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Ω2020 ôjGôÑa 20 - `g1441 IôNB’G iOÉªL 26 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15308) Oó©dG

ó¡©dG »dh ƒª°S äÉ¡«Lƒàd Gò«ØæJ

zÉ```fhQƒ```c{ á``ë``aÉ``μ``ª``d äÉ``¨``d Ió``©``H á``«``æ``Wh á``∏``ª``M ¥Ó`````WEG
ájQGRh{ ´ÉªàLG ¢SCGôàj ¢†jô©dG OGƒL
zá``«©jô°ûàdGh á``«fƒfÉ`≤`dG ¿hDƒ```°ûdG
É¡YÉªàLG á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG äó≤Y
¢ù«FQ ÖFÉf ¢†jô©dG ºdÉ°S øH OGƒ``L ó«°ùdG á°SÉFôH ¢ùeCG …Qhó``dG
,á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒdG ¢ù∏ée
.áeƒμëdG QGóH iôÑμdG äÉYÉªàL’G áYÉ≤H ∂dPh
äÉYƒ°VƒªdG áæé∏dG AÉ°†YCG AGQRƒdG Qƒ°†ëH áæé∏dG â°Vô©à°SGh
øe GkOó``Y âæª°†J »àdGh ,É¡dÉªYCG ∫hó``L ≈∏Y áLQóªdG äGôcòªdGh
ºgÉØàdG äGô``cò``eh äÉ``«`bÉ``Ø`J’Gh äGó``gÉ``©`ª`dGh ø«fGƒ≤dG äÉYhô°ûe
,áeƒμëdG Ö∏W ≈∏Y Ak ÉæH É¡à°SGQóH áæé∏dG âeÉb »àdG äGQGô``≤` dGh
≈dEG É¡©aôd Gkó«¡ªJ É¡«a áeRÓdG äÉ«°UƒàdGh äGAGôLE’G É¡fCÉ°ûH äòîJGh
.É¡°Uƒ°üN »a ÉkÑ°SÉæe √Gôj Ée OÉªàYGh ô¶æ∏d AGQRƒdG ¢ù∏ée
äÉYhô°ûe ø``e GkOó``Y Ωó≤J É``e ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH áæé∏dG äô¶f Éªc
á£∏°ùdG øe áeó≤ªdG ø«fGƒ≤H äÉMGôàb’G ≈∏Y Ak ÉæH Ió©ªdG ø«fGƒ≤dG
øe ø«fGƒ≤dG √òg äÉYhô°ûªd á«fƒfÉ≤dG áZÉ«°üdG OGóYEG ó©H á«©jô°ûàdG
.É¡fCÉ°ûH áeƒμëdG …CGQ äGôcòe OGóYEGh »fƒfÉ≤dG …CGôdGh ™jô°ûàdG áÄ«g
k G áæé∏dG âeÉbh
áYƒaôªdG áÑZôH äÉMGôàb’G øe OóY á°SGQóH É°†jC
áeƒμëdG OôH IOƒ°ùe É¡fCÉ°ûH äóYCGh ,ÜGƒædG ¢ù∏ée øe áeƒμëdG ≈dEG
øe äÉMGôàb’G ∂∏J ¿CÉ°T »a OhOQ øe áæé∏dG ≈dEG Oôj Ée ≈∏Y Ak ÉæH É¡«∏Y
Ió©ªdG OôdG äGôcòe ™aQ áæé∏dG äQôbh ,á°üàîªdG á«eƒμëdG äÉ¡édG
áeRÓdG äGQGô≤dG PÉîJ’ ôbƒªdG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≈``dEG ¿CÉ°ûdG Gòg »a
¢†©H »a …CGô``dG AGó``HEG øe áæé∏dG ¬H âeÉb ÉªY Ók °†a Gò``g ,É¡fCÉ°ûH
äÉÑ∏W ≈∏Y Ak ÉæH ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù∏ée øe É¡«dEG ádÉëªdG äÉYƒ°VƒªdG
.áØ∏àîªdG á«eƒμëdG äÉ¡édGh äGQGRƒdG øe

øjôëÑdG ô«Ø°S πÑ≤à°ùj â``jƒμdG ó¡Y »dh
ádhO ó¡Y »dh ,ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG
øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S ,»μdÉªdG »∏Y ìÓ°U ô«Ø°ùdG á≤«≤°ûdG âjƒμdG
.âjƒμdG ádhO iód
ÖMÉ°U Iô°†M äÉ«ëJ »μdÉªdG »∏Y ìÓ°U ô«Ø°ùdG π≤f å«M
ÖMÉ°Uh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh
ÖMÉ°U ≈dEG ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
âjƒμdG ádhO ó¡Y »dh ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG
.á≤«≤°ûdG
»àdG á≤«KƒdGh á«îjQÉàdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ≥ªY ô«Ø°ùdG ócCG Éªc
É kLPƒªf πμ°ûJ »àdGh ,á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe §HôJ
áμ∏ªe ¢UôëH É kgƒæe ,áî°SGôdG Iƒ``NC’Gh áÑëªdG äÉbÓ©d Gkõ«ªàe
äÉjƒà°ùe ≈dEG É¡H AÉ≤JQ’Gh äÉbÓ©dG √òg õjõ©J ≈∏Y ºFGódG øjôëÑdG
.ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG äÉ©∏£Jh ídÉ°üe ≥≤ëj ÉªH ÖMQCG

á«ª°SôdG QOÉ°üªdG øe äÉª«∏©àdG »≤∏J ≈dEG ƒYóJh ..øjôëÑdG »a äÉHÉ°UEG ’ :ócDƒJ áë°üdG IôjRh
π°UGƒàdG äGƒæb ≈∏Y ∂dòch »fhôàμd’G
IQhô°V ≈dEG ák gƒæe ,É¡d á©HÉàdG »YÉªàL’G
øe ájRGôàM’G äÉª«∏©àdGh äGOÉ°TQE’G »≤∏J
¢Vôe ∫ƒM ábƒKƒªdGh á«ª°SôdG ÉgQOÉ°üe
.z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a
ø``«` æ` WGƒ``ª` dG π```c Iô`` ` jRƒ`` ` dG â`` ` `YOh
π°UGƒàdG »a OOô``à`dG Ωó``Y ≈``dEG ø«ª«≤ªdGh
:øNÉ°ùdG §``î`dG ô``Ñ`Y á``YÉ``°`ù`dG QGó`` e ≈``∏`Y
¢Vôe ∫ƒM äGQÉ°ùØà°SG …C’ (17246769)
.z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a

.á«ØfC’G äGRGôaE’G hCG
óLƒJ ’ ¬fCÉH ™«ªédG IôjRƒdG âfCÉªWh
áμ∏ªe »``a É¡∏«é°ùJ º``J á``HÉ``°`UEG á``dÉ``M …CG
√ÉÑà°T’G ºJ »àdG ä’ÉëdG πc ¿CGh ,øjôëÑdG
.áHÉ°UE’G øe É¡àeÓ°S ¢UƒëØdG äô¡XCG É¡«a
ô°ûf ºàj ¬``fCG ≈``dEG Iô``jRƒ``dG äQÉ``°` TCGh
¢Vôªd »``FÉ``Hƒ``dG ™``°` Vƒ``dG äGQƒ``£` J ô`` NBG
ºdÉ©dG ∫ƒ``M z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ôjQÉ≤J ôNB’ É≤ah
áë°üdG IQGRh ™bƒe ≈∏Y çóëe πμ°ûHh

¢Shô«a ¢Vôe øe ájÉbƒdG ¥ô£H ΩGõàd’G
áª¶æe É¡àæ∏YCG »àdG z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc
øjó«dG ∞«¶æàH ∂``dPh ;á«ªdÉ©dG áë°üdG
º≤©ªdG ∫ƒ``ë`μ`dÉ``H hCG AÉ``ª` dGh ¿ƒ``HÉ``°`ü`dÉ``H
AÉ``æ`KCG ∞`` `fC’Gh º``Ø`dG á«£¨Jh ,QGô``ª`à`°`SÉ``H
πjóæe ΩGóîà°SÉH ∂dPh ¢ù£©dG hCG ∫É©°ùdG
∫É°üJ’G ÖæéJh ,´GQò``dG ≈∏YCG hCG »``bQh
¢VGôYCÉH ø«HÉ°üªdG ¢UÉî°TC’ÉH ≥«KƒdG
¢ùªd Ö``æ`é`Jh ,Oô``Ñ` dG ä’õ`` f äÉ``eÓ``Y hCG
ÜÉ©∏dG πãe ÜÉ°üªdG ¢üî°ûdG øe äGRGôaE’G

á``YGPE’Gh áaÉë°üdGh »YÉªàL’G π°UGƒàdG
äGô≤eh á«ë°üdG õ``cGô``ª`dGh ¿ƒjõØ∏àdGh
πª©dG IQGRh ™``e ¿hÉ©àdÉH ∫Éª©dG øμ°S
¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«gh á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
.πª©dG
≥∏£æe øe ¬fCG áë°üdG IôjRh âaÉ°VCGh
á≤∏©àªdG äÉeƒ∏©ªdG πc ∫É°üjEG ≈∏Y ¢UôëdG
OóYh á«Hô©dG á¨∏dG OÉªàYG ºJ ó≤a á∏ªëdÉH
.ÖfÉLC’G ø«ª«≤ª∏d iôNC’G äÉ¨∏dG øe
á«ªgCG ≈`` dEG áë°üdG Iô```jRh â``gƒ``fh

ƒª°ùdG Ö``MÉ``°` U äÉ``¡`«`Lƒ``à`d Gò``«`Ø`æ`J
áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
á≤FÉa â``æ` ∏` YCG ,AGQRƒ`` ` `dG ¢ù∏ée ¢``ù`«`Fô``d
¥ÓWEG áë°üdG Iô``jRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH
¢Shô«a ¢Vôe áëaÉμªd á«æWƒdG á∏ªëdG
≈∏Y É°UôM ∂``dPh ,z19 ó``«`aƒ``c{ É``fhQƒ``c
±ó¡H ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U
∫ƒM ™ªàéªdG OGô``aCG πc iód »YƒdG IOÉjR
πFÉ°Sh ∫ÓN øe ¬æe ájÉbƒdG ¥ôWh ¢VôªdG

»fÉà°ùcÉÑdG ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQh iQƒ°ûdG ¢ù«FQ ø«H ácôà°ûe äÉ``ãMÉÑe
ádÓéd áª«μëdG á°SÉ«°ùdG π°†ØH
¢ù«Fôd IƒYO Ék¡Lƒe ,ióØªdG ∂∏ªdG
IQÉjõd iQƒ°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YCGh
.¿Éà°ùcÉH
ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ OÉ°TCGh
…òdG AÉªædGh Qƒ£àdÉH »fÉà°ùcÉÑdG
IOÉ«b âëJ øjôëÑdG áμ∏ªe √ó¡°ûJ
ÉgQGôªà°SGh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL
øe á``«` dÉ``Y äÉ``jƒ``à`°`ù`e ó``°`ü`M »``a
,ä’É`` é` `ª` `dG ™``«` ª` L »```a Ωó`` ≤` `à` `dG
ájQƒ¡ªL RGõàYGh ôîa øY ÉkHô©e
áÑ«£dG ájƒNC’G É¡JÉbÓ©H ¿Éà°ùcÉH
.øjôëÑdG áμ∏ªe ™e
ñƒ``«`°`û`dG ¢``ù`∏`é`e s¿EG ∫É`` `bh
≥«ª©J ≈∏Y ¢üjôM »fÉà°ùcÉÑdG
¢ù∏ée ™`` e á``«` FÉ``æ` ã` dG äÉ``bÓ``©``dG
∞bGƒªdG ó«MƒJ πLCG øe ,iQƒ°ûdG
ΩÉ``ª` à` g’G äGP É``jÉ``°` †` ≤` dG √É``é``J
øe ójõªdG ∫ò``H Gkó`cDƒ`e ,∑ôà°ûªdG
É``°``kUƒ``°`ü`Nh ≥``«` °` ù` æ` à` dGh π``ª` ©` dG
äÉYÉªàL’G »a äÉcQÉ°ûªdG ∫ÓN
á«ª«∏bE’G á«fÉªdôÑdG äGôªJDƒªdGh
.á«dhódGh
ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó``cCGh
»JCÉJ øjôëÑdG áμ∏ªªd ¬``JQÉ``jR ¿CG
IójóLh á©°SGh ¥É``aBG íàØd Gkó«cCÉJ
ø``jó``∏`Ñ`dG ø``«` H »``FÉ``æ` ã` dG ¿hÉ``©` à` ∏` d
.ø«≤«≤°ûdG Éª¡«Ñ©°Th

,¢ù∏éªdG »a πª©dG äÉ«dBGh ,IòaÉædG
k
øe GkOóY QÉWE’G Gòg »a É°Vô©à°ùe
É¡≤≤M »àdG äÉMÉéædGh äGRÉéfE’G
á«©jô°ûàdG ∫ƒ°üØdG ∫ÓN ¢ù∏éªdG
Iô``«`°`ù`ª`dGh ,á``«` °` VÉ``ª` dG á`` ©` `HQC’G
áHôéàdG ºYO »a ¢ù∏éª∏d áaqô°ûªdG
.øjôëÑdG áμ∏ªªH á«WGô≤ªjódG
¥OÉ°U óªëe ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe
AÉæãdGh ôμ°ûdG º«¶Y øY »fGôéæ°S
¬JƒYOh iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
´ÓW’Gh ,øjôëÑdG áμ∏ªe IQÉjR ≈dEG
∫ÉéªdG »a Iõ«ªàªdG É¡àHôéJ ≈∏Y
,»fÉªdôÑdG π``ª`©`dGh ,»©jô°ûàdG
É¡à¨∏H »``à`dG Qƒ£àdG äÉjƒà°ùeh

¢``ù` dÉ``é` ª` dG AÉ```°` `†` `YCGh AÉ`` `°` ``SDhQ
á``«`Hô``©`dG ∫hó`` `dG »``a á``«`©`jô``°`û`à`dG
äGAÉ``≤``∏``dG ó`` ≤` `Yh ,á`` «` `eÓ`` °` `SE’Gh
»a º¡°ùJ ,á«FÉæãdG äÉãMÉÑªdGh
∞``bGƒ``e AÉ``æ` Hh ,Oƒ``¡` é` dG ó``«`Mƒ``J
äGP ÉjÉ°†≤dG √ÉéJ IóMƒe iDhQh
»a É¡MôWh ,∑ôà°ûªdG ΩÉ``ª`à`g’G
äÉYÉªàL’Gh á«fÉªdôÑdG πaÉëªdG
.äÉfÉªdôÑ∏d Iôªà°ùªdG
¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ ™``∏` WCGh ,Gò`` g
ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ iQƒ°ûdG
…ò`` dG Qhó`` ` dG ≈``∏` Y »``fÉ``à` °` ù` cÉ``Ñ` dG
ø°S »a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¬H Ωƒ≤j
ø``«`fGƒ``≤`dG π``jó``©` Jh äÉ``©`jô``°`û`à`dG

¿hÉ©àdGh ájƒ≤dG ácGô°ûdG π°†ØH
.øjó∏ÑdG ø«H ≥«KƒdG
øjó∏ÑdG á∏°UGƒe ≈∏Y ≈æKCGh
äÉ«bÉØJ’G ò«ØæJh π«©ØJ ø«≤«≤°ûdG
,ä’É``é` ª` dG ≈``à`°`T »``a á``cô``à`°`û`ª`dG
ºgÉØàdG äGôcòe ÉgôNBG ¿Éc »àdGh
»dÉ©dG º«∏©àdGh º«∏©àdG ∫Éée »a
∫É``é`ª`dG »`` ah ,»``ª`∏`©`dG å``ë` Ñ` dGh
¿hÉ©àdGh ,á«Ñ£dG Ωƒ∏©dGh »ë°üdG
,á``°`VÉ``jô``dGh ÜÉ``Ñ`°`û`dG ¿hDƒ` °` T »``a
ôÑª°ùjO ô¡°T »a É¡©«bƒJ ºJ »àdGh
.(2019) »°VÉªdG ΩÉ©dG øe
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ âØdh
ø«H ádOÉÑàªdG äGQÉ``jõ``dG s¿CG ≈`` dEG

¢ù∏éªdG AÉ°†YCG øe OóY äÉãMÉÑªdG
.¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ø«eC’Gh
iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ OÉ°TCGh
áμ∏ªe ø``«`H Ió``«` Wƒ``dG äÉ``bÓ``©` dÉ``H
¿Éà°ùcÉH á``jQƒ``¡` ª` Lh ø``jô``ë`Ñ`dG
ƒªf ø``e √ó¡°ûJ É``eh ,á``«`eÓ``°`SE’G
≈``∏`Y AÉ`` æq ` `H ≥``«` °` ù` æ` Jh ,ô``ª` à` °` ù` e
É°Uƒ°üNh
,Ió``©`°`UC’G øe ójó©dG
k
á«ª«∏©àdGh á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G
,á«°VÉjôdGh á«aÉ≤ãdGh á«©jô°ûàdGh
…ôμ°ù©dG ø``«`dÉ``é`ª`dG Ö``fÉ``L ≈`` dEG
»àdG Oƒ¡édÉH Ég qƒæe ,»``YÉ``aó``dGh
»a á«fÉà°ùcÉÑdG á``«`dÉ``é`dG É¡dòÑJ
»a É`` ` `gQhOh ,ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e
äÉ``YÉ``£`≤`dG ∞∏àîe á``«`ª`æ`Jh º`` YO
»a á``jQÉ``ª` ã` à` °` S’Gh á``jOÉ``°` ü` à` b’G
.áμ∏ªªdG
äÉ``bÓ``©` dG s¿CG ≈`` ` dEG QÉ`` `°` ` TGC h
øe óq `©`J á«fÉà°ùcÉÑdG á«æjôëÑdG
,Iõ``«` ª` à` ª` dG á`` «` `dhó`` dG äÉ`` bÓ`` ©` `dG
,ÉkeÉY 50 øe ôãcCG ≈``dEG IóàªªdGh
¿Gó``∏`Ñ`dG ¬«∏Y ¢``Uô``ë`j É``ª`d ∂`` dPh
Oƒ``¡``é``dG ∫ò`` ``H ø`` `e ¿É``≤``«``≤``°``û``dG
√ò¡H ™aó∏d áã«ãëdG »YÉ°ùªdGh
,Ö`` ` `MQCG ¥É`` ` ` aBG ƒ``ë` f äÉ`` bÓ`` ©` `dG
øjó∏ÑdG ÜQÉéJh äGôÑN QÉªãà°SGh
§£îdGh äÉ«é«JGôà°S’G ò«Øæàd
≥≤ëJ É``e ≈∏Y AÉæÑdGh ,ájƒªæàdG

ídÉ°üdG í``dÉ``°`U ø``H »``∏`Y ó`` cCG
áμ∏ªe s¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
¿Éà°ùcÉH á``jQƒ``¡` ª` Lh ø``jô``ë`Ñ`dG
¿É``«`°`†`ª`J á``≤`«`≤`°`û`dG á``«``eÓ``°``SE’G
Éª¡«JOÉ«b ø``e QGô``°` UEGh Ωõ`
m `Y πμH
ø«≤«≤°ûdG Éª¡«Ñ©°Th ø«àª«μëdG
,¿hÉ``©`à`dG ø``e ó``jõ``ª`dG ≥«≤ëJ »``a
,á«îjQÉàdG IƒNC’G §HGhQ ájƒ≤Jh
,á``cô``à`°`û`ª`dG í``dÉ``°` ü` ª` dG á``«` ª` æ` Jh
á``¡`LGƒ``e ≈``∏`Y π``ª`©`dG Ö``fÉ``L ≈```dEG
É¡∏jƒëJh ,áØ∏àîªdG äÉ``jó``ë`à`dG
ájƒªæàdG Iô«°ùªdG ºYóJ ¢Uôa ≈dEG
ôîØdG ø``Y É``Hk ô``©` e ,ø``jó``∏` Ñ` dG »``a
¬``î`°``q SQ …ò`` dG è``¡`æ`dÉ``H RGõ`` à` `Y’Gh
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H
AÉæH ≈∏Y ¬àdÓL ¢UôMh ,ióØªdG
∞∏àîe ™e ábGó°Uh IƒNCG äÉbÓY
k
º«bh ÇOÉÑªd Ó«©ØJ
,ºdÉ©dG ∫hO
.á«æjôëÑdG á«°SÉeƒ∏HódG
á``°` ù` ∏` L ∫Ó`` ` ``N ∂`` ` ``dP AÉ`` ` ``L
¢ù«FQ É``gó``≤`Y »``à` dG äÉ``ã`MÉ``Ñ`ª`dG
¥OÉ°U óªëeh iQƒ``°`û`dG ¢ù∏ée
ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »fGôéæ°S
ô≤e »a ¢ùeCG ìÉÑ°U ,»fÉà°ùcÉÑdG
Qhõj å«M ,á«Ñ«°†≤dÉH ¢ù∏éªdG
¢ù«FQ øe IƒYóH øjôëÑdG áμ∏ªe
á°ù∏L ô°†M PEG ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
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ø«°üdG øe øjóFÉ©dG áÑ∏£dG ø«H ÉfhQƒc ¢Shô«ØH äÉHÉ°UEG ’
É```«eƒ```j ¢Shô`«Ø∏d »`ªdÉ``©dG »FÉ`Hƒ`dG ™``°Vƒ``dG ≈∏``Y É``«∏©dG äÉ```¡édG ´Ó```WEG

