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 øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ™`̀ aQ
 ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¿hDƒ``̀ °``̀Th á``«``fÉ``°``ù``fE’G ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d

 ôjó≤àdG ≠dÉHh ôμ°ûdG º«¶Y ÜÉÑ°ûdG
 »eÉ°ùdG  ΩÉ`̀≤`̀ª`̀dG  ≈```dEG  ¿É`̀ æ`̀ à`̀e’Gh
 øH  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°üd

 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀ gÉ`̀Y  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y
 á°ù°SDƒª∏d …ôîØdG ¢ù«FôdG ióØªdG
 ≈∏Y  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG

 á∏«ÑædG  á«fÉ°ùfE’G  ¬àdÓL  äGQOÉÑe
 áKÉZEGh  IóYÉ°ùe  »a  Iôªà°ùªdGh
 ∞bGƒe  ¢ùμ©j  …òdGh  ,ø«HƒμæªdG

 √ÉéJ  áaô°ûªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 §`̀HGhô`̀ dG ø`̀e É`̀bÓ`̀£`̀fG Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀dG
 ™ªéJ  »àdG  á«fÉ°ùfE’Gh  á`̀jƒ`̀NC’G
 ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  Üƒ`̀©`̀ °`̀Th  ∫hO  ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e
 ôμ°ûdG  ¢üdÉîH  √ƒª°S  Ωó≤J  Éªc
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ≈dEG  ôjó≤àdGh
 IOÉ°TEG øe ¬àdÓL ¬H π°†ØJ Ée ≈∏Y
 »a  √ƒª°S  É¡dòÑj  »àdG  Oƒ¡édÉH
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  IOÉ«b
 äÉ¡«LƒJ ò«ØæJ áYô°Sh á«fÉ°ùfE’G
 π`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J »``̀a á`̀«`̀eÉ`̀ °`̀ù`̀ dG ¬`̀ à`̀ dÓ`̀L
 á«KÉZE’Gh  á«fÉ°ùfE’G  äGóYÉ°ùªdG
 ájQƒ¡ªL  »`̀a  AÉ`̀≤`̀°`̀TCÓ`̀d  á`̀∏`̀LÉ`̀©`̀dG
 QÉ`̀é`̀Ø`̀f’G  AGô```L  á≤«≤°ûdG  ¿É`̀æ`̀Ñ`̀d
 »àdG  á«fÉ°ùfE’G  áKQÉμdGh  ô«ÑμdG

 .ähô«H áª°UÉ©dG É¡d â°Vô©J
 ¬H  π°†ØJ  Ée  ¿EG  √ƒª°S  ∫É`̀bh
 øe  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  …ó«°S
 á°ù°SDƒªdG  πªY  ≥jôa  QhóH  IOÉ°TEG
 ¬©°†f ΩÉ°Sh √ƒª°S IOÉ«≤H »KÉZE’G
 Éæ∏©éjh  É`̀fQhó`̀°`̀U  ≈`̀∏`̀Y  kÉ©«ªL
 ∞YÉ°†f ¿CÉH Iô«Ñc á«dhDƒ°ùe ΩÉeCG
 ∫CÉ°ùfh  AÉ`̀£`̀©`̀dGh  ∫ò`̀Ñ`̀ dGh  ó¡édG

 Éæ≤aƒj  ¿CÉ`̀H  ≈dÉ©Jh  ¬fÉëÑ°S  ¬∏dG
 ÉæH  áWÉæªdG  ΩÉ¡ªdGh  ÉædÉªYCG  »`̀a
 ,¬àdÓL  øX  ø°ùM  óæY  ¿ƒμf  ¿CGh
 øe  ójõªdG  ∫òÑH  ¬àdÓL  øjógÉ©e
 OÉ¡àLGh  ó`̀L  πμH  πª©dGh  ó¡édG
 IOÉ«b πX »a á«dÉ¨dG Éæàμ∏ªe áeóîd
 ádÓL  ¿CG  √ƒª°S  kGó`̀cDƒ`̀e  ,¬àdÓL
 »a  πãªdGh  Ihó≤dG  ióØªdG  ∂∏ªdG
 »fÉ°ùfE’G  πª©dG  »a AÉ£©dGh óédG
 óbh  ,ø«LÉàëª∏d  ¿ƒ`̀©`̀dG  ó`̀j  ó`̀eh
 øe ó`̀ jó`̀©`̀ dG »``̀a kÉ`̀«`̀∏`̀L Gò```̀g ô`̀¡`̀X
 ¬àdÓL ó`̀j  ¿ƒ`̀μ`̀J  »`̀à`̀dG  ∞`̀bGƒ`̀ª`̀dG
 ™«ªé∏d  ô«îdÉH  IOhóªe  AÉ°†«ÑdG
 á«fÉ°ùfE’G  äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀Jh
 ∫hó````̀dGh Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀∏`̀d á`̀ jƒ`̀ª`̀æ`̀ à`̀ dGh
 ∞∏àîe  »`̀a  á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG

.äÉÑ°SÉæªdG
 Qƒ`̀à`̀có`̀ dG OÉ```°```TCG ¬`̀Ñ`̀ fÉ`̀L ø``̀e
 ΩÉ`̀©`̀dG ø``̀«``̀eC’G ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀Ø`̀£`̀°`̀ü`̀e
 ∫É``ª``YCÓ``d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀ dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀∏`̀ d
 õØëªdG  ôjó≤àdG  Gò`̀¡`̀H  á«fÉ°ùfE’G
 ,á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG »Ñ°ùàæe ™«ªéd
 á∏«ÑædG  á«fÉ°ùfE’G  ∞bGƒªdG  oÉæªãe

 ¿ƒ©dG ój óe »a ióØdG ∂∏ªdG ádÓéd
 ∫hó```̀dGh Üƒ`̀©`̀°`̀û`̀∏`̀d Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 ,áHƒμæªdG  á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dGh  á≤«≤°ûdG
 ≈∏Y  ¬àdÓL  ¢UôM  ¢ùμ©J  »àdGh
 ™«ªé∏d  IóYÉ°ùªdGh  ¿ƒ©dG  ºjó≤J
 á``jƒ``NC’G §``̀HGhô``̀dG ø``e kÉ`̀ bÓ`̀£`̀fG
 ∞∏àîe  ™ªéJ  »àdG  á«fÉ°ùfE’Gh
 ≈∏Y kGó``̀«``̀cCÉ``̀ Jh ,º``̀dÉ``̀©``̀dG  Üƒ`̀©`̀°`̀T
 ∂∏J h áμ∏ªe ø«H ájƒNC’G äÉbÓ©dG

.∫hódG
 ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG ø«Hh
 ≥«°ùæàdÉH  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ¿CG
 π≤f  ¢``SQó``J  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  ™``e
 øe  ø«HÉ°üªdGh  ≈MôédG  øe  OóY
 êÓ©dG  »≤∏àd  ø««fÉæÑ∏dG  AÉ≤°TC’G
 çÉ©àHGh ,øjôëÑdG äÉ«Ø°ûà°ùe »a
 ájQƒ¡ªL  ≈`̀ dEG  ¢UÉN  »ÑW  ≥jôa
 Oƒ¡L »a áªgÉ°ùª∏d á≤«≤°ûdG ¿ÉæÑd

.ø«HÉ°üªdG êÓYh PÉ≤fE’G
 ≈Ø£°üe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  OÉ`̀°`̀TCG  Éªc
 ºjôμdG  »Ñ©°ûdG  ÜhÉéàdÉH  ó«°ùdG
 º¡ØWÉ©Jh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  π`̀Ñ`̀b  ø``e
 áªgÉ°ùªdGh  ºYódG  ≈∏Y  º¡°UôMh

 ±ƒ`̀bƒ`̀dGh á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG »`̀a
 ,º¡àæëe »a ¿ÉæÑd  »a AÉ≤°TC’G  ™e
 áªFÉb á«æWh áæéd ∑Éæg ¿CG kGócDƒe
 πμ°ûH  πª©∏d  OGó©à°S’G  ºJCG  ≈∏Yh
 Qhó`̀°`̀U ∫É``̀M »`̀a ™`̀jô`̀°`̀Sh …Qƒ```a
 IôÑîdG É¡jódh ,áeRÓdG äÉ¡«LƒàdG
 º`̀YO »``̀a á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG äÓ`̀ª`̀ë`̀dG ø``̀e
 ,iôNCG ∫hOh ∫Éeƒ°üdGh ø«£°ù∏a
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ¿CG  kÉë°Vƒe
 ƒª°S  IOÉ«≤H  á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG
 ä’É`̀ª`̀à`̀M’G  ™«ªL  kÉ`̀«`̀dÉ`̀M  ¢`̀SQó`̀J
 èeÉfôÑdG »a áªgÉ°ùªdG ∂dP »a ÉªH
 kÉ≤ah  ¿ÉæÑd  QÉªYEG  IOÉ`̀YE’  »ª°SôdG
 »a  ¿ÉæÑd  É¡H  ôªJ  »àdG  ±hô¶∏d

.øgGôdG âbƒdG
 ó«°ùdG  ≈Ø£°üe QƒàcódG  ócCGh
 káeƒμMh kÉμ∏e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CÉH
 Ö©°ûdG  Ö`̀æ`̀L  ≈``̀ dEG  ∞`̀≤`̀J  kÉ`̀Ñ`̀©`̀°`̀Th
 áÑëeh  Iƒb  πμH  ≥«≤°ûdG  »fÉæÑ∏dG
 Éªc äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π`̀°`̀†`̀aCG  º`̀jó`̀≤`̀à`̀d
 ,∂dP ≈∏Y ióØdG ∂∏ªdG ádÓL ÉfOƒY
.Iôªà°ùe øjôëÑdG Oƒ¡L ¿CG kGócDƒe

:á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ¬àdÓL πãªe ∫ÉÑ≤à°SG iód ∂∏ªdG

ájƒNC’G äÉ``bÓ©∏d Gó«°ùéJ ≥«≤°ûdG »``fÉæÑ∏dG Ö©°ûdG Ö``fÉL ≈dEG ∞≤J ø``jôëÑdG
¿ÉæÑd »``̀a á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G ∫É``ª``YCÓ``d  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  Oƒ`̀ ¡`̀ L ø`̀ª`̀ã`̀jh ™`̀HÉ`̀à`̀j ¬`̀à`̀dÓ`̀L

øjôëÑdG »a á«ªæàdG ∫Éée »a º¡JÉªgÉ°ùªd ôjó≤àdG πch ..ºgó∏H »a øjôëÑdG »a á«fÉæÑ∏dG á«dÉédG OGôaCG
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 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  πÑ≤à°SG
 ¢ùeCG  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒª∏d  …ôîØdG  ¢ù«FôdG  ióØªdG  OÓÑdG
 ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG  óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ájôaÉ°üdG ô°üb »a
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  AÉæeCG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 ¿GƒjódG  ôjRh áØ«∏N ∫BG  óªMCG  øH  ódÉN ï«°ûdG  Qƒ°†ëH ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 »μ∏ªdG ¿GƒjódÉH á©HÉàªdG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dG á«£Y øH óªMCG ï«°ûdGh »μ∏ªdG

.á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódGh
 »àdG  áª«≤dG  Oƒ¡édG  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ™e  ¬àdÓL ™HÉJ  ,AÉ≤∏dG  ∫ÓNh

 øe kÉbÓ£fG ≥«≤°ûdG ¿ÉæÑd »a á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG É¡H Ωƒ≤J
 á«KÉZE’G á«fÉ°ùfE’G äGóYÉ°ùªdG ∫É°üjEGh ºjó≤àH ¬àdÓéd áªjôμdG äÉ¡«LƒàdG
 »a  ≥«≤°ûdG  »fÉæÑ∏dG  Ö©°ûdG  IóYÉ°ùªd  ,á«fÉæÑ∏dG  ájQƒ¡ªédG  ≈dEG  á∏LÉ©dG
 áª°UÉ©dG  âHÉ°UCG  »àdG  áª«dC’G  áKQÉμdG  AG qôL  ¬HÉ°üe  øe  ∞«ØîàdGh  ¬àæëe

.á∏MôªdG √òg ∫ÓN √RÉéfEG ºJ Ée ¬àdÓL kGQó≤e ,á«fÉæÑ∏dG
 ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d á∏«ÑædG Oƒ¡édG ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL øªK óbh
 Ö©°ûdG  ÖfÉL  ≈dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ±ƒbh  ócCGh  ,ÖfÉédG  Gòg  »a  á«fÉ°ùfE’G
 É¡H ôªj »àdG áÑ©°üdG ±hô¶dG √òg πãe »a ¬©e É¡æeÉ°†Jh ≥«≤°ûdG »fÉæÑ∏dG

.ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ø«H ájƒNC’G äÉbÓ©∏d Gó«°ùéJ
 ¿CGh áæëªdG √òg RhÉéJ ≥«≤°ûdG ¿ÉæÑd Ö©°ûd ¬JÉ«æªJ øY ¬àdÓL ÜôYCGh

.QÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdGh øeC’ÉH º©æj
 ,ºgó∏H  »a  ºg  øjôëÑdG  »a  á«fÉæÑ∏dG  á«dÉédG  OGôaCG  ¿CG  ¬àdÓL  ±É°VCGh
 ä’Éée  »a  ø«æWGƒªdG  º¡fGƒNEG  ™e  º¡JÉªgÉ°ùeh  ºgOƒ¡L  πc  º¡d  Qó≤fh

.øjôëÑdG »a á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG
 ™«ªL á«LQÉîdG IQGRh ∫ÓN øe ™HÉàJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ¬àdÓL ócCG Éªc
.≥«≤°ûdG ¿ÉæÑd QÉªYEG IOÉYEÉH ≥∏©àj Éª«a á«dhódGh á«ª«∏bE’Gh á«Hô©dG Oƒ¡édG

 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ¬H  ™∏£°†J  …ò`̀dG  »fÉ°ùfE’G  QhódÉH  ¬àdÓL  OÉ°TCGh
 ºjó≤J  »a  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  á°SÉFôH  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd

.±hô¶dG √òg πãe »a á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hó∏d IóYÉ°ùªdGh ¿ƒ©dG
 ôμ°ûdG  ≠dÉH  øY  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ÜôYCG  ¬ÑfÉL  øe
 äGQOÉÑe  ≈∏Y  ádÓédG  ÖMÉ°üd  »eÉ°ùdG  ΩÉ≤ª∏d  ¿Éæàe’Gh  ôjó≤àdG  º«¶Yh
 »àdGh ,ø«HƒμæªdG áKÉZEGh IóYÉ°ùe »a Iôªà°ùªdGh á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G ¬àdÓL
 §HGhôdG øe É kbÓ£fG Üƒ©°ûdG √ÉéJ áaô°ûªdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bGƒe ¢ùμ©J

.ºdÉ©dG Üƒ©°Th ∫hO ∞∏àîe ™ªéJ »àdG á«fÉ°ùfE’Gh ájƒNC’G

 AÉæeCG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCGh  ¢ù«FQ  ÜôYCG
 ¢ûjÉ©à∏d  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  õ`̀cô`̀e
 º¡JÉ°SGƒeh º¡jRÉ©J  ¢üdÉN øY »ª∏°ùdG
 çOÉ`̀M  ÉjÉë°V  »`̀a  ¿É`̀æ`̀Ñ`̀d  »`̀a  AÉ`̀≤`̀°`̀TCÓ`̀d
 áª°UÉ©dÉH  ™bh  …òdG  ∞°SDƒªdG  QÉéØf’G
 ≈∏à≤dG  äGô°ûY  ¬à«ë°V  ìGQh  ähô`̀«`̀H
 ™e  º¡æeÉ°†J  øjócDƒe  ,≈MôédG  äÉÄeh
 ÜÉ°üªdG Gòg »a ≥«≤°ûdG »fÉæÑ∏dG Ö©°ûdG

.π∏édG
 õY  ¬∏dG  õcôªdG  AÉ°†YCGh  ¢ù«FQ  ÉYOh
 ôÑ°üdG ÉjÉë°†dG …hPh πgCG º¡∏j ¿CG πLh
 ≈∏Y πLÉ©dG AÉØ°ûdÉH º©æj ¿CGh ,¿Gƒ∏°ùdGh
 áæ«μ°ùdGh  ΩÓ°ùdG  íæªj  ¿CGh  ,ø«HÉ°üªdG
 ,º«dC’G  çOÉëdG  Gòg  É¡Y qhQ  »àdG  ¢SƒØæ∏d
 ßØëj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ≈`̀dEG  ø«Yô°†àe

 ¿CGh ,Aƒ°Sh √hôμe πc øe ≥«≤°ûdG ¿ÉæÑd
.É kæeCG º¡aƒN ∫ qóÑj

 õcôe  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Üô``̀YCGh
 »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©à∏d  »ªdÉ©dG  óªM  ∂∏ªdG
 áØ«∏N ∫BG  áØ«∏N øH ódÉN ï«°ûdG QƒàcódG
 º«dC’G  çOÉ`̀ë`̀dG  ÉjÉë°†d  ¬Ø°SCG  ≠dÉH  ø`̀Y
 kÓFÉ°S  ,á≤«≤°ûdG  á«fÉæÑ∏dG  ájQƒ¡ªédÉH
 ôÑ°üdG º¡jhPh º¡∏gCG º¡∏j ¿CG ôjó≤dG »∏©dG
 πLÉ©dG  AÉ`̀Ø`̀°`̀û`̀dG  É«æªàeh  ,¿Gƒ`̀∏`̀ °`̀ù`̀dGh

 .É¡Ñ©°Th ¿ÉæÑd ßØëjh ø«HÉ°üª∏d
 ≈∏Y ø««æjôëÑdG ¿CG ódÉN ï«°ûdG ócCGh
 º¡ØcCG ¿ƒ©aôj º¡ÑgGòeh º¡fÉjOCG ±ÓàNG
 ¿ƒμdG ≥dÉN πjõj ≈àM º¡JGƒ∏°U ¿ƒ∏àjh
 ∞Øîjh ÜôμdG  Gòg ¿ÉæÑd  »a  ÉæàÑMCG  øY

.º¡JÉ°SCÉe º¡æY

¿ÉæÑd Ö©°T ™``e øeÉ°†àj »``ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d ó``ªM ∂∏ªdG õ``côe

. áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ódÉN .O  ï«°ûdG |

.∫ÉªcƒH QGõf .O  |

á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ H ¬``̀ JOÉ``̀ °``̀ TEG ≈`̀ ∏`̀ Y ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG ô`̀μ`̀°`̀û`̀j ó`̀ ª`̀ M ø``̀ H   ô``̀°``̀UÉ``̀f
¿ÉæÑd  »``̀a  AÉ``̀≤``̀°``̀TC’G  ≈```̀ dEG  á`̀ ∏`̀ LÉ`̀ ©`̀ dG  á`̀ «`̀ fÉ`̀ °`̀ ù`̀ fE’G  äGó`̀ YÉ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG  π`̀ «`̀ °`̀Uƒ`̀J  á`̀ Yô`̀ °`̀ Sh  »```KÉ```ZE’G

 á`̀«`̀©`̀ª`̀L ô``̀°``̀S ø```̀«```̀eCG ∞`̀ °`̀ û`̀ c
 QGõf  QƒàcódG  á«æjôëÑdG  AÉÑWC’G
 ójó©dG  â≤∏J  á«©ªédG  ¿CG  ∫ÉªcƒH
 AÉ`̀ Ñ`̀WCG π`̀Ñ`̀b ø``̀e ä’É``̀°``̀ü``̀J’G ø``̀e
 øY  GƒHôYCG  áØ∏àîe  äÉ°UÉ°üàNÉH
 ¿ÉæÑd  ≈dEG  GQƒa ôØ°ù∏d  ºgOGó©à°SG
 äÉeóîdG  ºjó≤J  »`̀a  ácQÉ°ûªdGh
 »HÉ°üªd  á«LÓ©dGh  á«aÉ©°SE’G
 ähô«H  CÉaôe  »a  πFÉ¡dG  QÉéØf’G
 øe ô`̀ã`̀cCÉ`̀ H º``̀gOó``̀Y Qó``≤``j ø``̀jò``̀dG

.ÜÉ°üe ±’BG á°ùªN
 â°ù«d  IQOÉÑªdG  √òg  ¿EG  ∫Ébh

 ,ø««æjôëÑdG  AÉÑWC’G  ≈∏Y  áÑjô¨H
 äÉ¡«Lƒà∏d  á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀J  »``̀JCÉ``̀J  »```gh
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 º`̀jó`̀≤`̀à`̀H ió``̀Ø``̀ª``̀dG OÓ``̀ Ñ``̀ dG π``̀gÉ``̀Y
 á∏LÉY  á«KÉZEG  á«fÉ°ùfEG  äGóYÉ°ùe
 á≤«≤°ûdG  ¿É`̀æ`̀Ñ`̀d  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ≈```̀dEG
 ∞«ØîàdGh º¡àæëe »a º¡JóYÉ°ùªd
 á`̀Ñ`̀cGƒ`̀eh ,º``̀«``̀ dC’G ÜÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ø``e
 á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  ¬H  ¢†¡æJ  Éªd
 ƒª°S  á°SÉFôH  á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG

 ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d ∂``̀∏``̀ª``̀dG á``̀ dÓ``̀L π`̀ ã`̀ ª`̀ e
 øe  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«fÉ°ùfE’G

.ó«©°üdG Gòg ≈∏Y Oƒ¡L
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢`̀Uô`̀M  ó```̀cCGh
 ácQÉ°ûªdG  ≈`̀∏`̀Y  AÉ``̀Ñ``̀WC’G  á«©ªL
 π`̀NGO  AGƒ`̀°`̀S  á∏YÉØdG  á«©ªàéªdG
 øY  É¡LQÉN  hCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 äÉ«©ªL  ™``̀e  π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ dG  ≥``jô``W
 QhódG  ≈∏Y  ó«cCÉàdGh  á«dhO  á«æ¡e
 ™«ªL  »``̀a  Ö`̀«`̀Ñ`̀£`̀∏`̀d  »``̀fÉ``̀°``̀ù``̀fE’G
 äÉ````bhCG »``̀a ká``̀°``̀UÉ``̀Nh ±hô``̀¶``̀ dG

 .á«fÉ°ùfE’G äÉeRC’G

ähô«H QÉéØfG »HÉ°üe êÓ©H áªgÉ°ùª∏d ¿hó©à°ùe ¿ƒ«æjôëH AÉÑWCG



 ¬∏dGóÑY  âæH  á`̀jRƒ`̀a  äó```cCG
 ÜGƒ`̀æ`̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ π`̀ æ`̀ jR
 áμ∏ªªd  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  ¿CG
 ø`̀e É``` k£```N â``̀ª``̀°``̀SQ ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 â©æ°Uh  ,¿RGƒ``̀ à``̀ dGh  ∫Gó``̀à``̀Y’G
 »°SÉeƒ∏HódG Qhó∏d É k©«aQ É kLPƒªf
 ï«°SôJ ôÑY ,ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈∏Y
 ≈∏Y  áªFÉ≤dG  á`̀«`̀dhó`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG
 ídÉ°üªdG ≥«≤ëJh ádOÉÑàªdG á≤ãdG
 IOÉ`̀«`̀°`̀S ΩGô```à```MGh ,á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 á∏eÉ°ûdG  á°†¡ædG  RGô`̀HEGh  ,∫hó`̀dG
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡°û«©J  »àdG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ó¡Y  πX
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG ∫Ó```̀N ∂```̀dP AÉ```̀L
 É¡Ñàμe »a ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
 øH  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ¢`̀ù`̀eCG
 á«LQÉîdG  ô`̀jRh  »fÉjõdG  ó`̀°`̀TGQ
 á≤∏©àªdG  äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  å`̀ë`̀Ñ`̀d

.»dhódGh »∏ëªdG ø«fCÉ°ûdÉH
 »°SÉeƒ∏HódG QhódÉH äOÉ°TCGh

 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀ dG IQGRƒ````````̀d
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀H ò````̀NC’G »``̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ∫hó``̀dG ™`̀e á`̀cGô`̀°`̀û`̀dGh ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ¥É`̀aBG  ƒëf  á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG
 RQÉÑdG  Qhó``̀dG  ï«°SôJh  ,Ö``̀MQCG
 ∞∏àîe  »`̀a  áμ∏ªª∏d  ô`̀ KDƒ`̀ª`̀ dGh
 á`̀°`̀UÉ`̀Nh á`̀«`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG É`̀ jÉ`̀ °`̀†`̀≤`̀ dG
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ø`̀«`̀ à`̀eC’É`̀ H á`̀£`̀Ñ`̀Jô`̀ª`̀dG
 âHGƒãdG øe É kbÓ£fG ,á«eÓ°SE’Gh
 ≥«KGƒªdGh  ÇOÉÑªdGh  á«fÉ°ùfE’G

.á«dhódG
 äÉ`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG  ¿CG  äô`````cPh
 »a  á∏eÉ©dG  á«æWƒdG  QOGƒ``μ``dGh
 ¬∏ªëJ Ée ™e »°SÉeƒ∏HódG  ∂∏°ùdG
 ájôK  äGQó`̀ bh  á«dÉY  äGAÉØc  øe
 ¬LƒdG  â°ùμY  Iõ«ªe  äÉ«fÉμeEGh
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd  …QÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 á«dhDƒ°ùªdG  πªM  »`̀a  äõ`̀«`̀ª`̀Jh
 ídÉ°üe  øY  ´ÉaódG  »a  á«æWƒdG
 ≈∏Y  ó«cCÉàdGh  ¬JGQó≤eh  øWƒdG
 øjôëÑdG áμ∏ªªd áàHÉãdG ∞bGƒªdG
 ±hô¶dGh  πaÉëªdG  ∞∏àîe  »a

.kÉ«LQÉNh kÉ«∏ëe
 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ó````cCG ,¬`̀ Ñ`̀ fÉ`̀L ø``̀e
 »fÉjõdG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY
 ≈∏Y ¬`̀°`̀Uô`̀M á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô```̀jRh
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ôªà°ùªdG  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 á£∏°ùdG  ™e  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh
 ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àîe  »a  á«©jô°ûàdG
 ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ e º``̀¡``̀J »```̀à```̀dG

.ΩGôμdG É¡«æWGƒeh
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô````̀jRh OÉ```̀°```̀TCGh
 »`̀a ÜGƒ```̀ æ```̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e Oƒ``̀¡``̀é``̀H
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG »`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG Ió`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀e
 á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ Jh º``̀°``̀SQ »```a
 ∫É©ØdG QhódG ∫ÓN øe á«LQÉîdG
 Éeh  ,á«fÉªdôÑdG  á«°SÉeƒ∏Hó∏d
 áfÉμªd ï«°SôJ øe ∂dP AGREG ≥≤ëJ
 ™ªàéªdG  »``a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 IóYÉb  AÉæHh  »`̀dhó`̀dG  »fÉªdôÑdG
 äÉfÉªdôH ™e äÉbÓ©dG øe á©°SGh
 ô«ÑμdG  ô``̀KC’G  ¬`̀d  ¿É`̀c  Éªe  ºdÉ©dG
 ø«H  ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  ºYO  »a

 .á≤jó°üdG ∫hódGh áμ∏ªªdG
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 ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥jôØdG  ∞°ûc
 ,áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  óªëe
 áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ¢ù«FQ
 É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ¿CG  ,(19-ó`````̀«`````̀aƒ`````̀c)
 »a AóÑdG Ωƒ«dG ó¡°ûà°S øjôëÑdG
 ÜQÉéà∏d áãdÉãdG á∏MôªdG ∫ÉNOEG
 ¢Shô«Ød  ìÉ≤d  ≈∏Y  ájôjô°ùdG
 ™e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H ∂```dPh ,É``̀fhQƒ``̀c
 ádhO  »a  áHôéàdG  ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG äGQÉ``````̀ eE’G
 øe  IQOÉÑªdG  AÉcô°Th  á≤«≤°ûdG

.á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL
 ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG ió```̀ d ∂```̀ dP AÉ```̀L
 áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ¢ù«FQ
 ô≤ªH ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 øe  kGó`̀ah  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ¢ù∏éªdG
 ìÉ≤∏dG  ´hô°ûe  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ó°V  πªàëªdG
 ∫Gƒ`̀f  IQƒ`̀à`̀có`̀ dG  º°†j  …ò```̀dGh
 ¢SÉÑY  ó«dh  QƒàcódGh  »Ñ©μdG
 ádhO  »a  áHôéàdG  ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG äGQÉ``````̀ eE’G
 É`̀æ`̀jÉ`̀°`̀û`̀J{ á``̀cô``̀°``̀Th á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG
 zÜhô```̀Z ∂`̀ «`̀ Jƒ`̀jÉ`̀ H ∫É``fƒ``°``TÉ``f
 ácô°T  zΩQÉ`̀aƒ`̀æ`̀«`̀°`̀S{``̀d  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG
 áYƒªéeh  á«æ«°üdG  á````̀jhOC’G
 ∫Éée  »``a  Ió``̀FGô``̀dG  z42  »``̀L{
 áÑ°SƒëdGh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdG

 IQÉjR áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á«HÉë°ùdG
.øjôëÑdG áμ∏ªªd óaƒdG

 GócDƒe ,óaƒdG IQÉjõH ÖMQh
 ÜQÉéàdGh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  ¿CG
 äGAGô``````̀LE’G π``̀c ¢`̀ü`̀î`̀j É`̀ª`̀«`̀a
 ≈∏Y  AÉ°†≤∏d  ádhòÑªdG  Oƒ¡édGh
 QhO ¬d ¿ƒμ«°S ÉfhQƒc ¢Shô«a
 Oƒ¡L  õjõ©J  »a  ô`̀KC’G  ≠∏HCG  »a
 ¿CG  kGó`̀cDƒ`̀e  ,AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀g AGƒàMG
 Iô«ÑμdG ÉgOƒ¡L π°UGƒJ áμ∏ªªdG
 ôÑY  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d
 äGAGô``LE’G  πc  õjõ©J  áØYÉ°†e
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G
 ≥«≤ëJ  ≈``dG  á`̀«`̀eGô`̀dG  IòîàªdG
 Éªc  ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U
 ádhO  ™e  ≥«KƒdG  ¿hÉ©àdG  øªK

 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG äGQÉ``````̀ eE’G
.á≤«≤°ûdG

 ∞°ûc  ,QÉ``````̀WE’G  Gò```̀g  »```̀ah
 áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG
 »a ∑QÉ°ûà°S øjôëÑdG áμ∏ªe q¿CG
 ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG ≈dhCÉH AóÑdG
 øe  áãdÉãdG  á∏Môª∏d  á«ªdÉ©dG
 âëJ êQó`````̀eh  π`̀ª`̀à`̀ë`̀e  ìÉ``̀≤``̀d
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  á∏¶e
 øª°Vh  ,19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 ÖjôéJ  ºà«°S  IQOÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dG  √ò``̀g
 øe  ´ƒ£àe  6000  ≈∏Y  ìÉ≤∏dG
 ≈∏Y ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG

.áμ∏ªªdG ¢VQCG
 Ó`̀°`̀ü`̀Ø`̀e É```̀Mô```̀°```̀T Ωó````````̀bh
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô```̀NBG ø`̀Y

 (19  ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 äGAGô```LEG  ø`̀e  √ò«ØæJ  ºàj  É`̀eh
 Gò¡H  á«FÉbh  ô«HGóJh  ájRGôàMG
 ìô`̀°`̀T º`̀jó`̀≤`̀J º``̀J É`̀ª`̀c ,¿CÉ``̀°``̀û``̀dG
 äÉ«FÉ°üME’G  ôNBG  øY  »∏«°üØJ
 »`̀a á`̀ ©`̀ Ñ`̀ à`̀ ª`̀ dG äGAGô````````````̀LE’Gh
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø```̀e ó`̀ë`̀ ∏`̀ d á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀ dG
 ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG º```Jh ,¢`̀Shô`̀ «`̀ Ø`̀ dG
 »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG äGRÉéfEG
 ±Gô°TE’G  »a  IófÉ°ùªdG  ¥ôØdGh
 »ë°üdG  ô`̀é`̀ë`̀dG  õ``̀cGô``̀e  ≈`̀∏`̀Y
 ∫õ`̀©`̀dG õ``̀cGô``̀eh …RGô```̀à```̀M’Gh
 ä’É`̀ë`̀ dG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh ,êÓ```©```dGh
 äÉ°SÉ«°ùdG  å`̀jó`̀ë`̀Jh  áªFÉ≤dG
 ¿hÉ©àdG ≥«°ùæJh ,É¡©e πeÉ©à∏d
 QÉ`̀WEG  »a  ∂`̀ dPh  äÉ¡édG  πc  ™e

