂æÑdG ôjóe Ó«ch
 ¥ÉØJ’G »≤jô£H ∑ôà°TCG ¬fG ¬∏cƒªd
 Iƒ°TôdG ájÉæL »a ∫hC’G º¡àªdG ™e
 ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¬«∏Y  ¢`̀Vô`̀Y  ¬``̀fGh
 πHÉ≤e  É kjô¡°T  QÉæjO  áFÉªKÓK  ≠∏Ñe
 äÉeƒ∏©ªH  ∂`̀æ`̀Ñ`̀dG  ó`̀jhõ`̀à`̀H  ¬`̀eÉ`̀«`̀b
 AÓª©∏d  á«FÉæédG  ádÉëdG  øY  ájô°S
 ¢Vhôb  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ø«eó≤àªdG
 áØdÉîªdÉH  ºéf ΩÉ¶f ôÑY ∂æÑdG  øe
 ™e  ø«ª¡àªdG  »`̀bÉ`̀Hh  ∑ô`̀à`̀°`̀TG  Éªc
 AÉ`̀°`̀û`̀aEG  á`̀jÉ`̀æ`̀L  »`̀ a  ∫hC’G  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG
 ≈∏Y ¬©e º¡JOGQEG  âbÓJ ¿CÉH QGô°SCG

 øY  ájô°S  äÉeƒ∏©e  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG
 ø«eó≤àªdG  AÓª©∏d  á«FÉæédG  ádÉëdG
 ∂æÑdG  ø`̀e  ¢`̀Vhô`̀b  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 äGóæà°ùªdGh  äÉfÉ«ÑdÉH  √hó```̀eCGh
 Ωó©H  ™aO  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,áeRÓdG
 É¡μjôëàd  á«FÉæédG  iƒYódG  ∫ƒÑb
 ¿ƒfÉ≤dG  ¬ª°SQ  …òdG  ≥jô£dG  ô«¨H
 …P  ô«Z  ≈∏Yh  áØ°U  …P  ô«Z  ø`̀eh
 øμj  º``̀d  ¬`̀∏`̀cƒ`̀e  ¿CG  á`̀°`̀UÉ`̀N  á`̀Ø`̀°`̀U
 ≥«≤ëJ  ¢Vô¨H  É k«°üî°T  ¬cƒ∏°S
 ¿Éc  É`̀ª`̀fEGh  ,¬`̀ d  á«°üî°T  áë∏°üe
 ∂æÑdG  ƒ`̀g  ÉjQÉÑàYG  É°üî°T  πãªj
 ±ô`̀°`̀ü`̀e π`̀ Ñ`̀ b ø``̀e ¬``̀ d ¢`̀ü`̀Nô`̀ª`̀ dG
 ¢ù«FôdG  ¬àØ°üH  …õcôªdG  øjôëÑdG
 ™°†îj áØ°üdG √ò¡H ƒgh ,…ò«ØæàdG
 ≈∏Y  á`̀Ñ`̀bGô`̀ª`̀dGh  ∂æÑ∏d  ¬```̀JQGOEG  »`̀a
 øjôëÑdG  ±ô°üªd  Iô°TÉÑe  ¬dÉªYCG
 ¬cƒ∏°S  πμ°T  É`̀e  GPEÉ```̀a  ,…õ`̀cô`̀ª`̀ dG
 ¬eÉ«b  ¿É````̀HCG  á`̀ª`̀jô`̀L  hCG  á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e
 ¬Ñ°üæe ΩÉ¡e ¬«∏Y É¡à°Vôa äÉÑLGƒH
 …õcôªdG ±ô°üªdG áª¶fCGh íFGƒdh
 ≥«≤ëàdG  »a  á°üàîªdG  á¡édG  ¿EÉ`̀a
 áeÉ©dG áHÉ«æ∏d  É¡àdÉMEG  ºK øeh É¡«a
 OÉ°ùØdG  ºFGôL áëaÉμe IQGOEG  â°ù«d
 »a  ¢`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀N’G  ô°üëæj  É`̀ ª`̀ fEGh
 á°üàîªdG  ¢û«àØàdG  IQGOE’  ∂``̀dP

 …Qƒ``̀eCÉ``̀eh …õ`̀cô`̀ª`̀dG ±ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dÉ`̀H
 ø«°üàîªdG  »`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG  §`̀Ñ`̀°`̀†`̀dG
 º¡d  ¢üNôªdG  º`̀FGô`̀Lh  äÉØdÉîªH
 ,…õ`̀cô`̀ª`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ±ô`̀°`̀ü`̀e ø`̀e
 á«FÉæédG  iƒYódG  ∂jôëJ  ºK  øeh
 ±ô°üªdG  ß`̀aÉ`̀ë`̀e  ø`̀e  QGô```b  ô`̀Ñ`̀Y

.…õcôªdG
 øe  ¬∏cƒe  IAGô`̀Ñ`̀H  ∂°ùªJ  Éªc
 ΩÉ«b  Ωó©d  Iƒ`̀°`̀Tô`̀dG  »`̀a  ∑Gô`̀à`̀°`̀T’G
 ¬fCGh á°UÉN ¬≤M »a áªjôédG ¿ÉcQCG
 ºdh É k«°üî°T ∫hC’G º¡àªdG ±ô©j ’
 hCG  ¬∏ªY  ô≤ªH  hCG  ¬àØ«XƒH  ¬ª∏©j
 ,É¡Ñ∏éj  »àdG  äÉeƒ∏©ªdG  Qó°üªH

 »a  QhO  …CG  ¬d  øμj  ºd  ¬fCG  ó«Øj  ÉªH
 áØ°U ±ô©j øμj ºdh Iƒ°TôdG ¥ÉØJG
 π«°UÉØJ  ’h  áØ«XƒdG  ∫hC’G  º¡àªdG
 áãdÉãdG  áª¡àªdG  ø«Hh  ¬æ«H  ¥ÉØJ’G
 äGAGô`̀LEG  øe  ¬H  ¿ƒeƒ≤«°S  Ée  ’h
 äÉeƒ∏©ªdÉH ∂æÑdG ójhõJ π«Ñ°S »a
 »a  OÉ`̀aCG  Éªc  ,¢Vhô≤dG  »ÑdÉW  øY
 º¡àªdG  ¿CG  øX ¬fCG  áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëJ
 äÉeƒ∏©ªdG  √òg ≈∏Y π°üëj ∫hC’G
 º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG »``̀a å`̀ë`̀Ñ`̀ dG ∫Ó```̀N ø``̀e

.á«ª°SôdG óFGôédGh
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SCG  »`̀a  áªμëªdG  â`̀dÉ`̀bh
 º¡àªdG  »≤à∏j  ºd  ¬`̀fCG  º¡àªdG  IAGô`̀H
 á©«Ñ£H  ¬¨∏Ñj  ºdh  ¬aô©j  hCG  ∫hC’G
 øY Ó°†a ¬©e çóëàj ºd ¬fƒc ¬∏ªY
 áª¡àªdG  øe  Ö∏W  »fÉãdG  º¡àªdG  ¿CG
 ∂æÑdG  ó`̀ª`̀J  á`̀cô`̀°`̀T  Ö`̀∏`̀L  á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG
 ±ô°üe  É¡Ñ∏£j  »àdG  äÉeƒ∏©ªdÉH
 ø«ÑZGôdG AÓª©∏d …õcôªdG øjôëÑdG
 »g É¡fCGh ,¢Vhô≤dG ≈∏Y ∫ƒ°üëdÉH
 É¡àaô©ªd ∫hC’G º¡àªdG ¬d âÑ∏L øe
 »fÉãdG  º¡àªdG  ¿CGh  ,¬`̀ H  á≤Ñ°ùªdG
 ¬©Lôe  ¿Éch  ∫hC’G  ™e  ó≤©dG  ΩôHG
 øe  äÉfÉ«Ñ∏d  π°UƒàdG  ™«£à°ùj  ¬fCG
 ºcÉëªdG  ∫Ó``̀N  ø`̀e  å`̀ë`̀Ñ`̀dG  ∫Ó``̀N

.á«ª°SôdG óFGôédGh

∞`̀Xƒ`̀ª`̀d Iƒ``̀ °``̀ TQ º`̀ jó`̀ ≤`̀ J ø``̀ e ∂`̀ æ`̀ H ô``̀jó``̀e IAGô`````̀H
AÓ`̀ª`̀©`̀ dG ø``̀ Y á`̀ «`̀ FÉ`̀ æ`̀ L äÉ`̀ eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ e ≈`̀ ∏`̀ Y ∫ƒ`̀ °`̀ü`̀ë`̀ ∏`̀ d

.º«æZ øªMôdGóÑY »eÉëªdG |

 10  øé°ùdG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äójCG
 √GOÉàbGh  Éjƒ«°SBG  ôNBGh  ∞£N  »æ«KÓãd  äGƒæ°S
 å«M  √Gô`̀cE’É`̀H  ¬àbô°S  ±ó¡H  ∫ƒ¡ée  ¿Éμe  ≈`̀dG
 Éª°SÉ≤Jh  √ÉcôJ  ºK  ,¬æe  QÉæjO  ∞dCG  ≈∏Y  É«dƒà°SG
 â°†b  á`̀LQO  ∫hCG  áªμëe  âfÉch  ,Éª¡æ«H  ≠∏ÑªdG
 ºμëdG  ≈∏Y  Éæ©Wh  ,áæ°S  15  ø«ª¡àªdG  øé°ùH
 ≈dEG ºμëdG πjó©J äQôbh ±ÉæÄà°S’G áªμëe ΩÉeCG
 áªμëe ΩÉeCG ∞fCÉà°ùªdG ø©£a äGƒæ°S 10 øé°ùdG
 ô¶æd  ¬JOÉYEGh  ºμëdG  ¢†≤æH  â°†b  »àdG  õ««ªàdG
 ±ÉæÄà°S’G áªμëe â°†b ¿CG ≈dEG ójóL øe á«°†≤dG

.äGƒæ°S 10 øé°ùdG ºμM ó«jCÉàH IôjÉ¨e áÄ«¡H
 2013  »a  ÆÓÑH  Ωó≤J  ¬«∏Y  »æéªdG  ¿É`̀ch
 ≈°ù«Y  áæjóªH  ∑ƒ`̀æ`̀Ñ`̀dG  ó``̀MC’  ¬`̀Lƒ`̀J  ¬`̀fCÉ`̀H  ó«Øj
 OÉHÉª∏°S  á≤£æe  ≈``̀dEG  ∂æÑdG  ø`̀e  ¬`̀Lhô`̀N  ó`̀æ`̀Yh
 áWô°ûdG  øe  Éª¡fCG  É«YOGh  ¬aÉ≤jEÉH  ¿É°üî°T  ΩÉb
 á©£b  ™°Vhh  ¬JQÉ«°S  øe  ¬dGõfEGh  ¬ØJÉg  ÉÑë°Sh

 ó«≤H √ó««≤J ó©H IQÉ«°S √ÉÑcQGh ¬¡Lh ≈∏Y ¢TÉªb
 ¬dGõfEÉH ÉeÉbh ∫ƒ¡ée ¿Éμe ≈dEG ÉcôëJh ∂«à°SÓH
 ôNBG  …ƒ«°SBG  ¢üî°T  ô°†M  ¿CG  ≈dEG  IQÉ«°ùdG  øe
 Éª¡fCG  ø«ÑJh  ¬¡Lh  øY  AÉ£¨dG  ™`̀aQh  √ó«b  ∂ah

.QÉæjO 1100 ¬æe Ébô°S
 ájƒg ≈dEG π°UƒàdG ºJ äÉjôëàdG AGôLEG ó©Hh
 ¬«∏Y  »æéªdG  ≈∏Y  ÉªgQƒ°U  ¢Vô©Hh  ø«ª¡àªdG
 ±ôàYG  å«M  ,Éª¡«∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºJh  Éª¡«∏Y  ±ô©J
 ΩÉ«≤dG ≈∏Y »fÉãdG º¡àªdG ™e ≥ØJG ¬fG ∫hC’G º¡àªdG
 √óYÉ°ùJ  äGhOCG  ¬jód  ¿CGh  á°UÉN  ábô°S  ™FÉbƒH
 á«fóªd  É¡LƒJ  π©ØdÉHh  »Wô°T  ¬`̀fCG  AÉ``YOG  ≈∏Y
 ≥jôW  øY  ¢UÉî°TCG  3  Ébô°Sh  äGôe  IóY  ≈°ù«Y
 ó««≤àH  ¿Éeƒ≤j  å«M  áWô°T  OGô`̀aCG  Éª¡fCG  AÉ`̀YO’G
 º¡HƒcQ  ó©H  º¡JÉ«æà≤e  ábô°Sh  º¡«∏Y  »æéªdG
 »a Ébô°Sh øcÉeCG  »a º¡côJ ºK QÉÑLE’ÉH IQÉ«°ùdG

.QÉæjO ±’BG 9 øe Üô≤j Ée äGôe çÓãdG

 á≤aôH ÉgQôc Iô«NC’G á©bGƒdG ¿CG ±É°VCGh
 AÉ`̀æ`̀KCG  ¬«∏Y  »æéªdG  Gó`̀°`̀Uô`̀J  å`̀«`̀M  ¬≤jó°U
 AÉ``YO’G  ó©H  √ÉØbƒà°SGh  ∂æÑdG  ø`̀e  ¬`̀Lhô`̀N
 √É`̀Ñ`̀cQGh  √ó««≤àH  É`̀eÉ`̀bh  áWô°ûdG  ø`̀e  Éª¡fCG
 QÉæjO  1100  ø`̀e  Üô≤j  É`̀e  ábô°Sh  IQÉ«°ùdG
 »a  √ÉcôJ  ºK  ¬°SCGQ  ≈∏Y  AÉ£Z  ™°Vh  ó©H  ¬æe
 ¥hô°ùªdG  ≠∏ÑªdG  ΩÉ°ùàbÉH  ÉeÉbh  øcÉeC’G  óMCG
 »a  áeóîà°ùªdG  IQÉ«°ùdG  ô«LCÉJ  ≠∏Ñe  ™aO  ó©H

.ábô°ùdG
 Éª¡fCG  ø«ª¡àª∏d  äóæ°SCG  áHÉ«ædG  â`̀fÉ`̀ch
 á¶aÉëªdG  øeCG  IôFGóH  2013  ôHƒàcCG  10  »a
 áæ«ÑªdG  ä’ƒ`̀≤`̀æ`̀ª`̀dG  É`̀bô`̀°`̀S  ’hCG  ≈`̀£`̀°`̀Sƒ`̀dG
 ≥jô£H  ¬«∏Y  »æéª∏d  ácƒ∏ªªdGh  äÉ≤«≤ëàdÉH
 É«fÉK  ,¥GQhC’É```̀H  ø«ÑªdG  ƒëædG  ≈∏Y  √Gô``̀cE’G
 ∫ÉëàfÉH  ∂dPh  ¬«∏Y  »æéªdG  Éª¡«°ùØæH  ÉØ£N

.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y áeÉY áØ°U

√GôcE’ÉH ¬bô°Sh ôNBG ∞£N …ƒ«°SB’ äGƒæ°S 10 øé°ùdG

 ø``̀«``̀jƒ``̀«``̀°``̀SBG ∞``̀ £``̀ N äÉ``̀ «``̀ ∏``̀ ª``̀ Y ô````````̀ NBGh ò``̀ Ø``̀ f
QÉ`̀ æ`̀ jO  ±’BG  10  É`̀ª`̀¡`̀JÉ`̀``̀bô`̀``̀°`̀S  á`̀∏`̀«`̀°`̀ü`̀M  â`̀ ``̀¨`̀ ∏`̀ Hh

 »a ∑QÉ`̀°`̀û`̀j Qhô`̀ ª`̀ dG ΩÉ``Y ô`̀jó`̀e
¥ô£dG ≈∏Y áeÓ°ù∏d »ªdÉ©dG ôªJDƒªdG

 ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  äÉ¡«Lƒàd  Gò«ØæJ
 ΩÉY ôjóe áØ«∏N ∫BG ÜÉgƒdGóÑY øH øªMôdGóÑY ï«°ûdG ó«ª©dG ¢SCGôJ ,á«∏NGódG
 ôjóe …ô°ShódG º«gGôHEG ∫OÉY ó«≤©dG øe Óc º°V Góah ,Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G
 áaÉ≤ãdG IQGOEG ôjóe ÜÉ¡°T óªëe ìÓ°Uh ,ájQhôªdG áÑbGôªdGh äÉ«∏ª©dG IQGOEG
 áª°UÉ©dG  »a  ó≤Y  …òdGh  »ªdÉ©dG  …QGRƒdG  ôªJDƒªdG  »a  ácQÉ°ûª∏d  ,ájQhôªdG

.¥ô£dG ≈∏Y áeÓ°ùdG ∫ƒM ºdƒ¡cƒà°S ájójƒ°ùdG
 ≠∏H  »àdGh  ,ôªJDƒª∏d  áÑMÉ°üªdG  äÉ°ù∏édG  øe  ÖfÉL  »a  óaƒdG  ∑QÉ°Th
 »àdG  äÉ°SQÉªªdGh  ÜQÉéàdG  º`̀gCG  ¢VôY  âæª°†Jh  ,øjô°ûYh  ÉKÓK  ÉgOóY
.¥ô£dG ≈∏Y áeÓ°ùdG ä’ó©e ≈∏Y ®ÉØëdGh çOGƒëdG øe π«∏≤à∏d ∫hódG ÉgòØæJ
 ≈∏Y ¬JÉ°ûbÉæe äõcôJh ,á©°SGh á«dhO ácQÉ°ûe …QGRƒdG ôªJDƒªdG ó¡°Th
 á«ªæàdG ≥«≤ëJ πLCG øe áYƒ°VƒªdG á«ªdÉ©dG ±GógC’G ≥ah ájQhôªdG áeÓ°ùdG

 .áeGóà°ùªdG



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

21
اخلمي�س 3 رجب  1441ـ العدد 11279 

Thursday 27th February 2020 - No. 11279

19

التعادل

 يح�سم مواجهة 

االتفاق والدير 

واالأهلي ينفرد 

بال�سدارة

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

يف ات�سال هاتفي مع ال�سي�سي

العاهل ُي�سيد مبا قدمه مبارك لوطنه والأمته
امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اأجرى 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

الرئي�س  فخامة  اأخيه  مع  هاتفيًّا  ات�صاالً  اأم�س، 

م�صر  جمهورية  رئي�س  ال�صي�صي  عبدالفتاح 

العربية ال�صقيقة.

�صادق  عن  االت�صال  خالل  جاللته  واأعرب 

تعازيه وموا�صاته اإىل فخامة الرئي�س ال�صي�صي، 

ح�صني  حممد  االأ�صبق  امل�صري  الرئي�س  بوفاة 

مبارك، م�صيًدا مبا قدمه الرئي�س الراحل )رحمه 

حرب  واأبطال  قادة  كاأحد  واأمته  لوطنه  اهلل( 

العزاء  بنقل خال�س  اأبلغه  كما  املجيدة،  اأكتوبر 

واملوا�صاة الأ�صرة الرئي�س الراحل حممد ح�صني 

مبارك، �صارًعا جاللته اإىل الباري جلت قدرته، 

وي�صكنه  ور�صوانه  رحمته  بوا�صع  يتغمده  اأن 

جميل  الكرمية  عائلته  وُيلهم  جناته،  ف�صيح 

ال�صرب وح�صن العزاء.
جاللة امللك 

ويل العهد

 يزور غرفة 

عمليات فريق 

الت�صدي 

لفريو�س 

»كورونا«

الرئي�س امل�صري

�سموه زار غرفة عمليات فريق الت�سدي لـ»كورونا«.. ويل العهد:

و�سـع مـ�سـلحـة املـواطـن فــي املقـام االأول
 وزير املالية: 

مليون دينار غرامة 

ملخالفة تقدمي 

خدمات مالية من 

دون ترخي�ص

ال�سباب قادر على قيادة ال�سريفة الرقمية.. نا�سر بن حمد:

 تعزيـز اخلدمـات امل�سرفيـة الذكيـة

وزير املالية

16

06

 »الطريان املدين«: تقليل

 الرحالت القادمة من دول املنطقة

ارتفاع عدد امل�سابني

ا  بـ»كورونا« اإىل 33 مري�سً

10

02

10

طــــائــــفــــة اأو  ِعـــــــــــــــرق  بـــــــــني  يـــــــــفـــــــــّرق  ال  الــــــــفــــــــريو�ــــــــص 

04
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لدى زيارته مقر غرفة عمليات الفريق الوطني للت�صدي لفريو�س »كورونا«.. ويل العهد: 

توجيهات امللك ت�صع م�صلحة املواطن دوًما يف املقام الأول

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء على و�سع م�سلحة املواطن دوًما يف املقام 

به واحلفاظ على  الأول، وتكري�س كافة اجلهود لالهتمام 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  توجيهات  اإىل  ا�ستناًدا  �سالمته 

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

اهلل ورعاه، وهو ما يوؤكد عليه جاللته باأن ما مي�س مواطن 

واحد اأو مقيم على هذه الأر�س مي�س الوطن باأكمله.

واأ�ساف �سموه اأن اململكة اأثبتت مقدرتها على مواجهة 

جهودها  تكثيف  اإىل  دائًما  ت�سعى  وهي  التحديات  كافة 

املواطنني  اأمن و�سحة و�سالمة  على  احلفاظ  اإىل  ال�ساعية 

واملقيمني، وذلك يف اإطار ما اتخذته من اإجراءات احرتازية 

وما   ،)19 )كوفيد  الكورونا  لفريو�س  للت�سدي  ووقائية 

تقوم به من اإجراءات وخطط للتعامل مع املرحلة القادمة، 

مبا ي�سهم يف مكافحة الفريو�س والوقاية منه.

وقال �سموه اإن العامل اليوم يواجه حتديات مت�ساعدة 

ملكافحة فريو�س الكورونا )كوفيد 19( الذي ل يفرق بني 

طائفة،  اأو  اجتماعي  اأو  فكري  انتماء  اأي  اأو  دين  اأو  عرٍق 

وهو ما ي�ستوجب ت�سافر اجلهود ملكافحته والت�سدي له 

مبا يحفظ �سحة و�سالمة اجلميع.

من  عدد  بح�سور  اأم�س  �سموه  زيارة  لدى  ذلك  جاء 

الوطني  للفريق  التابعة  العمليات  لغرفة  امل�سوؤولني  كبار 

ويل  مركز  يف   )19 )كوفيد  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

الع�سكري،  بامل�ست�سفى  الطبية  والبحوث  للتدريب  العهد 

الحرتازية  الإجراءات  �سري  على  �سموه  اطماأن  حيث 

والتدابري املتخذة �سمن احلملة الوطنية ملكافحة فريو�س 

كورونا )كوفيد 19(.

واأ�سار �سموه اإىل اأن اجلاهزية التي تتمتع بها الكوادر 

يف  ت�سهم  املحتملة  التحديات  كافة  ملواجهة  الوطنية 

باأهمية  منوًها  ومكافحته،  الفريو�س  لنت�سار  الت�سدي 

تعاون كافة اجلهات املعنية لتفعيل �سرعة التعامل مع اأية 

م�ستجدات حمتملة و�سرورة اللتزام مبا يتم الإعالن عنه 

وفًقا للمعايري الدولية مبا يحفظ �سالمة اجلميع.

كافة  يبديه  الذي  والهتمام  احلر�س  اإن  �سموه  وقال 

وموؤ�س�سات  والت�سريعية  التنفيذية  ال�سلطتني  اأع�ساء 

القطاعني اخلا�س والأهلي واملواطنني واملقيمني �سمن فريق 

البحرين الواحد، وما يتمتعون به من م�سوؤولية م�سرتكة 

التحديات  لكافة  الت�سدي  على  تكاتفها  بف�سل  قادرة 

والتطورات فيما يتعلق بفريو�س كورونا )كوفيد 19(.

كافة  بها  تقوم  التي  املبذولة  باجلهود  �سموه  ونوه 

اجلهات املعنــية ملكافحة فريو�س الكورونا )كوفيد 19( 

الحرتازية  الإجراءات  لتكثــيف  العمل  وا�ستــمرارية 

و�سالمة  �سحة  تعزيـــز  يف  ي�سهم  مبا  وتطويرهــا 

املواطنني واملقيمني.
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الزياين ينوه بالعالقات البحرينية

 املغربيـة امل�ستنـدة للتقديــر املتبــادل

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

امل�شطفى  مع  اأم�س  اخلارجية،  وزير  الزياين، 

الإن�شان  بحقوق  املكلف  الدولة  وزير  الرميد 

املغربية  باململكة  الربملان  مع  والعالقات 

ال�شقيقة، وذلك على هام�س اجتماعات الدورة 

)43( ملجل�س حقوق الإن�شان يف جنيف.

اخلارجية  وزير  اأ�شاد  الجتماع،  وخالل 

بعمق العالقات الأخوية والتاريخية الرا�شخة 

واململكة  البحرين  مملكة  بني  جتمع  التي 

اأ�ش�س  على  ت�شتند  والتي  ال�شقيقة  املغربية 

والعمل  املتبادل  والتقدير  الحرتام  من  ثابتة 

امل�شرتك، منوًها مبا تت�شم به العالقات من متيز 

وازدهار بف�شل الإرادة واحلر�س امل�شرتك على 

البلدين  بني  التعاون  امل�شي مبختلف جمالت 

اأرحب مبا يدعم م�شاحلهما ويعود  مل�شتويات 

بالنفع على �شعبيهما ال�شقيقني، متمنًيا للمملكة 

املغربية ال�شقيقة املزيد من التقدم والرخاء.

وزير  الرميد  امل�شطفى  هناأ  جانبه،  ومن 

والعالقات مع  الإن�شان  املكلف بحقوق  الدولة 

الربملان باململكة املغربية، الدكتور عبداللطيف 

بن را�شد الزياين على الثقة امللكية ال�شامية من 

عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

اآل خليفة، ملك مملكة البحرين، بتعيينه وزيًرا 

مبا  وتقديره  اعتزازه  عن  معرًبا  للخارجية، 

من  البلدين  بني  الأخوية  العالقات  به  متتاز 

البحرين  مملكة  بجهود  م�شيًدا  وقوة،  متانة 

احلافل  و�شجلها  الإن�شان  حقوق  تر�شيخ  يف 

بالإجنازات على ال�شعيدين الإقليمي والدويل.

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

الزياين، وزير اخلارجية، مع اإليزابيث تي�شي- 

الإن�شان،  حقوق  جمل�س  رئي�شة  في�شبريغر، 

 )43( الدورة  اجتماعات  هام�س  على  وذلك 

بح�شور  جنيف،  يف  الإن�شان  حقوق  ملجل�س 

وزير  م�شاعد  الدو�شري،  في�شل  بن  عبداهلل 

عبدالكرمي  يو�شف  د.  وال�شفري  اخلارجية، 

لدى  البحرين  ململكة  الدائم  املندوب  بوجريي 

مكتب الأمم املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى 

يف جنيف، والوفد املرافق للوزير.

اأن  اخلارجية  وزير  اأكد  الجتماع،  وخالل 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

عناية  ُيويل  البحرين،  مملكة  ملك  خليفة،  اآل 

الإن�شان  لتعزيز حقوق  كبرية ورعاية خا�شة 

املنظمات  مع  والتعاون  احلريات  وحماية 

املعنية، وهو ما اأدى اإىل حتقيق منجزات كبرية 

البحرين  مملكة  مكانة  وتعزيز  املجال  هذا  يف 

على ال�شعيد الدولــي، منـوًها بجهود جمل�س 

حقوق الإن�شان يف ن�شــر ثقافة حقوق الإن�شان 

يف جميع دول العامل.

الزياين: االرتقاء بالتعاون

 والتن�سيق مع جمل�س حقوق االإن�سان

وزير املالية: خلق فر�س ا�ستثمارية 

نوعية يف قطاع املال واالأعمال مع اململكة املتحدة

اأكد ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية والقت�شاد الوطني 

التي جتمع بني  املتميزة  القت�شادية  العالقات  العمل على تعزيز  موا�شلة 

الفر�س  من  املزيد  خلق  يف  ي�شهم  مبا  املتحدة،  واململكة  البحرين  مملكة 

التعاون  وتعزز  والأعمال،  املال  قطاع  يف  الواعدة  وال�شتثمارية  النوعية 

على  بالنفع  يعود  مبا  املجالت،  �شتى  يف  اجلانبني  بني  القائم  الإيجابي 

البلدين وال�شعبني ال�شديقني.

جاء ذلك خالل ا�شتقباله، اأم�س يف مكتبه، رودريك دراموند �شفري اململكة 

التاريخية والروابط  اإذ نوه بعمق العالقات  املتحدة لدى مملكة البحرين، 

الوثيقة التي جتمع بني مملكة البحرين واململكة املتحدة يف �شتى املجالت، 

معرًبا عن اعتزازه بامل�شتوى املتميز الذي و�شلت اإليه هذه العالقات.

وخالل اللقاء، مت بحث �شبل تعزيز التعاون القت�شادي وال�شتثماري 

بني البلدين ال�شديقني، والعمل على تطوير تلك العالقات والدفع بها نحو 

اأفق اأرحب، كما مت خالل الجتماع ا�شتعرا�س اآخر امل�شتجدات والتطورات 

على �شعيد القت�شاد العاملي.

القائد العام ي�ستقبل

 ال�سيخ اإبراهيم بن خليفة اآل خليفة

ا�شتقبل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، 

اآل  اإبراهيم بن خليفة  ال�شيخ  اأم�س،  البحرين �شباح  دفاع  لقوة  العامة  بالقيادة  مبكتبه 

خليفة رئي�س جمل�س اأمناء هيئة املحا�شبة واملراجعة للموؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية.

البحرين، مبكتبه  دفاع  لقوة  العام  القائد  اآل خليفة  اأحمد  بن  ال�شيخ خليفة  ا�شتقبل 

بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين �شباح اأم�س، ال�شيخ عزام مبارك ال�شباح �شفري دولة 

الكويت ال�شقيقة لدى اجلمهورية الإيطالية، وجرى خالل اللقاء تبادل الأحاديث الودية.

القائد العام ي�ستقبل 

�سفري دولة الكويت يف اإيطاليا

�سالح البحرية امللكي يقوم برماية بالذخرية

 احلية مبنطقة »هري بوعمامة« �سباح اليوم
دفاع  لقوة  العامة  القيادة  اأعلنت 

بالذخرية  رماية  �شتجرى  اأنها  البحرين 

امللكي  البحرية  �شالح  بها  يقوم  احلية 

وذلك  بوعمامة(،  )هري  مبنطقة  البحريني 

فرباير،   27 املوافق  اخلمي�س  اليوم  �شباح 

ال�شاعة  الثامنة �شباحا ولغاية  ال�شاعة  من 

الواحدة ظهرا. 

اإعالنها  يف  العامة،  القيادة  ولفتت 

والتوجيه  الإعالم  مديرية  عن  ال�شادر 

اإىل  الأمر  يهمهم  من  كل  انتباه  املعنوي، 

البتعاد عن منطقة الرماية املذكورة؛ حفاًظا 

على �شالمتهم.

مثمًنا التوجيهات ال�سديدة واملتابعة ال�سخ�سية ل�سمو ويل العهد على مدار ال�ساعة

وزير االإعالم: حتّية للكفاءات الوطنية الطبية التي تكافح »كورونا«

وّجه علي بن حممد الرميحي وزير �شوؤون الإعالم 

حتية اإجالل وتقدير للكفاءات الوطنية الطبية املحرتفة 

جميع  على  الك�شف  ال�شاعة  مدار  على  تبا�شر  التي 

امل�شافرين القادمني من الدول املوبوءة بفريو�س كورونا 

عرب  البحرين  مملكة  اإىل  و�شولهم  فور   »19 »كوفيد 

خمتلف املنافذ، م�شيًدا بتعاون املواطنني واملقيمني على 

اأر�س اململكة الذين اجتمعت قلوبهم على حب البحرين، 

يف م�شهد يعك�س وعيا عاليا وروحا وطنية ُجبل عليها 

�شعب البحرين؛ حفاًظا على اأمن اململكة و�شالمة اأهلها.

و�شدد وزير �شوؤون الإعالم على اأن املتابعة احلثيثة 

اآل خليفة  ل�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد 

ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء على مدار ال�شاعة لتطورات الفريو�س واإجراءات 

مملكة البحرين الحرتازية ملنع انت�شاره يف البالد، تاأتي 

�شمن حر�س �شموه ومتابعته ال�شخ�شية ل�شمان توفري 

وتقدمي  واملقيمني،  للمواطنني  ال�شحية  اخلدمات  جميع 

اأف�شل الرعاية ال�شحية لهم، وجعل �شالمة اأهل البحرين 

هو  العهد  ويل  �شمو  اأن  موؤكًدا  الأولويات،  راأ�س  على 

القلب الناب�س ل�شباب الوطن وم�شتقبله، وخري قدوة يف 

وحتقيًقا  للوطن  خدمة  اجلاد  والعمل  والتفاين  القيادة 

ال�شاملة  التنموية  امل�شرية  ظل  يف  املواطنني  لتطلعات 

بقيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى.

اأجهزة  جلميع  والمتنان  التقدير  بالغ  عن  واأعرب 

الدولة وموؤ�ش�شاتها التي توا�شل الليل بالنهار من اأجل 

�شالمة الوطن والتاأكد من خلّو البحرين من اأي عار�س 

�شحي بكفاءة وا�شتدامة، م�شيًفا اأن التعاون والتن�شيق 

يهدف  القطاعات  مبختلف  املعنية  اجلهات  جميع  بني 

فيه  ملا  كافة  الوطنية  والإمكانات  القدرات  ت�شخري  اإىل 

تفاين  اأن  اإىل  م�شـــريا  واملواطنني،  الوطــن  م�شلحــة 

لي�س  الدفــاع عن وطنهـــم  البـررة يف  البحرين  اأبناء 

علي الرميحيبالأمر امل�شتغرب.
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الدو�شري: اأحد املالك بدرة البحرين م�شتعد للتربع بفيلته للم�شروع

بـــلــدي »اجلــنــوبـيــة« يــ�شــّوت بالإجـمــاع عـلــى اإنـ�شــاء مـركــز �شـحــي

ح�سني املرزوق:

باملحافظة  البلدي  املجل�س  ع�سو  تقدم 

يقت�سي  مبقرتح  الدو�سري  حزام  اجلنوبية 

الدائرة  يف  �سحي  مركز  لإن�ساء  اأر�س  بتوفري 

املنطقة  اإن  الدو�سري  باملحافظة، وقال  العا�سرة 

الدائرة  اأن  ا  خ�سو�سً �سحي  ملركز  بحاجة 

العا�سرة املتمثلة يف درة البحرين وجزر مارينا 

اإىل جانب جزر حوار ت�سهد تو�سًعا عمرانًيّا.

وزارة  متكن  عدم  حال  يف  اأنه  واأ�ساف 

الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين 

فهناك  امل�سروع  لإقامة  منا�سبة  اأر�س  اإيجاد  من 

اأحد مالك فلل جزر درة البحرين م�ستعد بالترّبع 

وبعد  ال�سحي،  املركز  اإقامة  بهدف  بفيلته 

مقرتح  اجلنوبية  بلدي  جمل�س  مرر  الت�سويت 

املحافظة  يف  العا�سرة  بالدائرة  البلدي  الع�سو 

اجلنوبية حزام الدو�سري.

بلدي  جمل�س  �سوت  اآخر  جانب  من 

تقدم  مقرتح  على  بالإجماع  اجلنوبية  املحافظة 

ويت�سمن  بوب�سيت،  عبداهلل  البلدي  الع�سو  به 

دعم  ل�ستحقاق  جديدة  فئات  ا�ستحداث  املقرتح 

الزوجات  منازل  ي�سمل  بحيث  واملاء،  الكهرباء 

كافة اإذا ما كان املواطُن متزوًجا اأكرث من زوجة، 

الورثة  عدم متكن  عند  املتوفى  منزل  اإىل جانب 

اإذا  ا  خ�سو�سً اأ�سمائهم  باأحد  الدعم  ت�سجيل  من 

اإىل جانب  كان للورثة منزل منف�سل لكل منهم، 

الأرامل والبحرينية املتزوجة من غري البحريني 

والبحرينية غري املتزوجة.

الأوقاف ال�شنية تتعاقد 

مع �شركات لتنظيف املقابر

اأثناء  ال�سنية  الأوقاف  اإدارة  ممثل  وقال 

املجل�س  طلبات  ملناق�سة  الجتماع  ح�سوره 

يجري  انه  ال�سنية  بالأوقاف  املتعلقة  البلدي 

التعاقد ب�سكل �سنوي مع �سركات لتنظيف املقابر، 

توافر  جانب  اىل  كثرية  ال�سكاوى  اأن  ا  خ�سو�سً

بتح�سني  لتقوم  �سركات  مع  للتعاقد  ميزانيات 

م�ستوى نظافة املقابر، واأ�ساف اأن املقابر تعترب 

عاٍل  بريع  تتميز  اإنها  ،حيث  الوقفيات  اأغنى  من 

مع انخفا�س يف امل�سروفات.

على  تعمل  الإدارة  اأن  را�سد  عبداهلل  واأ�سار 

العام  خالل  للمنا�سبات  �سالت  اربع  افتتاح 

اجلاري ب�سكل يتالءم مع ثقافة وطبيعة املناطق 

املتواجدة بها. وقال اإن ال�سالت التي تعمل على 

اإن�سائها الأوقاف ال�سنية �سيكون بع�سها جماين 

اأخرى  ا  واأي�سً رمزية  ر�سوم  �سيتطلب  والآخر 

بت�سعرية تو�سع من نظام الت�سغيل لها، كما اأن 

التجربة  نقل  على  تعمل  ال�سنية  الأوقاف  اإدارة 

ال�سعودية فيما يتعلق باإن�ساء ق�سور الأفراح.

وال�سوؤون  العدل  وزير  اأن  را�سد  وذكر 

الإ�سالمية قام باإ�سدار قرار خالل ال�سهر املا�سي 

مناطق  مبختلف  الكبائن  اإقامة  باإيقاف  يقت�سي 

ا�ستثنائية  حالت  هناك  كانت  واإذا  البحرين، 

مبا�سر،  ب�سكل  الوزير  خماطبة  اأ�سحابها  على 

اأما فيما يتعلق باإعادة امل�ساجد القدمية قال: »اإن 

الإدارة قامت بهدم م�ساجد عمرها يفوق الـ200 

عام، وهذا ما دفع ديوان الرقابة املالية لت�سجيل 

تعكف  لذلك  ال�ساأن،  هذا  بخ�سو�س  مالحظة 

الإدارة حالًيا على احلفاظ على الهوية التاريخية 

الرتميم  اأعمال  خالل  من  للم�ساجد  واملعمارية 

بدل من الهدم«.

 

 تغيري م�شمى �شارعني 

ودوار باملحافظة اجلنوبية

باملحافظة  البلدي  املجل�س  ع�سو  تقدم 

اجلنوبية مبقرتح ت�سمن ت�سمية �سارعني ودوار 

باملحافظة، وت�سمن املقرتح الأول ت�سمية الدوار 

�سارع  على  الكائن  عي�سى  مدينة  لبلدية  املقابل 

هذا  اأن  اإىل  م�سرًيا  البلدية،  دوار  با�سم  القد�س 

الدوار يقع بالقرب من مبنى بلدية مدينة عي�سى 

وهذا املبنى من اقدم املباين ويقدم خدمات لعدد 

هذا  ت�سمية  �سبب  وبرر  املنطقة،  اأهايل  من  كبري 

ال�سم املقرتح اىل اأن الت�سمية تتما�سى مع ما هو 

متعارف عليه بني اأهايل املنطقة حيث يطلق عليه 

بت�سميته  للتقدم  دفعه  ما  وهذا  البلدية،  دوار 

ا�سم  تغيري  املقرتح  ت�سمن  كما  ر�سمي.  ب�سكل 

البحري  مبنطقة   741 مبجمع   36 رقم  �سارع 

اأن �سبب  اململكة«، وقال عبداللطيف  اىل »�سارع 

اىل  وي�سل  حيوي  �سارع  كونه  ال�سم  اختيار 

خمتلف  على  مير  كما  البحري  اإ�سكان  م�سروع 

ال�ستقالل  ومم�سى  كامل�ست�سفيات  املهمة  املرافق 

واجلمعيات اىل جانب املن�ساآت التعليمية.

خالد  البلدي  املجل�س  ع�سو  تقدم  ا  واأي�سً

رقم  ال�سارع  ت�سمية  ت�سمن  مبقرتح  جناحي 

يف  البوكوارة  مبنطقة   913 مبجمع   1315

جناحي  واأ�سار  البوكوارة«،  »�سارع  اىل  الرفاع 

جتارًيا  �سارًعا  يعترب  املقرتح  ال�سارع  اأن  اىل 

معروًفا واأهايل املنطقة ومرتاديها يتداولون هذا 

امل�سمى لو�سف ال�سارع.

وقف توزيع الإعالنات

 واملل�شقات على املنازل وال�شيارات 

قال ع�سو املجل�س البلدي مال اهلل �ساهني اإن 

املركبات  ت�سهد حجز بع�س  املحافظة اجلنوبية 

ملواقف ال�سيارات؛ وذلك ل�ستخدامها يف الإعالن 

خمتلف  جانب  اىل  الأثاث  نقل  خدمات  عن 

امل�سابهة، كما �سوت املجل�س  الأخرى  الإعالنات 

الإعالنات  توزيع  لوقف  يدعو  مقرتح  على 

وال�سيارات  املنازل  على  واملل�سقات  الدعائية 

باملحافظة اجلنوبية.

بلدية  عام  مدير  قال  ال�ساأن  هذا  وحول 

اجلنوبية عا�سم عبداللطيف اإن اإعالنات املركبات 

املركبات  على  املوجودة  الإعالنات  بع�س  اأن 

يكون بع�سها تعريفًيا كونها تابعة لأحد املحالت 

املركبات  بع�س  هناك  اأن  اإل  خدمات  تقدم  التي 

ا�سرتاط  اأن  اإىل  واأ�سار  دعائية،  اإعالنات  حتمل 

ت�سجيل املركبة يت�سمن عدم ت�سجيلها قبل التاأكد 

ا من البلدية لل�سق  من اأن مالكها ميتلك ترخي�سً

الإعالن الدعائي.

املحافظة  اتفق جمل�س بلدي  اآخر  من جانب 

النواب  جمل�س  يف  املقدم  املقرتح  مع  اجلنوبية 

والذي ت�سمن معاملة املراأة البحرينية املتزوجة 

من  املتزوجة  البحرينية  معاملة  اأجنبي  من 

بحريني فيما يتعلق بالر�سوم البلدية.

القالف تطالب باإزالة �شناديق جمع املالب�س 

ت�ساءلت ع�سو املجل�س البلدي اإميان القالف 

حول  البلدية  قبل  من  املتخذة  الإجراءات  عن 

التابعة  املالب�س  جلمع  املخ�س�سة  ال�سناديق 

مناطق  مبختلف  املوزعة  اخلريية  للجمعيات 

الدائرة الأوىل، م�سرية اىل �سرورة تطبيق قانون 

اإ�سغال الطرق على هذه ال�سناديق التي و�سفتها 

اجلنوبية  البلدية  عام  مدير  وعلق  باملخالفة، 

بل�سق  قامت  البلدية  اأن  عبداللطيف  عا�سم 

املذكورة  ال�سناديق  باإزالة  تقت�سي  اإ�سعارات 

الإزالة  اأعمال  بتاأجيل  طالب  العمل  وزير  اأن  اإل 

وال�سرتاطات  املعايري  من  النتهاء  يتم  حتى 

القالف  اإميان  البلدي  ع�سو  ودعا  بها،  اخلا�سة 

اإىل اجللو�س مع املعنيني بوزارة العمل للتن�سيق 

فيما بينهم ب�ساأن هذه ال�سناديق، م�سرًيا اإىل اأن 

البلدية م�ستعدة لتنفيذ ما يتم التوافق عليه بني 

الطرفني، واأ�سار اىل اأن ا�ستجابة البلدية لطلبها 

واإمنا  اأخرى،  دون  خمالفة  على  تقت�سر  لن 

�ست�سمل جميع خمالفات اإ�سغال الطرق، حيث اإنه 

على  القانون  وتطبيق  املخالفات  تتم جتزئة  لن 

حالة دون اأخرى.

موؤكًدا اأن »جلنة ب�شيوين« �شابقة مل حتدث يف تاريخ العدالة اجلنائية.. الزياين: 

البحرين اأطلقت مبادرات غري م�شبوقة حلماية حقوق الإن�شان

وزير  الزياين،  را�سد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اأكد 

اخلارجية، حر�س مملكة البحرين على موا�سلة جهودها 

حلماية  الرائدة  واملبادرات  املنجزات  من  العديد  لتحقيق 

اإطار  يف  امل�ستويات  كافة  على  الإن�سان  حقوق  وتعزيز 

الر�سمية  احلكومية  موؤ�س�ساتها  بني  الفعالة  ال�سراكة  من 

حقوق  جمل�س  مع  البناء  وبالتعاون  املدين،  واملجتمع 

الإن�سان التابع لالأمم املتحدة، واملفو�سية ال�سامية حلقوق 

الإن�سان على اأ�س�س من ال�سفافية والنفتاح واملو�سوعية.

وزير  األقاها  التي  البحرين  مملكة  كلمة  يف  ذلك  جاء 

اخلارجية �سباح اأم�س اأمام املوؤمتر رفيع امل�ستوى ملجل�س 

يف  اأعماله  بداأ  الذي  املتحدة  لالأمم  التابع  الإن�سان  حقوق 

الدو�سري،  في�سل  بن  عبداهلل  ومب�ساركة  جنيف،  مدينة 

عبدالكرمي  يو�سف  د.  وال�سفري  اخلارجية،  وزير  م�ساعد 

الأمم  مكتب  لدى  البحرين  ململكة  الدائم  املندوب  بوجريي 

والوفد  جنيف،  يف  الأخرى  الدولية  واملنظمات  املتحدة 

املرافق للوزير.

واأعرب وزير اخلارجية يف كلمته عن فخره باأن تتواكب 

ال�سنة الأوىل لع�سوية مملكة البحرين يف جمل�س حقوق 

الإن�سان مع الزخم امل�ستمر لإجنازات اململكة يف العديد من 

جمالت حقوق الإن�سان، حيث ترتكز هذه الإجنازات على 

اأ�س�س د�ستورية وت�سريعية تعك�س احرتام مملكة البحرين 

الإن�سان، وتتج�سد يف  الدولية بحماية حقوق  والتزاماتها 

الواقع من منظور  اأر�س  مبادرات و�سيا�سات ترتجم على 

الروؤية ال�ساملة لحرتام حقوق الإن�سان ال�سيا�سية واملدنية 

الأمن  وحتقيق  والثقافية،  والجتماعية  والقت�سادية 

العمل  ميثاق  عليها  اأكد  والتي  للجميع،  والتنمية  والرفاه 

الوطني الذي مت اإقراره يف فرباير 2001م.

البحرين  مملكة  اعتزاز  عن  اخلارجية  وزير  وعرب 

واأهداف  مببادئ  امللتزمة  الثابتة  و�سيا�ساتها  مبواقفها 

والتي  الإن�سان،  حقوق  حماية  جمال  يف  املتحدة  الأمم 

متثلت يف املبادرات احل�سارية الرائدة التي تبناها ح�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، ملك مملكة 

ال�سجاعة  املبادرة  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  م�سرًيا  البحرين، 

التي تبناها جاللته يف يوليو 2011م، عندما كلف جلنة 

التي  الأحداث  ب�ساأن  احلقائق  لتق�سي  دولية  قانونية 

�سهدتها مملكة البحرين، والتي تراأ�سها �سخ�سية قانونية 

ب�سيوين،  �سريف  حممود  الربوفي�سور  هو  دولًيا  مرموقة 

و�سمت يف ع�سويتها قانونيني دوليني بارزين م�سهود لهم 

بالنزاهة والحرتافية.

تاأكيد  اإنه  الزياين  الدكتور عبداللطيف بن را�سد  وقال 

ال�سفافية  مبادئ  تطبيق  على  املفدى  امللك  جاللة  من 

والعدالة فقد منح اللجنة، باأمر ملكي، حق الو�سول الكامل 

ومقابلة  وامللفات،  وامل�سوؤولني  احلكومية  للموؤ�س�سات 

م�سرًيا  القانونية،  اإجراءاتها  مقت�سيات  ح�سب  تراه  من 

�ساحب  مع  ح�سر  فقد  بذلك،  يكتفي  مل  جاللته  اإن  اإىل 

رئي�س  خليفة،  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو 

الوزراء، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل 

خليفة، ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء، اجلل�سة املخ�س�سة لإعالن تقرير اللجنة 

البحرينية امل�ستقلة لتق�سي احلقائق، دون اأن يكونوا على 

علم مبا �سيت�سمنه التقرير من نتائج وتو�سيات.

تقريرها  قدمت  اللجنة  اأن  اخلارجية  وزير  واأ�ساف 

 600 من  اأكرث  فيه  �سارك  ر�سمي  لقاء  يف  وتو�سياتها 

و�سائل  وبح�سور  ودولية،  واإقليمية  حملية  �سخ�سية 

اأعلن دون  املفدى  امللك  باأن جاللة  العاملية، منوًها  الإعالم 

تو�سيات  كافة  البحرين  مملكة  قبول  ثقة  وبكل  تردد 

اللجنة، واأ�سدر اأوامره ال�سامية بتنفيذها.

من  ال�سجاعة  املبادرة  هذه  اإن  اخلارجية  وزير  وقال 

جاللة ملك مملكة البحرين فريدة من نوعها و�سابقة دولية 

العدالة اجلنائية، وهي دليل وا�سح  تاريخ  مل حتدث يف 

على اإميان جاللته املطلق بحماية حقوق الإن�سان، ورغبته 

ال�سادقة يف اإر�ساء دعائم دولة العدالة والقانون وتعزيز 

على  م�سدًدا  الجتماعي،  وال�سلم  الوطنية  الوحدة  اأ�س�س 

اأن ما اأجنزته مملكة البحرين يف هذا املجال جاء متطابًقا 

ح�سب  عاملية  مبادئ  اأ�سبحت  التي  �سريكوزا  مبادئ  مع 

املعايري الدولية املعتمدة.

حر�س  الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف  الدكتور  واأكد 

جاللة امللك املفدى على توجيه الأجهزة املخت�سة يف مملكة 

من  الإن�سان  حقوق  حماية  على  العمل  لتكثيف  البحرين 

خالل موؤ�س�سات فاعلة ونا�سطة يف هذا املجال، وهي عر�سة 

للم�ساءلة من قبل ممثلي ال�سعب، بالإ�سافة اإىل الرتخي�س 

للعديد من اجلمعيات غري احلكومية املتخ�س�سة يف جمال 

رعاية وحماية حقوق الإن�سان.