«

¢Shô«Ø∏d …ôÑàîªdG ¢üëØdG OGƒe AGô°T áØ∏c QÉæjO ±’BG 9
.áë°üdG ôjRh |
.π°VÉØdG OÉ¡L |

QÉ£e πãe òaÉæªdG ™e ≥«°ùæàdÉH ,Ékeƒj 14 ∫ÓN á«Ñ©°ûdG ø«°üdG
≥«°ùæàdGh ájôëÑdG áMÓªdGh ÅfGƒªdG ¿hDƒ°Th »dhódG øjôëÑdG
ájQƒ¡ªL øe ø«eOÉ≤dG ≈∏Y á«FÉbƒdG äGOÉ``°`TQE’G ™jRƒàd º¡©e
áÑ∏£∏d »FÉHƒdG »ë°üdG º««≤àdG á©HÉàeh á«Ñ©°ûdG ø«°üdG
14 ∫ÓN á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL øe ø«eOÉ≤dG
Égó°UQ ºàj »àdG ä’ÉëdG á©HÉàeh ,Éeƒj
QÉ£e »``a …QGô``ë` dG ∞°ûμdG ∫Ó``N ø``e
»ë°üdG º««≤àdG ó©H ,»dhódG øjôëÑdG
≈``dEG º¡dƒ°Uh ø``e Éeƒj 14 Ió``ª`dh º¡d
ä’ÉM ó°UôJ ºd ¬fCÉH º∏©dG ™e ,áμ∏ªªdG
.∞°ûμdG AóH òæe áHÉ°UE’ÉH √ÉÑà°TG
»ë°üdG º««≤àdG á©HÉàe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
¢Vô©e »``a ø``«`cQÉ``°`û`ª`∏`d »``FÉ``Hƒ``dGh
á``jQƒ``¡`ª`L ø`` e ø``«` eOÉ``≤` dG ∞``jô``î` dG
,Éeƒj 14 ∫Ó``N á«Ñ©°ûdG ø«°üdG
ä’ÉM ó°UôJ ºd ¬fCÉH º∏©dG ™e
∫ƒ°Uh òæe áHÉ°UE’ÉH √ÉÑà°TG
.øjôëÑdG áμ∏ªªd ø«cQÉ°ûªdG

á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG ∫ÓN øe ¢UÉîdGh
π°UGƒàdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ihó©dG QÉ°ûàfG ™æe πÑ°S ≥«Ñ£J ¿Éª°†d
™e π°UGƒàdGh á«fGƒ«ëdG IhôãdG IQGOEÉ` H ø««æ©ªdG ™e ≥«°ùæàdGh
∫hóH ø«°üàîªdGh º«∏bE’Gh á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe »a ø«dhDƒ°ùªdG
äÉ«°UƒàdGh äGóéà°ùªdG ≈∏Y ´ÓWEÓd ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
.IòîàªdG äGAGôLE’Gh
QGó``e ≈``∏`Y »``eƒ``j πμ°ûH ´É``ª`à`LG …ô``é` j ¬`` fCG ≈`` dEG äQÉ`` °` `TCGh
áë°üdG õjõ©Jh áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG ≥jôa Éæª°†àe ,´ƒ``Ñ`°`SC’G
ábÓ©dG äGP äÉ¡édG ™``e π°UGƒàdGh ,»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéeh
QGóe ≈∏Y ,»dhódG øjôëÑdG QÉ£e IOÉ«Yh áØ∏àîªdG äÉ«Ø°ûà°ùªdGh
≈dEG âàØdh .ø««ë°üdG ø«∏eÉ©∏d øNÉ°ùdG §îdG ∫ÓN øe áYÉ°ùdG
π«dOh º«ª©J OGó``YEG »a â∏ãªJ áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG äGAGô``LEG ¿CG
ÉfhQƒc ¢Shô«a ¢Uƒ°üîH ø««ë°üdG ø«∏eÉ©∏d »μ«æ«∏cEG …OÉ°TQEG
á«°ùØæàdG ¢VGôeCÓd »FÉHƒdG ó°UôàdG ΩÉ¶f ájƒ≤J º``Jh óéà°ùªdG
º«eÉ©àdG QGó``°` UEG ∫Ó``N ø``e áμ∏ªªdG »``a äÉ«Ø°ûà°ùªdG »``a IOÉ``ë`dG
ä’ÉM Oƒ``Lh ≈∏Y ±ƒbƒ∏d ,äÉ«Ø°ûà°ùª∏d áeÉ©dG áë°üdG IQÉ``jRh
É¡æY …ôëàdGh ä’ÉëdG √òg π«é°ùJh á«°ùØæJ ¢VGôeCÉH É¡H ¬Ñà°ûe
ájQƒ¡ªL øe ø«eOÉ≤dG ™«ªéd »FÉHƒdGh »ë°üdG º««≤àdG á©HÉàeh

ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
¢Shô«a ¿CG ídÉ°üdG á≤FÉa áë°üdG IôjRh äócCG
»a ≥∏≤∏d Gô«Ñc GQó``°`ü`e äÉ``H óéà°ùªdG É``fhQƒ``c
áë°üdG IQGRh â``©`°`Vhh ,º``dÉ``©`dG AÉ``ë` fCG ™«ªL
™«ªL πª°ûàd ¢Shô«ØdG QÉ°ûàf’ …ó°üà∏d É¡à£N
¢Shô«ØdG √ò¡d …ó°üàdÉH á«æ©ªdG ±Gô`` WC’G
AÉL ..á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL »a ô°ûàæªdG
øe Ωó≤e »fÉªdôH ∫GDƒ°S ≈∏Y É``gOQ »a ∂dP
áæéd á°ù«FQ π°VÉØdG ¬∏dGóÑY OÉ¡L IQƒàcódG
.iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH äÉeóîdG
äÉ¡édG ´ÓWEG …ôéj ¬fEG IôjRƒdG âdÉbh
»ªdÉ©dG »FÉHƒdG ™°VƒdG ∫ƒM áμ∏ªªdÉH É«∏©dG
≥«°ùæàdGh π``°`UGƒ``à`dG Gò`` ch ,»``eƒ``j πμ°ûH
»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH ø««æ©ªdG ™``e
á``«` dhC’G á``«`ë`°`ü`dG á``jÉ``Yô``dGh
´É£≤dG ™e π°UGƒàdGh
»``eƒ``μ`ë`dG »``ë`°`ü`dG

äGAGô````LE’G PÉ````îJG »``a äô```NCÉ``J á````ë°üdG :Ö````≤©J π````°VÉ```ØdG OÉ``````¡L .O
É```¡àHÉ``°UEG »`a ¬```Ñà°ûe ä’É```M ∫ƒ````°Uƒ``d …ó````°üà∏d á```«FÉ```bƒ````dGh á````dÉ````©ØdG
,áeƒμëdG πªY èeÉfôH øª°V »°SÉ°SCG Qƒëe áë°üdG ¿CG ócDƒj π«dO QGô≤dG
.Iôªà°ùe ájƒdhCG QÉ£NC’G øe ™ªàéªdG ájÉbh πãªJh
PÉîJG »a äôNCÉJ áë°üdG IQGRh ¿CG …ôjó≤J »a :π°VÉØdG âdÉbh
É¡àHÉ°UEÉH ¬Ñà°ûe ä’ÉM ∫ƒ°Uƒd …ó°üà∏d á«FÉbƒdGh ádÉ©ØdG äGAGôLE’G
IQƒ£N øY á«Ñ∏°ùdG QÉÑNC’G QÉ°ûàfG ó©H ∂dPh øjôëÑ∏d ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
á«FÉbh äGAGô``LEG á«HôYh á«é«∏N ∫hO äòîJG ¿CG ó©Hh ¢VôªdG Gò``g
AGô``LEG ¬fƒc øe ôãcCG π©a Oôc IQGRƒ``dG ∑ôëJ CGó``H Éæg øeh ájRGôàMG
.á«ë°üdG äÓμ°ûªdÉH ÇQGƒ£dG IQGOE’ Iôªà°ùe á£N OƒLh øe ≥∏£æj
…ôjòëàdG É¡fÉ«H äQó°UCG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¿CG âë°VhCGh
øª°†Jh .2020 ôjÉæj 14 ïjQÉàH ¢Shô«ØdG Qƒ¡X øe ºdÉ©dG äÉ«Ø°ûà°ùªd
øe ™°ShCG ¥É£f ≈∏Y ¢Shô«ØdG Gòg QÉ°ûàfG ä’ÉªàMG áª¶æªdG ôjòëJ
∫hCG Qó°U ó≤a ,IôNCÉàe áë°üdG IQGRh äGƒ£N ¿CÉH ∫ƒbCG ÉeóæYh ,ø«°üdG
…ó°üà∏d É¡JGOGó©à°SG ¿CÉ°ûH øjôëÑdG ¿Éμ°ùd IQGRƒdG øe »æ«ª£J ¿É«H
≥∏≤dG QÉ°ûàfG øe ´ƒÑ°SCG ó©H …CG ,2020 ôjÉæj 22 ïjQÉàH ¢Shô«Ø∏d
¿ƒμJ ¿CG ió``LC’G ¿É``ch ,™ªàéªdÉH äÉ©FÉ°ûdGh ä’DhÉ°ùàdGh ™∏¡dGh
áë°üdG º¡j …ò``dG ´ƒ°VƒªdG Gò``g ™e áHÉéà°SGh ÓYÉØJ ôãcCG IQGRƒ``dG
QGó°UEGh ájQGOE’G É¡JGAGôLEG ≥aGôJ ¿CG IQGRƒdG ≈∏Y ø«©àj ¿Éch ,áeÉ©dG
ôÑY áeÉY á«YƒJ ≈∏Y πª©dÉH IQGRƒ``dÉ``H á°üàîªdG äGQGOEÓ` `d º«eÉ©àdG
ÉjOÉØJ ∂dPh ´ô°SCG πμ°ûH »YÉªàL’G π°UGƒàdG äÉ°üæeh ΩÓYE’G πFÉ°Sh
IQGRƒdG ¿CG øY Ó°†a øjôëÑ∏d ¢Shô«ØdG ∫ƒ°Uh øY äÉ©FÉ°ûdG QÉ°ûàf’
π°UGƒàdG πFÉ°SƒH ô°ûàæJ »àdG äÉ©FÉ°ûdG øe ô«ãc ≈∏Y OôdG »a äôNCÉJ
øe AGƒ°S ô°TÉÑeh …Qƒa πμ°ûH É¡d …ó°üàdG ió``LC’G ¿Éch »YÉªàL’G
äÉëjô°üàH A’OE’G ∫ÓN øe hCG á©jô°S á«eÓYEG äÉfÉ«H QGó°UEG ∫ÓN
.ΩÓYE’G πFÉ°Sƒd á«aÉë°U
áé«àf »fÉªdôÑdG É¡dGDƒ°S â¡Lh É¡fCG ≈dEG π°VÉØdG OÉ¡L .O âàØdh
»ÑLGh øe ÉbÓ£fGh ΩÉ©dG …CGô``dG ΩÉªàgG π¨°T º¡e ´ƒ°Vƒe á©HÉàe
áë°üdG IQGRh IQGOEG á≤jôW øe ¬à¶M’ Éeh ,á«©jô°ûàdG á£∏°ùdÉH ƒ°†©c
iód iƒ°üb ájƒdhCG πãªj ´ƒ°VƒªdG Gòg ¿C’h ,º¡ªdG ´ƒ°VƒªdG Gò¡d
¬à°ù∏éH AGQRƒdG ¢ù∏ée QGôb AÉL ó≤a ádhódG äÉ£∏°Sh ø«dhDƒ°ùªdG ™«ªL
ô£îd …ó°üà∏d »eƒμM ≥jôa π«μ°ûàH É«HÉéjG ôjGôÑa 3 ïjQÉàH Ió≤©æªdG
≥jôØdG áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ á°SÉFôH ¢Shô«ØdG øe ihó©dG
äGAGô``LE’G IQGOEG ≈dƒàjh ,áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW
á¡LGƒªd á«æWƒdG áæé∏dG ™e ≥«°ùæàdÉH Ωƒ≤jh É«ÑW á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G
ä’ÉëdG ∫É«M á°UÉîHh áæé∏dG äÉ°UÉ°üàNÉH ≥∏©àj Éª«a çQGƒ``μ`dG
.¬∏dG Qób ’ OÓÑdG »a ádÉM q…CG ±É°ûàcG ∫ÉM »a hCG É¡àHÉ°UEÉH ¬Ñà°ûªdG
π°†aCG πμ°ûH ∫É©ØdG π°UGƒàdG CGóH ó≤a ≥jôØdG π«μ°ûJ ó©H øeh óªëdG ¬∏dh
π°UGƒàdG ∫ÓN øe ∂dPh ¢Shô«ØdG ô£N øe ¿Éμ°ùdG iód áæ«fCÉª£dG ô°ûæd
.»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY hCG ¿ƒjõØ∏àdGh áaÉë°üdG ôÑY »eÓYE’G
Iôªà°ùe §£N É¡jód ¿ƒμJ ¿CG áë°üdG IQGRh »a É¡∏eCG øY âHôYCGh
äÉ°Shô«a ±É°ûàc’ á∏KÉªe ä’ÉëH ÇQGƒ£dG IQGOE’ á«FÉbhh ájRGôàMGh
É¡JQGOEG á≤jôW ¿CÉ°ûH á¶MÓe q…C’ ÉjOÉØJ ∂``dPh ,Égô«Z hCG ¢VGôeCG hCG
.∞∏ª∏d

≈∏Y á«FÉbƒdG äGOÉ``°` TQE’G ™jRƒàd º¡©e ≥«°ùæàdGh ájôëÑdG áMÓªdGh
ø«eOÉ≤dG áÑ∏£∏d »FÉHƒdGh »ë°üdG º««≤àdG á©HÉàeh ,ø«°üdG øe ø«eOÉ≤dG
ºàj »àdG ä’ÉëdG á©HÉàeh ,Éeƒj 14 ∫ÓN á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL øe
º««≤àdG ó©H »dhódG øjôëÑdG QÉ£e »a …QGôëdG ∞°ûμdG ∫ÓN øe Égó°UQ
ä’ÉM ó°UôJ ºd º∏©∏dh ,áμ∏ªª∏d º¡dƒ°Uh øe Ékeƒj 14 Ióªdh º¡d »ë°üdG
.∞°ûμdG AóH òæe √ÉÑà°TG
á«Ñ£dG äGhOC’G πª°ûàa º¡°üëØd áeóîà°ùªdG OGƒªdGh Iõ¡LC’G É``eCGh
RÉ¡édG »a ¢Vôe ¢VGôYCÉH ÜÉ°üªdG ¢†jôªdG ¢üëØd É¡«∏Y ±QÉ©àªdG
∂dòch ,á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ™«ªL »a IôaGƒàe ¿ƒμJ »àdGh ,»°ùØæàdG
á°UÉîdG ájôÑîªdG äGhOC’Gh É¡∏≤fh É¡¶ØMh äÉæ«©dG òNG ΩRGƒ``d ôaGƒàJ
.á°UÉN áØ°üH óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ah áØ∏àîªdG äÉ°Shô«ØdG ¢üëØd
ºà«a ¢Shô«ØdÉH ºgóMCG áHÉ°UEG ∫ÉM »ah
ø«∏eÉ©∏d áYƒ°VƒªdG ájOÉ°TQE’G á``dOC’G ´ÉÑJG
á``«`eƒ``μ`ë`dG äÉ``«`Ø`°`û`à`°`ù`ª`dG »`` a ø``«`«`ë`°`ü`dG
øY ≠``«`∏`Ñ`à`dG á``«` dBG á``æ`ª`°`†`à`ª`dGh ,á``°` UÉ``î` dGh
,π°UGƒàdG äGƒ``æ`bh ,¬dõY á«Ø«ch ,¢†jôªdG
¥ô``Wh ,êÓ``©` dG ¥ô``Wh ,¢†jôªdG π≤f á``«` dBGh
.¢†jôª∏d ø«£dÉîªdG ¢üëa
äÉjôÑc ™e É¡JGôÑàîe IQGRƒ``dG §HQ øYh
á``jÉ``bƒ``dGh ¢`` VGô`` eC’G ≈``∏`Y Iô``£`«`°`ù`dG õ``cGô``e
ÉfhÉ©J ∑É``æ`g ¿CG áë°üdG Iô`` jRh äó`` cCG É¡æe
äÉª¶æªdGh á``eÉ``©`dG áë°üdG äGô``Ñ`à`î`e ø``«`H
äÉ°UƒëØdG ä’É``é`e »``a á«ª«∏bE’Gh á«dhódG
IOƒédÉH Égò«ØæJ á©HÉàeh Égôjƒ£Jh ájôÑîªdG
¢``VGô``eC’G á``ë`aÉ``μ`e õ``cô``e ó``©` jh ,á``Hƒ``∏`£`ª`dG
õcGôªdG ó``MCG á``«`μ`jô``eC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dÉ``H
¥ô°ûd á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ™e áfhÉ©àªdG
äÉeóîdG øe ójó©dG Ωó≤J »àdGh ,§°SƒàªdG
IQƒ°üH º«∏bE’G ∫hód á«ÑjQóàdGh ájQÉ°ûà°S’G
¿hÉ©àdG π«¡°ùJ »a §«°Sh QhóH á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe Ωƒ≤J Éªc ,ájQhO
¢VGôeC’G áëaÉμeh Iô£«°ùdG õcGôeh á«æWƒdGh á«ª«∏bE’G äGôÑàîªdG ø«H
øe èeÉfôH πμd »æWh ∫É°üJG §HÉ°V ø««©J ºàj å«M ,É¡æe ájÉbƒdGh
ôÑYh áë°üdG ôjRh πÑb øe ¬ë«°TôJ ºàj á«ë°üdG ájƒdhC’G äGP èeGôÑdG
.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd »æWƒdG »ª«∏bE’G ÖàμªdG
ídÉ°üdG á≤FÉa áë°üdG IôjRh ôμ°TCG{ á∏FÉb π°VÉØdG OÉ¡L .O âÑ≤Y ÉgQhóH
±Éc ìô°T øe É¡àHÉLG ¬àæª°†J Éeh »fÉªdôÑdG »dGDƒ°S øY É¡àHÉLEG ≈∏Y
∫ÉH π¨°ûj º¡e ´ƒ°Vƒe ¿CÉ°ûH Ió«ØªdG áeƒ∏©ªdG ºjó≤J »a º¡°ùJ π«°UÉØJh
z»ªdÉ©dGh »∏ëªdG ΩÉ©dG …CGôdG
∫hC’G ÖFÉædG ó¡©dG »``dh øe á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG Qhó°U âæªKh
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
ô«aƒJ áYô°ùd 2020 ôjÉæj 27 »a Ió≤©æªdG AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏éH áØ«∏N
Gògh ,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a øY ∞°ûμ∏d ôμÑªdG ¢üëØdG Iõ¡LCG