 äÉbÉ£dG πc ô«î°ùJ ≈dEG  »©°ùdG
 ≈```̀dEG á``̀ aOÉ``̀ ¡``̀ dG äÉ```̀«```̀fÉ```̀μ```̀eE’Gh
 ¢Shô«Ø∏d  …ó°üàdG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 πc á`̀ë`̀°`̀Uh á`̀eÓ`̀°`̀S ¿É``ª``°``Vh
 »a ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀ æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG

.áμ∏ªªdG
 Oƒ`̀¡`̀é`̀H ó```̀ aƒ```̀ dG OÉ`````̀°`````̀TCGh
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äGAGô``̀LEGh
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a ™`̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG
 ≈∏Y  π``̀ª``̀©``̀dGh  (19-ó```̀«```̀aƒ```̀c)
 É`̀gPÉ`̀î`̀JG ∫Ó```N ø``̀e ¬``FGƒ``à``MG
 ,á``̀ «``̀ FÉ``̀ bƒ``̀ dG ô```̀«```̀HGó```̀à```̀dG π``̀μ``̀ d
 ≥«Ñ£Jh IôμÑªdG äGOGó©à°S’Gh
 áªFGƒàªdG  á`̀eRÓ`̀dG  äGAGô```̀LE’G
 äÉ«°UƒJh á«dhódG ô«jÉ©ªdG ™e

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe

:záë°ü∏d ≈∏YC’G{ ¢ù«FQ ..á«JGQÉeE’G áHôéàdG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN

 á`̀ ã`̀ dÉ`̀ ã`̀ dG á``̀∏``̀Mô``̀ª``̀dG ¥Ó```̀£```̀fG Ωƒ```̀«```̀dG ó`̀ ¡`̀ °`̀ û`̀ J ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
É``̀ fhQƒ``̀ c ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀d ìÉ``̀ ≤``̀ d ≈``̀∏``̀Y á``̀jô``̀jô``̀°``̀ù``̀dG ÜQÉ``̀é``̀à``̀∏``̀d

 âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G  âëààaG
 áë°üdG  Iô```̀jRh  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  ó«©°S
 ∞``̀bGƒ``̀e ≈`̀ æ`̀ Ñ`̀ e ¢```̀ù```̀eCG ìÉ``̀Ñ``̀°``̀U
 ≥`̀HGƒ`̀£`̀dG Oó`̀©`̀à`̀ª`̀dG äGQÉ``«``°``ù``dG
 …òdGh  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªéªH
 QÉªãà°SÓd  øjôëÑdG  ácô°T  âeÉb
 ájQÉ≤©dG  ´GQòdG  (áeGOEG)  …QÉ≤©dG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG äÉ``μ``∏``à``ª``e á``̀cô``̀°``̀û``̀d
 ó©H  √RÉéfEGh  √ôjƒ£àH  á°†HÉ≤dG
 á«FÉ°ûfE’G  ∫ÉªYC’G  áaÉc  ∫Éªμà°SG

.ójóédG ´hô°ûªdG Gò¡d
 ºJ …ò````dG ìÉ``̀à``̀à``̀a’G ∫Ó````Nh
 ø`̀H ΩÉ``̀°``̀û``̀g ï``«``°``û``dG Qƒ``°``†``ë``H
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  õ`̀jõ`̀©`̀ dGó`̀Ñ`̀Y
 äÉ`̀«`̀Ø`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG AÉ```æ```eCG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ø«dhDƒ°ùªdG  øe  OóYh  á«eƒμëdG
 ¢``ù``«``Fô``dGh á``ë``°``ü``dG IQGRƒ```````̀ H
 ø«eCG  (á```̀eGOEG)  ácô°ûd  …ò«ØæàdG
 »dhDƒ°ùeh  ¢†jô©dG  õjõ©dGóÑY

.ácô°ûdÉH ´hô°ûªdG
 ¿CG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  Iô````jRh äó````cCG  
 ô«aƒJ ¬fCÉ°T øe ≈æÑªdG Gòg ìÉààaG
 ájƒ«ëdG  á«Ñ£dG  äÉeóî∏d  ºYódG
 á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  É¡eó≤j  »`̀à`̀dG
 ∞bGƒe  ô«aƒJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  »Ñ£dG
 ™e  áãjóëdGh  á©°SGƒdG  äGQÉ«°ùdG
 á«LÉLR  äÉHGƒHh  áØ«μe  äÉ`̀gOQ
 »a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ø`̀e π`̀μ`̀d á`̀cô`̀ë`̀à`̀e
 ≈∏Y  QGhõ`̀dGh  ≈°VôªdGh  ™ªéªdG

.AGƒ°S móM
 ò«ØæJ  ¿CÉH  IôjRƒdG  âMô°Uh
 ≥«≤ëJ  »a  º¡°ù«°S  ≈æÑªdG  Gò`̀g
 ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG á``̀aÉ``̀c á`````̀MGQh É``̀°``̀VQ
 á«fÉª∏°ùdG ™ªée ≈∏Y øjOOôàªdGh

 ≥``̀ aGô``̀ ª``̀ dG ∫Ó`````̀N ø````̀e »``̀ Ñ``̀£``̀ dG
 Égô«aƒJ  º`̀à`̀j  »`̀à`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀ dGh
 áLÉë∏d  ¬à«Ñ∏J  π`̀X  »`̀a  á°UÉNh
 á«aÉ°VEG  ∞`̀bGƒ`̀e  ô«aƒàd  áë∏ªdG
 »a º`̀¡`̀°`̀ù`̀«`̀°`̀S É`̀ª`̀e ,äGQÉ``«``°``ù``∏``d
 IAÉØμdG  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCG  ≥«≤ëJ
 ¬JÉeóN  Ωó≤j  …ò``dG  ™ªéªdG  »`̀a
 á«∏«gCÉàdGh  á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dGh  á«Ñ£dG
 ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  á`̀aÉ`̀μ`̀d

.øjôëÑdG áμ∏ªªH
 ¿hÉ©àdÉH  Iô`̀jRƒ`̀dG  äOÉ`̀°`̀TCGh
 ábódGh  (á`̀eGOEG)  ácô°T  ™e  ôªãªdG
 RÉéfEG É¡dÓN øe ºJ »àdG IAÉØμdGh
 OóëªdG  âbƒdG  »a  ´hô°ûªdG  Gòg

 .áeRÓdG áYô°ùdÉHh
 ´hô°ûªdG  √òg  ¿CG  äó`̀cCG  Éªc
 iDhô``̀ dGh  §£îdG  ìÉ`̀é`̀f  ¢ùμ©j
 ádƒ¡°S  ≥«≤ëJ  »``a  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ,á«ë°üdG  äÉeóîdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG

 øe  CGõ`̀é`̀à`̀j  ’  kGAõ```̀L  ôÑà©j  É`̀ª`̀c
 å`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e
 áª¡ªdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  á∏°UGƒàªdG
 á∏éY  QGô``ª``à``°``SG  ó`̀°`̀ù`̀é`̀J  »``̀à``̀dG
 ƒëf  πª©dGh  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 º`̀jó`̀≤`̀J äÉ```̀«```̀dBGh π`̀Ñ`̀°`̀S ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀J
 ÉªH  á«LÓ©dGh  á«ë°üdG  áeóîdG
 ≈°VôªdG äÉLÉ«àMG ∞∏àîe »Ñ∏j

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe
 ¢`̀ù`̀ «`̀ Fô`̀ dG ó``````cCG ¬``à``¡``L ø```̀e
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á``cô``°``û``d …ò``«``Ø``æ``à``dG
 ø«eCG  (áeGOEG)  …QÉ≤©dG  QÉªãà°SÓd
 ´hô°ûªdG  ∫Éªμà°SG  ¿CG  ¢†jô©dG
 äÉ«é«JGôà°S’G  ìÉ`̀é`̀f  ¢ùμ©j
 á``̀jô``̀jƒ``̀£``̀à``̀dGh á``̀jQÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀S’G
 RÉ`̀é`̀fEG  ¿CG  ≈``̀dEG  kGô«°ûe  ,ácô°û∏d
 ábQÉa  áeÓY πμ°ûj  ´hô°ûªdG  Gòg
 ôªãà°ùªc  á```eGOEG  ácô°ûd  Ió`̀jó`̀L
 ´É£b  »`̀a  »é«JGôà°SG  Q qƒ`̀£`̀eh

 .á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG »``̀a á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dG
 ôjó≤àdGh  ôμ°ûdÉH  √Qhó`̀H  ¬LƒJh
 kÉμjô°T  É¡fƒμd  áë°üdG  IQGRƒ```̀d
 øe  Éææ«μªJ  »a  º¡°SCG  Éªe  kÉªYGO
 É k≤ah ´hô°ûªdG  »a  Ωó≤àdG  ≥«≤ëJ

.¬d §£îªdG ∫hóé∏d
 øe  AÉ¡àf’G  ºJ  ób  ¬`̀fCG  ø«Hh
 ô¡°T  ájÉ¡f  ™e  á«FÉ°ûfE’G  ∫ÉªYC’G
 ¬MÉààaG  ºJ  å«M  »°VÉªdG  ƒ«dƒj
 Éªc  2020  ¢`̀ù`̀£`̀°`̀ù`̀ZCG  ô¡°T  »`̀a
 øe  ºZôdÉH  kÉ≤Ñ°ùe  ¬d  §£îe  ƒg
 á«dÉëdG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dGh  ±hô``̀¶``̀dG
 É¡«a ÉªH ºdÉ©dG ádhO É¡¡LGƒJ »àdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 øY  ¢†jô©dG  ø`̀«`̀eCG  Üô```YCGh
 RÉéfEÉH  RGõ`̀à`̀Y’Gh  ôîØdG  ≥«ªY
 Qƒëªàj  …ò```̀dG  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  Gò``̀g
 ¢ùμ©jh »æjôëÑdG ™ªàéªdG ∫ƒM
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG ió``̀e ≈````̀dhC’G á`̀LQó`̀ dÉ`̀H

 …ò`̀dG  Ωó≤àdÉH  ácô°ûdG  ΩGõ``à``dGh
 ió`̀e Rõ`̀©`̀j …ò```̀ dGh √RGô`````MEG º``J
 á«àëJ  á«æH  ô«aƒàH  á`̀eGOEG  ΩGõàdG

.IQƒ£àe
 Gò``̀g  ¿CG  ô``̀cò``̀ dÉ``̀H  ô``̀jó``̀é``̀ dG
 Ö∏£dG á«Ñ∏J ≈∏Y πª©j ´hô°ûªdG
 äGQÉ«°ùdG  ∞bGƒe  ≈∏Y  ójGõàªdG
 øe  »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  »a
 äGQÉ«°ù∏d ∞bƒe 600 ô«aƒJ ∫ÓN
 7^410 É¡àMÉ°ùe ≠∏ÑJ ¢VQCG ≈∏Y
 É¡ª«ª°üJ  ºJ  ó`̀bh  ,á©Hôe  QÉ`̀à`̀eCG
 è`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀dG ≈````̀ dEG ∞`̀ «`̀ °`̀†`̀ oJ å`̀«`̀ë`̀H
 ≈∏Y  óYÉ°ùJh  á≤£æª∏d  …ô°†ëdG
 QhôªdG  ácôM  π«¡°ùJh  ∞«ØîJ
 »Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  øª°V
 ¿CG  Éªc  ,¬`̀H  á£«ëªdG  á≤£æªdGh
 á«eóN  ≥`̀aGô`̀e  øª°†àj  ≈æÑªdG
 »æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æÑc  iô```NCG

.äÉeóîdG øe Égô«Zh

äGQÉ```̀«```̀°```̀ù```̀dG ∞````̀ bGƒ````̀ e ≈``̀ æ``̀ Ñ``̀ e í``̀à``̀à``̀Ø``̀J á``̀ ë``̀ °``̀ ü``̀ dG Iô`````````̀jRh
á```«```fÉ```ª```∏```°```ù```dG ™```̀ ª```̀ é```̀ ª```̀ H ≥``````̀HGƒ``````̀£``````̀dG Oó````̀ ©````̀ à````̀ ª````̀ dG

 ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  â≤àdG
 IQGRƒdG ¿GƒjóH É¡ÑàμªH ¢ùeCG ô¡X áë°üdG IôjRh
 »Ñ©μdG ∫Gƒf IQƒàcódG øe Óc º°V É«JGQÉeEG  Góah
 »ÑXƒHCG  »`̀a  á«Ñ£dG  áØ«∏N  ï«°ûdG  áæjóe  ø`̀e
 19  -ó«aƒμ∏d  á«μ«æ«∏c’G  IQGOE’G  áæéd  á°ù«FQh
 çÉ`̀ë`̀HC’G  áYƒªée  ôjóe  ô``gGR  ó«dh  Qƒ`̀à`̀có`̀dGh
 Góahh  á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉeE’G  ádhóH
 »Lƒdƒ«ÑdG  º°ù≤dG  ¢ù«FQ  á°SÉFôH  Gô`̀FGR  É«æ«°U
 ∂`̀ dPh  ,á«æ«°üdG  á``̀jhOCÓ``̀d  ΩQÉ`̀aƒ`̀æ`̀«`̀°`̀S  á`̀cô`̀°`̀û`̀H
 óYÉ°ùªdG π«cƒdG …ôLÉ¡dG ºjôe IQƒàcódG Qƒ°†ëH
 ø«H ¿hÉ©àdG á°ûbÉæeh ¢VGô©à°S’ ,áeÉ©dG áë°ü∏d
 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe

 »a AóÑdG ¿CÉ°ûH .42 »L ácô°T ∫ÓN øe á≤«≤°ûdG
 ≈∏Y  ájôjô°ùdG  ÜQÉéà∏d  áãdÉãdG  á∏MôªdG  ∫É`̀NOEG
  .øjôëÑdG »a (19 -ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød ìÉ≤d
 ,Qƒ°†ëdÉH  áë°üdG  Iô`̀jRh  âÑMQ  AÉ≤∏dG  ∫ÓNh
 áëaÉμªd  ádhòÑªdG  øjôëÑdG  Oƒ¡L  ≈`̀ dEG  Iô«°ûe
 áeÓ°Sh  áë°üd  (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a

 .™«ªédG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H zí`̀dÉ`̀ °`̀ü`̀dG{ Iô``̀jRƒ``̀dG äOÉ```°```TCGh
 É k°Uƒ°üNh  äGQÉ````̀eE’Gh  øjôëÑdG  ø«H  õ«ªàªdG
 ≥«Ñ£Jh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJh  »ãëÑdG  ó«©°üdG  ≈∏Y
 ±É°ûàcG  äÉ°Uƒëa  AGô``̀LE’  áeó≤àªdG  äÉ«æ≤àdG
 ájQGôªà°SG  á«ªgCÉH  ágƒæe  ,¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G

 ¿hÉ©àdGh  á«é«JGôà°S’G  äÉbÓ©dG  ôjƒ£àd  πª©dG
 áëFÉéH  ºdÉ©dG  ôKCÉJ  πX  »a  á°UÉNh  ∑ôà°ûªdG

.z19-ó«aƒc{
 ôμ°ûdG  ≠dÉH  øY  ô`̀FGõ`̀dG  óaƒdG  ôÑY  ¬ÑfÉL  øe
 ,∫ÉÑ≤à°S’G  ø°ùM  ≈∏Y  áë°üdG  Iô`̀jRƒ`̀d  ôjó≤àdGh
 ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  Gò``̀g  »`̀a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  äGõ«¡éàH  øjó«°ûe
 á∏MôªdG  ∫ÓN  Iôªãe  èFÉàf  ≥«≤ëJ  ≈`̀dEG  ø«©∏£àe
 ¢Shô«Ød  ìÉ`̀≤`̀d  ≈∏Y  ájôjô°ùdG  ÜQÉéà∏d  áãdÉãdG
 AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  ºJ  Éªc  .øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  É`̀fhQƒ`̀c
 ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a äGQÉeE’G áHôéJ ≈dEG IQÉ°TE’G

.É¡æe IOÉØà°S’G πÑ°Sh

á`̀ ∏`̀ Mô`̀ ª`̀ dG »```̀a Aó```̀Ñ```̀dG ¿É`̀ ã`̀ ë`̀ Ñ`̀ J äGQÉ``````````̀eE’Gh ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
É``̀ fhQƒ``̀ c ìÉ``̀ ≤``̀ d ≈``̀∏``̀Y á``̀jô``̀jô``̀°``̀ù``̀dG ÜQÉ``̀é``̀à``̀∏``̀d á``̀ã``̀dÉ``̀ã``̀dG

 âæH  »`̀e  áî«°ûdG  â`̀Hô`̀YCG
 ¢ù∏ée á°ù«FQ  áØ«∏N ∫BG  óªëe
 »Hô©dG  »ª«∏bE’G  õcôªdG  IQGOEG
 É¡≤∏b  ø``̀Y  »`̀ª`̀ dÉ`̀ ©`̀ dG  çGô``̀à``̀∏``̀d
 áª«°ùédG QGô°VC’G AGREG ≥«ª©dG
 AÉ©æ°U  á`̀æ`̀jó`̀ª`̀H  â`̀≤`̀ë`̀d  »`̀à`̀ dG
 ∫ƒ`̀«`̀ q°`̀ù`̀dG AG qô`````̀L á`̀ «`̀î`̀jQÉ`̀ à`̀ dG
 É¡Jó¡°T »àdG Iôjõ¨dG QÉ£eC’Gh
 ΩÉ`̀jC’G  ∫Ó`̀N  á«æª«dG  áª°UÉ©dG

.á«°VÉªdG
 ógÉ°ûf  ¿CG  ÉæªdDƒj{  :âdÉbh
 Éæfóe  øe  iô`̀NCG  á≤jôY  áæjóe
 É¡ëeÓe øe kGAõL ó≤ØJ á«Hô©dG

 çGôàdÉH  ø««æ©ªdG  áaÉc  á«YGO  ,zá∏«°UC’G  á«îjQÉàdG
 PÉ≤fEG πLCG øe πLÉ©dG ∑ qôëàdG ≈dEG »ªdÉ©dG »fÉ°ùfE’G
 á«aÉ≤ãdG  ¬JÉe qƒ≤eh  AÉ©æ°U  »`̀a  »æª«dG  ™ªàéªdG

.á«fGôª©dGh
 ¿ó``̀ª``̀dG  ¿CG  ≈``````dEG  äQÉ`````̀°`````̀TCGh
 ô°UÉæ©dG  º`̀gCG  ó`̀MCG  ó©J  á«îjQÉàdG
 …QÉ°†ëdG çQE’G õq«ªJ »àdG á«KGôàdG
 á`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e ,á``̀«``̀Hô``̀©``̀dG ∫hó``````dG »```a
 á«dhDƒ°ùe  É¡fƒ°Uh  É¡àjÉªM  ¿CG
 óM  ≈∏Y  á«ªdÉYh  á«∏ëe  ácôà°ûe

.AGƒ°S
 á«îjQÉàdG AÉ©æ°U áæjóe âfÉch
 …ƒ``̀L ¢`̀†`̀Ø`̀î`̀æ`̀ª`̀d â``°``Vô``©``J ó```̀b
 ≈dEG  äOCG  IôjõZ  QÉ£eCÉH  Üƒë°üe
 •ƒ≤°S »a ÖÑ°ùJ Éªe ,áeQÉY ∫ƒ«°S
 áæjóªdG  ¿Gó≤ah  ÉjÉë°†dG  äGô°ûY
 ,áæjóªdG  É¡H  ô¡à°ûJ  »àdG  á≤«à©dG  äƒ«ÑdG  øe  Oó©d
 Qƒ°S ´ qó°üJ ≈dEG áaÉ°VEG ,É¡æe ôNBG ô«Ñc OóY Qô°†Jh

.QÉ«¡f’ÉH kG qOó¡e äÉH …òdG ºjó≤dG AÉ©æ°U

AÉ©æ°U »``a »``ªdÉ©dG çGô``àdG á``KÉZEG ≈``dEG ƒ``YóJ »``e á``î«°ûdG
QÉ£eC’Gh ∫ƒ``«°ùdG AG qô``L á¨dÉH QGô°VC’ ¬``°Vô©J ó©H á``ªjó≤dG

.óªëe âæH »e áî«°ûdG |

 π°ü«a  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ™ªàLG
 ôjRh óYÉ°ùe  …ô°ShódG  ôÑL øH
 ∫É°üJ’G  ôÑY  ¢`̀ù`̀eCG  á«LQÉîdG
 ƒfÉØ«à°S  ™e  »FôªdG  »fhôàμdE’G
 èeÉfôÑd  º«≤ªdG  πãªªdG  ƒJÉæ«à«H
 ió`̀d »`̀FÉ`̀ª`̀fE’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º```̀eC’G
 óªëe  Qƒ°†ëH  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¢VƒØe  ô`̀jRh  …ójƒ°ùdG  ó`̀°`̀TGQ
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGOEÉ``̀H
 ≥«°ùæJ  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀e  »`̀gÉ`̀a  ¿ƒ``̀Lh

.á«ªæàdG
 Ö`̀MQ ,´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó````̀Nh
 πãªªdÉH  á«LQÉîdG  ôjRh  óYÉ°ùe
 IóëàªdG  º`̀eC’G  èeÉfôÑd  º«≤ªdG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d  »FÉªfE’G
 ¢Sƒª∏ªdGh  º¡ªdG  QhódÉH  G kó«°ûe

 º`̀eC’G  èeÉfôH  ¬H  ™∏£°†j  …ò`̀dG
 øe  Ée  πc  »a  »FÉªfE’G  IóëàªdG
 á«ªæàdG  ±Gó```̀gCG  ≥«≤ëJ  ¬`̀fCÉ`̀°`̀T
 äGQOÉÑªdÉHh á∏eÉ°ûdG áeGóà°ùªdG
 äÉLÉ«àM’G ∫hÉæàJ »àdG IAÉæÑdG
 á``̀jOÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’Gh á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G
 ICGô`̀ª`̀dÉ`̀H ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀dGh ,¿É`̀μ`̀°`̀ù`̀∏`̀d
 ,á«fóªdG  ¥ƒ≤ëdGh  ,á«æjôëÑdG
 ΩGóà°ùªdG  ΩGóîà°S’G  õjõ©Jh
 IQGOE’Gh  OQGƒ````ª````dGh  á`̀bÉ`̀£`̀∏`̀ d
 ø`̀«`̀H äÉ```cGô```°```û```dGh ,á``«``Ä``«``Ñ``dG
 øe  ,¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG
 á«ªæàdG  äÉLÉ«àMG  ójóëJ  ∫ÓN
 ∂∏J  á«Ñ∏àd  ájƒb  äÉcGô°T  AÉæHh
 ∫Ó`̀N ø``e AGƒ``°``S äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G
 ,á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG äGQó```̀≤```̀ dG ô``jƒ``£``J
 »a  á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  á`̀cGô`̀ °`̀û`̀ dG  hCG
 åëH  Éªc  .äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  á¡LGƒe
 »FÉæãdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ôjƒ£J  πÑ°S
 ø«H  á«é«JGôà°S’G  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dGh
 ºeC’G  ä’É`̀chh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG º``̀Yó``̀j É`̀ª`̀ H Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG
 áμ∏ªe  »a  á«fÉ°ùfE’Gh  ájƒªæàdG
 ±Gó`````̀gC’G ≥``≤``ë``jh ø``jô``ë``Ñ``dG

.IOƒ°ûæªdG
 ô``̀jRh ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e OÉ``̀ °``̀TCG ó```bh
 º`̀eC’G  á°VƒØe  Qhó`̀H  á«LQÉîdG
 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀d á``«``eÉ``°``ù``dG Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀dG
 AÉ``̀≤``̀JQ’G π`̀«`̀Ñ`̀°`̀S »``̀a ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G
 É¡©e ¿hÉ©àdG á«ªgCÉHh ,¥ƒ≤ëdÉH
 »àdG QƒeC’G »a ∑ôà°ûªdG πª©dGh
 »æØdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  É¡fCÉ°T  øe
 πc »a äGôÑîdG ∫OÉÑJh »æ≤àdGh

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ä’Éée
 ´É``̀ª``̀à``̀L’G ≈`````̀ dEG QÉ````̀ °````̀TCGh
 á«eÉ°ùdG IóëàªdG ºeC’G á°VƒØªH
 ôjGôÑa  28  »a  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 40````̀dG  IQhó`````̀dG  ∫Ó```̀N  Ω2019
 ,∞«æéH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¢ù∏éªd
 øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  AÉ`̀≤`̀dh
 á«LQÉîdG  ô`̀jRh  »fÉjõdG  ó°TGQ
 ô`̀jGô`̀ Ñ`̀ a  26  »```̀a  á`̀ °`̀Vƒ`̀Ø`̀ª`̀ dÉ`̀ H
 43````̀dG  IQhó`````̀dG  ∫Ó```̀N  Ω2020
 ,∞«æéH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¢ù∏éªd
 QÉμaC’G  ∫OÉÑJh  äÉ°ûbÉæªdG  ≈dEGh
 ¢ù°SCG  å«M  ,âªJ  »àdG  IôªãªdG
 Öàμe  ø«H  »æØdG  ¿hÉ©àdG  ô`̀WCG
 á«eÉ°ùdG  IóëàªdG  ºeC’G  á°VƒØe
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀eh ¿É```̀ °```̀ ù```̀ fE’G ¥ƒ``̀≤``̀ë``̀d
 »a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ôjƒ£àd  øjôëÑdG
 É¡«a  ÉªH  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG
 ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á£îdG  OGó``̀YEG
 èeGôÑdG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dGh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 ÖjQóàdG ∫Éée »a Égó≤Y ™eõªdG

.äGôÑîdG ∫OÉÑJh
 ƒfÉØ«à°S  Üô`̀YCG  ,¬ÑfÉL  øe
 ô«ÑμdG  √RGõ``̀à``̀YG  ø`̀Y  ƒJÉæ«à«H
 ø«H  áªFÉ≤dG  ácGô°ûdG  √ó¡°ûJ  ÉªH
 º`̀eC’G  áª¶æeh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 É¡Jõ¡LCGh  É`̀¡`̀J’É`̀chh  IóëàªdG
 á°ü°üîàªdG É¡éeGôHh áØ∏àîªdG
 ,øjôªà°ùe  AÉ``̀ª``̀fh  Qƒ`̀£`̀J  ø``̀e
 èeÉfôH  Öàμe  OGó©à°SG  Gó`̀cDƒ`̀e
 ió`̀d »`̀FÉ`̀ª`̀fE’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º```̀eC’G
 ôjƒ£Jh  á«ªæàd  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ``©``à``dG  äÉ``̀bÓ``̀Y
 OGóYEG  »a  áªgÉ°ùªdGh  ∑ôà°ûªdG
.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á£îdG

 áμ∏ªe  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG
 äGQhÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG äCGó````̀H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 OGó``YEG  Qƒ°üJ  ™°Vƒd  á©°SGƒdG
 ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á£îdG
 QhÉëªdG øe OóY ≥ah áμ∏ªªdG »a
 »`̀à`̀dG á``«``°``SÉ``°``SC’G ±Gó````````gC’Gh
 ≥ah  É¡≤«≤ëàd  áμ∏ªªdG  ≈©°ùJ
 ójõªdG  ≥«≤ëàd  »`̀æ`̀eR  èeÉfôH
 äGQƒ``̀£``̀à``̀dGh äGRÉ````̀é````̀fE’G ø``̀e
 ¥ƒ≤M ä’É`̀é`̀e ø`̀e ó`̀jó`̀©`̀dG »`̀a

.áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh ¿É°ùfE’G

 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG ø`̀ª`̀ã`̀j á`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG ô```̀ jRh ó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀e
Ió`̀ ë`̀ à`̀ ª`̀ dG º```````̀eC’G ™```̀ e á``̀«``̀é``̀«``̀JGô``̀à``̀°``̀S’G

.π°ü«a øH ¬∏dGóÑY |

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d á`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG á`̀ °`̀SÉ`̀«`̀ °`̀ù`̀dG
¿RGƒ``````̀ à``````̀ dGh ∫Gó`````à`````YÓ`````d êPƒ`````̀ ª`````̀ f



 á¶aÉëe áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ìô°U
 á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG ºJ ¬fCÉH áª°UÉ©dG
 ±É``̀aR  π`̀ Ø`̀M  Éª¡àeÉbE’ ø«°üî°T  ∫É``̀«``̀M
 ¬«a  ∑QÉ`̀°`̀T  Iôà°S  á≤£æªH  äÉYÉ≤dG  ió`̀MEÉ`̀H
 äGQGô≤∏d  ÉaÓN  ∂`̀ dPh  ,øjƒYóªdG  ø`̀e  Oó`̀Y
 IQOÉ°üdG  á«FÉbƒdGh  ájRGôàM’G  äGAGôLE’Gh
 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d »`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG ≥`̀ jô`̀ Ø`̀ dG ø``̀e
 äÉÑ°SÉæªdG  ä’É°U ≥∏Z áæª°†àªdGh  ,ÉfhQƒc

. ¢UÉî°TCG 5 øe ôãcC’ ™ªéàdG ΩóYh

 äÉeƒ∏©e ájôjóªdG »≤∏J Qƒa ¬fCG í°VhCGh
 »àdG  áWô°ûdG  äÉjQhO ∫É°SQEG  ºJ  ,¿CÉ°ûdG  Gò¡H
 ÉXÉØM ∂dPh ,™ªéàdG ∫É«M É¡JGAGôLEG äô°TÉH
 QÉ°ûàfG  ô£N  øe  ¬«a  ø«cQÉ°ûªdG  áeÓ°S  ≈∏Y
 äGAGô``̀LE’G  PÉîJG  ºJ  Éªc  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 áYÉ≤dG  øY  …QGOE’G  ∫hDƒ°ùªdG  ó°V  á«fƒfÉ≤dG
 QOÉ°üdG  QGô`̀≤`̀dG  Éª¡àØdÉîªd  á`̀Lhõ`̀dG  ó``̀dGhh
 ≈dEG  Éª¡àdÉMEGh  äÉÑ°SÉæªdG  ä’É°U ≥∏Z ¿CÉ°ûH

 .áeÉ©dG áHÉ«ædG
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 ..QòàYG ºK zôªY{ ó¡àLG
ΩÓμdG ¢ü∏N

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 øWƒdG  ó°V  πª©J  á°Vôëe  ôHÉæeh  á°Vô¨e  äÉ¡L  ¿CG  óéJ  Éªæ«M
 ÉgOÉ≤àfG  áéëH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈∏Y  IAÉ`̀°`̀SEGh  Éeƒég  ø°ûJ  ,êQÉ`̀î`̀dG  »a
 ≈dEG  zÜÉ°ûdG  ±ô°üJ{  Éæg  ó≤ædG  RhÉéàjh  ,ÜÉÑ°ûdG  ó`̀MCG  ¬H  ΩÉb  z±ô°üJ{
 íÑ°UCGh  ,¬bÉ«°S  øY  êôN  ób  ¿ƒμj  ôeC’G  ¿EÉa  ,øWƒdG  ó°V  QƒeCG  ≈∏Y  õØ≤dG
 øWGƒªdG{  ±ô°üJ  ’  ,øWƒdG  ≈∏Y  ¢SÉædG  ¢†©H  è««¡J  »a  áë°VGh  áÑZQ
 ±ô°üJ ≈∏Y ¢†©ÑdG ¬dÉb …òdG z»fÓ≤©dG ó≤ædG{ ∫Ó¨à°S’ ádhÉëeh ,zÜÉ°ûdG
 äÉ¡édG  ∂∏J  äÉ°SQÉªªd  …ó°üàdG  ºàj  ¿CG  Öéj  Éægh  ..zÜÉ°ûdG  øWGƒªdG{