واأ�سار وزير اخلارجية اإىل اأهمية املبادرات التي اأطلقها 

جاللة امللك املفدى، ومن بينها اإ�سدار اإعالن مملكة البحرين 

لتعزيز الت�سامح والتعاي�س ال�سلمي بني ال�سعوب مبختلف 

انتماءاتها الدينية والعرقية والثقافية، واإن�ساء مركز امللك 

حمد العاملي للتعاي�س ال�سلمي، والذي يربز منظومة القيم 

اإىل  م�سرًيا  والثقافات،  احل�سارات  بني  اجلامعة  واملبادئ 

اإقرار حكومة البحرين قانون العقوبات البديلة، الذي �سكل 

اإقراره وتطبيقه نقلة نوعية يف الإ�سالح والتاأهيل، حيث 

احلديثة يف جمال  اجلنائية  ال�سيا�سات  مع  من�سجًما  جاء 

حماية وتعزيز حقوق الإن�سان، واآلية حقيقية لإعادة تاأهيل 

الفرد وانخراطه يف حياته الطبيعية وحميطه الجتماعي.

مع  تتعامل  البحرين  اأن مملكة  اخلارجية  وزير  واأكد 

امل�سائل املتعلقة بحقوق الإن�سان بكل ثقة واطمئنان، واإن 

هي  ال�سبيل  هذا  اململكة يف  اتخذتها  التي  الإجراءات  كافة 

اإجراءات �سحيحة ومتطورة تتما�سى مع القوانني واملواثيق 

الدولية، وتلبي رغبة �سعب مملكة البحرين، ولي�س رغبة 

جهات اأو هيئات خارجية، م�سيًفا اأن مملكة البحرين على 

اأمت ال�ستعداد لال�ستماع وتبني اأية اأفكار بناءة اأو م�سورة 

نا�سحة اأو روؤى اإيجابية ترثي جهودنا وم�ساعينا اخلرية 

لتنفيذ وت�سريع كل ما يعود باخلري واملنفعة على �سعب 

مملكة البحرين اأولً واأخرًيا.
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�ملرباطي يقرتح �إن�شاء 

مركز للحجر �ل�شحي قرب �ملطار

م�ؤ�ش�شة �جل�شر: ال �إغالق جل�شر 

�مللك فهد وحركة �لعب�ر �عتيادية

�ش�ؤون �لطري�ن �ملدين: متديد تعليق جميع �لرحالت �لقادمة من 

مطار دبي �لدويل ومطار �ل�شارقة �لدويل ملدة 48 �شاعة �إ�شافية

»�ل�شحة«: ز�ئر و�حد لكّل مري�ض 

بال�شلمانية وفرتة �لزيارة �شاعتان فقط

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اقرتح جمل�س بلدي املحرق اإن�شاء مركز 

للحجر ال�شحي �شمن حدود مطار البحرين 

الأوبئة  انت�شار  من  للحد  وذلك  الدويل، 

للحالت التي يتم �شبطها عند دخ�ل البالد 

وحتتاج للعزل.

البلدي  املحرق  جمل�س  رئي�س  وقال 

بناًء  ياأتي  القرتاح  اإن هذا  املرباطي  غازي 

رقم  والدائمة  العامة  اللجنة  قرار  على 

املنعقد   )10( رقم  اجتماعها  من   )101(

الأحد املا�شي امل�افق 23 فرباير 2020.

اأفادت امل�ؤ�ش�شة العامة جل�شر امللك فهد 

اأن حركة عب�ر امل�شافرين واإنهاء اإجراءات 

)مملكة  الجتاهني  اجل�شر يف  �شفرهم عرب 

يف  ال�شع�دية(  العربية  واململكة  البحرين 

الإدارات  جميع  واأن  الطبيعي،  و�شعها 

ت�ؤدي اأعمالها وفق املعتاد.

تداوله من  يتم  ملا  ت��شيًحا  ذلك   جاء 

�شائعات ب�شاأن اإغالق منفذ ج�شر امللك فهد.

اعلنت �ش�ؤون الطريان املدين يف مملكة 

القادمة  الرحالت  عدد  تقليل  البحرين، 

جميع  تعليق  ومتديد  املنطقة،  دول  من 

الدويل  دبي  مطار  من  القادمة  الرحالت 

�شاعة   48 ملدة  الدويل  ال�شارقة  ومطار 

الحرتازية  الإجراءات  �شمن  اإ�شافية، 

للحفاظ على �شالمة امل�اطنني واملقيمني من 

ومكافحته   )19 )ك�فيد  ك�رونا  فريو�س 

والت�شدي له.

عناية  املدين  الطريان  �ش�ؤون  ولفتت 

امل�شافرين البحرينيني واملقيمني املت�اجدين 

الك�رونا  بفريو�س  امل�ب�ءة  الدول  يف 

 973+ الرقم  على  الت�شال   )19 )ك�فيد 

.17227555

باأنها  املدين  الطريان  �ش�ؤون  واأكدت 

املعنية  اجلهات  كافة  مع  بالتعاون  تق�م 

باتخاذ التدابري الالزمة لل�قاية من فريو�س 

الك�رونا.

خديجة العرادي:

اأعلنت وزارة ال�شحة عن تغيري �شاعات 

جلميع  الطبي  ال�شلمانية  ملجمع  الزيارة 

وذلك  عليه،  املرتددين  والزوار  املر�شى 

ا على �شالمتهم، اعتباًرا من تاريخ اأم�س  حر�شً

امل�افق 26 فرباير 2020 حتى اإ�شعار اآخر.

وجاء يف الإعالن اأن الزيارة �شتك�ن من 

ال�شاعة اخلام�شة م�شاًء حتى ال�شابعة م�شاًء 

لزائر واحد فقط لكل مري�س، وذلك بدًل من 

ال�شاعة  من  يبداأ  والذي  العتيادي  ال�قت 

الرابعة ع�شًرا وحتى الثامنة م�شاًء.

يف  املر�شى  زيارة  اأوقات  �شتك�ن  كما   

القلبية  الأمرا�س  واأجنحة  املركزة  العناية 

ووحدة احلروق من ال�شاعة ال�شاد�شة م�شاًء 

حتى ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء لزائر واحد فقط 

املداخل  اأن  اىل  الإعالن  واأ�شار  مري�س،  لكل 

املدخل  كالتايل،  للزوار  مفت�حة  �شتك�ن 

الرئي�شي رقم 1 ومدخل اإدخال املر�شى رقم 

6 واملدخل املقابل ملبنى الفاحت رقم 17.

واأكدت وزارة ال�شحة انه مينع ا�شطحاب 

الأطفال دون �شن 12 خالل �شاعات الزيارة 

منًعا باًتا.

مثل  اأعرا�س  لديه  ملن  اجلميع  ودعت 

النفل�نزا ال�شعال احلمى اأو اإذا كان قد �شافر 

اىل الدول التي ظهرت covid 19 »فريو�س 

ك�رونا« يرجى الت�شال على اخلط ال�شاخن 

.444

جدولة م��عيد لفح�ض جميع �مل��طنني و�ملقيمني �لذين كان�� يف �إير�ن خالل فرب�ير

»�ل�شّحة«: ت�شجيل 33 حالة م�شابة بـ»ك�رونا« يف �لبحرين  
ارتفاع  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

امل�شابة  للحالت  الإجمايل  العدد 

بعد  اململكة،  يف  حالة   33 اإىل 

م�شابة  جديدة  حالت   7 ت�شجيل 

 ،)19 )ك�فيد  ك�رونا  بفريو�س 

م�شريًة اإىل اأن احلالت مت اكت�شافها 

البحرين،  مملكة  دخ�لها  قبل 

قادمات عن طريق  مل�اطنات  وهي 

من  مبا�شرة  غري  ج�ية  رحالت 

الدويل،  البحرين  مطار  عرب  اإيران 

الفح��شات  لهم  اأجريت  حيث 

مطار  اإىل  و�ش�لهن  ف�ر  الالزمة 

القاعة  يف  الدويل  البحرين 

و�شعهن  ومت  لذلك،  املخ�ش�شة 

الحرتازي،  ال�شحي  باحلجر 

ف�ر  »اأنه  ال�زارة:  وتابعت 

مت  بالفريو�س  باإ�شابتهن  ال�شتباه 

الالزمة  ال�شحية  الإجراءات  اتخاذ 

التحاليل املخربية  واأظهرت نتائج 

اإثرها  وعلى  بالفريو�س،  اإ�شابتهن 

مت اتخاذ الإجراءات الالزمة لنقلهن 

اإبراهيم خليل كان�  اإىل مركز  ف�ًرا 

لتلقي  ال�شلمانية  مبنطقة  ال�شحي 

العالج والرعاية الالزمة«.

اأن  ال�شحة  وزارة  واأو�شحت 

قادم  مل�اطن  هي  احلالت  اإحدى 

اإىل  و�شل  وقد  اإيران،  من  اأي�شا 

انت�شار  اإيران  اإعالن  قبل  البالد 

فريو�س الك�رونا )ك�فيد 19( يف 

بالرقم  بالت�شال  قام  وقد  مدنها، 

�شع�ره  ف�ر   444 املخ�ش�س 

بفريو�س  املرتبطة  بالأعرا�س 

بالإ�شعاف  نقله  ومت  الك�رونا، 

املخ�ش�س ملثل هذه احلالت واتباع 

لعزله  بها  املعم�ل  الإجراءات 

بعزل  والقيام  عالجه،  ومتابعة 

املراكز  يف  له  املخالطني  وفح�س 

املخ�ش�شة لذلك.

بجميع  ال�زارة  واأهابت 

من  القادمني  واملقيمني  امل�اطنني 

يف  بزيارتها  قام  من  اأو  اإيران 

ال�شهر اجلاري، ب�شرورة الت�شال 

م�عداً  جلدولة   444 الرقم  على 

ي�شكل�ن  قد  اأنهم  حيث  للفح�س، 

بني  الفريو�س  لنت�شار  م�شدراً 

عائالتهم واملجتمع.

ون�هت ال�زارة باأهمية التزام 

الإر�شادات  كافة  بتطبيق  اجلميع 

والتعليمات ال�شادرة عنها ل�شمان 

اتباع  و�شرورة  اجلميع  �شالمة 

مت  وما  الحرتازية،  الإجراءات 

الإعالن عنه من تدابري وقائية وفًقا 

يت�جب  كما  الدولية،  للمعايري 

ايران يف �شهر  على جميع من زار 

مقر  يف  البقاء  اجلاري  فرباير 

حتى  منف�شلة،  غرفة  يف  �شكنهم 

واتباع  للفح�س  م�عداً  جدولة 

من  لهم  �شتعطى  التي  التعليمات 

�شرورة  مع  الطبي،  الفريق  قبل 

جتنب الختالط بالآخرين، من�هة 

ال�زارًة باأن جميع احلالت امل�شابة 

وعناية  م�شتمرة  ملتابعة  تخ�شع 

من قبل الفريق الطبي املخت�س.

اأن  ال�شحة  وزارة  واأكدت 

اأول�ية  واملقيمني  امل�اطنني  �شحة 

ما  خالل  من  وت�شعى  ق�ش�ى، 

اجلهات  مع  بالتعاون  تتخذه 

املعنية خا�شة يف املنافذ الرئي�شية 

للمملكة املتمثلة يف مطار البحرين 

واملالحة  امل�انئ  و�ش�ؤون  الدويل 

�شالمة  على  للحفاظ  البحرية؛ 

احلدود الربية والبحرية واجل�ية 

الحرتازية  الإجراءات  �شمن  هي 

�شالمتهم  ل�شمان  وال�قائية 

من  القادمني  امل�شافرين  و�شالمة 

اإيران والدول امل�ب�ءة.

دعت �لقادمني من �إير�ن لالت�شال على 444 جلدولة م�عد �لفح�ض.. �خل��جة:

حاالت »ك�رونا« تتماثل لل�شفاء وتظهر حت�ّشًنا ملح�ًظا
اأكدت الدكت�رة �شفاء اخل�اجة 

ا�شت�شارية الأمرا�س املعدية ب�زارة 

ال�شحية  احلالة  ا�شتقرار  ال�شحة، 

بفريو�س  امل�شابة  احلالت  جلميع 

العائدين من  ك�رونا )ك�فيد 19( 

اإيران، م�ؤكدة متابعة وزارة ال�شحة 

كثب  عن  احلالت  جلميع  احلثيثة 

واإخ�شاعها  طبي،  اإ�شراف  حتت 

والإر�شادات  الطبية  للربوت�ك�لت 

العاملية واإر�شادات جمل�س ال�شحة 

اخلليجي، واأ�شافت الدكت�رة �شفاء 

اخل�اجة اأن احلالت امل�شابة تتماثل 

حت�ّشًنا  اأظهرت  حيث  لل�شفاء، 

ال�شحي،  و�شعها  يف  ملح�ًظا 

مبركز  احلالت  اأن  اإىل  واأ�شارت 

لتلقي  ال�شحي  اإبراهيم خليل كان� 

العالج والرعاية الالزمة، وتخ�شع 

الفريق  قبل  من  م�شتمرة  ملتابعة 

الطبي املخت�س.

�شفاء  الدكت�رة  ودعت   

اخل�اجة جميع امل�اطنني واملقيمني 

ال�شهر  يف  اإيران  من  القادمني 

ف�ري  ب�شكل  لالت�شال  اجلاري، 

م�عد  جلدولة   444 الرقم  على 

�شرورة  على  و�شددت  الفح�س، 

احلجر  اإجراءات  بتعليمات  التقيد 

الفريو�س،  انت�شار  ملنع  املنزيل 

مت  م�شابة  حالة   23 اأن  م��شحًة 

ر�شدها على احلدود نتيجًة لكفاءة 

ال�شارمة  الحرتازية  الإجراءات 

احلالت  وفح�س  لر�شد  املتبعة 

بالفريو�س،  باإ�شابتها  امل�شتبه 

والقيام  عزلها وعالجها،  ومبا�شرة 

للحالت  املخالطني  وفح�س  بعزل 

يف املراكز املخ�ش�شة لذلك.

من  حالت  ثالث  اأن  واأ�شافت 

احلالت ال�شت والع�شرين امل�شابة، 

اإيران  من  قادمني  مل�اطنني  كانت 

اإعالن  قبل  البحرين  مملكة  دخل�ا 

الك�رونا  فريو�س  تف�شي  اإيران 

احلجر  يف  كان�ا  وقد  مدنها،  يف 

الأولية  الفح��شات  بعد  املنزيل 

فح�شهم  مبا�شرًة  ومتت  ال�شالبة، 

ف�ر ال�شتباه باإ�شابتهم بالفريو�س، 

بها  املعم�ل  الإجراءات  واتباع 

لعزلهم ومتابعة عالجهم.

اإىل  نف�شه  ال�قت  يف  ون�هت 

واملقيمني  امل�اطنني  جميع  على  اأن 

الإر�شادات  كافة  بتطبيق  اللتزام 

ال�زارة،  من  ال�شادرة  والتعليمات 

و�شرورة  اجلميع  �شالمة  ل�شمان 

اتباع الإجراءات الحرتازية، وما مت 

الإعالن عنه من تدابري وقائية وفقا 

للمعايري الدولية، كما يت�جب على 

جميع من زار اإيران يف �شهر فرباير 

يف  �شكنهم  مقر  يف  البقاء  اجلاري 

غرفة منف�شلة، حتى جدولة م�عد 

التي  التعليمات  واإتباع  الفح�س 

�شتعطى لهم من قبل الفريق الطبي، 

الختالط  جتنب  �شرورة  مع 

بالآخرين.

�شفاء  الدكت�رة  و�شددت 

اخل�اجة على اأهمية اللتزام بطرق 

ال�قاية من فريو�س الك�رونا ك�فيد 

منظمة  عنها  اأعلنت  والتي   ،19

بتنظيف  وذلك  العاملية،  ال�شحة 

اليدين بال�شاب�ن واملاء اأو بالكح�ل 

الفم  وتغطية  با�شتمرار،  املعقم 

العط�س،  اأو  ال�شعال  اأثناء  والأنف 

اأو  ورقي  منديل  با�شتخدام  وذلك 

الت�شال  وجتنب  الذراع،  اأعلى 

امل�شابني  الأ�شخا�س  مع  ال�ثيق 

الربد،  نزلت  عالمات  اأو  باأعرا�س 

وجتنب مل�س اإفرازات من ال�شخ�س 

الإفرازات  اأو  اللعاب  مثل  امل�شاب 

الأنفية.

�صفاء اخلواجة

»�جلعفرية« تدع� لتجّنب 

��شطحاب �الأطفال للم�شاجد و�ملاآمت

اإر�شادات  عدة  اجلعفرية  الأوقاف  اإدارة  اأ�شدرت 

ت�جيهية ملرتادي امل�شاجد واحل�شينيات واملاآمت وامل�اكب، 

ال�زراء  جمل�س  من  ال�شادر  الت�جيه  على  بناًء  وذلك 

�شاحب  برئا�شة  الأ�شب�عية  العتيادية  جل�شته  خالل 

ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء، 

واجلعفرية  ال�شنية  الأوقاف  اإدارتي  بتكليف  ب�شاأن 

بامل�شاهمة يف حملة الت�عية ال�طنية بفريو�س ك�رونا 

امل�شتجد ك�فيد 19؛ وبناًء على اخلطاب ال�ارد من وزير 

العدل وال�ش�ؤون الإ�شالمية والأوقاف.

املل�شقات  ت�زيع  اإىل  بادرت  اإنها  الإدارة  وقالت 

الت�ع�ية التي اأ�شدرتها احلملة ال�طنية ملكافحة فريو�س 

ك�رونا امل�شتجد على امل�شاجد واملاآمت واحل�شينيات يف 

خمتلف مناطق البحرين. 

وجاء من بني الإر�شادات دع�ة اجلمه�ر اإىل جتّنب 

ا�شطحاب الأطفال اأو املر�شى حلرم امل�شاجد واملاآمت.

الأوقاف اجلعفرية ي��شف بن �شالح  وقال رئي�س 

ال�شالح اإن اإدارة الأوقاف اجلعفرية قامت بت�شكيل فريق 

ثالثة  من  الفريق  ويتك�ن  الت�جيه،  هذا  ملتابعة  عمل 

البح�ث  وق�شم  العامة  والعالقات  الإعالم  هي:  اأق�شام 

الهند�شية وال�شيانة  و�ش�ؤون امل�شاجد وق�شم اخلدمات 

مبقت�شى  ال�شرعة  وجه  على  املل�شقات  هذه  لت�زيع 

الت�جيه؛ وذلك للم�شاهمة يف تعزيز ال�شحة العامة.

ن�شائح  الإدارة  اأ�شدرت  مت�شل،  �شعيد  وعلى 

وم�اكب  واملاآمت  امل�شاجد  ملرتادي  ت�جيهية  واإر�شادات 

العزاء. وت�شمنت عدداً من الإر�شادات املهمة، ومنها:

عن  ال�شادرة  ال�شحية  بالتعليمات  التام  اللتزام 

وجتنب  املخت�شة،  الر�شمية  واجلهات  ال�شحة  وزارة 

للعائدين من  بالن�شبة  وامل�اكب  واملاآمت  امل�شاجد  ارتياد 

ال�شفر عم�ًما، والقادمني من الدول املتف�شي فيها املر�س 

ا. خ�ش��شً

ارتياد  جتّنب  اإىل  اإر�شاداتها  يف  الإدارة  دعت  كما 

امل�شاجد واملاآمت وامل�اكب بالن�شبة للمر�شى عم�ًما وذوي 

ا، بالإ�شافة اإىل جتّنب ارتياد  الأمرا�س املزمنة خ�ش��شً

ا  امل�شاجد واملاآمت وامل�اكب بالن�شبة لكبار ال�شن خ�ش��شً

امل�شابني باأمرا�س مزمنة.
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موؤكدة �صرورة االلتزام بامل�صوؤولية وتغليب م�صلحة الوطن

»الغرفة« تدعو التجار لعدم رفع االأ�صعار اأو تخزين الب�صائع

موؤكدة اأهمية االلتزام بالتعليمات ال�صحية وجتنب العناق والتقبيل

»التنمية« تدعو املنظمات االأهلية للتوعية ب�صاأن »كورونا«

على اإثر تداول ر�صائل باأهميته يف الوقاية من »كورونا«

تــــجـــّار فـــواكـــــه: ارتـــفـــاع اأ�صــعــــار البــ�صــل 70 %

نا�صدت غرفة جتارة و�صناعة 

يف  التجاري  القطاع  البحرين 

الأ�صعار؛  رفع  بعدم  اململكة 

املت�صارعة  بامل�صتجدات  تاأثراً 

جراء  ال�صتثنائية،  والظروف 

يف  خا�صة  »كورونا«  فريو�س 

الغذائية  املواد  جتارة  جمال 

م�صددة  الطبية،  وامل�صتلزمات 

الراهنة ت�صتدعي  اأن املرحلة  على 

من  الوطنية  امل�صوؤولية  حتمل 

الوطن  م�صلحة  وتغليب  اجلميع 

واملواطنني.

بيان  يف  الغرفة  واأو�صحت 

يف  التجاري  القطاع  »اأن  لها، 

مبمار�صات  يتاأثر  ما  عادة  اململكة 

املجالت  فى  العاملني  بع�س 

ارتفاع  ا�صت�صعار  مع  احليوية 

مثل  ال�صلع،  من  اأنواع  اأ�صعار 

الب�صائع حت�صباً  من  عدٍد  تخزين 

الأمر  وهو  اأ�صعارها،  لرتفاع 

الذي ي�صرُّ بحركة ال�صوق، ويوؤثر 

البالد،  فى  ال�صرائية  القوة  على 

رقم  القانون  اأحكام  ويخالف 

)35( ل�صنة 2012 ب�صاأن حماية 

امل�صتهلك«.

اأنها  اإىل  الغرفة  واأ�صارت 

تبحث كافة الإجراءات الحرتازية 

تفادًيا  اتخاذها  ميكن  التي 

خالل  حتدث  قد  معوقات  لأي 

للظروف  نتيجًة  املقبلة،  الفرتة 

ال�صتثنائية التي يعي�صها املجتمع 

فريو�س  انت�صار  جراء  الدويل 

اجلميع  مطالبة  »كورونا«، 

البحرين  فريق  �صمن  بالعمل 

وملا  طارئ،  اأي  ملواجهة  الواحد، 

الوطني،  القت�صاد  خدمة  فيه 

موؤكدة دعمها الكامل لكافة جهود 

للت�صدى  خططها  يف  اململكة 

ي�صهم  ومبا  »كورونا«،  لفريو�س 

فى احلفاظ على �صالمة اجلميع.

اأنها  اإىل  الغرفة  ونوهت 

�صوف تتكاتف مع اجلهات املعنية 

الأ�صعار،  ثبات  ملراقبة  اململكة  يف 

اجلميع  التزام  من  والتاأكد 

ويف  عليها،  املتعارف  بالأ�صعار 

يتم  �صوف  ذلك،  خمالفة  حال 

اإجراءات  من  يلزم  ما  اتخاذ 

قانونية �صد املخالفني.

واأكدت غرفة جتارة و�صناعة 

الإجراءات  كافة  اأن  البحرين 

اتخاذها  يتم  الالزمة  الحرتازية 

على  املعنية  اجلهات  قبل  من 

ململكة  الواردة  الب�صائع  كافة 

احرتازي  كاإجراء  البحرين 

للت�صدي لفريو�س »كورونا«، مع 

بالأمن  الإخالل  عدم  على  التاأكيد 

بحر�س  منوهة  للبالد،  الغذائي 

على  املعنية  احلكومية  اجلهات 

من  واملقيمني  املواطنني  حماية 

ت�صهيل  يف  ودورها  ا�صرار،  اأية 

ل  الب�صائع، ومبا  وتي�صري حركة 

يوؤثر على الو�صع القت�صادي يف 

اململكة.

قد  الغرفة  اأن  بالذكر  اجلدير 

�صكلت فى وقت �صابق فريق عمل 

املرتتبة  الآثار  لدرا�صة  متكامالً 

كورونا  فريو�س  انت�صار  على 

وملتابعة  الوطني،  القت�صاد  على 

وح�صر  القت�صادية  التداعيات 

هذا  لنت�صار  ال�صلبية  التاأثريات 

وموؤ�ص�صات  �صركات  على  الوباء 

القطاع اخلا�س مبملكة البحرين، 

للحد  العاجلة  احللول  واقرتاح 

الإمكان،  قدر  التاأثريات  تلك  من 

البحرينية  ال�صركات  على  خا�صة 

املتعاملة مع ال�صوق ال�صينية.

�صارة جنيب:

الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مديرة  قالت 

جنوى  الجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة 

التوعية  ب�صاأن  تعميم  اإ�صدار  مت  اإنه  جناحي، 

ال�صحية ملكافحة انت�صار فريو�س كورونا )كوفيد 

.)19

ودعت جناحي كافة منظمات املجتمع املدين 

املوؤ�ص�صات  على  والقائمني  البحرين  مملكة  يف 

اق�صى  لبذل  الجتماعية  والنوادي  اخلا�صة 

توعية  اأجل  من  واملبادرات؛  التعاون  طاقات 

اأع�صائها، وحث كافة اأفراد املجتمع يف مناطقهم 

وزارة  من  بها  املو�صي  التعليمات  اتباع  اإىل 

ملنظمة  الدولية  املعايري  مع  واملتوافقة  ال�صحة 

�صحة  على  حفاظا  وذلك  العاملية،  ال�صحة 

و�صالمة املواطنني واملقيمني.

جميع  التنمية  وزارة  »تهيب  واأ�صافت: 

املنظمات املخت�صة بالتوعية ال�صحية امل�صاهمة 

طاقات  اأق�صى  وبذل  الوطنية،  احلمالت  يف 

وافراد  املواطنني  �صحة  على  حفاظا  التعاون؛ 

املجتمع كافة«، موجهة ال�صكر اجلزيل للجمعيات 

الكفيلة  الإجراءات  باتخاذ  بادرت  التي  الأهلية 

بتوعية اأفراد جمتمعها. ونوهت جناحي باأهمية 

ال�صحة،  وزارة  من  ال�صادرة  التعليمات  اتباع 

والكتفاء  باليد،  امل�صافحة  جتنب  يف  واملتمثلة 

وال�صابون  باملاء  اليدين  وغ�صل  التحية،  باإلقاء 

وتغطية  والتقبيل،  العناق  وجتنب  با�صتمرار، 

اأو  املرفق  بباطن  العط�س  عند  والفم  الأنف 

با�صتخدام منديل بدل من اليد، اإىل جانب جتنب 

الختالط بالنا�س اأو ح�صور املجال�س العامة.

وذكرت اأنه يف اأي حمالت توعية يجب اتباع 

التعليمات ال�صادرة من وزارة ال�صحة، والتي من 

الواجب العمل بها، وخا�صة يف حال ال�صفر لأحد 

باأحد  الختالط  اأو  بالفريو�س  امل�صابة  البلدان 

امل�صافرين اإليها، والتي تتمثل يف حال �صعورهم 

)كوفيد  كورونا  بفريو�س  املرتبطة  بالأعرا�س 

19(، وهي ارتفاع يف درجة احلرارة، وال�صعال، 

و�صعوبة يف التنف�س.

وياأتي هذا الإجراء؛ تنفيًذا لتوجيهات جمل�س 

التي  باملمار�صات  التوعية  ب�صاأن  املوقر  الوزراء 

)كوفيد  كورونا  فريو�س  انت�صار  دون  حتول 

.)19

فاطمة �صلمان:

قال جّتار فواكه وخ�صراوات 

يف  ارتفعت  الب�صل  اأ�صعار  اإن 

 ،%70 بن�صبة  املا�صيني  اليومني 

حيث قفز �صعر الكيلو يف ال�صوق 

املركزي من 250 فل�ًصا اإىل 400 

كي�س  �صعر  ارتفع  كما  فل�س، 

الب�صل من 4 اإىل 7 دنانري.

لـ»الأيام«،  ت�صريح  ويف 

املركزي  ال�صوق  اأحد جتار  اأرجع 

اإىل  الأ�صعار  ارتفاع  باملنامة 

الب�صل خالل  على  املتزايد  الطلب 

املا�صيني. اليومني 

الأيام  خالل  وانت�صرت 

الر�صائل  من  الكثري  املا�صية 

التوا�صل  و�صائل  عرب  واملقاطع 

اأكل  على  ت�صّجع  الجتماعي، 

لتقوية  فّعالة  كو�صيلة  »الب�صل« 

فريو�س  من  والوقاية  املناعة 

اإىل  بالإ�صافة  »كورونا«، 

الب�صل  ت�صنف  طبّية  ن�صائح 

الطبيعية  احليوية  امل�صادات  من 

لاللتهابات  م�صادة  بخ�صائ�س 

على  وي�صاعد  وللفريو�صات، 

خالل  التنف�صي  اجلهاز  تطهري 

نزلت الربد والنفلونزا.

اإن من  اآخر، قال  اأن تاجًرا  اإّل 

هو  الب�صل  �صعر  ارتفاع  اأ�صباب 

�صّح توافر الب�صل الهندي الأحمر 

اإثر  وذلك  املحلية،  الأ�صواق  يف 

باإيقاف  الهندية  لل�صلطات  قرار 

املتوافر  الب�صل  واأن  ت�صديره، 

حالًيا من ال�صودان واليمن.

�صراء  على  الإقبال  وحول 

باعتبارهما  والزجنبيل  الثوم 

ر�صائل  تداولت  التي  الأغذية  من 

نا�صحة بالإكثار منها يف مواجهة 

»كورونا«، قال التاجر: »اإّن هناك 

هذه  �صراء  يف  حمدوًدا  ا  انخفا�صً

من  م�صدرهما  لكون  ال�صلعتني، 

لدى  خماوف  وجود  اإزاء  ال�صني 

املنتجات  �صراء  من  النا�س  بع�س 

ال�صينية«.

»االأعلى االإ�صالمي«: االأخذ باالإجراءات الوقائية

 يف �صلوات اجلمعة واجلماعة واالحتفاالت الدينية

املجل�س  اأعلن 

لل�صوؤون  الأعلى 

يتابع  انه  الإ�صالمية 

تداعيات  بالغ  باهتمام 

فريو�س  انت�صار 
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وو�صوله  العامل،  يف 

بالدنا  اإىل  موؤخًرا 

هذا  يف  عالًيا  ليثمن  واإنه  العزيزة، 

الكبرية يف  ال�صدد اجلهود احلكومية 

من  واحلد  الفريو�س،  هذا  مواجهة 

اآثاره.

ا�صدره  بيان  يف  املجل�س  وقال 

اأم�س: اإن اهلل �صبحانه وتعاىل حث يف 

كتابه الكرمي على الطهارة، واعتربها 

من اأرقى ال�صلوكيات التي توؤهل العبد 

ليفوز بحب اهلل تعاىل ملن يت�صف بها 

َ ُيِحبُّ  فيقول �صبحانه وتعاىل: »اإِنهَّ اهللهَّ

ِريَن«. َُتَطهِّ اِبنَي َوُيِحبُّ املمْ التهَّوهَّ

النبوية  التوجيهات  جاءت  كما 

فيقول  العدوى  من  بالتحذير 

و�صلم(:  عليه  اهلل  )�صلى  اهلل  ر�صول 

فال  باأر�ٍس  بالطاعون  �صِمعتم  »اإذا 

واأنتم  باأر�ٍس  وَقع  واإذا  تدخلوها، 

حذر  كما  منها«،  َتخرجوا  فال  فيها 

و�صلم(  عليه  اهلل  )�صلى  النبي  ونهى 

التي  اخلاطئة  ال�صلوكيات  بع�س  من 

وانت�صار  بالأوبئة  املجتمع  ت�صيب 

اأن يتنف�س  اأنه نهى عن  املر�س حتى 

�َصِرَب  »اإَِذا  بقوله:  املاء  يف  ال�صارُب 

الإَِناِء«، فيجب  َيَتَنفهَّ�سمْ يِف  اأََحُدُكممْ َفالَ 

على كل اإن�صان اتخاذ جميع اإجراءات 

نف�صه  حماية  على  للعمل  الوقاية 

وجمتمعه.

على  النا�س  ليحث  الإ�صالم  فجاء 

وتعمل  ال�صرر  متنع  التي  الوقاية 

الأمرا�س  من  الإن�صان  �صالمة  على 

واملخاطر، وذلك ب�صرورة اتباع اآداب 

و�صلوكيات معّينة يف احلياة للوقاية 

فالطهارة  والأوبئة،  الأمرا�س  من 

والنظافة يف حياة امل�صلم منهج حياة؛ 

اأقوى  الطهارة  لأن 

حلماية  الوقاية  �صبل 

الأ�صرار  من  املجتمع 

واملخاطر التي ت�صيبه.

املجل�س،  ودعا 

انطالًقا من م�صوؤوليته 

والوطنية،  ال�صرعية 

املواطنني  جميع 

واملقيمني اإىل اللتزام التام بالتعليمات 

الالزمة،  الطبية  والإجراءات 

املعنية، حفًظا  والتعاون مع اجلهات 

للنف�س والآخرين، ومراعاًة للم�صلحة 

�صرورة  على  املجل�س  و�صدد  العامة. 

المتناع عن ال�صفر اإىل الدول املتف�صي 

اأهمية  ويوؤكد  الفريو�س،  هذا  فيها 

لدى  الالزمة  بامل�صوؤولية  التحلي 

املر�س،  اأعرا�س  عليه  تظهر  من  كل 

الدول  اإحدى  من  البالد  اإىل  ياأتي  اأو 

اجلهات  باإخبار  يبادر  باأن  املوبوءة، 

املعنية ويتعاون معها، حمايًة لنف�صه 

واأهله ومواطنيه.

الأخذ  اإىل  املجل�س  دعا  كما 

يف  الالزمة  الوقائية  بالإجراءات 

توجيهات  �صوء  يف  العامة  املحافل 

ا  اجلهات الطبية املخت�صة، وخ�صو�صً

ويف  واجلماعة،  اجلمعة  �صلوات  يف 

والجتماعية،  الدينية  الحتفالت 

الأنف�س  �صالمة  اأن  بو�صوح  ويوؤكد 

الدين  املجتمعات من مقا�صد  وحماية 

اأو  التفريط فيها  التي ل يجوز �صرًعا 

الت�صاهل بحرمتها.

تعاىل  اهلل  اإىل  ن�صرع  وختاًما 

البحرين  بالدنا  يحفظ  اأن  بالدعاء 

وقيادتها واأهلها من كل �صوء ومكروه، 

لتجاوز  اجلميع  خطى  ي�صدد  واأن 

�صاء  اإن  وعافية  ب�صالم  املرحلة  هذه 

اأن مينهَّ على  اهلل، �صائلني اهلل �صبحانه 

اإنه  العاجل،  بال�صفاء  امل�صابني  جميع 

�صميع جميب. واآخر دعوانا اأن احلمد 

وال�صالم  وال�صالة  العاملني،  رب  هلل 

على حممد واآله و�صحبه اأجمعني.

حمافظ ال�صمالية يدعو 

لتجنب التجمعات للوقاية من »كورونا«

وامل�صئولية  احلر�س  من  انطالقاً 

املحافظة  حمافظ  اأكد  والوطنية،  ال�صحية 

عبداحل�صني  ال�صيخ  بن  علي  ال�صمالية 

والتقيد  احلر�س  �صرورة  الع�صفور 

لتجنب  الوقائية  والإر�صادات  بالتعليمات 

 ،»19 كوفيد  »كورونا  بفريو�س  الإ�صابة 

الأماكن  التجمعات يف خمتلف  عرب جتنب 

مت  التي  املناطق  يف  خ�صو�صاً  املزدحمة 

ا�صتباه  اأو  اإ�صابة  وجود  عن  الإعالن  فيها 

بالفريو�س، داعياً اإىل عدم التهويل والإثارة 

وا�صتقاء املعلومات من م�صادرها الر�صمية، 

واملعلومات  الأخبار  وتداول  نقل  وعدم 

الجتماعي،  التوا�صل  و�صائل  املغلوطة يف 

جاء ذلك بالإ�صارة اإىل امل�صتجدات ال�صحية 

من  عدد  ت�صجيل  عن  الإعالن  بعد  الراهنة 

احلالت املوؤكد اإ�صابتها بالفريو�س.

الفعاليات  خمتلف  على  القائمني  ودعا 

امل�صاجد  وخ�صو�صاً  والدينية،  الجتماعية 

خمتلف  يف  احل�صينية  واملواكب  واملاآمت 

تطبيق  اإىل  ال�صمالية،  املحافظة  مناطق 

وزارة  اأعلنتها  التي  الحرتازية  الإجراءات 

يف  املخت�صة،  الر�صمية  واجلهات  ال�صحة 

املنا�صبات  يف  العامة  التجمعات  جتنب 

الأماكن  يف  �صواًء  والدينية،  الجتماعية 

اأو  والقاعات  واملاآمت  كامل�صاجد  املقفلة 

الأماكن املفتوحة التي ت�صتقطب التجمعات 

الب�صرية كمواكب العزاء وغريها، داعياً اهلل 

واأهلها،  البحرين  يحفظ  اأن  القدير  العلي 

واأن يدمي علينا نعمه كافة بالأمن والأمان 

وال�صحة والعافية.

حمافظ ال�شمالية

اإجراءات رادعة للمخالفني واإنزال اأق�صى العقوبات بهم.. »ال�صياحة«: 

ا ترويجية لوجهات حمظورة غلق مكتبي �صفر قدما عرو�صً
الكورونا  لفريو�س  للت�صدي  الالزمة  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  »لالإجراءات  تنفيًذا 

ومنع انت�صاره، وعلى �صوء اإلزام جميع مكاتب ال�صفر وال�صياحة بالوقف الفوري للعرو�س 

اإيران، فقد قامت هيئة البحرين لل�صياحة واملعار�س وبالتن�صيق مع  الرتويجية لل�صفر اإىل 

اإدارة التفتي�س واإدارة الت�صجيل التجاري بوزارة ال�صناعة والتجارة وال�صياحة بغلق مكتبني 

من مكاتب ال�صفر غري املرخ�صة التي تقوم بالإعالن عن عرو�س ترويجية لعدد من الوجهات 

ال�صياحية، ومن �صمنها اإيران، دون احل�صول على الرتخي�س املطلوب.

بالتن�صيق  الرقابة  اأعمال  يف  م�صتمرة  اأنها  واملعار�س  لل�صياحة  البحرين  هيئة  واأكدت 

وال�صياحة ووزارة  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  الأخ�س  املخت�صة، وعلى  اجلهات  مع جميع 

اأق�صى العقوبات  ال�صحة، ومبا�صرة جميع الجراءات القانونية الرادعة للمخالفني، واإنزال 

امل�صلحة  مقت�صيات  تتطلبه  وما  البحرين،  مملكة  يف  بها  املعمول  القوانني  تنظمه  ما  وفق 

العامة، م�صددة يف هذا الإطار على امل�صوؤولية التي تقع على عاتق مكاتب ال�صفر وال�صياحة؛ 

ملا تتطلبه الظروف الراهنة من اللتزام التام بالقرارات والتعليمات ال�صادرة لها.
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مراجعات

�ض�رة العربي يف �ضرديات 

اأمريكا الالتينية )21(

 بعد وفاة �سلوى زوجة ابراهيم خافت، حلَّت 

البنات حمل الأم يف اجللو�س على خزينة املبيعات، 

غري اأنهن مل ين�سغلن بتجارة اخلردوات والزبائن 

بقدر ان�سغالهن باملغرمني. ومبجرد غياب الرقابة 

ي�سرن  كنَّ  �سلوى  اأيام  يف  اأخالقهن.  انفلتت 

باأيديهن لالأولد من �سبابيك البيت العالية، بحب 

عفيف، وما اأن اأ�سبحن يتيمات الأم، حتى مار�سن 

املناجاة عند خزينة املحل، والقبالت والحت�سان 

عند باب احلديقة با�ستثناء ادما التي مل يكن يروق 

ي�ساعدها  من  على  قد عرثت  تكن  البيع، ومل  لها 

على الطريان.

 احتفظت البنات الثالث باأ�سماء عربية خال�سة 

الأخت  ادما  بخالف  و�سمرية(  وفريدة  )جميلة 

والدها  دفع  مما  جذابة،  تكن  مل  التي  الرابعة 

لدما،  مميز  عري�س  عن  للبحث  خافت  ابراهيم 

خوًفا من تزايد طباعها احلادة يف البيت و�سرا�سة 

الثالث  الأخوات  عدن  ما  التي  الت�سلطية  طباعها 

اأبناء  من  ل�سباب  خمطوبات  كنَّ  فقد  يحتملنها، 

فيما كان  للبنات ميول جتارية  لي�ست  البلد، كما 

ابراهيم ي�سعى لإنقاذ التجارة املتهاوية، من اأجل 

الأم،  بلد  من  عري�س  عن  البحث  عليه  كان  ذلك 

ليتوىل اإدارة املحل ويتزوج اأدما. 

ال�سطياد  طعم  ول  ابراهيم  فخاخ  تنجح  مل 

التجارة  حب  ت�سمن  العربية  الدماء  »اإن  موؤمالً 

متعلقة  اأخرى  مظاهر  ثمة  للعمل«.  وال�ستعداد 

تبزغ  الأ�سلي  البلد  وابن  العربي  الوافد  بعالقة 

يف الرواية، فنجد �سوء الفهم بني �سانتيه �ساحب 

احلانة، التي يعمل بها اأديب بارود عندما ين�ست 

�سانتيه  يكن  فلم  ر�سوان،  مع  يتحدث  وهو  اليه 

بلغة  نعتها  والتي  العربية،  اللغة  من  حرًفا  يفهم 

مقلوبة ول ميكن فك �سفرتها !!. 

توالت يف الرواية 14 �سخ�سية عربية من بينها 

�سخ�سيات م�ستح�سرة عرب الذاكرة. عائلة مهانة 

يف الرواية كانت تغ�س اليان�سون، فيما الوافدون 

كانوا  ول  مبفردهم،  ي�سريون  يكونوا  مل  العرب 

كائنات م�ستقلة عما يقدمه لنا الراوي داخل دراما 

كل منهم على حدة او بالت�سابك مع الآخرين، اإنهم 

واقع  يف  يتوغلون  ون�ساء  رجال  النقي�س،  على 

جديد عليهم، يف بلد خمتلف �سديد الختالف عن 

ال�سلوكيات  الذي جاوؤوا منه، على م�ستوى  البلد 

وال�سيفرات الثقافية. 

ور�سوان  جميل  مثل  ال�سخ�سيات  بع�س 

احلزين  الدعارة،  بيوت  عامل  يرتادون  وابراهيم 

ير�سمهم  املعنى  وبهذا  الوقت،  نف�س  يف  واملبهج 

حركة،  حالة  يف  وهم  امادو  جورجي   / املوؤلف 

بجانب ن�سوة ح�سيات يعملن على اأ�سباع الرغبات، 

ويح�سرن لتلك الأماكن بدافع الإ�سباع ال�سايف او 

التفريج عن النف�س يف �سكله املبتذل. رمبا ت�سوير 

ذريعة  هنا  اليروتيكية  ا�ستخدام  املوؤلف  ون�سج 

ال�سخ�سيات  لدى  البهجة  مالمح  على  للت�سديد 

التفاهم  بذلك  الروائي  يهتم  الثالث.  العربية 

الكبري بني املهاجرين العرب، حتى واإن كان اللقاء 

اإن  غري  دعارة،  بيت  او  ليلي  ملهى  يف  واحلدث 

كروحان  بديا  خافت  وابراهيم  ب�سارة  جميل 

تواأمان ليتفاهما وليقدر كل منهما الآخر، غري اإن 

ح�سور املراأة جلورينيا اأفقدهما وقارهما. 

يف هذه الأجواء يتحدث العربيان حول �سفقة 

تزويج الأب ابنته ادما من جميل. ت�سلط الرواية 

اي�سا على العديد من مالمح الهوية وال�سلوكيات 

العربية كالزواج الديني وطقو�سه، الهتمام بالأكل 

العربي املوروث من الأ�سالف، مالمح ال�ستيطان 

التقليدية، ال�سغف املتناهي باألعاب الورق، ا�سافة 

احلكايات  وحكاية  املجازي  للنرث  الإخال�س  اىل 

الرواية  ويف  العرب،  من  الكثريين  متيز  التي 

ميثلهم اللبناين ر�سوان كنموذج ّبراق. 

الواحدة  العرقية  ال�ساللة  داخل  الزواج  اإن 

خافت  ابراهيم  يقوم  ثم  و�سلوى  ابراهيم  يقوده 

نف�سه، بالتعاون مع ر�سوان مراد ليحدده لبنته 

احلالة  هذه  ويف  بارود.  اأديب  وال�ساب  ادما 

مع  العائلية  التجارة  اإنقاذ  اأهداف  تلتقي  الأخرية 

اهداف الزواج امل�سلحي النفعي. 

يكرر امادو طول الرواية مالمح الوافد ال�سرقي 

ال�سغف اجلارف بلعب »الكوت�سينة«،  يف امريكا: 

فيذكرنا امادو بجابرييل جارثيا ماركيز يف رواية 

»ق�سة موت معلن«. 

فيها  واأظهر  اإل  القارة  يف  بلد  من  ما  اأخريًا 

�سغفهم،  الأو�سط  ال�سرق  من  العرب  الوافدون 

يف  بقوة،  يحدث  كان  ما  والطاولة  الورق  بلعب 

اأنديتهم  وداخل  واحلانات،  والبيوت  املقاهي 

الجتماعية.

الكلفة االقت�ضادية لفريو�س ك�رونا اجلديد )1ـ2(

�سيطرت اأخبار تف�سي وباء الن�سخة اجلديدة من فريو�س »الكورونا«، 

على و�سائل الإعالم العاملية، بف�سل ما حتتله ال�سني من حيز وا�سع يف 

�ساحة العالقات العاملية، وعلى وجه اخل�سو�س القت�سادي منها. رافق 

ذلك انت�سار موجة هلع غري م�سبوقة، على م�ستويني: اأفقي على ال�سعيد 

اإن مل يكن على  الدويل ال�سامل، وعمودي يف نطاق كل دولة على حدة، 

امل�سبوق، تلك  الفزع، غري  م�ستو كل مدينة ب�سكل منفرد. م�سدر كل ذك 

ال�سرعة املذهلة التي انتقل بها الفريو�س من دولة اإىل اأخرى اأولً، وعدم 

توفر لقاح م�ساد م�سمون التاأثري على هذه الن�سخة اجلديدة التي طورت 

منًطا ل تتوفر امل�سادات له، يف الوقت احلا�سر، ثانًيا ولي�س اأخرًيا. 

تف�سرياتها،  ترويج  عن  تكف  مل  التي  الجتهادات  تلك  للنظر،  امللفت 

املتباينة، واملت�ساربة يف بع�س الن�سخ منها، التي �سعت، ب�سكل لفت، اإىل 

تف�سري ذلك الظهور املفاجئ لهذه الن�سخة اجلديدة من الكورونا، والتبعات 

التي  واحل�سانة  انت�سارها،  �سرعة  يف  فاقت  التي  لنت�سارها،  املتوقعة 

متتعت بها، اأي وباء اآخر عرفه املجتمع الب�سري. وهنا كمنت خطورته، 

و�سدة الهلع الذي �سببه.

البع�س راأى فيه ظاهرة طبيعية م�سدرها اإهمال ب�سري غري متعمد، 

ل ي�ستبعد اأن يكون قد ح�سل يف اأحد معامل البحث التابعة لواحدة من 

�سركات ت�سنيع الأدوية يف ال�سني. اأو رمبا يكون م�سدره ت�سكل تلقائي 

لبيئة منا�سبة تكاملت على نحو عفوي، مع ذلك الإهمال، وكانت ال�سني 

احلا�سنة لها، والتي كلت كثافتها ال�سكانية اأولً، وحجم تعاملها الدويل 

ثانًيا، ال�سببان الرئي�سان وراء �سرعة انت�ساره على امل�ستوى املحلي اأولً، 

والعاملي ثانًيا.

لكن هناك من ذهب اإىل اأن ت�سرب الفريو�س من معهد بحوث �سيني، 

يطور نوًعا معيًنا من »الأ�سلحة البيولوجية«، ول�سبب ما غري معروف، 

املعمل،  ذلك  جدران  ا  اأي�سً معروف  غري  ل�سبب  الفريو�س،  ذلك  جتاوز 

فكانت النتيجة املنطقية ذلك النت�سار غري املتوقع. هذا التف�سري ل يقف 

عند هذه احلدود، بل يذهب اإىل ما هو اأبعد من ذلك، ويتهم ال�سني، باأنها 

احلرب  يف  املتحدة  الوليات  به  قامت  مبا  �سبيهة  عملية،  جتربة  وراء 

اليابانية،  املدن  قنابل نووية على عدد من  األقت  الثانية، عندما  العاملية 

بهدف هزمية دول املحور اأولً، وقيا�س تاأثري القنبلة ثانًيا.

العادي  الفرد  ان�سغل  وبينما  التف�سريات،  لتلك  مواٍز  نحو  وعلى 

اأولئك  �سواء  عدد �سحاياه،  واإح�ساء  الفريو�س،  انت�سار  اأخبار  مبتابعة 

الذين ق�سوا، اأم الذين حالفهم احلظ وت�سافوا، �سارعت مراكز الدرا�سات، 

وموؤ�س�سات البحوث، وعلى وجه التحديد، تلك املراقبة لالأ�سواق املالية، 

اأكرب  فيه  مبا  العاملي،  القت�ساد  م�ستقبل  ا�ستقراء  حتاول  التي  وكذلك 

املفاجاآت،  من  الكثري  فيها  وجاء  املتحدة.  والوليات  ال�سني  اقت�سادين: 

عند  اأو  املبا�سرة،  الكلفة  حجم  يف  �سواء  الت�ساوؤم،  من  مب�سحة  امل�سوبة 

حماولة ح�سر تداعياتها امل�ستقبلية. 

على م�ستوى كل �سناعة على حدة ميكن ت�سليط ال�سوء على �سناعة 

ال�سناعات،  اأكرث  كونها  اخل�سائر،  تلك  على  �سارخ  كنموذج  الطريان 

العربي  نيوز«  »�سكاي  موقع  نقل  فقد  به.  التاأثر  يف  �سرعة  واأ�سدها 

ما  حا�سية   ،»)IATA( اجلوي  للنقل  الدولية  »الهيئة  ن�سرتها  تقريًرا 

»انخفا�س  جراء  مبا�سرة  خ�سائر  من  ال�سناعة،  تلك  تتكبده  اأن  يحتمل 

»تتوقع  اإذ  تف�سي فريو�س )كورونا(«،  ي�سببه  الذي  ال�سفر،  الطلب على 

القاتل،  الفريو�س  تف�سي  ظل  ال�سفر يف  على  الطلب  انخفا�س  اأن  الهيئة 

الدولرات،  املليارات من  العاملية ع�سرات  النقل اجلوي  قد يكبد �سركات 

)م�سرية( اإىل اأن �سركات الطريان يف اآ�سيا واملحيط الهادئ �ستكون الأكرث 

ت�سرًرا، وقد تخ�سر ما يقارب 28 مليار دولر من عائداتها هذا العام، فيما 

�سترتاجع مبيعات �سركات الطريان الأخرى بنحو 1.5 مليار دولر«.

اأما على امل�ستوى ال�سيا�سي، وحتديًدا على م�ستوى ال�سني، وهي البلد 

التي الأول الذي اأعلن عن تف�سي الوباء فوق اأرا�سيه، من الطبيعي، فكما 

ي�سري الكاتب ال�سحفي، ح�سن الحمري، من املتوقع اأن ينخف�س »الإنتاج 

وبالتايل  �ستقل  �سادراتها  فاإن  الوباء  انت�سار  فرتة  خالل  ال�سني«  يف 

�سيت�سرر امليزان التجاري واأي�سا ميزان املدفوعات ب�سكل موؤقت.