∫ƒM äô°ûàfG »àdG QÉÑNC’ÉH ≥∏©àj Éª«a ¬``fCG áë°üdG ô``jRh âdÉb ,Qƒ«£dG
á£Nh ,IójóL â°ù«d ádÓ°ùdG √òg ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G Qóéàa Qƒ«£dG Gõfƒ∏ØfG
»°ü≤àd èeÉfôH OƒLh ≥jôW øY »g Gõfƒ∏Øf’G ¢Shô«Ød …ó°üà∏d IQGRƒdG
¿hÉ©àdGh ,ôªà°ùe πμ°ûH øjôëÑdG áμ∏ªe »a ô°ûÑdG ø«H Iô°ûàæªdG Gõfƒ∏ØfC’G
,á«fGƒ«ëdG IhôãdG »a äÉfGƒ«ëdG ø«H Gõfƒ∏ØfC’G »°ü≤J èeÉfôH ™e É°†jCG
±É°ûàcG í«àj Éªe ,á«ªdÉ©dG äGôÑàîªdG ™e ¿CÉ°ûdG Gòg »a äÉeƒ∏©ªdG ∫OÉÑJh
±É°ûàcG ∂dòch äÉfGƒ«ëdG »ah ô°ûÑdG ø«H Iô°ûàæªdG äÉ°Shô«ØdG ´Gƒ``fCG
√òg π«∏ëJ ºàjh ,áªjó≤dG ä’Ó°ùdG »a ô«¨J …CG hCG äCGôW ¿G IójóL ´GƒfCG
∂dòc IQGRƒdG á£N πª°ûJh .É¡d …ó°üàdGh ájÉbƒdG ¥ôW ™°Vhh äÉeƒ∏©ªdG
´GƒfCG ™e Ö°SÉæàj Éªe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d »ª°SƒªdG Gõfƒ∏Øf’G ìÉ≤d ô«aƒJ
.º«∏bE’G »a Iô°ûàæªdG Gõfƒ∏Øf’G äÉ°Shô«a
≈∏Y É¡JQóbh IójóédG Iõ¡LC’G ¿CÉ°ûH É``eCG
ô``jRh äQÉ``°` TCG ,äÉ``°`Shô``«`Ø`∏`d ôμÑªdG ∞°ûμdG
»a IOƒLƒªdG Iõ¡L’G ™«ªL ¿CG ≈``dEG áë°üdG
∞°ûμdG ≈∏Y IQOÉ``b áeÉ©dG áë°üdG äGôÑàîe
á«æ≤J ≈∏Y óªà©J É¡fC’ äÉ°Shô«ØdG øY ôμÑªdG
IOƒLƒªdG á«KGQƒdG IOÉªdG øY »æ«édG ∞°ûμdG
á«æ≤àdG √ògh ihó©∏d áÑÑ°ùªdG äÉ°Shô«ØdG »a
»àdGh ,á``bO ÉgôãcCGh äÉ«æ≤àdG çó``MCG øe ó©J
øY ∞°ûμdG »a IQƒ£àªdG äGôÑàîªdG Égóªà©J
,¢``VGô``eC’G äÉÑÑ°ùe øe Égô«Zh äÉ°Shô«ØdG
™e πeÉ©àdG ≈∏Y IQó≤dG Iõ¡LC’G √òg iód Éªc
ÜÉ©«à°S’ ∂``dPh áØ∏àîªdG ájôÑîªdG π«dÉëàdG
¢Shô«a πãe Ióéà°ùªdG äÉ°Shô«ØdG äÉ°Uƒëa
.óéà°ùªdG ÉfhQƒc
™``«`ª`L ¢``ü` ë` a á`` jÉ`` Ø` `c ió`` ` e ¿CÉ` `°` `û` `Hh
QÉ£ªdG »``a ø«°üdG ø``e ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùªdG
É°Uƒ°üN
¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEG ΩóY øe ócCÉà∏d
k
,Ékeƒj 14 ≈dEG π°üJ ¢Shô«ØdG áfÉ°†M Ióe ¿CGh
äGAGôLEG »g á©ÑàªdG øjôaÉ°ùªdG ¢üëa äGAGô``LEG ¿EG áë°üdG IôjRh âdÉb
á«ë°üdG íFGƒ∏dGh ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe äÉ«°Uƒàd GkOÉæà°SG ºàJh IóMƒe
»ØàμJ ’h ,∫hódG »a òaÉæªdGh á«dhódG äGQÉ£ªdG áaÉc »a á©ÑàªdGh á«dhódG
»a á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL øe ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùªdG ¢üëa OôéªH §≤a
º¡FÉ£YGh ,¢Shô«ØdG áfÉ°†M Iôàa AÉ¡àfG ≈àM º¡à©HÉàe ºàj øμdh QÉ£ªdG
¿CG ≈dEG áàa’ ,¢VôªdG QÉ°ûàfG ™æeh ihó©dG áëaÉμªd á«ë°üdG äGOÉ°TQE’G
¿Éghh á©WÉ≤e øe ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùªdG §≤a ∫õY AGôLEG äòîJG ∫hódG ™«ªL
.á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL »a
º¡dƒNO ó©H ø«°üdG øe ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùªdG ™e π°UGƒàdG á«dBG ∫ƒMh
ºàj ¬fCG áë°üdG IôjRh âë°VhCG ,¢Shô«ØdG áfÉ°†M Iôàa ∫GƒW áμ∏ªªdG ≈dEG
»°ü≤àdG ≥jôa ∫ÓN øe á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL øe ø«eOÉ≤dG á©HÉàe
∫ÓN »FÉHƒdGh »ë°üdG º««≤àdG á©HÉàe ≥jôW øY áeÉ©dG áë°üdG IQGOEÉ` H
ÅfGƒªdG ¿ƒÄ°Th »dhódG øjôëÑdG QÉ£e πãe òaÉæªdG ™e ≥«°ùæàdÉH Éeƒj 14

äGôÑàîe :ídÉ°üdG
≈∏Y IQOÉb áë°üdG
™«ªL ±É°ûàcG
äÉ°Shô«ØdG ´GƒfCG

ø««ë°üdG ø«∏eÉ©dG äGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y Oô∏d øNÉ°ùdG §îdG á©HÉàeh hCGh
™«ªL øe É¡H ¬Ñà°ûªdG ä’ÉëdG øY äÉZÓÑdG »≤∏Jh ,áYÉ°ùdG QGó``e ≈∏Y
…CG ó°UQ ºàj ºd ¬fCÉH º∏©dG ™e ,á°UÉîdGh á«eƒμëdG á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG
§N ô«aƒJ ºJ ¬fCG âë°V .¿B’G ≈dEG øNÉ°ùdG §îdG ≥jôW øY √ÉÑà°TG ádÉM
äGQÉ°ùØà°SG øY áHÉLEÓd áë°üdG õjõ©J IQGOEG ™e ¿hÉ©àdÉH Qƒ¡ªé∏d øNÉ°S
äÉ©ªéàdG »a ó°UôàdG ™e óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a ¢Vôe ∫ƒM Qƒ¡ªédG
∞jôîdG ¢Vô©e IQÉjR ºJ å«M ,∞jôîdG ¢Vô©ªc ¿ƒ«æ«°üdG É¡H ∑QÉ°ûj »àdG
ájQƒ¡ªL øe ¢Vô©ªdG »a ø«cQÉ°ûªdGh ø«eOÉ≤dG áë°U ≈∏Y ¿ÉæÄªWÓd »dhódG
ºJh ¢Vô©ªdG »a ø«cQÉ°ûª∏d á«ë°üdG ádÉëdG º««≤J πªYh á«Ñ©°ûdG ø«°üdG
ô°üMh ájRGôàM’G äGAGôLE’G PÉîJ’ ø«æàdG áæjóe IQGOEG »∏ãªe ™e ≥«°ùæàdG
.á≤HÉ°ùdG Ékeƒj 14 ∫ÓN á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL øe ø«eOÉ≤dG
IôjRƒdG äQÉ°TCG »æWƒdG ±É©°SE’ÉH á≤∏©àªdG äGAGô``LE’G ¢üîj Éª«ah
»æWƒdG ±É©°SE’G OGôaCG ÖjQóJh ,»æWƒdG ±É©°SE’G ™e π°UGƒàdG ºJ ¬fCG ≈dEG
Iô°üàîe á«∏ªY á«ª«∏©J äGQhO πªY ºJh ,ä’ÉëdG ™e πeÉ©àdG ¥ôW ≈∏Y
™°Vhh á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ô«jÉ©e Ö°ùM ihó©dG áëaÉμe ¥ô``W øY
á«dBG ™°Vhh ,»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée ≈dEG QÉ£ªdG øe º¡H ¬Ñà°ûªdG π≤æd á«dBG
á°UÉîdGh á«eƒμëdG á«ë°üdG õcGôªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG øe º¡H ¬Ñà°ûªdG π≤æd
.»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée ≈dEG áeÉ©dG øcÉeC’Gh
áë°üdG IQGRƒ`` H áeÉ©dG äGôÑàîªdG ájõgÉL ∫ƒ``M ∫GDƒ`°`S ≈∏Y GOQh
¿CG áë°üdG Iô`` jRh äó`` cCG ,É``fhQƒ``c ¢Shô«ØH á``HÉ``°`UE’G ä’É``M ±É°ûàc’
´Gƒ``fCG ≈à°ûH áHÉ°UE’G ä’É``M ±É°ûàc’ á∏gDƒe áë°üdG IQGRh äGôÑàîe
çóMCÉH Iõ¡ée IQGRƒ``dÉ``H áeÉ©dG áë°üdG äGôÑàîe ¿EG å«M ,äÉ°Shô«ØdG
ôÑàîªdG RÉàªj Éªc ,á«ªdÉ©dG äÉª¶æªdG πÑb øe Ióªà©ªdGh ájôÑîªdG äÉ«æ≤àdG
…ô¶ædGh »∏ª©dG ÖjQóàdG ≈∏Y É¡dƒ°üM ºJ á∏gDƒe á«æjôëH QOGƒc OƒLƒH
™e ¿hÉ©àdÉH á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdÉH ¢VGôeC’G áëaÉμe õcôe πÑb øe
πYÉØJ ΩGóîà°SÉH á°VôªªdG äÉ°Shô«ØdG øY ∞°ûμ∏d á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
.»∏°ù∏°ùàdG Iôª∏ÑdG
èeGôÑdG ¢†©H øY º««≤J ≈∏Y π°üM áeÉ©dG áë°üdG ôÑàîe ¿CG âë°VhCGh
á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdÉH ¢VGôeC’G áëaÉμe õcôe øe äÉ°Shô«ØdG ¢üëØd
áÑ°ùf ≈∏Y É¡«a π°üM »àdGh á«LQÉîdG IOƒédG èeGôH øe ójó©dG RÉàLG Éªc
,É«æ«L É¡Ø«æ°üJh äÉ°Shô«ØdG ´ƒf øY ∞°ûμdGh ±ô©àdG ≈∏Y ¬JQób »a %100
…òdGh Gõfƒ∏ØfCÓd »æWƒdG õcôªdG ∫ÓN øe á∏YÉa IQƒ°üH ôÑàîªdG ∑QÉ°T Éªc
.É¡©«æ°üJ ºàj »àdG á«ª°SƒªdG äÉMÉ≤∏dG ™æ°U »a ºgÉ°ùj
Gò¡d Gkô` NDƒ` e É``gDhGô``°`T º``J »àdG Iõ``¡` LC’Gh OGƒ``ª`dG áØ∏μH ≥∏©àj Éª«ah
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ôÑàîªdG ¢üëØdG OGƒ``e AGô°T áØ∏c â¨∏H ó≤a ,¢Vô¨dG
äÉ¡«LƒJ Ö°ùM IQGRƒdG âeÉb Éªc ,»æjôëH QÉæjO 9000 »dGƒM óéà°ùªdG
áÑÑ°ùªdG iôNC’G äÉ°Shô«ØdG øY ∞°ûμ∏d OGƒe AGô°ûH á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
¢Shô«a ¢VGôYCG ™e á«°VôªdG É¡°VGôYCG »a ¬HÉ°ûàJ »àdG á«°ùØæàdG ihó©∏d
,Égô«Zh Gõfƒ∏ØfC’Gh MERS - cov ¢Shô«a äÉ°Uƒëa É¡æeh ,ÉfhQƒc
¿EG å«M ¢Shô«ØdG ¢üëØd IójóL Iõ``¡`LCG AGô°T ≈``dEG IQGRƒ`` dG êÉàëJ ’h
.É¡aÓàNÉH ¢üëØdG OGƒe ÜÉ©«à°SG ≈∏Y IQOÉb IOƒLƒªdG Iõ¡LC’G
Gõfƒ∏ØfEG ÖÑ°ùe ¢Shô«a øe IójóL ádÓ°S Qƒ¡X øY ô«KCG Ée ¿CÉ°ûHh

zÉ```fhQƒ```c{ ¢Shô```«a á``¡HÉ```éªd äÉ``«°UƒJ ¿hó`ªà©j ¿hÉ``©àdG ¢ù``∏éªH á``ë°üdG AGQRh
GOóY AGQRƒdG óªàYG »FÉæãà°S’G ´ÉªàL’G ∫ÓNh
,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡HÉéªd äÉ«°UƒàdG øe
∫hó``dG ø``«`H ¿hÉ``©` à` dGh ≥«°ùæàdG ø``e Rõ``©` J »``à` dGh
ΩÉ©dG ø``«`eC’G øqªK ´ÉªàL’G ΩÉàN »``ah .AÉ``°`†`YC’G
AGQRh ¢UôM á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd
¢VôªdG áëaÉμe ≈∏Y ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH áë°üdG
áeÓ°S øª°†j ÉªH äGóéà°ùªdG π``c ™``e π``eÉ``©`à`dGh
≈∏YCÉH º¡©àªJh è«∏îdG ∫hóH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
.áë°üdG äÉjƒà°ùe

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd
áfÉeC’G ô≤e »a ó≤©fG …òdG ´ÉªàL’G »a ∑QÉ°T óbh
»a áë°üdG AGQRh øe πc ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód áeÉ©dG
∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’Gh ¢ù∏éªdG ∫hO
áë°üdG ¢ù∏ée QhO ¢VôY ºJ å«M ,á«Hô©dG è«∏îdG
Gòg »a ¢ù∏éªdG ∫hóH áë°üdG äGQGRh ™e »≤«°ùæàdG
è«∏îdG ∫hó``d áë°üdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ Ωó``bh ,Oó°üdG
»àdG äGAGôLE’G πª°T É°VôY π«NódG ¿Éª∏°S QƒàcódG
.¢Shô«ØdG á¡HÉéªd ¢ù∏éªdG ∫hO É¡JòîJG

ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa áë°üdG IôjRh â°SCGôJ
AGQRh ´ÉªàLG »``a ∑QÉ°ûªdG øjôëÑdG áμ∏ªe ó``ah
ÉfhQƒc ¢Shô«a ∫ƒM ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH áë°üdG
áæjóe »a ó≤Y …òdGh ;(19-COVID) óéà°ùªdG
¢ùeCG á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ¢VÉjôdG
≈∏Y Ak ÉæH ,Ω2020 ôjGôÑa 19 ≥aGƒªdG zAÉ``©` HQC’G{
è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G øe IƒYO
±ó¡H ∂dPh ,è«∏îdG ∫hód áë°üdG ¢ù∏éeh á«Hô©dG
AÉ°†YC’G ∫hó`` dG OGó``©`à`°`SGh ájõgÉL ≈∏Y ±ƒ``bƒ``dG
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حمليات 03

ا�ستقبل م�ست�سار امللك لل�سوؤون الدبلوما�سية ووزير اخلارجية

رئي�س الوزراء :م�سرية الدبلوما�سية البحرينية حافلة بالإجنازات
ا�شتقبل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان
اآل خليفة رئي�س الوزراء يف مقر اإقامته بجمهورية اأملانيا
الحتادية ،يوم اأم�س ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد
اآل خليفة م�شت�شار جاللة امللك لل�شوؤون الدبلوما�شية
والدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين وزير اخلارجية.
وخالل اللقاء ه ّناأ �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء
د .عبداللطيف بن را�شد الزياين ،على الثقة امللكية ال�شامية
بتعيينه وزيرًا للخارجية ،متمنيًا له التوفيق والنجاح يف
موا�شلة تر�شيخ املكانة املتميزة للدبلوما�شية البحرينية

مبا ي�شهم يف تعزيز م�شالح مملكة البحرين ،م�شيدًا �شموه
مبا يتمتع به الدكتور عبداللطيف الزياين من كفاءة وخربة،
وما نه�س به من اأدوار وم�شوؤوليات يف كل املنا�شب التي
تولها.
كما اأعرب �شموه عن �شكره وتقديره لل�شيخ خالد بن
اأحمد بن حممد اآل خليفة م�شت�شار جاللة امللك لل�شوؤون
الدبلوما�شية ،على ما قدّمه من عطاء متميز وما تركه
من ب�شمات وا�شحة يف م�شرية الدبلوما�شية البحرينية
احلافلة بالإجنازات امل�شرّفة ،متمنيًا �شموه له كل التوفيق

وال�شداد يف مهامه وم�شوؤولياته اجلديدة.
من جانبه ،اأعرب ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل
خليفة م�شت�شار جاللة امللك لل�شوؤون الدبلوما�شية عن
خال�س تهانيه ل�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء على
ما اأفاء اهلل به على �شموه من متام ال�شحة والعافية ،م�شيدًا
مبا حظى به من دعم وم�شاندة من جانب �شموه طوال فرتة
عمله يف وزارة اخلارجية ،والتي كانت خري معني له يف
اأداء مهامه وم�شوؤوليته يف خدمة م�شالح اململكة وتعزيز
عالقاتها الدبلوما�شية مع حميطها الإقليمي والدويل.

كما اأعرب وزير اخلارجية عن اأ�شمى اآيات ال�شكر
والتقدير اإىل �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء على
دعم �شموه وتوجيهاته ال�شديدة لالرتقاء مب�شرية العمل
الدبلوما�شي ،موؤكدًا اأن املواقف التاريخية التي �شطّ رها
�شموه يف الدفاع عن م�شالح البالد وحقوقها� ،شتظل
عالمات م�شيئة يف تاريخ العمل الدبلوما�شي يف مملكة
البحرين ،معربًا عن خال�س التهنئة ل�شموه على ما اأنعم
اهلل به عليه من نعمة ال�شفاء والعافية ،داعيًا اهلل اأن يحفظ
�شموه ل�شتكمال م�شرية العطاء والتقدم يف اململكة.

خالل اجتماع املجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب

فرق ا�سرتاتيجية التعليم ما بعد املدر�سي ت�ستعر�س مرئياتها
تراأ�س �شمو ال�شيخ حممد
بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س
جمل�س الوزراء رئي�س املجل�س
الأعلى لتطوير التعليم والتدريب،
يف مكتبه بق�شر الق�شيبية اأم�س،
�ش�س
اجتماع املجل�س الذي ُخ ّ
ل�شتئناف مناق�شة خمرجات فرق
العمل املخت�شة بتنفيذ ا�شرتاتيجية
التعليم ما بعد املدر�شي (ما بعد
املرحلة الثانوية) ،اإذ ا�شتمع
املجل�س اإىل �شرح من روؤ�شاء جلان
ملخ�شا لأبرز
هذه الفرق ت�شمّن
ً
املقرتحات والتو�شيات التي انتهت
اإليها بع�س فرق العمل يف هذه
املرحلة.
وقد ا�شتعر�س املجل�س �شري
عمل هذه الفرق امل�شكلة برئا�شة
اأمين بن توفيق املوؤيد وزير
�شوؤون ال�شباب والريا�شة ،اإذ
قدم ال�شيخ حممد بن عي�شى اآل
خليفة رئي�س جمل�س اإدارة هيئة
�شندوق العمل (متكني) رئي�س

ال�سفري املالكي ينقل حتيات امللك
ورئي�س الوزراء وويل العهد اإىل ويل عهد الكويت
ا�شتقبل ويل عهد دولة الكويت �شمو
ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�شباح ،ال�شفري
�شالح علي املالكي �شفري مملكة البحرين
لدى دولة الكويت .ونقل ال�شفري �شالح
علي املالكي حتيات ح�شرة �شاحب اجلاللة
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى ،و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة
بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر،
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،اإىل �شاحب

ال�شمو ال�شيخ نواف الأحمد اجلابر ال�شباح
ويل عهد دولة الكويت ال�شقيقة.
كما اأكد ال�شفري عمق العالقات الأخوية
التاريخية والوثيقة التي تربط مملكة
البحرين ودولة الكويت ال�شقيقة ،والتي
ت�شكل اأمنوذجً ا متميزًا لعالقات املحبة
والأخوة الرا�شخة ،منوهً ا بحر�س مملكة
البحرين الدائم على تعزيز هذه العالقات
والرتقـاء بــها اإىل م�شتويات اأرحب
مبا يحقــق م�شــالح وتطلعات البلدين
وال�شعبني ال�شقيقني.