.É¡Ø∏N ¥É«°ùf’G øe ôjòëàdGh ,É¡Ø°ûch ,á°VôëªdG ôHÉæªdGh á°Vô¨ªdG
 ¬dh  ,ójóédG  ΩÓ`̀YE’G  »a  ôKDƒeh  §°ûf  »æjôëH  ÜÉ°T  ..z¥hQÉ`̀a  ôªY{
 äGQOÉÑeh  ,™ªàéªdG  É¡d  ó¡°ûj  áÑ«W  ∞bGƒe  ¬dh  ,Iô«Ñc  OGóYCÉH  ¿ƒ©HÉàe
 Qƒ°†M ¬dh ..á«æWƒdG ™jQÉ°ûªdG ¢†©H ô°ûfh ºYO »a ÉgQÉªãà°SG ºJ á∏«ªL
 ,ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üà∏d øjôëÑdG ≥jôØd á«eÓYE’G á∏ªëdG »a õ«ªàeh πYÉa
 ¬ªYO Öéj ,óYGh πÑ≤à°ùe -ΩÓYE’G »a ø«£°TÉædG øe ¬FÓeR πch- ¬eÉeCGh
 ô«Z{  äÉ£≤d  ¢†©H  ôjƒ°üJ  »a  z¥hQÉ`̀a  ôªY{  ÜÉ°ûdG  ó¡àLG  .√QÉªãà°SGh
 ºK  ,GôNDƒe  á≤«≤°ûdG  ¿ÉæÑd  ájQƒ¡ªéd  »ª°SôdG  óaƒdG  IQÉjR  ∫ÓN  záÑ°SÉæe
 OÉ¡àLGh  ,Oƒ°ü≤e  ô«Z  CÉ£N  øY  √QGòàYG  ø∏YCGh  ,Qƒ°üdG  ∂∏J  ±ò`̀Mh  ΩÉb
 ¬dÉb  ,∫hDƒ°ùe  ΩÓch  πbÉY  ¬«LƒJ  ∫ÓN  øe  √ô¶f  âØd  ¿CG  ó©H  ,≥aƒe  ô«Z
 Éæg ≈dEG .»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY ,ø«°ü∏îªdG øWƒdG AÉæHCG øe OóY
 ¿Éc  ájÉμëdGh  ,ôªj  ¿CG  øμªj  ¿Éc  ±ô°üàdGh  ,»¡àæj  ¿CG  øμªj  ¿Éc  ô`̀eC’Gh
 IóYÉ°ùe  ºjó≤J  ¿Éc  ôÑcC’Gh  ºgC’G  ´ƒ°VƒªdG  ¿CG  á°UÉNh  ,iƒ£J  ¿CG  øμªj
 ™e  øeÉ°†àdGh  ±ƒbƒdGh  ,á≤«≤°T  á«HôY  á`̀dhO  ≈`̀dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  º°SÉH
 ôHÉæeh  ,êQÉîdG  »a  äÉ¡L  ¢†©H  ¿CG  ’EG  ..≥«≤°ûdG  »fÉæÑ∏dG  Ö©°ûdG  áæëe
 GƒãÑ«d ,zƒ°†dG »a GƒîØæjh{ QÉædG Gƒ∏©°ûj ¿CG GhOGQCG ,πNGódG »a É°UÉî°TCGh
 ,áÄ«°ùªdG  º¡JÉjÉZh  º¡aGógCG  »a  Gƒ∏°UGƒjh  ,øWƒdG  ó°V  º¡∏Zh  ºgó≤M  πc
 ∫hÉ£Jh IAÉ°SEG ≈dEG ,z¥hQÉa ôªY{ ÜÉ°ûdG OÉ¡àLGh ±ô°üàd ºgó≤f RhÉéàjh
 ÉjOôa  Éaô°üJ  ¢ù«dh  ,ádhódG  iód  ΩÉY  ¬LƒJ  ¬fCÉH  ôeC’G  â©fh ,øWƒdG  ≈∏Y
 á«Ø°üJ  É¡fƒc  øY  êôîJ  ’  äGQÉÑYh  äÉª∏c  ¢†©H  øY  Ó°†a  ,Oƒ°ü≤e  ô«Z
 zIô«Z{ ¢†©H ÉªHQh ,zôªY{ ÜÉ°ûdG ™e áªjób äÉëjô°üJh ∞bGƒªd äÉHÉ°ùM

.áæ¡ªdG AÓeRh (QÉμdG ÜÉë°UCG) øe
 ÜÉ°ûdG  QGòàYGh Qƒ°U ´ƒ°Vƒe ¿CG  óLƒd  ,»eÓYEG  ó°UGQ  Éæjód  ¿Éc  ƒd
 »a ø«£°TÉædGh ø«©HÉàªdGh ¢SÉædG ø«H ôÑcC’G Ö«°üædG É¡d ¿Éc z¥hQÉa ôªY{
 äô°ûfh ,äÉfÉ«H äQó°Uh ,ä’É≤e äô£°S ó≤a ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh
 Gó«©H É¡æe ô«ãμdG ÖgP ó≤a z¥hQÉa ôªY{ ÜÉ°û∏d É¡JAÉ°SEG ÖfÉéHh ..äÉ≤«∏©J
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe ó°V ∫hÉ£àdGh IAÉ°SE’G ƒëf â¡éJGh ,∫hDƒ°ùªdG ó≤ædG øY
 ∞bGƒe QGôàLG ™e ,É¡JÉ°ù°SDƒeh ádhódG ≈∏Y É¡°†jôëJh É¡Ñ°†Z ΩÉL âÑ°Uh

.áahô©e zäÉ«eƒ∏¶e{h äÉjÉμMh
 É¡aòM  óbh  ,√Qƒ°Uh  √OÉ¡àLG  »a  z¥hQÉ`̀a  ôªY{  ÜÉ°ûdG  ≥aƒj  ºd  º©f
 ,í°üædGh ¬«LƒàdG  ≈dEG  áLÉëH ÜÉÑ°ûdG  øe √DhÓeRh ¬fCG  Qƒ°üJCGh ,QòàYGh
 áé°†dG  √ò`̀gh  ?áÑ∏édGh  Öî°üdG  Gòg  πc  GPÉª∏a  ..øWƒ∏dh  ¬d  IAÉ`̀°`̀SE’G  ’
 ¢ü∏îe øWGƒe πc ¿CG á≤ãdG ΩÉªJ ≥KCGh ?z¿GôjõdGh QGõdG{ Gògh ?è«é°†dGh
 ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG  πFÉ°Shh ΩÓYE’G »a §°TÉfh ,¬JOÉ«bh ¬æWƒd Öëeh
 ôHÉæªdGh á°Vô¨ªdG äÉ¡édG ∂∏J øe »dÉ¨dG øWƒ∏d AÉ°ùj ¿CÉH ÉbÓWEG πÑ≤j ød
 .¬°SÉªMh √OÉ¡àLG »a ≥aƒj ºd  »æjôëH ÜÉ°T  ¬H  ΩÉb  Ée  áéëH ,á°VôëªdG
 ó≤ædG  á°SQÉªe  ºYóf  Éæ©«ªLh  ,ádhDƒ°ùªdG  ô«Ñ©àdGh  …CGô`̀dG  ájôM  ™e  Éæ∏c
 ∫Ó¨à°SG ºàj ¿CG πÑ≤f ’ É©«ªL ó«cCÉàdÉH Éææμdh ,ÉjQƒà°SO ∫ƒØμªdG ΩôàëªdG
 ..QòàYG ºK ôªY ó¡àLG{ :QÉ°üàNÉH ájÉμëdG ¿C’ ..øWƒdG ó°V IAÉ°SEÓd Ée CÉ£N

.zΩÓμdG ¢ü∏Nh

 …QGRƒdG QGô≤dG ≥«Ñ£àd Iô°TÉÑªdG á©HÉàªdG QÉWEG »a 
 ¢ùª°ûdG á©°TCG âëJ πª©dG ô¶M ¿CÉ°ûH 2013 áæ°ùd (3) ºbQ
 12  áYÉ°ùdG  øe  Iô«¡¶dG  Iôàa  ∫ÓN  áaƒ°ûμªdG  øcÉeC’Gh
 ƒ«dƒj  …ô¡°T  »`̀a  kGô°üY  á©HGôdG  áYÉ°ùdG  ≈àMh  kGô`̀¡`̀X
 ó«°ùdG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  ΩÉb  ,¢ù£°ùZCGh
 áÄLÉØe  á«fGó«e  ádƒéH  ¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  ø`̀H  π«ªL
 óMC’G  ¢ùeCG  ô¡X  ∂dPh  ,á«FÉ°ûfE’G  πª©dG  ™bGƒe  øe  Oó©d
 ,QGô≤dG  ò«ØæàH  á«æ©ªdG  äBÉ°ûæªdG  ΩGõàdG  ióe  øY  ´ÓWÓd
 á«æ¡ªdG áeÓ°ùdG »aô°ûeh ø«dhDƒ°ùªdG øe OóY ¬≤aGQ å«M

.IQGRƒdÉH
 ™bGƒe »aô°ûe øe GOóY ádƒédG ∫ÓN ¿Gó«ªM ≈≤àdGh
 É¡JòîJG  »àdG  äGAGô```̀LE’G  ≈∏Y  ¬YÓWG  ºJ  å«M  ,πª©dG
 πª©dG  áÄ«H  ø«eCÉJ  ¿Éª°†d  ,πª©dG  ™bGƒe  »a  º¡JBÉ°ûæe
 ájÉbƒdG πFÉ°Shh IAÉØc ø«°ùëJh ,∫Éª©∏d áæeB’Gh áª«∏°ùdG
 ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,á«æ¡ªdG  äÉHÉ°UE’G  øe óë∏d
 øe  ájÉbƒ∏d  á«dhC’G  äÉaÉ©°SE’G  ≈∏Y  ø«∏eÉ©dG  ÖjQóJ  »a

.á«æ¡ªdG çOGƒëdG
 (6315) á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh äòØf óbh
 ƒ«dƒj  ™∏£e  QGô`̀≤`̀ dG  ¿É`̀jô`̀°`̀S  Aó``H  òæe  á«°û«àØJ  IQÉ```jR
 ≠∏H Éª«a ,§≤a ICÉ°ûæe (27) áØdÉîe É¡dÓN øe ºJ ,»°VÉªdG
 å«M  ,¬îjQÉJ  ≈àM  ,kÓeÉY  (37)  ø«ØdÉîªdG  ∫Éª©dG  OóY
 äGAGô``̀LE’G  PÉîJ’  AÉ°†≤dG  ≈`̀dEG  ø«ØdÉîªdG  ádÉMEG  ºà«°S

.º¡≤ëH á«fƒfÉ≤dG

 πª©dG  ô``̀jRh  OÉ`̀°`̀TCG  ,IQÉ``jõ``dG  ó©H  ¬`̀d  íjô°üJ  »`̀ah
 »àdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdG ΩGõàdÉH á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 ,Iô«¡¶dG  â`̀bh  πª©dG  ô¶M  QGô`̀b  ≥«Ñ£àH  É¡JQÉjõH  ΩÉ`̀b
 …ƒ£æJ  »àdG  áª¡ªdG  äGQGô≤dG   øe  ó©j  QGô≤dG  ¿CG  kGócDƒe
 ó«©°U ≈∏Y iôNCG äÉÑ°ùàμeh ,á¡L øe á«fÉ°ùfEG OÉ©HCG ≈∏Y
 πÑb  ø`̀e  AÉæãH  »¶M É`̀e  ƒ`̀gh ,á`̀«`̀LÉ`̀à`̀fE’G  Iô`̀«`̀Jh  IOÉ``̀jR
 Ö°üj  QGô≤dG  ¿CG  áHôéàdG  âàÑKCG  å«M  ,πª©dG  ÜÉë°UCG
 äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdG  ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe ,™«ªédG  ídÉ°U »a

 πª©dG  ádhóL IOÉYEÉH  Ωƒ≤J  âJÉH  ¢UÉîdG  ´É£≤dÉH  á∏eÉ©dG
 ¿hO  ™jQÉ°ûªdG  RÉéfG  øª°†j   ÉªH  ΩÉY  πc  øe  âbƒdG  »a
 º¡àë°U  ¿Éª°Vh  ∫Éª©dG  ájÉªM  ¿CG  ≈``̀dEG  kÉ`̀à`̀a’  ,ô`̀«`̀NCÉ`̀J
 ≈∏Y  ™«ªédG  ¢Uôëj  »àdG  äÉjƒdhC’G  øe  »g  º¡àeÓ°Sh
 ≈∏Y ó«cCÉàdG  ,¥É«°ùdG Gòg »a kGOóée ,É¡H ΩGõàd’Gh ó«≤àdG
 á«°û«àØàdG  äGQÉ`̀jõ`̀dG  ∞«ãμJ  »a  ¿hÉ¡àJ  ød  IQGRƒ``̀dG  ¿CG
 πc  PÉîJÉH  Ωƒ≤à°Sh  ,QGô≤∏d  ø«ØdÉîªdG  §Ñ°Vh  ó°UQh

.º¡àeÓ°S ¿Éª°Vh ∫Éª©dG ájÉªëd á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G

 áμ∏ªe ¢UôM  á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ócCGh
 »a  ø«∏eÉ©dG  ™«ªL  áë°Uh  áeÓ°S  õjõ©J  ≈∏Y  øjôëÑdG
 ±É°üe »a É¡∏©L Ée Gògh  ,á«LÉàfE’G πª©dG ™bGƒe ∞∏àîe
 É¡Ñ°ùcCGh  á∏eÉ©dG  iƒ≤dG  ájÉªM  ∫Éée  »a  IóFGôdG  ∫hó`̀dG
 ™àªàJ  »àdG  ∫hó`̀dG  øe  É¡∏©Lh  »dhódG  ™ªàéªdG  ΩGôàMG
 ájÉªM  ∫Éée  »a  Ió`̀FGô`̀dGh  ,IõØëeh  áHPÉL  πªY  áÄ«ÑH
 á«æWh  äÉ©jô°ûJ  øe  √ôaƒJ  Ée  πX  »a  ,á∏eÉ©dG  iƒ≤dG
 áÄ«H  ±hôX  ø«°ùëàd  ,á«dhódG  πª©dG  ô«jÉ©e  ™e  ΩAGƒàJ
 á°UÉN  º©dG  ôWÉîe  øe  ø«∏eÉ©dG  áeÓ°S  ¿Éª°†dh  πª©dG
 áÄ«H ±hôX ø«°ùëàd áeRÓdG äÉ©jô°ûàdG øe ¬«a ôNõJ Éªd
 »a  É°Uƒ°üNh πª©dG  ôWÉîe  øe  º¡àeÓ°S  ¿Éª°†d  πª©dG
 áμ∏ªªdG  Égó¡°ûJ »àdG  áÑWôdGh IQÉëdG  á«NÉæªdG  ±hô¶dG
 AGƒLC’G ∂∏J ¬ÑÑ°ùJ Éeh ,¢ù£°ùZCGh ƒ«dƒj …ô¡°T äGòdÉHh
 ¢ùª°ûdG äÉHô°Vh …QGôëdG OÉ¡LE’Éc ,∞«°üdG ¢VGôeCG øe

.∫Éª©dG IÉ«M ≈∏Y kGô£N πμ°ûJ »àdG ,…QGôëdG ∑É¡fE’Gh
 ÖbÉ©j{ ¬fCÉH πª©dG ô¶M ¿CÉ°ûH …QGRƒdG QGô≤dG ¢üæjh
 ¢Uƒ°üæªdG  äÉHƒ≤©dÉH  QGô≤dG  Gòg  ΩÉμMCG  ∞dÉîj  øe  πc
 QOÉ°üdG  »∏gC’G  πª©dG  ¿ƒfÉb  øe  (192)  IOÉªdG  »a  É¡«∏Y
 ¬fCG  ≈∏Y  ¢üæJ  »àdGh  ,2012  áæ°ùd  (36)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤dÉH
 äGQGô≤dGh (15) ÜÉÑdG ΩÉμMCG øe ÉjCG ∞dÉîj øe πc ÖbÉ©j
 ô¡°TCG  áKÓK ≈∏Y ójõJ  ’ Ióe ¢ùÑëdÉH  ¬d  kGò«ØæJ  IQOÉ°üdG
 ∞dCG  ≈∏Y ójõJ ’h ,QÉæjO 500 øY π≤J ’ »àdG áeGô¨dÉHh

.zø«àHƒ≤©dG ø«JÉg …óMEÉH hCG QÉæjO

πª©dG ô``¶M QGô``≤H äBÉ``°ûæªdG ΩGõ``àdG ø``e ó``cCÉà∏d á``ÄLÉØe á``dƒéH Ωƒ``≤j ¿Gó``«ªM
ô`̀¶`̀ë`̀dG  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  ò`̀ æ`̀ e  IRhÉ``̀é``̀à``̀e  ICÉ`̀ °`̀ û`̀ æ`̀ e  27  á`̀ Ø`̀ dÉ`̀ î`̀ eh  á`̀«`̀°`̀û`̀«`̀à`̀Ø`̀J  IQÉ`````̀jR  6315  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  áeÉ©dG  áfÉeC’G  âØ°ûc
 IôàØdG  ∫Ó`̀N  ò«ØæàdG  ºcÉëe  πª©H  á«FÉ°üMEG  øY
 …QÉédG  ΩÉ`̀©`̀dG  ƒ«fƒj  ô¡°T  ájÉ¡f  ≈àM  ôjÉæj  ø`̀e
 äÉ«dBG  »`̀a  á«Yƒf  ájôjƒ£J  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ¥Ó``̀WEG  ó©H
 øe  πª©dG  áÄ«H  ø«°ùëJh  á«FÉ°†≤dG  ΩÉμMC’G  ò«ØæJ

 PÉîJG  áYô°S  ≈`̀dEG  ±ó¡J  á«fhôàμdEG  äÉeóN  ∫Ó`̀N
 áaÉc  ™aôd  á«dBG  ™°Vh  ºJ  å«M  ,ájò«ØæàdG  äGQGô≤dG
 ó©H  É«FÉ≤∏J  ò«ØæàdG  äÉØ∏e  ¥Ó```̀ZEGh  äGAGô````̀LE’G
 ,á∏eÉc ¬JÉeGõàdG AGOCÉH √ó°V òØæªdG ΩÉ«b øe ≥≤ëàdG
 ¿CÉ°ûdG  Gò¡H  äÉÑ∏W  ºjó≤J  ≈`̀dEG  áLÉëdG  ¿hO  ∂`̀dPh
 »dÉªLEG ¿CÉH á«FÉ°üME’G âæq«Hh .á≤HÉ°ùdG á«dBÓd É k≤ah
 ÉgOóY  ≠∏H  ò«ØæàdG  ºcÉëe  »`̀a  Ió`̀jó`̀é`̀dG  äÉØ∏ªdG
 áeƒ°ùëªdG  äÉØ∏ªdG  »dÉªLEG  ≠∏H  Éª«a  ,ÉØ∏e  9991
 áfÉeC’G  âæ«Hh  ,ÉØ∏e  12627  ò«ØæàdG  ºcÉëe  »a
 ÉÑ∏W 273514 ≠∏H IOQGƒdG äÉÑ∏£dG OóY ¿CÉH áeÉ©dG
 ,ÉÑ∏W  284468  ≠∏H  ób  IõéæªdG  äÉÑ∏£dG  OóY  ¿CGh
 ΩÉjCG  5  ∫ÓN  É¡«a  âÑdG  ºJ  äÉÑ∏£dG  øe  %89  ¿CGh
 »dÉªLEÉH  ≥∏©àj  Éª«ah  ,Ö∏£dG  ºjó≤J  ï`̀jQÉ`̀J  ø`̀e
 ídÉ°üd  ò«ØæàdG  áªμëe É¡«∏Y â∏°üëJ »àdG  ≠dÉÑªdG
 ≠∏ÑªH  Qó`̀≤`̀J  É`̀¡`̀fEÉ`̀a  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N  º¡d  òØæªdG

.QÉæjO 25843244^654
 ôªà°ùe πμ°ûH AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ≈©°ùjh
 ò«ØæJ  »`̀a  ô«NCÉàdG  ™°VGƒeh  ÜÉÑ°SCG  á`̀°`̀SGQO  ≈`̀ dEG
 §«°ùÑJh  ò«ØæàdG  äGAGôLEG  ôjƒ£J  ¿Éª°†d  ΩÉμMC’G
 ¥ƒ≤M  ø«H  áfRGƒªdÉH  äÉØ∏ªdG  º°ùMh  É¡JGAGôLEG
 äÉeóîdG  âªgÉ°S  ó`̀bh  .√ó°V  òØæªdGh  ¬d  òØæªdG
 íàa ∫ÓN øe ò«ØæàdG áYô°S »a ºcÉëª∏d á«fhôàμdE’G
 ΩÓ©à°S’Gh äÉÑ∏£dG ºjó≤Jh É«fhôàμdEG ò«ØæàdG ∞∏e

 .äÉ≤ëà°ùªdG ™aOh äÉØ∏ªdG ádÉM øY
 QGô`̀b  Ö°ùëHh  ¬`̀fCÉ`̀H  áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’G  âØ°ûch
 ¿EÉa  2021/2020  »FÉ°†≤dG  ΩÉ©∏d  ºcÉëªdG  π«μ°ûJ
 ´ƒæàJ  ,ô``̀FGhO  á«fÉªK  øe  ¿ƒμàJ  ò«ØæàdG  áªμëe
 ≈dhC’G  IôFGódG  :»dÉàdG  ƒëædG  ≈∏Y  É¡JÉ°UÉ°üàNG
 øY  IQOÉ°üdG  ΩÉμMC’G  ò«ØæàH  ¢üàîJh  (á«Yô°ûdG)

 ò«ØæJh  ¥Ó£dG  ¥GQhCG  ò«ØæJh  á«Yô°ûdG  ºcÉëªdG
.ø«ª∏°ùªdG ô«¨d á«°üî°ûdG ∫GƒMC’G ΩÉμMCG

 ò«ØæàH ¢üàîJ »àdG (á«dÉª©dG) á«fÉãdG IôFGódG
 .á«dÉª©dG ºcÉëªdG øe IQOÉ°üdG ΩÉμMC’G

 ò«ØæàH  ¢üàîJh  (ájQÉéàdG)  áãdÉãdG  Iô`̀FGó`̀dG
 ò«ØæJh  ,ájQÉéàdG  ºcÉëªdG  øY  IQOÉ°üdG  ΩÉμMC’G
 10000  ≈∏Y  É¡àª«b  ójõJ  »àdG  á«dÉªdG  äÉÑdÉ£ªdG

.QÉæjO 100000 RhÉéàJ ’h QÉæjO
 ¢üàîJ »`̀à`̀dGh (á`̀jQÉ`̀≤`̀©`̀dG) á`̀©`̀HGô`̀dG Iô`̀FGó`̀ dG
 Qƒ```̀eC’G  áªμëe  ø``Y  IQOÉ``°``ü``dG  ΩÉ``̀μ``̀MC’G  ò«ØæàH
 Qò©J  ΩÉ`̀μ`̀MCGh  øgôdG  äGóæ°S  ò«ØæJh  á∏é©à°ùªdG
 á«dÉªdG  äÉÑdÉ£ªdG  ò«ØæJh ájQÉ≤©dG  ΩÉμMC’Gh RôØdG
 ò«ØæJh  QÉ`̀æ`̀jO  100000  ≈∏Y  É¡àª«b  ó`̀jõ`̀J  »`̀à`̀dG
 ájƒ°ùàd  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀aô`̀Z  ø`̀Y  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  ΩÉ``̀μ``̀MC’G
 IOÉªdG  ≥«Ñ£J  øY  áÄ°TÉædG  äGQGô`̀≤`̀dGh  äÉYRÉæªdG
 …QÉ≤©dG  ´É£≤dG  º«¶æJ  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ø`̀e  (68)
 ò«ØæJh  2017  áæ°ùd  (27)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dÉH  QOÉ°üdG

.QÉæjO 100 RhÉéàJ ’ »àdG á«dÉªdG äÉÑdÉ£ªdG
 ¢üàîJ  :(á```jQÉ```é```jE’G)  á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG  Iô``̀ FGó``̀ dG
 äÉYRÉæªdG  »a  IQOÉ°üdG  äGQGô≤dGh  ΩÉμMC’G  ò«ØæàH
 QÉéjEG  ¿ƒfÉb  ΩÉμMCG  ≥«Ñ£J  øY  áÄ°TÉædG  ájQÉéjE’G

.2014 áæ°ùd (27) ºbQ ¿ƒfÉ≤dÉH QOÉ°üdG äGQÉ≤©dG
 ¢üàîJ (á«dÉªdG) á©HÉ°ùdGh á°SOÉ°ùdG ¿ÉJôFGódG
 É¡àª«b ójõJ »àdG á«dÉªdG äÉÑdÉ£ªdG ò«ØæàH Éª¡æe πc
 …hÉ°ùàdÉH QÉæjO 2000 RhÉéàJ ’h QÉæjO 100 ≈∏Y

.Éª¡æ«H Éª«a
 ò«ØæàH  ¢üàîJ  (á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG)  á`̀æ`̀eÉ`̀ã`̀dG  Iô``̀FGó``̀dG
 2000  ≈∏Y  É¡àª«b  ójõJ  »àdG  á«dÉªdG  äÉÑdÉ£ªdG

.QÉæjO 10000 RhÉéàJ ’h QÉæjO

ô¡°TCG 6 ∫ÓN ò«ØæàdG º``cÉëe á∏«°üM QÉæjO ¿ƒ``«∏e 25^8
 É¡ªjó≤J ï``jQÉJ øe ΩÉ``jCG 5 ∫ÓN É¡«a â``ÑdG ºJ á``eó≤ªdG äÉ``Ñ∏£dG ø``e ٪89

 »a ¬`̀Jó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e »`̀æ`̀e Ö`̀∏`̀W{
 á«dÉN  ¢````̀VQCG  á`̀©`̀£`̀≤`̀H  Qƒ`̀Ñ`̀©`̀ dG
 ¬fG ’EG ádÉ°†dG ÜÓμdG øe ¬aƒîd
 ..zäÉæ©W  IóY  »æ©£H  »fCÉLÉa
 …ƒ`̀«`̀°`̀SBG Oô`̀ °`̀S äÉ`̀ª`̀∏`̀μ`̀dG √ò`̀¡`̀ H
 ≈∏Y πàb ∫hÉëªd ¬°Vô©J á©bGh
 Ió©H ¬àZÉH …òdG √ôªY ≥jó°U ój
 ≈àM  ¬æ£Hh  ¬àÑbQ  »`̀a  äÉæ©W
 äÉª∏μdG  ôNBG  âfÉch  »YƒdG  ó≤a
 ¬d º¡àªdG ∫ƒb É¡«dEG ™ªà°ùj »àdG

.z∞°SCG ÉfCG ..∞°SCG ÉfCG{
 á≤£æe É¡Jó¡°T »àdG á©bGƒdG
 âfÉc »°VÉªdG ¢SQÉe º°üëdG ΩCG
 ó«Øj IÉ`̀ à`̀ a  ø``̀e  É`̀ZÓ`̀H  É`̀¡`̀à`̀jGó`̀H
 ÜÉ°üeh  ±õæj  …ƒ«°SBG  ∫ƒNóH
 ºYÉ£ªdG  ó```MCG  äÉ`̀ HÉ`̀ °`̀UEG  Ió`̀©`̀H
 ó≤a ºK IóYÉ°ùªdG Ö∏£jh ÉMÉÑ°U
 ≈Ø°ûà°ùe  ≈`̀dEG  ¬∏≤f  º`̀Jh  »YƒdG
 ,Iô£N ádÉM »a ƒgh á«fÉª∏°ùdG
 ≈àM IõcôªdG ájÉæ©dG ¬YGójEG ºJh
 äÉ¡édG  â¡LƒJ  .¬«Yh  OÉ©à°SG
 á`̀©`̀bGƒ`̀dG ¿É``̀μ``̀e ≈````̀dEG á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 á«æeC’G  äGô«eÉμdG  ≠jôØJ  º`̀Jh
 äCGó```̀Hh  á≤£æªdÉH  IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀ dG
 º¡àªdG ¿CG âØ°ûc »àdG äÉjôëàdG
 ,¬«∏Y »æéªdG ≥jó°U ƒg …ƒ«°SBG

 äGôgƒée ábô°ùH  º¡àªdG  ΩÉb  PEG
 äÉbhô°ùªdÉH  ¬LƒJh  ¬à≤jó°U
 ¬«∏Y  »`̀æ`̀é`̀ª`̀ dG  ¬`̀≤`̀ jó`̀ °`̀U  ≈`````dEG
 ™«H  »`̀a  ¬JóYÉ°ùe  ¬`̀æ`̀e  Ö`̀∏`̀Wh
 ¬ªghCG  ¿CG  ó©H  äÉZƒ°üªdG  ∂∏J
 ,É¡©«H ójôjh ¬à≤jó°üd ∂∏e É¡fCG
 ≥aGƒa  ,á«¡àæe  ¬àbÉ£H  ¿CG  ’EG
 É¡LƒJh ¬JóYÉ°ùe ≈∏Y á«ë°†dG
 É¡©«ÑH  ÉeÉbh  äÓëªdG  óMCG  ≈dEG
 ¬æe  ¢VôàbGh  QÉæjO  700  ≠∏ÑªH
 ≈dEG  Éª¡æe  πc  QOÉZh  QÉæjO  áFÉe

.¬dõæe
 Ö∏W ΩÉ``̀jCÉ``̀H  á`̀ ©`̀ bGƒ`̀ dG  ó`̀©`̀H
 É≤ØJGh GOóée ¬≤jó°U AÉ≤d º¡àªdG
 å«M á«dó©dG á≤£æªH AÉ≤∏dG ≈∏Y
 É¡LƒJh  äGôμ°ùªdG  AGô°ûH  ÉeÉb
 É¡FÉ°ùàM’  ôμ°ùY  á≤£æe  ≈``̀dEG
 É¡LƒJ ºK á©bGƒdG Ωƒj ôéa ≈àM
 º°üëdG  ΩCG  á≤£æe  ≈``̀dEG  GOó`̀é`̀e
 ºYÉ£ªdG óMCÉH Iô¡°ùdG ∫Éªμà°S’
 ¬≤jó°U  øe  º¡àªdG  Ö∏W  ∑Éægh
 á`̀jhÉ`̀N á`̀≤`̀£`̀æ`̀e ≈````dEG ¬`̀à`̀≤`̀ aGô`̀e
 »æéªdG  ô`̀Ñ`̀NCGh  ¬àLÉM  AÉ°†≤d
 ÜÓ`̀μ`̀ dG ø``̀e ±É``̀î``̀j ¬```̀fG ¬`̀«`̀∏`̀Y
 ¬≤jó°U  ¬`̀©`̀e  ¬`̀Lƒ`̀à`̀a  ,á`̀dÉ`̀°`̀†`̀dG
 ÉMÓ°S º¡àªdG  êôNG ∂dP  AÉæKCGh

 øe ¬à«ë°V ∑É°ùeEÉH ΩÉbh ¢†«HCG
.¬àÑbQ »a ¬MôéH ΩÉbh ∞∏îdG

 AGóàY’ÉH  º¡àªdG  ∞àμj  º`̀d
 ìôL  »`̀a  ôªà°SG  ¬æμdh  ∫hC’G
 ΩÉb  ¿CG  ó©H  ¬«∏Y  »æéªdG  áÑbQ
 π°Sƒàj  ô`̀«`̀NC’Gh  ¬àcôM  π°ûH
 ió``d{ ¬``d ∫ƒ``≤``jh ¬`̀cô`̀à`̀«`̀d ¬``«``dEG
 ¿CG  ’EG  ,z¢`̀û`̀«`̀YCG  »`̀æ`̀YO  ,¿Ó`̀Ø`̀W
 ¬∏àb  IQhô`̀°`̀†`̀H  √ô`̀ Ñ`̀NCG  º¡àªdG
 ÉfCG{ GOOôe á∏μ°ûe »a ™≤«°S ’EGh
 ¿Gó≤a  »a  º¡àªdG  CGó`̀ Hh  ,z∞`̀°`̀SCG
 ¬H  ô©°ûj  É`̀e  ô``̀NBG  ¿É``̀ch  ¬`̀«`̀Yh