ويف ا�ستطالع للراأي اأجرته �سحيفة »وول �سرتيت جورنال«، خف�س 

بفعل   %1 بنحو  بال�سني  القت�سادي  للنمو  توقعاتهم  من  اقت�ساديون 

التبعات املتوقعة للفريو�س على الأن�سطة القت�سادية بالبالد.

»التكاليف  لالأنباء  )رويرتز(  وكالة  تنقل  كما  ت�ساعدت،  كما 

القت�سادية والتبعات الدبلوما�سية الناجمة عن انت�سار فريو�س كورونا، 

اإذ انخف�ست قيمة الأ�سهم ال�سينية بنحو 400 مليار دولر 

ويف الوليات املتحدة، توقع تقرير حديث �سادر عن غولدمان �ساك�س 

اأن يت�سبب كورونا »يف اقتطاع نحو 0.5% من منو الناجت املحلي الأمريكي 

بالربع الأول من العام اجلاري اإذا مل يتم احتواء الوباء على نحو �سريع«.

فقد  »الإلكرتوين«،   )24( موقع  ينقل  وكما  مبا�سر،  نحو  وعلى 

اأعلى  اإىل  لل�سني  ال�سيادي  الدين  على  النك�ساف  تاأمني  تكلفة  »ارتفعت 

من  مت�ساعدة  خماوف  و�سط   ،2019 اأكتوبر  منت�سف  منذ  م�ستوياتها 

الأثر القت�سادي املحتمل لتف�سي الفريو�س التاجي. وقفزت عقود مقاي�سة 

خماطر الئتمان ال�سيني خلم�سة اأ�سهر اأربع نقاط اأ�سا�س،.... لت�سل اإىل 

41 نقطة اأ�سا�س«. 

هذا ما دفع نائب حمافظ بنك ال�سني اإىل امل�سارعة مبخاطبة ال�سحافة 

اأجل دعم  اإ�سافية من  »اإجراءات  باتخاذ،  البنك،  تعهد  يوؤكد  العاملية كي 

النمو القت�سادي يف البالد ب�سبب املخاوف من تاأثري فريو�س الكورونا 

تت�سمن  الإجراءات  هذه  باأن  م�سيفاً  ال�سني،  يف  القت�سادي  النمو  على 

على  التكاليف  خف�س  اإىل  بالإ�سافة  الأ�سواق،  يف  ال�سيولة  تعزيز 

ال�سركات«.

مليار   400 »نحو  حمو  اإىل  ف�سارعوا  القلقون،  امل�ستثمرون  وهرع 

نحو  املجمع  �سنغهاي  موؤ�سر  وهبط  ال�سينية  الأ�سهم  قيمة  من  دولر 

ثمانية باملئة يف اأ�سواأ اأداء ليوم واحد يف اأكرث من اأربع �سنوات. جاء ذلك 

رغم �سخ البنك املركزي ال�سيني اأكرب قدر من ال�سيولة يف الأ�سواق املالية 

مليار دولر( يف  تريليون يوان )173.8  منذ 2004، حيث �سخ 1.2 

الأ�سواق عرب اتفاقات اإعادة �سراء عك�سية لل�سندات«.

فريو�س ك�رونا امل�ضتجد

الكرنتينة و�ضنة الرحمة.. ربنا اأرفع عنا البالء

لي�س هناك من حديث بال�سوارع واملجال�س والدواوين واملنازل �سوى 

املا�سي  العام  نهاية  بال�سني  اكت�سف  الذي  امل�ستجد  كورونا  فريو�س 

مياه  بلغ  حتى  العامل  دول  من  الكثري  يف  بالنت�سار  وبداأ  )2019م(، 

اأنواع معروفة  اخلليج العربي، والفريو�س احلايل هو واحد من �سبعة 

بفريو�س )كورونا(، وتتمثل اأعرا�سه بالإ�سابة باحلمى و�سيق التنف�س 

منه  والوقاية  ولكن ميكن جتنبه  والإجهاد،  الرئتني  والتهاب  وال�سعال 

باللتزام بقواعد النظافة التي ن�سرتها وزارة ال�سحة مثل )غ�سل اليدين 

امل�ستخدمة  املناديل  ورمي  ال�سعال،  اثناء  والنف  الفم  وتغطية  جيداً، 

الماكن  والبتعاد عن  املر�سى  لها، وعدم خمالطة  املخ�س�س  املكان  يف 

املزدحمة(، وكذلك عدم اخلوف اأو الهلع اأو ن�سر الإ�ساعات!.

بالداء  للم�سابني  �سحًيا  حمجًرا  ال�سحة  وزارة  خ�س�ست  وقد 

ويعرف قدمياً بـالكرنتينة )Quarantine(، وهو مكان خم�س�س لعزل 

الأ�سخا�س اأو احليوانات من خطر نقل العدوى عرب اجل�سيمات الهوائية 

اأو القطرات، اأو عرب الت�سال عن طريق اجللد اأو اللم�س.

وقد عرف اأهل البحرين هذا احلجر )الكرنتينة( حني مت اإن�ساوؤه يف 

قلعة حالة بوماهر يف العام 1931م وذلك ملنع انت�سار مر�س اجلدري، 

من  القادمني  خ�سو�ساً  بالداء،  باإ�سابتهم  امل�ستبه  فيها  يو�سع  فكان 

الكرنتينة(  )ودوه  العامي  امل�سطلح  البحرية، ويف  املنافذ  اخلارج عرب 

الكرنتينة مبوقعها  ا�ستمرت  وقد  ال�سحي،  املحجر  اإىل  اأخذه  مبعنى مت 

ال�سبعينيات حينما مت هدمها واأزالتها �سمن م�ساريع تطوير  اإىل نهاية 

املحرق القدمية.

القرن  بدايات  منذ  متف�سية  والأوبئة  املعدية  الأمرا�س  كانت  وقد 

املا�سي حتى اخلم�سينيات من القرن املا�سي، وقد كانت احلكومة حينها 

فليت(،  )اأم  ب�سيارة  املبيدات  ر�س  وبعملية  التطعيمات،  بتقدمي  تقوم 

فيتم ر�س املنازل واملقاهي واملزارع والآبار والعيون وامل�ستنقعات.

�ضنة الرحمة

اإن هذه الت�سمية )�سنة الرحمة( م�ستوحى من �سنوات الرحمة التي 

ع�سفت بالبحرين بدايات القرن املا�سي حني كرث املوتى من جراء اأمرا�س 

م�سمى  ويطلق  الإ�سبانية،  والأنفلونزا  والكولريا،  واجلدري،  الطاعون، 

م�سطلح  وهو  الوباء،  فيها  يتف�سى  التي  ال�سنوات  على  الرحمة(  )�سنة 

والكويت  وال�سعودية  البحرين  مثل  العربي  اخلليج  اأهل  ي�ستخدمه 

وهو  �سجالتهم،  يف  امل�سطلح  هذا  يتكرر  لذا  وعمان،  والإمارات  وقطر 

ل يقت�سر على �سنة دون غريها، ولكن ال�سنة التي ي�ساب فيها النا�س 

بالأوبئة والأمرا�س يتم التعريف به باأنه )�سنة الرحمة(!.

الك�لريا من العراق 1903م

الرحمة(  بـ)�سنة  وعرفت  البحرين  اجتاحت  التي  الأوبئة  ومن 

وثق  وقد  )1903-1907م(  الأعوام  خالل  كانت  فقد  املرة،  من  لأكرث 

امل�ست�سفى الأمريكي ذلك باأن قال: لقد هطلت الأمطار يف �سهر مار�س من 

الرئوي  واللتهاب  زيادة حالت احلمى  ت�سببت يف  العام 1903م مما 

والدفترييا واأمرا�س اأخرى وانت�سار مر�س اجلدري، ثم مر�س الطاعون 

الدملي الذي اأنتقل من الهند اإىل البحرين، يف العام 1904م هاجم وباء 

الكولريا القادم من العراق مدن وقرى البحرين، وح�سد اأكرث من 2000 

�سخ�س، وا�ستمر هذا الداء من �سهر اإبريل اإىل �سبتمرب.

الطاع�ن من الهند 1905 - 1911م

الهند،  من  قادماً  جديد  من  الطاعون  مر�س  عاد  1905م  العام  يف 

اإبريل  �سهر  خالل  كذلك  اأخرى  مرة  املر�س  عاد  1907م  العام  ويف 

حينها  احلكومة  طبقت  وقد  1889�سخ�س،  حوايل  مات  وقد  ويوليو 

اإجراءات العزل ال�سحي يف املوانئ على جميع امل�سافرين قبل �سعودهم 

منت ال�سفن.

ويف العام 1911م يعود مر�س الطاعون ليح�سد الكثري من النا�س، 

املحرق  املتالحقة مبقربة  الع�سرات من اجلنائز  ترى  الواحد  اليوم  ففي 

واملنامة ومقابر القرى، وكانت ل تكفيهم عربات حمل املوتى في�ستخدم 

املوتى  قبور  حلفر  الكايف  الوقت  يجدون  ل  واأحياناً  الأبواب،  النا�س 

والتجار  وامل�سلمني،  العرب  بينهم،  يفرق  ل  املوت  وكان  كاف!،  بعمق 

اليهود والفر�س والهنود وغريهم.

احلمى االإ�ضبانية 1919م

ال�سبانية(  )احلمى  البحرين  بها  اأ�سيبت  التي  الأوبئة  اأب�سع  ومن 

التي اجتاحت البحرين يف العام 1918-1919م، فقد كانت من اأعنف 

احلرب  اأنثار  بالعامل خا�سة  املاليني  ع�سرات  قتل  وقد  الأوبئة،  واأب�سع 

العاملية الأوىل، وقد و�سلت تلك احلمى اإىل البحرين يف العام 1919م 

وت�سببت بوفاة 1500 حالة بح�سب �سجالت الإر�سالية الأمريكية. 

يف العام 1919م انت�سر الوباء باملنطقة العربية واخلليج حتديداً، 

ففتك مر�س الطاعون بالكثري من النا�س، ومل ي�سلم منه اإل القليل حتى 

عرفت ال�سنة لدى اأهل التاريخ باأنها )�سنة الرحمة(.

الطاع�ن يف العام 1924م

ب�سبب  �سخ�س  اآلف   4 وفاة  �سهد  العام  هذا  اأن  اإىل  التقارير  ت�سري 

تف�سي داء الطاعون يف العام 1924م وهي ال�سنة التي عرفت بـ)�سنة 

الرحمة(، وقد قامت احلكومة حينها بتوزيع التطعيمات على النا�س.

مر�س اجلدري العام 1939م

يف العام 1939م ظهر مر�س اجلدري ب�سكل وبائي، ومن عالماته 

وقد  الوجه،  يف  ل�سيما  ال�سفاء،  بعد  اجل�سم  على  تبقى  التي  الندبات 

واجهة احلكومة حينها هذا الداء بتطعيمات و�سميت احلملة )بالتوتني(، 

فياأخذ املري�س اإبرة يف اأعلى كتفه، فاإن تورم مكان الإبرة فاإن ذلك عالمة 

ا�ستجابة ج�سمه للتطعيم مما ي�ساعد على مواجهة املر�س، ولكن الذين 

اأ�سيبوا باملر�س فقد البع�س اأب�ساره وت�سوهت وجوههم، وفقد البع�س 

اأرواحهم، وقد مت عزل الكثري منهم يف )الكرنتينة( بحالة بوماهر.

وعي  اإىل  حتتاج  متف�سية  والأوبئة  املعدية  الأمرا�س  فاإن  هنا  من 

جمتمعي، والتعاون ملواجهته - حتى يرفع اهلل البالء – ول يكون ذلك 

اإل باتباع الإر�سادات التي تر�سلها وزارة ال�سحة، وهي اجلهة امل�سئولة 

عن �سالم النا�س.

ملح�ظة:

 هناك �سنف من النا�س فرح، واأخذته زهوة النت�سار، وبداأ بالتهكم 

ما  واأن  كورونا،  مر�س  اأ�سابه  الذي  ال�سيني  ال�سعب  من  وال�سخرية 

اأولئك مرحلة ال�سماتة، وما علموا  اإمنا هو عقوبة من اهلل، وبلغ  اأ�سبهم 

اأن ذلك من اهلل، ي�سيب به امل�سلم وغري امل�سلم، فال ي�سمت اأحد لبالء نزل 

بالنا�س، ولكن عليه الدعاء لرفع البالء.

كانت االأمرا�س املعدية واالأوبئة متف�ضية منذ بدايات 

القرن املا�ضي حتى اخلم�ضينيات من القرن املا�ضي
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 �سماء عبداجلليل:

يقوم  املركزي  البحرين  م�سرف  اإن  خليفة،  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  الوطني  واالقت�ساد  املالية  وزير  قال 

التزامها بالقانون وتوجيهات امل�سرف ح�سب خّطة �سنوية  املالية لتقييم مدة  للبنوك واملوؤ�س�سات  بزيارات تفتي�سية 

مبنيّة على املخاطر، كما يراقب مدى التزام تلك املوؤ�س�سات مبتطلبات مكافحة متويل االإرهاب وغ�سيل االأموال ومتطلبات 

اأنظمة املدفوعات.

باأحدث متطلبات  البنوك  ُيلزم جميع  اأن امل�سرف  القا�سي،  للنائب عي�سى  الوزير يف رّده على �سوؤال برملاين  واأفاد 

احلكومة؛ متا�سيًا مع ميثاق احلوكمة واملعايري الدولية وذلك لتح�سني املناخ اال�ستثماري، وتوفري البيئة املنا�سبة حلماية 

و�سمان حقوق كاّفة امل�ساهمني وامل�ستثمرين والعمالء والدائنني واملوظفني.

وعلى �سعيد االإجراءات االحرتازية لدى البنوك و�سركات التمويل املتعلقة باخلدمات امل�سرفية املقّدمة عرب االإنرتنت، 

قال الوزير اإن امل�سرف، ويف �سوء زيادة ا�ستخدام اخلدمات امل�سرفية عرب االإنرتنت واملخاوف املتنامية ب�ساأن مدى 

اأمنها، األزم البنوك واملوؤ�س�سات املالية و�سركات التمويل باإجراء اختبارات دورية من قبل جهات متخ�س�سة 

حول ال�سالمة للنظم االإلكرتونية للتحّقق من متانة ال�سوابط االأمنية �سّد اخلروقات االأمنية.

�صة ملنع اخلروقات للأنظمة الإلكرتونية للبنوك.. وزير املالية: اختبارات دورّية من جهات متخ�صّ

زيارات تفتي�صية للبنوك لتقييم مدى التزامها بالقانون

اأعمالاً  اأو م�ؤ�س�سة يزاول  اأي �سخ�س  اإن  ال�زير  يف �سياق مّت�سل، قال 

جلرمية  ومرتكباًا  خمالفاًا  ُيعترب  فاإنه  ت�سريح،  غري  من  وم�سرفية  مالية 

جنائية، وت�سل عق�بته اإىل غرامة مالية قد ت�سل اإىل ملي�ن دينار.

لهم  امل�سرح  لتحديد  لئحة  وج�د  على  ال�سياق  هذا  يف  ال�زير  واأّكد 

ب�ساأن  لئحة  امل�سرف  اأ�سدر  حيث  للرقابة،  اخلا�سعة  اخلدمات  بت�س�يق 

تنظيم ت�س�يق اخلدمات اخلا�سعة للرقابة يف اململكة طبقا للمادة 47 من 

قان�ن م�سرف البحرين املركزي وامل�ؤ�س�سات املالية )القان�ن(، والتي متنع 

غري املرخ�س لهم من ت�س�يق اأو ترويج اأو تقدمي اأي من اخلدمات املالية يف 

مملكة البحرين اإل بعد احل�س�ل على الرتخي�س املنا�سب، اأو احل�س�ل على 

اإعفاء ممن�ح من قبل امل�سرف للأن�سطة املراد تقدميها.

ونّ�ه يف هذا ال�سياق اإىل اأن امل�سرف املركزي يلزم بتع�ي�س اأ�سحاب 

اأو  املبكر  الدفع  حال  املتبقية يف  التاأمينية  الأق�ساط  ال�ستهلكية  القرو�س 

الدفع  لر�س�م  ق�س�ى  حدود  و�سع  مت  كما  احلايل،  للقر�س  اإ�سافة  طلب 

املبكر للقرو�س ال�ستهلكية.

تتعدى  األ  يجب  ال�ستهلكية،  للقرو�س  »بالن�سبة  ا:  �سارحاً واأ�ساف 

ر�س�م الدفع املبكر ن�سبة 1% من املبلغ املتبقي للقر�س اأو مبلغا قدره 100 

دينار بحريني اأيهما اأقل، اأما بالن�سبة للقرو�س العقارية فيجب األ تتعدى 

ر�س�م الدفع املبكر ن�سبة 0.75% من املبلغ املتبقي للقر�س اأو مبلغا قدره 

200 دينار بحريني اأيهما اأقل«.

يتابع  امل�سرف  اإن  ال�زير  قال  اجلماعية،  ال�ستثمار  �سناديق  وب�ساأن 

من  عدد  خلل  من  امل�ستثمرين،  م�سالح  وحماية  اإدارة  ح�سن  �سمان 

اجلماعية  ال�ستثمار  �سناديق  تقدمي  منع  على  تن�ّس  والتي  الت�جيهات، 

للم�ستثمرين املقيمني يف مملكة البحرين ما مل تكن تلك ال�سناديق مرخ�سة 

من قبل اأو م�سجلة لدى امل�سرف املركزي، كما تهدف تلك الت�جيهات اأي�سا اإىل 

تعزيز ال�سفافية يف الإف�ساح عن املعل�مات اجل�هرية، مبا يف ذلك الت�عية 

باملخاطر املتعلقة بتلك ال�ستثمارات.

لتعزيز  العام؛  الإف�ساح  مبتطلبات  يلزم  املركزي  امل�سرف  اأن  وذكر 

امل�سرف،  قبل  من  املرخ�سة  املالية  للم�ؤ�س�سات  ال�س�ق  وان�سباط  ال�سفافية 

واأن هناك مبادئ واإر�سادات اأ�سا�سية يتم تطبيقها من قبل امل�ؤ�س�سات املالية 

املرخ�سة؛ بهدف حتقيق ال�سفافية وتعزيز ان�سباط ال�س�ق، وبالتايل حماية 

امل�ستهلك.

واأّكد ال�زير اأن امل�سرف يحظر جميع التعاملت التي ميكن اأن تتم على 

اأ�سا�س ال�ستفادة من املعل�مات الداخلية غري املعلنة للجمه�ر، واأن قان�ن 

امل�سرف فر�س، �سمن املادة )167(، عق�بة احلب�س ملدة ل تتجاوز 6 اأ�سهر 

اآلف دينار بحريني، على كل �سخ�س مطلع  التي ل تتجاوز 10  والغرامة 

الأوراق  يف  تعاملته  يف  البيانات  هذه  من  ا�ستفاد  داخلية  معل�مات  على 

املالية، اأو تلعب يف ال�س�ق من خلل ال�ستفادة من مثل هذه البيانات.

واخلدمات  للمنتجات  للرتويج  �س�ابط  و�سع  امل�سرف  اأن  اإىل  واأ�سار 

املالية، وتقدمي اخلدمات ال�ستثمارية للأفراد، حيث حظر اإف�ساء املعل�مات 

امل�ؤ�س�سات امل�سرفية  التي تتقا�ساها  الر�س�م  اأ�سقف  ال�سرية للعميل وحّدد 

نظري تقدمي خدماتها ومنتجاتها املالية، كما األزم امل�ؤ�س�سات املالية ب�سرورة 

امل�ؤ�س�سة  اأن  على  يدل  ت�سريحا  اأو  بيانا  مطب�عاتها  من  اأي  تت�سمن  اأن 

اأو  اخلدماتها  الرتويج  قبل  املركزي  البحرين  م�سرف  قبل  من  مرخ�سة 

التعامل مع غري املرخ�س لهم  منتجاتها، ما ي�ساعد امل�ستهلكني على جتنب 

من قبل امل�سرف املركزي.

وقال اإن امل�سرف املركزي اأ�سدر ت�جيهات حتدد ال�سروط املتعلقة باحلد 

املالية  امل�ؤ�س�سات  مل�س�ؤويل  والتدريب  واخلربة  امل�ؤهلت  ملتطلبات  الأدنى 

املرخ�سة يف مملكة البحرين؛ ل�سمان اجل�دة يف اإدارة تلك امل�ؤ�س�سات.

بف�س  اخلا�سة  الت�جيهات  يطبق  امل�سرف  ان  اإىل  ال�زير  واأ�سار 

راأ�س  اأ�س�اق  يف  التحكيم  واآلية  امل�ستثمرين  �سكاوى  ومعاجلة  املنازعات، 

خا�سا  ف�سل  ال�ساد�س  الت�جيهات  جملد  �سمن  امل�سرف  اأ�سدر  فقد  املال، 

لل�س�ق  ممثل  من  تتكّ�ن  التي  التاأديب  جمال�س  قبل  من  املنازعات،  بف�س 

لأطراف  الآلية  هذه  وتتيح  م�ستقلة،  اأخرى  واأطراف خارجية  املعني  املايل 

املنازعات التظلم من قرارات جمل�س التاديب اأمام جمل�س التاأديب ال�ستئنايف 

برئا�سة قا�ٍس يعّينه وزير العدل.

وتابع »هناك نظام حلماية ال�دائع وح�سابات ال�ستثمار املطلقة، ولذلك 

للبن�ك  والآخر  الإ�سلمية  للبن�ك  واحد  م�ستقلني؛  �سندوقني  اإن�ساء  مت 

التقليدية، وتتم اإدارتهما من قبل جمل�س واحد، ويتم دفع اللتزامات ب�سكل 

اأن�اعها  بجميع  ال�دائع  ال�سندوقان  ويغطي  البن�ك.  تلك  قبل  من  دوري 

املطلقة  ال�ستثمارية  واحل�سابات  وال�دائع  التقليدية  التجزئة  بن�ك  لدى 

حتى  للأفراد  امل�ؤهلة  احل�سابات  النظام  ويعّ��س  الإ�سلمية،  البن�ك  لدى 

20 األف دينار بحريني كحد اأق�سى«.

منح  �س�ابط  ب�ساأن  الت�جيهات  يطبق  امل�سرف  اأن  ال�زير  واأردف 

اعتربت  خط�ة  يف  للأفراد،  ال�سهري  الدخل  مقابل  ال�ستهلكي  التم�يل 

وحماية  البحريني  امل�سريف  ال�س�ق  ال�ستهلكي يف  الئتمان  ل�سبط  مهمة 

البن�ك،  الدي�ن، والتي بدورها ت�سّب يف �سالح عملء  امل�ستهلك من عبء 

فقد  ال�ستثمار،  ت�سجيع  مقابل  يف  املمن�ح  الئتمان  عمليات  من  حتدُّ  كما 

دخل  اإجمايل  من  الدي�ن  لن�سب  اأق�سى  حد  ل��سع  ت�جيها  امل�سرف  اأ�سدر 

الأفراد، اإذ يقت�سي ذلك الت�جيه يف حال تقدمي البن�ك و�سركات التم�يل اأي 

ت�سهيلت ائتمانية للأفراد الذين يقل دخلهم عن 3 اآلف دينار بحريني، باأل 

يتعدى اإجمايل الق�سط ال�سهري للت�سهيلت الئتمانية ن�سبة 5% من اإجمايل 

الدخل ال�سهري للعميل.

تقدمي خدمات مالية وم�صرفية بل ترخي�ض جناية تعّر�ض مرتكبها لغرامة مليون دينار

أسئلة برلمانية

 تقدم النائب حمد الك�هجي ب�س�ؤال اإىل وزير العمل، 

ح�ل املعايري التي حتدد الأ�سر من ذوي الدخل املحدود، 

ال�زارة  بها  قامت  التي  الدرا�سات  هي  »ما  مت�سائلاً: 

لتحديد هذه الفئة؟ وعلى اأي اأ�سا�س مت احت�ساب احلد 

ا؟«. الأدنى ملتطلبات احلياة الأ�سا�سية 336 ديناراً

وزير  اإىل  ب�س�ؤال  ال�سالح  ممدوح  النائب  تقدم 

العمل جميل حميدان، عن الأ�سا�س القان�ين ب�ساأن 

ل�ساحب  يج�ز  ل  التي  املهنية  الأن�سطة  اعتماد 

العمل الأجنبي مزاولتها دون ت�سريح، وهل متت 

قبل  املعنية  واجلهات  اجلمه�ر  مع  امل�ساورات 

اإ�سدار القرار؟ 

وزيرة  اإىل  ب�س�ؤال  �سلمان  عبدالنبي  النائب  تقدم 

ال�سحة عن اخلط�ات املنتظرة لتطبيق ال�سمان ال�سحي 

يف مملكة البحرين، واخلطط التي �ستق�م بها ال�زارة 

خط�ات  لإي�ساح  والرتويجي  الإعلمي  امل�ست�ى  على 

واملقيمني  للم�اطنني  ال�سحي  ال�سمان  م�سروع  تطبيق 

على حد �س�اء.

ما اأ�ص�ض احت�صاب احلد الأدنى 

ملتطلبات احلياة الأ�صا�صية؟

ما الأن�صطة التي ل يجوز لأ�صحاب 

العمل الأجنبي مزاولتها دون ت�صريح؟

ما اخلطوات املنتظرة 

لتطبيق ال�صمان ال�صحي يف اململكة؟

اآل رحمة: الإجراءات احلكومية الحرتازية 

ا عالًيا بامل�صوؤولية مطمئنة وتعك�ض ح�صًّ

الذي  الكبري  اآل رحمة بالهتمام  النائب غازي  اأ�ساد 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سم�  �ساحب  يبديه 

خليفة وىل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

اإجراءات م�اجهة فريو�س  جمل�س ال�زراء، على �سعيد 

اجلهات  مع  احلثيثة  واملتابعة   )19 )ك�فيد  الك�رونا 

وفق  املهنية  درجات  باأق�سى  اللتزام  ل�سمان  املعنية؛ 

املعايري والربوت�ك�لت الطبية العاملية يف معاجلة هذا 

امللف الطارئ.

ونّ�ه يف هذا ال�سياق بالت�جيهات الكرمية من لدن 

التابعة  العمليات  لغرفة  زيارته  لدى  العهد  ويل  �سم� 

)ك�فيد  ك�رونا  لفريو�س  للت�سدي  ال�طني  للفريق 

الطبية  والبح�ث  للتدريب  العهد  ويل  مركز  يف   )19

ل  »ك�رونا«  اأن  �سم�ه  اأكد  اإذ  الع�سكري،  بامل�ست�سفى 

يفرق بني عرق اأو دين اأو اأي انتماء فكري اأو اجتماعي 

ا على هذه  اأو طائفة، واأن ما مي�ّس م�اطناًا واحداًا اأو مقيماً

الأر�س مي�ّس ال�طن باأكمله.

الع�صومي: ويل العهد 

قاد ملف »كورونا« بحكمة واقتدار

�ساحب  بت�جيهات  الع�س�مي  عادل  النائب  اأ�ساد 

ال�سم� امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء 

بهدف  وذلك  )ك�فيد 19(؛  ك�رونا  لفايرو�س  للت�سدي 

منع انت�ساره يف مملكة البحرين.

قاد  العهد  ويل  ال�سم�  �ساحب  اأن  الع�س�مي  واأكد 

امللف بحكمة واقتدار، اإذ وّجه املعنيني اإىل ت�سكيل جلنة 

ووقائية  احرتازية  اإجراءات  واتخاذ  �سة  متخ�سّ وطنية 

خلل  من  البحرين  مملكة  اإىل  املر�س  و�س�ل  قبل 

امل�سافرين، وه� الأمر الذي اأ�سهم يف عدم انت�سار املر�س 

م�سافرين  على  اقت�سر  واإمنا  الآن،  حتى  اململكة  داخل 

قادمني من دول اأخرى.

واأ�ساد الع�س�مي بت�جيهات �سم� ويل العهد وقيادته 

للملف، ومراقبته لل��سع عن كثب من خلل العديد من 

الإجراءات الحرتازية التي وّجه اإليها �سمّ�ه، والتي كان 

اأبرزها ت�سكيل جلنة وطنية ملكافحة الفريو�س.

املالكي: تعامل الأجهزة احلكومية للحّد 

من انت�صار »كورونا« �صّفاف واحرتايف

البحرين  مملكة  جه�د  اأن  املالكي  با�سم  النائب  اأكد 

يف التعامل مع انت�سار حالت الإ�سابة بفريو�س ك�رونا 

يحظى  امللف  هذا  اأن  اإىل  م�سرياًا  وكبرية،  جبارة  جه�د 

�سلمان بن  الأمري  العهد  مبا�سرة من �سم� ويل  مبتابعة 

حمد اآل خليفة النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء، واأن 

و�سلمة  �سحة  على  �سم�ه  حر�س  ت�ؤكد  املتابعة  هذه 

امل�اطنني واملقيمني. 

احلك�مية  الأجهزة  جميع  جه�د  اإن  املالكي  وقال 

تبذله  الذي  اجلهد  مدى  تبنّي  املا�سية  الأيام  خلل 

الفريو�س واحلد منه،  انت�سار  التعامل مع  احلك�مة يف 

اإطلع  يتم  اإذ  و�سفافية،  تامة  باحرتافية  معه  وتتعامل 

امل�اطنني على كل امل�ستجدات.

تعمل  احلك�مية  الأجهزة  جميع  اأن  اإىل  واأ�سار 

كفريق واحد ويف كل ال�زارات ملا فيه م�سلحة البحرين 

الأجهزة  التي تعاملت معها  بال�سفافية  و�سعبها، م�سيداًا 

احلك�مية يف التعامل مع الإ�سابات التي ُر�سدت.

امل�ست�سار  ال�س�رى  ملجل�س  العام  الأمني  اأكد 

اأ�سامة اأحمد الع�سف�ر، اأن الأمانة العامة للمجل�س 

و�سعت خطة احرتازية وت�ع�ية ملنت�سبي الأمانة 

ك�رونا  فريو�س  مع  التعامل  اأجل  من  العامة؛ 

علي  من  ت�جيهات  على  بناءاً  وذلك   ،)19 )ك�فيد 

على  ا  وحر�ساً املجل�س،  رئي�س  ال�سالح  �سالح  بن 

�سلمة امل�ظفني والطمئنان على �سحتهم.

وال�سلمة  ال�سحة  جلنة  اإنَّ  الع�سف�ر  وقال 

برنامج  بتنفيذ  بداأت  للمجل�س  العامة  بالأمانة 

اأعلى  على  احلفاظ  كيفية  يف  للم�ظفني  ت�ع�ي 

درجات ال�قاية، وذلك عن طريق ت�زيع املط�يات 

املباين،  جميع  يف  املل�سقات  وو�سع  ال�رقية، 

الربيد  الت�ع�ية عرب  املعل�مات  اإر�سال  اإىل  اإ�سافة 

الإلكرتوين جلميع منت�سبي الأمانة العامة.

االأمني العام 

ملجل�س 

ال�سورى

الع�صفور: تنفيذ خطة احرتازية 

وتوعوية للتعامل مع »كورونا«
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الملك يعزي الرئيس 
المصري هاتفيًا بوفاة 

محمد حسني مبارك

ناصر بن حمد يزور بنك »إلى«: 
الشباب البحريني يقود صيرفة 

التجزئة الرقمية بكل اقتدار

ولي العهد زار مقر غرفة 
العمليات التابعة للفريق 

الوطني للتصدي لـ»كورونا«
 »الصحة«: ارتفاع عدد 

المصابين بـ»كورونا« لـ33 حالة
 »الطيران المدني«: تمديد 
 تعليق الرحالت القادمة 

من دبي والشارقة لـ48 ساعة
 »جسر الملك فهد«: 

حركة عبور طبيعية 
للمسافرين في االتجاهين

»السياحة«: غلق مكتبي 
سفريات قدما عروضًا ترويجية 

لوجهات محظورة بينها إيران

 األمير سلمان: توجيهات الملك 
تضع مصلحة المواطن دومًا في المقام األول
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا
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رئيس جمهورية مصر العربية جاللة الملك المفدى

ولي العهد: »كورونا« ال يفرق بين عرق 
أو دين أو أي انتماء فكري أو طائفة

 »الصغيرة والمتوسطة« تسهم 
بـ17.5٪ من الصادرات غير النفطية

كشفت مؤش��رات األداء الخاصة بمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوس��طة، قدمته��ا مدي��رة إدارة تنمي��ة المؤسس��ات الصغيرة 
والمتوس��طة شيخة الفاضل، عن ارتفاع نس��بة مساهمة المؤسسات 
الصغيرة والمتوس��طة في الصادرات من��ذ عام 2017 وحتى اآلن إلى 

17.5% من إجمالي الصادرات غير النفطية بزيادة قدرها %2.

»اإلسكان«: اقتصار تحديث 
الطلبات إلكترونيًا من األحد

أعلنت وزارة اإلس��كان أنه سيتم اقتصار خدمة تحديث بيانات الطلبات 
من خالل مراجع��ة الموقع اإللكتروني للوزارة فق��ط اعتبارًا من األحد 
المقبل، في إطار إجراءاتها التطويرية للتعامل مع المراجعات اإلسكانية، 
وتس��هيل اإلجراءات على المواطنين. وأش��ارت إل��ى أن مراجعة مركز 

خدمة العمالء سيقتصر على استقبال الذين تم تزويدهم بمواعيد.

 انقسام نيابي وتردد 
حيال »استجواب حميدان«

علمت »الوطن« من مصدر نيابي وجود انقسام بين النواب المتقدمين 
بطلب اس��تجواب وزير »العمل« جميل حمي��دان. وأوضح المصدر أن 
هناك حالة من االنقسام والتردد بين أعضاء المجلس ومقدمي طلب 
االس��تجواب حيال التصويت بالموافقة على االس��تجواب، مرجعًا ذلك 

إلى عدم اقتناع األعضاء بالمبررات التي قام عليها االستجواب.

إيرانيون يحرقون 
دمية لخامنئي 

وملصقات لسليماني

أش��عل محتجون إيراني��ون، أمس، النار 
ف��ي ملصق��ات للمرش��د عل��ي خامنئي 
وقائ��د فيلق القدس قاس��م س��ليماني 
الذي قتل بالع��راق مطلع العام الجاري، 
ف��ي نطاق عدة م��دن بينه��ا العاصمة 

طهران.

واشنطن تدرج 3 أشخاص 
و12 كيانًا مرتبطة بـ»حزب 

اهلل« على قوائم اإلرهاب
أدرج��ت الخزان��ة األمريكي��ة أمس ثالثة 
ش��خصيات و12 كيان��ًا ف��ي لبن��ان على 
بميلش��يات  الرتباطها  اإلره��اب  قوائ��م 
»حزب اهلل«. وضمت القائمة شيخ يوسف 
عاصي، وجواد نور الدين، وقاس��م محمد 

بزي.

»التسهيالت« تحقق 17.1 مليون 
دينار صافي أرباح في 2019

د. عادل حبيلعبد الرحمن فخرو

11

:(COVID-19) مستجدات مكافحة فيروس كورونا

آخر تحديث: 11:00 مساًء
26 فبراير 2020

اإلجراءات التي تم اتخاذها:

تقليل عدد الرحالت القادمة من دول المنطقة وتمديد تعليق جميع الرحالت القادمة من مطار دبي الدولي 
ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة إضافية

دعوة جميع المواطنين القادمين من إيران لالتصال على الرقم 444 لجدولة موعد الفحص وضرورة اتباع 
إجراءات الحجر المنزلي

عدد المصابين: 33
استقرار الحالة الصحية لجميع 

الحاالت المصابة القادمة من إيران
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 ولي العهد: »كورونا« ال يفرق بين عرق 
أو دين أو أي انتماء فكري أو اجتماعي أو طائفة

قال صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد نائ��ب القائد األعل��ى النائب 
األول لرئيس مجلس ال��وزراء، إن العالم اليوم يواجه 
تحديات متصاع��دة لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 
19( ال��ذي ال يف��رق بين ع��رٍق أو دي��ن أو أي انتماء 
فكري أو اجتماعي أو طائفة، وهو ما يستوجب تضافر 
الجه��ود لمكافحت��ه والتصدي له بم��ا يحفظ صحة 

وسالمة الجميع.
وأكد س��موه لدى زيارته، األربع��اء، بحضور عدد من 
كبار المس��ؤولين، غرف��ة العمليات التابع��ة للفريق 
الوطن��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا )كوفي��د 19( 
ف��ي مرك��ز ولي العه��د للتدري��ب والبح��وث الطبية 
بالمستشفى العسكري، حيث اطمأن سموه على سير 
اإلجراءات االحترازية والتدابير المتخذة ضمن الحملة 
الوطني��ة لمكافح��ة في��روس كورونا )كوفي��د 19(، 
على وضع مصلحة المواط��ن دومًا في المقام األول، 
وتكري��س كافة الجهود لالهتمام ب��ه والحفاظ على 
سالمته استنادًا إلى توجيهات حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
وهو ما يؤكد عليه جاللته بأن ما يمس مواطنًا واحدًا 

أو مقيمًا على هذه األرض يمس الوطن بأكمله.
وأض��اف أن المملك��ة أثبتت مقدرته��ا على مواجهة 
كاف��ة التحدي��ات وه��ي تس��عى دائم��ًا إل��ى تكثيف 
جهوده��ا الس��اعية إل��ى الحف��اظ على أم��ن وصحة 

وس��المة المواطنين والمقيمين، في إطار ما اتخذته 
م��ن إج��راءات احترازي��ة ووقائية للتص��دي لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د 19(، وم��ا تق��وم به م��ن إجراءات 
وخطط للتعامل مع المرحلة القادمة، بما يس��هم في 

مكافحة الفيروس والوقاية منه.
وأشار سموه إلى أن الجاهزية التي تتمتع بها الكوادر 
الوطنية لمواجهة كافة التحديات المحتملة تس��هم 
في التصدي النتش��ار الفي��روس ومكافحت��ه، منوهًا 

بأهمية تعاون كافة الجهات المعنية لتفعيل س��رعة 
التعامل مع أية مس��تجدات محتملة وضرورة االلتزام 
بما يتم اإلعالن عنه وفقًا للمعايير الدولية بما يحفظ 

سالمة الجميع.
وقال س��موه، إن الحرص واالهتمام اللذين يبديهما 
كاف��ة أعض��اء الس��لطتين التنفيذي��ة والتش��ريعية 
ومؤسس��ات القطاعي��ن الخاص واألهل��ي، باإلضافة 
إل��ى المواطني��ن والمقيمين ضمن فري��ق البحرين 

الواحد، أثبتا ما يتمتعون به من مس��ؤولية مشتركة 
قادرة بفض��ل تكاتفها على التصدي لكافة التحديات 
والتطورات فيما يتعلق بفيروس كورونا )كوفيد 19(.
ونوه س��موه بالجهود المبذولة التي تقوم بها كافة 
الجه��ات المعني��ة لمكافحة في��روس كورونا )كوفيد 
19( واس��تمرارية العمل لتكثيف اإلجراءات االحترازية 
وتطويره��ا بم��ا يس��هم ف��ي تعزيز صحة وس��المة 

المواطنين والمقيمين.

وزير »اإلعالم«: »تحية إجالل لكل الكفاءات 
الوطنية الطبية التي تكافح كورونا«

      ثمن التوجيهات السديدة والمتابعة الشخصية لولي العهد
وج��ه وزي��ر ش��ؤون اإلع��الم عل��ي 
وتقدي��ر  إج��الل  تحي��ة  الرميح��ي، 
للكفاءات الوطني��ة الطبية المحترفة 
التي تباشر على مدار الساعة الكشف 
على كافة المس��افرين القادمين من 
ال��دول الموبوءة بفي��روس كورون��ا 
إل��ى  19( ف��ور وصوله��م  )كوفي��د 
البحرين عبر مختلف المنافذ.وأش��اد 
والمقيمي��ن  المواطني��ن  بتع��اون 
على أرض المملك��ة الذين اجتمعت 
قلوبه��م عل��ى ح��ب البحري��ن، في 
مش��هد يعك��س وعي��ًا عالي��ًا وروحًا 
وطني��ة جب��ل عليها ش��عب البحرين 
حفاظًا عل��ى أمن المملكة وس��المة 
أهلها. وش��دد وزير ش��ؤون اإلعالم 
عل��ى أن المتابعة الحثيث��ة لصاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة ول��ي العه��د نائب 
القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء على مدار الس��اعة 

الفيروس وإجراءات مملكة  لتطورات 
البحري��ن االحترازي��ة لمنع انتش��اره 
في البالد، تأتي ضمن حرص سموه 
ومتابعت��ه الش��خصية لضمان توفير 
كافة الخدمات الصحي��ة للمواطنين 
والمقيمين، وتقدي��م أفضل الرعاية 
الصحي��ة له��م، وجعل س��المة أهل 

البحرين على رأس األولويات.
وأكد أن س��مو ولي العهد هو القلب 
الوطن ومستقبله،  النابض لش��باب 
وخير ق��دوة ف��ي القي��ادة والتفاني 
والعمل الجاد خدمة للوطن وتحقيقًا 
ظ��ل  ف��ي  المواطني��ن  لتطلع��ات 
المس��يرة التنموية الش��املة بقيادة 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المفدى. وأعرب وزير ش��ؤون اإلعالم 
ع��ن بالغ التقدير واالمتنان لش��ؤون 
الجنسية والجوازات واإلقامة وشؤون 
الجمارك وش��ؤون الطي��ران المدني 
واألجه��زة األمني��ة، وكاف��ة أجه��زة 
الدول��ة ومؤسس��اتها الت��ي تواصل 
الليل بالنهار من أجل سالمة الوطن 
والتأك��د من خل��و البحري��ن من أي 

عارض صحي بكفاءة واستدامة.
وأض��اف أن التعاون والتنس��يق بين 
جمي��ع الجه��ات المعني��ة بمختل��ف 

القطاعات يهدف إلى تسخير القدرات 
واإلمكاني��ات الوطني��ة كافة لما فيه 
والمواطنين، مشيرًا  الوطن  مصلحة 
إل��ى أن تفاني أبن��اء البحرين البررة 
في الدفاع ع��ن وطنهم ليس باألمر 
المس��تغرب فلطالم��ا ع��رف ش��عب 
البحرين الوفي بالش��جاعة والتالحم 

في مختلف المواقف والظروف.
وأهاب بالمواطني��ن والمقيمين إلى 
استقاء األخبار من مصادرها الرسمية 
الش��ائعات  خل��ف  االنج��رار  وع��دم 
والمعلوم��ات غي��ر الدقيق��ة، مؤكدًا 
أن ال��وزارة وعب��ر مختل��ف منصاتها 
واإللكترونية  واإلذاعي��ة  التلفزيونية 
تض��ع المواطني��ن والمقيمي��ن أواًل 
المس��تجدات،  ص��ورة  ف��ي  ب��أول 
وستس��تمر على هذا النه��ج انطالقًا 
من مس��ؤوليتها الوطنية في تقديم 
المعلوم��ة الدقيقة الموثوقة بكفاءة 

وشفافية.

وزير شؤون اإلعالم

 »الطيران المدني«: 
 تقليل الرحالت القادمة 

من دول المنطقة
أعلنت ش��ؤون الطيران المدني في مملكة البحرين عن 
تقليل عدد الرحالت القادمة من دول المنطقة وتمديد 
تعليق جمي��ع الرحالت القادمة من مط��ار دبي الدولي 
ومطار الش��ارقة الدولي لمدة 48 س��اعة إضافية ضمن 
اإلج��راءات االحترازية للحفاظ على س��المة المواطنين 
والمقيمين من في��روس كورونا )كوفيد 19( ومكافحته 

والتصدي له.
وتلف��ت ش��ؤون الطي��ران المدن��ي عناية المس��افرين 
البحرينيين والمقيمين المتواجدين في الدول الموبوءة 
بفي��روس الكورون��ا )كوفي��د 19( االتصال عل��ى الرقم 

.97317227555
وتؤكد شؤون الطيران المدني بأنها تقوم بالتعاون مع 
كاف��ة الجهات المعنية باتخاذ التدابي��ر الالزمة للوقاية 
م��ن فيروس الكورونا )كوفيد 19(، واتباع ما تم اتخاذه 
من إجراءات احترازية في هذا الش��أن لمكافحة فيروس 
الكورون��ا )كوفيد 19( والحد من انتش��اره للحفاظ على 

صحة وسالمة المواطنين والمقيمين.
وش��ددت ش��ؤون الطيران المدني في هذا الصدد على 
جميع المسافرين ضرورة االلتزام باإلرشادات التوعوية 
وط��رق الوقاية من فيروس الكورون��ا )كوفيد 19( التي 
أصدرتها وزارة الصحة والمتوافقة مع المعايير الدولية.

 »مؤسسة الجسر«: حركة 
عبور المسافرين باالتجاهين 

في وضعها الطبيعي
أفادت المؤسس��ة العامة لجسر الملك فهد بأن حركة عبور 
المس��افرين وإنه������اء إجراءات س��فرهم عبر الجس��ر في 
االتجاهين »مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية« 
ف��ي وضعها الطبيع��ي وان جميع اإلدارات ت��ؤدي أعمالها 
وفق المعتاد. جاء ذلك توضيحًا لما يتم تداوله من شائعات 

بشأن إغالق منفذ جسر الملك فهد.

 »الصحة« تحدد مواعيد 
 لفحص من كانوا

في إيران خالل فبراير
أعلن��ت وزارة الصح��ة، أنه وف��ي إطار الحمل��ة الوطنية 
لمكافح��ة فيروس كورون��ا )كوفيد 19( بأنها س��تقوم 
بتحدي��د مواعيد لفحص جمي��ع المواطنين والمقيمين 
الذي��ن تواجدوا في إيران خ��الل فبراير الجاري، لضمان 
الحف��اظ على صحتهم وس��المتهم والتأكد من خلوهم 

من اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد 19(.
وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين القادمين 
من إيران أو من قام بزيارتها في الشهر الجاري االتصال 
عل��ى الرق��م 444 لجدولة موعد الفح��ص، منوهة بأن 
على جميع المواطنين والمقيمين االلتزام بتطبيق كافة 
اإلرش��ادات والتعليمات الص��ادرة من ال��وزارة لضمان 
س��المة الجمي��ع وضرورة اتب��اع اإلج��راءات االحترازية، 
وم��ا تم اإلعالن عنه م��ن تدابير وقائي��ة وفًقا للمعايير 
الدولية. كما يتوجب على جميع من زار ايران في فبراير 
الجاري البقاء في مقر س��كنهم في غرفة منفصلة، حتى 
جدول��ة موعد الفحص وإتباع التعليمات التي س��تعطى 
لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب االختالط 

باآلخرين.

 الصحة: 33 إصابة بـ »كورونا« 
بعد تسجيل 7 حاالت جديدة قادمة من إيران

أعلن��ت وزارة الصحة عن ارتفاع العدد اإلجمالي 
للح��االت المصابة إل��ى 33 حالة ف��ي المملكة 
بعد تس��جيل 7 حاالت جديدة مصابة بفيروس 
كورونا »كوفيد 19«، مش��يرًة إل��ى أن الحاالت 
تم اكتشافها قبل دخولها مملكة البحرين وهي 
لمواطن��ات قادمات عن طريق رحالت جوية غير 
مباش��رة من إيران عبر مط��ار البحرين الدولي، 
حي��ث أجري��ت له��ن الفحوص��ات الالزم��ة فور 
وصولهن إلى مطار البحرين الدولي في القاعة 
المخصصة لذلك وتم وضعهن بالحجر الصحي 

االحترازي.
وتابع��ت الوزارة أن��ه فور االش��تباه بإصابتهن 
بالفي��روس تم اتخاذ اإلجراءات الصحية الالزمة 
وأظهرت نتائ��ج التحاليل المخبري��ة إصابتهن 
بالفي��روس، وعلى إثره��ا تم اتخ��اذ اإلجراءات 
الالزم��ة لنقلهن فورًا إلى مرك��ز إبراهيم خليل 
كانو الصحي بمنطقة الس��لمانية لتلقي العالج 

والرعاية الالزمة.
الح��االت  وأوضح��ت وزارة الصح��ة أن إح��دى 
ه��ي لمواطن قادم أيضًا من إي��ران وقد وصل 
إل��ى الب��الد قبل إعالن إي��ران انتش��ار فيروس 
الكورون��ا »كوفي��د 19« ف��ي مدنه��ا، وقد قام 
باالتصال بالرقم المخصص 444 فور ش��عوره 
باألع��راض المرتبط��ة بفي��روس الكورونا وتم 
نقله باإلس��عاف المخصص لمثل هذه الحاالت 
واتب��اع اإلجراءات المعمول به��ا لعزله ومتابعة 
عالجه، والقيام بعزل وفحص المخالطين له في 

المراكز المخصصة لذلك.
وتهيب الوزارة بجمي��ع المواطنين والمقيمين 
القادمي��ن من إي��ران أو من ق��ام بزيارتها في 
الشهر الجاري بضرورة االتصال على الرقم 444 
لجدولة موعدًا للفحص حيث إنهم قد يشكلون 
مص��درًا النتش��ار الفي��روس بي��ن عائالته��م 

والمجتمع.
ونوهت الوزارة بأهمي��ة التزام الجميع بتطبيق 
كاف��ة اإلرش��ادات والتعليم��ات الص��ادرة عنها 
لضمان سالمة الجميع وضرورة اتباع اإلجراءات 
االحترازي��ة، وم��ا تم اإلع��الن عنه م��ن تدابير 
وقائية وفقًا للمعايير الدولية، كما يتوجب على 
جميع من زار ايران في شهر فبراير الجاري البقاء 
في مقر سكنهم في غرفة منفصلة، حتى جدولة 
موعدًا للفحص واتباع التعليمات التي ستعطى 
لهم من قب��ل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب 
االخت��الط باآلخرين، منوهة ال��وزارًة بأن جميع 
الح��االت المصاب��ة تخض��ع لمتابعة مس��تمرة 
وعناي��ة م��ن قب��ل الفري��ق الطب��ي المختص. 
وأك��دت وزارة الصح��ة أن صح��ة المواطني��ن 
والمقيمي��ن أولوية قصوى وتس��عى من خالل 
ما تتخذه بالتعاون م��ع الجهات المعنية خاصة 
ف��ي المنافذ الرئيس��ية للمملك��ة المتمثلة في 
مط��ار البحري��ن الدول��ي وش��ؤون الموان��ىء 
والمالحة البحرية للحفاظ على س��المة الحدود 
البرية والبحرية والجوي��ة هي ضمن اإلجراءات 
االحترازية والوقائية لضمان سالمتهم وسالمة 

وال��دول  إي��ران  م��ن  القادمي��ن  المس��افرين 
الموبوءة، منوه��ًة الوزارة بحرصها الدائم على 
إطالع الجميع بكافة المس��تجدات واالرش��ادات 
حول فيروس كورونا واإلعالن عن كافة الحاالت 
الجديدة الت��ي يتأكد إصابته��ا بالفيروس أوال 

بأول.
اإلج��راءات  كاف��ة  مواصل��ة  ال��وزارة  وأك��دت 
االحترازي��ة للحف��اظ عل��ى س��المة المواطنين 
والمقيمي��ن من فيروس كورون��ا »كوفيد 19« 
ومكافحته والتصدي له بالتنس��يق مع الجهات 
المعني��ة بما يتماش��ى م��ع توصي��ات منظمة 
الصح��ة العالمية، منوه��ة بأن كاف��ة التدابير 
الوقائي��ة يت��م اتباعه��ا حس��ب البروتوكوالت 
الطبية واإلرش��ادات العالمية وإرشادات مجلس 
الصحة الخليجي، متطلع��ة من الجميع التعاون 
م��ع مختلف الجهات للحد من انتش��ار الفيروس 

من مبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة.
وأشادت الوزارة بالوعي الذي أبداه المواطنون 
والمقيم��ون باتباعه��م االرش��ادات واإلعالنات 
التي تصدرها الحملة الوطنية لمكافحة فيروس 
كورون��ا »كوفي��د 19«، وتواصله��م الدائم مع 
الجهات الرسمية لالستفسار حول كافة ما يتعلق 
بذلك، وهو دلي��ل على ما يتمتع به الجميع من 
ح��رص ووعي مجتمعي بضرورة التعاون الدائم 
الجتياز هذه المرحلة التي تمر بها البالد بنجاح 
وصواًل لألهداف المنش��ودة من كافة اإلجراءات 

االحترازية والوقائية المتخذة.