فريق احلوكمة والقيادة ،اإيجازًا
حول اأف�شل املمار�شات الدولية يف
حوكمة جمال�س اإدارات املوؤ�ش�شات
التعليمية ،ثم قدم الدكتور
عبداحل�شني بن علي مريزا رئي�س
هيئة الطاقة امل�شتدامة ،رئي�س فريق
التن�شيق بني موؤ�ش�شات التعليم
التطبيقي ،اإيجازًا حول اأف�شل
املمار�شات يف اإدارة موؤ�ش�شات
التعليم التطبيقي وخمرجاتها.
بعد ذلك ،ا�شتعر�س املجل�س
نتائج عمل فريق المتحانات
الوطنية املوحدة والإطار الوطني

للموؤهالت برئا�شة هالة بنت حممد
الأن�شاري الأمني العام للمجل�س
الأعلى للمراأة ،اإذ ناق�س تطوير
املخرجات التعليمية من خالل
تطبيق نظام المتحانات املوحدة
وحوكمة اجلودة واإطار املوؤهالت،
ثم قدمت الدكتورة مرمي بنت عذبي
اجلالهمة الرئي�س التنفيذي للهيئة
الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات
ال�شحية ،رئي�س فريق الربنامج
التمهيدي املوحد ،روؤيته حول
توحيد الربامج التمهيدية على
اأ�ش�س م�شرتكة ت�شبّ يف م�شلحة

خريجي الثانوية العامة ومدخالت
موؤ�ش�شات التعليم العايل.
ويف هذا ال�شدد ،اأ�شاد �شمو
ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة
باجلهود التي بُذلت من روؤ�شاء
واأع�شاء فرق عمل ا�شرتاتيجية
التعليم ما بعد املدر�شي (ما بعد
املرحلة الثانوية) ،ووجّ ه �شموه
اإىل ا�شتمرار انعقاد اجتماعات هذه
تو�شلت
الفرق وموافاة املجل�س مبا ّ
اإليه بقية الفرق التي مازالت تعمل
على �شياغة مقرتحاتها.

ال�سيخة مي :لفل�سطني مكانة يف قلوب اجلميع
تنظم هيئة البحرين للثقافة والآثار
بالتعاون مع وزارة الثقافة الفل�شطينية،
و�شمن الحتفاء باختيار مدينة القد�س
كعا�شمة للثقافة الإ�شالمية لعام 2019م،
«اأيام القد�س الثقافية» يف متحف موقع قلعة
البحرين.
وتهدف �شل�شلة الفعاليات هذه اإىل
الحتفاء بالرتاث العريق للمدينة عرب اأن�شطة
متنوعة تقدّم خطابًا ح�شاريًا غنيًا يت�شمن
الفن والأدب والفكر وال�شينما.
وبداأت الأن�شطة مع افتتاح معر�س �شور
«حتية للقد�س» يف مقهى املتحف ،وذلك يوم
اأم�س الأربعاء املوافق  19فرباير ،2020
تاله ندوة «املخطوطات املقد�شية والأر�شيف
الوطني الفل�شطيني  -التحديات و�شبل

احلفاظ عليها».
وا�شتهل اللقاء بكلمة لل�شفري الفل�شطيني
لدى البحرين طه عبدالقادر �شكر فيها مملكة
البحرين وال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة
على دعمها لفل�شطني ،موؤكدًا اأن هذه الأيام
الثقافية هي بداية ن�شاط الثقافة الفل�شطينية

يف كل عوا�شم البلدان العربية والإ�شالمية
وقد انطلقت من املنامة .م�شي ًفا« :اإن القادمني
من القد�س يحملون ر�شالة مفادها اأن مملكة
البحرين كانت و�شتبقى �شنــدًا لفل�شطني».
واختتم ال�شفري باأمنيــاتــه باأن ن�شلي يف
فل�شطني مب�شجدها الأق�شى وكني�شة القيامة.

خالل اجتماع بني «ديوان اخلدمة» و«الأعلى لل�سحة» و«كي بي اإم جي»

بحث ق�سايا املوارد الب�سرية مل�سروع الت�سيري الذاتي للم�ست�سفيات
يف اإطار التعاون والتن�شيق بني اجلهات
احلكومية ،اجتمع ديوان اخلدمة املدنية مبمثلي
املجل�س الأعلى لل�شحة ومدير م�شروع الت�شيري
الذاتي و�شركة  KPMGال�شت�شارية املكلفة
مبكتب امل�شاريع.
واأو�شح جمال عبدالعزيز العلوي ،مدير عام
التنظيم وموازنة الوظائف ،ع�شو جمل�س اأمناء
امل�شت�شفيات احلكومية وجمل�س اأمناء مراكز
الرعاية ال�شحية الأولية احلكومية ،باأن الجتماع
جاء تلبية لدعوة املجل�س وال�شركة ال�شت�شارية
للتعرف على خمتلف اجلوانب املتعلقة باملوارد
الب�شرية يف ظل م�شروع الت�شيري الذاتي
للم�شت�شفيات احلكومية ومراكز الرعاية ال�شحية
الأولية احلكومية ،بالإ�شافة لالأمور املتعلقة
ب�شندوق ال�شمان ال�شحي «�شفاء» ،وال�شتفادة

من خمتلف خربات وجتارب الديوان املرتاكمة يف
جمال املوارد الب�شرية.
ّ
وبني مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف
باأنه مت خالل الجتماع الإجابة على خمتلف
ا�شتف�شارات وت�شاوؤلت ال�شركة ال�شت�شارية
 ،KPMGحيث مت ا�شتعرا�س دور ديوان اخلدمة

املدنية و�شيا�شات ولوائح واأنظمة اخلدمة املدنية
يف ما يتعلق بهيكلة الوظائف واملعايري واملهام
والأو�شاف الوظيفية ،بالإ�شافة ل�شوؤون املوارد
الب�شرية من توظيف وترقيات وجدول رواتب،
واأنظمة احلا�شب الآيل املعنية ب�شوؤون املوارد
الب�شرية وغريها من الأمور الإدارية.
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«وزارية ال�صوؤون القانونية» تبحث م�صروعات القوانني املقرتحة

د .النعيمي والنائب اآل رحمة
ي�صتعر�صان امل�صروعات الرتبوية
ا�شتقبل وزير الرتبية والتعليم الدكتور ماجد بن
علي النعيمي ،مبكتبه بديوان الوزارة مبدينة عي�شى،
النائب غازي اآل رحمة ع�شو جمل�س النواب.
وقام الوزير خالل اللقاء بعر�س م�شاريع الوزارة يف
دائرة النائب النتخابية ،وما بذلته الوزارة من جهود من
خالل براجمها التطويرية لالرتقاء مبخرجات التعليم.
ح�شــرت اللــقاء كــفاية العـنزور مدير اإدارة
املنظمات واللجان.

عقدت اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية
والت�شريعية اجتماعها الدوري اأم�س برئا�شة جواد
بن �شامل العري�س نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س
اللجنة الوزارية لل�شوؤون القانونية والت�شريعية،
وذلك بقاعة الجتماعات الكربى بدار احلكومة.
وا�شتعر�شت اللجنة بح�شور الوزراء اأع�شاء
اللجنة املو�شوعات واملذكرات املدرجة على جدول
اأعمالها ،والتي ت�شمنت عددًا من م�شروعات القوانني
واملعاهدات والتفاقيات ومذكرات التفاهم والقرارات
التي قامت اللجنة بدرا�شتها بنا ًء على طلب احلكومة،
واتخذت ب�شاأنها الإجراءات والتو�شيات الالزمة فيها
متهيدًا لرفعها اإىل جمل�س الوزراء للنظر واعتماد ما
يراه منا�شبًا يف خ�شو�شها.
كما نظرت اللجنة بالإ�شافة اإىل ما تقدم عددًا
من م�شروعات القوانني املعدة بنا ًء على القرتاحات
بقوانني املقدمة من ال�شلطة الت�شريعية ،بعد اإعداد
ال�شياغة القانونية مل�شروعات هذه القوانني من

هيئة الت�شريع والراأي القانوين واإعداد مذكرات راأي
احلكومة ب�شاأنها.
وقامت اللجنة ا ً
أي�شا بدرا�شة عدد من القرتاحات
برغبة املرفوعة اإىل احلكومة من جمل�س النواب،
واأعدت ب�شاأنها م�شودة برد احلكومة عليها بنا ًء على
ما يرد اإىل اللجنة من ردود يف �شاأن تلك القرتاحات

من اجلهات احلكومية املخت�شة ،وقررت اللجنة رفع
مذكرات الرد املعدة يف هذا ال�شاأن اإىل جمل�س الوزراء
لتخاذ القرارات الالزمة ب�شاأنها ،هذا ف�شالً عما قامت
به اللجنة من اإبداء الراأي يف بع�س املو�شوعات
املحالة اإليهــا من جمل�س الوزراء املوقر بنا ًء على
طلبات من الوزارات واجلهات احلكومية املختلفة.

بعد تعليق الدروع للمراكز احلا�صلة على الفئة الذهبية

اختتام الزيارات امليدانية ملراكز اخلدمة احلكومية �صمن «تقييم »2
وزيرة ال�صحة ت�صارك يف
اجتماع خليجي ملواجهة «كورونا»
تراأ�شتْ وزيرة ال�شحة فائقة ال�شالح وفد مملكة
البحرين امل�شارك يف اجتماع وزراء ال�شحة بدول
جمل�س التعاون حول فريو�س كورونا امل�شتجد
( ،)19-COVIDوالذي عقد يف مدينة الريا�س باململكة
العربية ال�شعودية يوم اأم�س الأربعاء املوافق  19فرباير
 ،2020بنا ًء على دعوة من الأمانة العامة ملجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية وجمل�س ال�شحة لدول
اخلليج ،وذلك بهدف الوقوف على جاهزية وا�شتعداد
الدول الأع�شاء ملواجهة فريو�س كورونا امل�شتجد.

اختتمت جلنة تقييم مراكز اخلدمة
احلكومية يوم اأم�س ،زياراتها امليدانية
للجهات احلكومية اخلدمية احلا�شلة على
الت�شنيف الذهبي ،والتي حظيت بتكرمي
مراكزها من قبل �شاحب ال�شمو امللكي
الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء� ،شمن برنامج (تقييم .)2
وزار ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة
وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون الدولية
رئي�س جمل�س اأمناء مركز البحرين
للدرا�شات ال�شرتاتيجية والدولية
والطاقة نائب رئي�س جلنة تقييم مراكز
اخلدمة احلكومية ،كل من :مركزي فح�س
املعادن ،والبحرين للم�شتثمرين التابعان
لوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،
ومركز خدمات بطاقة الهوية التابع
لهيئة املعلومات ،واحلكومة الإلكرتونية،

وهيئة التاأمني الجتماعي يف جممع �شيف
املحرق ،ومركز خدمة العمالء التابع
لـ«متكني» يف جممع ال�شيف املنامة،
لتعليق الدروع يف تلك اجلهات احلكومية
التي ح�شلت على الت�شنيف الذهبي يف
الربنامج.
كما �شملت الزيارات امليدانية التي قام

بها اأع�شاء اللجنة خالل الفرتة املن�شرمة
اأي�شا ،مركز خدمة البلدية ال�شمالية
مبدينة حمد التابع لوزارة الأ�شغال
و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين،
ومركز خدمات امل�شرتكني يف مزايا بالزا
التابع لهيئة الكهرباء واملاء.
وياأتي برنامج «تقييم� »2شمن

متطلبات برنامج احلكومة لتاأمني البيئة
الداعمة للتنمية امل�شتدامة من خالل رفع
كفاءة وفاعلية القطاع احلكومي ،وتاأكيدًا
على ال�شتمرارية يف �شمان امل�شتوى
املتقدم الذي اأحرزته املراكز املتميزة،
وحت�شينًا مل�شتويات املراكز التي مل
ِ
ت�شتوف املعايري بالن�شب املطلوبة.

على هام�ش اأعمال املنتدى الدويل للم�صتثمرين يف ا�صطنبول

«متكني» حت�صد جائزة اأف�صل موؤ�ص�صة حكومية لدعم ريادة الأعمال
ح�شد �شندوق العمل «متكني»
جائزة اأف�شل موؤ�ش�شة حكومية
لدعم ريادة الأعمال يف ال�شرق
الأو�شط ،وذلك على هام�س اأعمال
املنتدى الدويل للم�شتثمرين
املالئكة املنعقد موؤخرًا يف
اإ�شطنبول برتكيا.
وقد جرت مرا�شم التكرمي
خالل حفل ع�شاء عقد �شمن اأعمال
املنتدى ،حيث مت اختيار «متكني»
�شمن جمموعة من املوؤ�ش�شات
امل�شاركة والتي متثل خمتلف دول
العامل مبا فيها دول منطقة ال�شرق
الأو�شط .وتاأتي هذه اجلائزة
تقديرًا للدور الريادي الذي
توؤدية «متكني» يف رعاية ودعم
قطاع ريادة الأعمال من خالل
براجمها املختلفة ،والتي تعك�س
اأثرها امل�شتدام على امل�شتويني
القت�شادي والجتماعي.
وبهذه املنا�شبة ،نوه رئي�س
جمل�س اإدارة «متكني» ال�شيخ
حممد بن عي�شى اآل خليفة مبا
حققته مملكة البحرين من تواجد
وح�شور متميز على ال�شاحة
الدولية من خالل ممار�شات
موؤ�ش�شاتها املختلفة ،والتي متثل
بدورها خطوة واعدة على طريق
تنمية القت�شاد الوطني والبناء
على املكت�شبات الوطنية ،م�شريًا
اإىل اأن الإ�شادة الدولية من خالل
جوائز التميز العاملي واملراتب
الدولية املتقدمة التي حققتها
اململكة اإىل اليوم على �شعيد
التنمية القت�شادية ،يعك�س

الروؤية الواعدة لقيادة اململكة
الر�شيدة.
ويف ت�شريح له على هام�س
م�شاركته يف احلفل لت�شلّم
اجلائزة ،اأعرب الرئي�س التنفيذي
لـ «متكني» الدكتور اإبراهيم
حممد جناحي عن ترحيبه بهذه
اجلائزة والتي تاأتي ا�شتكمالً
لالإ�شادة الدولية التي حظيت
بها اململكة على مدى ال�شنوات
املا�شية يف القطاع القت�شادي،
منوهً ا بهذه اجلائزة التي تاأتي
بو�شفها اأحد اأبرز اجلوائز الدولية
التي يحت�شنها املنتدى العاملي
للم�شتثمرين املالئكة ،حيث يح�شر
هذا املنتدى �شنويًا اأكرث من 1500
م�شارك من خمتلف دول العامل،
وذلك ملناق�شة اأهم املوا�شيع
وامل�شتجدات العاملية القت�شادية،
وذلك يف جمال ال�شتثمار ومناق�شة
الفر�س والإمكانات يف جمال تنمية
املوؤ�ش�شات النا�شئة وتعزيز دورها

يف تنمية القت�شادات العاملية
ب�شكل م�شتدام.
وبهذه املنا�شبة ،هناأ رئي�س
جمل�س اإدارة املنتدى العاملي
للم�شتثمرين املالئكة مملكة
البحرين على هذا الإجناز املتميز
ل �شيما ما تقدمه «متكني» من
م�شاهمة فاعلة يف دعم بيئات
املوؤ�ش�شات النا�شئة ب�شكل خا�س،
وريادة الأعمال ب�شكل عام.
واأو�شح اأن منح هذه اجلائزة
يقوم على اختيار املوؤ�ش�شات
التي تتبنى اأف�شل املمار�شات على
م�شتوى املنطقة يف هذا املجال،
وفيما يحفز التميز يف ت�شور
ومناق�شة وطرح حلول تنموية
داعمة مل�شتقبل عامل الأعمال.
العاملي
املنتدى
ويعد
للم�شتثمرين املالئكة  2020اأحد
اأبرز املحافل الدولية ال�شنوية والتي
تهدف اإىل تقدمي من�شة ا�شتثنائية
لتبادل اخلربات والتوا�شل،

وجتمع حتت �شقف واحد كبار
التنفيذيني القائمني على �شناديق
الأ�شهم اخلا�شة ،وموؤ�ش�شات اإدارة
الرثوات ،وامل�شاريع العائلية،
والبنوك وامل�شارف ،والبور�شات
العاملية ،واحلا�شنات وم�شرعات
الأعمال ،وغريها من املوؤ�ش�شات
التنظيمية مبا فيها جمال�س
التنمية القت�شادية ،وغرف
التجارة وال�شناعة ،والبلديات،
واملوؤ�ش�شات املعنية بالإبداع
والتطوير.
وقد ركز املنتدى العاملي
للم�شتثمرين املالئكة للعام 2020
على مناق�شة �شبعة حماور
متخ�ش�شة يف �شبعة منتديات
متزامنة ،وهي :منتدى امل�شتثمرون
املالئكة ،ومنتدى املوؤ�ش�شات
ومنتدى
العاملية،
النا�شئة
امل�شتثمرون التنفيذيون ،ومنتدى
ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر،
ومنتدى العلوم والتكنولوجيا
والإبداع ،ومنتدى القيادات
الن�شائية العاملية ،ومنتدى
التكنولوجيا املالية.
هذا ،وقد �شارك الرئي�س
التنفيذي للتخطيط والر�شد بـ
«متكني» يارمو كوتيلني �شمن
اأعمال املنتدى ،اإذ �شلط ال�شوء
من خالل جل�شة نقا�شية تناولها
املنتدى على تطوير املوؤ�ش�شات
النا�شئة وما تقدمه الأنظمة
القت�شادية لال�شتثمار الأجنبي
املبا�شر وال�شتثمار عرب احلدود.
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البحرين ت�ست�سيف ملتقى
اأف�سل املمار�سات يف رعاية الكبار

حاجة متزايدة اإىل العاملني الأكفاء يف قطاع ال�سيافة والفندقة ..حميدان:

ت�سهيالت لإ�سدار تراخي�ص مو ّؤ�س�سات التدريب النوعية
اأكد جميل بن حممد علي حميدان
وزير العمل والتنمية الجتماعية حر�س
احلكومة على تقدمي الت�ضهيالت كافة
للرتخي�س ملوؤ�ض�ضات التدريب اخلا�ضة
للقطاعات النوعية اجلاذبة ،ومنها قطاع
ال�ضيافة والفندقة الذي ي�ضهدا منوا
مت�ضارعا يف مملكة البحرين ويحتاج
اىل املزيد من الكفاءات الوطنية املوؤهلة
واملتدربة تدريبًا احرتافيًا ،باعتبار التدريب
هو اأ�ضا�س تنمية املوارد الب�ضرية واإعدادها
لتقود عملية الإنتاج يف القطاع اخلا�س.
جاء ذلك يف كلمة األقاها حميدان لدى
رعايته اأم�س حفل افتتاح معهد اخلليج
لفنون الطهي ،بح�ضور عدد من امل�ضوؤولني
يف الوزارة وجمل�س اإدارة املعهد ،اإ�ضافة
اإىل عدد من املدعوين املعنيني.
ويخت�س املعهد بتقدمي برامج
متخ�ض�ضة يف فنون الطهي ،ومينح �ضهادات
احرتافية مهنية دولية يف فنون علوم
الطهي واإدارة الأعمال الغذائية والدرا�ضات
الغذائية التطبيقية ،وهي برامج معتمدة
من الكلية الأ�ضرتالية للتجارة.