.ø£ÑdG »a áæ©W
 âaõf  :¬«∏Y  »æéªdG  ∫ƒ≤j
 »«Yh  ó«©à°SG  äCGó```̀ Hh  Gô`̀«`̀ã`̀c
 ádÉ°V  ÉHÓc  äógÉ°T  PEG  GOóée
 »°ûªdÉH  â`̀ª`̀bh  ìÉÑædÉH  Ωƒ`̀≤`̀J
 ºYÉ£ªdG  óMCG  ≈dEG  É¡Lƒàe  Ó«∏b
 É`̀¡`̀Jô`̀Ñ`̀NCG IÉ`̀ à`̀ a äó`̀gÉ`̀°`̀T ≈`̀à`̀M
 …PÉ≤fG  hG  áWô°ûdÉH  ∫É°üJ’ÉH

 .GOóée »YƒdG GóbÉa
 ,á©bGƒdÉH  º¡àªdG  ±ôàYGh
 äô£N  IôμØdG  ¿CG  ≈``dEG  Gô«°ûe
 IôØ°T  ≈∏Y  ôãY  ¿CG  ó©H  ¬dÉÑH
 É¡FÉØNEÉH  ΩÉ``̀b  ¢``̀VQC’É``̀H  IOÉ``̀M
 ójó¡J Iô`̀μ`̀a  ¬`̀dÉ`̀H  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀£`̀Nh

 π°üë«d  É`̀¡`̀H  É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y  »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG
 ¬°VôàbG  …ò``̀dG  ∫É`̀ª`̀dG  ≈∏Y  ¬æe
 ¬Ñ∏£H  ¬YóN  π©ØdÉHh  ,πÑb  øe
 ájhÉN ¢`̀VQCG  ≈`̀ dEG  ¬©e ÜÉ`̀gò`̀dG
 á`̀dÉ`̀°`̀†`̀dG ÜÓ``̀μ``̀ dG ø``̀ e ¬``aƒ``î``d
 ábô°ùH ΩÉbh á©bGƒdG òØf ∑Éægh
 øe É¡H Éeh ¬«∏Y »æéªdG á¶Øëe
 óMCG óæY AÉÑàNÓd ¬LƒJh ∫GƒeCG

.¬FÉbó°UCG
 º¡àªdG ≈dEG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
 IôFGóH 2020 ¢SQÉe 14 »a ¬fCG
 ¥ô°S  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ø``̀eCG
 ∑ƒ∏ªªdG  …ó≤ædG  ≠∏ÑªdG  º¡àªdG
 √Gô``̀cE’G  ≥jô£H  ¬«∏Y  »æéª∏d
 á£°SGƒH ¬«∏Y AGóàY’ÉH ΩÉb ¿CÉH
 ¿Gó≤a  ≈`̀ dEG  OCG  Ée  ,ábÓM  IôØ°T
 ¬H  çó`̀MCGh  ¬«Yh  ¬«∏Y  »æéªdG
 ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG  äÉHÉ°UE’G
 á∏«°SƒdG  ∂∏J  øe  øμªJh  »Ñ£dG
 QGô``̀Ø``̀dGh á`̀bô`̀ °`̀ù`̀ dG ΩÉ```ª```JEG ø``̀e
 ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y äÉbhô°ùªdÉH
 áªμëªdG  â°†bh  ,äÉ≤«≤ëàdÉH
 º¡àªdG áÑbÉ©ªH iôÑμdG á«FÉæédG
 äô``̀eCGh  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  10  øé°ùdÉH
 Ö≤Y  OÓÑdG  øY  É«FÉ¡f  √OÉ©HEÉH

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ

 ..»æ∏à≤j ’ »c ¬«dEG â∏°SƒJ

 QÉæjO 100 ÖÑ°ùH äÉ``æ©W IóY √ôªY ≥jó°U ¬d ¬Lh ∞``«c Oô°ùj …ƒ``«°SBG

 iô``Ñ``μ``dG á`̀ ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀ dG äõ```é```M
 ôjhõàH  ø«ª¡àªdG  á«°†b  á«FÉæédG
 Ihô`̀ã`̀dG  IQGOE’  áHƒ°ùæe  äÉ`̀HÉ`̀£`̀N
 ≈∏Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG  ¢`̀Vô`̀¨`̀H  á«μª°ùdG
 ó«°U  áæ¡e  ádhGõªd  á«ÑæLCG  ádÉªY
 ìƒª°ùªdG  Oó©dG  øe  ôãcCÉH  ∑Éª°SC’G

.ºμë∏d ¢ù£°ùZCG 25 á°ù∏L ≈dEG ,¬H
 á«μª°ùdG IhôãdÉH ∫hDƒ°ùe ¿Éch
 ¥ƒ°S  áÄ«g øe ÉZÓH ≈≤∏J  ¬fCÉH  OÉaCG
 ΩGó≤à°SG  äÉÑ∏W  ºjó≤àH  ó«Øj  πª©dG
 ôãcCÉH  ó«°U  øØ°S  ≈∏Y  πª©∏d  ádÉªY
 ô`̀NB’  É≤ah  ¬`̀H  ìƒª°ùªdG  Oó`̀©`̀dG  ø`̀e
 ,§≤a  ø«∏eÉY  ΩGó`̀≤`̀à`̀°`̀SG  ô``̀ bCG  QGô``̀ b
 øe  IQOÉ°üdG  á≤aGƒª∏d  ¬à©dÉ£ªHh
 ô`̀jhõ`̀J  ¬`̀ d  ø«ÑJ  á«μª°ùdG  Ihô``ã``dG
 πª©dG  ¥ƒ°ùd  áeó≤ªdG  äGQô`̀ë`̀ª`̀dG

.√Gƒ°S óMCG É¡«∏Y ™bƒj ’ »àdGh
 ø«ª¡àªdG  ó`̀MG  ∫É`̀b  ôμfCG  Éª«ah
 Ωó≤Jh ó«°U áæ«Ø°S ¬jódh óYÉ≤àe ¬fEG
 IQGOE’  Ö`̀∏`̀£`̀H  2017  ¿ƒ`̀°`̀†`̀Z  »``a
 ≈∏Y  π°üëj  »μd  á«μª°ùdG  Ihô`̀ã`̀dG
 ó«°U  ∫Éée  »a  πª©∏d  ÖfÉLCG  ∫ÉªY
 Ö∏£dG ≈∏Y á≤aGƒªdG âªJh ∑Éª°SC’G
 º∏°ùJh  ∫ÉªY  á©HQCG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d
 ’EG  ∫ÉªY  3  Ö∏L  π©ØdÉHh  ÜÉ£îdG
 QGôb  Qó°U  2018  ΩÉY  ájÉ¡f  »a  ¬fCG
 É¡°ü«∏≤Jh  ádÉª©dG  ΩGó≤à°SG  πjó©àH
 ÜÉ£N ô««¨àH ΩÉ≤a ,§≤a ø«∏eÉY ≈dEG

 É`̀î`̀jQÉ`̀J ™``°``Vhh º`̀jó`̀≤`̀ dG OÉ`̀ª`̀ à`̀Y’G
 ôãcCG  ádÉªY  Ö∏L  ±ó¡H  ¬«∏Y  GójóL
 ºJh πª©dG ¥ƒ°S áÄ«¡d ÜÉ£îdG Ωóbh

.√ôeCG ±É°ûàcGh ¬Ñ∏W ¢†aQ
 ≈``̀dEG »``fÉ``ã``dG º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG QÉ```̀°```̀TCGh
 IhôãdG  IQGOEG  ≈``dEG  Ö∏£H  Ωó≤J  ¬``fCG

 Ö∏éd  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRƒ```̀H  á«μª°ùdG
 ¬fƒc  ó«°üdG  ∫Éée  »a  πª©∏d  ∫ÉªY
 π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SGh ó`̀«`̀°`̀U á`̀æ`̀«`̀Ø`̀°`̀S Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ójóL  QGô``̀ b  Qhó`̀°`̀ü`̀H  ó«ØJ  π`̀FÉ`̀°`̀SQ
 ,¢Vôà©j ºdh §≤a ø«∏eÉY ΩGó≤à°SÉH
 äQó°U  äÉÑ∏£dG  ¬ªjó≤J  ó©H  ¬fCG  ’EG

 øe  ∫ÉªY  3  ΩGó≤à°SG  ≈∏Y á≤aGƒe  ¬d
 ≈∏Y  äÓ`̀jó`̀©`̀J  …CÉ``̀H  Ωƒ`̀≤`̀j  ¿CG  ¿hO
 π°UGƒàa ,¬ÑfÉL øe áeó≤ªdG ¥GQhC’G
 Ö∏£dG ¬d Ωób …òdG ådÉãdG º¡àªdG ™e
 á≤aGƒªdG  âªJ  ¬`̀fCG  ô«NC’G  √ô`̀Ñ`̀NCGh

.∫ÉªY 3 ΩGó≤à°S’ ¬Ñ∏W ≈∏Y

»àæ«Ø``°S  »`̀Ñ`̀``̀``̀MÉ`̀``̀``̀°`̀U  ≈`̀∏`̀ ``̀Y  º`̀μ`̀``̀ë`̀``̀dG  ¢`̀ù`̀£`̀°`̀ù`̀``̀ZCG  25
á`̀«`̀μ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ihô```̀ã```̀dG äÉ``̀HÉ``̀£``̀N ô``̀jhõ``̀à``̀H ø`̀«`̀ª`̀¡`̀à`̀e ó`̀ «`̀ °`̀ U

 äQƒ````̀ gó````̀ J »```̀æ```̀jô```̀ë```̀H á`````HÉ`````°`````UEG
∫Ó``̀≤``̀à``̀°``̀S’G ´QÉ```̀ °```̀ T ≈``̀ ∏``̀Y ¬``̀JQÉ``̀ «``̀ °``̀ S

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
 »a  ábôØàe  äÉHÉ°UEG  ≈dG  »æjôëH  ÜÉ°T  ¢Vô©J

 QƒgóJ  ô``KEG  (ó``̀M’G)  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U  ø`̀e  IôμÑe  áYÉ°S

.∫Ó≤à°S’G ´QÉ°T ≈∏Y ¬JQÉ«°S

 ÉHÉ°T  ¿CG  ≈`̀dEG  çOÉë∏d  á«dhC’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh

 á©HÉ°ùdG  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a  ¬`̀JQÉ`̀«`̀°`̀S  Oƒ`̀≤`̀j  ¿É``̀c  É«æjôëH

 ÖÑ°ùHh  ∫Ó≤à°S’G  ´QÉ°T  ≈∏Y  ¢ùeG  ìÉÑ°U  ∞°üædGh

 á∏éY  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ó≤a  QhôªdG  áª¶fCÉH  ó«≤àdG  ΩóY

 ábôØàe  äÉHÉ°UEÉH  Ö«°UCGh  ¬JQÉ«°S  äQƒgóJh  IOÉ«≤dG

 äQô°†J  Éª«a  ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀ dEG  É`̀gô`̀KG  ≈∏Y  ¬∏≤f  º`̀J

.ábôØàe äÉ«Ø∏àH IQÉ«°ùdG

 IóéædG  áWô°T  çOÉëdG  ´ƒ`̀bh  Qƒa  äô°†M  óbh

 ø«M  ≈``̀dEG  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ô«°S  π«¡°ùàH  É``gOGô``aG  ΩÉ``̀bh

 âëàah  ,IQÉ«°ùdG  áMGRG  ºJh  QhôªdG  áWô°T  Qƒ°†M

.çOÉëdG ÜÉÑ°SG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG äÉ¡édG

 ¬JQÉ«``°S  äQƒ``góJ  ô``NBG  IÉ``éfh  ..
ø``jôëÑdG  è``«∏N  ≈``∏Y  äGô``e  Ió``Y
 ¢ùeCG ìÉÑ°U øe IôμÑe áYÉ°S »a ¬JQÉ«°S äQƒgóJ »æjôëH ÜÉ°T Ééf

.øjôëÑdG è«∏N ´QÉ°T ≈∏Y (óMC’G)
 ìÉÑ°U øe ∞°üædGh á°ùeÉîdG áYÉ°ùdG »a ¬JQÉ«°S Oƒ≤j ÜÉ°ûdG ¿Éch
 »a ÖÑ°ùJ IQÉ«°ùdG »a π∏N çóM ICÉéah øjôëÑdG è«∏N ´QÉ°T ≈∏Y ¢ùeCG
 ´ƒbh ¿hO  øe  É¡HÓ≤fG  ≈dEG  iOCG  Éªe  IOÉ«≤dG  á∏éY ≈∏Y Iô£«°ùdG  ¬fGó≤a

.Iô«Ñc äÉ«Ø∏àH IQÉ«°ùdG äQô°†J Éª«a äÉHÉ°UG
 π«¡°ùàH  ÉgOGôaG  ΩÉbh  IóéædG  áWô°T  äô°†M  çOÉëdG  ´ƒbh  Qƒah
 ≈dEG IQÉ«°ùdG IOÉYEG ºJ å«M QhôªdG áWô°T ∫ƒ°Uh ø«M ≈dG äGQÉ«°ùdG ô«°S
 á«ª°SôdG äÉ¡édG âëàa ∂dP ó©Hh ,´QÉ°ûdG øe É¡àMGRGh »©«Ñ£dG É¡©°Vh

.çOÉëdG ÜÉÑ°SG áaô©ªd ≥«≤ëàdG

øjƒYóªdG øe OóY ¬«a ∑QÉ``°T ±ÉaR πØM ÉeÉbCG ø«``°üî°T ∫É«M á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG

 á≤∏©àªdG äÉØdÉîª∏d …ó°üàdG »a πMGƒ°ùdG ôØN Oƒ¡L QÉWEG »a ¬fCÉH πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb ìô°U
 ôØN IOÉ«≤d á©HÉàdG …ôÑdG OÉæ°SE’G äÉjQhO áWô°T âæμªJ ó≤a ,¬«a áeóîà°ùªdG äGhOC’Gh ó«°üdÉH
 »YÉ≤dG  ôédG ∑ÉÑ°T á£°SGƒH √ó«°U ºJ ¿É«HhôdG øe ΩGôLƒ∏«c 200 »dGƒM §Ñ°V øe πMGƒ°ùdG

.¿ÉcRôc πMÉ°S ≈∏Y ∂dPh ,É¡eGóîà°SG ´ƒæªªdG
 »àdGh ó«°ü∏d áª¶æªdG äGQGô≤dGh ø«fGƒ≤dÉH IQÉëÑdG ΩGõàdG IQhô°V πMGƒ°ùdG ôØN óFÉb ócCGh
 äÓªëdG ¿CG ≈dEG kGô«°ûe ,áμ∏ªª∏d ájôëÑdG IhôãdG ≈∏Y ®ÉØëdGh ájôëÑdG áÄ«ÑdG ájÉªM ≈dEG ±ó¡J

.º¡≤ëH áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJGh ø«ØdÉîªdG §Ñ°†d Iôªà°ùe ájôÑdGh ájôëÑdG

 ¿É``̀ «``̀ Hhô``̀ dG  ø```̀ e  ΩGô``̀ Lƒ``̀ ∏``̀ «``̀ c  200  §``Ñ``°``V
á``̀ Ø``̀ dÉ``̀ î``̀ e á```̀ ≤```̀ jô```̀ £```̀ H √ó````̀«````̀ °````̀U º``````̀ J

 á«FÉæédG  á``dOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  ìô°U
 ¢UÉî°TCG 3 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG øe âæμªJ á«FÉæédG åMÉÑªdG áWô°T ¿CÉH
 ∫ÉLQ áØ°U ∫ÉëàfÉH º¡eÉ«≤d É keÉY 36h 28 ø«H ºgQÉªYCG ìhGôàJ

.√GôcE’ÉH …ƒ«°SBG øe »dÉe ≠∏Ñe ábô°Sh øeCG
 åMÉÑªdG áWô°T äô°TÉH á©bGƒdÉH ÆÓH »≤∏J ó©H ¬fCG í°VhCGh
 øY äôØ°SCG  »àdGh …ôëàdGh åëÑdG äÉ«∏ªY QƒØdG ≈∏Y á«FÉæédG
 ±É≤«à°SÉH º¡eÉ«b ø«ÑJh ,º¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh øjQƒcòªdG ájƒg ójóëJ
 ÜƒcQ  ¬æe  GƒÑ∏W  å«M  ,ø`̀eCG  ∫É`̀LQ  º¡fCG  ø«Yóe  ¬«∏Y  »æéªdG
 …òdG »dÉªdG ≠∏ÑªdG ábô°ùH GƒeÉbh É¡fƒ∏≤à°ùj GƒfÉc »àdG IQÉ«°ùdG

.≥WÉæªdG ióMEÉH ¬dGõfEG ºK øeh ¬JRƒëH ¿Éc
 ≈dEG á«FÉæédG ádOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉY ôjóe QÉ°TCGh
 á«°†≤dG  ádÉME’  G kó«¡ªJ  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`̀LE’G  ™«ªL  PÉîJG  ºJ  ¬fCG

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG

 áØ°U Gƒ∏ëàfG ¢UÉî°TCG 3 ≈∏Y ¢†Ñ≤dG
√GôcE’ÉH Éjƒ«°SBG Gƒbô°Sh øeCG ∫ÉLQ

 …ƒ`̀ «`̀ °`̀ SBG ≈`̀ ∏`̀ Y ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀ dG
 øjhô«¡dG  »JOÉe  ¬éjhôàd
ø«JQóîªdG  ƒ`̀``̀Ñ`̀°`̀û`̀``̀dGh

 á`̀eÉ`̀©`̀ dG  IQGOE’G  ΩÉ````Y  ô``̀jó``̀e  ìô``̀°``̀U
 áWô°T  ¿CÉ```H  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG  á````̀ dOC’Gh  åMÉÑª∏d
 ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  øe  âæμªJ  äGQóîªdG  áëaÉμe
 »JOÉªd èjhôàdÉH ¬eÉ«≤d  (É keÉY 28) …ƒ«°SBG
 ¬fCG  í°VhCGh.ø«JQóîªdG  ƒÑ°ûdGh  øjhô«¡dG
 ºJ  ¿CÉ°ûdG  Gò¡H  äÉeƒ∏©ªd  IQGOE’G  »≤∏J  ó©H
 ™ªLh  …ôëàdGh  åëÑdG  äÉ«∏ªY  Iô°TÉÑe
 ájƒg  ójóëJ  øY  äôØ°SCG  »àdG  äÉeƒ∏©ªdG
 ¬JRƒëHh  É°ùÑ∏àe  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dGh  QƒcòªdG
 á«dÉe  ≠dÉÑe  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,IQóîªdG  OGƒªdG
 IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  QÉ°TCGh.™«ÑdG  øe  á∏°üëe
 ≈`̀ dEG  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG  á````̀ dOC’Gh  åMÉÑª∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 PÉîJGh  äÉWƒÑ°†ªdG  ≈∏Y  ßØëàdG  ºJ  ¬`̀fCG
 ádÉME’ G kó«¡ªJ ,áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG



 á`̀ «`̀ dhDƒ`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ dG QÉ``````̀WEG »```̀a
 ¢`̀Uô`̀ë`̀J »``̀ à``̀ dG á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ácô°T  âeÉb  ó≤a  ,É¡«∏Y  ácô°ûdG
 ºYóH  (É`̀Ñ`̀dCG)  øjôëÑdG  Ωƒ«æªdCG
 ágÉ≤ædG  ÉeRÓÑH  ´ôÑàdG  èeÉfôH
 á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ¬à≤∏WCG  …ò`̀dG
 .øjôëÑdG  ´É``̀aO  Iƒ`̀≤`̀d  á«μ∏ªdG
 AGƒ∏dG  èeÉfôÑdG  Gò`̀g  ¢SCGôàjh
 øH ó`̀dÉ`̀N ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Qƒ`̀°`̀ù`̀«`̀ahô`̀H
 äÉeóîdG  ó`̀FÉ`̀b  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y
 OÉ`̀ °`̀ TCG …ò```̀ dG á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 äÉeóî∏d ÉÑdCG ácô°T óah IQÉjõH
 Gò¡d  É`̀¡`̀ª`̀YOh  á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG
 »HÉéjEG  QhO  ¬d  …òdG  ´hô°ûªdG
 ¢Shô«Ød …ó°üàdG Oƒ¡L óaQ »a

.ÉfhQƒc
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ≈≤àdGh
 ôjóªdGh »dÉ≤ÑdG »∏Y ÉÑdG ácô°ûd
 á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀ dG  Iô````FGó````d  …QGOE’G
 óªëe ÉÑdCG »a áÄ«ÑdGh áë°üdGh
 óFÉ≤d  »`̀æ`̀Ø`̀dG  óYÉ°ùªdÉH  π«∏N
 ó«ª©dG á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG
 »a ¢``̀û``̀ jhQO ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y Ö`̀«`̀Ñ`̀W
 ,øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀b  ≈Ø°ûà°ùe

 ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG AÉ``̀©``̀HQC’G Ωƒ``̀j ∂``̀ dPh
 å`̀ë`̀Ñ`̀d  2020  ¢``ù``£``°``ù``ZCG  5
 ÉÑdG  ø«H  ¿hÉ©àdG  πÑ°S  õjõ©Jh
 øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒb  ≈Ø°ûà°ùeh

.∫ÉéªdG Gòg »a
 ∫É``̀b ,Oó``̀ °``̀ü``̀ dG Gò````̀g »````̀ah
 ÉÑdG  ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 kÉ©«ªL  ø`̀ë`̀f{  :»`̀dÉ`̀≤`̀Ñ`̀dG  »`̀∏`̀Y
 ôîØd  ¬`̀fEGh  .kÉ©e  ô`̀eC’G  Gò`̀g  »a
 º`̀YO  »``a  É``Ñ``dCG  º¡°ùJ  ¿CG  ô`̀«`̀Ñ`̀c
 É¡dòÑj  »`̀à`̀dG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 Gòg ≈∏Y Ö∏¨à∏d øjôëÑdG ≥jôa

 .zAÉHƒdG
 ó«ª©dG  ìô`̀°`̀U  ¬à¡L  ø``eh
 :kÓFÉb  ¢`̀û`̀jhQO  ¬∏dGóÑY  Ö«ÑW
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  äò``î``JG  ó`̀≤`̀d
 áëFÉL áëaÉμe »a kÉª«μM kÉé¡f
 ¿hQhô°ùe  øëfh  19-ó`̀«`̀aƒ`̀c
 »àdG  á`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG  IQOÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG  √ò`̀¡`̀H
 Oƒ¡L  ºYód  ÉÑdG  É¡«∏Y  â`̀eó`̀bCG
 øe  á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ´ô`̀Ñ`̀à`̀dG è``̀eÉ``̀fô``̀H{ º```̀YO ∫Ó```̀N
 ô¡XCG  …ò`̀dGh  ,zágÉ≤ædG  ÉeRÓÑH
 ™e  πeÉ©àdG  »`̀a  Ió``̀YGh  èFÉàf

.zÉfhQƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG
 ¬∏dGóÑY Ö«ÑW ó«ª©dG ÉYOh
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L ¢```û```jhQO
 Gƒ`̀aÉ`̀©`̀ J ø```̀jò```̀dG ø`̀«`̀ª`̀ «`̀≤`̀ ª`̀ dGh
 É`̀fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀a ø`̀e kGô``̀NDƒ``̀e
 ΩódÉH  ´ô`̀Ñ`̀à`̀dG  º°ù≤H  ∫É°üJÓd
 á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG  äÉeóî∏d  ™HÉàdG
 ∂`̀dPh  17766279  º`̀bô`̀dG  ≈∏Y
 Oƒ`̀¡`̀L º````̀YO »```̀a á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀∏`̀ d
 ∫ÓN  ø`̀e  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üàdG
 ójõe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdGh  ´ôÑàdG

.äÉeƒ∏©ªdG øe

 ¢ùeCG  Ωƒj  zΩÉ©dG  øjôëÑdG  ô°TDƒe{  πØbCG  :á°UQƒÑdG  AGOCG
 •É≤f  4^08   √Qó`̀b  ´ÉØJQÉH  1^292^91  iƒà°ùe  óæY  ó`̀MC’G
 ô°TDƒe{  πØbCG  ø«M »a ,»°VÉªdG  ¢ù«ªîdG  Ωƒj ¬dÉØbEÉH  áfQÉ≤e
 √Qó`b  ¢VÉØîfÉH  603^67  iƒà°ùe  óæY  z»eÓ°SE’G  øjôëÑdG

.≥HÉ°ùdG ¬`dÉØbEÉH á`fQÉ≤`e á£≤f 0^83

economic@aakgroup.net

IóFÉØdG ô©°S ¢VÉØîfG
 ájOÉ°üàb’G  äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀dG  º``̀gCG  ø``̀Yh
 ≈∏Y É¡dÓ¶H »≤∏à°S »àdG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 ∫ÓN ø«eCÉàdG äÉcô°ûd ájôjó≤àdG áfRGƒªdG
 ∫ƒ≤j  2021/2020  πÑ≤ªdG  »dÉªdG  ΩÉ©dG
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  π«∏N  ±hDhQ  ≥`dÉîdGóÑY
 ¿EG{ ø«eCÉà∏d »Hô©dG ΩÉ©dG OÉëJÓd ≥HÉ°ùdG
 »Hô©dG  øWƒdÉH  AGƒ°S  ø«eCÉàdG  äÉcô°T
 äÉgƒjQÉæ«°S  ™°VƒH  âeÉb  »ªdÉ©dG  hCG
 »dÉªdG  ΩÉ©dG  ∫ÓN É¡dÉªYCG  ºéëd  IOó©àe
 Égó¡°ûJ  »`̀à`̀dG  äGQƒ`̀£`̀à`̀∏`̀d  É`̀ k≤`̀ah  πÑ≤ªdG
 πX  »a  á«©ªàéªdGh  ájOÉ°üàb’G  áMÉ°ùdG
 ≈∏Y  É`̀gô`̀«`̀KCÉ`̀Jh  É`̀ fhQƒ`̀c  áëFÉL  »°ûØJ
 äÉ«YGóJh  á«ªdÉ©dG  ¥Gƒ°SC’Gh  OÉ°üàb’G

.ø«eCÉàdG •É°ûf ≈∏Y ∂dP
 Égô«KCÉJ ™bƒàªdG äÉ«YGóàdG RôHCG øeh
 ¢VÉØîfG »a πãªàj á«dÉªdG äGô°TDƒªdG ≈∏Y
 øe  ∂``dP  ≈∏Y  ÖJôàj  É``eh  Ió`̀FÉ`̀Ø`̀dG  ô©°S
 ø«eCÉàdG äÉcô°T QÉªãà°SG óFGƒY »a ™LGôJ
 πFGóH  åëH  äÉcô°ûdG  ≈∏Y  Öéj  »àdGh
 √ô«KCÉJ  ¢ü«∏≤àd  ™LGôàdG  Gò`̀g  ¢†jƒ©àd

.zäÉcô°û∏d »æØdGh »dÉªdG AGOC’G ≈∏Y
 äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y Ö``̀é``̀j{ ±É```̀ °```̀VCGh
 ™°Vhh  á«é«JGôà°S’G  É¡££N  á©LGôe
 »àdG  ájOÉ°üàb’G  äÉ«YGóà∏d  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG

 ≈∏Y  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  øY  èàæà°S
 øe  å«M  ,»ªdÉ©dGh  »∏ëªdG  iƒà°ùªdG
 á«ªdÉ©dGh á«∏ëªdG ¥Gƒ°SC’G Qhôe ™bƒàªdG
 áé«àf  á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫ÓN  äÉHGô£°VÉH
 ¬LƒJ  πX  »a  á°UÉNh  ,äÉ«YGóàdG  √ò`̀g
 äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdGh  OGô``̀aC’G  ¢†©H
 ´É°VhC’G  á¡LGƒªd  ¥ÉØfE’G  ó«°TôJ  ƒëf
 ∫ƒNO ≈∏Y Égô«KCÉJh áægGôdG ájOÉ°üàb’G
 »àdG á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô````̀LE’Gh ,OGô```̀aC’G
 Gòg á¡LGƒªd É¡JÉ°ù°SDƒeh ∫hódG É¡JòîJG
 ø«eCÉàdG  äÉcô°T  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ¢Shô«ØdG
 á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG  ∫Ó``N  áÑ≤Y  ¬LGƒà°S
 ÖÑ°ùà«°S  Éªe  áægGôdG  ´É°VhCÓd  áé«àf
 ¿Gô`̀«`̀£`̀dGh IQÉ`̀é`̀à`̀ dG á`̀cô`̀M ™`̀LGô`̀ J »`̀ a
 ,äÉcô°ûdG  ∫É`̀ª`̀YCG  ºéM  »a  ôKDƒ«°S  Éªe
 πFÉ°Sƒd  äÉcô°ûdG  ¥ô£J  »Yóà°ùj  Gògh
 IójóL íFGô°T Üòéd áKóëà°ùe á«≤jƒ°ùJ

.zAÓª©dG øe

 …ƒédG øë°ûdG áYô°S
 πX  »a  øë°ûdG  ´Gƒ`̀fCG  π°†aCG  »g  Ée

?á«dÉëdG ±hô¶dG
 øë°ûdG  õ«ªàj{  ≥dÉîdGóÑY  Ö«éj
 á©jô°ùdG  áHÉéà°S’Gh  áYô°ùdÉH  …ƒédG
 ™∏°ùdG  π≤æc  ;ÇQÉ`̀£`̀ dG  π≤ædG äÉÑ∏£àªd

 ,Égô«Zh  á«Ñ£dG  OGƒªdG  hCG  ∞∏àdG  á©jô°S
 ¬Ñ°ûJ  …ƒédG  øë°ûdG  äGôFÉW  ¿EG  å«M
 É¡ª«ª°üJ  ºJ  ¬`̀fCG  ’EG  ,ájOÉ©dG  äGôFÉ£dG
 π≤ædG  äÉ«∏ªY  »a  Ωóîà°ùàd  ;É¡∏jƒëJ  hCG
 øe ¿ƒ`̀μ`̀ J É`̀¡`̀°`̀†`̀©`̀Hh ,ÜÉ``̀cô``̀dG ø``e k’ó```̀H
 äGôFÉW  »a  øë°ûdG  ºàj  óbh  ,òaGƒf  ô«Z

 Aõ`̀é`̀dG »`̀ a Iô`̀FÉ`̀£`̀dG π```NGO »`̀a ÜÉ``̀cô``̀dG
 QÉ«àNG  ºàjh  ÜÉcôdG  á©àeC’  ¢ü°üîªdG
 k’óH  ,ä’ÉëdG  ¢†©H  »a  …ƒédG  øë°ûdG
 ¿CG ™`̀e ,…ô`̀ë`̀ Ñ`̀ dGh …ô`̀ Ñ`̀ dG ø`̀ë`̀°`̀û`̀dG ø`̀e
 Oƒ©j  ∂dòa  É k«Ñ°ùf  ≈∏YCG  ¿ƒμJ  ób  ¬àØ∏c
 ºàj  »àdG  áYÉ°†ÑdGh  áæë°ûdG  ´ƒ`̀f  ≈``dEG

 π°üJ ¿CG Öéj »àdG á«æeõdG IóªdGh ,É¡∏≤f
 π≤æd  π`̀°`̀†`̀aC’G  QÉ«îdG  ¿EG  å«M  ,É¡dÓN
 ∂dòd  ,¢üNQC’G  ƒg  É kªFGO  ¢ù«d  ™FÉ°†ÑdG
 ™FÉ°†Ñ∏d  …ƒédG  øë°ûdG  ≈dEG  Aƒé∏dG  ºàj
 hCG  ¬cGƒØdÉc  áYô°ùH  ÉgójQƒJ  Öéj  »àdG
 …ôà°ûªdGh  ™FÉÑdG  π°†Øj  »àdGh  ,Ωƒë∏dG