العائدون من إيران خالل فبراير قد يشكلون مصدرًا لنشر الفيروس
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 »األعلى للشؤون اإلسالمية«: 
االلتزام بالتعليمات الطبية للوقاية من »كورونا«

دعا المجلس األعلى للش��ؤون اإلسالمية انطالًقا من 
مس��ؤوليته الش��رعية والوطني��ة، جمي��ع المواطنين 
والمقيمين إلى االلت��زام التام بالتعليمات واإلجراءات 
الطبية الالزمة، والتع��اون مع الجهات المعنية؛ حفظًا 
للنف��س واآلخرين، ومراعاًة للمصلح��ة العامة. وثمن 
المجل��س في بي��ان أص��دره األربعاء، ح��ول فيروس 
كورونا »كوفيد 19«، عاليًا الجهود الحكومية الكبيرة 
في مواجهة هذا الفيروس والحد من آثاره، حاثًا جميع 
المواطني��ن والمقيمين إلى االلتزام التام بالتعليمات 
واإلجراءات الطبية الالزم��ة لتفادي ومكافحة فيروس 

كورونا »كوفيد 19«.
وقال المجلس في بيانه : »إن اهلل سبحانه وتعالى حث 
في كتاب��ه الكريم على الطه��ارة، واعتبرها من أرقى 

الس��لوكيات التي تؤهل العبد ليف��وز بحب اهلل تعالى 
لمن يتصف بها فيقول سبحانه وتعالى: »إن اهلل يحب 
التوابي��ن ويحب المتطهرين«، كما جاءت التوجيهات 
النبوية بالتحذير من العدوى فيقول رسول اهلل »صلى 
اهلل عليه وسلم«: »إذا س��معتم بالطاعون بأرٍض فال 
تدخلوه��ا، وإذا وقع ب��أرٍض وأنتم فيها ف��ال تخرجوا 
منها«، كما حذر ونهى النبي »صلى اهلل عليه وسلم« 
من بعض الس��لوكيات الخاطئة التي تصيب المجتمع 
باألوبئة وانتشار المرض حتى أنه نهى عن أن يتنفس 
الشارب في الماء بقوله: »إذا شرب أحدكم فال يتنفس 
في اإلناء«، فيجب على كل إنسان اتخاذ جميع إجراءات 

الوقاية للعمل على حماية نفسه ومجتمعه.
وبي��ن المجل��س ان اإلس��الم جاء ليح��ث الناس على 

الوقاية التي تمنع الضرر وتعمل على سالمة اإلنسان 
م��ن األم��راض والمخاطر وذلك بض��رورة اتباع آداب 
وس��لوكيات معينة ف��ي الحياة للوقاي��ة من األمراض 
واألوبئة، فالطهارة والنظافة في حياة المس��لم منهج 
حياة ألن الطهارة أقوى سبل الوقاية لحماية المجتمع 

من األضرار والمخاطر التي تصيبه.
وش��دد المجلس على ضرورة االمتناع عن الس��فر إلى 
الدول المتفش��ي فيها هذا الفي��روس، ويؤكد أهمية 
التحلي بالمس��ئولية الالزمة لدى كل من تظهر عليه 
أعراض المرض، أو يأت��ي إلى البالد من إحدى الدول 
الموبوءة، ب��أن يبادر بإخبار الجهات المعنية ويتعاون 

معها؛ حمايًة لنفسه وأهله ومواطنيه.
كما دع��ا المجل��س إلى األخ��ذ باإلج��راءات الوقائية 

الالزمة في المحافل العامة في ضوء توجيهات الجهات 
الطبي��ة المختص��ة، وخصوص��ًا في صل��وات الجمعة 
والجماع��ة، وف��ي االحتف��االت الديني��ة واالجتماعية، 
وينصح كل من يش��عر بأعراض ألمراض كاإلنفلونزا 
والس��عال وما شابهها أن يتجنب االختالط باآلخرين، 
فإن س��المة األنفس وحماية المجتمعات من مقاصد 
الدين التي ال يجوز ش��رعًا التفريط فيها أو التس��اهل 

بحرمتها.
واختتم المجلس بيانه بالتضرع الى اهلل تعالى بالدعاء 
أن يحف��ظ بالدنا البحرين وقيادته��ا وأهلها من كل 
س��وء ومكروه، وأن يس��دد خطى الجميع لتجاوز هذه 
المرحلة بسالم وعافية إن شاء اهلل، سائال اهلل سبحانه 

أن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.

 »الجعفرية« تنفذ حملة توعوية وتصدر 
إرشادات لمرتادي المآتم لمكافحة »كورونا«

نف��ذت إدارة األوق��اف الجعفرية، حملة توعوية واس��عة 
لمكافح��ة في��روس »كورونا« المس��تجد »كوفيد 19«، 
فيم��ا أص��درت إرش��ادات توجيهية لمرتادي المس��اجد 

والمآتم والحسينيات في مختلف مناطق البحرين.
يأت��ي ذلك، بناًء على التوجيه الصادر من مجلس الوزراء 
خ��الل جلس��ته االعتيادية األس��بوعية برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، بشأن بتكليف إدارتي األوقاف السنية والجعفرية 
بالمساهمة في حملة التوعية الوطنية بفيروس كورونا 
المس��تجد وبن��اًء على الخط��اب الوارد م��ن وزير العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف. وقال رئي��س األوقاف 
الجعفري��ة يوس��ف الصال��ح، إن اإلدارة قامت بتش��كيل 
فريق عمل لمتابعة هذا التوجيه، ويتكون من 3 أقس��ام 
هي: اإلعالم والعالقات العامة وقس��م البحوث وش��ؤون 
المس��اجد وقسم الخدمات الهندس��ية والصيانة لتوزيع 
ه��ذه الملصقات على وجه الس��رعة بمقتض��ى التوجيه 

وذلك للمساهمة في تعزيز الصحة العامة.
وعل��ى صعيد متصل أصدرت اإلدارة نصائح وإرش��ادات 
توجيهية لمرتادي المس��اجد والمآت��م ومواكب العزاء. 

وتضمنت عددًا من االرشادات المهمة وهي:
1- االلتزام التام بالتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة 

الصحة والجهات الرسمية المختصة.
2- تجنب ارتياد المس��اجد والمآتم والمواكب بالنس��بة 
للعائدي��ن م��ن الس��فر عموم��ًا والقادمين م��ن الدول 

المتفشي فيها المرض خصوصًا.
3- تجنب ارتياد المس��اجد والمآتم والمواكب بالنس��بة 

للمرضى عمومًا وذوي األمراض المزمنة خصوصًا.
4- تجنب ارتياد المس��اجد والمآتم والمواكب بالنس��بة 

لكبار السن خصوصًا المصابين بأمراض مزمنة.
5- اإلبقاء على مسافة كافية في الجلوس داخل المسجد 

/ المأتم.
6- تجنب التقبيل عند التحية واالكتفاء بالسالم فقط.

7- تجن��ب اصطح��اب األطف��ال عن��د حضور المس��اجد 

والمآتم والمواكب.
8- تجنب جميع الفعاليات العامة في األماكن التي يعلن 

عن اكتشاف حاالت مصابة فيها.
9- غس��ل اليدي��ن جي��دًا بالم��اء والصاب��ون أو المواد 
المطه��رة األخ��رى الت��ى تس��تخدم لغس��يل اليدي��ن، 

خصوصًا بعد السعال أو العطس.
10- المحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على 
نظاف��ة األس��طح واألرضيات. وتجنب مالمس��ة العينين 

واألنف والفم باليدين.
11- ارت��داء الكمام��ات عند التعامل مع حاالت مش��تبه 

إصابتها، والمحافظة على العادات الصحية.
12- تجن��ب البقاء لفترات طويلة ف��ي األماكن المغلقة 
واالقتصار على الصلوات وأوقات القراءة الحسينية فقط.

13- اس��تخدام المنادي��ل عن��د الس��عال أو العط��س 
والتخلص منها في سلة النفايات بطريقة صحيحة.

14- تجن��ب تناول األكل المكش��وف واالس��تعاضة عنه 
باألطعمة المأمونة صحيًا.
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يتقدم
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
ورئيس التحرير وجميع منتسبي صحيفة

بأحر التعازي والمواساة إلى الزميل

لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

سـائليــن المولــى عــز وجـــل أن يتغمـــد الفقيــــدة 
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان

سيد جعفر حسين عباس

جدته

خلف: االنتهاء من إنشاء 5 حدائق بـ»سادسة الجنوبية«
أكد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي، عصام خل��ف، االنتهاء من تنفيذ 5 
حدائق في الدائرة السادس��ة ف��ي المحافظة 
الجنوبية، باإلضافة إلى ترسية مناقصة توفير 
99 حارس أم��ن للحدائق في نطاق المحافظة 
المناقص��ات  مجل��س  قب��ل  م��ن  الجنوبي��ة 

والمزايدات.
وأش��ار خالل لقائه ممث��ل الدائرة السادس��ة 
في المحافظ��ة الجنوبية في مجل��س النواب، 
عبدال��رزاق حط��اب، بحض��ور وكي��ل ال��وزارة 
لش��ؤون البلديات الش��يخ محمد بن أحمد آل 
خليفة والوكيل المس��اعد للط��رق هدى فخرو 
ومدير ع��ام بلدية المنطق��ة الجنوبية عاصم 
عبداللطيف والوكيل المساعد للصرف الصحي 
أس��ماء مراد، إلى أنه س��يتم االفتتاح الرسمي 
للحدائ��ق الخم��س ف��ي الدائ��رة السادس��ة 
بالتنس��يق مع النائب والمجلس البلدي، مبينًا 
أن ال��وزارة ماضي��ة في سياس��تها في إنش��اء 

الحدائق العامة في مختلف المحافظات.

وأوض��ح الوزير خلف، أن��ه تنفي��ذًا لتوجيهات 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
رئيس الوزراء، وصاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب 
القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئيس مجلس 
الوزراء، تعمل الوزارة وبالتعاون والتنس��يق مع 
أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية على 
تنفي��ذ حزمة م��ن المش��اريع التطويرية ذات 
الطاب��ع الخدمي م��ن أجل تحس��ين الخدمات 

المقدم��ة للمواطنين، بما يس��هم في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة للملكة البحرين.

وبح��ث خلف ع��ددًا م��ن المواضي��ع المتعلقة 
باحتياج��ات الدائ��رة السادس��ة م��ع حط��اب 
والمتعلق��ة بتطوير وصيانة الطرق والش��وارع 
وصيان��ة الصرف الصحي ومعالجة نقاط تجمع 
مياه األمط��ار في مجمعات 913 و915 و916، 
موضحًا أنه س��تتم معالجة هذه النقاط ضمن 

أعمال تنفيذ مشروع التطوير للطرق.

 تدشين خطة فعاليات 
المنامة عاصمة السياحة العربية 2020

قام وزير الصناعة والتجارة والس��ياحة رئيس مجل��س إدارة هيئة البحرين 
للس��ياحة والمع��ارض، زاي��د الزيان��ي، واألمين الع��ام للمنظم��ة العربية 
للس��ياحة د.بندر الفهيد، بتدشين خطة فعاليات المنامة عاصمة السياحة 

العربية 2020.
وفي ضوء إعالن المجلس الوزاري العربي في دورته ال�)22( اختيار العاصمة 
البحرينية المنامة عاصمة للس��ياحة العربية لعام 2020، استقبل الزياني، 
األمين الع��ام للمنظمة، حيث تخلل اللقاء عقد عدة اجتماعات لوضع خطة 
عم��ل مش��تركة لتنفيذ العديد م��ن الفعاليات على مدار الع��ام تحت لقب 

المنامة عاصمة السياحة العربية.
وأكد الوزير أن الهيئة قامت بالتجهيز لتنظيم فعاليات سياحية خالل العام 
الحال��ي تعبر عن المكانة التاريخية والثقافي��ة للبحرين، فضاًل عن إبراز ما 

تختزنه المملكة من كنوز سياحية وأثرية وطبيعية غاية في األهمية.
وب��دأ تنفيذ أجن��دة الفعاليات هذه الثالثاء، بإقامة احتفالية يوم الس��ياحة 
العرب��ي ال��ذي دعت إل��ى االحتفال به المنظم��ة العربية للس��ياحة والذي 

يتزامن مع مولد الرحالة العربي ابن بطوطة.
ويأتي االحتفال هذا العام تحت شعار »السياحة والوظائف مستقبل واعد«، 
حيث ستكون عدة فعاليات أخرى لسنة 2020 منها القرية العربية، وتنظيم 
الملتق��ى الثالث لألمن الس��ياحي، وتنظي��م الملتقى والمع��رض العربي 
اليابان��ي بمملكة البحرين، والملتقى اإلعالمي الثالث للمؤسس��ات العمل 
العربي المش��ترك لجامعة الدول العربية، كما تمت اإلشارة إلى 8 فعاليات 

أخرى سيتم اإلعالن عنها الحقًا.
وس��يكون تعاون مش��ترك بين منظمة العربية للس��ياحة وهيئة البحرين 
للس��ياحة والمع��ارض والت��ي تتلخص في فت��ح مكتب إقليم��ي للمنظمة 
العربية للسياحة في البحرين، ويعد بمثابة مركزًا عربيًا لبناء ورفع القدرات 

في المجال السياحي.
وسيكون المكتب، معنيًا بالتدريب والتأهيل لكافة العاملين بمجال صناعة 
الس��ياحة بالمنطقة العربي��ة عامة ومنطقة الخليج خاص��ة، تعزيزًا لجهود 

التعاون بين البحرين والمنظمة العربية للسياحة.
كما ت��م توقيع اتفاقية تعاون بين المنظم��ة ومجموعة البركة المصرفية 
برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين 
للس��ياحة والمع��ارض، تهدف لتموي��ل المش��اريع الس��ياحية التي تقوم 
المنظم��ة على تنفيذه��ا في الدول العربي��ة باإلضافة الى لق��اء بين وفد 

المنظمة العربية للسياحة مع مسؤولي الناقلة الوطنية طيران الخليج.
وجاء اختيار المنامة عاصمة للس��ياحة العربية 2020 استنادًا إلى ما حققه 
القطاع الس��ياحي في مملكة البحرين من نهضة كبيرة في البنية التحتية 
والفوقية للنش��اط الس��ياحي، حيث حققت الس��ياحة البحرينية نموًا كبيرًا 
خالل الفترة )2015- 2019( فقد زادت أعداد الزوار الوافدين بنسبة %14 

كما زادت عوائد السياحة الوافدة خالل نفس الفترة بنسبة %37.

 منظمة دولية تشيد بتطبيق مدارس 
البحرين لمنهج »معًا« لتطوير السلوك الطالبي

الدولي��ة  المنظم��ة  م��ن  وف��د  زار 
 )DARE( العن��ف واإلدمان  لمكافحة 
مدرسة المالكية االبتدائية اإلعدادية 
للبنات، بالتنسيق والتعاون مع وزارة 
الداخلي��ة ممثل��ًة ببرنام��ج مكافحة 
العنف واإلدمان )معًا(، ووزارة التربية 
تجرب��ة  عل��ى  للوق��وف  والتعلي��م، 
مدارس مملك��ة البحرين في تطبيق 

برنامج )معًا( والمنهج الخاص به.
واّطل��ع الوف��د عل��ى أب��رز إنج��ازات 
البرنام��ج في المدرس��ة، ومدى تأثير 
الش��رطية المنفذة له على الطالبات، 
وبي��ن  بينه��ا  الوطي��دة  والعالق��ة 
المجتم��ع المدرس��ي، وآلي��ة تنفي��ذ 
يتضمن��ه  وم��ا  التوع��وي،  المنه��ج 
م��ن دروس ت��م إعداده��ا م��ن قبل 

يبل��غ  البرنام��ج،  ف��ي  األخصائيي��ن 
عدده��ا 22 درس��ًا تتعل��ق بالعدي��د 
م��ن الظواهر والس��لوكيات الخاطئة 
المرتبط��ة بالن��شء، مث��ل التدخين 
األلعاب  ومخ�������اط��ر  اإللكترون��ي، 
الرقمية واإللكترونية، ودروس األمن 
والسالمة في برك الس��باحة والبحر، 
وإجراءات التعامل مع حاالت الطوارئ 

والحريق وحوادث المرور.
وأش��اد الرئيس التنفي��ذي للمنظمة 
العالي  المرافق بالمس��توى  والوف��د 
أن  مؤكدي��ن  المدرس��ة،  لمراف��ق 
دع��م المدرس��ة للبرنام��ج من خالل 
دراس��يًا خاص��ًا  تخصيصه��ا فص��اًل 
بتطبيق��ه  اهتمامه��ا  يعك��س  ل��ه، 
ل��ه م��ن  لم��ا  بص��ورة مس��تدامة، 
الس��لوك  تعزي��ز  ف��ي  أساس��ي  دور 
بالقيم  الطالب��ات، وتزويده��ن  لدى 
الوطني��ة والمفاهي��م والس��لوكيات 
اإليجابية الت��ي تعينهن على تطوير 
شخصياتهن في الحاضر والمستقبل.
يذك��ر أن المنه��ج المطب��ق ضم��ن 
البرنام��ج ق��د تم إع��داده م��ن قبل 
المنظمة  أخصائيين وتربويي��ن من 
الدولي��ة لمكافحة العن��ف واإلدمان، 
ويتم تطبيق دروسه في أكثر من 60 
دولة ح��ول العالم، وقد أثبت فاعليته 
في تهيئ��ة الن��شء وتحصينهم من 
والعلوم  بالمه��ارات  تزويدهم  خالل 
الالزمة للتعامل مع مختلف المواقف، 
والتواصل الفعال مع األقران، وكيفية 
ف��ي  اإليجاب��ي  والتص��رف  الرف��ض 
ح��االت التنم��ر اللفظي أو الجس��دي 
أو اإللك����ترون��ي، والت��ركي��ز عل��ى 
مختل��ف الظواهر الدخيل��ة كالجرائم 
اإللكتروني،  والتدخي��ن  اإللكترونية، 
ومخاطر األلعاب الرقمية، والتعصب، 

والتطرف بأنواعه.

الموافقة على إنشاء مركز 
صحي في »عاشرة الجنوبية«

أوص��ت لجن��ة الخدم��ات والمراف��ق العامة بالمجل��س البلدي 
للمنطق��ة الجنوبية، بالموافقة باإلجماع، عل��ى المقترح الوارد 
من العضو حزام الدوس��ري، بش��أن إيجاد قطعة أرض إلنش��اء 

مركز صحي في الدائرة العاشرة بالمحافظة.
واس��تعرضت اللجنة المقترح خالل اجتم��اع المجلس، األربعاء، 
حي��ث لخصت أهم مس��وغات المقترح ف��ي أن المركز الصحي 
س��يخدم جمي��ع أهالي الدائرة العاش��رة، بما فيها من س��كان 
ج��زر درة البحرين وجزر مارينا وجزر ح��وار، حيث تخلو جزر درة 
البحري��ن وكذلك جزر حوار من مرك��ز صحي، في مقابل ارتفاع 
عدد السكان التي تشهدها هذه الجزر. وأكد الدوسري، »يوجد 
متبرع إلحدى الفلل التابعة لجزر درة البحرين على استعداد تام 
لتس��ليمها لوزارة الصحة إلنش��اء مركز صح��ي عليها، في حال 
عدم تمكن الوزارة من إيجاد األرض المناسبة للمشروع، حيث 
أن األهال��ي يتكب��دون العناء عند حاجتهم للع��الج لعدم وجود 
مركزا صحيا في المنطقة أو قريب منها«. واس��تند الدوس��ري 
على المادة 12 من الالئحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر 
بمرس��وم رق��م 35 لس��نة 2001 فيم��ا يتعل��ق باختصاصات 
المجال��س البلدية، حيث تنص الفقرة )ج( على »اقتراح إنش��اء 
وتطوير المستش��فيات العامة والتخصيصية والمراكز الصحية 
ومستش��فيات الصحة النفس��ية ووح��دات الصحة المدرس��ية 
ومدارس التمريض ومراك��ز رعاية األمومة والطفولة ووحدات 

اإلسعاف الطبي واقتراح النظم الخاصة بالصحة العامة«.

»األمن« اإلذاعي«.. 
يناقش واجبات الدفاع 

المدني ومسؤولياته
يناق��ش برنام��ج »األم��ن« اإلذاعي ف��ي حلقته الت��ي تذاع 
»الخمي��س«، الواجب��ات والمس��ؤوليات الت��ي ينهض بها 
الدفاع المدني فيما يتعلق بحماية وتعزيز الس��المة العامة، 

تزامنًا مع االحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني.
ويس��تضيف البرنام��ج، الم��الزم أول محم��د الريس ضابط 
عالق��ات عامة ب��اإلدارة العامة للدفاع المدن��ي، كما يتخلل 
البرنام��ج مس��ابقة وجوائ��ز نقدي��ة للمش��اركين، والذين 

يمكنهم االتصال على هاتف 17684888.
برنام��ج »األمن« اإلذاع��ي، تع��ده وتقدم��ه اإلدارة العامة 
لإلع��الم والثقافة األمني��ة ب��وزارة الداخلي��ة، بالتعاون مع 
إذاع��ة مملكة البحرين ويبث كل خميس في تمام الس��اعة 
1.00 ظه��رًا عل��ى الموج��ة FM102.3 والحلقة من تقديم 
النقيب جاسم عيد آدم وش��يخة الزياني ومن إخراج المالزم 
م��روة حم��د المعراج والمخرج المنفذ مس��اعد م��الزم ثاني 

عبدالرحمن البطي.
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انقسام نيابي »يهدد استجواب حميدان«
     انتهاء مهلة »الجدية« األحد وإدراج االستجواب على جلسة الثالثاء

علم��ت »الوط��ن« م��ن مص��ادر بوجود 
انقس��ام بي��ن أعض��اء مجل��س الن��واب 
المقتدمين بطلب استجواب وزير العمل 

والتنمية االجتماعية جميل حميدان.
وبحس��ب المص��در النيابي ال��ذي فضل 
عدم ذكر اسمه هناك حالة من االنقسام 
والت��ردد بين عدد من أعض��اء المجلس 
حي��ال  االس��تجواب  طل��ب  ومقدم��ي 
التصوي��ت بالموافق��ة عل��ى اس��تجواب 
وزير العم��ل، مرجعًا ذلك إلى عدم اقتناع 
األعض��اء بالمب��ررات الت��ي ق��ام عليه��ا 

االستجواب.
وسبق لمجلس النواب الحالي أن قدم في 
دور االنعق��اد الحالي طلب��ًا موقع من 21 
نائب��ًا »بعضهم ضمن قائمة اس��تجواب 
حميدان« طلبًا الس��تجواب وزيرة الصحة 
فائقة الصال��ح إال أن هيئة مكتب النواب 

اعتبرت الطلب غير مستوف للشروط.
فيم��ا أبلغ مص��در ل�»الوط��ن« عن عقد 
المتقدمين بطلب االس��تجواب  الن��واب 

اجتماعًا األربعاء لبحث موقفهم منه.
وبحسب المصدر فإن المهلة الدستورية 
للجن��ة جدية االس��تجواب تنقضي األحد 
المقبل.مايعني وجوب عرضه على جلسة 

مجلس النواب الثالثاء.
واجتمعت لجن��ة جدية اس��تجواب وزير 
العم��ل جميل حمي��دان األربع��اء لبحث 
طلب االس��تجواب القائ��م على محورين 
األول ع��دم وض��ع وزي��ر العم��ل خط��ة 
وطنية بش��أن س��وق العم��ل وإصدارها 
في الجري��دة الرس��مية الت��ي تتضمن 
االس��تراتيجية والسياس��ة العامة بشأن 

العمالة الوطنية واألجنبية.
فيم��ا يتعل��ق المح��ور الثان��ي باعتم��اد 
وزير العمل المس��ؤول ع��ن هيئة تنظيم 
س��وق العمل مهن عامل ضيافة »مرن« 
و»عامل مرن« وفقًا للقرار رقم 17 لس��نة 
2017 دون وجود س��ند قانون��ي للقرار، 
وهو م��ا اعتبره مقدمو االس��تجواب أمرًا 
ألحق أضرارًا كبيرة بسوق العمل والتجار 

والمواطنين البحرينيين.
وتن��ص الم��ادة )145( مك��ررًا )1( م��ن 
الالئح��ة الداخلية لمجل��س النواب على 
أن��ه: »عقب التحقق من توافر الش��روط 
الشكلية في االس��تجواب، يعرض رئيس 
المجلس االس��تجواب على لجنة مشكلة 
من رؤس��اء ونواب رؤساء اللجان النوعية 
المنصوص عليها في البن��ود أواًل وثانيًا 
وثالثًا ورابعًا وخامس��ًا من الفقرة األولى 
من الم��ادة )21( من ه��ذه الالئحة من 
غي��ر مقدمي االس��تجواب إلع��داد تقرير 
بش��أن مدى جديته، وعل��ى اللجنة إنجاز 
هذا التقرير في موعد ال يجاوز سبعة أيام 

من تاريخ عرض االستجواب عليها«.
وللجن��ة ف��ي س��بيل التحقق م��ن جدية 
االس��تجواب أن تتأكد من توافر الوقائع 
لوجهة  المؤي��دة  واألدلة  والمس��تندات 
نظر مقدمي االستجواب. ويعرض تقرير 
اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية 

إلعداده.
ومن الموقعين على االس��تجواب النواب 
إبراهي��م النفيع��ي، وعبدالنبي س��لمان، 
ومحمد عيسى، وزينب عبداألمير، وحمد 
الكوهجي، وعلي إسحاقي، وخالد بوعنق، 

ومحم��د بوحم��ود، وأحمد الدمس��تاني، 
وس��يد فالح هاشم، ود.عبداهلل الذوادي، 
ويوس��ف الذوادي، وعمار حسين، وباسم 
المالك��ي، وعيس��ى القاض��ي، وهش��ام 
العشيري، وعمار البناي، وعادل العسومي.
ووفق��ًا لنص الم��ادة )145( مك��ررًا من 
الالئحة الداخلية لمجلس النواب »يحيل 
رئيس المجلس االستجواب فور تقديمه 
إلى مكت��ب المجل��س إلبداء ال��رأي في 
مدى توافر الشروط الشكلية المنصوص 
عليها ف��ي المادتي��ن الس��ابقتين فيه، 
وعلى مكتب المجلس أن يبدى رأيه خالل 
مده أقصاها ثالثة أي��ام من تاريخ إحالة 

االستجواب إليه«.
ف��إذا رأى مكت��ب المجل��س ع��دم توافر 
الش��روط الش��كلية في االس��تجواب قرر 
اس��تبعاده م��ع إب��الغ مقدمي��ه بذل��ك، 
على  االعت��راض  االس��تجواب  ولمقدمي 
ه��ذا الق��رار خ��الل أس��بوع م��ن تاريخ 
إبالغه��م، فإن اعترضوا خالل تلك المدة 
عرض األمر على المجلس في أول جلسة 
تالية للبت فيه دون مناقشة، وذلك قبل 
اتخاذ اإلج��راءات المنص��وص عليها في 

المواد التالية.

»خدمات الشورى والنواب«: توجيهات ولي 
العهد وفرت استعدادات التصدي لـ»كورونا«

أك��دت لجنتا الخدمات بمجلس��ي الش��ورى 
والن��واب، أهمي��ة التكام��ل م��ع الجه��ود 
الحكومي��ة للحماية والوقاي��ة من فيروس 
كورونا، م��ن منطلق المس��ؤولية الوطنية 

للحفاظ على المجتمع.
وأشادتا بالتوجيهات لصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء، بتوفير كافة االس��تعدادات 
والخدم��ات التي يحتاجه��ا الوطن للتصدي 
بي��ن  انتش��اره  ومن��ع  الفي��روس،  له��ذا 
المواطني��ن، وف��ق برامج وخط��ط عالجية 

متقدمة.
ج��اء ذلك ل��دى اللق��اء المفت��وح للجنتين، 
القائم بأعمال وكي��ل وزارة الصحة الوكيل 
المس��اعد للصح��ة العامة مري��م الهاجري، 
واستش��ارية مكافح��ة األم��راض المعدي��ة 
المتحدث الرس��مي حول موض��وع الكورونا 
د.جميلة السلمان، واستشارية صحة عامة - 
أمراض معدية د.غادة الزياني، ومدير إدارة 

تعزيز الصحة د.وفاء الشربتي.
وأعربت اللجنتان عن دع��م كافة الخطوات 
الت��ي تقوم به��ا الحكوم��ة ممثل��ة بوزارة 
الصحة ف��ي التعاط��ي مع في��روس كورونا 
وتوفير الرعاية الصحية للمرضى، مع اتخاذ 
اإلج��راءات الت��ي تحمي المجتم��ع وتحفظ 
المواطنين م��ن خالل محاص��رة الفيروس 

والحد من انتشاره.
كما ثمن��ت اللجنت��ان قرار إيقاف الدراس��ة 
في المؤسس��ات التعليمية العامة والخاصة 

ومؤسسات التعليم العالي لمدة أسبوعين، 
لضمان س��المة الطلبة والهيئات التعليمية 
واإلداري��ة، مؤكدت��ان متابعتهما لتطورات 
األوض��اع المتعلقة بفي��روس كورونا، على 
الجه��ود  ومس��اندة  المحل��ي  المس��توى 
الحكومي��ة للتعاون مع دول مجلس التعاون 
ل��دول الخليج العربي��ة والمنظمات الدولية 

العالمية لمكافحة هذا الفيروس.
يأتي ذلك، فيما اس��تمعت اللجنتان لش��رح 
قدمه ممثلو وزارة الصحة عن طبيعة الوضع 
الصحي ف��ي المملك��ة بصورة عام��ة، إلى 
جانب اإلج��راءات التي تقوم به��ا الحكومة 

للوقاية والحماية من انتشار الفيروس.
فيم��ا أعرب��ت لجنت��ا الخدم��ات بمجلس��ي 
الش��ورى والن��واب ع��ن تقديرهم��ا له��ذه 
الجهود والمساعي، واالستعداد لتقديم أي 
مساعدة او دور يتعلق بالسلطة التشريعية 

في هذا الجانب.
وأش��ادتا، بالمس��توى العالي من الشفافية 
والموضوعي��ة التي تحرص عليهما الجهات 
والمعلومات  المعنية، وتقديم اإليضاح��ات 
للرأي العام، وبما يبعث على االطمئنان لكل 
الخطوات االحترازية التي يتم تنفيذها على 

مختلف المستويات.

 »أمانة الشورى«: تنفيذ خطة 
احترازية وتوعوية للتعامل مع »كورونا«

لمجل��س  الع��ام  األمي��ن  أك��د 
الش��ورى أس��امة العصف��ور، أن 
األمان��ة العامة للمجلس وضعت 
خطة احترازية وتوعوية لمنتسبي 
األمانة العامة، من أجل التعامل 
م��ع في��روس كورون��ا »كوفي��د 
توجيه��ات  عل��ى  بن��اًء   ،»)19
الصالح،  المجلس عل��ي  رئي��س 
وحرصًا على س��المة الموظفين 

واالطمئنان على صحتهم.
وقال العصف��ور إن لجنة الصحة 
العام��ة  باألمان��ة  والس��المة 
للمجلس، ب��دأت بتنفيذ برنامج 
توع��وي للموظفين، ف��ي كيفية 
درج��ات  أعل��ى  عل��ى  الحف��اظ 
توزي��ع  طري��ق  ع��ن  الوقاي��ة، 
ووض��ع  الورقي��ة،  المطوي��ات 
المباني،  كاف��ة  ف��ي  الملصقات 
إضاف��ة إل��ى إرس��ال المعلومات 
التوعوية عب��ر البريد اإللكتروني 

لجميع منتسبي األمانة العامة.
وذكر العصفور أن اللجنة عمدت 

إلى التواصل والتنس��يق مع عدد 
والمعنيي��ن  المس��ؤولين  م��ن 
ف��ي وزارة الصحة، ح��ول الخطة 
اعتمادها،  ت��م  التي  االحترازي��ة 
إضاف��ة إل��ى توفير المنش��ورات 
التوعوي��ة، واالط��الع عل��ى آخر 
المس��تجدات المتعلقة بفيروس 
كورونا، مش��يرًا إلى أنه تم اتخاذ 
اإلج��راءات الالزمة لزي��ادة عدد 

أجه��زة التعقي��م المتوف��رة في 
مباني وإدارات المجلس واألمانة 

العامة.
وأشار العصفور إلى أنه تم إبالغ 
الشركات المعنية بتوفير خدمات 
للمجل��س،  والدع��م  النظاف��ة 
إل��زام موظفيها بلبس  بضرورة 
خ��الل  والقف��ازات  الكمام��ات 
جان��ب  إل��ى  العم��ل،  س��اعات 
تدريبهم عل��ى الطرق الصحيحة 
ف��ي تنظي��ف ومس��ح األرضيات 
الصابون  واس��تخدام  واألسطح، 
والمعق��م لألي��دي، إضاف��ة إلى 
األوان��ي  اس��تعمال  م��ن  الح��د 
الزجاجية المتعددة االس��تخدام، 
واس��تبدالها بأوان��ي تس��تخدم 

لمرة واحدة.
لمجلس  الع��ام  األمي��ن  ولف��ت 
الش��ورى إلى أن هناك إرشادات 
لمنتسبي األمانة العامة للمجلس 
إدارة  م��ع  التواص��ل  بض��رورة 
الموارد البش��رية في حالة شعور 

أي م��ن الموظفي��ن بظهور أية 
أعراض بفيروس كورونا، بجانب 
ح��ث الموظفي��ن عل��ى اإلفصاح 
عن آخر الدول التي سافروا إليها 
خالل األس��ابيع الماضية، التخاذ 
والوقائية  االحترازي��ة  اإلجراءات 

المعتمدة في هذا الشأن.
وبي��ن العصف��ور أن اإلج��راءات 
والخطوات التي اتخذتها األمانة 
تأتي  الش��ورى  العام��ة لمجلس 
والتكات��ف  التع��اون  إط��ار  ف��ي 
م��ع الحكومة ومختل��ف الجهات 
المعني��ة  الوطني��ة  واللج��ان 

بفيروس كورونا.
ه��ذا  م��ع  التعام��ل  أن  وأك��د 
جه��ودًا  يتطل��ب  الفي��روس 
مش��تركة بي��ن الجمي��ع، واتباع 
لمن��ع  الوقاي��ة  أس��اليب  كاف��ة 
اإلصاب��ة به، مش��يدًا بما تبذله 
الجهات الحكومي��ة المعنية من 
خطوات وإجراءات لتأمين سالمة 

المواطنين والمقيمين.

أسامة العصفور

عمار عباس يسأل عن خطط 
»األشغال« لتطوير البنية التحتية 

في سترة

ممدوح الصالح يسأل عن األنشطة 
المهنية التي اليجوز لصاحب العمل 

األجنبي مزاولتها دون تصريح

حمد الكوهجي يسأل عن أسس 
احتساب الحد األدنى لمتطلبات 

الحياة األساسية

 عبد النبي سلمان يسأل عن 
خطوات تطبيق الضمان الصحي

سؤال برلماني

 بونجمة: »أمانة النواب«
 طبقت المضبطة اإللكترونية 

ضمن التحول الرقمي
لمجل��س  الع��ام  األمي��ن  أك��د 
النواب راش��د بونجم��ة أن األمانة 
العامة طبقت مش��روع المضبطة 
التح��ول  اإللكتروني��ة ف��ي إط��ار 

الرقمي.
وأش��اد بتس��ليم رئيس��ة مجلس 
الن��واب فوزي��ة زينل نس��خة من 
لمجلس  االلكتروني��ة  المضبط��ة 
الن��واب لحض��رة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل البالد المف��دى، مؤكدا أن 
تطبيق المضبطة يأتي منس��جمًا 
مع توجيهات جاللة الملك المفدى 
في خطابه الس��امي حول مواكبة 
االقتصاد  العصر لدعم  مستجدات 
الرقم��ي، واالس��تثمار في مجاالت 

الذكاء االصطناعي.
بين بونجمة أن مشروع المضبطة 
اإللكتروني��ة ال��ذي طبقته األمانة 
العامة لمجلس الن��واب مع بداية 
دور االنعق��اد الثاني م��ن الفصل 
التشريعي الخامس بشكل رسمي 
يأتي في إط��ار التحول الرقمي في 

أعمال المجلس.
ولف��ت إلى حرص األمان��ة العامة 
على المضي قدما لتقديم خدمات 
مس��اندة ومتطورة للن��واب، وفق 
خطة اس��تراتيجية فاعل��ة، تنفيذًا 
الحكيم��ة  القي��ادة  لتطلع��ات 
لحض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى، وتحقيق��ا لمزيد 

من االنجاز الفاعل في المؤسس��ة 
النيابي��ة. وأض��اف األمي��ن العام 
أن المضبط��ة اإللكترونية تهدف 
إلى توفير قاع��دة بيانات مقروءة 
ومس��موعة ومرئية، لكل ما يجري 
في الجلس��ات، من أقوال وقرارات 
البرلمانيين  تمك��ن  ومداخ��الت، 

البحث في أرشيف الجلسات.
ونوه إلى أن هذه الخدمة ستكون 
للمواطني��ن كذلك خالل  متاح��ة 
الفت��رة القادم��ة، بهدف إش��راك 
البرلماني،  الق��رار  المواطنين في 
التفاع��ل  المزي��د م��ن  وتحقي��ق 

والمشاركة المجتمعية.
كما ثمن األمين العام، توجيهات 
رئيس��ة مجلس النواب المستمرة 
ف��ي  مش��يدا  العام��ة،  لألمان��ة 
الوق��ت ذاته بالجه��ود المخلصة 
للن��واب في مج��ال العمل الوطني 

والتشريعي والرقابي.

راشد بونجمة
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 »السياحة«: غلق مكتبي سفريات قدما 
عروضًا ترويجية لوجهات محظورة بينها إيران

أغلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وبالتنسيق مع إدارة التفتيش 
وإدارة التس��جيل التج��اري ب��وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة مكتبي 
س��فر، غير مرخصي��ن، أعلنا عن ع��روض ترويجية لعدد م��ن الوجهات 
الس��ياحية ومن ضمنها إيران دون الحص��ول على الترخيص المطلوب، 
تنفيذًا لإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية الالزمة للتصدي لفيروس 
الكورونا ومنع انتش��اره، وعلى ضوء إلزام جميع مكاتب السفر والسياحة 

بالوقف الفوري للعروض الترويجية للسفر إلى إيران.
وأك��دت الهيئة في بي��ان، اس��تمرارها بأعم��ال الرقابة بالتنس��يق مع 
جميع الجه��ات المختصة خصوص��ًا وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة 
ووزارة الصحة ومباش��رة جميع اإلجراءات القانوني��ة الرادعة للمخالفين 
وإن��زال أقص��ى العقوب��ات وفق ما تنظم��ه القوانين المعم��ول بها في 
مملك��ة البحرين وما تتطلبه مقتضيات المصلحة العامة، مش��ددة على 
المس��ؤولية التي تقع على عاتق مكاتب الس��فر والس��ياحة لما تتطلبه 

الظروف الراهنة من االلتزام التام بالقرارات والتعليمات الصادرة لها.

 17.5٪ من صادرات البحرين 
غير النفطية من »المتوسطة والصغيرة«

كشفت مؤش��رات األداء الخاصة بمجلس تنمية 
المؤسس��ات الصغي��رة والمتوس��طة، قدمته��ا 
الصغي��رة  المؤسس��ات  تنمي��ة  إدارة  مدي��رة 
والمتوس��طة ش��يخة الفاضل، عن ارتفاع نس��بة 
مساهمة المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة في 
الصادرات منذ عام 2017 وحتى اآلن إلى %17.5 
من إجمالي الصادرات غير النفطية بزيادة قدرها 
2%، فيما بلغت مساهمة قطاع تنمية المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي 
37.2% حتى نهاية الربع الثالث من عام 2019.

وت��رأس وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة، 
زايد الزيّان��ي، االجتماع التاس��ع لمجلس تنمية 
المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة، بمقر الوزارة 
في المرفأ المال��ي؛ حيث ضم االجتماع عددًا من 
كبار المسؤولين وهم الرئيس التنفيذي لمجلس 
التنمي��ة االقتصادي��ة، خالد حمي��دان، والرئيس 
التنفي��ذي لمجموع��ة بن��ك البحري��ن للتنمي��ة، 
س��نجيف ب��اول، والرئي��س التنفي��ذي لصادرات 
البحرين، د.ناصر قائدي، ووكيل شؤون الصناعة 
ب��وزارة الصناع��ة والتجارة والس��ياحة، أس��امة 
العريّ��ض، والوكيل المس��اعد لتنمية الصناعة، 

عبد الكريم الراشد.
وبيّنت الفاضل في عرضها، أن الفرص الوظيفية 
للبحرينيي��ن ف��ي قط��اع المؤسس��ات الصغيرة 

والمتوسطة بلغت 7,022 وظيفة.
وتش��ير البيان��ات إلى إنج��از 60% م��ن مجموع 
مب��ادرات مجلس تنمي��ة المؤسس��ات الصغيرة 
والمتوس��طة واألهداف المرجوة بحس��ب الخطة 
الزمني��ة 2018-2023، حي��ث ت��م االنتهاء من 
تنفي��ذ 10 مب��ادرات م��ن أص��ل 17، كما تمت 
إضافة ثالث مبادرات جديدة تتعلق بمحور تيسير 
التموي��ل ليصبح مجموع المب��ادرات 20 مبادرة 
أساس��ية تصب ف��ي دعم المؤسس��ات الصغيرة 

والمتوسطة في المملكة.
واس��تعرض أعض��اء المجل��س خ��الل االجتماع 
مب��ادرات العام الجاري 2020، خصوصًا ما يتعلق 
بمح��ور تعزيز االبت��كار للمؤسس��ات، باإلضافة 

إلى مناقش��ة المصفوفة الت��ي تم تكليف مملكة 
البحرين بإعدادها من قبل لجنة التعاون التجاري 
الخليج��ي والمتضمنة التحديات التي تواجه رواد 
األعم��ال ف��ي دول المجلس والحل��ول المقترحة 

لمعالجتها.
م��ن جانبها، قدمت »ص��ادرات البحرين«، عرضًا 
تناول��ت فيه أه��م إنجازات ع��ام 2019 وخطتها 
وأهدافها للعام 2020، حيث بلغ عدد الش��ركات 
المس��تفيدة م��ن خدم��ات التصدير 35 ش��ركة 
خ��الل الع��ام 2019 بقيمة أكثر م��ن 16 مليون 
دوالر أمريك��ي وبواق��ع 22 قطاع��ًا انتاجيًا ل� 30 

دولة، حيث إن %38 من الش��ركات المس��تفيدة 
لم يس��بق لها التصدير، وأسفرت هذه اإلنجازات 
عن مس��اهمة مباش��رة تقدر ب�6% م��ن إجمالي 
النمو في قيم��ة صادرات المؤسس��ات الصغيرة 
والمتوس��طة البالغة 102 ملي��ون دينار بحريني 
خ��الل عام 2019 وهو الع��ام األول لبدأ صادرات 

البحرين تقديم خدماتها للمؤسسات.
وفي خت��ام االجتماع قام بن��ك البحرين للتنمية 
بإط��الع المجلس على أع��داد الطلبات المقدمة 
لالستفادة من صندوق السيولة وإجمالي المبالغ 

الممنوحة حتى حينه.

 وزير »المالية«: 
تعزيز العالقات االقتصادية 

مع المملكة المتحدة

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن 
خليفة آل خليفة، مواصلة العم��ل على تعزيز العالقات 
االقتصادي��ة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين 
والمملك��ة المتحدة بما يس��هم في خل��ق المزيد من 
الفرص النوعية واالس��تثمارية الواعدة في قطاع المال 
واألعمال وتعزز التعاون اإليجابي القائم بين الجانبين 
في ش��تى المج��االت بما يع��ود بالنفع عل��ى البلدين 

والشعبين الصديقين.
ونوه سلمان بن خليفة، خالل استقباله األربعاء بمكتبه، 
سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، رودريك 
دراموند، بعمق العالق��ات التاريخية والروابط الوثيقة 
التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة في 
ش��تى المجاالت، معربًا عن اعتزازه بالمستوى المتميز 

الذي وصلت إليه هذه العالقات.
وخالل اللقاء تم بحث س��بل تعزيز التعاون االقتصادي 
واالس��تثماري بي��ن البلدين الصديقي��ن والعمل على 
تطوي��ر تلك العالق��ات والدف��ع بها نحو أف��ق أرحب، 
كما تم خ��الل االجتماع اس��تعراض آخر المس��تجدات 

والتطورات على صعيد االقتصاد العالمي.

األمم المتحدة في سباق 
 مع الزمن للقضاء 

على الجراد في إفريقيا
ق��ال المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة )الفاو( تش��و 
دون��غ يو، ومنس��ق األمم المتحدة للش��ؤون اإلنس��انية 
ومنسق اإلغاثة في حاالت الطوارئ مارك لوكوك، والمدير 
التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي ديفيد بيزلي في بيان 
مشترك، إن طفرة الجراد التي تؤثر على شرق أفريقيا هي 
تذكي��ر مذهل بم��دى ضعف هذه المنطق��ة، فبرغم قدم 
ه��ذه اآلف��ة، إال أن حجمها اليوم لم يس��بق له مثيل في 

العصر الحديث.
وبحسب البيان تعاني منطقة شرق أفريقيا من الصدمات 
المرتبط��ة بالمناخ والنزاعات، حي��ث يعاني الماليين من 
الن��اس بالفعل من انع��دام األمن الغذائي بش��كل حاد، 
واآلن يواجه��ون تهديدًا رئيس��يًا آخر يتمث��ل في الجراد 

الصحراوي.
وأش��ار بيان المنظم��ات األممية الثالث إل��ى أن التصرف 
اآلن لتجنب أزمة الغذاء هو نهج أكثر إنسانية وفعالية من 

حيث تكلفة االستجابة آلثار الكارثة.
وذك��رت منظم��ة الف��او أنه��ا دعت ف��ي 20 يناي��ر، إلى 
تخصي��ص 76 مليون دوالر للمس��اعدة في مكافحة هذه 
اآلفة، لكن عملية الحصول على الموارد الالزمة للسيطرة 
على تفشي المرض كانت بطيئة للغاية، فمنذ أن أطلقت 
المنظم��ة مناش��دتها األول��ى لمس��اعدة ثالث��ة بلدان 
متضررة في ذلك الوقت، تحركت أس��راب الجراد بسرعة 
عبر مس��افات شاسعة، حيث شوهدت أسراب في جيبوتي 

وأريتريا وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا.
وش��دّد البي��ان على ض��رورة اتخ��اذ إجراءات اس��تباقية 
للس��يطرة على الجراد واحتوائه قبل أن تتمكن األسراب 
الجديدة من الفرار والقضاء على محاصيل المزارعين، في 
الوقت نفسه تحتاج المنظمة إلى مزيد من الموارد للبدء 
فورًا في تعزيز مرونة المجتمعات المتضررة حتى تتمكن 

من الصمود بشكل أفضل.

 »الغرفة«: المرحلة الراهنة 
تتطلب عدم رفع األسعار 
تأثرًا بمستجدات »كورونا«

ناش��دت غرفة تجارة وصناعة البحرين القطاع التجاري في 
المملكة، بعدم رفع األسعار تأثرًا بالمستجدات المتسارعة 
والظروف االس��تثنائية جراء في��روس »كورونا« خاصة في 
مجال تجارة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، مشددة 
عل��ى أن المرحل��ة الراهنة تس��تدعي تحمل المس��ؤولية 
الوطنية من الجميع وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين.

وأوضحت الغرفة في بيان، أن القطاع التجاري في المملكة 
ع��ادة ما يتأثر بممارس��ات بعض العاملي��ن فى المجاالت 
الحيوية مع استشعار ارتفاع أسعار أنواع من السلع، كتخزين 
عددٍ من البضائع تحسبًا الرتفاع أسعارها، األمر الذي يضر 
بحركة الس��وق، ويؤثر على القوة الشرائية، ويخالف أحكام 

القانون رقم )35( لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.
وأش��ارت الغرفة إلى أنها تبحث كافة اإلجراءات االحترازية 
التي يمك��ن اتخاذها تفاديًا ألي معوق��ات قد تحدث خالل 
الفترة المقبلة، نتيجة للظروف االس��تثنائية التي يعيشها 

المجتمع الدولي جراء انتشار فيروس »كورونا«.
وطالب��ت الجمي��ع بالعمل ضم��ن فريق البحري��ن الواحد، 

لمواجهة أي طارئ، ولما فيه خدمة االقتصاد الوطني.