واأو�ضح الوزير اأن قطاع ال�ضيافة
والفندقة يف البحرين يحتاج اإىل مثل هذه
املراكز التدريبية املتخ�ض�ضة التي تعزز
موقع البحرين مركزًا اإقليميًا للتدريب
املهني من جهة ،وتزويد موؤ�ض�ضات
و�ضركات القطاع اخلا�س بالأيدي العاملة
املوؤهلة من جهة اأخرى ،خا�ضة اأن اململكة
ت�ضتقطب اآلف ال�ضياح من خمتلف اأنحاء
العامل ،ما يتطلب زيادة يف عدد العاملني من

ذوي الكفاءة يف قطاع ال�ضيافة والفندقة
حتديدًا ،لفتًا اإىل اأن درا�ضة علوم الطهي يف
املنطقة والعامل اأ�ضبحت ت�ضتقطب العديد
من ال�ضباب ،خا�ضة مع وجود معاهد
ومراكز احرتافية يف هذا املجال ،معربًا عن
اأمله باأن ي�ضكل املعهد اإ�ضافة نوعية لبقية
موؤ�ض�ضات التدريب اخلا�ضة يف البحرين،
داعيًا ال�ضباب البحريني اإىل ا�ضتثمار برامج
التدريب والدورات التخ�ضي�ضية لإعداد

اأنف�ضهم مل�ضتقبل وظيفي واعد يف هذ القطاع
احليوي.
بدورها ،اأ�ضادت فوزية اخلاجة رئي�س
جمل�س اإدارة املعهد بدعم وزارة العمل
والتنمية الجتماعية ملوؤ�ض�ضات التدريب
اخلا�ضة وت�ضجيعها على اأخذ دورها يف
تاأهيل الكفاءات الوطنية اإىل �ضوق العمل،
لفتة اإىل اأن ذلك ياأتي يف �ضياق اهتمام
احلكومة بتنمية ال�ضباب واإعدادهم مهنيًا
وف ًقا ملتطلبات اأ�ضحاب العمل.
واأو�ضحت اأن املعهد يهدف اإىل
تعليم فنون الطهي وفق اأحدث الأ�ضاليب
واملعايري العاملية ،اإ�ضافة اإىل ا�ضتيعاب
ال�ضباب اخلريجني وتهيئتهم لإيجاد فر�س
عمل يف القطاع اخلا�س ،وحتديدا يف قطاع
الوظائف ذات الأجور املتو�ضطة واملرتفعة،
بالإ�ضافة اإىل تنمية مهارتهم لتعزيز
قدراتهم على تلبية متطلبات �ضوق العمل؛
من خالل ما �ضيتم تعليمهم من درا�ضات
ت�ضمل املعايري العاملية لإدارة م�ضاريع
الطهي ،ف�ضال عن قوانني �ضالمة املطبخ.

حمليات 09

ت�ضت�ضيف مملكة البحرين فعاليات «ملتقى وجائزة
اأف�ضل املمار�ضات يف جمال رعاية كبار ال�ضن ال�ضابع
بالدول العربية 2020م »،و«حفل تكرمي الفائزين بو�ضام
التميز يف جمال رعاية كبار ال�ضن بالدول العربية لعام
2020م».
ويقام امللتقى الذي يرعاه جميل بن علي حميدان وزير
العمل والتنمية الجتماعية خالل الفرتة مابني 29-27
فربايرمن عام 2020م ،مب�ضاركة خرباء ومتخ�ض�ضني من
مملكة البحرين ومن الدول العربية ال�ضقيقة.
وتتناول ور�س واأوراق عمل امللتقى يف هذه الدورة
مو�ضوع «ال�ضرتاتيجيات الدولية املعززة لإدماج كبار
ال�ضن وحماية حقوقهم».
وقال الدكتور ح�ضن بن اإبراهيم كمال الرئي�س ال�ضريف
للملتقى قال فيه« :يتميز امللتقى يف هذا العام باأنه يتناول
الربط بني الإ�ضرتاتيجيات الدولية والعربية والوطنية يف
جمال رعاية كبار ال�ضن بهدف جتويد اخلدمات املقدمة
لهم عرب موؤ�ض�ضاتنا العربية من خالل التعريف ىل باأف�ضل
املمار�ضات واملعايري واملرجعيات العاملية لتحقيق ذلك».
واأفادت الدكتورة حياة مالوي ال�ضت�ضارية واخلبرية
يف جمال رعاية كبار ال�ضن رئي�ضة امللتقى باأنه احلدث
�ضيقدم ور�س عمل عديدة ومتخ�ض�ضة عرب خرباء يف جمال
رعاية كبار ال�ضن من اأبرزها :ور�ضة عمل «اأهداف الأمم
املتحدة للتنمية امل�ضتدامة  ...2030التزامات دولية جتاه
كبار ال�ضن» والتي �ضيقدمها الدكتور طبيب �ضالح علي بن
عبدالرحمن الوزير والربملاين ال�ضابق �ضيف �ضرف امللتقى.

يقدم جمموعة خمتارة من املاأكولت العاملية لإ�سعاد املت�سوقني

لولوهايبـ ــرماركـ ــت ي�سـ ــارك ف ــي مهرج ـ ــان الطع ـ ــام
ينتظر اجلميع ب�ضغف مهرجان لولوهايربماركت
للطعام الذي ينطلق اليوم  20فرباير  ،2020و�ضيقدم
خالله متجر البيع بالتجزئة ،الذي ي�ضتهر باملنتجات
الطازجة وجمموعة متنوعة من مكونات الأطباق ،املذاق
الأ�ضهى والأطعمة الغنية من خالل حدثني بارزين،
اأحدهما يف مهرجان الطعام الذي ينظمه يف جممع
الدانة.
و�ضينطلق احلدث اليوم يف لولوهايربماركت جممع
الدانة ،حيث �ضيتم الرتكيز على تثقيف الأطفال حول
اأهمية الطعام ال�ضحي ،و�ضيمنح مدون الطعام ال�ضهري،
راج كالي�س ،الأطفال فر�ضة ا�ضتك�ضاف الطعام واأ�ضاليب
التغذية ،فيما �ضتقام م�ضابقة طبخ لالأطفال بالتعاون
مع عالمة اأمريكان جاردن ،حيث �ضتقدم جوائز قيمة
للفائزين.
وتاأكيدا على فكرة عدم التوقف عن تناول وجبة
الإفطار� ،ضيقدم لولو وجبة فطور جمانية للجميع يف
نف�س اليوم بدءا من ال�ضاعة الثامنة وحتى ال�ضاعة

العا�ضرة �ضباحا ،و�ضيتم الرتويج
لأطباق املطبخ العربي خالل نف�س اليوم
بجميع فروع الهايربماركت حتت �ضعار
«اأكلة عربية».
وي�ضتمر مهرجان لولو للطعام طوال
اأ�ضبوعني وحتى  4من مار�س ،ويت�ضمن
العديد من مهرجانات املطابخ العاملية
مع نهاية كل اأ�ضبوع .وخالل يومي
 21و 22من فرباير� ،ضيقام مهرجان
ال�ضواء يف جميع فروع الهايربماركت،
و�ضيت�ضمن خمتلف اأطباق الكباب
وامل�ضويات من جميع اأنحاء العامل.
ويف يومي  23و 24من فرباير،
�ضينقل الهايربماركت عامل املاأكولت اإىل منطقة ال�ضرق
الأق�ضى مع جمموعة من الأطباق ال�ضينية والفلبينية
والتايالندية .ويف  25من فرباير ،ينطلق عر�س الطبخ
احلي مع مدون الطعام ال�ضهري ،والذي يقام بالتعاون

يكتبها :غالب اأحمد
محاكـــم
�ساب يرمي «م�سيّل دموع» على جمموعة
�سباب ويفر هاربًا ..واحلم�ص النووي ّ
يدل عليه

مع عالمة فيليب�س يف جممع
الرملي التجاري.
ويف  26من فرباير� ،ضيتمكن
ع�ضاق الطعام الإيطايل من ح�ضور
عر�س طبخ البا�ضتا املحلية املقام
يف جممع اجلفري ،وذلك بالتعاون
مع العالمة التجارية املتخ�ض�ضة
يف البا�ضتا ،بانزاين.
كما ميكن لل�ضيوف تذوق اأطباق
البنجاب ال�ضهية يف  25فرباير
�ضمن مهرجان لولو ديزي �ضابا.
و�ضي�ضتمر مهرجان املاأكولت
البحرية لـ 4اأيام بدءًا من  26وحتى
 29من فرباير ،ومهرجان طعام
ال�ضوارع يف  26من فرباير بجميع فروع الهايربماركت.
و�ضيد�ضن مهرجان لولو للربياين ال�ضهري يف 28
و 29من فرباير ،اإذ �ضيحتفل بنكهات كريل املميزة مع

نكهات مالبار تاتوكتدا التي تتميز بالأطباق ال�ضهية
كال�ضمك املقلي واحل�ضاء واخلبز واللحم البقري املقلي.
ويعد املهرجان فر�ضة رائعة مللء خمزن مطبخ
املنزل ،اإذ �ضيقدم لولو جمموعة من عرو�س الأطعمة
القيمة ،مبا فيها العرو�س املفاجئة كل �ضاعة.
وعرب مدير جمموعة لولو ،جوزير روباوال عن
�ضعادته اإذ قال« :بدعوة لولوهايربماركت ل�ضتك�ضاف
الطعام واأذواقه والتي ت�ضكل اختالفاتنا ،وذلك من خالل
جلب اأ�ضهر الطهاة من خمتلف دول العامل ،اإذ �ضنقدم
للذواقة يف البحرين اأفكارًا جديدةً».
وتابع بالقول« :ت�ضتهر �ضل�ضلة متاجر لولو بتقدمي
جمموعة من الأطباق ال�ضاخنة واملنتجات الطازجة
ودعم املطبخ املحلي باملكونات الغذائية واملنتجات.
ون�ضعى لعر�س كل ذلك مبهرجان الطعام يف خليج
البحرين».
جدير بالذكر اأنه �ضتقام جميع العرو�س
واملهرجانات يف فروع لولوهايربماركت.

خالف عائلي يرمي ب�سخ�ص من الطابق الثالث
حجزت املحكمة الكربى اجلنائية الأوىل
ق�ضية � 3ضباب بحرينيني رموا �ضابًا اآخر من
اأعلى بناية من ثالثة طوابق ،وذلك جلل�ضة
الأول من مار�س من اأجل ا�ضتدعاء �ضهود
الإثبات.
واأ�ضندت النيابة العامة للمتهمني اأنهم
يف  9نوفمرب � 2018ضرعوا يف قتل املجني

حجزت املحكمة الكربى اجلنائية الأوىل ق�ضية �ضاب قام برمي طلقة غازية «م�ضيّل
دموع» على اآخرين جلل�ضة  15مار�س القادم وذلك للحكم.
الق�ضية متثلت يف قيام املتهم برمي طلقة م�ضيّل دموع على جمموع من الأ�ضخا�س وف ّر
هاربًا اإل اأن بيانات احلم�س النووي دلت عليه .ووجهت النيابة اإىل املتهم اأنه يف  23يونيو
 2018حاز الر�ضا�ضة املبينة النوع والو�ضف والتي ت�ضتخدم يف ال�ضالح الناري املبني
بالتقرير من دون احل�ضول على الرتخي�س الالزم من وزارة الداخلية.

عليه عمدًا ،باأن �ضدّوا اأزرهم ببع�ضهم
البع�س ،حيث قام املتهم الثالث بالإم�ضاك
باملجني عليه مانعً ا له من الهرب ممكنًا بذلك
املتهمني الأول والثاين بالعتداء على �ضالمة
ج�ضمه بال�ضرب بوا�ضطة اأيديهم وطاولة
خ�ضبية ثم قاما بحمله ورميه من اأعلى �ضطح
العمارة املكونة من  3طوابق ف�ضقط على

الأر�س ،قا�ضدين من ذلك اإزهاق روحه ،وقد
خاب اأثر اجلرمية ل�ضبب خارج عن اإرادتهم
وهو عثور ال�ضاهد عليه وتدارك املجني عليه
بالعالج ،واأحدثت تلك الأفعال باملجني عليه
الإ�ضابات املبينة بتقرير الطبيب ال�ضرعي
والتي اأف�ضت حلدوث عاهة م�ضتدمية بن�ضبة
 % 5يف ظهره.

اآ�سيوي يتاجر بنبتة «املاريجوانا» واملحكمه تق�سي ب�سجنه � 10سنوات
ق�ضت املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة
بال�ضجن � 10ضنوات والغرامة  10اآلف دينار
على اآ�ضيوي ومب�ضادرة امل�ضبوطات واإبعاده
نهائيًا عن البالد بعد تنفيذ العقوبة قام ببيع
نبات املاريجوانا املمنوعة.
�ضقوط املتهم جاء بعد معلومات و�ضلت اىل
مالزم اأكدتها حترياته ال�ضرية توؤكد اأن املتهم
يحوز ويحرز املواد املخدرة املاريجوانا بق�ضد
الجتار فقام باإعداد كمني ل�ضبطه وا�ضتعان
باأحد امل�ضادر ال�ضرية والذي ات�ضل حتت م�ضمعه

هاتفيًا منه وطلب �ضراء ما قيمته  150دينارًا
من خمدر املاريجوانا واتفقا على مكان الت�ضليم.
واأثر ذلك انتقل امل�ضدر ال�ضري رفقه املالزم
و�ضرطي اأول للمكان املتفق عليه بعد اأن زوده
باملبلغ املتفق عليه واحتفظ ب�ضورة منه ولدى
و�ضولهما للمكان مكث غري بعيد منه فيما كان
ال�ضاهد الثاين بالقرب منه بحالة ت�ضمح له
مب�ضاهدة عملية الت�ضليم والت�ضلم ويف املوعد
املحدد التقى املتهم بامل�ضدر ال�ضري و�ضلم الأخري
املبلغ النقدي ف�ضلمه املتهم كي�س نايلون وبعد

متام الت�ضليم ان�ضرف امل�ضدر ال�ضري وعاد
لل�ضاهد الأول و�ضلمه الكي�س وبداخله مادة
ع�ضبية يعتقد احتوائها على مادة املاريجوانا.
ال�ضاهد الثالث متكن من القب�س على املتهم
لتوافر الدلئل الكافية التهامه بحيازة املواد
املخدرة وبتفتي�س املتهم عرث بحوزته على املبلغ
النقدي امل�ضور وثبت بتقرير خمترب ال�ضموم
والــعقاقيــر بــاإدارة الأدلة املادية ان تلك
اللفافة حتتــوي على خليط من اأجزاء نبات
املاريجوانا املخدر.

النيابة حتقق مع متهمني بالتالعب يف منتجات منتهية ال�سالحية
قال امل�ضت�ضار ح�ضني البوعلي
املحامي العام رئي�س نيابة الوزارت
واجلهات العامة اإن النيابة العامة
تبا�ضر حتقيقاتها ب�ضاأن واقعة
�ضبط عدد من املتهمني حال قيامهم
بالتالعب يف املنتجات الغذائية
منتهية ال�ضالحية ،من خالل تغيري
تاريخ �ضالحيتها واإعادة بيعها مرة
اأخرى.
وتعود تفا�ضيل الواقعة فيما

اأبلغت به اإدارة ال�ضحة العامة
بوزارة ال�ضحة من اأنه قد وردت اإليها
معلومات عن وجود خمزن يف منطقة
الهملة يتم فيه غ�س املواد الغذائية
منتهية ال�ضالحية ،من خالل تغيري
تاريخ �ضالحيتها واإعادة بيعها
مرة اأخرى ،وعليه مت التن�ضيق بني
اإدارة ال�ضحة العامة واملخت�ضني يف
وزارة ال�ضناعة والتجارة وال�ضياحة
والإدارة الأمنية املخت�ضة ،اإذ قام

ماأمورو ال�ضبط الق�ضائي باتخاذ
اإجراءات تفتي�س املخزن ،وقد اأ�ضفر
التفتي�س عن �ضبط اثنني من املتهمني
وبحوزتهما منتجات غذائية فا�ضدة
منتهية ال�ضالحية ،والأدوات اخلا�ضة
بتغيري تاريخ �ضالحيتها ،وفرار
متهمني اآخرين.
واأ�ضار البوعلي اإىل اأن النيابة
العامة قد با�ضرت التحقيق يف
الواقعة فور اإبالغها ،اإذ اأنكر املتهمان

ما ُن�ضب اإليهما من اتهامات بحيازة
منتجات غذائية فا�ضدة منتهية
ال�ضالحية بق�ضد التداول ،وعليه
قامت النيابة العامة بحب�س املتهمني
احتياطيًا و�ضبط واإح�ضار املتهمني
الهاربني ،كما مت التحفظ على املخزن
وما بداخله من ادوات واآلت ،وفح�س
الأغذية امل�ضبوطة ،وطلب حتريات
جهات ال�ضرطة؛ متهيدًا لإحالة
املتهمني اإىل املحاكمة اجلنائية.
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فريق مراجعة تقييم المؤهالت الطبية:
استحداث قائمة بالجامعات الموصى بها

تنفي��ذا لتكلي��ف مجلس ال��وزراء ،وبناء على
توصيات اللجنة التنس��يقية ،برئاسة صاحب
الس��مو الملكي األمير سلم��ان بن حمد آل
خليف��ة ،ول��ي العهد نائ��ب القائ��د األعلى
النائ��ب األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء،
لمعالجة أوضاع خريجي الطب البشري ،وفي
ض��وء القرار الصادر من سمو الش��يخ محمد
بن مب��ارك آل خليفة ،نائ��ب رئيس مجلس
ال��وزراء ،رئي��س المجل��س األعل��ى لتطوير
التعلي��م والتدري��ب ،بتش��كيل فري��ق عمل
معني بمراجعة تقييم المؤهالت الطبية من
الجامعات الصينية ،برئاس��ة المقدم طبيب
أحم��د محمد األنص��اري ،وبعضوية ممثلين

عن كل من :وزارة التربية والتعليم ،والهيئة
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،
ومستش��فى الس��لمانية الطبي ،ومستشفى
قوة دفاع البحرين ،ومستش��فى الملك حمد
الجامعي ،وجامعة البحرين الطبية (،)RCSI
وجامعة الخلي��ج العربي؛ عق��د فريق العمل
المعن��ي بمراجعة تقيي��م المؤهالت الطبية
من الجامع��ات الصيني��ة أول��ى اجتماعاته؛
لبح��ث التوجيه��ات الص��ادرة بش��أن إعادة
تقيي��م حامل��ي المؤه��الت الت��ي ل��م يتم
معادلتها.
وثمن فريق العمل توجيهات صاحب السمو
الملك��ي ول��ي العهد نائ��ب القائ��د األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،لمعالجة
أوض��اع خريج��ي الطب البش��ري بالجامعات
الصيني��ة ،والمتابع��ة المس��تمرة م��ن قبل
سمو الش��يخ محمد ب��ن مب��ارك آل خليفة،
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ،إليجاد الحلول
المناسبة للطلب��ة البحرينيين في الجامعات
الصيني��ة .وت��دارس فريق العم��ل موضوع
التواصل مع الجامعات؛ لوضع امتحان موحد
للطلبة؛ بهدف قياس المهارات المكتس��بة
وتحديد مدى حاجتهم للمزيد من التدريب،
كما ناقش الفريق أيض��ا األسس والمعايير
العلمية الالزمة الستحداث قائمة بالجامعات
الموصى بها؛ ليتم رفع التوصية بشأنها إلى

أخبار الوطن 05
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اللجن��ة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية؛
التخ��اذ اإلج��راءات الالزم��ة إلضاف��ة هذه
الجامع��ات إل��ى قائمة الجامع��ات الموصى
بها.
وشدد أعض��اء الفريق على أهمي��ة االلتزام
بالمعايير المهني��ة والعلمية ،وتبني أفضل

الممارس��ات الدولي��ة ،ف��ي كل م��ا يتعلق
بالق��رارات واإلج��راءات الت��ي يتخذها فريق
العمل؛ لما للمهن الصحية من أهمية بالغة
وتأثير مباشر على سالمة وصحة المواطنين
والمقيمي��ن ،وسمعة مملك��ة البحرين في
مجال الصحة.

ولي عهد الكويت
يستقبل سفير البحرين

أمير الشرقية يستقبل
السفير حمود بن عبداهلل
استقب��ل صاحب الس��مو الملك��ي األمي�ر
سع��ود ب��ن ناي��ف ب��ن عبدالعزي��ز أمي�ر
المنطقة الش��رقية ،بمكتب سموه بديوان
اإلمارة األربعاء ،الشيخ حمود بن عبداهلل آل
خليفة سفير مملكة البحرين في الرياض.
وخ��الل اللقاء ،نوه صاحب الس��مو الملكي
أمير المنطقة الش��رقية بالعالقات الثنائية
المتميزة التي تربط البلدين الش��قيقين،
مؤك��داً أنه��ا عالق��ات متينة قائم��ة على
أسس راسخة منذ عهد الملك المؤسس –
طيب اهلل ثراه  -وحتى عهد خادم الحرمين
الش��ريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل
سعود ،مبيناً سم��وه أن البلدين تجمعهما
روابط األخوة والقربى والمصير المشترك،
والعالق��ات ف��ي مختلف المجاالت تش��هد
تعاون��ا ممي��زا ،متمني��اً سم��وه لمملك��ة
ً
حكوم��ة وشعب��ا دوام التق��دم
البحري��ن
والرخاء.