 »`̀ah  áYô°ùH  π°üJ  ¿CG  AGƒ`̀°`̀S  ó`̀M  ≈`̀∏`̀Y
 ™FÉÑdG  π°üëj  ¿CG  π`̀LCG  øe  ¬°ùØf  Ωƒ«dG
 ≈∏Y  …ôà°ûªdG  π°üëjh  øªK  ≈∏YCG  ≈∏Y
 ádÉëdG  √ò¡H  ¬fCG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,êRÉW  èàæe
 √õcôe  ≈∏Y  ßaÉëj  ¿CG  Q qó°üªdG  øª°†«°S
 ¿ƒμj  ä’ÉëdG  ¢†©H  »ah ,¥Gƒ°SC’G  »a
 G kô©°S  Ö°ùfC’Gh  ´ô°SC’G  …ƒédG  øë°ûdG
 ;¿Rƒ`̀dG  áØ«ØN  áYÉ°†ÑdG  »a  ¿ƒμj  ∂`̀dPh
 ∞JGƒ¡dGh  Óãe  á«fhôàμdE’G  Iõ`̀¡`̀LC’É`̀c
 ≥``̀FÉ``̀Kh ¬``̀ jó``̀ d ø```̀e ∂```̀dò```̀ch ,á```̀dGƒ```̀é```̀dG
 É¡∏≤f  »`̀a  Ö`̀Zô`̀jh  Oô``W  hCG  äGóæà°ùeh
 …ƒédG  øë°ûdG  ¿ƒμ«°S  ,™jô°S  πμ°ûH
 ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh  .∂`̀dò`̀d  Ö°SÉæªdG  QÉ«îdG  ƒ`̀g
 »àdG  »g  ø«∏bÉædG  AÓª©dG  äÉLÉ«àMG  ¿CG
 π≤æd  øë°T  á∏«°Sh  π°†aCG  »`̀g  É`̀e  OóëJ
 ™FÉ°†ÑdG  ÖdÉ¨dG  »a  ¬fEG  å«M  ,º¡©FÉ°†H
 ,Iô«ÑμdG  áª«≤dGh áØ«ØîdG  ¿GRhC’G äGP
 ∫ÓN ô«°üb »æeR âbh »a É¡∏≤f Üƒ∏£ªdG

.G kƒL É¡∏≤f ºàj ,á∏jƒW äÉaÉ°ùe

øë°ûdG ¿ƒdƒf ´ÉØJQG
 ô«ãμdG  ∫ƒ°Uh  ô«NCÉJ  ÜÉÑ°SCG  »g  Ée

?ÉfhQƒc áëFÉL »°ûØJ ó©H ™FÉ°†ÑdG øe
 ∞`̀«`̀dÉ`̀μ`̀J ´É``̀ Ø``̀ JQG ≈````̀dEG ∂```̀dP ™``̀Lô``̀j
 ò«ØæJ  ≈∏Y  ô``KCG  …ò``dG  øë°ûdG  (¿ƒ`̀dƒ`̀f)

 º¶©e  øe  äÓ°UÉëdG  OGô«à°SG  äGQGô``̀b
 AÓ`̀ª`̀©`̀dG  ø``̀e  ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG  ¿EG  å`̀«`̀M ,∫hó````̀ dG
 äÉcô°ûa  ,∂dP  ≈∏Y  kAÉæH  º¡JGóbÉ©J  Gƒ¨dCG
 ¢†jƒ©àd  (¿ƒ``̀dƒ``̀æ``̀dG)  â`̀©`̀aQ  á`̀MÓ`̀ª`̀dG
 á«ªdÉ©dG IQÉéàdG ácôM ¢VÉØîfG ôFÉ°ùN
 ôKDƒ«°S Gògh ÉfhQƒc ¢Shô«ØH IôKCÉàªdGh
 »∏ëªdG  ™«æ°üàdG  äÉeÉN  äGOQGh  ≈∏Y
 ,áØYÉ°†e  ¿ƒμà°Sh  ,äGQOÉ°üdG  ÖfÉéH
 »YÉæ°üdG  ´É£≤dG  äÉHÉ°ùM  ∂Hô«°S  Éªe
 QÉ©°SCG  IOÉ``̀jR  ¿CG  Éªc  .∫hó``̀dG  º¶©e  »`̀a
 QÉ©°SCG IOÉjR ≈dEG …ODƒà°S ÉgQhóH øë°ûdG
 ™°Vh  Öéj  ¬«∏Y  AÉ`̀æ`̀Hh  ,É k«∏ëe  ™∏°ùdG
 ≥«°ùæàH  äÉ«à°ùLƒ∏d  á∏eÉμàe  áeƒ¶æe
 ,∂dòH  á«æ©ªdG  äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒ``̀dG  ø«H
 á«dhódG  äGô«¨àªdG  øe  IOÉØà°S’G  Öéjh
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  π©ØH  á∏°UÉëdG
 êÉàfE’G  äÉeõ∏à°ùe  áYÉæ°U  ø«WƒJ  ôÑY
 IOƒ``Lh  êÉ``à``fE’G  äÉ`̀bÉ`̀W  ™``̀aQh  ,É k«∏ëe
 IOÉ`̀YEG  Öéj  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,äÉéàæªdG
 á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G á`̀Ø`̀jô`̀©`̀J äGQGô````̀ b »``̀a ô`̀¶`̀æ`̀dG
 AÉ`̀°`̀û`̀fEG »``̀a ™`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dG ™``̀e ,äÉ``̀eó``̀î``̀dGh
 RÉ`̀¨`̀dÉ`̀H Iõ`̀¡`̀é`̀e ø`̀Ø`̀°`̀S ø`̀jƒ`̀ª`̀J äÉ`̀£`̀ë`̀e
 á«°ùaÉæJ  IOÉ``̀jR  »∏Y  πª©dGh  »©«Ñ£dG
 ôÑY IQÉéàdG äGô°TDƒe ø«°ùëJh ÅfGƒªdG

.OhóëdG

 :±hDhQ ≥dÉîdGóÑY ..¬àYô°ùd ™FÉ°†ÑdG π≤æd π°†aC’G QÉ«îdG …ƒédG øë°ûdG

 ÉfhQƒc ÖÑ°ùH ™LGôàJ ø«eCÉàdG äÉcô``°T äGQÉªãà``°SG óFGƒY

™FÉ°†ÑdG øe ô«ãc ô«NCÉJ »a ÖÑ°S øë°ûdG QÉ©°SCG IOÉjR

 ¢SÉÑY ∫Gƒf :QGƒ◊G äôLCG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  äÉ«YGóJ  πX  »a  »ªdÉ©dGh  »Hô©dG  ø«eCÉàdG  ™°Vh  ¿EG
 äÉ«YGóàdG √òg ¿EG å«M ,2021 – 2020 πÑ≤ªdG »dÉªdG ΩÉ©∏d É££Nh ô«jÉ©e ¢VôØj

 ájOÉ°üàb’G  äÉHGô£°V’G  ≈dEG  G kô¶f  ø«eCÉàdG  äÉcô°T  ∫ÉªYCG  ºéM  ¢†ØN  ≈dEG  äOCG
 äÉÄ«¡dG  ¿CG  Éªc  ,»ªdÉ©dGh  »∏ëªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  É¡æY  áéJÉædG  á«©ªàéªdGh
 AÓª©d  â£YCG  »Hô©dG  øWƒdG  ∫hO  º¶©ªH  ø«eCÉàdG  ´É£b  ≈∏Y  á«HÉbôdG  äÉ¡édGh
 äGAGô`̀LE’G  øª°V ø«eCÉàdG  ´hôa  øe  OóY  »a  •É°ùbCÓd  á«aÉ°VEG  OGó°S  á∏¡e  ´É£≤dG

 Ö°ùf ¢VÉØîfG ≈dEG äOCG ™Ñ£dÉH »àdG äÉ«YGóàdG √òg á¡LGƒªd ájRGôàM’G
 QGôb  ¿CG  Éªc  ,äÉcô°û∏d  »dÉªdG  AGOC’G  ≈∏Y  ôKDƒ«°S  Éªe  •É°ùbC’G  π«°üëJ
 ÉªH  QÉªãà°S’G  óFGƒY  ™LGôJ  ≈`̀dEG  iOCG  ∫hó`̀dG  √ò¡H  IóFÉØdG  ô©°S  ¢†ØN

.™LGôàdG Gòg ¢†jƒ©àd á∏jóH äGƒæb ≈dG äÉcô°ûdG ¬LƒJ Ö∏£àj

 zQÉμàHG{ èeÉfôH ≈Yôj áeGóà°ùªdG ábÉ£dG áÄ«g ¢ù«FQ

Ó`̀ «`̀ a º```̀q∏```̀°```̀ù```̀j z»````̀ æ````̀ Wƒ````̀ dG ø````jô````ë````Ñ````dG{
zÉ```̀ jGõ```̀ e{ ø``ª``°``V ¿ƒ``̀ «``̀ ©``̀ dG Iô`````̀ jO ´hô``̀ °``̀û``̀ª``̀H

 »∏Y  øH  ø«°ùëdG  óÑY  QƒàcódG  ájÉYQ  âëJ
 â≤∏WCG  ,áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG  áÄ«g  ¢ù«FQ  GRô«e
 zQÉμàHG{  èeÉfôH  ÜÉÑ°ûdG  ôjƒ£àd  z∑õ`̀jBG{  áª¶æe
 ±ó¡j  …ò`̀ dGh  ,≈``̀dhC’G  ¬àî°ùf  »a  ≥∏£æj  …ò`̀dG
 »NÉæªdG ô«¨àdG ∫ƒM ÜÉÑ°ûdG áÄa »Yh IOÉjR ≈dEG
 Gòg  »`̀a  º¡JGQÉ¡e  π≤°Uh  áeGóà°ùªdG  á`̀bÉ`̀£`̀dGh
 ìô£dG  ¥ôW  ≈∏Y  º¡ÑjQóJ  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ∫ÉéªdG
 Ió`̀jô`̀a  á°üæe ô`̀«`̀aƒ`̀J  ∫Ó``̀N ø`̀e ∂``̀ dPh ,∫É`̀ q©`̀Ø`̀ dG
 …hP  ÜÉÑ°ûdG  ø`̀e  ºgôFÉ¶f  ácQÉ°ûªH  á«°ùaÉæJ
 ø«°üàîeh  AGôÑN  ±Gô°TEÉHh  ∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’G
 É¡dÓN øe øμªàJ ,áeGóà°ùªdG ábÉ£dG ä’Éée »a
 ∫ƒ∏M  ºjó≤J  øe  èeÉfôÑdG  »a  ácQÉ°ûªdG  ¥ôØdG
 »NÉæªdG ô«¨àdG äÉ«YGóàd …ó°üà∏d ádÉ©ah IôμàÑe
 IOóéàªdG  ábÉ£dG  ∫ƒ∏M  øe  IOÉØà°S’G  ∫ÓN  øe

.ábÉ£dG IAÉØch
 »a  á«MÉààaG  áª∏c  GRô«e  QƒàcódG  ≈≤dG  óbh
 CGóH ,ó©H øY ºJ …òdG èeÉfôÑdG Gòg ø«°TóJ ájGóH
 áª¶æe  ¬jODƒJ  …òdG  º¡ªdG  QhódÉH  IOÉ°TE’ÉH  É¡«a
 ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀ah  ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  z∑õ``̀ jBG{
 ΩÉY  πμ°ûH  ÜÉÑ°ûdG  ôjƒ£àd  ¢Uƒ°üîdG  ¬`̀Lh
 á«∏Ñ≤à°ùe  Iô¶æH  É¡à«ªæJh  º¡JGQÉ¡e  ¬«LƒJh

 ,áeGóà°S’G  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùj  Ée  ∫ƒM  õ«côàdGh
 äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀Y  áeÉY  áëªd  ¬àª∏c  ∫Ó`̀N  Ωó`̀b  Éªc
 »a  áæª°†àªdG  ábÉ£dG  IAÉØch  IOóéàªdG  ábÉ£dG
 á£îdGh IOóéàªdG ábÉ£∏d á«æWƒdG á£îdG øe πc
 ºgCG  ≈∏Y  Aƒ°†dG  ≈≤dCGh  ,ábÉ£dG  IAÉØμd  á«æWƒdG

 »a  â≤≤ëJ  »àdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  äGRÉéf’G
 ºYódG  ≈∏Y  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  ôμ°Th  ó«©°üdG  Gòg
 QhO á«ªgCG ≈dEG kÉbô£àe ,äGQOÉÑªdG √ò¡d ôªà°ùªdG
 Óc  øe  IƒLôªdG  ±Gó``̀gC’G  ≥«≤ëJ  »a  ÜÉÑ°ûdG
 øe  º¡°ùj  ±ƒ°S  …ò`̀dG  ΩÉ¡dG  Qhó``̀dGh  ø«à£îdG
 áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG  πÑ≤à°ùe  »a  ÜÉÑ°ûdG  ¬dÓN

.áμ∏ªªdÉH
 øjôëÑdG ∑õjBG áª¶æe ¢ù«FQ ÜôYCG ¬ÑfÉL øe
 ¢ù«Fôd  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ôμ°T  ≠dÉH  ø`̀Y  ô«Ñ°T  ó`̀ª`̀MCG
 Gòg  ájÉYôH  ¬∏°†ØJ  ≈∏Y  áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG  áÄ«g
 øe  Ée  πμd  ôªà°ùªdG  ¬©«é°ûJh  ¬ªYOh  çóëdG
 á«æWƒdG  ±Gó``̀gC’G  ≥«≤ëJ  »a  áªgÉ°ùªdG  ¬fCÉ°T
 »a  ábÉ£dG  IAÉØch  IOóéàªdG  ábÉ£dG  ä’Éée  »a
 ±ƒ°S  ∑õ``jBG  áª¶æe  ¿G  ∫É`̀bh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«cGôà°TG Ωƒ°SQ …CG ¿hO øe èeÉfôÑdG Gòg ìô£J
 ≈àMh 2020 ¢ù£°ùZCG 9 øe IôàØdG ∫ÓN óàªjh
 ≈àM  17  øe  ájôª©dG  áÄØ∏d  2020  ¢ù£°ùZCG  31
 É¡dÓN  øe  ¢ùaÉæàJ  ,ø«°ùæédG  Óc  øe  ΩÉ`̀Y  25
 áæéd  πÑb  ø`̀e  zº¡JGQÉμàHG{  º««≤J  ºàjh  ¥ô`̀Ø`̀dG
 ábÉ£dG ∫Éée »a AGôÑîdGh ø«°üàîªdG øe º«μëJ

.áeGóà°ùªdG

 .GRô«e ø«°ùëdGóÑY .O |

Iƒ```̀b ≈``̀Ø``̀°``̀û``̀à``̀°``̀ù``̀e ™````̀ e ¿hÉ```̀ ©```̀ à```̀ J zÉ``````̀Ñ``````̀dCG{
zÉ`````̀fhQƒ`````̀c{ á``̀ë``̀aÉ``̀μ``̀ª``̀ d ø```jô```ë```Ñ```dG ´É```````̀ aO

 ¬ª«∏°ùJ   (NBB)»æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æH  ø∏YCG
 áæjóe  »`̀a  øFÉμdG  z¿ƒ`̀«`̀©`̀dG  Iô``̀jO{  ´hô°ûªH  Ó«a
 …QÉ≤©dG zÉjGõe{ èeÉfôH øª°V ∂dPh ,¥ôëªdG QÉjO
 ∂æHh ¿Éμ°SE’G IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ∂æÑdG øe Ωó≤ oªdG
 OóY Qƒ°†ëH Ó«ØdG  º«∏°ùJ  º°SGôe â qªJh .¿Éμ°SE’G
 »æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æH  ø`̀e  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  ø`̀e
 í«JÉØe  ºq∏°ùJ  …òdG  π«ª©dG  OÉ°TCGh  .¿Éμ°SE’G  ∂æHh
 Ö∏W äGAGôLEG áYô°Sh ádƒ¡°S ióªH ójóédG ¬dõæe
 ∑ÓàeÉH ø«ÑZGôdG øjôNB’G AÓª©dG ™ qé°Th ,πjƒªàdG
 ÉjGõe πjƒªJ ¢VôY øe IOÉØà°SÓd z¿ƒ«©dG IôjO{ π∏a
 ¿ƒ¶ë«°S º¡fCG ≈dEG G kô«°ûe ,z»æWƒdG øjôëÑdG{ øe
 Ωƒj »a ºàJ äÉ≤aGƒªH IRõ© oeh G kóL á«°Vôe áHôéàH
 á«≤ÑàªdG äGAGôLE’G ∫Éªμà°SG ÖfÉL ≈dEG ,óMGh πªY

.á«°SÉ«b Iôàa »a iôNC’G á«æ©ªdG äÉ¡édG ™e
 ∞«£∏dGóÑY  ìÉÑ°U  ìô`̀°`̀U  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 á«aô°üªdG  äÉeóî∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  »fÉjõdG
 ÉæàØ°üH{  : kÓFÉb  »æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æH  »a  OGôaCÓd
 ÜôbCG  ¿ƒμæd  Éæ«YÉ°ùe QÉWEG  øª°Vh ,»æWƒdG  ∂æÑdG
 ¿Éμ°SE’G  IQGRh  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉH  Éæªb  ,ÉæFÓªY  ≈`̀ dEG
 óYÉ°ùJ  ¿CG  É`̀¡`̀fCÉ`̀°`̀T  ø``e  á`̀«`̀∏`̀jƒ`̀ª`̀J  ∫ƒ`̀∏`̀M  º`̀jó`̀≤`̀à`̀d
 º¡d  »dÉãªdG  ∫õæªdG  ≈∏Y  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒªdG
 z»æWƒdG  øjôëÑdG{  AÓªY  ≈¶ë«°S  .º¡∏FGƒ©dh
 IôjO{  ™ªàée  »a  Ó«a  AGô°T  ≈dG  ¿ƒ©∏£àj  øjòdG
 ,¥ôëªdG  QÉjO  Ö∏b  »a  øFÉμdGh  ÜÉMôàdG  z¿ƒ«©dG
 áHôéJ º¡ëæªà°S »àdG á©FGôdG ÉjGõªdG øe áYƒªéªH

.zôª©dG â«H AGô°T óæY á°UÉN
 äÉbÓY  ¢ù«FQ  ¢ù«FQ  óªëe  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øeh
 ∂æH  »a  »dƒf{  :»æWƒdG  øjôëÑdG  ∂æH  »a  øFÉHõdG
 ,ΩGôμdG  ÉæFÓª©H  É k°UÉN  É keÉªàgG  »æWƒdG  øjôëÑdG
 á«dÉªdG  º¡JÉLÉ«àMG  á`̀aÉ`̀c  á«Ñ∏J  ≈∏Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀fh
 ÉfOQCG  ≥∏£æªdG  Gòg  øeh  .ΩGhó`̀dG  ≈∏Y  á«aô°üªdGh
 ,º¡JÉ©∏£J ÖcGƒJ á«aÉ°VEG äGõ«e º¡ëæªf ¿CG É k°†jCG
 ≈∏Y  ¥ƒÑ°ùe  ô«Zh  É kjô°üM  É k°VôY  º¡d  Ωó≤ of  å«M
 ójó°ùJ  ø`̀e  º`̀¡`̀FÉ`̀Ø`̀YEÉ`̀H  πãªàj  ,áμ∏ªªdG  iƒà°ùe
 π∏a  AGô°T  á«∏ªY  ΩÉ`̀ª`̀JE’  Üƒ∏£ªdG  Ωó≤ªdG  ≠∏ÑªdG

 Ωƒ°SQ áØ∏μJ ∂æÑdG π qªëJ ÖfÉL ≈dEG ,z¿ƒ«©dG IôjO{
 ,QÉ≤©dG  áª«b  øe  %1^7  áÑ°ùæH  …QÉ≤©dG  π«é°ùàdG
 QÉ©°SCGh  ,á°†Øîæe  IóFÉa  ä’ó©e  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 OGó°S Iôàa º¡ëæe øY kÓ°†a ,¢Vhô≤dG ≈∏Y á«°ùaÉæJ
 IhÓYh .É keÉY 25 ≈dEG π°üJ QÉ≤©∏d á«dÉªLE’G áª«≤dG
 z»æWƒdG øjôëÑdG{ AÓªY AÉØYEG É k°†jCG ºàj ,∂dP ≈∏Y
 º¡ëæe øY kÓ°†a ,¢Vô≤dG á∏eÉ©e Ωƒ°SQ ójó°ùJ øe
 QÉæjO  500  áª«≤H  áª«°ùb  øY  IQÉÑY  á«î°S  ájóg
 º¡dÉ≤àfG  π«¡°ùàd  »L …O ±ô°T ôéàe øe »æjôëH

.zójóédG ∫õæªdG ≈dG

 ø`̀ «`̀ Wƒ`̀ J Iô```̀«```̀Jh ™``jô``°``ù``J ìô``̀à``̀≤``̀j »``̀°``̀Vƒ``̀©``̀dG
ó`̀ YÉ`̀≤`̀ à`̀ dG ¥hó``̀æ``̀ °``̀U ó``̀ aô``̀ d É`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ dG ∞``̀ FÉ``̀ Xƒ``̀ dG

 Üƒ≤©j  ∫ÉªYC’G  πLQ  Ωó≤J
 äÉMGôàbG{ √ôÑàYG ÉªH »°Vƒ©dG
 ≥≤ëJ  ¿CG  øμªj  á©jô°Sh  áª¡e
 ¥hóæ°üd  É`̀jQƒ`̀a  É«dÉe  GOhOô``̀e
 π∏≤Jh  ¬à«fGõ«e  óaôJh  óYÉ≤àdG
 äGAGôLEG PÉîJG ≈dEG  áLÉëdG øe
 óYÉ≤àdG  ø°S  ™`̀aQ  πãe  á«Ø°û≤J
 ájƒæ°ùdG  IOÉ``jõ``dG  íæe  §``̀HQh
 ≥«≤ëàH  (%3)  ø`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀∏`̀d

.zájQÉªãà°SG óFGƒY ¥hóæ°üdG
 øe ¬````̀fEG »`̀°`̀Vƒ`̀©`̀ dG ∫É````̀bh
 ΩGõ``````dEG á``̀Mô``̀à``̀≤``̀ª``̀dG ∫ƒ``̀ ∏``̀ë``̀ dG
 ±QÉ°üªdG πãe iôÑμdG äÉcô°ûdG
 á«é«∏îdG  ä’É°üJ’G  äÉcô°Th
 IOÉ`̀jõ`̀H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »`̀a á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 ø««æjôëÑdG  ø«ØXƒªdG  áÑ°ùf

 ¿CG  Éë°Vƒe  ,É«∏©dG  IQGOE’G  »a
 »a Gó````MGh É`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H É`̀Ø`̀Xƒ`̀e{
 iôÑc ácô°T πNGO ™«aQ Ö°üæe
 á©HQCG »£°Sh ÖJGQ ≈∏Y π°üëj
 áÄ«¡dG ôjQÉ≤J Ö°ùëH QÉæjO ±’BG
 »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀∏`̀d á`̀eÉ`̀©`̀ dG
 Ö```̀ JGhô```̀ dG ∞``̀≤``̀°``̀S Ö``̀°``̀ù``̀ë``̀Hh
 º°üN  ºàjh  ,É«dÉM  ¬H  ∫ƒª©ªdG
 ¥hóæ°U  ídÉ°üd  ¬ÑJGQ  øe  %19

.zGQÉæjO 760 …CG ,óYÉ≤àdG
 ¥É``«``°``ù``dG »````a ±É`````̀°`````̀VCGh
 á«∏ª©dG  ∂`̀∏`̀à`̀d  É`̀≤`̀ ah  ¬```̀fCG  ¬```̀JGP
 ¿CG  iô``̀f  á£«°ùÑdG  á«HÉ°ùëdG
 Gò¡d  …óYÉ≤àdG  ∑Gôà°T’G  º°SQ
 IQGOE’G  »a  »æjôëÑdG  ∞XƒªdG
 äÉ`̀ °`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀e ió```̀MEÉ```̀ H É`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ dG

 ´ƒªée  ∫OÉ©j  ¢UÉîdG  ´É£≤dG
 ø«ØXƒe  10  äÉcGôà°TG  Ωƒ°SQ
 É«fódG  äGQGOE’G  »a  ø««æjôëH
 »`̀£`̀°`̀Sh á`̀£`̀°`̀Sƒ`̀à`̀ª`̀ dG ≈``̀à``̀Mh

.z!QÉæjO 400 º¡ÑJGhQ
 ≈dEG  É°†jCG  »°Vƒ©dG  É`̀YOh
 »àdG  á«ÑæLC’G  äÉcô°ûdG  ΩGõ``dEG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äÉ``cô``°``û``dG ¢`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀J
 äGQGOE’G  »a  É¡«ØXƒe  º¶©eh
 »a  ∑Gô`̀à`̀°`̀T’É`̀H  Ö`̀fÉ`̀LCG  É«∏©dG
 ≈∏YCG  áÑ°ùæH  óYÉ≤àdG  ¥hóæ°U
 ∫Ébh ,(%4) á«dÉëdG  áÑ°ùædG  øe
 äÉcô°ûdG  ∂∏J  ≥≤ëJ  ¿CG  ójôf{
 ¿CG  ’  ,á`̀ «`̀Yƒ`̀ f  á`̀fô`̀ë`̀H  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f
 »a  É`̀¡`̀jó`̀d  ¿ƒ«æjôëÑdG  ¿ƒ`̀μ`̀j
 Oó°ùJ ¿CGh ,ÖJGhôdG  º∏°S πØ°SCG

 ôFÉ°S  ø`̀Y  á«æ«eCÉJ  äÉ`̀cGô`̀à`̀°`̀TG
 »ª«¶æJ  QÉ`̀WEG  øª°V  ,É¡«ØXƒe
 ÖfÉLC’G  ácQÉ°ûe  º¶æj  ¢UÉN
 %19 áÑ°ùæH óYÉ≤àdG ¥hóæ°U »a

.zÉ°†jCG
 ∫Éb  á∏°U  …P  ó«©°U  ≈∏Y
 ôjôëJ øe ô«°V ’ ¬fEG »°Vƒ©dG
 ´É`̀£`̀≤`̀dG »``̀a Ö```̀JGhô```̀dG ∞`̀≤`̀°`̀S
 ºàj GPÉ`̀ª`̀d{ ±É`̀ °`̀VCGh ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 QÉæjO  ±’BG  á©HQCG  ≠∏Ñe  ójóëJ
 ÉeóæY ?ÖJGôdG ∞≤°ùd ≈∏YCG óëc
 hCG  8  ÖJGôH  ÉØXƒe  Éæjód  ¿ƒμj
 ¿ƒμ«°S  ôãcCÉa  QÉæjO  ±’BG  10
 ÓH ≈∏YCG »æ«eCÉàdG ¬cGôà°TG º°SQ
 60`dG  ôªY  ≈àM  πª©«°Sh  ,∂°T

.z65 `dG hCG

.±hDhQ ≥dÉîdGóÑY |
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حميدان يقوم بجولة مفاجئة للتاأكد من التزام املن�شاآت بحظر العمل وقت الظهرية

تنفيذ »6315« زيارة تفتي�شية وخمالفة »27« من�شاأة متجاوزة
القرار  لتطبيق  املبا�شرة  املتابعة  اإطار  يف 

حظر  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )3( رقم  الوزاري 

املك�شوفة  واالأماكن  ال�شم�س  اأ�شعة  حتت  العمل 

ظهًرا   12 ال�شاعة  من  الظهرية  فرتة  خالل 

�شهري  يف  ع�شًرا  الرابعة  ال�شاعة  وحتى 

والتنمية  العمل  وزير  قام  واأغ�شط�س،  يوليو 

حميدان،  علي  حممد  بن  جميل  االجتماعية، 

العمل  مواقع  من  لعدد  مفاجئة  ميدانية  بجولة 

اأم�س االأحد، لالطالع عن  االن�شائية، وذلك ظهر 

مدى التزام املن�شاآت املعنية بتنفيذ القرار، حيث 

ال�شالمة  وم�شريف  امل�شوؤولني  من  عدد  رافقه 

املهنية بالوزارة. 

من  بعدد  اجلولة  خالل  حميدان  والتقى 

على  اطالعه  مت  حيث  العمل،  مواقع  م�شريف 

مواقع  يف  من�شاآتهم  اتخذتها  التي  االإجراءات 

ال�شليمة  العمل  بيئة  تاأمني  ل�شمان  العمل، 

وو�شائل  كفاءة  وحت�شني  للعمال،  واالآمنة 

اإ�شافة  املهنية،  االإ�شابات  من  للحد  الوقاية 

على  العاملني  تدريب  يف  املبذولة  اجلهود  اإىل 

االإ�شعافات االأولية للوقاية من احلوادث املهنية.

وقد نّفذت وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

)6315( زيارة تفتي�شية منذ بدء �شريان القرار 

خمالفة  خاللها  من  مت  املا�شي،  يوليو  مطلع 

)27( من�شاأة فقط، فيما بلغ عدد العمال املخالفني 

اإحالة  �شيتم  تاريخه، حيث  عامالً، حتى   )37(

املخالفني اإىل الق�شاء التخاذ االإجراءات القانونية 

بحقهم.

وزير  اأ�شاد  الزيارة،  بعد  له  ت�شريح  ويف 

ال�شركات  بالتزام  االجتماعية  والتنمية  العمل 

قرار  بتطبيق  بزيارتها  قام  التي  واملوؤ�ش�شات 

القرار  اأن  موؤكًدا  الظهرية،  وقت  العمل  حظر 

يعد من القرارات املهمة التي تنطوي على اأبعاد 

اإن�شانية من جهة، ومكت�شبات اأخرى على �شعيد 

بثناء  حظي  ما  وهو  االإنتاجية،  وترية  زيادة 

اأن  التجربة  اأثبتت  اإذ  العمل،  اأ�شحاب  قبل  من 

اأن  اإىل  م�شرًيا  اجلميع،  �شالح  ي�شب يف  القرار 

املوؤ�ش�شات وال�شركات العاملة بالقطاع اخلا�س 

من  الوقت  العمل يف  باإعادة جدولة  تقوم  باتت 

كل عام مبا ي�شمن اجناز امل�شاريع دون تاأخري، 

�شحتهم  و�شمان  العمال  حماية  اأن  اإىل  الفًتا 

يحر�س  التي  االأولويات  من  هي  و�شالمتهم 

يف  جمدًدا  بها،  وااللتزام  التقيد  على  اجلميع 

هذا ال�شياق، التاأكيد على اأن الوزارة لن تتهاون 

و�شبط  ور�شد  التفتي�شية  الزيارات  تكثيف  يف 

املخالفني للقرار، و�شتقوم باتخاذ كل االإجراءات 

القانونية حلماية العمال و�شمان �شالمتهم.

»امللكية« تدر�س عالج جرحى لبنانيني يف البحرين.. نا�شر بن حمد:

ع���اه���ل ال����ب����الد ال����ق����دوة يف ال���ع���ط���اء وال���ع���م���ل الإن�������ش���اين
رفع �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

ممثل جاللة امللك لالأعمال االإن�شانية و�شوؤون 

ال�شباب عظيم ال�شكر وبالغ التقدير واالمتنان 

امللك حمد  ال�شامي ل�شاحب اجلاللة  املقام  اإىل 

بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى الرئي�س 

االإن�شانية  لالأعمال  امللكية  للموؤ�ش�شة  الفخري 

النبيلة  االإن�شانية  جاللته  مبادرات  على 

املنكوبني،  واإغاثة  م�شاعدة  يف  وامل�شتمرة 

والذي يعك�س مواقف مملكة البحرين امل�شّرفة 

االأخوية  الروابط  من  انطالًقا  ال�شعوب  جتاه 

واالإن�شانية التي جتمع خمتلف دول و�شعوب 

ال�شكر  بخال�س  �شموه  تقدم  كما  العامل. 

والتقدير اإىل جاللة امللك املفدى على ما تف�شل 

يبذلها  التي  باجلهود  اإ�شادة  من  جاللته  به 

لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  قيادة  يف  �شموه 

جاللته  توجيهات  تنفيذ  و�شرعة  االإن�شانية 

االإن�شانية  امل�شاعدات  تو�شيل  يف  ال�شامية 

جمهورية  يف  لالأ�شقاء  العاجلة  واالإغاثية 

لبنان ال�شقيقة جراء االنفجار الكبري والكارثة 

االإن�شانية التي تعّر�شت لها العا�شمة بريوت. 