»التنظيم العقاري«: فرق عمل لتحسين إجراءات 
تطوير القطاع لتقليص مدد إصدار التراخيص

وافق مجلس إدارة مؤسس��ة التنظي��م العقاري، 
على تشكيل فرق عمل لمناقشة موضوع تحسين 
إجراءات التطوي��ر العقاري في البحرين، لتقليص 

مدد إصدار التراخيص واختصار الخطوات.
يأتي ذلك، تماش��يًا مع التوجهات الحكومية، من 
خالل أخ��ذ اعتبار أفض��ل الممارس��ات اإلقليمية 
والعالمية في هذا الجال، وبما يناس��ب تش��جيع 
المحلي��ة  األم��وال  رؤس  اس��تقطاب  عملي��ة 

والخارجية في مجال التطوير العقاري.
وعق��د مجلس إدارة المؤسس��ة برئاس��ة رئيس 
جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس 
إدارة المؤسس��ة الشيخ س��لمان بن عبداهلل بن 
حم��د آل خليف��ة، األربعاء، حيث اطل��ع المجلس 
على آخر مس��تجدات أعمال المؤسسة واألنشطة 
التش��غيلية التي تقوم بها. وأثنى الشيخ سلمان 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة وأعض��اء مجل��س إدارة 
المؤسسة على ما أنجزته اإلدارة التنفيذية خالل 
الفت��رة الماضية فيم��ا يخص المه��ام الموكلة 
للمؤسس��ة، وعلى ما تم اس��تكماله م��ن لوائح 
وقرارات منظمة ألعمال المؤسس��ة، وبما ينص 

عليه قانون تنظيم القطاع العقاري رقم )27(.
وأكد أهمية ما تحققه هذه اللوائح والقرارات من 
بنية تش��ريعية وتنظيمية متينة جاذبة، تس��تند 
عليها عملية التسويق واس��تقطاب االستثمارات 
ف��ي المجال العق��اري لمملكة البحري��ن، موجهًا 
المجلس إلى مزيد من التنسيق واطالع المعنيين 
بإج��راءات التنظي��م العق��اري، ألخ��ذ رأيهم في 
اإلجراءات المتبعة وم��دى مواءمتها مع األوضاع 

االقتصادية واالستثمارية الحالية والقادمة.
كما وافق المجلس على خط��ة اإلدارة التنفيذية 
لتطبيق عملي��ة تراخيص التثمي��ن العقاري، مع 
المتطلب��ات التعليمية التي يش��ترطها ترخيص 
ه��ذه المهن��ة، للوص��ول إل��ى مرحل��ة المهنية 
الكاملة القائمة على أفضل الممارسات العالمية، 
المبنية عل��ى أحدث البرام��ج العلمية في عملية 

التثمين العقاري.
وقدم الش��يخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس 
التنفي��ذي للمؤسس��ة، عرضًا تفصيلي��ًا عن آخر 
مس��تجدات أعم��ال المؤسس��ة، والمس��تجدات 
المتعلقة بالخطة الوطني��ة للقطاع العقاري التي 
تعك��ف عل��ى وضعها المؤسس��ة، والتي س��يتم 
وضعها اس��تنادًا إلى دراس��ة ما يملك��ه القطاع 
من ممي��زات للبناء عليها، وكذلك المس��تجدات 
المتعلقة ببن��ك معلومات الس��وق العقاري. وما 
يعتري عمل المؤسس��ة من تحدي��ات في عملية 

تنفيذ هذين المشروعين.
ويه��دف ه��ذا البن��ك المعلومات��ي إل��ى تزويد 
المستثمرين والمطورين العقاريين بالمعلومات 
والبيان��ات الدقيقة، من أجل اتخاذ قرار أكثر دقة 

لتحفيز حركة االستثمار في البالد.
وقال الش��يخ محمد، إنه تم إصدار حوالي 1771 
ترخيصًا لمختل��ف المهن العقاري��ة المعنية بها 
مؤسس��ة التنظي��م العقاري، تش��مل الوس��اطة 
العقارية ووكالء المبيعات، والمثمنين العقاريين، 
ومدراء العقارات، والمطورين العقاريين، ومشاريع 
البي��ع على الخريطة، والبح��ث الميداني، ومدراء 
اتح��ادات المالك واتح��ادات المالك المس��جلة. 
وقدم ش��كره، على ما تلقاه اإلدارة التنفيذية في 
المؤسسة من دعم ومساندة من مجلس اإلدارة 
برئاسة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
رئيس مجل��س إدارة مؤسس��ة التنظيم العقاري 

الشيخ سلمان بن عبداهلل آل خليفة.
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في ذكرى الملحمة 
الكويتية.. نحن باقون هنا

عندما تمر علينا ذكرى تحرير الكويت كل عام، بالطبع 
نستذكر الغزو العراقي الغاشم على الحبيبة الكويت، 
نس��تذكر الدم��اء واألرواح التي صدت ه��ذا العدوان 
ولوالها ل��م تكن لتتحرر الكوي��ت، صحيح أن عملية 
عاصفة الصحراء التي ش��نتها قوات التحالف المكونة 
من 34 دولة بقيادة الواليات المتحدة األمريكية ضد 
العراق كانت الضربة القاضية للنظام العراقي لتحرير 
الكوي��ت، إال أن أبناء الكويت والش��عب الكويتي هم 
من س��طروا ملحمة التحرير، عندما حارب الكويتيون 
الغزاة بأس��لحة ال تكاد تذكر أمام دبابات ومدرعات 
عراقية، جيش عراقي يح��ارب مدنيين كويتيين عزاًل 
من نس��اء ورجال وأطفال وكبار الس��ن، ومع ذلك لم 
يهت��م الكويتيون، قاوم��وا ولم تستس��لم الكويت. 
لق��د كان��ت للمقاوم��ة الكويتي��ة دور واضح لرفض 
الغ��زو العراقي عندما تيقن الش��عب الكويتي بأنهم 
هم الس��ند وهم القوة التي سوف تعرقل مخططات 
النظام العراق��ي في الغزو فقد كان��ت الكويت وطنًا 
واح��دًا لجميع أطي��اف المجتمع الكويت��ي، فقد التف 
الشرفاء منهم حوله، فأهل الكويت يجمعهم النبض 
والروح وهي رمز خال��د لالنتماء والوالء. وقد خاضت 
المقاوم��ة الكويتية العديد م��ن المعارك في ملحمة 
وطنية استش��هد منهم الكثي��رون بكرامة من أجل 
الوط��ن، وأعدم��وا بوحش��ية عندما قام��ت القوات 
العراقية بعمليات اإلعدام بدون محاكمة في ساحات 
وأم��ام منازل الش��هداء في منظر يخل��و من الرحمة 
واإلنس��انية أمام عوائ��ل المعدومي��ن. جرائم حرب 
نفذه��ا النظ��ام العراقي م��ن تعذيب وقت��ل ونهب 
وح��رق، إال أن الش��عب الكويتي األب��ي كان يرفض 

الغزو ويرفض االستسالم. 
عندما نستذكر الملحمة الكويتية والتحرير من الغزو 

الغاش��م نتذكر أس��رى الكويت، صغارًا وكبارًا، نساًء 
ورجااًل، نس��تذكر الجهود الكويتية والدولية إلطالق 
س��راح األسرى، كم أس��ير وكم فقيد كم كويتي رجع 
لديرته وكم أس��ير اليزال في عداد المفقودين. غزو 
الكويت كان صدمة قاسية جدًا، وتحرير الكويت كان 
ملحمة، وقد تعلمت الشعوب األخرى بأن الوطن غاٍل 
وأن الروح ترخص أمام من يحاول أن يغتصبها، أذكر 
في تلك الفترة صف��ارات اإلنذار، من الصواريخ، أيام 
كانت عصيبة فقد كانت دولن��ا الخليجية تعيش في 
نف��س المعركة برغم الح��دود والبعد وإنما ما يجري 
للكوي��ت كان يج��ري لنا نش��عر بهم فه��ي الكويت 

الحبيبة الغالية حفظها اهلل من كل مكروه. 
هي ملحم��ة وقد خرج��ت الكويت بكرام��ة مرفوعة 
ال��رأس، خرجت الكوي��ت لتعيد بناء ما دم��ره الغزو 
الغاش��م ليسطر الش��عب الكويتي بأن »نحن باقون 
هنا« تعني التط��ور والتقدم والتنمي��ة والبناء، فكل 
ع��ام والكويت قيادة وحكومة وش��عبًا بس��الم ورقي 
وع��ز في ظل أمير اإلنس��انية الش��يخ صب��اح األحمد 

الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه اهلل ورعاه. 

* كلمة من القلب:
س��طرت الش��اعرة الكويتية الدكتورة سعاد الصباح 

كلمات جميلة تقول فيها: 
هذه األرض من الماء إلى الماء.. لنا

ومن القلب إلى القلب.. لنا
ومن اآله إلى اآله..لنا

كل دبوس إذا أدمى بالدي
هو في قلبي أنا
نحن باقون هنا

هل يمكن للبحرين أن تكون 
واجهة للسياحة العالجية؟

ال ش��ك وال ريب في أن للس��ياحة العالجية مقومات 
وأسس��ًا واضح��ة وقوية المعالم حت��ى تتحقق. فكل 
ال��دول الت��ي تتجه الي��وم لتعزيز وتطوي��ر وتحقيق 
»الس��ياحة العالجي��ة«، تتج��ه ص��وب تمكين هذا 
القط��اع وتطويره بش��كل كبي��ر وفاعل ومس��تمر، 
فالدعم الحكومي البد له أن يستمر في تلكم الدول 
الراغبة في هذا النوع من الس��ياحة، وبتمكين بقية 
فئات المجتمع من تش��جيع هذا النوع من الس��ياحة 
والدف��ع بتطويرها للح��د الذي يمكن إطالق إس��م 

»سياحة« عليها.
يتح��دث الخب��راء بأنه يس��توجب على ال��دول التي 
ترغب في إنشاء وخلق نوع من »السياحة العالجية« 
يكون ناجحًا -خاصة على الصعيد االس��تثماري بعيد 
الم��دى- أن تتوف��ر رعايته��ا الصحية عل��ى عاملين 
أساس��يين، وهما، جودة التقنيات، وجودة الخدمات 

والوظائف المقدمة.
من األمور المهمة لنجاح مش��روع السياحة العالجية 
هو انخفاض تكلفتها، ونعن��ي بذلك تكلفة الرعاية 
والع��الج والجراح��ة، إضاف��ة إل��ى تطبي��ق التأمين 
الصحي بش��كله الش��امل، مع تقديم حوافز تأمينية 
دولية قادرة على الجذب الس��ياحي العالجي. ناهيك 
عن متالزمة التمريض والترفي��ه معًا. كذلك، توافر 
الجراحين المميزين والتكنولوجيا المتطورة، وأيضًا 
األدوي��ة. دون ه��ذا الوعي بأهمية تواف��ر كل هذه 
الشروط والمس��تلزمات الضرورية فإن الحديث عن 
»س��ياحة عالجية« س��يكون ضربًا من ضروب الترف 

الفكري.
مع كل األس��ف وف��ي البحرين، الكثي��ر هنا وبدل أن 
يقوموا بتعزيز مفهوم »الس��ياحة العالجية«، أخذوا 
يضرب��ون الصح��ة والتطبيب في مقت��ل ومن تحت 

الحزام، فالناس تتكلم بش��كل س��لبي عن التطبيب 
والصح��ة في البحرين. نعم، نحن نقرّ بوجود بعض 
المش��اكل الخاصة بهذا القطاع، وهذا ليس بالسِّر، 
فمعالي وزيرة الصحة نفس��ها تقر بهذه المش��اكل 
والتحدي��ات، وتعم��ل عل��ى معالجتها، لك��ن هذا ال 
يعط��ي الجميع المبررات لضرب الصحة في البحرين 
وإهانة األطب��اء وبقية الطواقم الطبي��ة، وإلغاء كل 

المنجزات واألمور اإليجابية التي تحصل عندنا.
م��ن جهة أخ��رى، فهن��اك الكثير من الن��واب وبدل 
أن يأخذوا بالقطاع الصح��ي جهة التطوير للوصول 
للس��ياحة العالجية الحقيقي��ة، قام��وا بإهانة تاريخ 
الصحة في البحرين بش��كل مس��تفز، غي��ر عابئين 
بارتف��اع صوتهم الس��لبي الذي بدأ يش��وِّهُ صورة 
الط��ب واألطباء والمش��افي في الب��الد، مما يضعف 
وص��ول البحري��ن ف��ي المس��تقبل لعتبة الس��احة 

العالجية لو أرادت ذلك بسبب سوء السُّمعة.
األم��ر األخي��ر، ه��و أهمي��ة أن تق��وم وزارة الصحة 
بمعالجة كافة المش��اكل الحالية فيما يخص ثغرات 
وأخط��اء التطبي��ب ف��ي البحري��ن ومستش��فياتها 
بطريقة شاملة وفورية، وأن تعالج هذا القصور لسدِّ 
كل الذرائ��ع والحجج واألصوات الس��لبية المطالِبَة 

بإهانة وضرب التطبيب في البحرين.
إن عدم س��عي وزارة الصحة بتوفير كل سبل الراحة 
للداخل البحريني، كالمستش��فيات المجزية، وتوفير 
األدوي��ة األساس��ية، وكذل��ك األس��رَّة والمع��دات 
الطبي��ة، مع امتالكه��ا لألطباء واالستش��اريين من 
ذوي الجودة العالية، لن يس��اعدها ه��ذا األمر على 
تحقي��ق حل��م مش��روع »الس��ياحة العالجي��ة« في 
البحرين. إنها معادلة س��هلة للغاية، حيث إن »فاقد 

الشيء ال يعطيه«.

التخاطر حقل مثبت

إن التواص��ل الطاق��ي موض��وع متش��عب ومتعدد 
المحاور، وقد أش��رنا قبل يومين إلى بعض من أبرز 
عناوينه، ولعل من المه��م الوقوف على موضوعات 
كهذه وفق ترتيب أولويات يضع في االعتبار مستوى 
الت��داول الع��ام لبعض تل��ك الموضوع��ات، وليس 
بالضرورة أن يكون ه��ذا تداواًل صحيًا بل قد يحمل 
ف��ي طياته كثيرًا من اللبس أو التزييف الذي يتطلب 

البحث والتفكر في حقيقة األمر.  
يعد التخاطر واحدًا من أب��رز الموضوعات في مجال 
التواص��ل الطاقي ويمك��ن اختصاره بالق��درة على 
مراسلة آخر دون اس��تخدام الحواس التقليدية التي 
نعرفه��ا، رغم اكتمال ش��روط التواصل األساس��ية 
»المرسل والمستقبل والرس��الة« إالَّ أن القناة التي 
يتم من خاللها اإلرسال مختلفة تمامًا عن كل قنوات 
التواص��ل واالتصال التي نعرفه��ا. ويمكن تلخيص 
تعريف التخاطر باالتصال الذهني باألشخاص لنقل/

إرسال األفكار والمشاعر إلى عقل اآلخر. 
والتخاط��ر موض��وع عمي��ق ومعقد ج��دًا، ورغم أننا 
نمارس��ه أحيان��ًا دون وعي منا، فإن ممارس��ته على 
نحو مقصود تتطلب تمارين عدة كما يش��ير بعض 
علماء الطاق��ة وتطوير الذات، بينما ينس��ب آخرون 
تلك القدرة إلى الهبات اإللهية التي يختص بها من 
يش��اء حسب الصفاء النفسي وعمق التجربة الروحية 

والوعي اإلنساني.
ورغم أن كثيرًا م��ن علماء النفس أبدوا اختالفًا فيما 
بينهم حول موضوع التخاطر، إالَّ أنه من الموضوعات 
الحقيقي��ة الت��ي ال يمك��ن نكرانه��ا، ب��ل أنها من 
الموضوع��ات الت��ي اختبرناها جميعًا -وس��نورد في 
وقت الحق إن ش��اء اهلل جملة من األمثلة على ذلك. 
وقد تحدث عن التخاطر كثير من علماء المس��لمين 
من بينهم ابن خلدون وابن القيم وابن سينا. ورغم 
أن موض��وع التخاطر قد مرّ بمرحلة من اإلنكار لدى 
الس��واد األعظم من علماء النف��س إالَّ أنه بات علمًا 
يعتد به بل وتعنى به جمل��ة من الجامعات العريقة 

في أوروب��ا وغيرها من خالل األبحاث المتواصلة في 
هذا الحقل.

يش��ير البعض إلى أن التخاطر ال يتطلب أي مجهود 
أو مقدرات خاصة لدى األفراد ليمارسوه مع اآلخرين، 
فيم��ا يركز أغل��ب المدربين والمعلمي��ن، بل وحتى 
الصالحي��ن والروحانيي��ن إل��ى أهمية الت��درب على 
تلك المهارة وخلق األجواء المناس��بة لها، وأن ما ال 
يتطل��ب التدريب في هذا الس��ياق إنما جاء من اهلل 
عل��ى هيئة كرام��ات ألولي��اء اهلل الصالحين وخاصة 
الناس، ولو خرجنا من اإلطار العقائدي ألمكننا القول 
إنه��ا مما اختص ب��ه اهلل أصح��اب األرواح الطاهرة 
والنف��وس النقية ممن ارتقوا على س��اللم التجارب 

الروحية الخالصة.
من الش��روط الت��ي أجمع عليه��ا أغل��ب المعلمين 
والمدربين في المجال لتطبيق تجربة تواصل طاقي 
»تخاط��ر« ناجحة، أن يتمتع الم��رء بالصفاء الذهني 
والهدوء الداخل��ي والخارجي، بل ذهب بعض منهم 
إل��ى ما ه��و أبعد م��ن ذلك برب��ط نج��اح التجربة 
بارتباطها بلياٍل قمرية معينة. وعلى نحو أعمق أشار 
البعض إلى أهمية وجود المرس��ل في حالة »األلفا« 
الدماغي��ة وأن يك��ون عل��ى درج��ة عالي��ة الوضوح 

واليقينية.

* اختالج النبض:
صحي��ح أن كثيرًا مم��ا يتداول عن مح��اور التواصل 
الطاقي مزيفة وتم تدليس��ها رغ��م أنها تنتمي في 
أساس��ها إل��ى ج��ذر حقيق��ي، ولكنه��ا أصبحت غير 
جديرة بالثقة والممارس��ة لما اعتراها من تش��ويه، 
إال أن التخاط��ر عل��م حقيقي وحقل جدي��ر بالتجربة 
والممارس��ة، ومت��ى م��ا ارتق��ت القدرات البش��رية 
لممارسته ببساطة ويسر كما نحن فاعلون بالتواصل 
عبر األجهزة الذكية وما ش��ابهها، سنكون قد حققنا 
فرصًا كبرى للقف��ز بالتجربة اإلنس��انية والحضارية 

ضياع المعنى.. ديمقراطية على نحو فارق.
من دون ديمقراطيين!

الكل يعلن أن��ه ديمقراطي وحداثي ومدني ووطني 
وديمقراطي وتقدمي يؤمن بالدولة المدنية، دولة 
الحرية والعدالة والمواطنة المتس��اوية والتس��امح، 
إل��ى آخر تلك السلس��لة م��ن الش��عارات والعبارات 
والكلم��ات الت��ي أفرغ��ت م��ن المحت��وى، وأفض 
اس��تخدامها هدرًا للغة وضياع��ًا للمعنى. فأصبحت 
خطاباتن��ا »أو أغلبها« متش��ابهة حت��ى أننا ال نكاد 
نعثر على من يقول: »إن الديمقراطية بدعة أو أنها 
ال تناسبنا« مثلما كان يُقال صراحة قبل عدة عقود. 
الكل يعلن أن��ه ديمقراطي وحداث��ي ومدني، على 
صعيد الش��عار والخطاب، ولك��ن األغلبية »تقريبًا« 
ال عالق��ة له��ا بالديمقراطية، أصاًل وفص��اًل. ألنها 
ال تؤم��ن بها حقيقة، وال تتعام��ل مع اآلخرين على 
أساس��ها. فحت��ى الجماع��ات المتطرف��ة والعنيف��ة 
والفوضوي��ة والطائفي��ة، تعلن أنه��ا ديمقراطية، 
»تعمل من أجل مجتمع ديمقراطي مدني حداثي«. 
فض��اع بذلك المعن��ى، وضاعت المفاهي��م والقيم، 
وتحول��ت الديمقراطية إلى مج��رد فذلكة لغوية، أو 
لعبة غير مس��لية. فحتى معنى تلك الكلمات، ابتعد 
لغوي��ًا تمامًا، ع��ن: »أن معنى الش��يء: أي مِحْنتُه 
وحال��ه الت��ي يصير إليه��ا أمره. ألن معن��ى الكالم 
ومقص��ده، »هو العناء القتران��ه بمحنة البحث، عما 
يعانيه اإلنسان من مخاض عقلي إلخراج المعاني«! 
ف��أي معنى إذن ألمر فقد معن��اه المخصوص، حتى 

أصبح استخدامه أقرب إلى الهذيان؟!
ولذلك أصب��ح اليوم باإلمكان طرح الس��ؤال التالي 
من دون ت��ردد كبير: »م��ن هو غي��ر الديمقراطي 
عندنا مثاًل؟ ما هو الحزب غير المدني وغير الحداثي 
وغي��ر الديمقراط��ي؟ إذا كان��ت األح��زاب الديني��ة 
والطائفي��ة األكثر تطرف��ًا، تعلن أنه��ا ديمقراطية 
حداثية مدنية، وإذا كان األش��خاص األكثر فاش��ية 
وتعديا على الحرية وعلى إنسانية اإلنسان، يعلنون 
صباحا مس��اء، أنه��م مع الحرية وم��ع الديمقراطية 

والتسامح وحقوق اإلنسان؟!!
إن ضياع المعنى هنا، بات يشكل حالة من اإلسهال 
اللغوي والفكري والسياس��ي معا، يقوم على منطق 
الدعاية غير الرشيد، والتسويق غير العاقل للهيمنة 
عل��ى الفضاء العام، بش��تى الطرق، ف��ال يُترك أمرٌ 
موصوفٌ باإليجابية، إال وتم تضمينه ضمن مدونة 

الخطاب المسخ.

الحتم��ي  ه��ي س��بيلنا  الديمقراطي��ة  أن  صحي��ح 
والوحي��د لبن��اء دول��ة المواطن��ة، ولح��ل مس��ألة 
المواطن��ة، وصحيح أيضًا أن هن��اك اتفاقًا عامًا على 
أن الديمقراطية تش��كل أرضي��ة خصبة لنمو ثقافة 
المواطن��ة، إال أن االدع��اء الديمقراط��ي ألح��زاب 
وجماع��ات غي��ر ديمقراطي��ة -كم��ا هو س��ائد في 
الخطاب- من ش��أنه تمييع الموضوع وتحويله إلى 
مجرد ثرث��رة ادعائية، مما يفضي ف��ي النهاية إلى 

التشكيك في قيمة المعنى ذاته.
صحيح أيضًا أننا من دون اعتماد جدي وحاسم لخيار 
الديمقراطية كحتمية ال مناص منها، س��وف نكون 
خارج التاريخ، وس��وف نشهد المزيد من االنفجارات 
االجتماعي��ة السياس��ية والمزيد م��ن جوالت عدم 
االس��تقرار، ولك��ن صحيح أيض��ًا أنن��ا ال يمكن أن 
نبن��ي الديمقراطية من دون وج��ود ديمقراطيين، 
ومن دون ثقافة ديمقراطي��ة تعيد للمعنى قيمته. 
ومن هن��ا يجب على النخ��ب الفكرية والسياس��ية 
وق��وى المجتم��ع المدني الديمقراطي��ة »حقيقة ال 
مجازًا«، العمل على ترس��يخ قيم الديمقراطية قواًل 
وفعاًل، فكرًا وممارس��ًة، في دول��ة القانون والحرية 
والمواطنة. وهذا يقتض��ي أيضًا وضع اآلليات التي 
تمنع حدوث أي انتكاس��ة أو انته��اك للديمقراطية 
وللمواطن��ة مع��ًا، مث��ل »التقلي��ل م��ن مواطن��ة 
اآلخري��ن، وامتهان كرامتهم ومعتقداتهم، باس��م 
حري��ة التعبيرالت��ي تحميها الديمقراطية نفس��ها، 
ومث��ل انتش��ار الص��ور النمطية ع��ن اآلخر،وتجاوز 
القي��م والمب��ادئ الديمقراطي��ة، ونش��ر التباغض 
والكراهي��ة بي��ن مكون��ات المجتم��ع، أو الس��ماح 
لألفراد والجماعات والخطابات المتطرفة باالنتشار. 
وباختصار البد من استعادة المعنى وإنقاذ المعنى 

من الضياع!

* همس:
أسرّ بالكلمات، لحظة الرحيل في ساحة البوح:

في أي مرسى أحط الرحال بال مرسى؟
وعلى أي شاطئ أرسو غير شاطئ األحالم؟

مع الفراش المجنح، أقطف األقحوان،
تائهًا في المعنى، أبحث عن نافذة.

قلب يفر من الموت المخادع،
ويهجره الصدى المسافر.
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قطرة وقت

الخبر مقدس.. والرأي حر
اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها 

وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« 
أو سياستها التحريرية 

المؤلم أكثر هو أن النظام اإليراني كان يعرف ما فعله 
الفيروس في مدينة قم ومدن أخرى وأخفى األمر ألسباب 

سياسية ولكي يتبجح بالقول بأن اإلقبال على االنتخابات كان 
كبيرًا وأن الذين أراد تفويزهم فازوا ألن الناخبين اختاروهم

مثلما يمكن أن تجد أشخاصًا يأتي من ورائهم »الرزق«، ويأتي 
من ورائهم الخير، فهناك أشخاص هم »الشر« بعينه، هم 

من يسعون في األرض لإلضرار بالناس، هم من يغلقون كل 
األبواب ألجل متعة سادية مريضة
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د. لولوة بودالمة

رأيي المتواضع

Lulwa777@gmail .com @Lulwa_budalamah

 كورونا يقتل
10 إيرانيين يوميًا

الحقيق��ة الت��ي صار ال مفر للنظ��ام اإليراني من االعتراف بها ه��ي أنه »عمد إلى 
إخفاء خبر تفش��ي كورونا بين العش��رات أو المئات من اإليرانيين، حتى ال يصيب 
الش��ارع بهلع.. لكونه بحاجة إلى تصويتهم في االنتخابات البرلمانية«، لهذا فإن 
كل المراقبي��ن – باس��تثناء أتباع النظام والمهووس��ين به – ي��رون أن هذا األمر 
»أدى إلى نتائج س��لبية، إذ س��اهم الغموض الحكومي في انتش��ار الفيروس بين 

اإليرانيين الذين لم يأخذوا احتياطاتهم بسبب عدم تلقيهم تحذيرًا واضحًا«. 
»س��كاي نيوز عربية« و»العربية نت« نش��رتا قبل يومين تقارير ملخصها أن عدد 
ح��االت اإلصابة والوفاة بفيروس كورونا ارتف��ع في إيران في وقت قليل جدًا حتى 
تحولت إلى ثاني أكبر بؤرة النتش��اره بعد الصين، بلد المنشأ، »مما شكل عالمة 
اس��تفهام بش��أن الطريقة المفاجئة التي انتش��ر بها الفيروس بي��ن اإليرانيين، 

ولماذا تهاونت الحكومة في التعامل مع هذا الخطر؟«. 
تل��ك التقاري��ر لفت��ت إلى أن الحدي��ث عن الفي��روس بدأ فقط قب��ل يومين من 
االنتخاب��ات البرلمانية وبش��كل مقتضب ولم يزد المس��ؤولون ع��ن القول بأنه 
يوج��د »بع��ض اإلصابات« في مدينة قم، ث��م تغيرت الرواية فج��أة بعد االنتهاء 
م��ن االنتخابات ليتبين أن إيران تعاني من وباء وأن تكتم المس��ؤولين عنه أدى 
إلى انتش��اره في الب��الد ووصوله إلى دول الجوار، ما يؤك��د أن النظام كان يعرف 
باألمر وظل يتكتم ألغراض سياس��ية، فهو يدرك أن انتش��ار هذه المعلومات قبل 
فتح صناديق االنتخاب سيخسره حيث سيؤدي ذلك إلى عدم توجه الناخبين إليها 

وفشل االنتخابات وخطة السيطرة على مجلس الشورى. 
ملخص ذلك الملخص هو أن النظام اإليراني آثر السياسة والتصويت لصالحه على 
صح��ة مواطنيه ومواطني المنطقة التي كانت تتواجد أعداد كبيرة من مواطنيها 
ف��ي تلك الفترة في إيران لزيارة العتبات المقدس��ة، األمر الذي أتاح فرصة كبيرة 
للفيروس ليدخل بلدانها وإعالن حالة الطوارئ التي تعيشها اليوم وتقلق أهلها. 
المراقب��ون لفت��وا أيضًا إلى مس��ألة مهمة ينبغي أن يدونه��ا التاريخ جيدًا ويضع 
تحته��ا خطين باللون األحمر هي أنه »بداًل من اتخ��اذ النظام اإليراني اإلجراءات 
السريعة لتطويق مناطق انتشار الفيروس ألقى خامنئي باللوم على »أعداء إيران« 
وقال إنهم س��عوا إلثن��اء الناس عن التصويت ف��ي االنتخابات عب��ر المبالغة في 
الحدي��ث عن خطر في��روس كورونا«! وهو م��ا يؤكد أن ما يهم ه��ذا النظام هو 
االنتخاب��ات وفوز أتباعه فيها وأن صحة المواط��ن اإليراني بعيدة عن تفكيره وال 
يهمه ما قد يجلبه هذا الفيروس من أذى لهم ولمواطني وسكان الدول المجاورة. 
أرقام المصابين بالفيروس والمحتم��ل إصابتهم بها في دول الخليج العربي من 
الذي��ن كانوا ف��ي بعض مدن إيران أخيرا ف��ي ارتفاع، وفي ه��ذا فضيحة للنظام 
اإليران��ي، ألنه من غير المعقول أن ترتفع هذه األرقام بينما يقول بأن المصابين 
بالفي��روس في إيران قليلون وأنه��م لم يتجاوزا ال 60 حالة بع��د ثالثة أيام من 

االنتخابات! 
اليوم ال يتردد أحد عن القول بأن النظام اإليراني هو الس��بب األساس في انتقال 
في��روس كورونا إل��ى دول الخليج العرب��ي، فالمصابون به م��ن الذين جاءوا من 
الصين ظلوا قلة وكان األمر تحت السيطرة. هذه حقيقة مؤلمة، لكن المؤلم أكثر 
ه��و أن النظام اإليراني كان يعرف بما فعل��ه الفيروس في مدينة قم ومدن أخرى 
وأخفى األمر ألسباب سياسية ولكي يتبجح بالقول بأن اإلقبال على االنتخابات كان 

كبيرا وأن الذين أراد تفويزهم فازوا ألن الناخبين اختاروهم.  
لن يتمكن النظام اإليراني من مواصلة الكذب، وس��ريعا س��يضطر إلى االعتراف 
بما كش��ف عن��ه البرلماني أمير أحمد فراهاني وهو إن 10 أش��خاص من س��كان 

مدينة قم »وحدها« يموتون يوميًا نتيجة اإلصابة بفيروس كورونا.

إدارة األزمات.. الكورونا مثااًل

م��ن بديهيات دورة حي��اة األزم��ات أو الكوارث هي 
مرحل��ة النش��وء والتي تب��دأ بعدد من المؤش��رات 
التحذيري��ة التي تنبه إلمكانية وق��وع أزمة أو كارثة، 
تأت��ي بعدها مرحلة ظهور األع��راض األولية لألزمة 
تعقبها مباش��رة ظهور األزم��ة، ويأتي بعدها مرحلة 
انفجار األزمة وتفشيها وتنتهي بانحسار هذه األزمة 

أو الكارثة.
وه��ذا بالضبط ما ح��دث مع كارثة انتش��ار فيروس 
كورون��ا.. حي��ث أعلن��ت الس��لطات الصيني��ة ع��ن 
اكتش��افها لفي��روس جدي��د.. وبعده��ا أعلنت بأن 
هذا الفيروس س��ريع االنتش��ار.. بعده��ا أعلنت عن 
ح��االت متك��ررة لإلصاب��ة بأعراض ه��ذا الفيروس، 
بعده��ا أكدت على إصابة العديد من الس��كان بهذا 
الفيروس، طبعًا الموضوع لم يأخذ وقتًا كبيرًا التخاذ 
إج��راءات حازم��ة، فإع��الن مدينة وواه��ان الصينية 

منطقة موبوءة وتعليق الدراسة والمواصالت العامة 
فيها جاء بس��رعة فائقة، كإجراء حاسم لتقليل فرص 
انتش��ار المرض. تبعه إعالن إلغ��الق مدينة وواهان 
الصيني��ة ومن��ع مغادرتها لم��ن يقطن فيه��ا ومنع 

السفر إليها بشكل كلي.  
تعل��م الصي��ن حج��م الخس��ائر االقتصادي��ة الت��ي 
س��تتعرض لها ولكنها اتخذت إج��راءات حازمة للحد 
من تفاقم هذه األزمة... وكلنا كمتابعين لتطور هذا 
الفيروس كنا نرى الدول تأخذ إجراءات احترازية كمنع 
الس��فر للمناطق الموبوءة أو عدم استقبال الرحالت 
الجوي��ة القادمة من بعض الدول الذي انتش��ر فيها 

الوباء.. 
ولألمانة فإن منظمة الصحة العالمية أخذت خطوات 
جبارة لإلع��الن عن أي حالة إصاب��ة في أي من دول 
العال��م.. مما جعلنا على وعي م��ن احتماالت وصول 

الفي��روس إلى البحرين.. ال س��يما عندم��ا تم إعالن 
ظهور إصابات متكررة في مدينة قم اإليرانية.

فم��ا هي اإلجراءات التي اتخذته��ا لجنة الكوارث في 
مملكة البحرين بناء على هذه المعلومات؟؟

قام��ت وزارة الصحة بالتأكيد على جاهزيتها للتعامل 
م��ع أي حالة يش��تبه فيه��ا.. وقامت بنش��ر اإلعالن 
التوعوي اإلرش��ادات تقليل انتقال العدوى وبثه عبر 

مختلف الوسائل.. 
وظهر خبر من إدارة األوقاف الجعفرية يذكر فيه على 
استحياء تنبيه شركات السفر والسياحة والمواطنين 
بتجنب السفر إليران.. وفجأة ننصدم بأن هناك سائق 
حافلة قام بتوصيل عدد من الطلبة إلى مدارس��هم 
وهو مصاب بفي��روس كورونا!!! كي��ف حدث ذلك؟؟ 
اختلفت التأويالت وخفت الحس الرس��مي المسؤول 

عن توفير اإلجابة على هذا السؤال!!
بالطبع عشنا نحن أولياء األمور أسوأ شعور، فما بين 

مهدئ ومروع بتنا في حالة ال نحسد عليها.. 
أمتنع العديد م��ن أولياء األمور عن إرس��ال أبنائهم 
للم��دارس، وارتفعت األصوات مطالب��ة وزير التربية 
باتخ��اذ قرار حاس��م لرفع ال��دوام المدرس��ي لحين 
اس��تتباب األمر، إال أن حكمة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد، نائب 
القائد األعلى، النائ��ب األول لرئيس مجلس الوزراء، 

جاءت حاس��مة في الموضوع، فت��م اإلعالن عن منع 
السفر إلى إيران ورفع الدوام المدرسي.. 

خفض هذا القرار الحاس��م، الرعب الذي سكن قلوب 
المواطني��ن والمقيمي��ن بش��كل كبي��ر، وهذه هي 

الطرق التي يتم في تحجيم األزمات.. 
فاألزم��ات ال تحت��اج إلى مس��ؤول مت��ردد، ال تحتاج 
إلى مس��ؤول يذكر أنصاف الحقائق على استحياء، ال 
تحتاج إلى مس��ؤول يجامل على حساب الوطن وأمن 
مواطنيه!! بل تحتاج إلى قائد يتخذ قرارات حاس��مة، 
وأن يكون ش��فافًا في ش��رح الوض��ع الراهن لألزمة 
وحجمه��ا، ويحتاج إل��ى قائد يق��دم مصلحة الوطن 
والمواط��ن على جميع األم��ور االقتصادية.. وهذا ما 
قام به سيدي صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 

بن حمد. 

 * رأيي المتواضع:
نحم��د اهلل أنن��ا نعي��ش ف��ي مجتمع��ات متراص��ة 
متالحم��ة.. نقيم الصالة فيها جماعة.. نصل أرحامنا 
بش��كل يوم��ي.. ون��ؤدي الواج��ب في المناس��بات 
بالمصافح��ة  بينن��ا  الس��الم  نش��يع  االجتماعي��ة.. 
واالحتض��ان والتقبيل.. فهل م��ن الممكن أن نعمم 
إج��راءات لوق��ف بعض هذه المظاهر لحين انحس��ار 

األزمة؟؟ 

األزمات ال تحتاج إلى مسؤول متردد ال تحتاج إلى مسؤول يذكر أنصاف الحقائق 
على استحياء ال تحتاج إلى مسؤول يجامل على حساب الوطن وأمن مواطنيه!!

 الرزق.. 
قد يأتيك أحيانًا 

على هيئة »إنسان«
يجب على النخب 

الفكرية والسياسية 
وقوى المجتمع 

المدني الديمقراطية 
»حقيقة ال مجازًا« 

العمل على ترسيخ 
قيم الديمقراطية قواًل 
وفعاًل، فكرًا وممارسًة 

في دولة القانون 
والحرية والمواطنة

كل الدول التي تتجه 
اليوم لتعزيز »السياحة 

العالجية« وتطويرها 
وتحقيقها تتجه صوب 

تمكين هذا القطاع 
وتطويره بشكل 

كبير وفاعل ومستمر 
فالدعم الحكومي ال 

بد له من أن يستمر في 
تلكم الدول الراغبة في 

هذا النوع من السياحة

التخاطر علم حقيقي 
وحقل جدير بالتجربة 
والممارسة ومتى ما 

ارتقت القدرات البشرية 
لممارسته ببساطة 

ويسر كما نحن فاعلون 
بالتواصل عبر األجهزة 

الذكية وما شابهها 
سنكون قد حققنا 

فرصًا كبرى

عندما نستذكر 
الملحمة الكويتية 
والتحرير من الغزو 

الغاشم نتذكر أسرى 
الكويت صغارًا وكبارًا، 
نساء ورجااًل.. نستذكر 

الجهود الكويتية 
والدولية إلطالق سراح 

األسرى

حاولت عصر عقلي س��اعيًا لتذكر أين سمعت هذه الجملة! وبصراحة لم 
أنجح، لكنني أذكر أنني حين س��معتها، أي »ال��رزق قد يأتيك أحيانًا على 
هيئة إنس��ان« جلس��ت أبحث عن ش��واهد ومقاربات ومواق��ف تثبت لي 

صحة هذه المقولة. 
بصراحة ش��ديدة، وج��دت لهذه الجملة ش��واهد عدي��دة، ووجدت لها 
إثبات��ات كثيرة، ولعلنا كنا نظن لفترة طويلة أن الرزق »فقط« يأتي من 
اهلل س��بحانه وتعال��ى، وهذا أمر صحيح وثابت ال ج��دال فيه، فهو الرازق 
وهو من يوزع األرزاق، لكنه أيضًا من يس��خر البش��ر لخدمة البشر، وهو 
الذي قال عن اإلنس��ان ال��ذي إن أحبه اهلل، فإنه يكتب ل��ه محبة الناس 
والقب��ول في األرض والس��ماء، بحيث تفتح له األب��واب بإرادة اهلل، ومن 

خالل »أسبابه« والتي قد تكون على هيئة بشر مثله. 
أس��ترجع شريطًا طوياًل من الذكريات، قد يمر علي في غمضة عين، لكن 
في��ه محطات تثبت لي أن »الرزق« بالفعل جاء على هيئة بش��ر، جاء من 
خالل إنس��ان ما، في مواق��ف معينة، وفي مفاص��ل ومنعطفات في هذه 

الحياة. 
قد تم��رُّ بأوضاع صعبة، قد تي��أسُ من الواقع، قد ال تج��دُ بارقَة أمل، 
لكن فجأة تجد الحلول كلها من خالل إنس��ان، من خالل ش��خص تجده 
بمثابة »استجابة« لدعاء وجهته هلل ويدك مرفوعة له، فإذا بإنسان يفتح 
لك األبواب، ويم��د يده بالعون، وقد يكون س��ببًا لتدخل أطوارًا جديدة 
في الحياة، س��واء على الصعيد االجتماعي وحتى المهني، فيكتب اهلل لك 
التوفيق والنجاح، ويكون هذا الرزق الذي جاءك من خالل هذا الشخص. 
حتى أنت كإنس��ان لو بحثت في ش��ريط حياتك لربم��ا تكون لعبت دورًا 
مش��ابهًا، لربما كنت أنت »الرزق« الذي تحقق إلنس��ان غيرك بس��ببك، 
بس��بب موقف ما، أو مس��اعدة معين��ة، أو معونة، أو حتى بس��بب فتحك 
ألبواب لهذا الشخص، أو منحه ثقة معينة، أو تقديم فرصة عمل له، نعم 

قد تكون أنت أيضًا بمثابة »الرزق« لغيرك. 
لذلك كتبت هنا س��ابقًا بأن »من ال يش��كر الناس ال يشكر اهلل«، خاصة 
أولئك األش��خاص الذين يسعون بالخير لمن يستحقون من الناس، لمن 
يساعدون كل شخص في ضائقة، لمن يمنحون الفرصة لمن يستحقها، 

لمن يهبون ليكونوا سندًا وعونًا للغير. 
هؤالء ه��م »مفاتيح للخي��ر«، ويصدف أيض��ًا أنني كتب��ت ذات مرة هنا 
ع��ن هؤالء، وعن نقيضه��م ممنْ يقفون في الواجهة المعاكس��ة لهم، 
ومم��ن يصح وصفهم ب�»مغاليق للخير ومفاتيح للش��ر«، إذ مثلما يمكن 
أن تجد أش��خاصًا يأتي من ورائه��م »الرزق« ويأتي م��ن ورائهم الخير، 
فهناك أش��خاص هم »الشر« بعينه، هم من يسعون في األرض لإلضرار 
بالن��اس، ه��م من يغلقون كل األب��واب ألجل متعة س��ادية مريضة عبر 
رؤيته��م للناس وه��م يعانون، هم من قد تجدهم في األعمال يس��عون 
لظلم الناس وس��لب حقوقه��م وإيقاع األذى بهم، وه��م من تراهم في 
المجتمع يهدمون وال يبنون، يضرون البش��ر وال يسعون لهم بالخير، أو 

أقلها يكفون أذاهم عنهم. 
لذلك حينما تجد »الرزق« يأتيك على هيئة إنسان، فاعلم بأن هذه الدنيا 
مازال��ت تحمل الخي��ر، ممثاًل بأناس قمم في أخالقه��م الراقية، كبار في 
إنسانيتهم وذوي شهامة في مساعدة اآلخرين. هؤالء هم من ترفع لهم 
القبعات وتنحني لهم األعناق ش��كرًا، فهم »أسباب« سخرها اهلل عز وجل 

لمساعدة البشر، وكم هو عظيم أن تكون شخصًا في خدمة الناس.
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المنامة - البحرين للتسهيالت

حققت شركة البحرين للتسهيالت 
الــتــجــاريــة أربــاحــا صــافــيــة بلغت 
المالية  للسنة  دينار  مليون   17.1
 2019 ديسمبر   31 فــي  المنتهية 
صافي  عن   %  25 بلغ  بانخفاض 
2018، والــتــي بلغت  األربـــاح فــي 

22.9 مليون دينار.

17.1 مليون دينار أرباح 
“التسهيالت للعام 2019

)10(

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى 
مجلس  ــرئــيــس  ل األول  الــنــائــب 
الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
لـــدى زيـــارتـــه  لــغــرفــة الــعــمــلــيــات 
للتصدي  الوطني  للفريق  التابعة 
لــفــيــروس كـــورونـــا )كــوفــيــد 19(، 
على  مقدرتها  أثبتت  المملكة  أن 
وهي  كــافــة،  التحديات  مواجهة 
تسعى دائما إلى تكثيف جهودها 
أمن  على  الحفاظ  إلــى  الساعية 
ــمــواطــنــيــن  ــة ال ــة وســــالمــ ــحـ وصـ

والمقيمين. 
وقال سموه إن العالم اليوم يواجه 
لمكافحة  مــتــصــاعــدة  تــحــديــات 
فــيــروس الــكــورونــا )كــوفــيــد 19(، 
وهو ما يستوجب تضافر الجهود 
لمكافحته والتصدي له بما يحفظ 

صحة وسالمة الجميع.

البحرين تكثف جهودها لسالمة المواطن
سمو ولي العهد: مواجهة “كورونا” تتطلب تضافر الجهود من الجميع

سمو ولي العهد لدى زيارته غرفة العمليات التابعة للفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 19(

 المنامة - بنا

)٠٢(

الزياني: جاللة الملك أظهر شــجاعة فريدة فــي قبول نتائج لجنة تقصي الحقائق

البحرين تلّبي رغبات شعبها الحقوقية وليس الخارج

 المنامة - وزارة الخارجية

الزياني،  عبداللطيف  الخارجية  وزير  أكد 
مــواصــلــة  عــلــى  الــبــحــريــن  مملكة  ــرص  حـ
المنجزات  مــن  العديد  لتحقيق  جهودها 
والمبادرات الرائدة لحماية وتعزيز حقوق 
إطار  في  المستويات  كافة  على  اإلنسان 
مـــن الــشــراكــة الــفــعــالــة بــيــن مــؤســســاتــهــا 

الحكومية الرسمية والمجتمع المدني.
مع  تتعامل  البحرين  “مملكة  أن  وأكـــد   
بكل  اإلنــســان  بحقوق  المتعلقة  المسائل 
ثقة واطمئنان، وإن كافة اإلجراءات التي 
هي  السبيل  هــذا  فــي  المملكة  اتخذتها 
إجراءات صحيحة ومتطورة تتماشى مع 
الدولية، وتلبي رغبة  القوانين والمواثيق 
شعب مملكة البحرين، وليس رغبة جهات 

أو هيئات خارجية”.
 جاء ذلك، في كلمة مملكة البحرين التي 
ألقاها وزير الخارجية أمس أمام المؤتمر 

اإلنسان  حقوق  لمجلس  المستوى  رفيع 
التابع لألمم المتحدة الذي بدأ أعماله في 

مدينة جنيف.
مملكة  اعتزاز  عن  الخارجية  وزير  وعّبر   
الثابتة  وسياساتها  بمواقفها  البحرين 
المتحدة  األمم  وأهداف  بمبادئ  الملتزمة 
والتي  اإلنسان،  في مجال حماية حقوق 

الرائدة  الحضارية  المبادرات  في  تمثلت 
التي تبناها صاحب الجاللة الملك، مشيًرا 
فــي هــذا الــصــدد إلــى الــمــبــادرة الشجاعة 
2011م،  يوليو  فــي  جاللته  تبناها  التي 
لتقصي  دولية  قانونية  لجنة  كلف  عندما 
شهدتها  الــتــي  ــداث  األحــ بــشــأن  الحقائق 

مملكة البحرين.

وزير الخارجية يلقي كلمة مملكة البحرين في مجلس حقوق اإلنسان

سمو الشيخ ناصر بن حمد لدى زيارته بنك “إلى”

المنامة - بنا

زار ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار األمن 
بن  ناصر  الشيخ  والرياضة سمو  للشباب  األعلى  المجلس  رئيس  الوطني 
حمد آل خليفة بنك “إلى” البحرين، بنك التجزئة التابع لبنك ABC. وبهذه 
“إلــى”  بنك  بفكرة  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  أشــاد  المناسبة، 
المالية  التحديات  القائمة أساًسا على تجربة عصرية قادرة على معالجة 
مثالية  بصورة  وتسخيرها  الذكية  والهواتف  التكنولوجيا  استخدام  عبر 

لتسهيل اإلجراءات البنكية والمصرفية.

سمو الشيخ ناصر بن حمد 
يشيد بتجربة بنك “إلى”

قال النائب إبراهيم النفيعي لـ “البالد“ 
اســتــجــواب  جــديــة  فــحــص  لجنة  أن 
االجتماعية  والتنمية  الــعــمــل  ــر  وزيـ
لتوقيع  ــد  األحــ ــوم  يـ نــهــار  ستجتمع 
تــقــريــرهــا ورفــعــه لــرئــاســة الــبــرلــمــان. 
يــثــار مــن اقــتــراحــات لتأجيل  وعــمــا 
انشغال  بسبب  باالستجواب  المضي 
كورونا،  فيروس  لمواجهة  السلطات 
ملفان  والبطالة  الصحة  النفيعي:  رد 
ــة وطــنــيــة وقــضــايــا  ــ ــوي ــ ــمــثــالن أول ي
ملحة ال تحتمل التأجيل أو اإلبطاء. 
االستجواب  كــان طلب  لــو  ــل:  وواصـ
ضد وزيرة الصحة لربما أؤيد التأجيل 
ــكــن االســتــجــواب  لــمــيــعــاد مــعــلــوم ول
ــعــمــل ويـــنـــاقـــش مــوضــوعــا  ــر ال ــوزيـ لـ
ودعا  العام.  الــرأي  بــال  ويشغل  هاما 
النفيعي زمالئه إلمضاء االستجواب.

النفيعي لـ “^”: 
حسم جدية استجواب 

حميدان األحد

)٠٤(
)٠٥(

عــن  الـــصـــحـــة  وزارة  ــلـــنـــت  أعـ
ارتفاع العدد اإلجمالي للحاالت 
ــالـــة في  حـ  33 إلــــى  الــمــصــابــة 
حاالت   7 تسجيل  بعد  المملكة 
جديدة مصابة بفيروس كورونا 
إلـــى أن  مــشــيــرًة   ،)19 )كــوفــيــد 
ــم اكــتــشــافــهــا قبل  ــــحــــاالت تـ ال
وهي  البحرين  مملكة  دخولها 
طريق  عن  قــادمــات  لمواطنات 
ــالت جـــويـــة غــيــر مــبــاشــرة  ــ رحـ
البحرين  مطار  عبر  إيـــران  مــن 

ــريــــت لــهــم  الــــدولــــي، حـــيـــث أجــ
الفحوصات الالزمة فور وصولهن 
ــار الــبــحــريــن الـــدولـــي  إلــــى مـــطـ
فـــي الــقــاعــة الــمــخــصــصــة لــذلــك 
الصحي  بالحجر  وضعهن  وتــم 
ــعــت الـــــوزارة  ــاب االحــــتــــرازي، وت
بــإصــابــتــهــن  ــاه  ــبـ ــتـ االشـ فــــور  أن 
اإلجــراءات  اتخاذ  تم  بالفيروس 
الصحية الالزمة وأظهرت نتائج 
إصابتهن  الــمــخــبــريــة  الــتــحــالــيــل 

بالفيروس.

“الصحة”: 33 إصابة بـ “كورونا” 
بزيادة 7 حاالت قادمة من إيران

 المنامة - بنا

)٠٦(

المنامة - بنا: أعلنت وزارة الصحة، وفي إطار الحملة الوطنية  «
لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، أنها ستقوم بتحديد مواعيد 

لفحص جميع المواطنين والمقيمين الذين تواجدوا في إيران خالل 
شهر فبراير الجاري؛ لضمان الحفاظ على صحتهم وسالمتهم، 

والتأكد من خلوهم من اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد 19(.

فحص من زاروا إيران خالل فبراير

)٠٦(

عقوبات أميركية جديدةميزات جديدة لـ”بنفت بي”غلق مكتبي سفريات
قامت هيئة البحرين للسياحة  «

والمعارض وبالتنسيق مع 
إدارة التفتيش وإدارة التسجيل 
التجاري بغلق اثنين من مكاتب 
السفر غير المرخصة التي تقوم 

باإلعالن عن عروض ترويجية لعدد 
من الوجهات السياحية

أعلنت شركة “بنفت”، عن إضافة  «
مزايا جديدة لمستخدمي تطبيق 

المحفظة الوطنية اإللكترونية 
للهواتف الذكية “بنفت بي – 

BenefitPay”، إذ توفر هذه المزايا 
قيمة مضافة إلى المنتجات 

والخدمات.

أدرجت وزارة الخزانة األميركية 3  «
شخصيات لبنانية و12 كيانا على 

قوائم العقوبات األميركية بسبب 
ارتباطهم بمؤسسة “الشهداء” 

التابعة لحزب الله وشملت 
القائمة قاسم بزي، وجواد محمد 

شفيق نور الدين.