من جهته أعرب الش��يخ حمود بن عبداهلل
آل خليف��ة ،سفي��ر مملك��ة البحري��ن لدى
المملك��ة العربية الس��عودية ع��ن شكره
لس��مو أمير المنطقة الشرقية على ما لقيه
من حفاوة ف��ي االستقبال ،مش��يراً إلى أن
العالق��ات الراسخة والمتين��ة بين البلدين
الشقيقين تتواصل على مختلف المستويات
والمج��االت ،منوها بأن المملك��ة العربية

الس��عودية في ظل قيادة خ��ادم الحرمين
الش��ريفين وسمو ولي العه��د – حفظهما
اهلل  -ومملك��ة البحري��ن ف��ي ظ��ل قيادة
حض��رة صاحب الجالل��ة المل��ك حمد بن
عيسى آل خليفة حريصة على استمرار هذه
العالقة األخوي��ة المميزة ،متمنياً للمملكة
ً
حكومة وشعب��اً دوام
العربي��ة الس��عودية
التقدم واالزدهار.

استقب��ل سمو الش��يخ ن��واف األحمد الجاب��ر الصباح ،ولي عه��د دولة الكويت
الشقيقة ،سفير مملكة البحرين لدى دولة الكويت صالح علي المالكي.
ونقل المالكي تحيات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة،
عاه��ل الب��الد المفدى ،وصاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة ب��ن سلمان آل
خليفة ،رئيس الوزراء ،وصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة،
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،إلى صاحب
السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة.
وأكد الس��فير عم��ق العالقات األخوي��ة التاريخية والوثيقة الت��ي تربط مملكة
البحرين ودولة الكويت الشقيقة ،والتي تشكل نموذجاً متميزاً لعالقات المحبة
واألخ��وة الراسخ��ة ،منوهاً بح��رص مملكة البحري��ن الدائم عل��ى تعزيز هذه
العالقات واالرتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يحقق مصالح وتطلعات البلدين
والشعبين الشقيقين.
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 6آالف معاش متقاعد غير منتج ..ويجب خفضه
وتطبيق أساليب االستثمار الصحيح.

سعيد محمد

أفـــاد الرئيـــس التنفيـــذي الستشـــارات

جافكـــون لتحســـين اإلنتاجيـــة واألداء،
الخبيـــر االقتصـــادي أكبـــر جعفـــري بـــأن
خطـــوات تصحيـــح وضـــع الهيئـــة العامـــة

للتأمين االجتماعي يســـير بشكل صحيح
لكنـــه ســـيحتاج إلـــى مـــدة زمنيـــة وتراكم

للخطوات التصحيحية.

وفي شـــأن قراءتـــه للتقرير الـــذي انفردت

بـــه “البالد” يوم اإلثنين الماضي  17فبراير
الجـــاري حـــول اجتمـــاع الهيئـــة وضغـــط

الخبيـــر االكتـــواري علـــى مجلـــس اإلدارة

بضـــرورة الموافقة على  5اقتراحات تقدم

بها لخـــروج الهيئة من أزمتهـــا االكتوارية،
قـــال “إنـــه علـــى مـــدى الســـنوات الماضية

طالبنـــا مـــرارًا وتكـــرارًا بضـــرورة تصحيح
ّ
وحذرنـــا مـــن المخاطـــر ،إال أن
المســـار
الوضـــع اليـــوم مختلـــف حيـــث إن للهيئـــة

أجهزة لمتابعة أوضاعهـــا المالية وتنميتها

الحكومـــة ســـتتدخل وتحتـــوي األزمـــة

أكبر صندوق مالي في البالد

لكونهـــا ذات تأثيـــرات اجتماعيـــة ،ولـــن

آالف و 6آالف دينـــار ،هي “رواتب ســـخيّ ة

واســـتدرك بالقـــول“ :اإلخفاقـــات الســـابقة

تسمح الحكومة بانزالقة الهيئة.

الراتـــب التقاعدي ال يســـتند علـــى رواتب

التـــي تســـببت فـــي “إضعـــاف الهيئـــة” لـــم

رواتب عالية ألناس “غير منتجين”

تكـــن متعمـــدة بالتأكيـــد ،لكـــن الهيئـــة لـــم

وبالنســـبة للرواتـــب التقاعديـــة العاليـــة،

تكـــن لديهـــا القـــدرة علـــى العمـــل بالشـــكل

لفت إلـــى أن وضع حد أعلى  4آالف دينار

الصحيـــح ،أما في الوقت الحاضر فنتوقع

هـــو “عـــال جـــدًّا” ،وهناك مـــن يحصل على

تصحيـــح األوضـــاع والمســـار مـــع وجـــود

رواتب تقاعدية بيـــن  3إلى  4آالف دينار،

تلـــك األجهـــزة والشـــركات التابعـــة للهيئة،

بـــل وهناك مـــن يصل راتبـــه التقاعدي إلى

وبالطبع ،لن يحدث ذلك في فترة وجيزة،

 6آالف دينـــار ،ولـــك أن تتخيّ ل مـــن راتبه

وسنحتاج لتراكم الخطوات التصحيحية،

 10آالف دينار وســـيحصل على نســـبة 60

فأنـــا متفائـــل مـــن أنـــه إذا اســـتمر العمـــل

 %كراتـــب تقاعـــدي وهـــذا يعنـــي  6آالف

بأســـلوب متســـارع نحو التصحيح فيمكن

دينـــار ،وإذا زوجتـــه معـــه يتضاعف الرقم

الوصـــول لألهداف المرجـــوة ،فالهيئة هي

ألنـــاس غير منتجين ،وهـــذه األمور يجب

أكبـــر صنـــدوق مالي في البـــالد ،وأي أزمة

تصحيحهـــا ولكـــن مـــع المســـتجدين أو

تتعـــرض لنـــا ،ســـينعكس تأثيرهـــا علـــى

المقبلين على التقاعد.

الجميع”.

وأوضـــح“ :ضبط األمـــور ركن مهم ،فهناك

وحـــول التحذيـــرات مـــن المخاطـــر ،أكـــد

مســـتجدات علـــى المســـتوى االقتصـــادي

قولـــه أنه ليـــس هناك “خطـــورة جمة” ،ألن

والتأمينـــات جـــزء مـــن االقتصـــاد ،فـــال

وغير معقولـــة” ،ونرى في بعض الدول أن

الخمس ســـنوات الماضية ،بل على أساس
الوضـــع واالحتيـــاج الحالـــي ،وال عالقـــة
لـــه باالشـــتراكات ألنهـــا للمجتمع وليســـت

للمتقاعد.

أكبر جعفري

يمكـــن تثبيـــت وضع مشـــابه لألوضاع في
الســـبعينات والثمانينـــات ،حيـــث لـــم تكن
الرواتـــب عاليـــة آنـــذاك ،وكانـــت القوانين

وكانـــت “البـــالد” قـــد نشـــرت مـــا دار فـــي

اجتمـــاع مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة
للتأميـــن االجتماعـــي ،الخبيـــر االكتـــواري
برفـــع ســـن التقاعـــد إلـــى  65ســـنة ،ورفـــع

ســـن التقاعـــد المبكـــر لحد  55ســـنة ،ورفع

نســـبة االشـــتراكات فـــي القطـــاع الخاص،
وأمـــوال الصنـــدوق الخـــاص ،وأمـــوال

رســـوم على العمـــال والموظفين األجانب،

 ،2024وأن مجمـــوع المصروفـــات تجاوز
فعليًّ ـــا مجمـــوع الدخـــل ،لـــذا ستســـتنفد

األصول بشكل سريع ،أما بشأن الصندوق
الخـــاص (المعنـــي بالقطـــاع الخـــاص) فإن
مـــن المتوقع أن تســـتنفد أصول المخطط
بالكامل بحلول العام .2033

بدور المالكي

استش ــارية

ط ــب

األس ــرة

الهاج ــري ع ــن أنه ــا تابع ــت ح ــاالت ع ــدة

لش ــباب رياضيين أصيبوا بمرض السكري،

وأبدلـــه برقـــم بيت عـــداد الجـــار ،ولهذا

تن ــاول البروتين ــات ،والتي يعتق ــدون أنها

دينارًا بشهر فبراير الجاري!.

وكان الس ــبب الرئي ــس وراء اإلصاب ــة

وقالـــت للصحيفـــة إنهـــا بعـــد مراجعـــة
المختصيـــن بهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء
()EWA

أن صنـــدوق القطـــاع العام ســـينفد بحلول

الهاجري لـ “^” :شباب يصابون
بالسكري بسبب “المكمالت الغذائية”

 15دينارًا بشــهر ديســمبر  ،2019و 30دينارًا بشــهر يناير  2020ثم قفزت إلى 783

أفـــادوا

منـــه ،وتخفيض الراتب األعلـــى التقاعدي
ّ
حـــذر الخبير من
(حاليًّ ـــا  4000دينار) ،كما

واختصاصي ــة أم ــراض الس ــكري رابع ــة

شكت مواطنة عبر “البالد” من ارتفاع جنوني بفاتورة الكهرباء والماء ،إذ بلغت

بوجـــود

 5ســـنوات إلى متوســـط ســـنوات الخدمة

التقاعـــد المبكـــر عبـــر فـــرض آليـــات تحـــد

كش ــفت

راشد الغائب

الدخـــل عنـــد احتســـاب التقاعـــد بامتـــداد

عما طرحه الخبير االكتواري

صنـــدوق البرلمانييـــن والبلديين) ،وفرض

خطأ بعداد بيت في توبلي يرفع فاتورة الكهرباء من  15إلى  783دينا ًرا!

المســـاهمات وتطبيـــق حســـاب متوســـط

األدنـــى للتقاعـــد المبكـــر ،أو طـــرح خفض

تتغيّ ر ً
أيضا”.

المواطنــة لـــ “^” :موظــف الـــ “ ”EWAيحـوّل اســتهالك منزلــي لعــداد جــاري منــذ عاميــن

وجملتها البـــدء بزيادة في معدل مجموع

الســـنوية ،ورفع ســـن التقاعد ،ورفع العمر

منســـجمة مع القوة الماليـــة ،واآلن تغيّ رت

وقـــال إن الرواتـــب التـــي تتـــراوح بيـــن 3

فـــوري باإلصالحـــات التـــي طرحهـــا ،ومن

كاملـــة ،والحـــد مـــن زيـــادات التقاعـــد

ودمج الصناديق (أمـــوال الصندوق العام،

الظروف واالشتراطات واآلليات يجب أن

وطالـــب الخبير االكتـــواري الهيئة بشـــكل

“خطـــأ

تكنولوجي” في احتســـاب الفاتورة ،إذ
كان استهالك بيتها يحتسب على عداد

م ــن المكم ــالت الغذائي ــة ،خصوصا بعض

اســـتمر عداد بيت جارها يصدر فاتورة

المكمالت الغذائية التي تصرف في بعض

عن استهالك بيتها ألكثر من عامين.

النوادي الرياضية من دون وصفة طبية.

ولفتـــت إلـــى أن الهيئة طالبتها بســـداد

ودق ــت الهاجري في تصريح ــات لـ “البالد”

المبلـــغ بأثـــر رجعي عـــن خطـــأ تتحمله

عل ــى هامش مش ــاركتها في ورق ــة بحثية

بيت جارها ،وقبل أشـــهر اكتشـــفوا هذا

الهيئة.

ّ
تســـلمت رســـالة نصيـــة
وبيّ نـــت أنهـــا

بنـــاء على نصيحـــة من موظف،
ً
العـــداد
ً
موظفا آخر أبلغها بأن عداد بيتها
ولكـــن

تفاديًا لقطع التيار.

ســـليم ،مشـــيرة إلـــى وجـــود تبايـــن في

ولفتـــت المواطنـــة ،المقيمـــة بمنطقـــة

تشـــخيص المشـــكلة من موظـــف آلخر،

توبلـــي ،إلـــى أن الموظـــف المختـــص

ولكـــن مـــؤدّى حديـــث الجميـــع بإلزامها

بالهيئة أبلغها بأن عداد بيت جارها كان

بسداد فاتورة عن أخطاء الهيئة.

يصـــدر فاتورتين ،األولى لبيـــت الجار،

وأشـــارت إلـــى التعامـــل الراقـــي مـــن

واألخـــرى لبيتهـــا ،وذلـــك منـــذ تركيـــب

موظفـــي الهيئة ،وتقديمهم اإليضاحات

وأوضح ــت أن ه ــذه البروتين ــات الت ــي

عـــداد بيـــت الجـــار فـــي شـــهر أكتوبـــر

المناســـبة ،ولكـــن جميعهـــم اتفقوا على

يتناوله ــا بع ــض الش ــباب ويقبل ــون عل ــى

 ،2017ولهـــذا اعتبـــرت الهيئـــة قـــراءة

أمر واحد وهو تحميلها ســـداد الفاتورة

اس ــتخدامها ألكثر من مرة ف ــي اليوم هي

عـــداد بيت الجار غير صحيحة ،وجرى

وتحمل خطأ الهيئة.

ليس ــت مكم ــالت غذائية انما ه ــي مدمرة

احتســـاب الفـــارق بين معدل اســـتهالك

ونوّ هـــت إلـــى أنهـــا تواصلـــت مـــع نائبة

لخالي ــا البنكري ــاس وتعم ــل عل ــى تعطيل

غ ــدة البنكري ــاس المس ــؤولة ع ــن إف ــراز
تؤدي إلى إصابتهم بمرض الس ــكري ،علما
بهذا الداء.

الخطأ.

قصيرة (مســـج) يحثها لســـداد الفاتورة

في مؤتمر “أاليمي ــدو الثالث” الذي اختتم

وأكدت أنها عبّ أت استمارة طلب فحص

أعماله األس ــبوع الماض ــي ،ناقوس الخطر

فاتورة استهالك شهر يناير  30.320 :2020دينار

لحال ــة مجتمعية البد م ــن الوقوف عندها
ومتابعته ــا وإلق ــاء الض ــوء عليه ــا واتخاذ

القواني ــن واإلج ــراءات الالزم ــة بش ــأنها

لحماية الش ــباب الذين يقع ــون في براثنها

ويكون ــون ضحي ــة له ــا دون أن يعرف ــوا
نتائجها.

المنطقة معصومة عبدالرحيم ،ولم ترد

فاتورة بالمتأخرات المطلوبة لألخيرة.

على اتصاالتها ،ثم بعثت لها رسالة عبر

األنس ــولين لتنظي ــم س ــكر ال ــدم ،وبالتالي

وواصلـــت أن الموظف المختص شـــرح
لها أن الموظف الذي ّ
ركب العداد لبيت

“الواتساب” ،وردّت األخيرة بعد ساعات

أن تاريخه ــم المرضي س ــليم م ــن اإلصابة

بأنهـــا تجهل اســـم المواطنة وتستفســـر

جارهـــا أخطـــأ فـــي إدخـــال رقـــم بيتها

عن طلبها.

بيـــت الجار وبيـــت المواطنة ،وإرســـال

فاتورة استهالك شهر ديسمبر  15.950 :2019دينار

وأك ــدت أن ه ــذه المكم ــالت تحت ــوي على

هرم ــون التس ــترون وهرمون ــات النم ــو
والكورتي ــزون ،والت ــي تس ــتخدم لبن ــاء
أجس ــامهم وإب ــراز عضالته ــم ،داعي ــة إلى

تش ــديد الرقابة عل ــى المراك ــز؛ ألن بعضها

يقوم ببيعها من دون ترخيص وبالخفاء.

وأش ــارت الهاج ــري إل ــى أن كثي ــرا م ــن
الش ــباب البحرينيي ــن يتجه ــون إل ــى بناء

عضالته ــم والمواظب ــة عل ــى الذه ــاب إلى

الصاالت لممارسة الرياضة وتضخيم هذه
العض ــالت والحص ــول عل ــى الجس ــم الذي

يشبه أجسام الممثلين وبعض الرياضيين،
وهم ال يدرك ــون الخطر الذي يتربص بهم

من هذه المكمالت.

بدورها ،أكدت استشارية تعمل في مجال

ادفعوا الفاتورة تفاديًا لقطع التيار

فاتورة استهالك شهر فبراير  753.490 :2020دينار

الخصوبة وعالج العق ــم وأطفال االنابيب

رابعة الهاجري

أنه ــا تعالج ش ــبابا بحرينيي ــن فقدوا األمل

باإلنجاب بس ــبب تناوله ــم فترة المكمالت

الغذائي ــة دون أن يعرفوا مكوناتها وكانت
النتيجة إصابتهم بالعقم.

وأوضح ــت أنه ــم وبع ــد عدة س ــنوات من

ال ــزواج وتأخر اإلنج ــاب ،وراجعوا العديد
م ــن المستش ــفيات الحكومي ــة والخاصة،
وعندما قمنا بإجراء الفحوصات المخبرية

وجدن ــا أن المكم ــالت التي كان ــوا يتناولها
من منشطات تضخيم العضالت ،أدت إلى
تقلي ــل نس ــبة الحيوان ــات المنوي ــة لديهم،
مم ــا حرمه ــم م ــن اإلنج ــاب بع ــد ال ــزواج،

مش ــيرة إلى أن بعضهم يواصل العالج من
آثار هذه المنش ــطات ،بينما اضطر بعضهم
للسفر إلى الخارج بحثا عن عالج.

وقال ــت ف ــي تصريح ــات ل ـ ـ “الب ــالد” :إن
الش ــباب يتجه ــون الس ــتخدام المكم ــالت

الغذائية لتسريع عملية تضخيم العضالت
بمس ــاعدة ه ــذه المكم ــالت “المنش ــطات”،

والت ــي تحت ــوى على بع ــض “ الفيتامينات

والبروتين ــات

واألحم ــاض

األميني ــة،

واألحماض الدهنية والكراتين ،ومحفزات
هرمون التستوس ــتيرون” ،مش ــيرة إلى أن
بع ــض تل ــك المواد غي ــر مصرح به ــا تعمل

عل ــى إعط ــاء نتائ ــج عكس ــية للهرمونات،

تظه ــر على المدى الطوي ــل متمثلة ببعض
األم ــراض الخطي ــرة كالس ــكتة القلبي ــة

والدماغي ــة ،وق ــد تس ــبب العق ــم والتل ــف

الكب ــدي ،مؤك ــدة أن أكث ــر الش ــباب لي ــس
عل ــى دراي ــة بخطورة ه ــذه المكمالت وما
ـآس ،وبعضه ــم اآلخر
تنته ــي إلي ــه م ــن م ـ ٍ

انتهت حياتهم الزوجية وكانت المكمالت
والمنشطات سببا بانتهاء الحياة الزوجية
وحص ــول الط ــالق ،مؤك ــدة أن مث ــل هذه

الحاالت معروفة ل ــدى العديد من األطباء
وموثقة لديهم.

جثة عبداهلل تحولت للون األسود وسبب التسمم جرثومة بالمستشفى
محرر الشؤون المحلية

يــروي الشــاب عبدالعزيــز مــن دار كليــب بألم وحرقــة األحداث المؤســفة التي
مــرت بــه وبعائلته بعد ســماع نبــأ وفاة والده الخمســيني ،والــذي يؤكد صحته
الجيــدة ،وال يشــكو مرضــا معينــا ســوى أنــه مريــض ســكلر وملتــزم بالــدواء،
ويناشــد المســؤولين إيضاح أســباب وفــاة والده ،والتي مازالــت مجهولة لحد
اآلن ،مؤكدا أنه لن يهدأ ويرتاح حتى يعرف السبب.
ويـــروي عبدالعزيـــز القصـــة الحزينـــة،

والـــذي وصفـــه لـــه الطبيـــب المتابـــع

وهـــو يحس بالقهر والظلـــم ،مؤكدا أن

لحالته الصحیة؛ لتقلیل نوبات السكلر،
والتـــي َّ
قلـــت فـــي الســـنوات األخیـــرة،

خطـــأ طبيـــا جســـيما كان وراء وفـــاة
والده.

وفـــور رجوعه مـــن المركز إلـــى المنزل

ويقـــول فـــي یوم  31أغســـطس 2019
ذھب والـــدي عبدللـــه عبدالعزيز ناصر

أحس بتعب شـــدید جـــدا ،مما اضطرنا
َّ

لالتصال باإلسعاف.