وقال �شموه اإن ما تف�شل به �شيدي جاللة 

اإ�شادة بدور  امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه من 

�شموه  بقيادة  االإغاثي  املوؤ�ش�شة  عمل  فريق 

ويجعلنا  �شدورنا  على  جميًعا  ن�شعه  و�شام 

اجلهد  ن�شاعف  باأن  كبرية  م�شوؤولية  اأمام 

وتعاىل  �شبحانه  اهلل  ون�شاأل  والعطاء  والبذل 

باأن يوفقنا يف اأعمالنا واملهام املناطة بنا واأن 

نكون عند ح�شن ظن جاللته، معاهدين جاللته 

ببذل املزيد من اجلهد والعمل بكل جد واجتهاد 

خلدمة مملكتنا الغالية يف ظل قيادة جاللته. 

القدوة  املفدى  امللك  جاللة  باأن  �شموه  موؤكًدا 

االإن�شاين  العمل  يف  والعطاء  اجلد  يف  واملثل 

ومد يد العون للمحتاجني وقد ظهر هذا جلًيا 

يد جاللته  تكون  التي  املواقف  من  العديد  يف 

وتقدمي  للجميع  باخلري  ممدودة  البي�شاء 

لل�شعوب  والتنموية  االإن�شانية  امل�شاعدات 

خمتلف  يف  وال�شديقة  ال�شقيقة  والدول 

املنا�شبات.

م�شطفى  الدكتور  اأ�شاد  جانبه  ومن 

لالأعمال  امللكية  للموؤ�ش�شة  العام  االأمني  ال�شيد 

االإن�شانية بهذا التقدير املحفز جلميع منت�شبي 

االإن�شانية  املواقف  مثمًنا  امللكية،  املوؤ�ش�شة 

العون  يد  مد  يف  الفدى  امللك  جلاللة  النبيلة 

ال�شقيقة  والدول  لل�شعوب  وامل�شاعدة 

حر�س  تعك�س  والتي  املنكوبة  وال�شديقة 

للجميع  وامل�شاعدة  العون  تقدمي  على  جاللته 

انطالًقا من الروابط االأخوية واالإن�شانية التي 

على  وتاأكيًدا  العامل  �شعوب  خمتلف  جتمع 

العالقات االأخوية بني مملكة وتلك الدول. 

وبنّي الدكتور م�شطفى ال�شيد باأن املوؤ�ش�شة 

تدر�س  ال�شحة  وزارة  مع  بالتن�شيق  امللكية 

االأ�شقاء  من  وامل�شابني  اجلرحى  من  عدد  نقل 

م�شت�شفيات  يف  العالج  لتلقي  اللبنانيني 

اإىل  خا�س  طبي  فريق  وابتعاث  البحرين، 

جمهورية لبنان ال�شقيقة للم�شاهمة يف جهود 

االإنقاذ وعالج امل�شابني.

ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  اأ�شاد  كما 

املواطنني  قبل  من  الكرمي  ال�شعبي  بالتجاوب 

وامل�شاهمة  الدعم  على  وحر�شهم  وتعاطفهم 

االأ�شقاء  مع  والوقوف  الوطنية  اجلهود  يف 

باأن هناك جلنة  يف لبنان يف حمنتهم، موؤكًدا 

وطنية قائمة وعلى اأمت اال�شتعداد للعمل ب�شكل 

التوجيهات  �شدور  حال  يف  و�شريع  فوري 

ال�شابقة  احلمالت  من  اخلربة  ولديها  الالزمة 

اأخرى،  دول  و  وال�شومال  فل�شطني  دعم  يف 

لالأعمال  امللكية  املوؤ�ش�شة  باأن  مو�شًحا 

االإن�شانية بقيادة �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد 

اآل خليفة تدر�س حالًيا جميع االحتماالت مبا 

يف ذلك امل�شاهمة يف الربنامج الر�شمي الإعادة 

اإعمار لبنان وفًقا للظروف التي متر بها لبنان 

يف الوقت الراهن. 

مملكة  باأن  ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  واأكد 

البحرين ملًكا وحكومًة و�شعًبا تقف اإىل جانب 

وحمبة  قوة  بكل  ال�شقيق  اللبناين  ال�شعب 

لتقدمي اأف�شل امل�شاعدات كما عودنا جاللة امللك 

البحرين  جهود  باأن  موؤكًدا  ذلك،  على  الفدى 

م�شتمرة.

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد
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يوفر 600 موقف لل�سيارات

افتتاح مبنى مواقف ال�سيارات متعدد الطوابق بـ»ال�سلمانية«

ال�سحة فائقة بنت �سعيد  افتتحت وزيرة 

متعدد  ال�سيارات  مواقف  مبنى  اأم�س  ال�سالح 

الطوابق مبجمع ال�سلمانية الطبي والذي قامت 

)اإدامة(  العقاري  لال�ستثمار  البحرين  �سركة 

البحرين  ممتلكات  ل�سركة  العقاري  الذراع 

القاب�سة بتطويره واإجنازه بعد ا�ستكمال كافة 

االأعمال االإن�سائية لهذا امل�سروع اجلديد.

ال�سيخ   وخالل االفتتاح الذي مت بح�سور 

رئي�س جمل�س  اآل خليفة  بن عبدالعزيز  ه�سام 

من  وعدد  احلكومية  امل�ست�سفيات  اأمناء 

عبدالعزيز  واأمني  ال�سحة،  بوزارة  امل�سوؤولني 

)اإدامة(  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  العري�س 

وزيرة  اأكدت  بال�سركة،  امل�سروع  وم�سوؤويل 

توفري  �ساأنه  من  املبنى  هذا  افتتاح  اأن  ال�سحة 

يقدمها  التي  احليوية  الطبية  للخدمات  الدعم 

جممع ال�سلمانية الطبي من خالل توفري مواقف 

ال�سيارات الوا�سعة واحلديثة مع ردهات مكيفة 

وبوابات زجاجية متحركة لكل من العاملني يف 

املجمع واملر�سى والزوار على حٍد �سواء.

املبنى  هذا  تنفيذ  اإن  الوزيرة  وقالت   

�سي�ساهم يف حتقيق ر�سا وراحة كافة املر�سى 

من  الطبي  ال�سلمانية  جممع  على  واملرتددين 

توفريها  يتم  التي  واخلدمات  املرافق  خالل 

لتوفري  امللحة  للحاجة  تلبيته  خا�سة يف ظل 

يف  �سي�سهم  مما  لل�سيارات،  اإ�سافية  مواقف 

حتقيق اأعلى م�ستويات الكفاءة يف املجمع الذي 

والتاأهيلية  والعالجية  الطبية  خدماته  يقدم 

لكافة املواطنني واملقيمني مبملكة البحرين.

مع  املثمر  بالتعاون  الوزيرة  واأ�سادت   

من  مت  التي  والكفاءة  والدقة  )اإدامة(  �سركة 

املحدد  الوقت  يف  امل�سروع  هذا  اإجناز  خالل 

امل�سروع  هذا  اأن  موؤكدًة  الالزمة،  وبال�سرعة 

يف  احلكومية  والروؤى  اخلطط  جناح  يعك�س 

ال�سحية  للخدمات  الو�سول  �سهولة  حتقيق 

كما يعترب جزءاً ال يتجزاأ من منظومة التطوير 

التي  املهمة  واملبادرات  املتوا�سلة  والتحديث 

امل�ستدامة  التنمية  عجلة  ا�ستمرار  جت�سد 

تقدمي  واآليات  �سبل  حت�سني  نحو  والعمل 

اخلدمة ال�سحية والعالجية مبا يلبي خمتلف 

احتياجات املر�سى من املواطنني واملقيمني.

التنفيذي  الرئي�س  اأكد  جهته  من   

العقاري  لال�ستثمار  البحرين  ل�سركة 

جناح  يعك�س  امل�سروع  ا�ستكمال  اأن  )اإدامة(، 

والتطويرية  اال�ستثمارية  اال�سرتاتيجيات 

امل�سروع  هذا  اإجناز  اأن  اإىل  م�سرياً  لل�سركة، 

اإدامة  ل�سركة  جديدة  فارقة  عالمة  ي�سكل 

كم�ستثمر ومطّور ا�سرتاتيجي يف قطاع الُبنية 

التحتية يف اململكة. 

االأعمال  من  االنتهاء  مت  قد  باأنه  وبني   

املا�سي،  يوليو  �سهر  نهاية  مع  االإن�سائية 

 2020 اأغ�سط�س  �سهر  يف  افتتاحه  مت  حيث 

كما هو خمطط له م�سبقاً بالرغم من الظروف 

والتحديات احلالية التي تواجهها دولة العامل 

مبا فيها مملكة البحرين.

واالعتزاز  الفخر  عن  العري�س  واأعرب   

حول  يتمحور  الذي  امل�سروع  هذا  باإجناز 

االأوىل  بالدرجة  ويعك�س  البحريني  املجتمع 

مدى اهتمام والتزام ال�سركة بالتقدم الذي مت 

اإحرازه والذي يعزز مدى التزام اإدامة بتوفري 

بنية حتتية متطورة.

 اجلدير بالذكر باأن هذا امل�سروع يعمل على 

تلبية الطلب املتزايد على مواقف ال�سيارات يف 

جممع ال�سلمانية الطبي من خالل توفري 600 

م�ساحتها  تبلغ  اأر�س  على  لل�سيارات  موقف 

7 اآالف و410 اأمتار مربعة وقد مت ت�سميمها 

للمنطقة  الن�سيج احل�سري  اإىل  ُت�سفي  بحيث 

املرور  ولت�ساعد على تخفيف وت�سهيل حركة 

واملنطقة  الطبي  ال�سلمانية  جممع  �سمن 

املحيطة به، كما يت�سمن املبنى مرافق خدمية 

اأخرى.

وزير الإعالم: نعتز مببادرات

خالد بن حمد لدعم ال�سباب البحريني

حممد  بن  علي  االإعالم  وزير  اأعرب 

باملبادرات  واعتزازه  فخره  عن  الرميحي، 

اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ  ل�سمو  الرائدة 

خليفة النائب االأول لرئي�س املجل�س االأعلى 

لل�سباب والريا�سة رئي�س اللجنة االأوملبية 

البحريني  ال�سباب  دعم  يف  البحرينية، 

املزيد  لتحقيق  وقدراتهم  مواهبهم  و�سقل 

من االإجنازات واملكت�سبات الوطنية.

�سمو  مبادرات  اأن  االإعالم  وزير  واأكد 

من  تعزز  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ 

اجلاللة  �ساحب  وتوجيهات ح�سرة  روؤى 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

يف  اال�ستثمار  يف  ورعاه،  اهلل  اأيده  املفدى 

ال�سباب ومنحهم الفر�س للعمل وامل�ساركة 

الفاعلة يف املجتمع كونهم النواة احلقيقية 

يف  وامل�ساهمة  والتطوير  البناء  عملية  يف 

دفع عجلة التقدم واالرتقاء بهذا الوطن.

�سمو  توجيه  االإعالم  وزير  وثَمّن 

باإطالق  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�سيخ 

تاأتي  والتي  البيت،  يف  #موهبتك  مبادرة 

املتميزة ملوا�سلة  اإطار مبادرات �سموه  يف 

اأن  موؤكًدا  بهم،  واالهتمام  ال�سباب  دعم 

ل�سعار  تعزيًزا  ياأتي  امل�سابقة  هذه  اإقامة 

العمل  موا�سلة  خالل  من  بعزم  #نوا�سل 
اأجواء ت�سمن �سالمة اجلميع  واالإجناز يف 

وحتقق التباعد االجتماعي الذي ي�ساهم يف 

مكافحة جائحة كورونا تنفيًذا لالإجراءات 

برئا�سة  التن�سيقية  اللجنة  اتخذتها  التي 

ملواجهة  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

هذه اجلائحة.

مبادرة  باأهداف  االإعالم  وزير  واأ�ساد 

االأجواء  تهيئة  يف  البيت  يف  #موهبتك 
والطاقات  املواهب  الكت�ساف  املالئمة 

ال�سبابية من خالل من�سات جديدة ت�سجع 

املواهب  واإظهار  املناف�سة  على  ال�سباب 

يتحلى  جيل  تكوين  يف  ت�ساهم  التي 

الفاعلة واحلقيقية يف  وامل�ساركة  بالثقافة 

بناء وتطوير املجتمع.

كل  �ست�سخر  االعالم  وزارة  اأن  واأكد 

#موهبتك  مبادرة  جناح  لدعم  االإمكانات 

امل�سابقة  تغطية  خالل  من  البيت  يف 

لنقل  متكامل  ا�ستديو  وتخ�سي�س 

للجنة  متمنًيا  النهائية،  املرحلة  مناف�سات 

امل�سابقة  على  القائمني  وجميع  املنظمة 

التوفيق والنجاح.

وزيرة ال�سحة التقت وفًدا طبًيا اإماراتًيا ووفًدا من �سركة �سينية 

التعاون ب�ساأن املرحلة الثالثة للتجارب على لقاح »كورونا«

�سعيد  بنت  فائقة  ال�سحة  وزيرة  التقت 

الوزارة  بديوان  مبكتبها  اأم�س  ظهر  ال�سالح 

نوال  الدكتورة  من  كال  �سم  اإماراتي  وفد  مع 

يف  الطبية  خليفة  ال�سيخ  مدينة  من  الكعبي 

االكلينيكية  االإدارة  جلنة  ورئي�سة  اأبوظبي 

مدير  زاهر  وليد  والدكتور  للـ»كوفيد-19«، 

العربية  االإمارات  بدولة  االبحاث  جمموعة 

برئا�سة  زائر  �سيني  ووفد  ال�سقيقة  املتحدة 

�سينوفارم  ب�سركة  البيولوجي  الق�سم  رئي�س 

الدكتورة  بح�سور  وذلك  ال�سينية،  لالأدوية 

مرمي الهاجري الوكيل امل�ساعد لل�سحة العامة، 

وذلك ال�ستعرا�س ومناق�سة التعاون بني مملكة 

املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  مع  البحرين 

ال�سقيقة من خالل �سركة جي 42، ب�ساأن البدء 

ال�سريرية  الثالثة للتجارب  اإدخال املرحلة  يف 

لقاح لفريو�س كورونا )كوفيد-19( يف  على 

البحرين.

ال�سحة  وزيرة  رحبت  اللقاء  وخالل 

باحل�سور م�سرية اإىل جهود البحرين املبذولة 

)كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س  ملكافحة 

ل�سحة و�سالمة اجلميع.

وا�سادت الوزيرة ال�سالح بالتعاون املتميز 

على  ا  وخ�سو�سً واالمارات  البحرين  بني 

وتطبيق  اخلربات  وتبادل  البحثي  ال�سعيد 

اكت�ساف  فحو�سات  الإجراء  املتقدمة  التقنيات 

االإ�سابة بالفريو�س، منوهة باأهمية ا�ستمرارية 

اال�سرتاتيجية  العالقات  لتطوير  العمل 

العامل  تاأثر  والتعاون امل�سرتك خا�سة يف ظل 

بجائحة »كوفيد-19«.

بالغ  عن  الزائر  الوفد  عرب  جانبه  من 

ح�سن  على  ال�سحة  لوزيرة  والتقدير  ال�سكر 

يف  البحرين  بتجهيزات  م�سيدين  اال�ستقبال، 

هذا ال�ساأن، متطلعني اإىل حتقيق نتائج مثمرة 

خالل املرحلة الثالثة للتجارب ال�سريرية على 

لقاح لفريو�س كورونا يف مملكة البحرين. كما 

مت خالل اللقاء االإ�سارة اإىل جتربة االإمارات يف 

التجارب ال�سريرية، و�سبل اال�ستفادة منها.

البث املبا�سر ال�سبيل الأجنح ملكافحة »كورونا«.. د. العري�ض لـ»الأيام«:

ـــرة ـــّغ اإحــــــيــــــاء مـــو�ـــســـم عـــــا�ـــــســـــوراء مـــــع الـــعـــائـــلـــة املـــ�ـــس
حممد بحر:

اأكد د. ح�سن العري�س رئي�س ماأمت العري�س 

اأبوابها الإحياء مو�سم  يف املنامة اأن فتح املاآمت 

عا�سوراء يف ظل الظروف اال�ستثنائية الراهنة 

عواقب  اإىل  �سيوؤدي  اململكة  بها  متر  التي 

وخيمة، ويعوق جهود مكافحة تف�سي فريو�س 

كورونا »كوفيد-19«.

لـ»االأيام«  ت�سريح  يف  العري�س  د.  وقال 

اإن التجارب ال�سابقة التي عا�ستها البحرين يف 

التجمعات  اأن  اأثبتت  واالأ�سحى  الفطر  اأعياد 

امل�ستمر  التف�سي  وراء  الرئي�س  ال�سبب  كانت 

ال�سعوبة  من  اأن  كما  كورونا،  لفريو�س 

ال�سيطرة على االأو�ساع يف حال فتح املاآمت يف 

الطبية  الدرا�سات  اأكدت  كذلك  الراهن،  الوقت 

يف  رئي�ًسا  �سبًبا  تعد  التجمعات  اأن  العاملية 

تف�سي العدوى وحذرت من التهاون يف تطبيق 

قواعد التباعد االجتماعي.

اأن  اإىل  العري�س  ماأمت  رئي�س  واأ�سار 

عا�سوراء ال ُتعد ممار�سات ج�سدية واجتماعية 

فح�سب، واإمنا مبادئ وقيم را�سخة يف الوجدان 

االإ�سالمي ويف ال�سمري االإن�ساين، فيمكن للفرد 

تكرار جتربة اأعياد الفطر واالأ�سحى من خالل 

العائلة  على  عا�سوراء  ذكرى  اإحياء  اقت�سار 

املقيمة يف م�سكن واحد، حتى متر هذه اجلائحة 

ب�سالم دون اأن نفقد املزيد من االأرواح العزيزة، 

االإ�سابات  قائمة  يف  جديدة  اأرقام  وت�سجيل 

اجلديدة، وال بد من االلتزام بتوجيهات الفريق 

الطبي، ف�سغله ال�ساغل ليالً ونهاًرا هو ال�سعي 

بالفريو�س  االإ�سابات  اأعداد  ت�سفري  نحو 

امل�ستجد.

واأ�ساف د. ح�سن العري�س اأن البث املبا�سر 

خالل �سهر رم�سان الف�سيل اأثبت جناحه، وقد 

اإقباالً وا�سًعا من معظم �سرائح املجتمع،  القى 

الظرف  التجربة يف هذا  تكرار  ال�سري من  فما 

كورونا  عدوى  لتف�سي  منًعا  اال�ستثنائي، 

وحفاًظا على ال�سحة العامة؟ على اأن نعود يف 

اأف�سل وقد  املقبلة بحال  العا�سورائية  املوا�سم 

�سادت ال�سحة والعافية على اجلميع، ومتّكن 

الفريق الطبي بتكاتفنا جميًعا من الق�ساء على 

جائحة كورونا.

ح�سن العري�ض

ال�سيخة مي تدعو

لإغاثة الرتاث العاملي يف �سنعاء القدمية

اآل  حممد  بنت  مي  ال�سيخة  اأعربت 

خليفة رئي�سة جمل�س اإدارة املركز االإقليمي 

العميق  قلقها  عن  العاملي  للرتاث  العربي 

مبدينة  حلقت  التي  اجل�سيمة  االأ�سرار  من 

واالأمطار  ال�ّسيول  جّراء  التاريخية  �سنعاء 

اليمنية  العا�سمة  �سهدتها  التي  الغزيرة 

خالل االأيام املا�سية. 

مدينة  ن�ساهد  اأن  »يوؤملنا  وقالت: 

العربية تفقد جزًءا  اأخرى من مدننا  عريقة 

داعية  االأ�سيلة«،  التاريخية  مالحمها  من 

العاملي  االإن�ساين  بالرتاث  املعنيني  جميع 

املجتمع  اإنقاذ  اأجل  من  العاجل  التحّرك  اإىل 

الثقافية  ومقّوماته  �سنعاء  يف  اليمني 

والعمرانية. واأ�سارت اإىل اأن املدن التاريخية 

متّيز  التي  الرتاثية  العنا�سر  اأهم  اأحد  تعد 

العربية،  الدول  يف  احل�ساري  االإرث 

م�سوؤولية  و�سونها  حمايتها  اأن  مو�سحة 

م�سرتكة حملية وعاملية على حد �سواء. 

قد  التاريخية  �سنعاء  مدينة  وكانت 

باأمطار  ملنخف�س جوي م�سحوب  تعر�ست 

ت�سبب  مما  عارمة،  �سيول  اإىل  اأدت  غزيرة 

املدينة  وفقدان  ال�سحايا  ع�سرات  ب�سقوط 

بها  ت�ستهر  التي  العتيقة  البيوت  من  لعدد 

هذا  منها،  اآخر  كبري  عدد  وت�سرر  املدينة، 

اإ�سافة اإىل ت�سّدع �سور �سنعاء القدمي الذي 

ا باالنهيار. بات مهدًدّ

ال�سيخة مي بنت حممد

وزير الرتبية ي�سارك يف منتدى »الألك�سو«

تعزيز البنى التحتية للتعلم عن ُبعد

رئي�س  والتعليم  الرتبية  وزير  �سارك 

علي  بن  ماجد  العايل  التعليم  جمل�س 

احلادي  املوؤمتر  رئي�س  باعتباره  النعيمي، 

العرب، يف  والتعليم  الرتبية  لوزراء  ع�سر 

املنتدى االفرتا�سي »تاأثري اأزمة كوفيد-19 

مناق�سة  على  يركز  والذي  التعليم«،  على 

اأقامته  والذي  ُبعد،  عن  التعليم  جتربة 

العربية للرتبية والعلوم والثقافة  املنظمة 

العربية  اجلامعة  مع  بال�سراكة  »االألك�سو« 

املفتوحة، وذلك بح�سور عدد من امل�سوؤولني 

واخلرباء من عدة دول عربية. 

ويف البداية األقيت كلمات ترحيبية لكل 

من �ساحب ال�سمو امللكي االأمري عبدالعزيز 

�سعود  رئي�س  اآل  عبدالعزيز  بن  طالل  بن 

املفتوحة،  العربية  اجلامعة  اأمناء  جمل�س 

املدير  اأعمر  ولد  حممد  الدكتور  واالأ�ستاذ 

العام ملنظمة »االألك�سو«.

وتناول املنتدى حماور عديدة من اأهمها 

ال�سعوبات  لتذليل  اعتمدت  التي  احللول 

التي حالت دون متّكن الطلبة من االلتحاق 

وا�ستعرا�س  وجامعاتهم،  مبدار�سهم 

التعليم  يف  ناجحة  جتارب  وحتليل 

وبناء  التقومي  واأ�ساليب  ُبعد  عن  والتعلّم 

امل�ستفادة  الدرو�س  واأهم  املعلمني،  قدرات 

التعليمي،  ال�سعيد  على  اجلائحة  هذه  من 

التعليم  منظومة  تطوير  �سبل  وا�ست�سراف 

العربية،  الدول  يف  بعد  عن  والتعلم 

التعلّم  لدمج  م�ستقبلية  ت�سورات  وعر�س 

وتبادل  التعليمي،  النظام  يف  االإلكرتوين 

اخلربات يف املجاالت الرتبوية واالإن�سانية 

يف ظل االأزمات.

والتعليم  الرتبية  وزير  وقدم  هذا 

ل�سمان  البحرين  ا عن جتربة مملكة  عر�سً

بداأها  والتي  التعليمية،  اخلدمات  ا�ستدامة 

لالأمم  العام  االأمني  حتذير  اإىل  باالإ�سارة 

قد  »كارثة  �سيواجه  العامل  اأن  من  املتحدة 

مما  املدار�س،  اإغالق  ب�سبب  الأجيال«  متتد 

يوؤثر على اأكرث من مليار طالب، م�سرًيا اإىل 

التعليمية  املوؤ�س�سات  األزمت  قد  اململكة  اأن 

تقدمي  يف  ا�ستمرارها  ب�سرورة  احلكومية 

خدماتها التعليمية عن بعد بنجاح، بف�سل 

التعلم  يف  عديدة  �سنوات  منذ  اال�ستثمار 

االإلكرتوين منذ تد�سني م�سروع جاللة امللك 

ا�ستفادت  حيث  امل�ستقبل،  ملدار�س  حمد 

اململكة من هذه البنية االإلكرتونية، ل�سمان 

املدار�س  قدمت  كما  التعلم،  ا�ستدامة 

التعليم  وموؤ�س�سات  واخلا�سة  احلكومية 

العايل املحتوى التعليمي الرقمي، ووظفت 

اختباراتها  واأجنزت  التعليمية  البوابات 

على نحو مهني. 
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متام �أبو�صايف 

�صحنة نرت�ت �لأمونيوم 

بريئة حتى تثبت �إد�نتها!!
  

2750 طنًا من مادة »نرتات الأمونيوم« هي املتهم الرئي�سي 

- وفق الرواية الر�سمية - بالت�سبب بالتفجريات املروعة، التي 

املا�سي،  الثالثاء  يوم  بريوت  اللبنانية  العا�سمة  عليها  اأم�ست 

الذهنية  اىل  واأعادت  اجلرحى،  واآلف  القتلى  مبئات  وت�سببت 

م�ساهدات احلرب الهلية بكل فظاعتها. 

اإن  يقول  فـاملنطق  للمنطق،  النحياز  اأردنا  اذا  بالطبع، 

»نرتات الأمونيوم بريئة حتى تثبت اإدانتها« وذلك بعد حتقيق 

�سيا�سية  ل�سغوط  يخ�سع  ل  نزيه  عام  ادعاء  يقوده  م�ستقل 

كي ي�ستطيع اأن يحمل ق�سية بهذا احلجم نحو جهاز ق�سائي 

م�ستقل قادر على البث بهذه الق�سية التي يرتتب عليها مالحقة 

لكافة  التعوي�سات  من  باهظة  وفاتورة  اأطراف،  لعدة  ق�سائية 

املت�سررين، وهذا كله بطبيعة احلال يحتاج حتقيقات تبداأ من 

ال�سفر، دون روايات افرتا�سية، وحتقق من طبيعة املواد التي 

املواد  دوليني يف جمال  بخرباء  بال�ستعانة  التفجريات  اأحدثت 

ال�سطناعية،  الأقمار  بوا�سطة  احدثيات  و�سور  املتفجرة، 

م�سوؤوليتهم  ثبت  ما  اذا  اجنبية  لأطراف  دولية  ومالحقة 

الدعاء  عهدة  يف  جرمية  م�سرح  والأهم  حدث،  عما  اجلنائية 

اذن  به،  يعبث  اأن  �سلطة  لأحد  التحقيق،ول  انتهاء  العام حلني 

اأجل  من  به  القيام  من  لبد  جًدا،  كبري  عمل  عن  نتحدث  نحن 

الو�سول اىل عدالة بحجم وطن. 

المكانيات  هذه  كانت  اذا  ما  الت�ساوؤلت  طرح  قبل  لكن   

متوفرة اأ�سالً يف بلد ف�سل نهاية ال�سيف املا�سي باإطفاء حريق 

يف اأحرا�ش »ال�سوف« حتى امتّد وكرب قبل اأن تتدخل الأمطار. 

يف  اأطراف  اأطلقتها  التي  الر�سمية  الرواية  تفا�سيل  تبدو 

مو�سع  هي  ب�ساعات  التفجريات  وقوع  بعد  اللبنانية  الدولة 

ت�ساوؤلت اأكرث من ما اذا كانت هذه الدولة نف�سها قادرة متاًما 

على امل�سي قدًما بالتحقيق بدون جهات دولية. 

اأمام  لو�سعها  الدولة  �سارعت  التي  الر�سمية  فالرواية 

ال�سحة  وزير  اأطلقها  التي  الرواية  بعد  بالطبع  اجلمهور- 

اللبناين بعد التفجريات مبا�سرة، ومفادها اأن التفجريات ناجته 

غابت  ثم  النارية«-  »الألعاب  على  يحتوي  خمزن  انفجار  عن 

نرتات  برواية  تعود  اأن  قبل  ل�ساعات  الر�سمية  الت�سريحات 

الأمونيوم التي و�سلت مرفاأ بريوت يف العام 2013 على منت 

�سفينة كانت مبحرة من جورجيا نحو موزمبيق، واأن احلمولة 

ال�سنوات  طيلة  هناك  وبقيت  املرفاأ،  عنابر  اأحد  يف  افرغت 

اأن  اىل  امل�سرتي،  ول  البائع،  ل  بها  يطالب  اأن  دون  املا�سية، 

انفجرت يف الرابع من ال�سهر احلايل. 

اأطلقت  التي  الر�سمية  الرواية  هذه  ندعم  اأن  حاولنا  ولو 

اأولها  اأمام ت�ساوؤلت  اأنف�سنا  قبل فتح حتقيق ر�سمي، ف�سنجد 

ما تفر�سه اجلغرافيا، وهي اإن مرفاأ بريوت لي�ش نقطة توقف 

اأمام ال�سفن العابرة من غرب اآ�سيا باجتاه �سرق جنوب افريقيا، 

واذا قررنا اأن نتجاوز اعتبارات اجلغرافيا، وناأخذ بفر�سية اأن 

اإبحارها واجتهت اىل واجهة مل تكن  ت م�سار  ال�سفينة قد غريرَّ

ملاذا  ت�ساوؤل  اأمام  اأنف�سنا  ف�سنجد  م�سارها،  يف  اأ�سالً  مقررة 

اأ�سحاب ال�سفينة، ول  احتجزت ال�سفينة يف املرفاأ ومل يكرتث 

امل�ستاأجر لها، ول ال�سركة امل�ستوردة حلمولة ال�سفينة »نرتات 

الأمونيوم« التي يفرت�ش انها تنتظر ب�ساعتها، ولي�ش الكتفاء 

الب�ساعة  »هذه  المريكية  اإن«  اإن  »�سي  ل�سبكة  بالت�سريح 

كانت لنا ومل ت�سل! ولو اأردنا اأن نفرت�ش اأن حمولة ال�سفينة 

كانت جمرد طرد بريدي يحتوي على )مالب�ش �سباحة( اأ�ساع 

طريقه، ولي�ش 2750 طنًا من مادة تدخل يف �سناعات التعدين 

وال�سمدة والتفجريات، فحتًما كانت ال�سركة �ستبذل جهًدا اأكرب 

بالبحث عن الطرد املفقود، فما بالكم باأطنان من املواد امل�سنفة 

نقلها،  ول  ت�سديرها  ول  بيعها  يتم  ل  التي  النفجار  �سديدة 

اإل وفق طلبيات وا�سحة لكميات حمددة، وتقيد لدى اجلهات 

الدفاعية والأمنية يف بلدي املورد وامل�ستورد. ول يتم التعامل 

مع اختفائها بعبارة جمرد ب�ساعة ومل ت�سل!

بالطبع لي�ست وحدها هذه التفا�سيل يف الرواية الر�سمية 

التي تفتقر للمنطق حيال ما حدث يف بريوت املنكوبة، فاإنزال 

ال�سحنة من على منت ال�سفينة، يف اأي ميناء يعني اإن هناك طرًفا 

يتحمل كلفة وجودها يف املرفاأ، او ما يعرف بـ»اأر�سية امليناء« 

ل�سالح اإدارات املوانئ واجلمارك يف البلد حتى لو كان التفريغ 

باأمر ق�سائي، لكن هذا الطرف يبدو »زئبقيًا« يف هذه الأحداث، 

فالرواية الر�سمية تتحدث عن مواطن رو�سي ا�ستاأجر ال�سفينة 

و�سلت  اأن  بعد  لكن  موزمبيق،  اىل  جورجيا  من  تبحر  كي 

الأمر،  يف  ما  هذا  كل  لي�ش  اختفى!  بريوت  مرفاأ  اىل  ال�سفينة 

فتخزين مادة نرتات الأمونيوم- وهي مادة ن�سطة جًدا كيمائيًا، 

يف  �سنوات  �سبع  من  لأكرث  اأي   2020 وحتى   2013 منذ 

م�ستودع على ر�سيف مرفاأ دون توقع اأن ت�ستعل، او تتفاعل 

مع حميطها البيئي، يبدو اأمًرا ل يتفق مع اأي منطق، اإل اذا كان 

هناك طرف وفرَّر لها بيئة �سليمة كي تبقى يف م�ستودعات املرفاأ 

ل�سبع �سنوات دون كارثة.