061014

عادل حبيلعبد الرحمن فخرو

راشد الغائب



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

المنامة - بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة 
على وضع مصلحة المواطن دوما في المقام األول، وتكريس كافة 
الجهود لاهتمام به والحفاظ على ســامته اســتنادا إلى توجيهات 
عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وهو 
ما يؤكد عليه جالته بأن ما يمس مواطن واحد أو مقيم على هذه 

األرض يمس الوطن بأكمله. 

وأضاف سموه أن المملكة أثبتت 
مقدرتها على مواجهة التحديات 
كافـــة، وهـــي تســـعى دائمـــا إلـــى 
تكثيـــف جهودهـــا الســـاعية إلـــى 
وصحـــة  أمـــن  علـــى  الحفـــاظ 
المواطنين والمقيمين،  وســـامة 
وذلـــك في إطـــار مـــا اتخذته من 
ووقائيـــة  احترازيـــة  إجـــراءات 
الكورونـــا  لفيـــروس  للتصـــدي 
)كوفيـــد 19(، ومـــا تقـــوم بـــه من 
إجـــراءات وخطـــط للتعامـــل مع 
المرحلـــة القادمة، بما يســـهم في 
والوقايـــة  الفيـــروس  مكافحـــة 
العالـــم  إن  ســـموه  وقـــال  منـــه. 
اليوم يواجه تحديات متصاعدة 
الكورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
)كوفيـــد 19( الـــذي ال يفـــرق بيـــن 
عرٍق أو ديـــن أو أي انتماء فكري 
وهـــو  طائفـــة،  أو  اجتماعـــي  أو 
الجهـــود  مـــا يســـتوجب تضافـــر 
بمـــا  لـــه  والتصـــدي  لمكافحتـــه 

يحفظ صحة وسامة الجميع.

جاء ذلك لدى زيارة سموه أمس 
بحضور عدد من كبار المسؤولين 
لغرفـــة العمليات التابعـــة للفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الوطنـــي 
كورونـــا )كوفيـــد 19( فـــي مركـــز 
ولـــي العهـــد للتدريـــب والبحوث 
الطبيـــة بالمستشـــفى العســـكري، 
حيـــث اطمـــأن ســـموه على ســـير 
اإلجراءات االحترازية والتدابير 
المتخـــذة ضمن الحملـــة الوطنية 
لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد 

.)19
وأشـــار ســـموه إلـــى أن الجاهزية 
التي تتمتع بهـــا الكوادر الوطنية 
التحديـــات  كافـــة  لمواجهـــة 
المحتملـــة تســـهم فـــي التصـــدي 
النتشـــار الفيـــروس ومكافحتـــه، 
منوًهـــا بأهميـــة تعـــاون الجهـــات 
ســـرعة  لتفعيـــل  كافـــة  المعنيـــة 
مســـتجدات  أيـــة  مـــع  التعامـــل 
محتملـــة وضـــرورة االلتـــزام بمـــا 
يتم اإلعـــان عنه وفًقـــا للمعايير 

ســـامة  يحفـــظ  بمـــا  الدوليـــة 
الجميع. وقال سموه إن الحرص 
كافـــة  يبديـــه  الـــذي  واالهتمـــام 
التنفيذيـــة  الســـلطتين  أعضـــاء 
ومؤسســـات  والتشـــريعية 
واألهلـــي  الخـــاص  القطاعيـــن 
والمقيميـــن ضمـــن  والمواطنيـــن 
ومـــا  الواحـــد،  البحريـــن  فريـــق 
مســـؤولية  مـــن  بـــه  يتمتعـــون 
مشـــتركة قـــادرة بفضـــل تكاتفها 
علـــى التصـــدي لكافـــة التحديات 
والتطورات فيما يتعلق بفيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
ونـــوه ســـموه بالجهـــود المبذولة 
التـــي تقـــوم بها الجهـــات المعنية 
كافـــة لمكافحة فيروس الكورونا 
)كوفيد 19(، واســـتمرارية العمل 
لتكثيـــف اإلجـــراءات االحترازية 
وتطويرهـــا بما يســـهم في تعزيز 
المواطنيـــن  وســـامة  صحـــة 

والمقيمين.

ســمو ولــي العهــد: جاهزيــة الكــوادر الوطنية ستســهم فــي التصــدي النتشــار “الكورونا”

وضــع مصلحــة المــواطــــن فـــي المقــــام األول 

تحية إجالل للكفاءات الوطنية الطبية التي تكافح “كورونا”
وّجه وزير شؤون اإلعام علي الرميحي تحية إجال وتقدير للكفاءات الوطنية الطبية المحترفة التي تباشر على مدار الساعة 
الكشــف علــى كافــة المســافرين القادمين من الدول الموبــوءة بفيروس كورونا “COVID-19” فــور وصولهم إلى مملكة البحرين 

عبر مختلف المنافذ.

وأشاد بتعاون المواطنين والمقيمين 
علـــى أرض المملكة الذيـــن اجتمعت 
قلوبهـــم علـــى حـــب البحريـــن، فـــي 
مشـــهد يعكـــس وعًيـــا عالًيـــا وروًحـــا 
وطنيـــة ُجبـــل عليها شـــعب البحرين 
حفاظـــا على أمـــن المملكة وســـامة 

أهلها.
وشّدد وزير شـــؤون اإلعام على أن 
المتابعـــة الحثيثة لولـــي العهد نائب 
القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
خليـــف على مدار الســـاعة لتطورات 

مملكـــة  وإجـــراءات  الفيـــروس 
البحريـــن االحترازيـــة لمنع انتشـــاره 
في الباد، تأتي ضمن حرص ســـموه 
ومتابعته الشـــخصية؛ لضمان توفير 
كافة الخدمـــات الصحية للمواطنين 
والمقيميـــن، وتقديم أفضـــل الرعاية 
الصحيـــة لهـــم، وجعـــل ســـامة أهل 

البحرين على رأس األولويات.
وأكد أن ســـمو ولي العهـــد هو القلب 
النابـــض لشـــباب الوطن ومســـتقبله، 
وخيـــر قـــدوة فـــي القيـــادة والتفاني 
للوطـــن  خدمـــة  الجـــاد  والعمـــل 
وتحقيًقـــا لتطلعـــات المواطنيـــن في 

الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة  ظـــل 
بقيادة عاهـــل الباد صاحب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
وأعرب عـــن بالغ التقديـــر واالمتنان 
والجـــوازات  الجنســـية  لشـــؤون 
واإلقامة وشـــؤون الجمارك وشؤون 
الطيـــران المدنـــي واألجهـــزة األمنية 
ولكافـــة أجهـــزة الدولة ومؤسســـاتها 
مـــن  بالنهـــار؛  الليـــل  تواصـــل  التـــي 
أجـــل ســـامة الوطـــن والتأكـــد مـــن 
عـــارض  أي  مـــن  البحريـــن  خلـــو 
صحـــي بكفـــاءة واســـتدامة، مضيًفا 
أن التعـــاون والتنســـيق بيـــن جميـــع 

الجهـــات المعنية بمختلف القطاعات 
القـــدرات  تســـخير  إلـــى  يهـــدف 
واإلمكانـــات الوطنيـــة كافـــة لما فيه 

مصلحة الوطن والمواطنين. 
وأشـــار إلى أن تفانـــي أبناء البحرين 
البـــررة في الدفاع عـــن وطنهم ليس 

ُعـــرف  المســـتغرب، فلطالمـــا  باألمـــر 
شـــعب البحريـــن الوفـــي بالشـــجاعة 
المواقـــف  مختلـــف  فـــي  والتاحـــم 

والظروف.
والمقيميـــن  بالمواطنيـــن  وأهـــاب 
إلـــى اســـتقاء األخبار مـــن مصادرها 
خلـــف  االنجـــرار  وعـــدم  الرســـمية 
الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، 

اإلعـــام  شـــؤون  وزارة  أن  مؤكـــدا 
وعبـــر مختلف منصاتهـــا التلفزيونية 
تضـــع  واإللكترونيـــة  واإلذاعيـــة 
المواطنين والمقيمين أوال بأول في 
صورة المستجدات، وستستمر على 
هـــذا النهـــج انطاقا من مســـؤوليتها 
المعلومـــة  تقديـــم  فـــي  الوطنيـــة 
الدقيقة الموثوقة بكفاءة وشفافية.

المنامة - بنا

علي الرميحي

الرميحي يشيد بالتوجيهات والمتابعة 
الشخصية لسمو ولي العهد على مدار الساعة

ضرورة استقاء األخبار من مصادرها 
الرسمية وعدم االنجرار خلف الشائعات
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المنامة - بنا

جاللة الملك يهّنئ 
رئيس الدومينيكان 

بذكرى االستقالل

الجالة  الــبــاد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
جمهورية  رئــيــس  ــى  إل تهنئة  برقية 
وذلك  ميدينا،  دانيلو  الدومينيكان 

بمناسبة ذكرى استقال باده.

أشــاد بما قدمه الرئيس الراحل لألمة كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر

ا السيسي بوفاة الرئيس مبارك جاللة الملك يعّزي هاتفيًّ

ا  أجـــرى عاهـــل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، أمس اتصاال هاتفيًّ
مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث أعرب 
جالتـــه خالـــه عن صادق تعازيه ومواســـاته إلى فخامته بوفاة الرئيس المصري األســـبق 
محمد حسني مبارك، مشيًدا بما قدمه الرئيس الراحل رحمه هللا لوطنه وأمته كأحد قادة 
وأبطـــال حـــرب أكتوبـــر المجيدة، كما أبلغه بنقل خالص العزاء والمواســـاة ألســـرة الرئيس 
الراحـــل محمد حســـني مبـــارك، ضارًعا جالته إلى البـــاري جلت قدرته أن يتغمده بواســـع 
رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم عائلته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
وقد أعرب الرئيس عبدالفتاح السيســـي عن عميق شـــكره وتقديره لصاحب الجالة على 
تعازيـــه ومواســـاته ومـــا أبداه جالتـــه من مشـــاعر صادقة ونبيلة تجســـد عمـــق العاقات 
األخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، سائا المولى أن يحفظ جالته 

ويمتعه بوافر الصحة والسعادة.

المنامة - بنا

عبدالفتاح السيسي جاللة الملك

جاللة الملك يؤكد 
دوما أن ما يمس 

مواطنا واحدا 
أو مقيما يمس 

الوطن بأكمله



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

“أمانة الشورى”: خطة احترازية للتعامل مع “كورونا”

تجنيب ارتياد المساجد والمآتم للعائدين من السفر

ــل ــاعات العمـ ــال سـ ــازات خـ ــات والقفـ ــس الكمامـ ــن بلبـ ــزام الموظفيـ إلـ

“الجعفرية” تصدر عددا من اإلرشادات وتشكل فريق عمل لمتابعة تكليف مجلس الوزراء

أكــد األميــن العــام لمجلــس الشــورى المستشــار أســامة العصفــور أن األمانــة 
العامــة للمجلــس وضعت خطــة احترازية وتوعوية لمنتســبي األمانة العامة؛ 
مــن أجــل التعامــل مع فيروس كورونا )كوفيد 19(، وذلك بناًء على توجيهات 
من رئيس المجلس علي الصالح، وحرًصا على سالمة الموظفين واالطمئنان 

على صحتهم.

الصحـــة  لجنـــة  إنَّ  العصفـــور  وقـــال 
والســـامة باألمانـــة العامـــة للمجلـــس 
توعـــوي  برنامـــج  بتنفيـــذ  بـــدأت 
للموظفيـــن، فـــي كيفيـــة الحفاظ على 
أعلـــى درجـــات الوقايـــة، وذلـــك عـــن 
الورقيـــة،  المطويـــات  توزيـــع  طريـــق 
ووضـــع الملصقات في كافـــة المباني، 
المعلومـــات  إرســـال  إلـــى  إضافـــة 
اإللكترونـــي  البريـــد  عبـــر  التوعويـــة 

لجميع منتسبي األمانة العامة.
عمـــدت  اللجنـــة  أنَّ  العصفـــور  وذكـــر 

إلـــى التواصل والتنســـيق مع عدد من 
وزارة  فـــي  والمعنييـــن  المســـؤولين 
االحترازيـــة  الخطـــة  حـــول  الصحـــة 
التي تم اعتمادهـــا، إضافة إلى توفير 
المنشورات التوعوية، واالطاع على 
آخر المســـتجدات المتعلقـــة بفيروس 
كورونـــا، مشـــيًرا إلـــى أنـــه تـــم اتخـــاذ 
اإلجراءات الازمة لزيادة عدد أجهزة 
التعقيـــم المتوفرة في مباني وإدارات 

المجلس واألمانة العامة.
وأشـــار العصفـــور إلـــى أنه تـــم إباغ 

الشـــركات المعنيـــة بتوفيـــر خدمات 
النظافـــة والدعـــم للمجلس، بضرورة 
الكمامـــات  بلبـــس  موظفيهـــا  إلـــزام 
العمـــل،  والقفـــازات خـــال ســـاعات 
إلـــى جانـــب تدريبهـــم علـــى الطـــرق 
ومســـح  تنظيـــف  فـــي  الصحيحـــة 

األرضيـــات واألســـطح، واســـتخدام 
الصابـــون والمعقـــم لأليـــدي، إضافة 
إلـــى الحـــد مـــن اســـتعمال األوانـــي 
االســـتخدام،  المتعـــددة  الزجاجيـــة 
واســـتبدالها بأواني  ُتســـتخدم لمرة 

واحدة.
ولفـــت األمين العام لمجلس الشـــورى 
لمنتســـبي  إرشـــادات  هنـــاك  أّن  إلـــى 
بضـــرورة  للمجلـــس  العامـــة  األمانـــة 
التواصـــل مـــع إدارة الموارد البشـــرية 
فـــي حالـــة شـــعور أي مـــن الموظفيـــن 
بظهور أية أعـــراض بفيروس كورونا، 
علـــى  الموظفيـــن  حـــث  جانـــب  إلـــى 
اإلفصاح عن آخر الدول التي سافروا 
إليهـــا خال األســـابيع الماضية، وذلك 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  التخـــاذ 

والوقائية المعتمدة في هذا الشأن.

بنـــاًء علـــى التوجيـــه الصـــادر مـــن مجلس 
االعتياديـــة  جلســـته  خـــال  الـــوزراء 
األســـبوعية برئاسة ولي العهد نائب القائد 
مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب  األعلـــى 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بن حمد آل خليفة بشـــأن بتكليف 
والجعفريـــة  الســـنية  األوقـــاف  إدارتـــي 
بالمســـاهمة فـــي حملـــة التوعيـــة الوطنية 
 19 بفيـــروس كورونـــا المســـتجد كوفيـــد 
وبنـــاًء علـــى الخطـــاب الـــوارد مـــن وزيـــر 
العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف 
الملصقـــات  توزيـــع  إلـــى  اإلدارة  بـــادرت 
التوعوية التي أصدرتهـــا الحملة الوطنية 
المســـتجد  كورونـــا  فيـــروس  لمكافحـــة 
على المســـاجد والمآتم والحســـينيات في 
مختلـــف مناطق البحريـــن. وصرح رئيس 
األوقـــاف الجعفريـــة يوســـف الصالـــح بأن 

إدارة األوقـــاف الجعفرية قامت بتشـــكيل 
فريق عمل لمتابعة هذا التوجيه، ويتكون 
الفريـــق مـــن ثاثـــة أقســـام هـــي: اإلعـــام 
والعاقات العامة وقسم البحوث وشؤون 
الهندســـية  الخدمـــات  وقســـم  المســـاجد 
الملصقـــات  هـــذه  لتوزيـــع  والصيانـــة 
علـــى وجـــه الســـرعة بمقتضـــى التوجيـــه؛ 
للمساهمة في تعزيز الصحة العامة. وعلى 
صعيـــد متصـــل أصـــدرت اإلدارة نصائـــح 
وإرشـــادات توجيهيـــة لمرتادي المســـاجد 
والمآتـــم ومواكب العـــزاء. وتضمنت عددا 

من االرشادات المهمة، وهي:
الصحيـــة  بالتعليمـــات  التـــام  االلتـــزام   1-
والجهـــات  الصحـــة  وزارة  عـــن  الصـــادرة 

الرسمية المختصة.
والمآتـــم  المســـاجد  ارتيـــاد  تجنـــب   2-
والمواكـــب بالنســـبة للعائديـــن من الســـفر 
عمومـــا، والقادميـــن مـــن الدول المتفشـــي 

فيها المرض خصوصا.
والمآتـــم  المســـاجد  ارتيـــاد  تجنـــب   3-
والمواكب بالنســـبة للمرضى عموما وذوي 

األمراض المزمنة خصوصا.
والمآتـــم  المســـاجد  ارتيـــاد  تجنـــب   4-
والمواكـــب بالنســـبة لكبار الســـن خصوصا 

المصابين بأمراض مزمنة.
-5 اإلبقاء على مسافة كافية في الجلوس 

داخل المسجد / المأتم.
-6 تجنـــب التقبيل عنـــد التحية واالكتفاء 

بالسام فقط.
-7 تجنـــب اصطحاب األطفال عند حضور 

المساجد والمآتم والمواكب.
-8 تجنـــب جميـــع الفعاليـــات العامـــة فـــي 
األماكـــن التي يعلـــن عن اكتشـــاف حاالت 

مصابة فيها.
-9 غســـل اليديـــن جيدا بالمـــاء والصابون 
أو المواد المطهرة األخرى التى تســـتخدم 

لغســـيل اليديـــن، خصوصا بعد الســـعال أو 
العطس.

-10 المحافظة على النظافة الشخصية مع 
الحرص على نظافة األسطح واألرضيات. 
وتجنـــب مامســـة العينين واألنـــف والفم 

باليدين.
-11 ارتـــداء الكمامـــات عنـــد التعامـــل مـــع 
حاالت مشـــتبه إصابتها، والمحافظة على 

العادات الصحية.
-12 تجنـــب البقـــاء لفتـــرات طويلـــة فـــي 
األماكن المغلقة واالقتصار على الصلوات 

وأوقات القراءة الحسينية فقط.
-13 اســـتخدام المناديـــل عنـــد الســـعال أو 
العطس والتخلص منها في ســـلة النفايات 

بطريقة صحيحة.
المكشـــوف  األكل  تنـــاول  تجنـــب   14-
المأمونـــة  باألطعمـــة  عنـــه  واالســـتعاضة 

صحيا.

أسامة العصفور

القضيبية - مجلس الشورى

المنامة - األوقاف الجعفرية

local@albiladpress.com
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ضرورة االمتناع عن السفر إلى الدول الموبوءة
ـــا” “األعلـــى اإلســـامي” يدعـــو للتحلـــي بالمســـؤولية الازمـــة لمواجهـــة “كورون

أصــدر المجلــس األعلى للشــؤون اإلســالمية أمس بيانا جاء فيما يلــي: يتابع المجلس 
باهتمــام بالــغ تداعيــات انتشــار فيــروس الكورونــا )كوفيــد 19( فــي العالــم، ووصولــه 
مؤخًرا إلى بالدنا العزيزة، وإنه ليثمن عالًيا في هذا الصدد الجهود الحكومية الكبيرة 

في مواجهة هذا الفيروس، والحد من آثاره.

وإن هللا ســـبحانه وتعالى حـــث في كتابه 
الكريـــم على الطهـــارة، واعتبرها من أرقى 
الســـلوكيات التي تؤهل العبد ليفوز بحب 
هللا تعالى لمن يتصف بها، فيقول سبحانه 
اِبيَن َوُيِحبُّ  وَّ وتعالـــى: ))ِإنَّ اللََّه ُيِحـــبُّ التَّ
التوجيهـــات  جـــاءت  كمـــا  ِريـــَن((.  اْلُمَتَطهِّ
النبويـــة بالتحذيـــر مـــن العـــدوى، فيقـــول 
رســـول هللا )ص(: “إذا ســـِمعتم بالطاعـــون 
بأرٍض فا تدخلوها، وإذا وَقع بأرٍض وأنتم 
فيهـــا فا َتخرجـــوا منها”، كما حـــذر ونهى 
النبي من بعض السلوكيات الخاطئة التي 
تصيب المجتمع باألوبئة وانتشـــار المرض 

حتى أنه نهى عن أن يتنفس الشـــارُب في 
ْس  الماء بقوله: “ِإَذا َشِرَب َأَحُدُكْم َفاَ َيَتَنفَّ
ِفي اإِلَناِء”، فيجب على كل إنســـان اتخاذ 
جميع إجراءات الوقاية للعمل على حماية 
نفســـه ومجتمعـــه. فجـــاء اإلســـام ليحث 
النـــاس علـــى الوقايـــة التـــي تمنـــع الضـــرر 
وتعمل على ســـامة اإلنسان من األمراض 
آداب  اتبـــاع  والمخاطـــر وذلـــك بضـــرورة 
وســـلوكيات معّينة في الحياة للوقاية من 
األمـــراض واألوبئـــة، فالطهـــارة والنظافـــة 
في حياة المســـلم منهج حياة ألن الطهارة 
أقـــوى ســـبل الوقاية لحمايـــة المجتمع من 

األضرار والمخاطر التي تصيبه.
مـــن  انطاقـــا  المجلـــس،  يدعـــو  ولذلـــك 
الشـــرعية والوطنيـــة، جميـــع  مســـؤوليته 
المواطنيـــن والمقيمين إلى االلتـــزام التام 
بالتعليمـــات واإلجـــراءات الطبية الازمة، 
المعنيـــة؛ حفظـــا  والتعـــاون مـــع الجهـــات 
للمصلحـــة  ومراعـــاًة  واآلخريـــن،  للنفـــس 
العامـــة. ويشـــدد المجلـــس علـــى ضـــرورة 

االمتنـــاع عن الســـفر إلى الدول المتفشـــي 
فيها هذا الفيروس، ويؤكد أهمية التحلي 
بالمســـؤولية الازمـــة لـــدى كل مـــن تظهـــر 
عليـــه أعراض المـــرض، أو يأتي إلى الباد 
مـــن إحـــدى الـــدول الموبـــوءة، بـــأن يبادر 
بإخبـــار الجهـــات المعنيـــة ويتعـــاون معها؛ 

حمايًة لنفسه وأهله ومواطنيه.
كما يدعو المجلس إلى األخذ باإلجراءات 
الوقائيـــة الازمة فـــي المحافل العامة في 
ضوء توجيهات الجهات الطبية المختصة، 
وخصوًصا في صلوات الجمعة والجماعة، 
وفـــي االحتفـــاالت الدينيـــة واالجتماعية، 
وينصح كل من يشـــعر بأعـــراض ألمراض 
أن  شـــابهها  ومـــا  والســـعال  كاإلنفلونـــزا 
يتجنـــب االختاط باآلخرين، فإن ســـامة 
األنفـــس وحماية المجتمعـــات من مقاصد 
الديـــن التـــي ال يجوز شـــرًعا التفريط فيها 

أو التساهل بحرمتها.

المنامة - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

المنامة - هيئة البحرين للسياحة والمعارض

تنفيذا لإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية الازمة للتصدي لفيروس الكورونا 
ومنـــع انتشـــاره، وعلى ضوء إلـــزام جميع مكاتب الســـفر والســـياحة بالوقف الفوري 
للعروض الترويجية للسفر إلى إيران، فقد قامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
وبالتنســـيق مع إدارة التفتيش وإدارة التســـجيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة 
والســـياحة بغلـــق اثنيـــن من مكاتب الســـفر غير المرخصـــة التي تقـــوم باإلعان عن 
عـــروض ترويجية لعـــدد من الوجهات الســـياحية ومن ضمنها إيـــران دون الحصول 
على الترخيص المطلوب. وأكدت هيئة البحرين للســـياحة والمعارض أنها مســـتمرة 
فـــي أعمال الرقابة بالتنســـيق مع جميع الجهات المختصـــة خصوصا وزارة الصناعة 
والتجارة والســـياحة ووزارة الصحة ومباشـــرة جميع االجـــراءات القانونية الرادعة 
للمخالفيـــن وإنزال أقصـــى العقوبات وفق ما تنظمه القوانين المعمول بها في مملكة 
البحريـــن ومـــا تتطلبـــه مقتضيـــات المصلحـــة العامة مشـــددة “في هذا اإلطـــار على 
المسؤولية التي تقع على عاتق مكاتب السفر والسياحة لما تتطلبه الظروف الراهنة 

من االلتزام التام بالقرارات والتعليمات الصادرة لها”.

غلق مكتبي سفريات غير مرخصين روَّجا لوجهات محظورة

المنامة - بنا

أعلنـــت وزارة الصحـــة، وفـــي إطار 
الحملة الوطنيـــة لمكافحة فيروس 
كورونـــا )كوفيـــد 19(، أنهـــا ســـتقوم 
لفحـــص جميـــع  مواعيـــد  بتحديـــد 
الذيـــن  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
تواجـــدوا فـــي إيـــران خـــال شـــهر 
فبرايـــر الجـــاري؛ لضمـــان الحفـــاظ 
علـــى صحتهـــم وســـامتهم والتأكد 
من خلوهـــم من اإلصابـــة بفيروس 

كورونا )كوفيد 19(.
وأهابت الـــوزارة بجميع المواطنين 
إيـــران  مـــن  القادميـــن  والمقيميـــن 
الشـــهر  قـــام بزيارتهـــا فـــي  أو مـــن 
الجاري االتصال علـــى الرقم )444( 
لجدولة موعـــد الفحص، منوهة أن 

على جميـــع المواطنيـــن والمقيمين 
اإلرشـــادات  بتطبيـــق  االلتـــزام 
مـــن  الصـــادرة  كافـــة  والتعليمـــات 
الجميـــع  ســـامة  لضمـــان  الـــوزارة؛ 
اإلجـــراءات  اتبـــاع  وضـــرورة 
االحترازيـــة، ومـــا تـــم اإلعـــان عنه 
مـــن تدابيـــر وقائيـــة وفًقـــا للمعايير 
الدوليـــة، كمـــا يتوجب علـــى جميع 
فبرايـــر  فـــي شـــهر  ايـــران  زار  مـــن 
الجـــاري البقـــاء فـــي مقـــر ســـكنهم 
فـــي غرفـــة منفصلة، حتـــى جدولة 
موعـــد الفحـــص وإتبـــاع التعليمات 
التي ســـتعطى لهم مـــن قبل الفريق 
الطبي، مع ضرورة تجنب االختاط 

باآلخرين.

“الصحة” تعتزم فحص من زاروا إيران خالل فبراير

“الصحة”: 33 إصابة بـ “كورونا” بزيادة 7 حاالت قادمة من إيران
ضــرورة التــزام الجميــع باالرشــادات والتعليمــات لضمــان سامتـهــم

أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن ارتفـــاع العـــدد اإلجمالـــي 
للحـــاالت المصابـــة إلـــى 33 حالـــة فـــي المملكـــة بعـــد 
تســـجيل 7 حـــاالت جديـــدة مصابـــة بفيـــروس كورونا 
)كوفيـــد 19(، مشـــيرًة إلـــى أن الحـــاالت تـــم اكتشـــافها 
قبـــل دخولها مملكة البحريـــن وهي لمواطنات قادمات 
عـــن طريق رحات جوية غير مباشـــرة مـــن إيران عبر 
مطار البحرين الدولـــي، حيث أجريت لهم الفحوصات 
الازمـــة فـــور وصولهـــن إلـــى مطـــار البحريـــن الدولـــي 
فـــي القاعـــة المخصصـــة لذلـــك وتـــم وضعهـــن بالحجر 
الصحـــي االحترازي، وتابعت الوزارة أن فور االشـــتباه 
بإصابتهـــن بالفيـــروس تـــم اتخاذ اإلجـــراءات الصحية 
الازمة وأظهـــرت نتائج التحاليـــل المخبرية إصابتهن 
بالفيـــروس، وعلى إثرها تم اتخـــاذ اإلجراءات الازمة 
لنقلهـــن فـــوًرا إلـــى مركز إبراهيـــم خليل كانـــو الصحي 

بمنطقة السلمانية لتلقي العاج والرعاية الازمة.

هـــي  الحـــاالت  إحـــدى  أن  الصحـــة  وأوضحـــت وزارة 
لمواطن قادم أيضا من إيران وقد وصل إلى الباد قبل 
إعان إيران انتشـــار فيروس الكورونا )كوفيد 19( في 
مدنهـــا، وقد قام باالتصـــال بالرقم المخصص 444 فور 
شـــعوره باألعـــراض المرتبطـــة بفيـــروس الكورونا وتم 
نقله باإلســـعاف المخصص لمثل هـــذه الحاالت واتباع 
اإلجراءات المعمول بها لعزله ومتابعة عاجه، والقيام 
بعـــزل وفحص المخالطيـــن له في المراكـــز المخصصة 
لذلـــك. وتهيب الـــوزارة بجميع المواطنيـــن والمقيمين 
القادميـــن مـــن إيـــران أو مـــن قـــام بزيارتها في الشـــهر 
الجـــاري بضـــرورة االتصـــال علـــى الرقـــم 444 لجدولة 
موعدًا للفحص حيث أنهم قد يشكلون مصدرًا النتشار 

الفيروس بين عائاتهم والمجتمع.
منوهـــًة الـــوزارة بأهمية التـــزام الجميـــع بتطبيق كافة 
اإلرشـــادات والتعليمـــات الصادرة عنها لضمان ســـامة 
الجميـــع وضرورة اتباع اإلجراءات االحترازية، وما تم 

اإلعان عنه من تدابيـــر وقائية وفًقا للمعايير الدولية، 
كما يتوجب على جميع من زار ايران في شـــهر فبراير 
الجـــاري البقـــاء فـــي مقر ســـكنهم فـــي غرفـــة منفصلة، 
حتـــى جدولة موعـــدًا للفحص واتبـــاع التعليمات التي 
ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب 
االختاط باآلخرين، منوهة الوزارًة بأن جميع الحاالت 
المصابـــة تخضـــع لمتابعـــة مســـتمرة وعنايـــة مـــن قبل 

الفريق الطبي المختص.
وأكدت وزارة الصحة بأن صحة المواطنين والمقيمين 
أولوية قصوى وتسعى من خال ما تتخذه بالتعاون مع 
الجهـــات المعنية خاصة في المنافذ الرئيســـية للمملكة 
المتمثلة في مطار البحرين الدولي وشـــؤون الموانىء 
والماحة البحرية للحفاظ على ســـامة الحدود البرية 
والبحريـــة والجوية هي ضمن اإلجـــراءات االحترازية 
المســـافرين  وســـامة  ســـامتهم  لضمـــان  والوقائيـــة 

القادمين من إيران والدول الموبوءة.

المنامة - بنا

الجنبية - المحافظة الشمالية

المنامة - بنا

انطاقًا مـــن الحرص والمســـؤولية 
الصحيـــة والوطنيـــة، أكـــد محافظ 
المحافظة الشـــمالية علي العصفور 
والتقييـــد  الحـــرص  ضـــرورة 
الوقائية  واإلرشـــادات  بالتعليمـــات 
لتجنـــب اإلصابة بفيـــروس كورونا 
كوفيـــد 19 عبـــر تجنـــب التجمعات 
المزدحمـــة  األماكـــن  فـــي مختلـــف 
خصوصـــًا فـــي المناطـــق التـــي تـــم 
فيهـــا اإلعـــان عـــن وجـــود إصابـــة 
أو اشـــتباه بالفيـــروس، داعيـــًا إلـــى 
عـــدم التهويـــل واإلثـــارة واســـتقاء 
المعلومات من مصادرها الرســـمية، 
األخبـــار  وتـــداول  نقـــل  وعـــدم 
والمعلومات المغلوطة في وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي، جـــاء ذلـــك 
باإلشارة إلى المستجدات الصحية 
الراهنـــة بعـــد اإلعان عن تســـجيل 
عدد مـــن الحاالت المؤكـــد إصابتها 

بالفيروس.
ودعـــا العصفـــور فـــي بيـــان أمـــس، 
القائميـــن علـــى مختلـــف الفعاليات 
خصوصـــًا  والدينيـــة،  االجتماعيـــة 
والمواكـــب  والمآتـــم  المســـاجد 
مناطـــق  مختلـــف  فـــي  الحســـينية 
المحافظـــة الشـــمالية إلـــى تطبيـــق 
التـــي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
والجهـــات  الصحـــة  وزارة  أعلنتهـــا 
فـــي تجنـــب  المختصـــة،  الرســـمية 
التجمعـــات العامـــة في المناســـبات 
االجتماعيـــة والدينيـــة، ســـواًء في 
األماكن المقفلة كالمســـاجد والمآتم 
المفتوحـــة  األماكـــن  أو  والقاعـــات 
التي تستقطب التجمعات البشرية 
كمواكـــب العزاء وغيرها، داعيًا هللا 
العلـــي القديـــر أن يحفـــظ البحرين 
وأهلهـــا، وأن يديم علينا نعمه كافة 
باألمن واآلمان والصحة والعافية.

أعلنــت شــؤون الطيــران المدنــي فــي مملكــة البحريــن عــن تقليل 
عــدد الرحــالت القادمــة مــن دول المنطقــة وتمديــد تعليــق جميع 
الرحــالت القادمــة من مطار دبي الدولي ومطار الشــارقة الدولي 
لمــدة 48 ســاعة إضافيــة ضمــن اإلجــراءات االحترازيــة؛ للحفاظ 
علــى ســالمة المواطنيــن والمقيمين مــن فيروس كورونــا )كوفيد 

19( ومكافحته والتصدي له.
عنايـــة  أمـــس،  بيـــان  فـــي  ولفتـــت 
المســـافرين البحرينيين والمقيمين 
المتواجديـــن في الـــدول الموبوءة 
 )19 )كوفيـــد  الكورونـــا  بفيـــروس 
االتصـــال علـــى الرقـــم 17227555 
+973. وأكدت بأنها تقوم بالتعاون 
مع كافـــة الجهـــات المعنيـــة باتخاذ 
مـــن  للوقايـــة  الازمـــة  التدابيـــر 
 ،)19 )كوفيـــد  الكورونـــا  فيـــروس 
واتبـــاع ما تم اتخاذه من إجراءات 
احترازية في هذا الشـــأن لمكافحة 

 )19 )كوفيـــد  الكورونـــا  فيـــروس 
للحفـــاظ  انتشـــاره  مـــن  والحـــد 
علـــى صحـــة وســـامة المواطنيـــن 
شـــؤون  وشـــددت  والمقيميـــن. 
الطيـــران المدنـــي فـــي هـــذا الصدد 
علـــى جميـــع المســـافرين بضـــرورة 
التوعويـــة  باإلرشـــادات  االلتـــزام 
فيـــروس  مـــن  الوقايـــة  وطـــرق 
الكورونا )كوفيد 19( التي أصدرتها 
مـــع  والمتوافقـــة  الصحـــة  وزارة 

المعايير الدولية.

محافظ الشمالية: التقيد باإلرشادات لتفادي اإلصابة بـ “كورونا”

“شؤون الطيران المدني”: تقليل عدد 
الرحالت القادمة من دول المنطقة
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ــاء ــم ــاء وال ــرب ــه ــك ــم ال ــدع ــات جــديــدة ل ــئ ــداث ف ــح ــت اس

مركـز صحـي ألهالـي الـدرة وحـوار

مــّرر مجلــس بلــدي الجنوبية مقترًحا يقضي بتوفير أرض إلنشــاء مركز 
صحي في الدائرة العاشرة بالمحافظة الجنوبية.

وذكـــر مقدم المقتـــرح البلدي حزام 
الدوســـري أن المقترح جاء لحاجة 
المنطقـــة إلى مركـــز صحي يواكب 
تشـــهده  الـــذي  العمرانـــي  التوســـع 
مناطـــق الدائرة المتمثلـــة في جزر 
حـــوار وجـــزر درة البحريـــن وجزر 

مارينا.
وأشـــار إلـــى أنـــه فـــي حـــال عـــدم 
تمكـــن الـــوزارة مـــن إيجـــاد األرض 
المناســـبة للمشروع، فإن أحد مالك 
إحدى فلل جزر درة البحرين أبدى 
اســـتعداده التبـــرع بعقاره إلنشـــاء 

المستشفى.
 إلـــى ذلك، مـــّرر المجلـــس مقترًحا 
فئـــات  باســـتحداث  يقضـــي  آخـــر 
جديدة الســـتحقاق دعـــم الكهرباء 
والمـــاء، شـــملت منـــازل الزوجـــات 
فـــي حال التعدد، ومنـــزل المتوفى 
فـــي حـــال صعوبة تســـجيل الدعم 
باســـم أحـــد الورثـــة، إذا كان لـــكل 
منهـــم منـــزل منفصـــل، إضافة إلى 
األرملة والبحرينية غير المتزوجة، 
والبحرينيـــة المتزوجـــة مـــن غيـــر 

بحريني.

البلـــدي  المقتـــرح  مقـــدم  وقـــال 
إجـــراءات  إن  بوبشـــيت  عبـــدهللا 
اســـتحقاق الدعم للكهربـــاء والماء 
تقتضي أن يكون الحساب مسجالً 

باسم رب األسرة البحرينية، وذلك 
لحساب واحد فقط بحيث يتطابق 
مـــع بيانـــات العناويـــن فـــي هيئـــة 
المعلومات والحكومة اإللكترونية.

ال غياب

لـــم يــســجــل اجــتــمــاع مــجــلــس بــلــدي 
عشر  الــثــانــي  االعــتــيــادي  الجنوبية 
التشريعي  للفصل  الثاني  الــدور  من 

الخامس غياب أي من أعضائه.

تغطية الجلسة: 
سيدعلي المحافظة

حزام الدوسري

أحد الموظفين أثناء استخدامه معقم اليدين ضمن االجراءات االحترازية 
التي نفذتها بلدية الجنوبية لمكافحة فيروس “كورونا”

المقابر.. أغنى األوقاف السنية
ــة ــن س  200 ــر  ــ ــم ــ ــع ــ ب مــــســــاجــــد  هـــــدمـــــت  اإلدارة 

قال رئيس قســـم الخدمات الهندســـية 
الســـنية  األوقـــاف  بـــإدارة  والصيانـــة 
عبدهللا راشد إن المقابر تعد من أغنى 
الوقفيـــات، التـــي تتميز بريعهـــا العالي 

ومصاريفها المنخفضة.
ولفـــت لدى حضـــوره اجتمـــاع مجلس 
طلبـــات  لمناقشـــة  الجنوبيـــة  بلـــدي 
بـــإدارة  المتعلقـــة  البلـــدي  المجلـــس 
األوقاف الســـنية، إلى أنه يجري العمل 
مـــع شـــركات  الســـنوي  التعاقـــد  علـــى 
تتولـــى مهام تنظيـــف المقابر، الســـيما 
مع توافر الميزانيات وكثرة الشـــكاوى 

المتعلقة بمستوى نظافة المقابر.
وذكـــر أن اإلدارة تعمـــل على افتتاح 4 
صاالت مناســـبات “فخمة” خالل العام 
الجـــاري، تتـــالءم فـــي تصميماتهـــا مع 
ثقافة وطبيعة المنطقة التي تقع فيها.
وبيـــن أن الصاالت التـــي تعمل اإلدارة 

ا،  على إنشـــائها بعضها ســـيكون مجانيًّ
وبعضهـــا اآلخـــر برســـوم رمزيـــة، فيما 
ســـتخضع تســـعيرة يعضها علـــى نظام 

التشغيل لها.
 وأشـــار إلـــى أن اإلدارة تعمـــل كذلـــك 
على نقل التجربة السعودية من خالل 

إنشاء قصور أفراح.
وقـــال فيمـــا يتعلـــق بإنشـــاء الكبائـــن، 
إن وزيـــر العدل والشـــؤون اإلســـالمية 
واألوقـــاف أصـــدر قـــراًرا خالل الشـــهر 
الفائـــت بإيقـــاف إقامـــة الكبائـــن فـــي 
علـــى  وإن  المملكـــة،  مناطـــق  جميـــع 
بالنســـبة  مباشـــرة  الوزيـــر  مخاطبـــة 

للحاالت االستثنائية.
بنـــاء  إعـــادة  إلـــى  بالنســـبة  ولفـــت   
المســـاجد القديمـــة، أن اإلدارة هدمت 
ســـنة،   200 عمرهـــا  يفـــوق  مســـاجد 
بعضها في باربار والبديع وغيرها، مما 
دفع ديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية 
إلـــى تســـجيل مالحظـــة بهـــذا الشـــأن، 
وعليـــه فـــإن اإلدارة باتـــت تعمل على 
التاريخيـــة  الهويـــة  علـــى  الحفـــاظ 
والمعمارية للمساجد فيما تقوم به من 

أعمال هدم وترميم.

عبدالله راشد

ناقش المجلس سؤال البلدية إيمان 
التـــي  اإلجـــراءات  بشـــأن  القـــالف 
اتخذتهـــا البلديـــة الجنوبيـــة حيـــال 
صناديـــق جمـــع المالبـــس واللـــوازم 
للجمعيـــات  التابعـــة  المســـتعملة 

الخيرية الموزعة بالدائرة األولى.
الجهـــاز  القـــالف  البلديـــة  ودعـــت 
التنفيذي إلى ضرورة تطبيق قانون 
إشـــغال الطرق على هـــذه الصناديق 

المخالفة.
عـــام  مديـــر  بيـــن  جهتـــه،  مـــن   
عاصـــم  الجنوبيـــة  المنطقـــة  بلديـــة 
عمـــدت  البلديـــة  أن  عبداللطيـــف 
إلـــى وضـــع إشـــعارات باإلزالـــة على 
الصناديـــق، إال أنها ونزوالً عند طلب 
وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية 
بتأجيـــل أعمـــال اإلزالـــة، إلـــى حيـــن 
المعاييـــر  إعـــداد  مـــن  االنتهـــاء 
واالشـــتراطات الخاصة بها، توقفت 

عن إزالة الحاويات.
 ودعـــا القـــالف إلـــى الجلـــوس مـــع 
المعنيين فـــي وزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة للتنســـيق فيمـــا بينهـــم 
بشـــأن هذه الصناديـــق، وأن البلدية 
مســـتعدة لتنفيـــذ مـــا يتـــم التوافـــق 

عليه بين الطرفين.

وعلـــق على إصـــرار البلديـــة القالف 
العمـــل  علـــى تجاهـــل طلـــب وزارة 
بتأجيل أعمال اإلزالة، أن اســـتجابة 
علـــى  تقتصـــر  لـــن  لطلبهـــا  البلديـــة 
مخالفـــة دون أخرى، وإنما ستشـــمل 
جميـــع مخالفـــات إشـــغال الطرق، إذ 

إنه ال يصح تجزئة المخالفات.

إيمان القالف

ــا ــ ــ ــه ــ ــ ــت ــ ــ ــى إزال ــ ــ ــل ــ ــ ــر ع ــ ــ ــص ــ ــ الــــــــقــــــــاف ت

“العمل” تتشّفع لصناديق المالبس المستعملة لدى “البلديات”

مـــّرر مجلـــس بلـــدي الجنوبيـــة عـــدًدا من 
المقترحات التي تتضّمن تسمية شارعين 

ودوار في المحافظة الجنوبية.
ونّص المقترح األول على تســـمية الدوار 
المقابل لبلدية مدينة عيســـى الواقع على 

شارع القدس باسم دوار البلدية.
وبّين مقدم المقترح مال هللا شـــاهين أن 
الـــدوار يقع بالقرب من أحـــد معالم العمل 
البلدي في مملكة البحرين، والمتمثل في 
بلديـــة مدينـــة عيســـى، وهو مبنـــى قديم 
يخدم شريحة واسعة من أهالي المنطقة 
الجنوبية. ولفت إلى أن التســـمية جاءت 
منســـجمة مـــع مـــا تعـــارف عليـــه أهالـــي 
المنطقـــة الجنوبيـــة بشـــكل عـــام وأهالي 
مدينة عيسى بشكل خاص على تسميته 
بـــدوار البلديـــة، األمـــر الذي من شـــأنه أن 

يعّزز هذه التسمية بشكل رسمي.
وشـــمل المقتـــرح الثانـــي تغييـــر تســـمية 
الشـــارع رقم 36 بمجمـــع 741 في البحير 

إلى “شارع المملكة”.
عبـــدهللا  البلـــدي  المقتـــرح  مقـــدم  وذكـــر 
عبداللطيـــف أن إطـــالق تســـمية المملكـــة 
على الشارع تأتي نظًرا لكونه يعد شارًعا 
ا، يصل إلى أحدث مشروع إسكاني  حيويًّ
إســـكان  وهـــو  الجنوبيـــة  المنطقـــة  فـــي 
البحيـــر، وكونه يمر بالعديـــد من المرافق 
وممشـــى  والجمعيـــات  كالمستشـــفيات 

االستقالل والمنشئات التعليمية.

وتضمـــن المقترح الثالث تســـمية الطريق 
رقم 1315 بمجمع 913 بمنطقة البوكوارة 

في الرفاع بشارع البوكوارة.
وأشار مقدم المقترح البلدي خالد جناحي 
إلـــى أن الطريـــق المقترح تســـميته يعتبر 
أحد أهم الشوارع التجارية المعروفة في 
مملكة البحرين، كما أن األهالي ومرتادي 
المنطقـــة تعارفـــوا على تســـميته بشـــارع 

البوكوارة.

وافـــق مجلس بلدي الجنوبيـــة على مقترح يدعو إلى 
وقـــف ظاهرة توزيع اإلعالنـــات الدعائية والملصقات 

على المنازل والسيارات.
وقبـــل التصويت، تطّرق البلدي مال هللا شـــاهين إلى 
ظاهرة حجز المركبات لمواقف بعض األسواق بغرض 
اســـتخدامها في اإلعالن عن خدماتها في نقل األثاث 

وغيرها من الخدمات المماثلة.
 وبّيـــن مديـــر عـــام بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة عاصم 
عبداللطيـــف أن إعالنـــات المركبـــات منهـــا مـــا يكـــون 

ا. ا ومنها ما يكون تعريفيًّ دعائيًّ
ولفت إلى أن اشـــتراطات تســـجيل المركبات تتضّمن 
عـــدم تســـجيل المركبة قبـــل تأكيد صاحبهـــا امتالكه 

ترخيصـــًا مـــن البلديـــة بلصـــق اإلعالنـــات ذات الطابع 
الدعائي.

 إلى ذلك، عّبر المجلس عن اتفاقه مع مقترح مجلس 
النواب بشـــأن معاملة المرأة البحرينية المتزوجة من 
أجنبـــي معاملة البحرينية المتزوجة من مواطن فيما 

يخص الرسوم البلدية.

خالد جناحي

مال الله شاهين

بالمنطقة عــلــيــه  ــارف  ــع ــت م ــو  ــاه م مـــع  لتنسجم 

تغيير تسميات دوار وشارعين في الجنوبية

ال لتوزيع اإلعالنات على المنازل والسيارات
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اجتمع وزير النفط الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة، على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي الحتجاز واســتخدام وتخزين الكربون “آي 
سي سي يو إس 2020” بمدينة الرياض، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية )شلمبرجير – اير برودكت – جي.اكس(، بحضور عدد 
مــن المســؤولين فــي الهيئــة الوطنيــة للنفــط والشــركات النفطية؛ لمناقشــة عدد من المواضيــع ذات العالقة وتعزيز ســبل التعاون مــع البحرين في 

المشاريع النفطية والبيئية.

وأشـــاد بما تقوم به هذه الشركات العالمية 
الفنيـــة والتقنيـــة  الخدمـــات  فـــي تزويـــد 
والتكنولوجيـــة في هذا المجـــال الحيوي، 
بـــه الشـــركات مـــن مشـــاريع  ومـــا قامـــت 
متخصصـــة فـــي هـــذا الشـــأن الرامـــي إلى 
تطويـــر المنتوجـــات مـــن خـــال تحويـــل 
المـــوارد الطبيعيـــة الى غاز منتـــج للطاقة 
والوقـــود والمـــواد الكيميائية، مشـــيرا إلى 
مـــا تتمتع بـــه الشـــركات من ســـمعة عالية 

وخبرات واسعة في هذا المجال.

تعزيز فرص االستثمار

مـــع  الوزيـــر  ناقـــش  االجتمـــاع،  وأثنـــاء 

المواضيـــع  أهـــم  التنفيذييـــن  الرؤســـاء 
النفطية ذات العاقة وسبل تعزيز التعاون 
فـــي تطوير القطاع النفطـــي في البحرين، 
عبر تعزيز فرص االســـتثمار في المشاريع 
اإلنتـــاج  زيـــادة  إلـــى  الراميـــة  الحيويـــة 
وتعزيز االقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهم 
المشاريع والمبادرات التي نفذتها المملكة 
في الشـــأن البيئي؛ بهـــدف المحافظة على 
المنـــاخ الـــذي بـــات مـــن المهم علـــى جميع 
دول العالـــم المضـــي نحو تأســـيس العديد 
من المشـــاريع المعنية في المحافظة على 
تغييـــر المناخ وتنفيذ بنود اتفاقية باريس 

للتغير المناخي.

مـــن جانبهم، أعـــرب الرؤســـاء التنفيذيون 
عن جزيل الشكر والتقدير إلى وزير النفط 
علـــى حفاوة االســـتقبال وما تم مناقشـــته 
العاقـــة،  ذات  مشـــتركة  مواضيـــع  مـــن 
مثمنين عاليا هذا اللقاء الذي يعتبر فرصة 
طيبة لتعزيز التعاون مع البحرين في هذا 
الجانب التطويري، وبدور الهيئة الوطنية 
للنفـــط والغاز بقيـــادة وزير النفط الشـــيخ 
محمـــد بـــن خليفـــة آل خليفة فـــي تطوير 
القطـــاع النفطـــي، مشـــيدين بمـــا حققتـــه 
المملكـــة مـــن إنجازات طموحـــة من خال 
تدشـــين عدد من المشـــاريع النفطية التي 

ستساهم في تعزيز االقتصاد البحريني.

لقاء مع الشركات البحرينية

والتقـــى وزيـــر النفـــط عـــددا من الرؤســـاء 
التنفيذيين للشـــركات النفطيـــة البحرينية 
الواعـــد  الشـــباب  للوزيـــر  قدمـــوا  الذيـــن 

المتخصـــص في شـــؤون البيئـــة، إذ ناقش 
الشـــيخ محمد بن خليفة مع الشـــباب أهم 
القضايـــا العالميـــة في هـــذا الشـــأن، وأهم 
المشـــاريع التـــي نفذتهـــا البحريـــن الرامية 

إلـــى المحافظة على البيئة وتغيير المناخ، 
متمنيـــا لهـــم دوام التوفيـــق والنجـــاح في 
مجال عملهم وتحقيق ما يصبون إليه من 

تطلعات مستقبلية تخدم الوطن.

لقاء الشيخ محمد بن خليفة بعدد من الشركات النفطية 

الرياض - بنا

وزير النفط يبحث التعاون التكنولوجي والبيئي مع شركات عالمية
الكيميائيـــة والمـــواد  والوقـــود  للطاقـــة  منتـــج  لغـــاز  الطبيعيـــة  المـــوارد  تحويـــل 

“الغرفة” تدعم خطط التصدي لـ “كورونا”
ناشــدت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن القطــاع التجــاري في المملكــة بعدم رفع األســعار تأثًرا بالمســتجدات المتســارعة 
والظروف االســتثنائية جراء فيروس “كورونا”، خصوصا في مجال تجارة المواد الغذائية والمســتلزمات الطبية، مشــددة 

على أن المرحلة الراهنة تستدعي تحمل المسؤولية الوطنية من الجميع وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين.