عبدالعزيز لـ
“البالد” :والدي
مريض بالسكلر
وتوفي بسبب خطأ
طبي
إدخاله یوما كامال ،وھو یتألم وال أحد
یعلم ما األسباب وراء ذلك األلم ،وبدأ
لون بشرته يتحول إلى لون غامق.
وفـــي الیـــوم التالـــي أخـــذ والـــدي إلى

المركـــزة ،وفـــور دخولـــه العنایـــة كان
یتألم وكان بكامل وعیه ویرى ویتكلم
مع كل مـــن حوله ،وفجـــأة وفي الیوم
التالـــي تدھورت حالة والدي“ ،وجعلوا
والدي في غیبوبة اصطناعية” حســـب
كالم الممـــرض المســـؤول ،ووفق كالم
الطبيـــب “لكـــي یتحمـــل المضـــادات
واألدويـــة” ،مضيفـــا ،وأنـــا أشـــك فـــي
حقيقـــة هـــذا الـــكالم؛ ألنـــي وفـــي أول
یـــوم إدخالـــه العنایـــة المركـــزة تكلمت
مـــع والـــدي وكان واعیـــا ویتكلم معي
حتـــى أن الممرض قال لـــي ال تزعجه،

إلـــى مركـــز “محمد جاســـم كانـــو”؛ ألننا

وفـــور اســـتالمه فـــي قســـم األمـــراض

العنایـــة الفائقـــة ،وكان ذلـــك بتاریخ 1

وكل شيء على ما یرام ،اذھب وتعال

مـــن ســـاكني دار كليـــب؛ ألخـــذ عالجه

الوراثیـــة أخـــذوه إلـــى الجنـــاح ،وتـــم

سبتمبر  ،2019وتم إدخاله إلى العناية

لوالدك غدا.

اإلصابة بالجرثومة
» ويقول الممرض إن والدي لدیه تسمم في الدم أو أن جرثومة أصابته ،وهم وال
یعلمون مصدر التسمم أو الجرثومة ،وعلمت بعدها أن حالته تدهورت ،فقد ارتفعت
حرارته ،ولم تكن تستجیب لألدویة وأخذ الضغط في االنخفاض ،وأخذت جمیع
األجھزة بالتوقف تدریجیا ،ولكنهم ال يعلمون من أین ھذا التسمم أو من أين وصلت
الجرثومة.
وبحزن يكمل عبدالعزيز المأساة ليقول وفي تاریخ  4سبتمبر انتقل والدي إلى رحمة
لله ،وتم استالم الجثة وھي باللون األسود في الیوم نفسه من بعد الوفاة مباشرة.
وذكر ابن المتوفى ،وفي تقریر الوفاة كتب أن سبب الوفاة بسبب السكلر ،وحين
راجعتھم بشكوى رسمیة لدى إدارة السلمانیة على أني استلمت جثة والدي باللون
األسود ،ویوجد لدي شھود من خارج العائلة شاھدوا الجثة وقت التشییع ،وأن سبب
الوفاة لیس مرض السكلر ،بل من التسمم أو الجرثومة.
ويقول ابن المتوفى لقد تقدمت بطلب للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات
الصحية “نهرا” بشكوى بتاريخ  5يناير الماضي ،مستعرضا فيها كل التفاصيل
شاف حول الموضوع.
ٍ
والتقارير ،ولكني ولحد اآلن لم أستلم أي رد

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

الخميس
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اختتام التصفيات الداخلية في تحدي القراءة
مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

اختتمـــت مـــدارس مملكـــة البحريـــن التصفيـــات الداخليـــة األولى لمســـابقة
تحـــدي القـــراءة العربي في دورتها الخامســـة ،باختيار  3مـــن الطلبة األوائل
على مســـتوى كل مدرسة؛ تمهيدًا لعقد التصفيات على مستوى المحافظات
في األسبوع األخير من شهر فبراير الجاري ،ومن ثم اختيار الطلبة األفضل
على مســـتوى مملكة البحرين ،للمشاركة في التصفيات النهائية التي ستقام
بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
وأثنـــاء التصفيـــات الداخليـــة ،تـــم تشـــكيل لجـــان داخليـــة في كل مدرســـة،
الختيار أفضل  3طاب ممن أكملوا قراءة  50كتاب ،وبعدها قامت كل لجنة
بإرسال كشوف النتائج إلى اللجنة المختصة بوزارة التربية والتعليم ،لتقوم
األخيرة بدورها بتحويل جميع الطاب الذين تم اختيارهم للمرحلة الثانية
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التصفيات بمدرسة صفية بنت عبدالمطلب

مـــن التصفيات التي ســـتجرى على مســـتوى محافظات مملكـــة البحرين ،إذ
تـــم تخصيـــص  5مراكـــز للتصفيـــات في محافظـــات مملكة البحريـــن األربع،

تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن وزارة التربيـــة والتعليـــم أنهـــت مبكرًا اســـتعداداتها

الحتواء العدد الكبير المشارك هذا العام في التحدي.

لمواصلة مسيرة إنجازات المملكة في الدورة الجديدة من هذه المسابقة.

وزيرة الصحة ردًّا على الفاضل 9 :آالف دينار كلفة شراء أجهزة فحص كورونا
الــــعــــزل لــلــطــلــبــة والـــقـــادمـــيـــن مــــن مــقــاطــعــة ووهـــــــان الــصــيــنــيــة فــقــط
محرر الشؤون المحلية

كشفت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن كلفة المواد واألجهزة الحديثة لمواد

الفحص المختبري لفيروس كورونا التي اشترتها مؤخرًا تبلغ  9آالف دينار.
وقالـــت ردًّا علـــى ســـؤال برلمانـــي

لهذا الفيروس المنتشر في الصين.

“البـــاد” علـــى نســـخة منـــه ،أن

إدارة الصحـــة العامة إعداد وتعميم

للشـــورية جهـــاد الفاضـــل ،وحصلت

الـــوزارة اشـــترت مواد للكشـــف عن
الفيروسات األخرى المسببة للعدوى

التنفسية التي تتشابه في أعراضها
المرضيـــة مـــع أعـــراض فيـــروس
الكورونا.

وعمل تقييم الحالة للمشـــاركين في

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

مدينـــة التنيـــن التخـــاذ اإلجـــراءات

وذكـــرت الوزيـــرة أن جميع األجهزة

المعرض ،والتنسيق مع ممثلي إدارة
االحترازيـــة وحصـــر القادميـــن مـــن

الصين خال  14يومً ا السابقة.

قـــادرة علـــى الكشـــف المبكـــر عـــن

وذكـــرت أن مـــن بيـــن إجـــراءات

ونوّ هـــت الوزيـــرة بـــأن مختبـــرات

الفيروســـات ألنها تعتمد على تقنية

دليـــل إرشـــادي اكلينيكـــي للعاملين

اإلصابة بشـــتى أنواع الفيروســـات،

الموجودة في الفيروســـات المسببة

الصحييـــن بخصـــوص الفيـــروس،

وتقويـــة نظـــام الترصـــد الوبائـــي

لألمـــراض التنفســـية الحـــادة فـــي
المستشفيات.

الصحـــة مؤهلـــة الكتشـــاف حـــاالت
حيـــث إن مختبرات الصحـــة العامة
مجهزة بأحـــدث التقنيات المخبرية

والمعتمـــدة مـــن قبـــل المنظمـــات

العالميـــة ويمتـــاز المختبـــر بوجـــود

وأضافت الوزيرة أنها وضعت خطة

وأكـــدت الوزيـــرة زيـــارة معـــرض

كوادر بحرينيـــة مؤهلة تم حصولها

كافـــة األطـــراف المعنيـــة بالتصـــدي

القادميـــن والمشـــاركين مـــن الصين

قبل مركز مكافحة األمراض بأميركا

للتصدي النتشـــار الفيروس لتشـــمل

للكشف عن الفيروسات الممرضة.

الموجودة بمختبرات الصحة العامة

الخريـــف لاطمئنـــان علـــى صحـــة

علـــى التدريب العملـــي والنظري من

الكشـــف الجيني عن المادة الوراثية
للعدوى.

وبشـــأن استفســـار الفاضـــل عما إذا

كان يجب نقل المسافرين القادمين
مـــن الصيـــن للعـــزل الصحـــي ألن
مـــدة حضانـــة الفيـــروس  14يومً ـــا،

ردّت الوزيـــرة بـــأن إجراءات فحص

المســـافرين المتبعـــة هـــي إجراءات

ّ
موحدة وال تكتفي فقط بمجرد
فحـــص المســـافرين القادميـــن
مـــن الصين في المطـــار ولكن
يتـــم متابعتهم حتـــى انتهاء
فتـــرة حضانـــة الفيـــروس
وإعطاؤهـــم

اإلرشـــادات،

واتخذت جميع الدول إجراء
عـــزل المســـافرين القادمين من
مقاطعة ووهان الصينية.
وأشـــارت لمتابعـــة الـــوزارة
التقييم الصحـــي والوبائي
للقادمين من الصين خال
 14يومً ـــا ،ومتابعـــة الطلبة
العائدين.

ّ
تعقب :لوضع خطط مستمرة ووقائية إلدارة الطوارئ
 ...والفاضل
قالــت رئيســة لجنــة الخدمــات بمجلــس الشــورى جهــاد الفاضل بــأن وزارة الصحة ّ
تأخــرت في اتخاذ اإلجــراءات الفعالــة والوقائية
للتصدي لوصول حاالت مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا للبحرين ،وذلك بعد انتشار األخبار السلبية عن خطورة هذا المرض.

وأضافـــت تعقيبًـــا علـــى ر ّد وزيرة الصحة

والتســـاؤالت والشـــائعات بالمجتمع ،وكان
األجـــدى أن تكـــون الـــوزارة أكثـــر تفاعـــاً

التحذيـــري لمستشـــفيات العالم من ظهور

الصحة العامة .وفيما يأتي أبرز ما تضمنه

فائقـــة الصالـــح عـــن ســـؤالها البرلمانـــي:

أصـــدرت منظمـــة الصحـــة العالميـــة بيانها

الفيـــروس بتاريـــخ  14ينايـــر  ،2020بينما

واســـتجابة مـــع هـــذا الموضوع الـــذي يهم
تعقيـــب الفاضـــل على رد

صدر أول بيان تطميني

الصالح:

مـــن وزارة الصحـــة

أشـــكر وزيرة الصحة

لســـكان البحريـــن

األخت فائقة الصالح

بشـــأن اســـتعداداتها

علـــى إجابتهـــا عـــن

للتصـــدي للفيـــروس

ســـؤالي البرلماني

بتاريـــخ  22ينايـــر
،2020

أي

ومـــا

بعـــد

تضمنتـــه

إجابتهـــا

أســـبوع من انتشار

شـــرح

القلـــق والهلـــع

مـــن

كاف

و تفا صيـــل
تســـهم فـــي
تقد

يـــم

ا لمعلو مـــة

المفيـــدة بشـــأن موضـــوع مهم

يشغل بال الرأي العام المحلي والعالمي.

• أثمّ ن صدور التوجيهات السامية من ولي

العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن
حمـــد آل خليفة بجلســـة مجلـــس الوزراء

المنعقـــدة فـــي  27ينايـــر  2020لســـرعة

بشـــأن اســـتعداداتها للتصـــدي للفيـــروس

المســـؤولين وســـلطات الدولـــة فقـــد جـــاء

مـــن انتشـــار القلـــق والهلـــع والتســـاؤالت

بتاريـــخ  3فبرايـــر إيجابيًّ ا بتشـــكيل فريق

توفيـــر أجهزة الفحص المبكر للكشـــف عن

بتاريـــخ  22ينايـــر  ،2020أي بعـــد أســـبوع

دليل يؤكد على أن الصحة محور أساسي

والشـــائعات بالمجتمـــع ،وكان األجـــدى أن
تكون الـــوزارة أكثر تفاعاً واســـتجابة مع

فيروس كورونا (كوفيـــد  ،)19وهذا القرار
ضمـــن برنامـــج عمـــل الحكومـــة ،وتمثـــل

وقايـــة المجتمـــع مـــن األخطـــار أولويـــة

مستمرة.

هذا الموضوع الذي يهم الصحة العامة.

لـــإدارات المختصة بالـــوزارة بالعمل على

للتصدي لوصول حاالت مشـــتبه بإصابتها

المـــرض وبعـــد أن اتخـــذت دول خليجيـــة

وعربيـــة إجراءات وقائيـــة احترازية ومن

هنـــا بدأ تحـــرك الوزارة كرد فعـــل أكثر من
كونـــه إجـــراءً ينطلـــق مـــن وجـــود خطـــة

مســـتمرة إلدارة الطـــوارئ بالمشـــكات
الصحية.

للصحـــة معالـــي الفريـــق طبيـــب الشـــيخ

طبيًّ ـــا ويقـــوم بالتنســـيق مـــع اللجنـــة

توعية عامة عبر وسائل اإلعام ومنصات

انتشـــار األخبار الســـلبية عـــن خطورة هذا

الفيروس برئاســـة رئيس المجلس األعلى

• كان يتعيّ ـــن علـــى الـــوزارة أن ترافـــق

• فـــي تقديـــري بـــأن وزارة الصحة تأخرت

بفيـــروس كورونـــا للبحريـــن وذلـــك بعـــد

حكومـــي للتصـــدي لخطـــر العـــدوى مـــن

محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة ،ويتولـــى

إجراءاتهـــا اإلداريـــة وإصـــدار التعاميـــم

فـــي اتخاذ اإلجـــراءات الفعالـــة والوقائية

قرار مجلـــس الـــوزراء بجلســـته المنعقدة

التواصل االجتماعي بشـــكل أســـرع وذلك

إدارة اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة
الوطنيـــة لمواجهـــة الكوارث فيمـــا يتعلق
باختصاصـــات اللجنـــة وبخاصـــة حيـــال

تفاديًـــا النتشـــار الشـــائعات عـــن وصـــول
الفيـــروس للبحريـــن فضاً عـــن أن الوزارة

أي حالـــة في البـــاد ال قدر هللا.
اكتشـــاف ّ

التي تنتشـــر بوسائل التواصل االجتماعي

بـــدأ التواصـــل الفعال بشـــكل أفضل لنشـــر

تأخـــرت في الرد على كثير من الشـــائعات
وكان األجـــدى التصـــدي لها بشـــكل فوري
ومباشـــر ســـواء من خال إصـــدار بيانات

إعاميـــة ســـريعة أو مـــن خـــال اإلدالء

الحـــاالت المشـــتبه بإصابتهـــا أو فـــي حال

وللـــه الحمد ومن بعد تشـــكيل الفريق فقد
الطمأنينة لدى السكان من خطر الفيروس
وذلـــك من خـــال التواصـــل اإلعامي عبر
الصحافـــة والتلفزيـــون أو عبـــر وســـائل

• لقـــد أصـــدرت منظمـــة الصحـــة العالميـــة

بتصريحات صحافية لوسائل اإلعام.

ظهـــور الفيروس بتاريـــخ  14يناير ،2020

لوزيـــرة الصحـــة نتيجـــة متابعـــة موضوع
ً
وانطاقا
مهـــم شـــغل اهتمام الـــرأي العـــام

إلدارة الطوارئ بحاالت مماثلة الكتشـــاف

ومـــا الحظتـــه مـــن طريقـــة إدارة وزارة

ألي ماحظة بشـــأن طريقة إدارتها
تفاديًا ّ

بيانهـــا التحذيري لمستشـــفيات العالم من
وتضمـــن تحذيـــر المنظمـــة احتمـــاالت

انتشـــار هـــذا الفيـــروس على نطاق أوســـع
مـــن الصيـــن ،وعندمـــا أقول بـــأن خطوات

وزارة الصحـــة متأخـــرة ،فقـــد صـــدر أول

بيان تطميني من الوزارة لســـكان البحرين

• لقـــد جاء قراري بتوجيه ســـؤال برلماني

مـــن واجبي كعضو بالســـلطة التشـــريعية،
الصحـــة لهـــذا الموضوع المهـــم .وألن هذا

الموضوع يمثل أولوية قصوى لدى جميع

التواصل االجتماعي.

• آمـــل مـــن وزارة الصحـــة أن تكـــون لديها

خطـــط مســـتمرة واحترازيـــة ووقائيـــة
فيروســـات أو أمـــراض أو غيرهـــا ،وذلـــك
للملـــف .وأدعـــو هللا ســـبحانه وتعالـــى أن

يحفظ البحرين من كل شر ومكروه.

تدريب معلمين على  6مناهج جديدة بالذكاء االصطناعي واالقتصاد الرقمي
يقــوم مركــز التميز للتعليم الفني والمهني بوزارة التربية والتعليم بتدريب

معلمين ومعلمات من مدارس المرحلتين اإلعدادية والثانوية ،على مهارات
ّ
تركز
واســتراتيجيات تدريس ســتة مناهج جديدة أعدتها الوزارة مؤخرًا،

علــى علــم الروبوتات والــذكاء االصطناعــي واالبتكار واالقتصــاد الرقمي،

وتــدرّ س فــي حصص المجاالت العملية والمســاقات التطبيقيــة اإلثرائية،
ّ
التعلم بصــورة عملية تثير دافعيتهم للتفكير النشــط
لتســاعد الطلبــة على
وابتــكار الحلــول اإلبداعية .وقــد زارت (البالد) مقر التدريــب إللقاء المزيد

من الضوء على هذا الموضوع.

فـــي البداية ،أشـــار رئيـــس مركز

ترتكـــز علـــى الروبـــوت والـــذكاء

عيســـى أحمـــد شـــكر هللا إلـــى

إشـــراف مركـــز التميـــز للتعليـــم

التميـــز للتعليـــم الفنـــي والمهنـــي
أنـــه فور توجيـــه الـــوزارة بإدراج
مســـاقات فنيـــة جديـــدة للتعليم

الثانوي والتعليم اإلعدادي ضمن
المقـــررات اإلثرائيـــة ،تم تشـــكيل

لجـــان فنيـــة إلعـــداد وتصميـــم
ســـتة مناهـــج دراســـية جديـــدة

االصطناعـــي واالبتـــكار ،تحـــت

الفنـــي والمهني ،وباالشـــتراك مع

ممثلي إدارة التعليم الثانوي.

وأوضـــح أن المقـــررات اإلثرائية

للمرحلـــة

اإلعداديـــة

هـــي:

اإللكترونيـــات الرقميـــة ،مدخـــل

علـــى عالـــم الروبـــوت واإلنســـان

قـــام بإعـــداد واعتمـــاد مجموعـــة

تشمل
اإللكترونيات
الرقمية وعالم
الروبوت والبرمجة
اإلبداعية

مـــن البرامـــج تدريبيـــة ،والبـــدء
بتنفيذهـــا وتدريـــب المعلميـــن
المكلفيـــن بتدريـــس مقرر مدخل
إلـــى عالـــم الروبـــوت واإلنســـان
اآللـــي،

الرقميـــة للمرحلـــة اإلعداديـــة،
ومقرر مهارات الروبوت للمرحلة
الثانويـــة ،ومقـــرر اإللكترونيـــات

اآللـــي ،البرمجـــة اإلبداعيـــة ،أمـــا

الرقميـــة

المقـــررات اإلثرائيـــة للمرحلـــة
الرقميـــة،

للمرحلـــة

الثانويـــة،

كمـــا يقـــوم المركـــز حاليًّ ـــا باتخاذ

الثانويـــة فهـــي :اإللكترونيـــات
مهـــارات

ومقـــرر

اإللكترونيـــات

اإلجـــراءات الازمـــة العتمـــاد

الروبـــوت،

واإلشـــراف التربـــوي وجامعـــة

تدريبيـــة

الراسبيري باي ،وبعد االنتهاء من

البحرين ،وبناء عليه تم تحديث

المكلفيـــن بتدريـــس المقـــررات

إعداد النســـخة األولية للمقررات

المقررات من قبـــل اللجان الفنية

اإلثرائيـــة

المرحلتيـــن

اإلثرائيـــة تـــم عرضهـــا علـــى

للوصـــول إلـــى النســـخة النهائية،

اإلعدادية الثانوية.

اإلعداديـــة ،والراســـبيري بـــاي

المختصيـــن مـــن قطـــاع المناهج

وتم توجيه المركز بتنفيذ برامج

وأضـــاف شـــكر هللا أن المركز قد

للمرحلة الثانوية.