لقد تعاملت الدولة اللبنانية مع احلدث وفق مقولة: »ما يف 

اأمام اجلمهور  اأن ت�سع رواية  دخان من غري نار« وا�سطرت 

تعرتف فيها بوجود مواد متفجرة يف م�ستودع ل�سبع �سنوات، 

احتمالت  باأي  التحقيق  اأمام  الباب  تغلق  كي  الإهمال،  ب�سبب 

ي�سبه  واقع  اأمام  وكاأننا  التفجريات،  هذه  اىل  اأدت  اأخرى 

و�سارعت  �سيء«.  بكل  العرتاف  من  بدلً  ب�سيء  »العرتاف 

مطلوب  املقابل  يف  دويل.  حتقيق  باإجراء  املطالبات  لرف�ش 

اأ�سالء عا�سمته من حتت  الذي لزال يلم  اللبناين  من املواطن 

اأجهزة دولة ف�سلت لآخر 16  العدالة من  اأن يتوقع  الأنقا�ش، 

عاًما على القل يف حتقيق العدالة لكل من اغتيلوا او تعر�سوا 

رئي�ش  قتلة  من  العدالة  فاأين  واإل  لبنان.  اغتيال يف  ملحاولت 

الوزراء اللبناين الأ�سبق الراحل رفيق احلريري، وع�سو جمل�ش 

النواب اللبناين جربان غ�سان تويني، وال�سحفي �سمري ق�سري، 

والأمني العام للحزب ال�سيوعي اللبناين الأ�سبق جورج حاوي، 

والإعالمية مي �سدياق وغريهم؟. 

املفارقة اأن هناك اأطراًفا يف الدولة اللبنانية، قد قابلت فكرة 

امل�ساعدات للبنان بابت�سامات عري�سة، قبل اأن جتّف حتى دماء 

من ق�سوا يف هذه الفاجعة، وتنافخوا �سرًفا عندما اأتى مطلب 

موؤ�س�ساته  اأهم  تقع  بلد  يف  ال�سيادة  بحجة  الدويل  التحقيق 

ارهابية  منظمة  �سيطرة  واللوجي�ستية وحدوده حتت  احليوية 

ايرانية. فيما الواقع يقول اإن اأكرث ما يحتاجه لبنان اليوم من 

العامل هو امل�ساعدة الدولية من اأجل احلقيقة والتغيري!

ح�صمت 12627 ملًفا و�أجنزت 284468 طلًبا.. »�لأعلى للق�صاء«:

ل �أكرث من 25 مليون دينار خالل 6 �أ�صهر حماكم �لتنفيذ حت�صّ
ك�شفت االأمانة العامة للمجل�س االأعلى 

للق�شاء عن اإح�شائية بعمل حماكم التنفيذ 

�شهر  نهاية  حتى  يناير  من  الفرتة  خالل 

مبادرات  اإطالق  بعد  اجلاري  العام  يونيو 

االأحكام  تنفيذ  اآليات  يف  نوعية  تطويرية 

خالل  من  العمل  بيئة  وحت�شني  الق�شائية 

اإلكرتونية تهدف اإىل �شرعة اتخاذ  خدمات 

القرارات التنفيذية، اإذ مت و�شع اآلية لرفع 

التنفيذ  ملفات  واإغالق  االإجراءات  كل 

�شده  املنفذ  قيام  من  التحقق  بعد  تلقائًيا 

كاملة، وذلك دون احلاجة  التزاماته  باأداء 

لالآلية  وفًقا  ال�شاأن  بهذا  طلبات  تقدمي  اإىل 

اإجمايل  اأن  االإح�شائية  وبّينت  ال�شابقة. 

بلغ  التنفيذ  حماكم  يف  اجلديدة  امللفات 

اإجمايل  بلغت  فيما  ملًفا،   9991 عددها 

التنفيذ  حماكم  يف  املح�شومة  امللفات 

باأن  العامة  االأمانة  وبينت  ملًفا،   12627

 273514 بلغت  الواردة  الطلبات  عدد 

بلغت  قد  املنجزة  الطلبات  عدد  واأن  طلًبا، 

الطلبات  من   %89 واأن  طلًبا،   284468

مت البت فيها خالل 5 اأيام من تاريخ تقدمي 

الطلب.

التي  املبالغ  باإجمايل  يتعلق  وفيما 

ل�شالح  التنفيذ  حمكمة  عليها  حت�شلت 

تقدر  فاإنها  الفرتة،  هذه  خالل  لهم  املنفذ 

مببلغ 25843244.654 دينار. وي�شعى 

اإىل  م�شتمر  ب�شكل  للق�شاء  االأعلى  املجل�س 

درا�شة اأ�شباب وموا�شع التاأخري يف تنفيذ 

التنفيذ  اإجراءات  تطوير  ل�شمان  االأحكام 

وتب�شيط اإجراءاتها وح�شم امللفات باملوازنة 

وقد  �شده.  واملنفذ  له  املنفذ  حقوق  بني 

�شاهمت اخلدمات االإلكرتونية للمحاكم يف 

التنفيذ  التنفيذ من خالل فتح ملف  �شرعة 

اإلكرتونًيا وتقدمي الطلبات واال�شتعالم عن 

حالة امللفات ودفع امل�شتحقات.

وبح�شب  باأنه  العامة  االأمانة  وك�شفت 

الق�شائي  للعام  املحاكم  ت�شكيل  قرار 

2021- 2020 فاإن حمكمة التنفيذ تتكون 

اخت�شا�شاتها  تتنوع  دوائر،  ثمانية  من 

على النحو التايل: 

الدائرة االأوىل )ال�شرعية( وتخت�س   -

املحاكم  عن  ال�شادرة  االأحكام  بتنفيذ 

وتنفيذ  الطالق  اأوراق  وتنفيذ  ال�شرعية 

اأحكام االأحوال ال�شخ�شية لغري امل�شلمني.

التي  )العمالية(  الثانية  الدائرة   -

من  ال�شادرة  االأحكام  بتنفيذ  تخت�س 

املحاكم العمالية.

- الدائرة الثالثة )التجارية( وتخت�س 

املحاكم  عن  ال�شادرة  االأحكام  بتنفيذ 

التي  املالية  املطالبات  وتنفيذ  التجارية، 

وال  دينار   10000 على  قيمتها  تزيد 

تتجاوز 100000 دينار.

والتي  )العقارية(  الرابعة  الدائرة   -

عن  ال�شادرة  االأحكام  بتنفيذ  تخت�س 

�شندات  وتنفيذ  امل�شتعجلة  االأمور  حمكمة 

واالأحكام  الفرز  تعذر  واأحكام  الرهن 

التي  املالية  املطالبات  وتنفيذ  العقارية 

تزيد قيمتها على 100000 دينار وتنفيذ 

البحرين  غرفة  عن  ال�شادرة  االأحكام 

النا�شئة  والقرارات  املنازعات  لت�شوية 

قانون  اأحكام  من   )68( املادة  تطبيق  عن 

بالقانون  ال�شادر  العقاري  القطاع  تنظيم 

رقم )27( ل�شنة 2017 وتنفيذ املطالبات 

املالية التي ال تتجاوز 100 دينار.

)االإيجارية(:  اخلام�شة  الدائرة   -

تخت�س بتنفيذ االأحكام والقرارات ال�شادرة 

يف املنازعات االإيجارية النا�شئة عن تطبيق 

ال�شادر  العقارات  اإيجار  قانون  اأحكام 

بالقانون رقم )27( ل�شنة 2014.

وال�شابعة  ال�شاد�شة  الدائرتان   -

)املالية( تخت�س كل منها بتنفيذ املطالبات 

دينار  قيمتها على 100  تزيد  التي  املالية 

وال تتجاوز 2000 دينار بالت�شاوي فيما 

بينها.

تخت�س  )املالية(  الثامنة  الدائرة   -

قيمتها  تزيد  التي  املالية  املطالبات  بتنفيذ 

 10000 تتجاوز  وال  دينار   2000 على 

دينار.

بالتعاون مع �لقائمني على �لتجربة يف �لإمار�ت.. رئي�س »�لأعلى لل�صحة« : 

�نطالق �ملرحلة �لثالثة للتجارب �ل�صريرية على لقاح »كورونا«

ك�شف الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، 

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

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

الثالثة  املرحلة  اإدخال  يف  البدء  اليوم  �شت�شهد  البحرين 

وذلك  كورونا،  لفريو�س  لقاح  على  ال�شريرية  للتجارب 

االإمارات  دولة  يف  التجربة  على  القائمني  مع  بالتعاون 

جمهورية  من  املبادرة  و�شركاء  ال�شقيقة  املتحدة  العربية 

ال�شني ال�شعبية . 

جاء ذلك لدى ا�شتقبال رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق  رئي�س 

اأم�س وفًدا من القائمني على م�شروع  مبقر املجل�س �شباح 

اللقاح املحتمل �شد فريو�س كورونا والذي ي�شم الدكتورة 

نوال الكعبي والدكتور وليد عبا�س القائمني على التجربة 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة و�شركة »ت�شاينا 

�شركة  لـ»�شينوفارم«  التابعة  غروب«  بايوتيك  نا�شونال 

الرائدة يف جمال  ال�شينية وجمموعة »جي 42«  االأدوية 

ال�شحابية، وذلك مبنا�شبة  اال�شطناعي واحلو�شبة  الذكاء 

زيارة الوفد ململكة البحرين . 

اخلربات  تبادل  اأن  موؤكًدا  الوفد  بزيارة  ورحب 

والتجارب فيما يخ�س االإجراءات واجلهود املبذولة للق�شاء 

تعزيز  يف  بليغ  دور   له  �شيكون  كورونا  فريو�س  على 

جهود احتواء هذا الوباء، موؤكًدا اأن اململكة توا�شل جهودها 

تعزيز  م�شاعفة  عرب  الفريو�س  انت�شار  من  للحد  الكبرية 

الرامية  املتخذة  الوقائية  والتدابري  االحرتازية  االإجراءات 

لتحقيق �شحة و�شالمة اجلميع، كما ثّمن معاليه التعاون 

الوثيق مع دولة االإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة . 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  ك�شف  االإطار،  هذا  ويف 

خليفة اأّن مملكة البحرين �شت�شارك يف البدء باأوىل التجارب 

ال�شريرية العاملية للمرحلة الثالثة من لقاح حمتمل ومدرج 

حتت مظلة منظمة ال�شحة العاملية لفريو�س )كوفيد-19(، 

 6000 على  اللقاح  جتريب  �شيتم  املبادرة  هذه  و�شمن 

متطوع من املواطنني واملقيمني على اأر�س اململكة . 

وقدم معاليه �شرًحا مف�شالً عن اآخر امل�شتجدات ب�شاأن 

فريو�س كورونا )كوفيد-19( وما يتم تنفيذه من اإجراءات 

احرتازية وتدابري وقائية بهذا ال�شاأن، كما مت تقدمي �شرح 

يف  املتبعة  واالإجراءات  االإح�شاءات  اآخر  عن  تف�شيلي 

اململكة للحد من انت�شار الفريو�س، ومت ا�شتعرا�س اإجنازات 

االإ�شراف على  الفريق الوطني الطبي والفرق امل�شاندة يف 

مراكز احلجر ال�شحي واالحرتازي ومراكز العزل والعالج، 

للتعامل  ال�شيا�شات  وحتديث  القائمة  احلاالت  ومتابعة 

اإطار  معها، وتن�شيق التعاون مع اجلهات كافة، وذلك يف 

الهادفة  واالإمكانات  الطاقات  جميع  ت�شخري  اإىل  ال�شعي 

و�شحة  �شالمة  و�شمان  للفريو�س  الت�شدي  ا�شتمرار  اإىل 

املواطنني واملقيمني يف اململكة . 

يف  البحرين  مملكة  واإجراءات  بجهود  الوفد  واأ�شاد 

والعمل  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  مع  التعامل 

الوقائية،  التدابري  لكل  اتخاذها  خالل  من  احتوائه  على 

واال�شتعدادات املبكرة، وتطبيق االإجراءات الالزمة املتوائمة 

مع املعايري الدولية وتو�شيات منظمة ال�شحة العاملية.

تاأكيًد� ملا ن�صرته »�لأيام«.. �إعادة �فتتاح �ملد�ر�س �ملحلّية 

»�لرتبية« توّزع �لكتب �لدر��صية على 212 مدر�صة
�شارة جنيب:

اأ�شدرت وزارة الرتبية والتعليم تعميًما ب�شاأن جدول 

للف�شل  اال�شا�شي  التعليم  ملرحلة  الدرا�شية  الكتب  توزيع 

امل�شرتكة للعام 2020-2021م،  الدرا�شي االول والكتب 

اأغ�شط�س اجلاري  وحددت الرتبية الفرتة من 14 اإىل 28 

لتوزيع الكتب.

التعليمية  املراحلة  وت�شمن اجلدول 212 مدر�شة يف 

مراكز   4 باالإ�شافة  ثانوية،  مدر�شة   42 بينها  الثالث، 

ال�شيخ  معهد  مركز  للن�شاء،  للكبار  احلورة  مركز  وت�شمل 

خليفة للرجال، مركز الرفاع الغربي للكبار للن�شاء، ومركز 

اأم �شلمة االإعدادية للبنات.

 وتاأكيًدا ملا ن�شرته »االأيام« ب�شاأن اإعادة افتتاح املدار�س 

التي مت اإخالوؤها م�شبًقا، وردت يف القائمة اأ�شماء عدد من 

تلك املدار�س التي من املتوقع اأن تكون جاهزة بحلول بداية 

واملنامة  احلورة  مدر�شتي  منها  اجلديد،  الدرا�شي  العام 

للبنني،  االبتدائية  باربار  ومدر�شة  للبنات،  الثانوية 

ومدر�شة عبدالرحمن النا�شر االإعدادية للبنني، فيما غابت 

للبنني،  االإعدادية  ال�شلمانية  مثل  املدار�س  من  عدد  اأ�شماء 

ومت حتويل مدر�شة ع�شكر اإىل ابتدائية اإعدادية للبنني.

اخلدمات  رئي�س  تواجد  �شرورة  الرتبية  واأكدت 

املحدد،  املوعد  يف  الكتب  ال�شتالم  باملدر�شة  اأواملن�شق 

باال�شافة اىل من يقوم بامل�شاعدة يف عملية مطابقة الكميات 

بعملية  للقيام  عمال  توفري  ال�شرف،  طلب  مع  امل�شتلمة 

تنزيل الكتب من �شيارات النقل اىل املدر�شة.

والعدد  امل�شتلمة  الكميات  من  للتاأكد  الرتبية  ودعت 

قبل التوقيع على طلب ال�شرف، م�شرية اإىل اأنه يف حال 

وجود اأي تغيري على الكميات امل�شروفة �شواء بالنق�س 

اأو الزيادة يتم اتباع االليات املعمول بها يف املخازن �شواء 

باإ�شدار طلب جديد او ا�شتمارة ا�شرتجاع من قبل اجلهات 

املعنية.

وقالت اإن على جميع املدار�س االلتزام باالوقات املحددة 

لها، ف�شاًل عن اأخذ جميع االحتياطات ال�شحية املطلوبة.

جامعة �لبحرين حتّدد 20 �صبتمرب موعًد� لبدء �لدر��صة
حمرر ال�شوؤون املحلية:

اأعلنت عمادة القبول والت�شجيل بجامعة البحرين عن التقومي االأكادميي للمرحلة 

اجلامعية االأوىل للعام الدرا�شي القادم 2020-2021، اإذ حددت يوم »االأحد« املوافق 

20 �شبتمرب القادم موعًدا لبدء الف�شل الدرا�شي االأول.

بتاريخ  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  دوام  يكون  اأن  املقرر  من  فاإنه  التقومي،  وبح�شب 

الطلبة اجلدد، فيما  لتهيئة  ال�شهر نف�شه  1 �شبتمرب 2020، ومت حتديد 16-17 من 

�شيكون يوم ال�شبت املوافق 19 �شبتمرب 2020 اآخر موعد لدفع الر�شوم الدرا�شية.

فيما  �شبتمرب،   17-13 من  �شتكون  واالإ�شافة  احلذف  فرتة  اأن  التقومي  وبني 

الدرا�شية  املقررات  حلذف  اكتوبر   20 لغاية  �شبتمرب   20 من  الفرتة  �شتخ�ش�س 

لتقدمي  موعد  اآخر  ا  اأي�شً التاريخ  ذلك  و�شيكون  كاملة،  الدرا�شية  الر�شوم  وا�شرتجاع 

طلب تاأجيل الدرا�شة.

و�شيتخلل الف�شل االأول عدة اإجازات منها اإجازة املولد النبوي ال�شريف لعام 1442 

 31 املوافق  اخلمي�س  يوم  و�شيكون  وعيداجللو�س،  الوطني  العيد  واإجازة  للهجرة، 

دي�شمرب 2020 اآخر يوم درا�شي، يف حني �شت�شادف اإجازة راأ�س ال�شنة امليالدية يوم 

»اجلمعة«.

من  وغريها  الدرا�شة  وانتهاء  وبدء  واالإ�شافة  احلذف  مواعيد  التقومي  وت�شمن 

التفا�شيل بالن�شبة للف�شل الدرا�شي الثاين والذي �شيتخلله �شهر رم�شان املبارك، وقد 

مت حتديد 29 ابريل 2021 موعًدا لالنتخابات الطالبية باجلامعة.

مت  وقد  �شيفيا،  درا�شيا  برناجما  اجلامعة  تطرح  اأن  املقرر  من  للتقومي،  ووفًقا 

حتديد يوم »الثالثاء« املوافق 22 يونيو موعًدا لبدء الدرا�شة، والتي ت�شتمر لغاية 10 

اأغ�شط�س 2021، يف حني �شتعقد االمتحانات خالل الفرتة 12-16 من ال�شهر نف�شه 

لالمتحانات النهائية.
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لتجنب الأ�سرار اجل�سيمة للمدين والتفاوت بني حق الدائن واملال املحجوز

ين املطالب به فقط قانون نيابي جديد: حجز املال يف حدود الدَّ

فاطمة �سلمان: 

باقرتاح  الدم�ستاين  اأحمد  النائب  تقدم 

بقانون ب�ساأن اإ�سافة فقرة ثانية للمادة )176( 

من قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�سادر 

باملر�سوم بقانون )12( ل�سنة 1971، والتي 

الَدين  حدود  يف  احلجز  يوقع  اأن  على  تن�ص 

املحجوز  احلق  قيمة  كانت  واإذا  به،  املطالب 

من اأجله ال تتنا�سب مع قيمة االأموال املحجوز 

عليها جاز للمدين اأن يطلب من املحكمة ق�سر 

احلجز على بع�ص هذه االأموال.

اأبرز  اأحد  الدم�ستاين،  اأحمد  النائب  واأكد 

مقدمي االقرتاح، اأن هذا التعديل الإ�سافة حكم 

فاإطالق  االحتياط،  للحجز  بالن�سبة  جديد 

املراد  االأمــوال  اختيار  حرية  يف  الدائن  حق 

احلجز عليها وعدم وجود ما يفيد وجوب اأن 

الدين  قيمة  بني  وتنا�سب  تالزم  هناك  يكون 

حدوث  اىل  بدوره  يوؤدي  احلجز،  حمل  واملال 

اإ�سكاليات عديدة بالن�سبة للمدين، مبينا اأنه قد 

يكون هناك تفاوت كبري بني حق الدائن واملال 

اأ�سرار  اىل  بدوره  يوؤدي  قد  ما  احلجز،  حمل 

ج�سيمة باملدين.

»يجب على �ساحب احلق  قائال:  واأ�ساف 

وبالتايل  حقه،  ا�ستعمال  يف  التع�ّسف  عدم 

طلب  يف  الدائن  حرية  تقييد  ذلك  ي�ستلزم 

احلجز على اأموال مدينه لكي ال ي�ستعمل هذا 

اأن  مو�سحا  املدين«،  على  �سار  ب�سكل  احلق 

عدم تقييد ذلك احلق قد يلحق اأ�سراًرا فادحة 

يلزم  ما  يوجد  ال  اأنــه  على  عــالوة  باملدين، 

القا�سي باالأخذ مببداأ التنا�سب بني حق الدائن 

واملال املحجوز عليه.

التقديرية  ال�سلطة  له  »فهو  ووا�سل 

كل  على  االحتياطي  احلجز  بتوقيع  الكاملة 

التنا�سب،  لوجود  احلاجة  دون  املدين،  اأموال 

لذا يكون من االأوىل تقييد هذه ال�سلطة مراعاة 

للم�سلحة االأوىل بالرعاية«.

اخلا�سة  امللكية  اأن  اىل  الدم�ستاين  واأ�سار 

الت�سرف يف  من  اأحد  منع  م�سونة وال يجوز 

ملكه، وذلك بن�ص املادة )9/ ج( من الد�ستور، 

والتي تن�ص على اأن امللكية اخلا�سة م�سونة، 

اإال يف حدود  اأحد الت�سرف يف ملكه  فال مينع 

ب�سبب  اإال  ملكه  اأحد  عن  ينزع  وال  القانون، 

القانون  املنفعة العامة يف االأحوال املبينة يف 

وبالكيفية املن�سو�ص عليها، وب�سرط تعوي�سه 

ا عادالً. عنه تعوي�سً

وختم حديثه باأنه من االأجدر ان تتنا�سب 

قيمة مبلغ التنفيذ مع املال حمل احلجز. 

وقد قام بتوقيع املقرتح اىل جانب النائب 

الدم�ستاين كل من النائب زينب عبداالمري، حمد 

الكوهجي، فا�سل ال�سواد، وحممد بوحمود.

اأحمد الدم�ستاين

الدو�سري يهنئ قوة دفاع البحرين بت�سلمها �سفينة الزبارة

دفاع  قوة  الدو�سري  عي�سى  النائب  النواب  جمل�ص  ع�سو  هناأ 

البحرين بت�سلمها �سفينة الدورية احلربية التي حملت ا�سم الزبارة، 

الزبارة  با�سم  احلربية  الدورية  ال�سفينة  هذه  »ت�سمية  اأن  موؤكًدا 

لـ)الزبارة(  الريادية  املكانة  على  مهم  تاأكيد  هو  قلوبنا  على  العزيز 

الواجهة  كونها  اال�سرتاتيجية؛  ومكانتها  العريق  لتاريخها  وتخليد 

من  اأ�سيل  وجزء  والعلم،  والتجارة  االقت�ساد  يف  املهمة  اخلليجية 

اأرا�سي اململكة«.

اليوم  اأ�سبح  اأن �سالح البحرية امللكي البحريني  واأكد الدو�سري 

من  ميلكه  ما  مع  ا  خ�سو�سً للوطن،  االأ�سا�سية  القوة  ركائز  اأحد 

اإىل  م�سرًيا  ومتطورة،  متقدمة  ومنظومات  قوية  ع�سكرية  ت�سكيالت 

اأن هذا التكامل الع�سكري على خمتلف االأ�سعدة ياأتي جت�سيًدا للروؤى 

احلكيمة حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

البالد املفدى القائد االأعلى لقوة دفاع البحرين حفظه اهلل ورعاه.

لالأ�سطول  لت�ساف  احلربية  الزبارة  �سفينة  دخول  »اإن  واأ�ساف: 

البحري، باالإ�سافة لل�سفن احلربية واالإدارية املتطورة االأخرى، ما هو 

الذي  العريق  البحري  تاريخها  بتخليد  اململكة  اهتمام  على  تاأكيد  اإال 

البحريني،  االأ�سطول  التي خا�سها  العديد من املعارك والوقائع  �سهد 

ودورها االإقليمي واال�سرتاتيجي البارز على مر الع�سور«.

ائيني يف علوم النف�س والجتماع والتغذية.. الالئحة التنفيذية لـ»موؤ�س�سات عالج الإدمان«: اإلزامية توفري اأخ�سَّ

حظر وجود اأيِّ اأدوات ُت�ستخدم يف »النتحار«.. وتركيب و�سائل اأمان وكامريات مراقبة
التي ن�ست  وال�سالمة  االأمن  ا�سرتاطات  القرار  وحّدد 

على توفري كامريات مراقبة يف املداخل واملخارج واملمرات 

ملدة  بالت�سجيل  االحتفاظ  مع  اخلطورة  احتواء  وغرفة 

واإجراءات  �سوابط  ووجود  االأقل،  على  �سنوات  خم�ص 

اإجراءات  وتطبيق  اأوقاتها،  وحتديد  الزيارات  لتنظيم 

التفتي�ص على جميع القادمني للموؤ�س�سة ال�سحية، وتوفري 

اأو خزانة واقية لل�سوائل واملواد القابلة لال�ستعال  غرفة 

اأو االنفجار، وذلك وفًقا للمعايري املعتمدة عاملًيا وباإ�سراف 

عدم و�سع  عن  ف�سالً  معها،  التعامل  متخ�س�ص يف  فني 

اأقفال على اأبواب الغرف واحلمامات من الداخل، ومراعاة 

ذلك،  اأمكن  متى  للخارج  احلمامات  اأبواب  فتح  يكون  اأن 

والتحقق من خلّو االأجنحة الداخلية من اأي اأدوات يحتمل 

املري�ص  ي�سيء  اأن  اأو ميكن  اأي �سرر ج�سماين  تلحق  اأن 

على  انتحارية  فكرة  اأي  اأخذ  على  ت�ساعد  اأو  ا�ستعمالها 

حممل اجلد.

وبح�سب القرار، يجب عدم توفري و�سائل ت�ساعد على 

حيال  �سريعة  واأمنية  طبية  اإجراءات  واتخاذ  الت�سرف 

حاالت حماولة االنتحار، وحظر وجود اأي اأدوات اأو حبال 

ت�ستخدم يف االنتحار، وتركيب و�سائل اأمان متعددة على 

ودرجة  تتنا�سب  املر�سى،  وغرف  املياه  ودورات  النوافذ 

خطورة كل منهم.

تلتزم  اأن  �سحية  موؤ�س�سة  كل  على  اأن  القرار  وبنّي 

واإىل  من  ونقلهم  املر�سى  وحتويل  وخــروج  باإدخال 

القادمني  للمر�سى  ال�سامل  والتقييم  ال�سحية،  املوؤ�س�سة 

النف�سية  حالتهم  بح�سب  احتياجاتهم  للموؤ�س�سة وحتديد 

وال�سحية، وحتديد اخلطة العالجية الق�سرية والطويلة 

الفحو�سات  فيها  مبا  حاجته  بح�سب  مري�ص  لكل  املدى 

التاأهيل،  ــادة  واإع ال�سموم  �سحب  وبرنامج  املطلوبة، 

واحلفاظ على اأمن و�سالمة املر�سى والزائرين والعاملني، 

واحلفاظ  وذويهم،  املر�سى  وواجبات  بحقوق  وااللتزام 

على خ�سو�سية املري�ص و�سرية معلوماته.

والرقابة  للتفتي�ص  اآلية  وجود  على  القرار  و�سّدد 

توؤثر  قد  حادة  اأدوات  اأو  ممنوعة  مواد  اأية  اإدخال  متنع 

على �سري اخلطة العالجية للمري�ص و�سحته و�سالمته، 

العالج  م�ست�سفيات  يف  واأوقاتها  الزيارة  نظام  وحتديد 

عن  ف�سالً  الهاتفية،  االت�ساالت  وتنظيم  التاأهيل،  واإعادة 

حظر طلب االأغذية من خارج املوؤ�س�سة ال�سحية، وتوفري 

�سيا�سة ال�ستقبال والتعامل مع امل�سابني باأمرا�ص معدية 

مثل التهاب الكبد الوبائي.

وحّدد القرار �سروط الطاقم الطبي، والتي تن�ص على 

اأنه »مع مراعاة اأحكام قرار املوؤ�س�سات ال�سحية، يجب اأن 

العالج  خدمات  تقدم  التي  ال�سحية  املوؤ�س�سة  يف  يتوافر 

والتاأهيل، وبح�سب نطاق اخلدمات التي تقدمها، عدد كاٍف 

اال�ست�ساريني، واالخت�سا�سيني، واملقيمني يف  االأطباء  من 

خمتلف تخ�س�سات الطب النف�سي وعالج االإدمان، وطبيب 

العالج  م�ست�سفيات  يف  الباطني  الطب  يف  متخ�س�ص 

والتاأهيل«.

له  ا  مرخ�سً الطبيب  يكون  اأن  يجب  القرار،  وبح�سب 

من الهيئة ب�سفته طبيًبا وحا�سالً على درجة الزمالة يف 

االإدمان  عالج  يف  املتخ�س�ص  والتدريب  النف�سي،  الطب 

حتت اإ�سراف ملدة �سنتني على االأقل، والدورات االأ�سا�سية 

يف االإنعا�ص القلبي الرئوي، وال يعتد باملوؤهل اإال اإذا كان 

ي�سم  واأن  املخت�سة،  اجلهات  من  عليه  وم�سدًقا  معتمًدا 

الهيئة  من  له  مرخ�سا  النف�ص  علم  اخت�سا�سي  املركز 

حا�سالً  يكون  واأن  النف�ص،  علم  يف  اخت�سا�سي  ب�سفته 

اأو  االإكلينيكي،  النف�ص  البكالوريو�ص يف علم  على درجة 

النف�ص مع  اأحد تخ�س�سات علم  البكالوريو�ص يف  درجة 

دورة تدريبية خا�سة -ال تقل عن �ستة اأ�سهر- يف عالج 

النف�ص  اأو ماج�ستري يف علم  اأو على دبلوم عاٍل  االإدمان، 

املعاهد  اأو  الكليات  اأو  اجلامعات  اإحدى  من  االإكلينيكي 

املعتمدة من قبل الهيئة وجمل�ص التعليم العايل، وال يعتد 

اجلهات  من  عليه  وم�سدًقا  معتمًدا  كان  اإذا  اإال  باملوؤهل 

املخت�سة.

التغذية  اخت�سا�سي  املركز  يت�سمن  اأن  ويجب 

ب�سفته  الهيئة  من  له  ا  مرخ�سً يكون  واأن  العالجية، 

درجة  على  وحا�سالً  العالجية،  التغذية  اخت�سا�سًيا يف 

البكالوريو�ص يف التغذية العالجية من اإحدى اجلامعات 

اأو الكليات اأو املعاهد املعرتف بها اأو امل�سجلة يف الهيئات 

العايل،  التعليم  الهيئة وجمل�ص  املعتمدة من قبل  الطبية 

من  عليه  وم�سدًقا  معتمًدا  كان  اإذا  اإال  باملوؤهل  يعتد  وال 

املهني  العالج  اخت�سا�سي  يكون  واأن  املخت�سة،  اجلهات 

العالج  يف  اخت�سا�سًيا  ب�سفته  الهيئة  من  له  ا  مرخ�سً

العالج  يف  البكالوريو�ص  درجة  على  وحا�سالً  املهني، 

عن  يقل  ال  مبا  وذهنية،  نف�سية  �سحة  تخ�س�ص  املهني، 

ثالث �سنوات درا�سية من اإحدى اجلامعات اأو الكليات اأو 

املعاهد املعتمدة من قبل الهيئة وجمل�ص التعليم العايل.

واأ�سار القرار اإىل اأنه يجب اأن يكون باملركز اخت�سا�سي 

العالج الطبيعي مرخ�ص له من الهيئة ب�سفته اخت�سا�سي 

البكالوريو�ص  الطبيعي، وحا�سل على درجة  العالج  يف 

اأربع �سنوات  الطبيعي ملدة درا�سة ال تقل عن  يف العالج 

من  املعتمدة  املعاهد  اأو  الكليات  اأو  اجلامعات  اإحدى  من 

باملوؤهل  يعتد  وال  العايل،  التعليم  وجمل�ص  الهيئة  قبل 

املخت�سة،  اجلهات  من  عليه  وم�سدًقا  معتمًدا  كان  اإذا  اإال 

ا  وممر�ص موؤهل يف الطب النف�سي، على اأن يكون مرخ�سً

النف�سي،  الطب  يف  موؤهالً  ا  ممر�سً ب�سفته  الهيئة  من  له 

وحا�سالً على درجة البكالوريو�ص يف التمري�ص ودبلوم 

عاٍل يف ال�سحة النف�سية التمري�سية، والدورات االأ�سا�سية 

يف  تدريب  اإىل  باالإ�سافة  الرئوي،  القلبي  االإنعا�ص  يف 

جمال الطب النف�سي ال تقل مدته عن �سنة.