وأوضحـــت الغرفـــة فـــي بيـــان لها، 
أن القطـــاع التجـــاري فـــي المملكـــة 
عـــادة مـــا يتأثـــر بممارســـات بعض 
العامليـــن فـــي المجـــاالت الحيوية 
مع استشـــعار ارتفاع أســـعار أنواع 
مـــن الســـلع، مثـــل تخزين عـــدٍد من 
البضائع تحســـًبا الرتفاع أســـعارها، 
بحركـــة  يضـــر  الـــذي  األمـــر  وهـــو 
السوق، ويؤثر على القوة الشرائية 
فـــي الباد، ويخالف أحكام القانون 
رقم )35( لســـنة 2012 بشأن حماية 

المستهلك.
وأشـــارت الغرفـــة إلـــى أنهـــا تبحث 

كافـــة اإلجـــراءات االحترازية التي 
يمكـــن اتخاذها تفاديا ألي معوقات 
قـــد تحـــدث فـــي الفتـــرة المقبلـــة، 
االســـتثنائية  للظـــروف  نتيجـــة 
الدولـــي  المجتمـــع  يعيشـــها  التـــي 
جـــراء انتشـــار فيـــروس “كورونـــا”، 
مطالبة الجميع بالعمل ضمن فريق 
أي  لمواجهـــة  الواحـــد،  البحريـــن 
طـــارئ، ولمـــا فيه خدمـــة االقتصاد 
الوطني، مؤكدة على دعمها الكامل 
لكافة جهـــود المملكة فـــي خططها 
للتصـــدي لفيـــروس “كورونـــا” وبما 
يســـهم فـــي الحفـــاظ على ســـامة 

أنهـــا  الغرفـــة  ونوهـــت  الجميـــع. 
ســـتتكاتف مع الجهات المعنية في 
األســـعار،  ثبـــات  لمراقبـــة  المملكـــة 
والتأكد من التزام الجميع باألسعار 
المتعارف عليها وفي حال مخالفة 
ذلـــك ســـيتم اتخـــاذ مـــا يلـــزم مـــن 

إجراءات قانونية ضد المخالفين.

إجراءات احترازية للبضائع 

الواردة

وصناعـــة  تجـــارة  غرفـــة  وأكـــدت 
اإلجـــراءات  كافـــة  أن  البحريـــن 
االحترازيـــة الازمـــة يتـــم اتخاذها 

من قبل الجهات المعنية، على كافة 
البضائـــع الـــواردة لمملكـــة البحرين 
كإجراء احترازي للتصدي لفيروس 
“كورونـــا”، مـــع التأكيـــد علـــى عـــدم 
للبـــاد،  الغذائـــي  باألمـــن  اإلخـــال 
منوهة بحـــرص الجهات الحكومية 
المعنيـــة علـــى حمايـــة المواطنيـــن 
والمقيميـــن من أية أضرار، ودورها 
في تسهيل وتيسير حركة البضائع، 
وبما ال يؤثر على الوضع االقتصادي 

في المملكة.

يذكـــر أن الغرفـــة شـــكلت في وقت 
ســـابق فريق عمل متكامل لدراسة 
اآلثار المترتبة على انتشار فيروس 
كورونـــا علـــى االقتصـــاد الوطنـــي، 
ولمتابعـــة التداعيـــات االقتصاديـــة 
وحصر التأثيرات الســـلبية النتشار 

هذا الوباء على شركات ومؤسسات 
القطـــاع الخاص بالمملكة، واقتراح 
الحلـــول العاجلـــة للحـــد مـــن تلـــك 
التأثيـــرات قدر اإلمـــكان، خصوصا 
على الشركات البحرينية المتعاملة 

مع السوق الصينية.

السنابس - الغرفة

دعت التجار لاللتزام 
بالمسؤولية وعدم 

رفع األسعار
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واشنطن - رويترز

عينــت مديــرة صنــدوق النقــد الدولــي كريســتالينا جورجيفــا أمــس األربعــاء، 
مديرة إدارة إفريقيا السابقة بالصندوق أنطوانيت سايح نائبة لها.

وشـــغلت ســـايح، وهـــي مـــن ليبيريـــا، 
منصب مدير إدارة إفريقيا بالصندوق 
في الفترة بين العامين 2008 و2016، 
وانضمـــت بعـــد ذلـــك وحتـــى اآلن إلى 
مركـــز التنميـــة العالميـــة البحثـــي في 
واشـــنطن. كمـــا كانـــت وزيـــرة للماليـــة 
فـــي ليبيريـــا فـــي الفتـــرة بيـــن عامـــي 
2006 و2008 وأمضـــت 17 عامـــا في 

العمل بالبنك الدولي. وستكون سايح 
واحـــدة مـــن أربعـــة نـــواب لجورجيفا 
وســـتعمل تحـــت إشـــرافها، لكنهـــا لـــن 
النائـــب  ليبتـــون  تحـــل محـــل ديفيـــد 
األول لهـــا وهـــو المنصـــب الثانـــي في 
الصندوق والذي يحظى شاغله بنفوذ 
كبير فيما يتعلق بسياسات الصندوق.

وقالـــت جورجيفـــا فـــي بيـــان ”تمثـــل 

أنطوانيـــت مزيجـــا نـــادرا مـــن القيادة 
المؤسسية والقدرة التحليلية العميقة 
والتزاما ثابتـــا بالعدالة“، مضيفة أنهما 
عملتا سويا لسنوات طويلة في البنك 

الدولي.

“سايح” نائبة لمديرة “النقد الدولي”
المنامة - المصرف المركزي

أعلـــن مصـــرف البحريـــن المركزي أنه تمـــت تغطية اإلصدار 
رقـــم ISIN BH00037151Z5( 1797(، مـــن أذونات الخزانة 
الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي 
نيابـــة عن حكومـــة البحريـــن. وتبلغ قيمة هـــذا اإلصدار 35 
مليون دينار لفترة اســـتحقاق 182 يوًما تبدأ فــــي 1 مارس 
2020 وتنتهـــي فـــي 30 أغســـطس 2020، وبلغ معدل ســـعر 
الفائـــدة على هـــذه األذونـــات 2.47 % مقارنة بمعدل ســـعر 
الفائدة ألذونات اإلصدار السابق بتاريخ 2 فبراير 2020، إذ 
بلغـــت 2.52 %. وبلغ معدل ســـعر الخصم 98.766 %، وتم 
قبـــول أقل ســـعر للمشـــاركة بواقـــع 98.760 %، علًما أنه قد 

تمت تغطية اإلصدار بنسبة 237 %.
وبلـــغ الرصيـــد القائم ألذونـــات الخزانة مع هـــذا اإلصدار ما 

قيمته 2.110 مليار دينار.

35 مليون دينار لتغطية أذونات خزانة شهرية

14 % زيادة أعداد الزوار للبحرين 2015 - 2019
ــا ــ ــه ــ ذات لـــلـــفـــتـــرة   %  37 ــة  ــبـ ــسـ ــنـ بـ الـــــــوافـــــــدة  ــة  ــ ــاح ــ ــي ــ ــس ــ ال عـــــوائـــــد  ــو  ــ ــم ــ ن

نظمــت هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض لقــاء تعريفي بيــن وفد المنظمــة العربية 
للسياحة والمرشدين السياحيين في البحرين، وذلك ضمن االحتفال بتدشين المنامة 
كعاصمــة الســياحة العربيــة 2020، وكذلــك بيــوم الســياحة العربــي 25 فبرايــر، والذي 

يتزامن مع مولد الرحالة العربي ابن بطوطة.

 وألقـــى الرئيس التنفيـــذي لهيئة البحرين 
للســـياحة والمعـــارض نـــادر المؤيـــد كلمـــة 
فـــي اللقاء جاء فيها “يأتـــي االحتفال هذا 
العـــام تحـــت شـــعار )الســـياحة والوظائف 
أن  فيـــه  الشـــك  وممـــا  واعـــد(.  مســـتقبل 
علـــى  القائمـــة  الصناعـــات  مـــن  الســـياحة 
العنصر البشـــري، فهي تعتمد على الموارد 
البشـــرية في سبيل تحقيق ميزة تنافسية 
وجودة عالية. كما تتســـم بارتفاع كثافتها 
العماليـــة قياســـا بالعديـــد مـــن القطاعـــات 
يبـــرز  الـــذي  االقتصاديـــة األخـــرى، األمـــر 

األهمية االقتصادية واالجتماعية للنشاط 
الســـياحي في ظل قدرته على اســـتيعاب 
أعـــداد متزايـــدة مـــن الوافدين إلى ســـوق 
العمل. ومن ثم التخفيف من ِحدة مشكلة 
البطالة لتصبح السياحة بحق هي صناعة 
المســـتقبل، وتوفر مســـتقبا واعـــدا لخلق 
العديـــد من فرص العمـــل. وليس أدل على 
ذلـــك مـــن مؤشـــرات التوظيف الســـياحي 
الصـــادرة عـــن منظمـــة الســـياحة العالمية، 
والتي أوضحت أن من بين كل 10 وظائف 
في االقتصاد العالمي هناك وظيفة واحدة 

تتولد من السياحة سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر”.

ويتزامـــن مـــع االحتفـــال بيوم الســـياحة 
العربي، اختيار المنامة عاصمة للســـياحة 
القطـــاع  حقـــق  فقـــد   .2020 العربيـــة 
الســـياحي فـــي البحريـــن نهضـــة كبيـــرة 

في حجـــم البنيـــة التحتية والتســـهيات 
الحكوميـــة وأعداد الســـائحين الوافدين، 
وذلـــك انطاقا مـــن التوجيهات الســـامية 
للقيـــادة الرشـــيدة؛ بهـــدف تعزيـــز موقـــع 
البحريـــن كمركـــز رئيـــس علـــى خريطـــة 
الســـياحة اإلقليمية. ففي الفترة )-2015 

الوافديـــن  الـــزوار  أعـــداد  زادت   )2019
بنســـبة 14 %، كما زادت عوائد السياحة 
الوافـــدة خـــال الفترة نفســـها بنســـبة 37 

.%
وأكـــد بأن تطويـــر القطاع الســـياحي في 
البـــاد يعـــد مـــن أولويـــات برنامـــج عمـــل 

الحكومة، وتعمل هيئة البحرين للسياحة 
والمعارض لتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية 
للقطاع، ومن أهم محاورها توفير فرص 

عمل للشباب البحريني.
وأضـــاف بأن المرشـــد الســـياحي هو خير 
ســـفير لوطنه وله دور مميز في تشـــكيل 
االنطباع العام لدى السائح عن البلد الذي 
يزوره، فضا عن دوره المميز في ترويج 
المـــوروث التاريخي والثقافي وتنشـــيط 
نحـــرص  هـــذا،  وفـــي  الســـياحة.  ونمـــو 
علـــى توفيـــر الدعـــم المائـــم للمرشـــدين 
الســـياحيين في البحريـــن، حيث تنطوي 
اإلســـتراتيجية الوطنيـــة للســـياحة علـــى 
اإلرشـــاد  قـــدرات  ورفـــع  بنـــاء  برنامـــج 
السياحي بالبحرين من خال التعاون مع 

منظمة السياحة العالمية.

المنامة - السياحة والمعارض

اللقاء التعريفي

أنطوانيت سايح 
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

إيران... صدرت لنا اإلرهاب واليوم تصدر “كورونا”
بعـــد أن تجـــاوزت إيـــران “البلد المريـــض” القوانيـــن واألعراف 
واالضطرابـــات  والفوضـــى  باإلرهـــاب  يتعلـــق  فيمـــا  الدوليـــة 
وســـامة  بأمـــن  المضـــر  الهـــدام  النشـــاط  ألـــوان  ومختلـــف 
المجتمعـــات، هاهـــي تقـــدم على خطـــوة أقذر من الســـابقة في 
مخالفتهـــا دســـتور منظمـــة الصحـــة العالميـــة وأهم فقـــرة فيه 
“الحكومـــات مســـؤولة عـــن صحـــة شـــعوبها، وال يمكـــن الوفاء 
بهذه المســـؤولية إال باتخاذ تدابير صحية واجتماعية كافية”، 
حيث اســـتهتر النظام اإليراني بفيروس ووباء كورونا وأخفى 
الحقائق وتســـتر علـــى األرقـــام المتزايدة، وكأنه يعمل بشـــكل 
مباشـــر على نشـــر الوباء متعمدا كنوع من االنتقام على تراجع 
مشروعه التخريبي، وناحظ أن البوابة التي دخل منها كورونا 
دول الخليـــج هي إيران، فبدل اتخاذ اإلجراءات الوقائية لمنع 
انتشـــار الفيروس وتحذير الناس، اســـتمر النظام الديكتاتوري 
في سياســـة المزايدات الكامية وإلقاء المســـؤولية على الغير 
والثرثـــرة عن المؤامرات، من أجل كســـب المزيد من األصوات 

في العملية االنتخابية التي فشلت بصورة كبيرة.

أحـــد النواب اإليرانيين يدعى أحمـــد أميريبادي فرحاني قال: 
أعتقـــد أن أداء اإلدارة فـــي الســـيطرة علـــى الفيـــروس لم يكن 
ناجحـــا، مضيفـــا: حتـــى اآلن، لـــم أر أي إجراء محـــدد لمواجهة 
كورونا من قبل اإلدارة. أما وزير صحتهم فقال ووجهه مغطى 
بتضاريـــس الكـــذب: اإليرانيون متفهمـــون، ویراعون من تلقاء 
أنفســـهم القواعـــد الصحیـــة، ويطبقـــون الحجـــر الصحـــي فـــي 

منازلهم”.
ذكرنا من قبل، علينا تبديل المنظار ليبرز أشياء أخرى، كوننا  «

أكثر بلد خليجي يعاني من “البالوي” اإليرانية، وأمر حسن ذاك 
الذي فعلته وزارة الخارجية بمنع سفر المواطنين إلى هذا 

البلد المريض والموبوء حتى إشعار آخر، حرًصا على سالمتهم، 
فالنظام اإليراني وصل إلى مستويات قياسية في االستهتار 

بتأمين الصحة والسالمة الجسدية والعقلية للشعب هناك، 
كأفراد وجماعات، وما بالنا بالزائرين والسياح، فالرعاية الصحية 

المتخصصة معدومة، واألهم عندهم أن يتمتع المرشد بالصحة 
وزمرته لتزداد حدة سرقة خيرات ومقدرات الشعب اإليراني الذي 

ينوي نظامه على ما يبدو التخلص منه عبر إفساح الطريق 
لألوبئة أن تفتك به، بعد أن ابتلعه الفقر والجوع.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

ظننـــا أن فيـــروس كورونـــا، كفيروس ســـارس أو إيبوال، لن يعـــرف للبحرين 
طريقـــا، فهـــو في قارات، ولـــن تتعمد أية دولـــة من الدول التـــي داهمها هذا 
الفيـــروس بإرســـاله لنا، ونقـــول عمدًا عندمـــا فاجأنا فيـــروس كورونا القادم 
مـــن إيران، والـــذي الحق زوارها، وال ندري هل انتشـــر بهذه القوة في المدن 
اإليرانيـــة، حتـــى لـــم يخـــل أحد مـــن القادميـــن من هـــذا الفيـــروس، نعم إنه 

فيروس كورونا الذي طار من طهران وحط في المنامة.
والغريب في األمر أن هناك من يطالب بفتح المجال الجوي لقدوم الطائرات 
محملـــة بالعائديـــن مـــن إيـــران، متجاهـــا ما ســـيترتب عليه مـــن مضاعفات 
ســـتعصف بالجميع، ولـــو كان هذا الفيروس من دولـــة خليجية لطالب نفس 
النـــواب بإغـــاق الحـــدود فورا ومنـــع البحرينيين من العـــودة، وذلك بدعوى 
المصلحـــة العامـــة، وهذا طلب صحيح ال شـــك فيه، بأن غلـــق الحدود الحل 

األمثـــل لمحاصـــرة الفيـــروس، حيث إن عـــدد الذين قدموا مـــن إيران يكفي 
لنشر هذا الوباء، الذي استنفرت دول العالم لمواجهته، ومنها البحرين التي 
تغلق اليوم مدارســـها وجامعاتها للســـيطرة على هذا الوباء المرعب، فكيف 

يطلب فتح المجال لقدوم مسافرين أكثر.
إن انتقـــال الفيـــروس مع القادمين مـــن إيران أمر يدعو للتســـاؤل، هل بهذه 
القوة انتشـــر وباء كورونا في إيران، أو أنه تم رش المســـافرين بالفيروس، 
فالحرب البيولوجية ليست غريبة، بل استخدمت في الكثير من الدول، وال 

ننسى كيف نشرت أميركا فيروس الجدري بين الهنود الحمر.
نتمنى للمرضى الشفاء، كما نرجو من الله أن يرفع عنا وعن بالد المسلمين  «

والعالم البالء، وأن تتخذ اإلجراءات التي تمنع السفر إلى إيران بأية طريقة، 
خصوصا أنه قد ال يخرج الوباء من إيران لسنوات، أو قد تستجمع فيروساته 

لترسل مع العائدين لتضمن طهران استمرار تفشي الوباء في البحرين.

نجاة المضحكي

فيروس كورونا من طهران إلى المنامة

استجواب حميدان ما بين المطرقة والسندان
نشـــرت صحـــف ومواقـــع التواصـــل االجتماعـــي خـــال األيـــام الماضية 
تصريحـــات لنواب حول اســـتجواب وزيـــر العمل والتنميـــة االجتماعية 
جميـــل حميدان، حيث وصفت إحدى النواب االســـتجواب بأنه انتقائي 
ووصفتـــه األخـــرى بأنـــه مبنـــي علـــى مصالـــح شـــخصية لبعـــض النواب 

الموقعين على االستجواب.
ال أعلـــم بنـــاًء على ماذا اتهمت وكالت الســـيدتان الفاضلتـــان هذه التهم 
الكبيـــرة والخطيرة، وما األســـباب التي دعتهما للتوجه لوســـائل اإلعام 
للحديث حولها عوضًا عن التحدث مع الزماء واستيضاح األمور منهم 

شخصيًا.
فتهمـــة االنتقائيـــة تهمة كبيـــرة وتأوياتها كثيرة خصوصًا أن ســـعادتها 
لـــم تحـــدد المعيار أو التصنيف الذي تعتقد أن النواب اســـتندوا إليه في 
انتقائهـــم وزيـــر العمل دون بقية الوزراء الذين أشـــار إليهـــم تقرير لجنة 

التحقيق في بحرنة الوظائف.
أما بخصوص اتهام فئة من النواب بأن لهم مصالح شـــخصية خصوصًا 
التجـــار منهـــم فذلـــك اتهـــام يجـــاوز ســـابقة فـــي تداعياتـــه وخطورتـــه 
خصوصًا أنها طالبت النواب بالتوقف عن المساومة والمقايضة والسعي 
للمصلحة العامة، ما يعني أن شريحة كبيرة من النواب تلجأ إلى تغليب 

مصالحها الشخصية!
اتهامـــات كهذه تمس النواب شـــخصيًا، ورمـــي االتهامات جزافا أمر غير 
مقبـــول بتاتًا، وهو أساســـًا ليس من اختصاصاتهمـــا، لذلك وجدت لجنة 

الجدية التي من مهامها فحص جدية االستجواب من كيديته. 
فمع احترامي وتقديري للجهود المبذولة من قبل الجميع إال أننا نعاني  «

دون أي شك من مشاكل كبيرة تواجه توظيف المواطن، وما كشفه تقرير 
التحقيق في بحرنة الوظائف دليل على ذلك، ومن مهام النواب األفاضل 

إيجاد الحلول والتشريعات الازمة للكشف عن مكامن الخلل، ذلك ما يتم 
من خال التعاون والتكاتف ال من خال كيل االتهامات تجاه بعضهم البعض 

والتي ال أعتقد أنها تصب في صالح المواطن البسيط الذي يطمح إلى 
وظيفة تسد رمقه وتساعده على بناء حياته واالستقرار.

بدور عدنان

“لو أننا قمنا بحملة ذات صباح على الوزارات والمؤسسات والشركات لنتأكد 
من وجود الشـــخص المناســـب في المكان المناســـب، لهرب الجميع كهروب 

جماهير االتحاد، فالكثير ليسوا بأماكنهم الصحيحة التي تناسبهم”.
من المؤســـف أن نجد بعض المســـؤولين يحاولون طمـــس أصحاب القدرات 
والكفـــاءات، وإبعادهـــم عـــن وظائف تليـــق بمؤهاتهم وقدراتهـــم وتفضيل 

األقارب األقل استحقاقًا.
محسوبيات تنتهي بتوزيع غير صحيح للمسؤوليات، ما يشكل مخاوف على 

جودة الخدمات وبحث ذوي الكفاءة عن وظائف بسيطة وغير مناسبة.
ومـــن جهـــة أخـــرى مازالت بعـــض الوظائف فـــي القطاع العـــام والخاص من 
نصيـــب األجانـــب، رغـــم وجود كفـــاءات بحرينيـــة عالية ال تقـــل عنها، وضع 

يحول دون حصول المواطن على متطلباته.
تفضيل األجانب، حتمًا سيؤدي للسخط ويقف أمام نهوض مؤسسات الدولة  «

وتقدمها، وسيخلق خلال في التطوير بسبب قلة كفاءة األجانب وإمكانيات 
بعض الموظفين، لينتهي بنا المطاف دون تحقيق ما نصبوا إليه.

fatin.hamza@gmail.
com

فاتن حمزة

شكراً لك يا “كورونا”وظائف في القطاع العام والخاص من نصيب األجانب
أمـــر حســـن ذاك الـــذي فعلتـــه الحكومـــة عندمـــا قـــررت تعليق الدراســـة 
في جميع مؤسســـات التعليـــم العالي، والمـــدارس الحكومية والخاصة، 
وريـــاض األطفـــال لمدة أســـبوعين، إلـــى أن تنتهي فتـــرة حضانة مرض 
الكورونا )كوفيد 19( ويشعر المواطنون والمقيمون باالستقرار النفسي، 

فليس هناك ما يطمئن أما غير بقاء طفلها أمام عينيها.
وتيرة األحداث يوم الثاثاء الماضي أخذت في التســـارع بشـــكل كبير، 
لكـــن أثبـــت المســـؤولون جدارتهـــم فـــي احتـــواء الوضـــع، والتعامل مع 
األزمة بحكمة، من إعان حالة الطوارئ في الجسم الطبي والتمريضي، 
ودعوة كل الموظفين للجهوزية ألي اســـتدعاء عاجل، وإلغاء اإلجازات، 
فيمـــا عدا الحـــاالت الخاصة، باإلضافة إلى إخـــاء مبنى مركز األمراض 
الوراثيـــة الخاص بمرضى الســـكلر مـــن الذكور، وتحويله بشـــكل مؤقت 
لمركـــز للعـــزل والحجر الصحـــي، وتعاون المرضى الســـريع فـــي إخائه، 
دليـــل صارخ على الوعـــي المجتمعي في التصرف فـــي حاالت الطوارئ 

والكوارث.
ومع هذا األمر أكد استشـــاري األمراض المعدية بالمستشـــفى العســـكري 
الدكتـــور منـــاف القحطانـــي دوره الوطنـــي فـــي المحافظة على نســـيج 
هـــذا الوطـــن، بعد أن رفـــض أن يلصق المـــرض بعرق، أو طائفـــة معينة، 
فالمـــرض ال يعـــرف عرقـــا أو دينـــا أو جنســـية، وعلينـــا جميعـــًا - كا من 
موقعه - المســـاهمة في التصدي للشـــائعات التي تـــزرع الذعر والخوف 

بين المواطنين.
إغـــاق عـــدد مـــن الصيدليـــات، الكتشـــاف وزارة التجـــارة تاعبهـــا فـــي 
األســـعار وإخفاءهـــا الكمامات هو اآلخر إجراء تشـــكر عليـــه، فليس من 
المعقول السكوت عن جشع التجار، ومتى؟ في أزمة عالمية، واستغال 
حاجـــة الناس، فالضرب بيد من حديد مطلوب وبشـــكل ملح خال هذه 
األزمـــات.  وعلـــى الجهـــات المعنيـــة أال تغفـــل كذلـــك أن هناك عـــددا من 
الفعاليـــات والمهرجانات في المملكة، التي يحتم الوضع الحالي إلغاءها 
أو تأجيلها، للحد من فرص انتشار المرض، كونها أنشطة تضم تجمعات 

بشرية كبيرة. 

ياسمينة: «
والله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com
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قالت أخصائية الطب النفســي عين الحياة جويدة “إنه ال 
يوجد شــيء اســمه جلسات أو عالج بالكالم، وأن الطبيب 
النفسي هو من يقرر، فإذا لم يرغب في سماعك فال يجب 
العــودة لــه مــرة أخــرى”. وقدمت جويــدة فــي حديثها إلى 

“البالد” عدًدا من النصائح السريعة لإلناث، هي:

 ال يوجد شــيء اســمه تناول دواء مهدئ ألجل النوم؛ ألن معناه 
بدايــة طريــق اإلدمــان، ســواء كانــت أدويــة أو مهدئــات أو حتــى 

أدوية حساسية، كما يجب استشارة الطبيب في ذلك.
 مــن تعانــي مشــاكل فــي النــوم عليهــا البــدء بروتين يومــي قبل 
النــوم بســاعة، ويتمثــل في أخــذ حمام دافئ ومشــروب دافئ من 
األعشــاب، وأفضلهم “الينســون” و”الكامومايل”، إذ إن ذلك يساعد 
الجســم على االســترخاء ويحســن البشــرة والشــعر، ويساعد على 
إفــراز هرمــون األنوثــة، ويفضــل إحاطــة نفســها بإضــاءة خافتــة، 
واالســتماع إلــى موســيقى هادئــة أو قــرآن، واالســترخاء بمالبس 

مريحة.
 ال يوجــد شــيء اســمه أدويــة تخســيس آمنــة، فكلهــا تــؤدي إلى 
اكتئــاب شــديد، فعليــك تنظيــم أكلــك لغايــة 8 وجبات فــي اليوم، 
نصفهــم خضار والربع بروتيــن والربع اآلخر كربوهيدرات، وعليك 
ممارســة الرياضة في بيتك 10 دقائق في الصباح ومثلهم بالليل، 
وإذا لم يسمح الوقت الكافي فيجب تناول 10 أكواب من الماء.

 
العيادة النفسية

وشــرحت جــودة معنــى الضغــط العصبــي بالقــول: إنــه “رد فعــل 
طبيعــي، فالجســم يفــرزه نتيجــة بعــض الظــروف المحيطــة بــه”، 
مشيرة إلى أن الحياة سابًقا كانت أسهل في كل األمور، ولم تكن 
األمــور تنجــز بصعوبــة مثــل اآلن، باختــالف الوظائــف ومواعيــد 
العمل بشكل كبير ومحدد، حتى العالقات االجتماعية بين الناس 
لــم تكــن مثــل الســابق، وهــذا كلــه يخلــق هــذه األمــور مــن التوتــر 

والضغط العصبي.
وأشــارت إلــى أن الجســم يبــدأ فــي مقاومــة كل هــذه الضغــوط 

ومتحفز للرد عليها، ومن دون معرفة متى تأتي نقطة االنفجار.

وذكــرت أن الــرد المرضــي أو العرضي تظهر في أعراض بســيطة، 
مثــل الصــداع والحساســية واألرق والتنميــل فــي األطــراف، وإذا 
زادت األمــور يواجــه الجســم أعراًضا أخطر، مثــل ارتفاع الضغط 
وضربات القلب التي يحدث بها اضطراب، وأن بعض األشــخاص 
يواجهون ارتفاًعا في السكر، والتأثير على الشهية وعدم االنتظام 

في األكل، وفي الحاالت الكبيرة تصل إلى جلطات في القلب.
وأردفت “في النهاية يبدو األمر بسيًطا في مصطلح من كلمتين، 

لكن عواقبه في أغلب األحيان تكون جسيمة”.
وعن صعوبة النوم، قالت جودة “إنه يأتي بسبب عدم الحركة أو 
اإلفــراط فيهــا، ومــن يصاحبه إجهــاد كبير أو أفــكار كثيرة تتوالى 

له قبل النوم”.
وهنــاك مــا يســمى “دايــت” للنوم، ومعنــاه مثال ذلــك أن تقوم األم 

بتدريب طفلها على استعمال الحمام.
ونصحت األخصائية بضبط ميعاد النوم في حدود ساعة معينة، 
بممارســة  والبــدء  الســتقباله،  نفســًيا  والتهيئــة  للنــوم  والتوجــه 

بعــض التماريــن البســيطة لمــدة 10 دقائــق، مــع أخــذ حمــام بمياه 
دافئــة وإضــاءة خافتــة، وعدم تنــاول أي مشــروبات تحتوي على 
الكافييــن قبــل النوم بفترة كافية، واســتبداله بمشــروبات مهدئة، 
مثــل: الينســون، النعنــاع، الكامومايــل، الكمــون أو اللبــن الدافــئ 
بمعلقــة عســل مع االســترخاء، وفي بعض األحيــان يمكن القراءة 

قبل النوم ماعدا الجرائد أو مشاهدة أفالم مثيرة لألعصاب.
كمــا نصحــت بمحاولــة االبتعــاد عــن األمــور الســلبية مــن التفكيــر 
بشكل تدريجي، واستبدالها بمصطلحات لفظية في الصباح، وأن 
تدعو للتفاؤل مثل “بسم هللا توكلنا على هللا”، والدعاء بأن يكون 
يوم خير، واســتقبال اليوم بطاقــة إيجابية، واالبتعاد عن التفكير 

في األشياء الصعبة أو السلبية في اليوم.
وأشارت إلى أن عدم الرضا يولد الطاقة السلبية، واالعتراض على 
كل تفاصيــل الحيــاة الصغيــرة والكبيــرة، يطلق عليهــا بالمصطلح 

النفسي أسالك كهربائية تمتص الطاقة اإليجابية من الفرد.
التفكيــر بشــكل إيجابــي علــى جميــع  أنــه “البــد مــن  واقترحــت 

المســتويات، والعمــل على إيجــاد الحلول لألمــور المادية والوضع 
االجتماعــي، والبــدء فــي كتابــة هــذا علــى ورقــة ووضــع األكثــر 
واألدنــى صعوبــة، فبمجــرد كتابــة ذلــك فقد بــدأت أولــى خطوات 
تخفيــف الضغــط النفســي وتفريغــه فــي الــورق، ثــم بعــد إعــادة 
قراءته ستكتشف أن هناك أموًرا أقل بكثير مما يراها الفرد ويجد 

استحالة في حلها”.
وتنصح عين الحياة بضرورة “تجنب األشخاص الدائمة الشكوى، 

حتى ولو كانوا أقرب األشخاص إليكم”.
وأشــارت إلى أهمية التعود على أن تكون االبتســامة هي المرافق 
لــك دائًمــا، وهــذا يســاعد علــى إفــراز هرمــون الســعادة ويقلل من 
الضغوطــات العصبيــة، وترك ضغوط العمل فــور المغادرة من مقر 

العمل وعدم التفكير فيها بأقصى قدر ممكن.
وختمت حديثها إلى أن الرياضة ليس معناها ناٍد أو تكلفة عالية، 
إذ مــن الممكــن اســتخدام أبســط أنــواع الرياضــة المنزليــة، التــي 
تكفي على األقل لسيران الدم في العروق وتؤدي إلى االسترخاء.

مستشفى األمل يخاطب الشباب والمراهقين: 

local
@albiladpress.com 2021

كمشاركة في توعية المجتمع، في المملكة العربية السعودية بشكل خاص وفي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، أصدر مستشفى األمل للطب النفسي وعالج اإلدمان نشرة توعية مميزة من ناحية سهولة المعلومات والمحتوى حول أخطار 
عقار “ليريكا”  لتصل إلى أكبر شريحة من الشباب والمراهقين من الجنسين.

والهدف من هذه النشرة هي التعريف بأضرار “ليريكا” التي أصبحت بالفعل تهدد المجتمعات، 
وعلى الرغم من أن هناك مكافحة مستمرة النتشار عقار الترامادول في الوقت الحالي، إال أنه 
ظهرت بعض األنواع  الجديدة  من األدوية التي يتم شــراؤها من الصيدليات بغرض تعاطيها 
كأحــد أنــواع المخدرات، ومن المعروف أن أضــرار حبوب ليريكا كثيرة و متعددة، وفي الواقع 
في ان الشباب قد يقبل على استخدامها، بالرغم من انه هو في االساس يستخدم للعديد من 
االغــراض، كمــا أن الحمــالت األمنيــة التي تقــوم بها العديد من الحكومات العربية قد ســاهمت 
في الحد من انتشار عقار الترامادول ولذلك فإن الشباب قد وجدوا ضالتهم في حبوب ليريكا، 
فهو يعتبر أحد أحدث انواع المخدرات التي تنتشر بسرعة كبيرة ورهيبة بين فئات الشباب، وفي 

الواقع فان مثل هؤالء الشباب يخرج من مخدر أقل ضرًرا الى مخدر أكثر ضرًرا، وبالتالي فانهم 
ال يعلمون أضرار حبوب ليريكا والمخاطر التي يمكن ان تسببها لهم، وخاصة ان هذا العقار يعمل 

بطريقة واضحة ومباشرة على األعصاب.
وعددت النشرة أهم المخاطر من تعاطي هذا العقار، والتي تبدأ في اللحظة التي يتم فيها اإلدمان 
عليها، ومنها التورم الشديد في الساقين، مع المداومة واالستمرار في تناول تلك الحبوب مع عدم 
وجــود مــا يســتدعي تناولهــا فانه من المتوقع ان يحدث تورم كبير وشــديد في منطقة الســاقين 
أســفل الركبة مما يترتب عليه عدم القدرة على المشــي وعدم القيام االعمال البســيطة، ويترتب 
علــي إدمــان حبــوب ليريــكا ضعف الذاكــرة وعدم القــدرة علــى االدراك مع انخفــاض ملحوظ في 

درجات االنتباه المعتادة وترجع تلك األعراض األضرار إلى أن حبوب ليريكا تؤثر بشــكل واضح 
على الجهاز العصبي المركزي ومن المعروف انه حاسة االدراك واالنتباه والذاكرة ترتبط ارتباًطا 

وثيًقا بهذا الجهاز الحيوي.
ومــن األضــرار، اإلصابــة بأمــراض الــدم، فحبوب ليريكا تســبب هبوًطا شــديًدا في عــدد الصفائح 
الدمويــة فــي الجســم، ويصبح جهاز المناعة غير قــادر على مقاومة األمــراض، ومن المحتمل أن 
يتم اصابته بمجموعة أخرى من أمراض الجهاز المناعي وأمراض الدم، وكذلك اإلصابة بحصوات 
الكلــى، فحبــوب ليريــكا لها تأثير بصفة كبيرة على التبول مما يؤدي إلى تجمع الســموم واألمالح 

داخل الكلى وبالتالي تتكون حصوات الكلى بشكل سريع.

تعدد أسباب اإلصابات الرياضية، لكنها للعلم، ليست مقتصرة على الرياضيين! كيف ذلك؟ حسب استشاري أمراض وجراحة العظام والطب الرياضي بمركز ستانفورد الطبي 
د.تامر شحاته، فإن اإلصابات الرياضية لفظ غير دقيق، فتلك اإلصابات ال تقتصر على الرياضيين فحسب، ولكن نسبتها بين الرياضيين هي األعلى وتبلغ قرابة 60 بالمئة، إال 
أنها تصيب سائر الناس بنسبة 40 بالمئة، فقد يكون اإلنسان يمشي في الشارع أو يصعد السلم أو يرفع دراعه بطريقة خاطئة، أو يمشي مشًيا سريًعا بطريقة خاطئة فيصاب. 
ويذهب د.شــحاته إلى دراســة حديثة أجرتها جامعة ســتانفورد األميركية حيث وجدت أن 30 بالمئة من ســكان أميركا يمارســون الرياضة، ويصاب قرابة 3 ماليين بإصابات 

مختلفة في األعمار التي تتراوح بين 10 إلى 14 سنة، ولكنها ليست مقتصرة على الرياضيين، بل يمكن أن يصاب بها الجميع.

يوم رياضي وإنتاجية

وللتوضيــح، يســوق مثــااًل بقولــه :”لــي صديــق كان يحــاول إبعاد 
أحــد أبنائــه عن آخر وأثنــاء دورانه حصلت لــه إصابة في الرجل، 
فنحــن معرضــون جميًعــا لهــذه اإلصابات خاصة فــي حالة ضعف 
العضــالت”، وقــد وجــدت أن هــذه اإلصابات متعــددة وكثيرة في 
المجتمع البحريني، مع أن ثقافة المجتمع صحًيا ورياضًيا مرتفعة، 
وقــد رأينــا حجــم المشــاركة فــي اليــوم الرياضــي البحرينــي يوم 
13 فبرايــر وهــي فعالية مهمــة للغاية وتحســب للدولة الهتمامها 
بالجانب الرياضي الذي يســهم في تحســين الصحة بدنًيا وذهنًيا 
ونفسًيا، وهذا ما أثبته الدراسات العلمية أيًضا، فممارسة الرياضة 
تؤدي إلى ضبط السكر في الدم وتعديل الضغط واكتساب جسم 
متناســق، وعلــى المســتوى الذهني تســهم فــي زيــادة اإلنتاجية.. 
وبالمناســبة، وجــدت دراســة ألمانيــة أن المنشــآت التــي تخصص 
يوًمــا رياضًيــا للعامليــن فيهــا تحقــق ارتفاًعــا فــي اإلنتاج بنســبة 

تتراوح بين 28 إلى 30 بالمئة.

ال تهمل الكشف الطبي

وفيمــا يتعلــق بأغلــب أنــواع تلــك اإلصابــات، يشــرح د.شــحاته 
بالقــول أن مــا نســبته 45 بالمئــة تحــدث فــي الجزء الســفلي من 
الجســم، ونســبة 35 بالمئــة في الطرف العلــوي وحوالي 2 بالمئة 
فــي منطــق الــرأس بما فيها الدماغ والرقبة، وإذا ما تســاءلنا عن 

إهمــال اإلصابــات، البد من القــول أنه ليس الرياضيين فحســب، 
بــل لــكل النــاس، تتجلــى أهمية الكشــف المبكــر وزيــارة الطبيب 
في حالة أية إصابة قد نعتقد أنها يســيرة! فلربما كان لها تبعات 
ومضاعفــات أكبــر، ودائًمــا أنصــح النــاس بأنــه في حالة شــعورك 
بإصابــة تؤثــر على مشــيتك أو حركتك بشــكل عام، بــادر إلجراء 

الكشف الطبي.

زيادة الثقل على الركبة

وحتــى بالنســبة لمــن يعانــون مــن الســمنة ويمارســون الرياضــة 
إلنقــاص الــوزن، يتوجــب الحــذر أيًضا، وقــد وجدنــا أن اإلصابات 
ترتفــع لــدى الســيدات وهــذا أمــر طبيعــي ألن البنيــة الجســمانية 
لإلنــاث تكــون عضالتهــا وأربطتهــا أضعــف مــن الذكــور، وبــودي 
اإلشارة هنا إلى أن إصابة الركبة بسبب زيادة الوزن هي الشائعة، 
فــكل كيلــو غــرام زيــادة فــي الــوزن كأنــك تضيــف حمــاًل وثقــاًل 
علــى الركبــة يتــراوح بيــن 5 إلــى 7 كيلوغــرام، فلــو زاد الــوزن 10 
كيلوغــرام، فإنــك بذلك تضاعف الثقل على ركبتــك بما يعادل 50 
إلــى 70 كيلوغراًما، وحتى الحركة البســيطة لــدى أصحاب الوزن 
الثقيــل قــد ينتــج عنهــا إصابــة عنيقــة أقــوى مــن اإلصابة نفســها 
وتكون نتائجها أســوأ.لقد شــهد الطب الرياضي وعالج اإلصابات 
تطــوًرا مذهــاًل فــي العقديــن الماضييــن، فقــد تطــورت المناظيــر 
بشــكل مذهــل وأصبحنــا نعالــج معظــم أن لــم يكــن كل اإلصابات 

بالمناظيــر الجراحيــة للركبة والكتف ومفصــل الحوض والكاحل، 
وهذه الحاالت ال تحتاج للفتح والتدخل الجراحي إال في حاالت 
بســيطة، ومــع ذلك، فالوقايــة واالنتباه لألســاليب الصحيحة في 

الحركة أمر البد منه.
خطوات البد منها

ونطرح ســؤااًل عاًما :”هل من الممكن تجنب اإلصابة الرياضية؟”، 
يجيــب د.شــحاته بالقول.. بالتأكيد، ذلك ممكــن، ومن خالل عدة 
خطــوات ومنها االهتمام بتمارين اإلحماء وتدريبات اإلطالة قبل 
ممارســة الرياضيــة، والبعــد عــن الضغوط النفســية حيــث أثبتت 
الدراســات أن مــن يعانــون مــن شــدة ضغــوط العمــل أو الحيــاة 
األســرية يتعرضون لإلصابات بكثرة، والســبب فــي ذلك هو عدم 
التركيــز،  كمــا أنه من المهم التوقف تماًما في حالة اإلصابة حتي 
يتــم تشــخيصها للتبيــن مــن خطورتهــا أو عدمهــا، ويأتــي الــدور 
المهم للتشــخيص الدقيق بالكشــف اإلكلينيكي ومراجعة التاريخ 
المرضــي وعمــل األشــعة الالزمــة، يمكــن ومــن خــالل إجــراءات 
الكشــف المبكــر عــن اإلصابات ضمــان عدم تعريــض المصاب إلى 
إصابــة أكبــر وأعقــد، ومــن المعــروف أن إهمــال بعــض اإلصابــات 
يــؤدي إلــى إصابــة أكبــر وربمــا أخطــر وأعنــف، وال ننســى جانــب 
تأهيل المصاب ووضع برنامج زمني للعودة لممارسة الرياضة أو 

الحركة بشكل طبيعي.

برعاية:

الطب الرياضي وعالج اإلصابات تطور 
بشكل مذهل باستخدام المناظير الجراحية

استشاري أمراض وجراحة العظام بمركز ستانفورد الطبي تامر شحاته:

زيادة كيلوغرام في وزن الجسم يمثل ثقًل يعادل 7 كيلوغرام

45 بالمئة من اإلصابات الرياضية بالجزء السفلي 
و35 بالمئة “العلوي” و2 بالمئة “الرأس”

استخدام الجراد في أبحاث النانو 
لعقاقير »الدماغ

ضمــن سلســلة أبحــاث حديثــة لتوليــد جســيمات النانــو لتحســين العقاقيــر 
المســتخدمة لعالج أمراض الدماغ، أجرى فريق من المهندســين في جامعة 
»واشــنطن« في ســانت لويس تجربة باســتخدام الجراد للتوصل إلى أدوية 

آمنة وفعالة.
وترتكز فكرة فريق الباحثين على تقليل مخاطر عالجات الدماغ المختلفة 
عــن طريــق الحقــن أو العقاقيــر األخــرى التي ربما تشــكل خطــًرا على حاجز 
الدمــاغ الدمــوي، وســبب اختيــار الجــراد ألن حواجــز الدمــاغ الدمــوي لــدى 

الحشرات تشابه تشريحًيا، وإلى حد كبير، تلك التي لدى البشر.
ووفــق موقــع »ســاينس ديلــي«، فإن الباحثيــن يعكفون على دراســة األدوية 
الجديــدة المســتخدمة عبــر األنــف لكونــه الطريقــة المثلــى للوصــول إلــى 
الممــرات العصبيــة، وقــال األســتاذ المســاعد فــي الهندســة الطبيــة الحيوية 
بالجامعة رامان باراني أن أقصر وأسرع طريق ممكنة للوصول إلى الدماغ 
هــو األنــف، ويمكن أن تكــون هذه االختبارات مفيدة فــي ابتكار رذاذ لألنف 
مــن الجســيمات المتناهيــة الصغر، بحيث تصل الجرعــة العالجية من األنف 

إلى الدماغ في مدة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة.

الصحة العالمية: 2020 السنة 
الدولية للتمريض والقبالة

دوليــة  2020 كســنة  العــام  هــذا  اختيــار  العالميــة  الصحــة  قــررت منظمــة 
لــكادر التمريــض والقبالــة، إحيــاء للذكــرى المئويــة الثانيــة لــوالدة مؤسســة 
علــم التمريــض الحديــث فلورنــس نايتنغــل بالتعــاون مــع االتحــاد الدولــي 
للقابــالت والمجلــس الدولــي للممرضين والممرضات وحملــة التمريض اآلن 
وصندوق األمم المتحدة للســكان كشــركاء رئيســيين، لالحتفال بإســهامات 
العاملين الصحيين في تحســين الصحة بالعالم، والتركيز بوجه خاص على 

الممرضات والقابالت.
ومــن بيــن الرســائل المهمــة التــي تريــد المنظمــة إيصالهــا مــن خــالل الســنة 
الدوليــة للتمريــض والقبالــة، هــي تقديــر الظــروف الصعبة لعمــل الممرضات 
والقابــالت، وحرصهن في الوقت نفســه علــى تقديم الرعاية بالمواضع التي 
تمــس فيهــا الحاجــة إليها، فالممرضــات والقابالت يؤديــن دوًرا جوهرًيا في 

تقديم الخدمات الصحية.
وتثمــن المنظمــة الــدوري الحيــوي لكــوادر التمريــض والقبالــة فــي تقديــم 
الخدمــات الصحيــة، ومنهــا للعنايــة باألمهات واألطفــال، وتقديــم اللقاحات 
وتلبيــة  بالمســّنين  والعنايــة  األرواح،  تنقــذ  التــي  الصحيــة  والمشــورة 
االحتياجــات الصحيــة األساســية بشــكل يومــي للنــاس، وســيكون العالــم 
بحاجة إلى 9 ماليين عامل وعاملة إضافيين في مجالي التمريض والقبالة 

إذا ما كنا نصبو إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

جويدة لـ »البالد«: الرياضة والينسون أفضل الحلول للتخلص من التوتر

أدوية التخسيس تؤدي للكتئاب واالبتسامة تفرز هرمونات السعادة

احذروا ثم احذروا من “ليريكا”

دائميكون هناك أمل في التشخيص والعلج والوقاية أول حماية.

ابتعد عن الكحول 
والتدخين المسبب 

لسرطان الفم 
والحنجرة والمريء 

والكبد والقولون.

“يمكنــك القيــام بحمايــة نفســك فــي الوقــت الحالــي.. وكن منتبًها ألعراض المرض”.. تلك كانت رســالة ضمن حملــة تذكيرية أطلقتها جمعية الســرطان األميركية مؤخًرا من خالل مجموعــة وصايا وضعتها منذ 
سنوات وتعيد التذكير بها، ليس على مستوى الواليات المتحدة األميركية فحسب، بل على مستوى العالم. وتشير الجمعية إلى أن حوالي واحد من كل ثالثة أمريكيين سوف يصاب بشكل من أشكال األورام 
الخبيثــة خــالل حياتــه، لكــن علــى الرغــم مــن هذه اإلحصــاءات القاتمة، أحرز األطباء تقدًما كبيًرا في فهم بيولوجيا الخاليا الســرطانية  وقد تمكنوا بالفعل من تحســين تشــخيص وعالج الســرطان، ويمكن أن 

تساعد اختبارات الكشف في الكشف عن األورام الخبيثة في المراحل المبكرة من ظهورها، ومن بين هذه الوصايا:

جمعية السرطان األميركية تقدم نصائحها للوقاية

مــن  وقلــل  بشــكل صحيــح  الطعــام  تنــاول 
واللحــوم  المشــبعة  للدهــون  اســتهالكك 
الحمــراء، ممــا قــد يزيــد مــن خطــر اإلصابــة 
مــن  قــوة  أكثــر  وشــكل  القولــون  بســرطان 
مــن  اســتهالكك  البروســتاتا..زد  ســرطان 

الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

التعــرض  تجنــب 
الصناعيــة  للســموم 
أليــاف  والبيئيــة مثــل 
األسبستوس والبنزين 

والمواد الكيماوية. 

 مــارس الرياضــة بانتظــام، 
فالنشــاط البدنــي يقلــل مــن 
بســرطان  اإلصابــة  خطــر 
القولــون، والرياضة تســاعد 
علــى حمايتــك حتــى لــو لــم 

تفقد وزنك.

إجعــل نوعيــة النــوم أولوية، 
األدلــة  أن  بــه  المســلم  فمــن 
التــي تربط النوم بالســرطان 
ليســت قويــة، لكــن البــد مــن 

اتباع نظام نوم صحي.

فيتاميــن  مــن  يكفــي  مــا  علــى  إحصــل 
D ، فالكثيــر مــن الدالئــل تشــير إلــى أن 
فيتاميــن )د( قد يســاعد فــي تقليل خطر 
اإلصابــة بســرطان البروســتاتا وســرطان 

القولون واألورام الخبيثة األخرى.

استخدام أساليب متطورة في جراحة التجميل بالمستشفى األميركي

االستشاري سودانا: عمليات شفط الدهون للرجال والنساء تشهد إقبااًل كبيًرا

يتميــز قســم الجراحــة التجميلية بمستشــفى اإلرســالية األميركية بتقديم خدماته باســتخدام أســاليب متطورة، جراحيــة وغير جراحية، بحيث يتمكن المســتفيدون 
مــن توافــر أكثــر مــن خيــار أمامهم، فهناك قائمة طويلة من الخدمات المتكاملة كما يشــير استشــاري جراحة التجميل مادو ســودانا نايك، بتوعها بين تحســين المظهر 
والترميم والتصحيح. وفي رده على سؤال يتعلق بخدمات التجميل التي يتميز بها المستشفى، يشير سودانا إلى أن المستشفى يقدم خدمات شفط الدهون وتحديد 
الجسم والجراحات التجميلية لألنف والجفن للسيدات، باإلضافة إلى شد البطن للجنسين، وهناك أيًضا الجراحات التجميلية لألمهات بعد الوالدة، في إطار استشارة 

وتشخيص متكامل لمتطلبات العملية.

شفط الدهون وتنسيق الجسم

ويضيف بأن عمليات شــفط الدهون بالنسبة للرجال والنساء 
فــي البحريــن تشــهد إقبــااًل كبيــًرا، فبالنســبة للرجــال، يرغــب 
الكثيــرون منهــم فــي تصحيــح شــكل الصــدر مــن خــالل هذه 
العمليــة، أمــا بالنســبة للنســاء، فباإلضافــة إلى عمليات شــفط 
الدهــون، ترغب الكثير من الســيدات من مختلف األعمار في 
إجــراء عمليات شــد البطن وتصغير الثدييــن لنحت وتحديد 
الجســم بشــكل متناســق، وعلى العموم، فإن عمليات الحشــو 
وحقــن »البوتوكس« هي األكثر شــيوًعا بيــن األناث لتصحيح 
فيهــا  بمــا  العمليــات  تلــك  :«كل  بالقــول  ويوضــح  الوجــه. 
الميزوثيرابي، أي إزالة التكتالت الدهنية في مختلف مناطق 
والوجــه  والذراعيــن  والفخذيــن  واألرداف  كالبطــن  الجســم 
وإزالة التجاعيد وشــد البشــرة وغيرها، وكذلك الـ«ديرمابين«، 
أي إعادة النضارة إلى البشرة، دون تدخل جراحي باستخدام 

تقنيات حديثة وعلى يد فريق من المتخصصين األكفاء.