لتدريـــب
فـــي

المعلميـــن

برنامجيـــن إضافييـــن لتدريـــب
المعلميـــن المكلفيـــن بتدريـــس
مقرر البرمجة اإلبداعية للمرحلة

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

الخميس
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وزيرة الصحة :إطالق حملة وطنية بعدة لغات لمكافحة “الكورونا”
تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد ...وحرصا على سالمة المواطنين والمقيمين
المنامة  -بنا

تنفي ـ ً
ـذا لتوجيه ــات صاح ــب الس ــمو الملكي

األمير س ــلمان بن حم ــد آل خليفة ولي العهد
نائ ــب القائ ــد األعل ــى النائ ــب األول لرئي ــس

مجلس الوزراء ،أعلنت سعادة السيدة فائقة
بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة عن إطالق

الحمل ــة الوطني ــة لمكافح ــة م ــرض فيروس
الكورونا كوفيد 19
حرص ـ ًـا عل ــى صح ــة س ــالمة المواطني ــن
والمقيمي ــن به ــدف زي ــادة الوعي ل ــدى كافة

أفراد المجتم ــع حول المرض وطرق الوقاية

ونوه ــت بأهمي ــة االلتزام بط ــرق الوقاية من

األنفي ــة .وطمأن ــت الوزي ــرة الجمي ــع بأنه ال

والصحاف ــة واإلذاع ــة والتلفزي ــون والمراكز

أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بتنظيف

مملك ــة البحري ــن وأن كل الح ــاالت الت ــي تم

من ــه من خالل وس ــائل التواصل االجتماعي

الصحي ــة و مق ــرات س ــكن العم ــال بالتعاون

مع وزارة العمل والتنمية االجتماعية وهيئة
تنظيم سوق العمل.

م ــرض في ــروس الكورونا كوفي ــد  19والتي

اليدي ــن بالصابون والماء أو بالكحول المعقم

باستمرار ،وتغطية الفم واألنف أثناء السعال
أو العط ــس باس ــتخدام مندي ــل ورق ــي أو

وأضاف ــت وزي ــرة الصح ــة بأنه م ــن منطلق

أعل ــى ال ــذراع ،وتجنب االتص ــال الوثيق مع

المتعلقة بالحملة فقد تم اعتماد اللغة العربية

ن ــزالت الب ــرد ،وتجن ــب لمس االف ــرازات من

الح ــرص عل ــى إيص ــال كاف ــة المعلوم ــات

وعدد من اللغات األخرى للمقيمين األجانب.

األش ــخاص المصابي ــن بأع ــراض أو عالمات

الش ــخص المصاب مثل اللعاب أو اإلفرازات

توج ــد أي حال ــة إصاب ــة ت ــم تس ــجيلها ف ــي
االش ــتباه بها أظه ــرت الفحوصات س ــالمتها
من اإلصابة.

وأش ــارت الوزي ــرة إل ــى أن ــه يت ــم نش ــر آخ ــر

وكذل ــك عل ــى قن ــوات التواص ــل االجتماعي
ً
منوهة بضرورة تلقي اإلرشادات
التابعة لها.

والتعليم ــات االحترازي ــة م ــن مصادره ــا

الرس ــمية والموثوق ــة ح ــول م ــرض فيروس
الكورونا كوفيد .19

ودع ــت الوزيرة كاف ــة المواطنين والمقيمين

تط ــورات الوض ــع الوبائ ــي لم ــرض في ــروس
كورون ــا كوفي ــد  19ح ــول العالم وفق ـ ًـا آلخر

الساخن على مدار الساعة ( )17246769ألي

محدث على موقع وزارة الصحة االلكتروني

كوفيد .19

تقاري ــر منظم ــة الصح ــة العالمي ــة وبش ــكل

إل ــى ع ــدم الت ــردد بالتواص ــل عب ــر الخ ــط

استفس ــارات حول مرض في ــروس الكورونا
وزيرة الصحة

مباشرة التحقيق في تداول منتجات غذائية فاسدة  10سنوات وغرامة  10آالف لوافد يبيع الماريجوانا
حبــس اثنيــن احتياطيًّــا وجــار القبــض علــى الهاربيــن

المنامة  -النيابة العامة

صرّ ح المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة المستشــار حســين البوعلي بأن النيابة العامة تباشــر تحقيقاتها بشــأن
واقعــة ضبــط عــدد مــن المتهمين حال قيامهم بالتالعب في المنتجات الغذائيــة منتهية الصالحية من خالل تغيير تاريخ صالحيتها
وإعادة بيعها مرة أخرى.

وتعـــود تفاصيل الواقعـــة فيما أبلغت

وبحوزتهمـــا منتجات غذائية فاســـدة

األغذيـــة المضبوطة وطلـــب تحريات

به إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة

منتهية الصالحية ،واألدوات الخاصة

جهـــات الشـــرطة تمهيـــدًا إلحالـــة

مـــن أنه قد وردت إليهم معلومات عن

بتغييـــر تاريـــخ صالحيتهـــا وفـــرار

المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

المحكمــة أخــذت المتهــم بقســط مــن الرأفــة
محرر الشؤون المحلية

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وافدًا دانته ببيع نبات الماريجوانا المخدر لصالح مصدر سري متعاون مع إدارة مكافحة
المخــدرات؛ وذلــك بســجنه لمــدة  10ســنوات ،كما أمــرت بتغريمه مبلغ  10آالف دينــار وبمصادرة المضبوطات وبإبعــاده نهائيا عن
البالد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وقالـــت المحكمة في أســـباب حكمها إنه

نظرًا لظـــروف الدعوى ومالبســـاتها فإنها
أخـــذت المتهـــم بقســـط مـــن الرأفـــة عمال

وجـــود مخزن في منطقـــة الهملة يتم

متهمين آخرين.

يشـــار فـــي هـــذا الصـــدد أن المتهميـــن

فيـــه غـــش المـــواد الغذائيـــة منتهيـــة

وأشـــار البوعلي بـــأن النيابة العامة قد

يواجهـــان تهمـــة حيـــازة منتجـــات

الصالحيـــة مـــن خـــالل تغييـــر تاريـــخ

باشـــرت التحقيـــق فـــي الواقعـــة فـــور

غذائيـــة فاســـدة منتهيـــة الصالحيـــة

من قانون العقوبات.

صالحيتهـــا وإعادة بيعهـــا مرة أخرى،

إبالغها ،حيث أنكر المتهمان ما نســـب

بقصد التداول ،والتـــي تصل عقوبتها

وعليه تم التنســـيق بين إدارة الصحة

إليهما مـــن اتهامات بحيـــازة منتجات

إلـــى الحبـــس لمـــدة خمـــس ســـنوات،

فـــي ورود معلومـــات لمـــالزم أول بـــإدارة

العامـــة والمختصيـــن فـــي وزارة

غذائيـــة فاســـدة منتهيـــة الصالحيـــة

وبالغرامة التي تصل إلى خمسة آالف

مكافحـــة المخـــدرات ،أكدتهـــا تحرياتـــه

الصناعة والتجارة والسياحة واإلدارة

بقصـــد التداول ،وعليه قامـــت النيابة

األمنيـــة المختصة ،حيث قام مأمورو
الضبـــط القضائـــي باتخـــاذ إجـــراءات

العامـــة بحبـــس المتهميـــن احتياطيًّ ـــا

دينـــار ،وتنـــوّ ه النيابة العامـــة في هذا

السرية ،تضمّ نت أن المتهم يحوز ويحرز

وضبط وإحضـــار المتهميـــن الهاربين،

القانونية الرادعة للتصدي لكافة صور

مـــادة الماريجوانا المخدرة بقصد االتجار
فيها ،لذا فقد أع ّد كمينًا لضبطه واستعان

تفتيش المخزن ،وقد أســـفر التفتيش

كمـــا تـــم التحفـــظ علـــى المخـــزن وما

الغـــش والتالعـــب التـــي قد تنـــال من

بأحـــد مصادره الســـرية ،والـــذي اتصل به

عـــن ضبـــط اثنيـــن مـــن المتهميـــن

بداخلـــة مـــن أدوات وآالت وفحـــص

الصحة والسالمة العامة.

هاتفيًّ ـــا تحـــت مســـمعه ،وطلب شـــراء ما
قيمتـــه  150دينـــارًا من المخـــدر المذكور،

الصـــدد أنها ســـتتّخذ كافة اإلجراءات

بحقهـــا المخول لها بمقتضـــى المادة ()72

واتفقا على مكان التسليم.

وعلـــى إثـــر ذلـــك ،انتقـــل شـــرطي أول

والمصدر السري للمكان المتفق عليه ،بعد
أن زوّ ده بالمبلـــغ المتفـــق عليـــه واحتفظ

علـــى مـــادة الماريجوانـــا ،فقـــام الشـــاهد

الثالث بالقبض على المتهم لتوافر الدالئل
الكافية التهامه بحيـــازة المواد المخدرة،
والـــذي عنـــد تفتيشـــه عثر بحوزتـــه على

بصورة منه ،ولدى وصولهما لذلك المكان

المبلغ النقدي المصور.

الثانـــي بالقـــرب منـــه بحالـــة تســـمح لـــه

بـــإدارة األدلـــة الماديـــة أن تلـــك اللفافـــة

وذكـــرت المحكمـــة أن الواقعـــة تتحصل

مكـــث غيـــر بعيد منـــه فيما كمن الشـــاهد

بمشاهدة عملية التسليم والتسلم.

وفـــي الموعـــد المحـــدد التقـــى المتهـــم

بالمصـــدر الســـري وســـلم األخيـــر المبلـــغ

النقدي فســـلمه المتهم كيس نايلون وبعد
تمـــام التســـليم انصـــرف المصدر الســـري
ّ
وســـلمه الكيـــس
وعـــاد للشـــاهد األول،

وبداخلـــه مادة عشـــبية يعتقـــد احتواؤها

وثبـــت بتقرير مختبر الســـموم والعقاقير

تحتـــوي علـــى خليـــط مـــن أجـــزاء نبـــات

الماريجوانا المخدر.

وثبـــت للمحكمـــة أن الشـــاب الـــذي قارب

الثالثين من عمره باع بتاريخ  21نوفمبر
 2019بقصـــد االتجـــار نبـــات الماريجوانا

المخـــدر في غيـــر األحـــوال المرخص بها
قانو ًنا.

خليجي يعترف لمسؤول الجسر :دخلت البالد ببطاقة مسروقة

الــــمــــحــــكــــمــــة أمــــــــــرت بـــســـجـــنـــه  3ســــــنــــــوات وإبــــــــعــــــــاده عــــــن الــــبــــاد
عباس إبراهيم

قضــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى بســجن خليجي فــي الثالثينات من عمره لمدة  3ســنوات وأمرت بإبعــاده نهائيا عن البالد؛

لمـــدة  3ســـنوات مـــع وقـــف التنفيـــذ

فانطلت على الموظف ،وأثبت بياناته

إلدانتــه بدخــول البالد بطريقة غير مشــروعة بواســطة بطاقة ســرقها من شــخص آخر فــي بالده قبل دخوله المملكــة؛ نظرا إلى أنه

لـــذا أبلـــغ الموظـــف مســـؤول النوبـــة

بعـــد تأييد الحكم المســـتأنف وبغرامة

فـــي نظـــام الحاســـب اآللـــي الخـــاص

ماليـــة واجبـــة النفـــاذ؛ لـــذا فقـــد صدر

بـــاإلدارة العامـــة لشـــؤون الجنســـية

بالمنفـــذ ،والـــذي طلـــب منـــه أن يأخذ

بحقه أمر بالقبـــض عليه وتم التعميم

والجـــوازات واإلقامـــة ،وســـجل لـــه

باســـمه ،ولعـــدم تمكنـــه مـــن دخـــول

دخول في الساعة  5:45صباحا.

مملكـــة البحريـــن خوفـــا مـــن القبـــض

وفـــي اليوم التالي قـــرر العودة لبالده

عليـــه تمكـــن من ســـرقة بطاقـــة هوية

واســـتقل ســـيارة أجـــرة مـــرة أخـــرى

شـــخص آخر في بالده مـــن محفظته

وتوجـــه للجســـر ،إال أن اختصاصـــي

ودون علـــم األخيـــر ،وتوجه مباشـــرة

المنافذ  -موظف الجوازات  -وبعد أن

إلى جســـر الملـــك فهد وركن ســـيارته

اســـتلم من المتهم البطاقة المسروقة

مدان بقضية تعاطي مخدرات وصادر بحقه حكم نهائي واجب النفاذ.

وكانـــت النيابـــة العامـــة وجهـــت لـــه
اتهامـــات تتمثـــل فـــي أنـــه بتاريخ 31

أكتوبر  ،2019ارتكب اآلتي:

لمملكـــة البحريـــن وقد انطلـــت بطاقة

الهجـــرة واإلقامـــة وذلـــك بـــأن أعطى

إلدخال األخير لبياناته لنظام الحاسب

صحيحـــة بـــأن قـــام بتقديـــم بطاقـــة

الهويـــة على ضابـــط الجمارك مما أدى

الموظـــف المختـــص معلومـــات غيـــر
هويـــة تعـــود إلى شـــخص غيـــره على

أوال :اشـــترك مـــع موظـــف عام حســـن

الخـــاص بـــاإلدارة العامـــة لشـــؤون

المعلومـــات تخـــص إحـــدى الجهـــات

ثانيا :اســـتعمل محررا صحيحا باســـم

رابعـــا :دخل البالد دون الحصول على

هويـــة صحيحـــة ،خاصـــة بصاحبهـــا

دون اتخاذ اإلجراءات المطلوبة.

النية في إدخال بيانات وســـيلة تقنية
الحكوميـــة علـــى نحـــو مـــن شـــأنه
إظهـــار بيانـــات غيـــر صحيحـــة علـــى
أنهـــا صحيحة وذلـــك بنية اســـتعمالها

كبيانات صحيحـــة ،حيث قام بتقديم
بطاقـــة هويـــة خاصـــة بشـــخص آخـــر

لضابط الجمـــارك ليتمكن من الدخول

الجنسية والجوازات واإلقامة.

شـــخص غيـــره بـــأن اســـتعمل بطاقـــة

الحقيقي المشار إليه ،وقدمها لضابط

الجمارك بجسر الملك فهد ليتمكن من

دخول مملكة البحرين.

ثالثا :خالف األحكام وتعليمات قانون

أنها تعود له.

إذن موظف الجوازات المختص ومن

وتشـــير التفاصيـــل إلـــى المتهـــم
الخليجـــي كان قـــد ضبـــط فـــي وقـــت

ســـابق بقضيـــة مـــواد مخـــدرة وصدر

ضـــده حكـــم نهائـــي وبـــات بالحبـــس

هناك واستقل سيارة أجرة.

مدعيـــا أنـــه صاحبهـــا ،قـــرر مطابقتهـــا

وأضافـــت أنـــه عندمـــا وصـــل إلـــى

به ،فاكتشـــف أنها تعود لشـــخص آخر،

كبائـــن الجـــوازات الخاصـــة بالجانـــب

فســـأله ثانية عما إذا كانت البطاقة له

البحرينـــي ،قـــدم البطاقـــة المســـروقة

من عدمه ،فأكد له المتهم أنها تعود له

للموظف المختص علـــى أنها بطاقته،

وأصر على إجابته أكثر من مرة.

المتهم للجانب السعودي ألخذ بصمته
والتأكـــد مـــن بياناتـــه ،وفـــي الطريـــق
أقـــر المتهـــم بـــأن البطاقة ال تعـــود له،
واعتـــرف أمـــام المســـؤول أنـــه ســـرق
البطاقة وأخرج بطاقته الحقيقية.
وبالتدقيـــق علـــى بياناتـــه تبيـــن أنـــه
مطلـــوب لشـــرطة إدارة مكافحـــة
المخـــدرات ،وصادر ضده أمر بالقبض
عليـــه ،فتـــم تحويلـــه إلدارة مكافحـــة
المخدرات لتنفيذ الحكم الصادر بحقه
بالحبـــس لمـــدة  3ســـنوات الموقوفـــة
وكذلك الغرامة المالية.

رفــض فتــح هاتفــه فرمــوه مــن الطابــق الرابــع
محرر الشؤون المحلية

قررت المحكمة الكبرى الجنائية األولى تأجيل محاكمة  3متهمين بالشروع
فــي قتــل شــاب عبــر إلقائه مــن غرفة التهويــة (شــرفة) بالطابــق الرابع في
إحــدى البنايــات بمنطقــة الحــد حــال كون المجنــي عليه بحالة ســكر ،حتى

جلســة األول من مارس المقبل؛ وذلك الســتدعاء شــهود اإلثبات بالقضية
لسماع أقوالهم ،مع استمرار حبس المتهمين.

الضحية أصيب في
ظهره بعاهة
مستديمة تقدر
بنسبة % 5

وتتمثـــل التفاصيـــل فـــي أن المتهمين

صديقـــه الذي كان نائما حينها بســـبب

شـــقيق أحدهـــم الـــذي توجـــد بينهمـــا

يتمكن من الهرب وقد تعرض للضرب

شـــرطة النجـــدة ليتم نقلـــه على وجه

مـــن الفـــرار مـــن قبضتهـــم وتوجه إلى

الـــالزم ،إذ تبين أنـــه أصيب في ظهره

وهنـــاك اجتمعـــوا عليـــه وعمـــدوا إلى

وبعـــد تلقـــي المجني عليـــه للعالج تم

 4طوابـــق ،مـــا تســـبب فـــي تعرضـــه

وأسبابها ،فقرر إنه كان برفقة صديقه

أحد المـــارة الحظ وجوده وهو مغمى

ســـويا ثـــم غلبـــه النـــوم ،وأثنـــاء ذلـــك

الثالثـــة كانوا قد توجهوا إلى مســـكن
خالفـــات عائليـــة ،بقصـــد اعتـــداء

األخيـــر علـــى شـــقيقه دون أن يتدخل

اآلخـــران باألمر ،إذ وقفـــا بجانب باب
الشـــقة ،وأثناء لقـــاء الشـــقيقين وبعد

اعتـــداء األخ على أخيـــه تمكن األخير
مـــن الهرب من قبضته إلى من ســـطح
البنايـــة إلـــى ســـطح مبنـــى مجـــاور

ومكـــث هنـــاك لفترة من الزمـــن ،إال أن

المكيفـــات فـــي تلـــك العمـــارة ومنهـــا

إلى األســـفل وفقد الوعـــي حينها ولم

يســـتيقظ إال وهو منوم في مستشفى
الملك حمد.

وبالقبض على الشـــبان الثالثة اعترف
اثنـــان منهمـــا أن شـــقيق المجني عليه
الثانـــي حضـــر لهمـــا وطلـــب منهمـــا

احتســـائهما المســـكرات “ويســـكي” لم

عليه وملقى على األرض فاتصل على

من قبـــل هـــؤالء الثالثة ،حتـــى تمكن

الســـرعة للمستشـــفى ليتلقـــى العـــالج

غرفة التهوية “المِ نوَ ر” بالعمارة.

بعاهة مستديمة تقدر بنسبة .% 5

إلقائه من أعلى الشرفة البالغ ارتفاعها

التحقيق معه حـــول مرتكب الجريمة

إلصابـــات بليغـــة إثـــر ســـقوطه ،لكـــن

في مســـكنه ،وهناك تناوال المســـكرات

مســـاندته في التوجه معه إلى مسكن
شـــقيقه؛ للتفاهم معه بســـبب خالفات
عائليـــة بينهمـــا ،وبالفعـــل حصـــل ذلك

تفاجـــأ بدخـــول  3أشـــخاص للشـــقة

واستمر المتهم األول في ضربه بيديه

ويعتـــدون بالضرب على صديقه الذي

بمساعدة من متهم آخر ال يعرفه ،وأنه

هـــرب منهـــم للخـــارج ،فحضـــر الثالثة

تمكـــن مـــن الهـــرب مـــن قبضتهـــم إلى

إليه واعتدوا عليـــه بالضرب وحاولوا

المنـــور ،لكنهـــم ركضوا خلفـــه وعمدوا

األول من الهرب من قبضته ونزل إلى

خنقـــه مـــن رقبتـــه وأخـــذوا هاتفـــه

إللقائـــه مـــن الطابـــق الرابـــع ،فتمســـك

الشـــارع والذ بالفـــرار من المـــكان ولم

النقـــال وطلبـــوا منه فتحـــه ،وضربوه

بســـور البنايـــة قبـــل ســـقوطه ،إال أن

يشـــتركا في الواقعة ،وأثناء ذلك علما

بقطعة من الخشـــب على رأســـه بقوة،

إرادتهم كانت أقوى منه فســـقط على

أن شخصا قد ســـقط من أعلى البناية

إال أنهما لم يكونا على علم بهويته.

لكنهما لم يدخل للشـــقة حينما تشاجر
الشـــقيقين ،وقد تمكن شـــقيق المتهم

بيانات الخبر
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