لالمهات بعد الوالدة

وفيمــا يتعلــق بعمليــات التجميل لألمهات بعد الــوالدة، يقول 
:«في الغالب، تكون العديد من األمهات غير ســعيدات بســبب 
ترهل الثدي، وفي المستشفى األميركي ابتكرنا هذه الخدمة 

إلعادة شكل الجسم إلى هيئته الطبيعية«.
شــاملة  رعايــة  يقــدم  المستشــفى  فــإن  المســار،  ذات  وفــي 
للمرضى من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، 
ال ســيما للراغبيــن فــي العمليــات المذكــورة آنًفــا أو خدمــات 
أخرى تشــمل شــد الفخذ وتصحيح الذقن المزودجة، وعالج 
األورام الوعائية والدوالي ومعالجة الندوب وإصابات الوجه 
والفكين وتجديد الوجه بالتقشــير الكيميائي وإعادة تشكيل 
الشــفتين والخد وإعادة تشــكيل األنف، أضف إلى ذلك عالج 
التشــوهات وال ســيما تشــوهات الحــروق والحــوادث وعــالج 

الشيخوخة.

دعت أخصائية  التغذية  العالجية ، نائب رئيس مجلس أدارة جمعية أصدقاء الصحة الدكتور ة أريج السعد ، الجميع الى تبني  نمط حياة صحي ليكون خط الدفاع األول للجسم  للمحافظة على صحة جيدة 
و تقوية الجهاز المناعي بطرق طبيعية ، و من أهم إستراتيجيات الحياة الصحية :

 االمتناع عن التدخين
الحرص على شرب مااليقل عن 8 أكواب ماء يوميا

 التركيز  على تناول الخضروات و الفاكهة
 ممارسة الرياضة بشكل منتظم

تخفيف الوزن و المحافظة على الوزن المثالي
 التقليل من شرب المشروبات الكحولية

 الحصول على قسط كافي من النوم
 الحرص على غسل اليدين جيدا

 طهي اللحوم جيدا و عند درجات حرارة عالية
 الحــرص علــى إتبــاع األنشــطة التــي تقلــل مــن الضغــط 

النفسي و  التوتر مثل
)تمارين اإلسترخاء/اليوغا(

وأشــارت الســعد  فــي تصريحــات  صحفيــة لـــ " البــالد " : 
تعد التغذية الصحية من أهم الوســائل التي تســاعد على 
تقويــة و تعزيــز الجهــاز المناعــي للوقايــة مــن األمــراض 
و تقليــل مــن  خطــر اإلصابــة بالفيروســات الموســمية ، 
اإللتهابــات ، الحساســية و النمــو الغيــر طبيعــي للخاليــا و 
الســرطانات ، مؤكــدة علــى ضــرورة الحــرص  ان يكــون 
التظــام الغذائــي متكامــل فــي عناصــرة الغذائيــة ، ومــن 
المهــم أن يشــمل علــى أهــم العناصر التي تعــزز من مناعة 

الجسم  وهي : 
البروتين : يلعب البروتين دور مهم في التعزيز من مناعة 
الجســم و ضمان ســرعة التآم الجروح   ن يجب الحرص 
علــى تنــاول البروتينات من مصادرهــا المتنوعة ) اللحوم  
قليلــة الدســم، األســماك ، الدواجــن ، الييــض، البقوليــات ، 

الصويا، البذور منها ) الشيا، بذور الكتان( .

فيتاميــن )A(: يلعب دور مهــم في تنظيم الجهاز المناعي 
ووقاية الجسم من اإلصابة باإللتهابات عن طريق

 ، للفــم  المبطنــة  األنســجة  و  الجلــد  مــن صحــة  التعزيــز 
المعدة، و األمعاء و الجهاز التنفســي  . من أهم مصادرها 
الفلفــل  ، البروكلــي، الســبانخ،  ، الجــزر،  البطاطــا الحلــوة 
البــارد، المشــمش، البيض، و األطعمــة المدعمة بفيتامين أ 

منهامنتجات األلبان ، حبوب اإلفطار. 
تحفيــز  علــى  ســي  فيتاميــن  يعمــل     : ســي  فيتاميــن 
الجســم علــى تكوين األجســام المضــادة فبتالــي يعزز من 
قــوة الجهــاز المناعــي و يقلــل خطــر اإلصابــة بالعــدوى . 
مصادرها: ) الحمضيات منها البرتقال ، الليمون ، الجريب 
فروت ، اليوسفي، الفلفل األحمر، البابايا، الفراولة، عصير 
الطماطــم، و األطمــة المدعمة بفيتامين ســي ، مثل بعض 

حبوب اإلفطار( 
 فيتاميــن E )هــاء(  يعتبــر مضــاد طبيعي لألكســدة  يعمل 
علــى الحــد مــن تكــون الجــذور الحــره فبالتالــي يحســن 
مــن وظيفــة الجهــاز المناعــي . مصادرة األغذيــة المدعمة 
بفيتامين منها حبوب اإلفطار ، بذور عباد الشــمس ، اللوز 
، الزيوت النباتية ) زيت عباد الشمس / القرطم ( ، البندق، 

و زبدة الفول السوداني

الزنــك : يعمــل على التعزيز من وظيفة الجهاز المناعي  و 
ســرعو التــآم الجــروح . مصادرها ) اللحوم قليلة الدســم ، 
الدواجن ، المأكوالت البحرية ، منتجات األلبان ، منتجات 

القمح الكامل ، البقوليات ، المكسرات و البذور. 
المغذيات الآل خرى : تعمل على تحســين من اإلســتجابة 
المناعيــة للجســم منهــا )فيتاميــن ب 6، ســلينيوم، حديد، 
العناصــر  علــى  الحصــول  يفضــل  و  الحيــة(.   البكتيريــا 

الغذائية من مصادرها الطبيعية و هي األغذية   .

طهي اللحوم جيدا واإلكثار من الماء

االخصائية السعد : تناولوا أغذية تقوي جهاز المناعة لتواجهوا االمراض

إشراف: دليلة أرناوط 
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العدد
الرابط اإللكتروني

قالت أخصائية الطب النفســي عين الحياة جويدة “إنه ال 
يوجد شــيء اســمه جلسات أو عالج بالكالم، وأن الطبيب 
النفسي هو من يقرر، فإذا لم يرغب في سماعك فال يجب 
العــودة لــه مــرة أخــرى”. وقدمت جويــدة فــي حديثها إلى 

“البالد” عدًدا من النصائح السريعة لإلناث، هي:

 ال يوجد شــيء اســمه تناول دواء مهدئ ألجل النوم؛ ألن معناه 
بدايــة طريــق اإلدمــان، ســواء كانــت أدويــة أو مهدئــات أو حتــى 

أدوية حساسية، كما يجب استشارة الطبيب في ذلك.
 مــن تعانــي مشــاكل فــي النــوم عليهــا البــدء بروتين يومــي قبل 
النــوم بســاعة، ويتمثــل في أخــذ حمام دافئ ومشــروب دافئ من 
األعشــاب، وأفضلهم “الينســون” و”الكامومايل”، إذ إن ذلك يساعد 
الجســم على االســترخاء ويحســن البشــرة والشــعر، ويساعد على 
إفــراز هرمــون األنوثــة، ويفضــل إحاطــة نفســها بإضــاءة خافتــة، 
واالســتماع إلــى موســيقى هادئــة أو قــرآن، واالســترخاء بمالبس 

مريحة.
 ال يوجــد شــيء اســمه أدويــة تخســيس آمنــة، فكلهــا تــؤدي إلى 
اكتئــاب شــديد، فعليــك تنظيــم أكلــك لغايــة 8 وجبات فــي اليوم، 
نصفهــم خضار والربع بروتيــن والربع اآلخر كربوهيدرات، وعليك 
ممارســة الرياضة في بيتك 10 دقائق في الصباح ومثلهم بالليل، 
وإذا لم يسمح الوقت الكافي فيجب تناول 10 أكواب من الماء.

 
العيادة النفسية

وشــرحت جــودة معنــى الضغــط العصبــي بالقــول: إنــه “رد فعــل 
طبيعــي، فالجســم يفــرزه نتيجــة بعــض الظــروف المحيطــة بــه”، 
مشيرة إلى أن الحياة سابًقا كانت أسهل في كل األمور، ولم تكن 
األمــور تنجــز بصعوبــة مثــل اآلن، باختــالف الوظائــف ومواعيــد 
العمل بشكل كبير ومحدد، حتى العالقات االجتماعية بين الناس 
لــم تكــن مثــل الســابق، وهــذا كلــه يخلــق هــذه األمــور مــن التوتــر 

والضغط العصبي.
وأشــارت إلــى أن الجســم يبــدأ فــي مقاومــة كل هــذه الضغــوط 

ومتحفز للرد عليها، ومن دون معرفة متى تأتي نقطة االنفجار.

وذكــرت أن الــرد المرضــي أو العرضي تظهر في أعراض بســيطة، 
مثــل الصــداع والحساســية واألرق والتنميــل فــي األطــراف، وإذا 
زادت األمــور يواجــه الجســم أعراًضا أخطر، مثــل ارتفاع الضغط 
وضربات القلب التي يحدث بها اضطراب، وأن بعض األشــخاص 
يواجهون ارتفاًعا في السكر، والتأثير على الشهية وعدم االنتظام 

في األكل، وفي الحاالت الكبيرة تصل إلى جلطات في القلب.
وأردفت “في النهاية يبدو األمر بسيًطا في مصطلح من كلمتين، 

لكن عواقبه في أغلب األحيان تكون جسيمة”.
وعن صعوبة النوم، قالت جودة “إنه يأتي بسبب عدم الحركة أو 
اإلفــراط فيهــا، ومــن يصاحبه إجهــاد كبير أو أفــكار كثيرة تتوالى 

له قبل النوم”.
وهنــاك مــا يســمى “دايــت” للنوم، ومعنــاه مثال ذلــك أن تقوم األم 

بتدريب طفلها على استعمال الحمام.
ونصحت األخصائية بضبط ميعاد النوم في حدود ساعة معينة، 
بممارســة  والبــدء  الســتقباله،  نفســًيا  والتهيئــة  للنــوم  والتوجــه 

بعــض التماريــن البســيطة لمــدة 10 دقائــق، مــع أخــذ حمــام بمياه 
دافئــة وإضــاءة خافتــة، وعدم تنــاول أي مشــروبات تحتوي على 
الكافييــن قبــل النوم بفترة كافية، واســتبداله بمشــروبات مهدئة، 
مثــل: الينســون، النعنــاع، الكامومايــل، الكمــون أو اللبــن الدافــئ 
بمعلقــة عســل مع االســترخاء، وفي بعض األحيــان يمكن القراءة 

قبل النوم ماعدا الجرائد أو مشاهدة أفالم مثيرة لألعصاب.
كمــا نصحــت بمحاولــة االبتعــاد عــن األمــور الســلبية مــن التفكيــر 
بشكل تدريجي، واستبدالها بمصطلحات لفظية في الصباح، وأن 
تدعو للتفاؤل مثل “بسم هللا توكلنا على هللا”، والدعاء بأن يكون 
يوم خير، واســتقبال اليوم بطاقــة إيجابية، واالبتعاد عن التفكير 

في األشياء الصعبة أو السلبية في اليوم.
وأشارت إلى أن عدم الرضا يولد الطاقة السلبية، واالعتراض على 
كل تفاصيــل الحيــاة الصغيــرة والكبيــرة، يطلق عليهــا بالمصطلح 

النفسي أسالك كهربائية تمتص الطاقة اإليجابية من الفرد.
التفكيــر بشــكل إيجابــي علــى جميــع  أنــه “البــد مــن  واقترحــت 

المســتويات، والعمــل على إيجــاد الحلول لألمــور المادية والوضع 
االجتماعــي، والبــدء فــي كتابــة هــذا علــى ورقــة ووضــع األكثــر 
واألدنــى صعوبــة، فبمجــرد كتابــة ذلــك فقد بــدأت أولــى خطوات 
تخفيــف الضغــط النفســي وتفريغــه فــي الــورق، ثــم بعــد إعــادة 
قراءته ستكتشف أن هناك أموًرا أقل بكثير مما يراها الفرد ويجد 

استحالة في حلها”.
وتنصح عين الحياة بضرورة “تجنب األشخاص الدائمة الشكوى، 

حتى ولو كانوا أقرب األشخاص إليكم”.
وأشــارت إلى أهمية التعود على أن تكون االبتســامة هي المرافق 
لــك دائًمــا، وهــذا يســاعد علــى إفــراز هرمــون الســعادة ويقلل من 
الضغوطــات العصبيــة، وترك ضغوط العمل فــور المغادرة من مقر 

العمل وعدم التفكير فيها بأقصى قدر ممكن.
وختمت حديثها إلى أن الرياضة ليس معناها ناٍد أو تكلفة عالية، 
إذ مــن الممكــن اســتخدام أبســط أنــواع الرياضــة المنزليــة، التــي 
تكفي على األقل لسيران الدم في العروق وتؤدي إلى االسترخاء.

مستشفى األمل يخاطب الشباب والمراهقين: 

local
@albiladpress.com 2021

كمشاركة في توعية المجتمع، في المملكة العربية السعودية بشكل خاص وفي دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، أصدر مستشفى األمل للطب النفسي وعالج اإلدمان نشرة توعية مميزة من ناحية سهولة المعلومات والمحتوى حول أخطار 
عقار “ليريكا”  لتصل إلى أكبر شريحة من الشباب والمراهقين من الجنسين.

والهدف من هذه النشرة هي التعريف بأضرار “ليريكا” التي أصبحت بالفعل تهدد المجتمعات، 
وعلى الرغم من أن هناك مكافحة مستمرة النتشار عقار الترامادول في الوقت الحالي، إال أنه 
ظهرت بعض األنواع  الجديدة  من األدوية التي يتم شــراؤها من الصيدليات بغرض تعاطيها 
كأحــد أنــواع المخدرات، ومن المعروف أن أضــرار حبوب ليريكا كثيرة و متعددة، وفي الواقع 
في ان الشباب قد يقبل على استخدامها، بالرغم من انه هو في االساس يستخدم للعديد من 
االغــراض، كمــا أن الحمــالت األمنيــة التي تقــوم بها العديد من الحكومات العربية قد ســاهمت 
في الحد من انتشار عقار الترامادول ولذلك فإن الشباب قد وجدوا ضالتهم في حبوب ليريكا، 
فهو يعتبر أحد أحدث انواع المخدرات التي تنتشر بسرعة كبيرة ورهيبة بين فئات الشباب، وفي 

الواقع فان مثل هؤالء الشباب يخرج من مخدر أقل ضرًرا الى مخدر أكثر ضرًرا، وبالتالي فانهم 
ال يعلمون أضرار حبوب ليريكا والمخاطر التي يمكن ان تسببها لهم، وخاصة ان هذا العقار يعمل 

بطريقة واضحة ومباشرة على األعصاب.
وعددت النشرة أهم المخاطر من تعاطي هذا العقار، والتي تبدأ في اللحظة التي يتم فيها اإلدمان 
عليها، ومنها التورم الشديد في الساقين، مع المداومة واالستمرار في تناول تلك الحبوب مع عدم 
وجــود مــا يســتدعي تناولهــا فانه من المتوقع ان يحدث تورم كبير وشــديد في منطقة الســاقين 
أســفل الركبة مما يترتب عليه عدم القدرة على المشــي وعدم القيام االعمال البســيطة، ويترتب 
علــي إدمــان حبــوب ليريــكا ضعف الذاكــرة وعدم القــدرة علــى االدراك مع انخفــاض ملحوظ في 

درجات االنتباه المعتادة وترجع تلك األعراض األضرار إلى أن حبوب ليريكا تؤثر بشــكل واضح 
على الجهاز العصبي المركزي ومن المعروف انه حاسة االدراك واالنتباه والذاكرة ترتبط ارتباًطا 

وثيًقا بهذا الجهاز الحيوي.
ومــن األضــرار، اإلصابــة بأمــراض الــدم، فحبوب ليريكا تســبب هبوًطا شــديًدا في عــدد الصفائح 
الدمويــة فــي الجســم، ويصبح جهاز المناعة غير قــادر على مقاومة األمــراض، ومن المحتمل أن 
يتم اصابته بمجموعة أخرى من أمراض الجهاز المناعي وأمراض الدم، وكذلك اإلصابة بحصوات 
الكلــى، فحبــوب ليريــكا لها تأثير بصفة كبيرة على التبول مما يؤدي إلى تجمع الســموم واألمالح 

داخل الكلى وبالتالي تتكون حصوات الكلى بشكل سريع.

تعدد أسباب اإلصابات الرياضية، لكنها للعلم، ليست مقتصرة على الرياضيين! كيف ذلك؟ حسب استشاري أمراض وجراحة العظام والطب الرياضي بمركز ستانفورد الطبي 
د.تامر شحاته، فإن اإلصابات الرياضية لفظ غير دقيق، فتلك اإلصابات ال تقتصر على الرياضيين فحسب، ولكن نسبتها بين الرياضيين هي األعلى وتبلغ قرابة 60 بالمئة، إال 
أنها تصيب سائر الناس بنسبة 40 بالمئة، فقد يكون اإلنسان يمشي في الشارع أو يصعد السلم أو يرفع دراعه بطريقة خاطئة، أو يمشي مشًيا سريًعا بطريقة خاطئة فيصاب. 
ويذهب د.شــحاته إلى دراســة حديثة أجرتها جامعة ســتانفورد األميركية حيث وجدت أن 30 بالمئة من ســكان أميركا يمارســون الرياضة، ويصاب قرابة 3 ماليين بإصابات 

مختلفة في األعمار التي تتراوح بين 10 إلى 14 سنة، ولكنها ليست مقتصرة على الرياضيين، بل يمكن أن يصاب بها الجميع.

يوم رياضي وإنتاجية

وللتوضيــح، يســوق مثــااًل بقولــه :”لــي صديــق كان يحــاول إبعاد 
أحــد أبنائــه عن آخر وأثنــاء دورانه حصلت لــه إصابة في الرجل، 
فنحــن معرضــون جميًعــا لهــذه اإلصابات خاصة فــي حالة ضعف 
العضــالت”، وقــد وجــدت أن هــذه اإلصابات متعــددة وكثيرة في 
المجتمع البحريني، مع أن ثقافة المجتمع صحًيا ورياضًيا مرتفعة، 
وقــد رأينــا حجــم المشــاركة فــي اليــوم الرياضــي البحرينــي يوم 
13 فبرايــر وهــي فعالية مهمــة للغاية وتحســب للدولة الهتمامها 
بالجانب الرياضي الذي يســهم في تحســين الصحة بدنًيا وذهنًيا 
ونفسًيا، وهذا ما أثبته الدراسات العلمية أيًضا، فممارسة الرياضة 
تؤدي إلى ضبط السكر في الدم وتعديل الضغط واكتساب جسم 
متناســق، وعلــى المســتوى الذهني تســهم فــي زيــادة اإلنتاجية.. 
وبالمناســبة، وجــدت دراســة ألمانيــة أن المنشــآت التــي تخصص 
يوًمــا رياضًيــا للعامليــن فيهــا تحقــق ارتفاًعــا فــي اإلنتاج بنســبة 

تتراوح بين 28 إلى 30 بالمئة.

ال تهمل الكشف الطبي

وفيمــا يتعلــق بأغلــب أنــواع تلــك اإلصابــات، يشــرح د.شــحاته 
بالقــول أن مــا نســبته 45 بالمئــة تحــدث فــي الجزء الســفلي من 
الجســم، ونســبة 35 بالمئــة في الطرف العلــوي وحوالي 2 بالمئة 
فــي منطــق الــرأس بما فيها الدماغ والرقبة، وإذا ما تســاءلنا عن 

إهمــال اإلصابــات، البد من القــول أنه ليس الرياضيين فحســب، 
بــل لــكل النــاس، تتجلــى أهمية الكشــف المبكــر وزيــارة الطبيب 
في حالة أية إصابة قد نعتقد أنها يســيرة! فلربما كان لها تبعات 
ومضاعفــات أكبــر، ودائًمــا أنصــح النــاس بأنــه في حالة شــعورك 
بإصابــة تؤثــر على مشــيتك أو حركتك بشــكل عام، بــادر إلجراء 

الكشف الطبي.

زيادة الثقل على الركبة

وحتــى بالنســبة لمــن يعانــون مــن الســمنة ويمارســون الرياضــة 
إلنقــاص الــوزن، يتوجــب الحــذر أيًضا، وقــد وجدنــا أن اإلصابات 
ترتفــع لــدى الســيدات وهــذا أمــر طبيعــي ألن البنيــة الجســمانية 
لإلنــاث تكــون عضالتهــا وأربطتهــا أضعــف مــن الذكــور، وبــودي 
اإلشارة هنا إلى أن إصابة الركبة بسبب زيادة الوزن هي الشائعة، 
فــكل كيلــو غــرام زيــادة فــي الــوزن كأنــك تضيــف حمــاًل وثقــاًل 
علــى الركبــة يتــراوح بيــن 5 إلــى 7 كيلوغــرام، فلــو زاد الــوزن 10 
كيلوغــرام، فإنــك بذلك تضاعف الثقل على ركبتــك بما يعادل 50 
إلــى 70 كيلوغراًما، وحتى الحركة البســيطة لــدى أصحاب الوزن 
الثقيــل قــد ينتــج عنهــا إصابــة عنيقــة أقــوى مــن اإلصابة نفســها 
وتكون نتائجها أســوأ.لقد شــهد الطب الرياضي وعالج اإلصابات 
تطــوًرا مذهــاًل فــي العقديــن الماضييــن، فقــد تطــورت المناظيــر 
بشــكل مذهــل وأصبحنــا نعالــج معظــم أن لــم يكــن كل اإلصابات 

بالمناظيــر الجراحيــة للركبة والكتف ومفصــل الحوض والكاحل، 
وهذه الحاالت ال تحتاج للفتح والتدخل الجراحي إال في حاالت 
بســيطة، ومــع ذلك، فالوقايــة واالنتباه لألســاليب الصحيحة في 

الحركة أمر البد منه.
خطوات البد منها

ونطرح ســؤااًل عاًما :”هل من الممكن تجنب اإلصابة الرياضية؟”، 
يجيــب د.شــحاته بالقول.. بالتأكيد، ذلك ممكــن، ومن خالل عدة 
خطــوات ومنها االهتمام بتمارين اإلحماء وتدريبات اإلطالة قبل 
ممارســة الرياضيــة، والبعــد عــن الضغوط النفســية حيــث أثبتت 
الدراســات أن مــن يعانــون مــن شــدة ضغــوط العمــل أو الحيــاة 
األســرية يتعرضون لإلصابات بكثرة، والســبب فــي ذلك هو عدم 
التركيــز،  كمــا أنه من المهم التوقف تماًما في حالة اإلصابة حتي 
يتــم تشــخيصها للتبيــن مــن خطورتهــا أو عدمهــا، ويأتــي الــدور 
المهم للتشــخيص الدقيق بالكشــف اإلكلينيكي ومراجعة التاريخ 
المرضــي وعمــل األشــعة الالزمــة، يمكــن ومــن خــالل إجــراءات 
الكشــف المبكــر عــن اإلصابات ضمــان عدم تعريــض المصاب إلى 
إصابــة أكبــر وأعقــد، ومــن المعــروف أن إهمــال بعــض اإلصابــات 
يــؤدي إلــى إصابــة أكبــر وربمــا أخطــر وأعنــف، وال ننســى جانــب 
تأهيل المصاب ووضع برنامج زمني للعودة لممارسة الرياضة أو 

الحركة بشكل طبيعي.

برعاية:

الطب الرياضي وعالج اإلصابات تطور 
بشكل مذهل باستخدام المناظير الجراحية

استشاري أمراض وجراحة العظام بمركز ستانفورد الطبي تامر شحاته:

زيادة كيلوغرام في وزن الجسم يمثل ثقًل يعادل 7 كيلوغرام

45 بالمئة من اإلصابات الرياضية بالجزء السفلي 
و35 بالمئة “العلوي” و2 بالمئة “الرأس”

استخدام الجراد في أبحاث النانو 
لعقاقير »الدماغ

ضمــن سلســلة أبحــاث حديثــة لتوليــد جســيمات النانــو لتحســين العقاقيــر 
المســتخدمة لعالج أمراض الدماغ، أجرى فريق من المهندســين في جامعة 
»واشــنطن« في ســانت لويس تجربة باســتخدام الجراد للتوصل إلى أدوية 

آمنة وفعالة.
وترتكز فكرة فريق الباحثين على تقليل مخاطر عالجات الدماغ المختلفة 
عــن طريــق الحقــن أو العقاقيــر األخــرى التي ربما تشــكل خطــًرا على حاجز 
الدمــاغ الدمــوي، وســبب اختيــار الجــراد ألن حواجــز الدمــاغ الدمــوي لــدى 

الحشرات تشابه تشريحًيا، وإلى حد كبير، تلك التي لدى البشر.
ووفــق موقــع »ســاينس ديلــي«، فإن الباحثيــن يعكفون على دراســة األدوية 
الجديــدة المســتخدمة عبــر األنــف لكونــه الطريقــة المثلــى للوصــول إلــى 
الممــرات العصبيــة، وقــال األســتاذ المســاعد فــي الهندســة الطبيــة الحيوية 
بالجامعة رامان باراني أن أقصر وأسرع طريق ممكنة للوصول إلى الدماغ 
هــو األنــف، ويمكن أن تكــون هذه االختبارات مفيدة فــي ابتكار رذاذ لألنف 
مــن الجســيمات المتناهيــة الصغر، بحيث تصل الجرعــة العالجية من األنف 

إلى الدماغ في مدة تتراوح بين نصف ساعة إلى ساعة.

الصحة العالمية: 2020 السنة 
الدولية للتمريض والقبالة

دوليــة  2020 كســنة  العــام  هــذا  اختيــار  العالميــة  الصحــة  قــررت منظمــة 
لــكادر التمريــض والقبالــة، إحيــاء للذكــرى المئويــة الثانيــة لــوالدة مؤسســة 
علــم التمريــض الحديــث فلورنــس نايتنغــل بالتعــاون مــع االتحــاد الدولــي 
للقابــالت والمجلــس الدولــي للممرضين والممرضات وحملــة التمريض اآلن 
وصندوق األمم المتحدة للســكان كشــركاء رئيســيين، لالحتفال بإســهامات 
العاملين الصحيين في تحســين الصحة بالعالم، والتركيز بوجه خاص على 

الممرضات والقابالت.
ومــن بيــن الرســائل المهمــة التــي تريــد المنظمــة إيصالهــا مــن خــالل الســنة 
الدوليــة للتمريــض والقبالــة، هــي تقديــر الظــروف الصعبة لعمــل الممرضات 
والقابــالت، وحرصهن في الوقت نفســه علــى تقديم الرعاية بالمواضع التي 
تمــس فيهــا الحاجــة إليها، فالممرضــات والقابالت يؤديــن دوًرا جوهرًيا في 

تقديم الخدمات الصحية.
وتثمــن المنظمــة الــدوري الحيــوي لكــوادر التمريــض والقبالــة فــي تقديــم 
الخدمــات الصحيــة، ومنهــا للعنايــة باألمهات واألطفــال، وتقديــم اللقاحات 
وتلبيــة  بالمســّنين  والعنايــة  األرواح،  تنقــذ  التــي  الصحيــة  والمشــورة 
االحتياجــات الصحيــة األساســية بشــكل يومــي للنــاس، وســيكون العالــم 
بحاجة إلى 9 ماليين عامل وعاملة إضافيين في مجالي التمريض والقبالة 

إذا ما كنا نصبو إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

جويدة لـ »البالد«: الرياضة والينسون أفضل الحلول للتخلص من التوتر

أدوية التخسيس تؤدي للكتئاب واالبتسامة تفرز هرمونات السعادة

احذروا ثم احذروا من “ليريكا”

دائميكون هناك أمل في التشخيص والعلج والوقاية أول حماية.

ابتعد عن الكحول 
والتدخين المسبب 

لسرطان الفم 
والحنجرة والمريء 

والكبد والقولون.

“يمكنــك القيــام بحمايــة نفســك فــي الوقــت الحالــي.. وكن منتبًها ألعراض المرض”.. تلك كانت رســالة ضمن حملــة تذكيرية أطلقتها جمعية الســرطان األميركية مؤخًرا من خالل مجموعــة وصايا وضعتها منذ 
سنوات وتعيد التذكير بها، ليس على مستوى الواليات المتحدة األميركية فحسب، بل على مستوى العالم. وتشير الجمعية إلى أن حوالي واحد من كل ثالثة أمريكيين سوف يصاب بشكل من أشكال األورام 
الخبيثــة خــالل حياتــه، لكــن علــى الرغــم مــن هذه اإلحصــاءات القاتمة، أحرز األطباء تقدًما كبيًرا في فهم بيولوجيا الخاليا الســرطانية  وقد تمكنوا بالفعل من تحســين تشــخيص وعالج الســرطان، ويمكن أن 

تساعد اختبارات الكشف في الكشف عن األورام الخبيثة في المراحل المبكرة من ظهورها، ومن بين هذه الوصايا:

جمعية السرطان األميركية تقدم نصائحها للوقاية

مــن  وقلــل  بشــكل صحيــح  الطعــام  تنــاول 
واللحــوم  المشــبعة  للدهــون  اســتهالكك 
الحمــراء، ممــا قــد يزيــد مــن خطــر اإلصابــة 
مــن  قــوة  أكثــر  وشــكل  القولــون  بســرطان 
مــن  اســتهالكك  البروســتاتا..زد  ســرطان 

الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

التعــرض  تجنــب 
الصناعيــة  للســموم 
أليــاف  والبيئيــة مثــل 
األسبستوس والبنزين 

والمواد الكيماوية. 

 مــارس الرياضــة بانتظــام، 
فالنشــاط البدنــي يقلــل مــن 
بســرطان  اإلصابــة  خطــر 
القولــون، والرياضة تســاعد 
علــى حمايتــك حتــى لــو لــم 

تفقد وزنك.

إجعــل نوعيــة النــوم أولوية، 
األدلــة  أن  بــه  المســلم  فمــن 
التــي تربط النوم بالســرطان 
ليســت قويــة، لكــن البــد مــن 

اتباع نظام نوم صحي.

فيتاميــن  مــن  يكفــي  مــا  علــى  إحصــل 
D ، فالكثيــر مــن الدالئــل تشــير إلــى أن 
فيتاميــن )د( قد يســاعد فــي تقليل خطر 
اإلصابــة بســرطان البروســتاتا وســرطان 

القولون واألورام الخبيثة األخرى.

استخدام أساليب متطورة في جراحة التجميل بالمستشفى األميركي

االستشاري سودانا: عمليات شفط الدهون للرجال والنساء تشهد إقبااًل كبيًرا

يتميــز قســم الجراحــة التجميلية بمستشــفى اإلرســالية األميركية بتقديم خدماته باســتخدام أســاليب متطورة، جراحيــة وغير جراحية، بحيث يتمكن المســتفيدون 
مــن توافــر أكثــر مــن خيــار أمامهم، فهناك قائمة طويلة من الخدمات المتكاملة كما يشــير استشــاري جراحة التجميل مادو ســودانا نايك، بتوعها بين تحســين المظهر 
والترميم والتصحيح. وفي رده على سؤال يتعلق بخدمات التجميل التي يتميز بها المستشفى، يشير سودانا إلى أن المستشفى يقدم خدمات شفط الدهون وتحديد 
الجسم والجراحات التجميلية لألنف والجفن للسيدات، باإلضافة إلى شد البطن للجنسين، وهناك أيًضا الجراحات التجميلية لألمهات بعد الوالدة، في إطار استشارة 

وتشخيص متكامل لمتطلبات العملية.

شفط الدهون وتنسيق الجسم

ويضيف بأن عمليات شــفط الدهون بالنسبة للرجال والنساء 
فــي البحريــن تشــهد إقبــااًل كبيــًرا، فبالنســبة للرجــال، يرغــب 
الكثيــرون منهــم فــي تصحيــح شــكل الصــدر مــن خــالل هذه 
العمليــة، أمــا بالنســبة للنســاء، فباإلضافــة إلى عمليات شــفط 
الدهــون، ترغب الكثير من الســيدات من مختلف األعمار في 
إجــراء عمليات شــد البطن وتصغير الثدييــن لنحت وتحديد 
الجســم بشــكل متناســق، وعلى العموم، فإن عمليات الحشــو 
وحقــن »البوتوكس« هي األكثر شــيوًعا بيــن األناث لتصحيح 
فيهــا  بمــا  العمليــات  تلــك  :«كل  بالقــول  ويوضــح  الوجــه. 
الميزوثيرابي، أي إزالة التكتالت الدهنية في مختلف مناطق 
والوجــه  والذراعيــن  والفخذيــن  واألرداف  كالبطــن  الجســم 
وإزالة التجاعيد وشــد البشــرة وغيرها، وكذلك الـ«ديرمابين«، 
أي إعادة النضارة إلى البشرة، دون تدخل جراحي باستخدام 

تقنيات حديثة وعلى يد فريق من المتخصصين األكفاء.

لالمهات بعد الوالدة

وفيمــا يتعلــق بعمليــات التجميل لألمهات بعد الــوالدة، يقول 
:«في الغالب، تكون العديد من األمهات غير ســعيدات بســبب 
ترهل الثدي، وفي المستشفى األميركي ابتكرنا هذه الخدمة 

إلعادة شكل الجسم إلى هيئته الطبيعية«.
شــاملة  رعايــة  يقــدم  المستشــفى  فــإن  المســار،  ذات  وفــي 
للمرضى من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، 
ال ســيما للراغبيــن فــي العمليــات المذكــورة آنًفــا أو خدمــات 
أخرى تشــمل شــد الفخذ وتصحيح الذقن المزودجة، وعالج 
األورام الوعائية والدوالي ومعالجة الندوب وإصابات الوجه 
والفكين وتجديد الوجه بالتقشــير الكيميائي وإعادة تشكيل 
الشــفتين والخد وإعادة تشــكيل األنف، أضف إلى ذلك عالج 
التشــوهات وال ســيما تشــوهات الحــروق والحــوادث وعــالج 

الشيخوخة.

دعت أخصائية  التغذية  العالجية ، نائب رئيس مجلس أدارة جمعية أصدقاء الصحة الدكتور ة أريج السعد ، الجميع الى تبني  نمط حياة صحي ليكون خط الدفاع األول للجسم  للمحافظة على صحة جيدة 
و تقوية الجهاز المناعي بطرق طبيعية ، و من أهم إستراتيجيات الحياة الصحية :

 االمتناع عن التدخين
الحرص على شرب مااليقل عن 8 أكواب ماء يوميا

 التركيز  على تناول الخضروات و الفاكهة
 ممارسة الرياضة بشكل منتظم

تخفيف الوزن و المحافظة على الوزن المثالي
 التقليل من شرب المشروبات الكحولية

 الحصول على قسط كافي من النوم
 الحرص على غسل اليدين جيدا

 طهي اللحوم جيدا و عند درجات حرارة عالية
 الحــرص علــى إتبــاع األنشــطة التــي تقلــل مــن الضغــط 

النفسي و  التوتر مثل
)تمارين اإلسترخاء/اليوغا(

وأشــارت الســعد  فــي تصريحــات  صحفيــة لـــ " البــالد " : 
تعد التغذية الصحية من أهم الوســائل التي تســاعد على 
تقويــة و تعزيــز الجهــاز المناعــي للوقايــة مــن األمــراض 
و تقليــل مــن  خطــر اإلصابــة بالفيروســات الموســمية ، 
اإللتهابــات ، الحساســية و النمــو الغيــر طبيعــي للخاليــا و 
الســرطانات ، مؤكــدة علــى ضــرورة الحــرص  ان يكــون 
التظــام الغذائــي متكامــل فــي عناصــرة الغذائيــة ، ومــن 
المهــم أن يشــمل علــى أهــم العناصر التي تعــزز من مناعة 

الجسم  وهي : 
البروتين : يلعب البروتين دور مهم في التعزيز من مناعة 
الجســم و ضمان ســرعة التآم الجروح   ن يجب الحرص 
علــى تنــاول البروتينات من مصادرهــا المتنوعة ) اللحوم  
قليلــة الدســم، األســماك ، الدواجــن ، الييــض، البقوليــات ، 

الصويا، البذور منها ) الشيا، بذور الكتان( .

فيتاميــن )A(: يلعب دور مهــم في تنظيم الجهاز المناعي 
ووقاية الجسم من اإلصابة باإللتهابات عن طريق

 ، للفــم  المبطنــة  األنســجة  و  الجلــد  مــن صحــة  التعزيــز 
المعدة، و األمعاء و الجهاز التنفســي  . من أهم مصادرها 
الفلفــل  ، البروكلــي، الســبانخ،  ، الجــزر،  البطاطــا الحلــوة 
البــارد، المشــمش، البيض، و األطعمــة المدعمة بفيتامين أ 

منهامنتجات األلبان ، حبوب اإلفطار. 
تحفيــز  علــى  ســي  فيتاميــن  يعمــل     : ســي  فيتاميــن 
الجســم علــى تكوين األجســام المضــادة فبتالــي يعزز من 
قــوة الجهــاز المناعــي و يقلــل خطــر اإلصابــة بالعــدوى . 
مصادرها: ) الحمضيات منها البرتقال ، الليمون ، الجريب 
فروت ، اليوسفي، الفلفل األحمر، البابايا، الفراولة، عصير 
الطماطــم، و األطمــة المدعمة بفيتامين ســي ، مثل بعض 

حبوب اإلفطار( 
 فيتاميــن E )هــاء(  يعتبــر مضــاد طبيعي لألكســدة  يعمل 
علــى الحــد مــن تكــون الجــذور الحــره فبالتالــي يحســن 
مــن وظيفــة الجهــاز المناعــي . مصادرة األغذيــة المدعمة 
بفيتامين منها حبوب اإلفطار ، بذور عباد الشــمس ، اللوز 
، الزيوت النباتية ) زيت عباد الشمس / القرطم ( ، البندق، 

و زبدة الفول السوداني

الزنــك : يعمــل على التعزيز من وظيفة الجهاز المناعي  و 
ســرعو التــآم الجــروح . مصادرها ) اللحوم قليلة الدســم ، 
الدواجن ، المأكوالت البحرية ، منتجات األلبان ، منتجات 

القمح الكامل ، البقوليات ، المكسرات و البذور. 
المغذيات الآل خرى : تعمل على تحســين من اإلســتجابة 
المناعيــة للجســم منهــا )فيتاميــن ب 6، ســلينيوم، حديد، 
العناصــر  علــى  الحصــول  يفضــل  و  الحيــة(.   البكتيريــا 

الغذائية من مصادرها الطبيعية و هي األغذية   .

طهي اللحوم جيدا واإلكثار من الماء

االخصائية السعد : تناولوا أغذية تقوي جهاز المناعة لتواجهوا االمراض

إشراف: دليلة أرناوط 
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لقاح كورونا.. التجارب على البشر تبدأ قريًبا
بات  المستجد  كورونا  لفيروس  لقاح  إلى  التوّصل  أن  يبدو 
قريًبا، حيث يتوقع أن تبدأ التجارب على البشر في الواليات 

المتحدة في وقت أبكر كثيًرا مما كان متوقًعا.
أول  بشحن  الدوائية  للصناعات  “موديرنا”  شركة  وقامت   
كورونا  بفيروس  المصابين  للبشر  محتمل  لقاح  من  دفعة 
بهدف  الحكوميين  للباحثين  تزويدها  تــم  حيث  الجديد، 
3 أشهر فقط من  بعد  البشر، وذلك  إجراء االختبارات على 
ظهور الفيروس وتحليل تسلسله الجينومي.  وبعد يوم على 
إلى  للفيروس  المحتمل  اللقاح  أرسلت  أنها  الشركة  إعــان 
المعهد الوطني للحساسية واألمراض المعدية الختباره في 
بشكل صاروخي  الشركة  أسهم  ارتفعت  المتحدة،  الواليات 
في وقت مبكر من يوم الثاثاء.  ويأتي هذا الخبر في وقت 
ارتفع فيه عدد اإلصابات بالفيروس، الذي أخذ يتفشى في 
الصين في البداية أواخر العام الماضي، في مختلف أنحاء 
العالم إلى نحو 81 ألف إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 
شركة  وكانت  الصين.   في  غالبيتها  حالة،   2760 من  أكثر 
المعاهد  مع  شراكة  عقدت  “مــوديــرنــا”  الدوائية  الصناعات 
تم  الجديد،  لفيروس كورونا  لقاح  لتطوير  للصحة  الوطنية 
تصميمه الستهداف البروتين، الذي يكون على شكل “سنبلة” 
البشرية  الــخــايــا  بــغــزو  لــه  ويسمح  الــفــيــروس  سطح  على 

وإصابتها، وبالتالي إصابة البشر بالفيروس الذي صار يعرف 
باسم “كوفيد 19”.  وعلى الرغم من أن اللقاح قد تم تطويره 
بسرعة كبيرة، ولكن قد يستغرق األمر 18 شهًرا أو أكثر حتى 
لاستخدام  آمن  أنه  ثبت  إذا  والبيع،  للتوزيع  يصبح جاهزا 
الـــبـــشـــري، حــســبــمــا صــــّرح خـــبـــراء لــصــحــيــفــة “ديـــلـــي مــيــل” 
البريطانية.  وجاء إعان شركة األدوية هذا في الوقت الذي 
طلبت فيه إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب 2.5 مليار 
دوالر للتصدي لتفشي فيروس كورونا في الواليات المتحدة 
إلى  الكونغرس  من  اإلضافي  التمويل  ويهدف  وخارجها.  
تعزيز جهود الحجر الصحي واحتواء الفيروس، وكذلك إلى 

تطوير لقاحات وعاجات للمرض.

دولــي  علمي  بحثي  فــريــق  اكــتــشــف 
ا يتطّفل على األسماك  حيواًنا مجهريًّ
يستطيع  الــبــحــريــة،  والـــحـــيـــوانـــات 
عملية  إلى  الحاجة  دون  من  العيش 
في  نوعه  من  األول  ليكون  التنفس، 

العالم.
 وبحسب الفريق، فإن التنفس يعتبر 
الكائنات  جميع  بين  مشتركة  عملية 
الحيوانية،  األشكال  وجميع  الحية، 
لكن دراسة التي توصل إليها الفريق، 
أكـــــدت وجـــــود كـــائـــنـــات جـــديـــدة ال 

تتنفس على اإلطاق.
ــــى اكــتــشــاف  ــة إل ــــدراســ  وأشــــــارت ال
يــحــتــوي على  ال  مــجــهــري  حـــيـــوان 
للميتوكوندريا”،  ــنــووي  ال “الــحــمــض 
لعملية  ا  رئيسيًّ مؤشًرا  يعتبر  والــذي 

التنفس عند الحيوانات.
النووي   ويعتبر عدم وجود الحمض 
التنفس،  بعملية  القيام  لعدم  مؤشًرا 
األول على  الــحــيــوان  ــه  أن يــؤكــد  مما 

اإلطاق الذي ال يتنفس أبًدا.

اكتشاف أول كائن ال 
يتنفس في العالم

هبطت امرأة مسنة من نافذة الطابق الثامن، هاربة من سجن ابنها لها خوفا عليها 
من كورونا. وكانت السيدة البالغة من العمر 62 عاما، تحمل طبقًا من الشعرية في 
العاريتين، ووصلت إلى  للبناء بيديها  حقيبتها، وهي تهبط على الجدار الخارجي 
وأكد  ميل”.  “ديلي  صحيفة  ذكرته  لما  وفقًا  بــأذى،  ُتصاب  أن  دون  بسام  األرض 
المسؤولون أن المرأة تعاني من الفصام، ورفضت تناول الدواء المناسب لمرضها، 
وأضافوا أنها تسللت من منزلها يوم 16 فبراير، وظلت مفقودًة لمدة 8 أيام. وحسب 
الصحيفة، عادت السيدة يوم األمس األول، فقرر ابنها حبسها في غرفتها ليمنعها 
أخرى،  مرًة  من شقتهم  هربت  أمه  أن  بعدها  علم  بأنه  المزاعم  وتفيد  الهرب.  من 

ولكنه لم يكن في المنزل حينها.

مسنة تهرب من نافذة الطابق الثامن بسبب كورونا

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قــــررت أكــبــر حــديــقــة حــيــوانــات في 
بــنــغــادش فـــرض حــظــر عــلــى ركــوب 
الفيلة، على إثر حمات مكثفة قام بها 
ناشطون مدافعون عن رفاه وحقوق 
ــح مــديــر حديقة  الــحــيــوانــات. وأوضـ
الحيوانات في دكا نور اإلسام، إلى 
أن تطبيق هذا القرار بدأ فعليا الشهر 
الماضي، مشيرا إلى أنه ال رجعة عن 
الــقــرار. وأضـــاف “نــحــن نــوافــق على 
الجوالت  هــذه  إن  تقول  التي  اآلراء 
مشيدا  لــلــحــيــوانــات”،  جــيــدة  ليست 
المجموعات  بذلتها  الــتــي  بــالــجــهــود 
المدافعة عن حقوق الحيوانات، وفق 
ما ذكرت وكالة “فرانس برس”. وقال 
التي  الفيلة،  “إن ركــوب  نور اإلســام 
فــي جــوالت  كــانــت تستخدم ســابــقــا 
في  يــومــيــا  شــخــص   1000 تــشــمــل 
بعض األحيان، يعتبر نوعا من إساءة 

معاملة الحيوان والقسوة تجاهه”.

أصـــوات  مــن تسجيل  بــاحــثــون  تــمــّكــن 
مــرة،  ألول  الــمــاء  تحت  البطريق  طائر 
أن  سابًقا  السائد  االعتقاد  كــان  أن  بعد 
الـــصـــادرة عــن هـــذه الطيور  ــوات  ــ األصـ
تقتصر على األوقات التي تتواجد فيها 

فوق اليابسة فقط.
إلى  االكتشاف  الفضل في هذا   ويعود 
فريق الباحثة أندريا ثيبولت من جامعة 
نــيــلــســون مــانــديــا بــجــنــوب أفــريــقــيــا، 
ــذي قــام بتركيب كــامــيــرات مــزودة  والـ
بــمــيــكــروفــونــات حــســاســة عــلــى ثــاثــة 

بطاريق.
 ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في 
مجلة “علوم الحيوان”، فقد تم تسجيل 
تحت  للبطاريق  صوتية  مقاطع   203

الماء في غضون شهر واحد.
الصيحات  المسجلة  األصـــوات  وتشبه 
السريعة القصيرة، وقد سجلت جميعها 
ــبــطــاريــق تــغــوص في  عــنــدمــا كــانــت ال
ذكر  حسبما  الطعام،  عن  بحًثا  األعماق 

موقع مجلة “نيوزويك” األميركية.

حقوق الحيوانات 
تنتصر.. وفيلة 

بنغالدش المستفيدة

ألول مرة.. تسجيل صوت 
البطريق تحت الماء

إثر  األربــعــاء،  أمــس  الهند،  في  غرقا  24 شخصا مصرعهم  عن  يقل  ال  ما  لقي 
سقوط حافلة كانت تقلهم في نهر غربي الباد.

وقالت الشرطة، إن الحافلة سقطت في النهر، بينما كانت عائدة من حفل زفاف، 
مشيرة إلى أن السائق فقد السيطرة عليها إثر انفجار أحد إطاراتها بينما كانت 

على الطريق السريع.
وأوضح ضابط الشرطة راجندرا كومار، أن السائق فقد السيطرة على الحافلة 
عندما انفجر اإلطار، ما أدى إلى سقوطها في النهر، وغرق من كانوا على متنها 
باستثناء 5 أشخاص نجوا من الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العاج.

بعد حفل زفاف.. 24 هندًيا يلقون مصرعهم غرًقا

عارضة تقّدم 
ابتكاًرا لكينزو 

خال عرض 
لألزياء في 

باريس )أ ف ب(
وقع الحادث بالقرب من مدينة كوتا في والية راجستان، الواقعة على بعد نحو 500 كيلومتر جنوب 

نيودلهي، بحسب ما ذكرت “األسوشيتد برس”.

الموطــن  البحتــة، توصــل علمــاء الكتشــاف  عــن طريــق الصدفــة 
األصلــي للحيــوان المــدّرع أو “األرماديللو”، الذي جــاب األرض منذ 

أكثر من 20 ألف عام.

ــاء االكــتــشــاف بــمــســاعــدة راع  وجــ
أبقار، كان يباشر عمله قرب العاصمة 
األرجنتينية بوينس أيرس، قبل أن 
4 حيوانات غريبة  لـ  يشاهد هياكل 

وضخمة.
تبين  ــمــخــتــصــيــن،  ال إبـــــاغ  ــد  ــعـ وبـ
لـــحـــيـــوان  األربـــــعـــــة  ــل  ــاكـ ــيـ ــهـ الـ أن 
“الــغــلــيــبــتــودونــت” الـــذي يــعــد سلف 
“األرماديللو”، وأكبرها بحجم سيارة 

“فولكسفاغن” من طراز “بيتل”.
نهر  مجرى  في  الهياكل  على  وعثر 

بينما  آيــريــس،  بوينس  قــرب  جــاف 
ــي خـــــوان دي ديـــوس  ــراعــ ــ ال كــــان 
ســوتــا يــرعــى أبـــقـــاره فــي الــمــوقــع، 
حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” 

البريطانية.
وتـــغـــطـــي أجـــــســـــام الـــحـــيـــوانـــات 
إلى  يصل  بطول  قشور  المكتشفة 
5 سم،  يبلغ سمكها نحو  بينما  متر، 
وكـــانـــت تــســتــخــدم الـــذيـــل كــســاح 
للدفاع عن النفس ألنه مزود بكتلة 

عظمية قاسية في نهايته.

حيوان بحجم سيارة.. اكتشاف موطن “األرماديللو”

أعلن حزب فرنسي نيته ترشيح هر على 
قائمته لانتخابات البلدية، في رين في 
إلى  االنتباه  لفت  أجل  من  الباد؛  غرب 
“ظروف الحيوانات”. وتريد قائمة “رين 
“فرنسا  حزب  من  المدعومة  المشتركة” 
المرتبة  في  “ريــك”  الهر  ترشيح  األبية”، 
للبلديات  الئحتها  فــي  األخــيــرة  قبل  مــا 
في 15 و22 مــارس. وقــال أحد مديري 
بوالنجيه:  القائمة،فيليكس  هذه  حملة 

الهدف من ذلك “تسليط الضوء على مسألة ال تطرح كثيرا في حملة  إن 
يعير  أن  تقرر  القائمة،  السلطات  تبطل  أن  ولتجنب  البلدية”.  االنتخابات 
من  بعد طلب  المشتركة”  “ريــن  قائمة  وتعهدت  “ريــك”.  للقط  اسمه  رجــل 
جمعية “الـ214” للرفق بالحيوان، “تشكيل لجنة لحماية الحيوانات” ودعم 

“حصول حظر وطني على فرق السيرك التي تملك حيوانات برية”.

قط مرشح لالنتخابات البلدية في غرب فرنسا

العلماء يسابقون الزمن إليجاد لقاح لكورونا
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