العالج  ومراكز  م�ست�سفيات  ا�سرتاطات  القرار  وبنّي 

ومراكز  م�ست�سفيات  يف  تتوافر  اأن  يجب  اإذ  والتاأهيل، 

والعالج من  للت�سخي�ص  اأحدث و�سائل  والتاأهيل  العالج 

االإدمان طبًقا ملنظومة الت�سخي�ص والعالج املتبعة عاملًيا، 

واإجراء املقايي�ص النف�سية الالزمة للت�سخي�ص والتاأهيل، 

وو�سع خطة عالجية وتاأهيلية خا�سة لكل مري�ص تتبع 

طبيب  ووجود  احلديث،  العالج  يف  العاملية  النظم  فيها 

عام اأو اخت�سا�سي اأو ا�ست�ساري اأمرا�ص باطنية على مدار 

24 �ساعة لتقدمي اخلدمات الطبية للمر�سى عند احلاجة، 

القلبي والرئوي تتوافر  ف�سالً عن توفري عربة لالإنعا�ص 

املوؤ�س�سات  قرار  يف  عليها  املن�سو�ص  اال�سرتاطات  فيها 

ال�سحية، وتوفري غرفة جمهزة الحتواء االأعرا�ص احلادة 

من  التخل�ص  مرحلة  يف  اأو  املعاجلة  اأثناء  يف  للمري�ص 

اثنني  توفري ممر�سني  مع  االن�سحابية(،  )الفرتة  ال�سموم 

مدار  على  والتاأهيل  العالج  م�ست�سفيات  يف  مري�ص  لكل 

24 �ساعة وح�سب توجيهات اال�ست�ساري املعالج.

و�سّدد القرار على االلتزام با�سرتاطات اإدارة االأدوية، 

اإدارة  العالج والتاأهيل يف  واأن على م�ست�سفيات ومراكز 

االأدوية و�سع �سيا�سة وا�سحة وحمّددة ل�سرف االأدوية، 

االأدوية  وت�سجيل  �سرف  على  �سارمة  رقابة  وو�سع 

اخلا�سعة للرقابة، وحفظ االأدوية املخدرة يف خزانة لها 

بابان بقفل مزدوج مت�سل بجهاز اإنذار اأو اإ�ساءة، واتباع 

اأ�س�ص التخزين ال�سليم لالأدوية ومراقبة درجات احلرارة 

باالأجنحة،  املعاجلة  وغرف  ال�سيدلية  يف  والرطوبة 

يف  الثالجات  يربط  ــذار  اإن نظام  توفري  اإىل  باالإ�سافة 

وتوفري  خلل،  حدوث  حال  ال�سيانة  مب�سوؤول  ال�سيدلية 

قائمة باالأطباء والتوقيع اخلا�ص بكل منهم؛ وذلك ملطابقة 

الو�سفات الطبية.

اإلزامية توفري طبيب عام 

اأو اخت�سا�سي اأو ا�ست�ساري 

اأمرا�س باطنية على مدار 

24 �ساعة

�سارة جنيب:

الأعلى  املجل�س  رئي�س  اأ�سدر 

بن  حممد  طبيب  الفريق  لل�سحة 

عبداهلل اآل خليفة قراًرا ب�ساأن لئحة 

ترخي�س  واإج����راءات  ا���س��راط��ات 

من  للعالج  ال�سحية  امل�ؤ�س�سات 

تاأهيل  واإع���ادة  وتاأهيل  الإدم���ان 

املدمنني.

امل�ؤ�س�سات  ال��ق��رار  و�سنّف 

من  تقدمه  ما  -بح�سب  ال�سحية 

للعالج  م�ست�سفيات  اإىل  خدمات- 

خدمات  تقدم  التي  وهي  والتاأهيل 

العالج من الإدمان وتاأهيل املدمنني، 

املر�سى،  اإق��ام��ة  خدمة  فيها  مب��ا 

وتعنى  والتاأهيل  للعالج  مراكز 

الإدمان  من  العالج  خدمات  بتقدمي 

اإقامة  خدمة  دون  املدمنني  وتاأهيل 

مراكز  اإىل  بالإ�سافة  امل��ر���س��ى، 

خدمات  تقدم  التي  التاأهيل  اإع��ادة 

بعد عالجهم،  املدمنني  تاأهيل  اإعادة 

التاأهيل  اإعادة  مراكز  اإىل  وت�سنّف 

التاأهيل  اإعادة  ومراكز  الإقامة،  مع 

دون اإقامة.

 الدو�سري: تعزيز ال�سراكة مع

الأمم املتحدة لتحقيق الأهداف الإمنائية

جرب  بــن  في�سل  بــن  عــبــداهلل  اجتمع 

اأم�ص  اخلارجية،  وزير  م�ساعد  الدو�سري 

مع  املــرئــي،  ــرتوين  ــك االإل االت�سال  عــرب 

لربنامج  املقيم  املمثل  بيتيناتو  �ستيفانو 

االأمم املتحدة االإمنائي لدى مملكة البحرين، 

وزير  ال�سويدي  را�سد  حممد  بح�سور 

االن�سان،  حقوق  �سوؤون  ــاإدارة  ب مفو�ص 

وجون فاهي م�سوؤول تن�سيق التنمية. 

وزير  م�ساعد  رحب  االجتماع،  وخالل 

االأمم  لربنامج  املقيم  باملمثل  اخلارجية 

البحرين،  مملكة  لدى  االإمنائي  املتحدة 

م�سيًدا بالدور املهم وامللمو�ص الذي ي�سطلع 

به برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف كل ما 

امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  �ساأنه حتقيق  من 

تتناول  التي  البناءة  وباملبادرات  ال�ساملة 

واالقت�سادية  االجتماعية  االحتياجات 

البحرينية  باملراأة  والنهو�ص  لل�سكان، 

اال�ستخدام  وتعزيز  املدنية،  واحلقوق 

البيئية،  واالإدارة  واملوارد  للطاقة  امل�ستدام 

واخلا�ص،  العام  القطاعني  بني  وال�سراكات 

وبناء  التنمية  احتياجات  حتديد  خالل  من 

االحتياجات،  تلك  لتلبية  قوية  �سراكات 

�سواء من خالل تطوير القدرات الب�سرية اأو 

ال�سراكة املجتمعية يف مواجهة التحديات. 

تطوير  �سبل  الــدو�ــســري  بحث  كما 

اال�سرتاتيجية  وال�سراكة  الثنائي  التعاون 

بني مملكة البحرين ووكاالت االأمم املتحدة، 

واالإن�سانية يف  التنموية  اجلهود  يدعم  مبا 

مملكة البحرين ويحقق االأهداف املن�سودة.

وقد اأ�ساد م�ساعد وزير اخلارجية بدور 

حلقوق  ال�سامية  املتحدة  االأمم  مفو�سة 

باحلقوق،  االرتــقــاء  �سبيل  يف  االإن�سان 

امل�سرتك  والعمل  معها  التعاون  وباأهمية 

التعاون  تعزيز  �ساأنها  من  التي  االأمور  يف 

كل  يف  اخلــربات  وتبادل  والتقني  الفني 

جماالت حقوق االإن�سان.

االأمم  مبفو�سة  االجتماع  اإىل  واأ�سار 

 28 يف  االإن�سان  حلقوق  ال�سامية  املتحدة 

ملجل�ص   40 الدورة  خالل   2019 فرباير 

الدكتور  ولقاء  بجنيف،  االن�سان  حقوق 

وزيــر  ــزيــاين  ال را�ــســد  بــن  عبداللطيف 

اخلارجية باملفو�سة يف 26 فرباير 2020 

االإن�سان  حقوق  ملجل�ص   43 الدورة  خالل 

االأفكار  وتبادل  املناق�سات  واإىل  بجنيف، 

التعاون  اأطر  اأ�س�ص  اإذ  متت،  التي  املثمرة 

املتحدة  االأمم  مفو�سة  مكتب  بني  الفني 

البحرين  االإن�سان ومملكة  ال�سامية حلقوق 

لتطوير التعاون يف العديد من املجاالت.

ارتفاع عدد جمّمعات املحافظة ال�سمالية اإىل 317

م�سطفى ال�ساخوري:

�سعد  حممد  ال�سمالية  بلدي  جمل�ص  ع�سو  اأكد 

اإطالق م�سّميات جديدة على �سبع  اأنه مت  الدو�سري 

مناطق يف مدينة �سلمان التي ت�سم ع�سرة جممعات.

وبهذا القرار امل�ستحدث، فاإنه ازداد عدد جممعات 

املحافظة ال�سمالية من 315 جممًعا يف العام 2018 

اإىل 317 حالًيا.

واأ�سبحت م�سميات املناطق ال�سبع اجلديد ملدينة 

�سلمان هي مدينة �سلمان، �ساحية ال�ساطئ، تينار، اأم 

املنا�سل، بوربيعة، �ساحية النخيل، البدع.

واأكد الدو�سري اأن هذا القرار ياأتي بعد مطالبات 

من املجل�ص البلدي بتفعيل امل�سميات ملناطق املحافظة 

ال�سمالية وبقية حمافظات اململكة.
�س�رة ج�ية لقلعة �سرطة البحرين وذلك يف ال�سبعينات من القرن املا�سي.
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»كريدي مك�س« تعلن عن اإ�شافة التربع

على برنامج »ثمني« ل�شالح امللكية الإن�شانية

عن  مك�س  كريدي  �شركة  اأعلنت 

»ثمني«  برنامج  على  جديدة  ميزة  اإطالق 

البطاقة  حامل  �شيتمكن  حيث  للمكافاآت، 

ل�شالح  والتربع  ثمني  نقاط  ا�شتبدال  من 

االإن�شانية.  لالأعمال  امللكية  امل�ؤ�ش�شة 

كريدي  مبادرات  من  كجزء  ذلك  وياأتي 

املجتمعية  لل�شراكة  املدى  ط�يلة  مك�س 

لتقدمي عرو�س وخيارات االإ�شرتداد القيمة 

لعمالئها املخل�شني.

اأحمد  �شرح  املنا�شبة  وبهذه   

التنفيذي  الرئي�س  �شيادي،  عبدالرحمن 

بطاقاتنا  حاملي  »اإن  مك�س:  لكريدي 

اإىل  با�شتمرار  به، ونهدف  نق�م  ما  حم�ر 

املنتجات  من  كبرية  مبجم�عة  تزويدهم 

ذات  احل�شرية  واالمتيازات  املميزة 

حياتهم  منط  ترثي  التي  امل�شافة  القيمة 

تاأثري  اإحداث  يف  للم�شاعدة  الفر�شة  مع 

»كما  �شيادي:  واأ�شاف  جمتمعنا«.  يف 

ي�شرنا تعزيز عالقتنا مع امل�ؤ�ش�شة امللكية 

لالأعمال االإن�شانية من خالل تزويد حاملي 

بنقاط  التربع  بخيار  املخل�شني  بطاقاتنا 

لالأعمال  امللكية  امل�ؤ�ش�شة  ل�شالح  ثمني 

الدكت�ر  اأ�شاد  جانبه  من  االإن�شانية«. 

للم�ؤ�ش�شة  العام  االأمني  ال�شيد  م�شطفى 

�شركة  االإن�شانية مببادرة  لالأعمال  امللكية 

على  جديدة  ميزة  باإطالق  مك�س  كريدي 

�شيتمكن  حيث  للمكافاآت،  »ثمني«  برنامج 

ثمني  نقاط  ا�شتبدال  من  البطاقة  حامل 

االجتماعية  امل�شاريع  ل�شالح  والتربع 

والتعليمية وال�شحية والتي ت�شتفيد منها 

اأ�شر امللكية لالأعمال االإن�شانية، واأ�شاف اأن 

مبداأ  تفعيل  يف  ت�شهم  املبادرات  هذه  مثل 

�شم�  له  ُي�يل  الذي  املجتمعية  ال�شراكة 

ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ 

و�ش�ؤون  االإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

رئي�س  ال�طني  االأمن  م�شت�شار  ال�شباب 

لالأعمال  امللكية  امل�ؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س 

االإن�شانية اهتماًما كبرًيا.

�أحمد �سيادي د. م�سطفى �ل�سيد

»األبا« تتعاون مع م�شت�شفى قوة الدفاع ملكافحة »كوفيد19« 

يف اإطار امل�ش�ؤولية املجتمعية التي حتر�س 

ال�شركة عليها، فقد قامت �شركة اأملني�م البحرين 

ببالزما  التربع  برنامج  بدعم  )البا(  �س.م.ب. 

امللكية  الطبية  اخلدمات  اأطلقته  الذي  النقاهة 

الربنامج  هذا  ويرتاأ�س  البحرين.  دفاع  لق�ة 

اآل  علي  بن  خالد  ال�شيخ  بروفي�ش�ر  الل�اء 

خليفة، قائد اخلدمات الطبية امللكية الذي اأ�شاد 

بزيارة وفد �شركة األبا للخدمات الطبية امللكية 

ودعمها لهذا امل�شروع الذي له دور ايجابي يف 

رفد جه�د الت�شدي لفريو�س ك�رونا.

»األبا«  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  والتقى 

ال�شالمة  لدائرة  االإداري  واملدير  البقايل  علي 

وال�شحة والبيئة يف البا حممد خليل بامل�شاعد 

العميد  امللكية  الطبية  اخلدمات  لقائد  الفني 

ق�ة  م�شت�شفى  يف  دروي�س  عبداهلل  طبيب 

 5 امل�افق  االأربعاء  ي�م  وذلك  البحرين،  دفاع 

اأغ�شط�س 2020؛ لبحث وتعزيز �شبل التعاون 

بني األبا وم�شت�شفى ق�ة دفاع البحرين يف هذا 

املجال.

التنفيذي  الرئي�س  قال  ال�شدد،  هذا  ويف 

ل�شركة البا علي البقايل:

»نحن جميًعا يف هذا االأمر مًعا، واإنه لفخر 

كبري اأن ت�شهم البا يف دعم اجله�د ال�طنية التي 

يبذلها فريق البحرين للتغلب على هذا ال�باء«.

عبداهلل  طبيب  العميد  �شرح  جهته  ومن 

دروي�س قائالً: 

حكيماً  نهجاً  البحرين  مملكة  اتخذت  »لقد 

ونحن  »ك�فيد-19«  جائحة  مكافحة  يف 

اأقدمت  التي  الفعالة  املبادرة  بهذه  م�شرورون 

الطبية  اخلدمات  جه�د  لدعم  البا  عليها 

امللكية من خالل دعم »برنامج التربع ببالزما 

النقاهة«، والذي اأظهر نتائج واعدة يف التعامل 

مع امل�شابني بفريو�س ك�رونا«.

دروي�س جميع  عبداهلل  العميد طبيب  ودعا 

من  م�ؤخًرا  تعاف�ا  الذين  واملقيمني  امل�اطنني 

بالدم  التربع  بق�شم  لالت�شال  ك�رونا  فريو�س 

الرقم  على  امللكية  الطبية  للخدمات  التابع 

17766279، وذلك للم�شاهمة يف دعم جه�د 

الت�شدي للفريو�س من خالل التربع واحل�ش�ل 

على مزيد من املعل�مات.

حزمة من الإجراءات مل�شاعدتهم عرب خدمات �شندوق دعم الطالب

جامعة العلوم التطبيقية ت�شتثمر يف م�شتقبل طلبتها 

اهتماًما  التطبيقية  العل�م  جامعة  ت�يل 

كبرًيا بدعم الطلبة، حيث تنظر اإليهم باعتبارهم 

اجلامعة  وتقدم  التعليمية  العملية  حم�ر 

جهًدا  تاأل�  ال  حيث  عملها،  ا�شتمرار  واأ�شا�س 

املتف�قني  للطالب  الت�شهيالت  كافة  تقدمي  يف 

املجاالت  خمتلف  يف  ودعمهم  واملتع�ّشرين 

وبطرق متعددة، حيث تنظر اجلامعة اإىل املنح 

دعم  �شندوق  خالل  من  �شن�ًيا  تقدمها  التي 

اأنها  على  باجلامعة  الدار�شني  للطلبة  الطالب 

ا�شتثمار يف م�شتقبل ال�شباب من خالل متكينهم 

وم�شاعدتهم  اجلامعية  درا�شتهم  ا�شتكمال  من 

على حت�شني حت�شيلهم الدرا�شي.

ظروف  من  العامل  ي�شهده  ما  ظل  ويف 

اتخذت  ك�رونا،  جائحة  فر�شتها  ا�شتثنائية 

الطلبة  لدعم  االإجراءات  من  جمم�عة  اجلامعة 

املت�شررين اقت�شاديا، وم�شاعدتهم على م�ا�شلة 

اللجنة  ت�جيهات  مع  ان�شجاماً  تعليمهم، 

امل�شتجد  ك�رونا  فريو�س  مل�اجهة  التن�شيقة 

ك�فيد-19 برئا�شة �شاحب ال�شم� امللكي االأمري 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س ال�زراء يف 

ت�شهيل اإجراءات العملية التعليمية على الطلبة.

�شندوق  للجنة  افرتا�شي  اجتماع  وخالل 

دعم الطالب الذي اأقيم برئا�شة االأ�شتاذ الدكت�ر 

اجلامعة  ورئي�س  اللجنة  رئي�س  ع�اد  غ�شان 

الطلبات  تقدمي  باب  فتح  عن  اللجنة  اأعلنت 

العام  خالل  ال�شندوق  خدمات  من  لال�شتفادة 

االأكادميي 2020/ 2021، من تاريخ 7-26-

2020 وحتى تاريخ 13-9-2020، هذا وكان 

جمل�س اإدارة اجلامعة قد وافق على زيادة الدعم 

اال�شتثنائية،  الظروف  هذه  يف  للطلبة  املقدم 

اأكرث  اإىل  الدعم  اللجنة على تقدمي  حيث وافقت 

من 120 طالًبا وطالبة خالل الف�شل الدرا�شي 

الثاين والف�شل الدرا�شي ال�شيفي.

وباالإ�شافة اإىل اخلدمات املقدمة من �شندوق 

اأخرى من  اأعلنت اجلامعة حزمة  الطالب،  دعم 

امل�شاعدات متثلت يف امل�افقة على متديد اأق�شاط 

لبع�س  ا�شتثنائي  كاإجراء  الدرا�شية  الر�ش�م 

يف  اأق�شاطهم  دفع  عليهم  يتع�شر  الذين  الطلبة 

ب�شبب  دفعات  ثالث  على  الطبيعي  ال��شع 

الظروف الراهنة، كما مت ال�شماح لطلبة برامج 

املاج�شتري والطلبة ذوي املعدالت الرتاكمية اأقل 

خالل  الدعم  على  للح�ش�ل  التقدمي   %70 من 

الف�شل الدرا�شي الثاين وال�شيفي.

وتاأتي هذه القرارات ان�شجاًما مع م�ش�ؤولية 

وا�شت�شعاًرا  وال�طنية،  املجتمعية  اجلامعة 

االقت�شادي  واأثره  العامل،  ي�شهده  الذي  لل�اقع 

على العديد من �شرائح املجتمع، حيث حتر�س 

اجلامعة على م�شاعدة طلبتها، اإمياًنا منها بحق 

الظروف  كل  من  بالرغم  التعليم  يف  الطالب 

والتحديات.

ويف هذا ال�شدد تقدم رئي�س جلنة �شندوق 

دعم الطالب ورئي�س اجلامعة االأ�شتاذ الدكت�ر 

غ�شان ع�اد بال�شكر اإىل رئي�س واأع�شاء جمل�س 

على  االأمناء  جمل�س  واأع�شاء  ورئي�س  االإدارة 

زيادة الدعم املقدم لل�شندوق هذا العام، من�هاً 

م�شاعدة  تاأ�شي�شه يف  منذ  اأ�شهم  ال�شندوق  باأن 

العديد من طلبة اجلامعة ال�شتكمال حت�شيلهم 

اجلامعة  اأن  اإىل  اأ�شار  كما  واالأكادميي،  العلمي 

فخ�رة بدعم طلبتها وم�شاعدتهم لي�س فقط يف 

اجلانب املادي بل يف اجلانب العلمي اأي�شاً، حيث 

التح�شيل  رفع  الطالب يف  دعم  اأ�شهم �شندوق 

الدرا�شي لعدد كبري من طلبة اجلامعة ليتمكن�ا 

من  ومنهم  درا�شية،  منح  على  احل�ش�ل  من 

اأدرج ا�شمه على ل�حة ال�شرف.

لل�ش�ؤون  الرئي�س  نائب  اأكد  جانبه؛  من 

االإدارية واملالية وخدمة املجتمع الدكت�ر حممد 

ي��شف اأحمد حر�س اجلامعة على دعم طلبتها 

من  لهم  ت�فره  ما  خالل  من  اأهدافهم  لتحقيق 

اجلامعية،  احلياة  اإثراء  يف  ت�شهم  ت�شهيالت 

من�هاً باأن هذه االإجراءات التي اتخذتها اجلامعة 

جاءت ا�شتجابة للظروف الراهنة التي متر بها 

على  الطلبة  م�شاعدة  بهدف  البحرين  مملكة 

لتحقيق  ودعمهم  العلمي،  حت�شيلهم  ا�شتكمال 

اأهدافهم.

»زين البحرين« ت�شت�شيف الن�شخة الرابعة 

من »زينوفيت« بال�شراكة مع �شبكتي »الكري« و»عقال«

البحرين، �شركة االت�شاالت  ا�شت�شافت زين 

الن�شخة  افرتا�شي،  وب�شكل  اململكة،  يف  الرائدة 

مع  بال�شراكة  »زين�فيت«  مبادرة  من  الرابعة 

بامل�ؤ�ش�شات  تعني  �شركة  وهي  الكري،  �شركة 

البحرين،  مملكة  يف  مقرها  ويقع  املبتدئة 

يف  تعمل  رائدة  �شبكة  وهي  عقال،  و�شبكة 

اململكة  اململكة  يف  ال�قفية  اال�شتثمارات  جمال 

»زين�فيت«،  مبادرة  وُتعد  ال�شع�دية.  العربية 

املن�شة  مبثابة   ،2019 عام  يف  انطلقت   التي 

خاللها،  من  زين  تدعم  التي  اال�شرتاتيجية 

وبالتعاون مع �شريكيها الكري وعقال ال�شركات 

النا�شئة يف مملكة البحرين من خالل م�شاعدتها 

على النم� والتط�ر واال�شتدامة.

الهزمي  جمال  من  كل  اجلل�شة  يف  وحتدث 

بارترنز  الكري  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

م�ؤ�ش�س  العابدين  زين  وخالد  البحرين،  وعقل 

البحرين.  عقال  و�شركة  الكري  �شركة  ورئي�س 

ال�شيف  االأوىل، حتدث املتحدث  وخالل اجلل�شة 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  كردي  اإبراهيم  �شامر 

ال�شع�دية(  العربية  )اململكة  ال�شنبلة  جمم�عة 

املالئكي  اال�شتثمار  »ف�ائد  عن  متعمق  ب�شكل 

اقت�شاديات  على  املالئكية  اال�شتثمارات  وتاأثري 

جل�شة  واأعقبه  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول 

لالأ�شئلة واالأج�بة.

�شركة  تقدمي  الثانية  اجلل�شة  و�شهدت   

�شملت  النا�شئة،  للم�شاريع  البحرين  عقال 

التعليم  قطاعي  يف  رائدة  نا�شئة  �شركات  ثالث 

والرعاية ال�شحية يف مملكة البحرين. وت�شمنت 

وه�  »دكت�ري«،  النا�شئة  ال�شركات  قائمة 

ُيعد  البحرين  ال�شحية يف  للتكن�ل�جيا  تطبيق 

اخلرباء  واالأطباء  املر�شى  بني  و�شل  كحلقة 

واملتخ�ش�شني يف الرعاية ال�شحية بجميع اأرجاء 

جتمع  من�شة  وهي  و»�شربينغرينغ«،  العامل؛ 

امل�ؤ�ش�شات  الت�ا�شل مع  اأ�شكال متعددة من  بني 

التعليمية؛ وي�نيبال، وهي من�شة على االإنرتنت 

من  الطالب  حياة  ا�شل�ب  لتح�شني  خم�ش�شة 

خالل تزويدهم باإمكانية ال��ش�ل اإىل العرو�س 

الرقمي  الطالب  معرف  با�شتخدام  واخل�ش�مات 

الفريد.

الناجحة  اال�شت�شافة  على  وتعليًقا 

خالد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شرح  لـ»زين�فيت«، 

االت�شال  لعالقات  التنفيذي  املدير  خليفة  اآل 

»ن�ا�شل  قائالً:  البحرين  زين  يف  وامل�شتثمرين 

رائد  كمركز   2030 البحرين  روؤية  دعم 

املنطقة  يف  النا�شئة  وال�شركات  للتكن�ل�جيا 

ومل نكن نرغب يف اأن تعيق جائحة ك�فيد-19 

ولذلك  العام،  لهذا  »زين�فيت«  مبادرة  انعقاد 

افرتا�شًيا،  اللقاء  ا�شت�شافة  �شركائنا  مع  قررنا 

حيث ن�شعر اأن ال�شركات النا�شئة وا�شلت لعب 

يف  حتى  البحرين  اقت�شاد  يف  احلا�شم  دورها 

مثل هذه االأوقات الع�شيبة، حيث ت�اجه معظم 

ال�شركات النا�شئة احلالية حتديات كبرية ب�شبب 

اأكرث ه�شا�شة من  واأ�شبحت  جائحة ك�فيد-19 

تلك  من  واحدة  زين�فيت  وتعد  املالية،  الناحية 

املن�شات التي ت�فر الدعم الالزم مل�شاريع قطاع 

النم�  لتحقيق  واملت��شطة  ال�شغرية  امل�ؤ�ش�شات 

االأعمال  تلك  نزاهة  كذلك  ت�شمن  فيما  والتط�ر، 

وا�شتدامتها«.

خالد  قال  املنا�شبة  بهذه  له  ت�شريح  ويف 

الكري  �شركة  ورئي�س  م�ؤ�ش�س  العابدين  زين 

من  الرغم  »على  البحرين:  عقال  �شركة  وفرع 

ن�ؤمن  اأننا  اإال  اأوقاًتا غري م�شب�قة.  اأننا نعاي�س 

التي  ا�شتثنائية  االأكرث  العق�ل  يف  باال�شتثمار 

تبني �شركات من �شاأنها اإعادة تعريف امل�شتقبل، 

يف  ك�فيد-19  جائحة  �شاهمت  فقد  �شك،  وبال 

من  الكثري  اأتاح  الذي  الرقمي  الت�جه  ت�شريع 

الفر�س، ون�د اأن نتعرف على بع�س ال�شركات 

تقنياتها  ت�شتخدم  التي  البحرين  يف  النا�شئة 

اخلا�شة ل�شمان �شحة و�شالمة جمتمعاتنا، وقد 

ط�رت تلك ال�شركات حل�الً فريدة وركزت على 

اال�شتدامة، وال يف�تنا، يف ال�قت نف�شه، اأن ن�شكر 

�شركة زين البحرين لدعمها امل�شتمر وا�شت�شافتها 

الرابعة من مبادرة زين�فيت ولدورها  للن�شخة 

الرائد يف تط�ير بيئة ريادة االأعمال يف اململكة«.

»stc البحرين« تطلق  خطة »فايرب 7.5 د.ب اجلديدة«

اأطلقت stc البحرين، 

عامل  يف  الرائدة 

الرقمية،  التكن�ل�جيا 

اجلديدة  فايرب   stc باقة 

ب�شعر  لعمالئها  كلًيا 

بحريني  دينار   7.5

فقط.

 stc باقة  تت�فر 

فايرب اجلديدة بعقد ملدة 

 150 ب�شعة  �شهًرا   12

و�شرعة  جيجابايت 

بايت.  ميجا   6 حتميل 

لت�شهيل  م�شممة  وهي 

الكبرية  امللفات  حتميل 

جميع  وت�فري  للعمالء 

والتطبيقات  اخلدمات 

كما  االإنرتنت.  عرب 

ات�شال  الباقة  تت�شمن 

وبدل  جماين   4G
 100 اإىل  ي�شل  بيانات 

يتم  حتى  جيجابايت 

ت�فري اخلدمة لهم.

للعمالء  ميكن  كما 

العر�س  لهذا  الت�شجيل 

البيع  قن�ات  جميع  عرب 

.stc eShop مبا يف ذلك

فايرب   stc باقة  وت�شهم 

حت�شني  يف  اجلديدة 

التحتية  البنية  م�شت�ى 

التي ت�فر جتربة منزلية 

متن�عة  ملجم�عة  رائعة 

الرتفيه مثال  من خدمات 

االإنرتنت  عرب  االألعاب 

وحتميل  وامل��شيقى 

االأفالم.

للمزيد من املعل�مات 

 stc م�قع  زيارة  يرجى 

www.stc.  :البحرين

االت�شال  اأو   com.bh
على 124.

درا�شة تناق�س »اإدارة املواهب كمخرجات للمعرفة 

ومهارات القرن احلادي والع�شرين لدى طلبة اجلامعة«

تربية  جمال  يف  الباحث  در�س 

ال�شامن  عبدالعظيم  با�شم  امل�ه�بني 

ال�شمنية  واملعرفة  امل�اهب  اإدارة  تباين 

والع�شرين  احلادي  القرن  ومهارات 

اأطروحة  االجتماعي يف  الن�ع  باختالف 

لنيل  العربي  اخلليج  بجامعة  ن�ق�شت 

درجة املاج�شتري، وحملت عن�ان »اإدارة 

ال�شمنية  للمعرفة  كمخرجات  امل�اهب 

والع�شرين  احلادي  القرن  ومهارات 

الباحث  هدف  اإذ  اجلامعة«،  طلبة  لدى 

اأداء  بروفايالت  متايز  على  التعرف  اإىل 

املعرفة  اأبعاد  على  باجلامعة  امل�ه�بني 

احلادي  القرن  ومهارات  ال�شمنية 

امل�اهب  اإدارة  مل�شت�ى  وفقاً  والع�شرين 

لديهم.

التاأثريات  حتديد  البحث  وحاول 

ومهارات  ال�شمنية  للمعرفة  املبا�شرة 

اإدارة  على  والع�شرين  احلادي  القرن 

اإىل  ال�شامن  الباحث  ليت��شل  امل�اهب، 

النم�ذج البنائي املُف�شر لطبيعة العالقة 

القرن  ومهارات  ال�شمنية  املعرفة  بني 

احلادي والع�شرين واإدارة امل�اهب، حيث 

من   )130( من  الدرا�شة  عينة  ت�شكلت 

الطلبة امل�ه�بني باجلامعة وامل�شتفيدين 

للطلبة  تقدم  التي  االثرائية  الربامج  من 

امل�ه�بني باململكة العربية ال�شع�دية.
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 الملك: البحرين تقف 
إلى جانب الشعب اللبناني وتتضامن معه

أك��د  حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
الرئي��س الفخ��ري للمؤسس��ة الملكي��ة 
مملك��ة  وق��وف  اإلنس��انية،  لألعم��ال 
البحري��ن إل��ى جان��ب الش��عب اللبناني 
الش��قيق وتضامنها معه ف��ي مثل هذه 
الظ��روف الصعبة التي يمر بها تجس��يدًا 
للعالقات األخوية بين البلدين والشعبين 

الشقيقين.
ج��اء ذلك، ل��دى اس��تقبال جاللته أمس، 
في قص��ر الصافرية س��مو الش��يخ ناصر 
بن حم��د آل خليفة ممث��ل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
مجلس أمناء المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية، بحضور وزير الديوان الملكي 
الش��يخ خالد ب��ن أحمد آل خليف��ة، ووزير 
المتابعة بالديوان الملكي الش��يخ أحمد 
بن عطي��ة اهلل آل خليفة، ووزير الخارجية 

د.عبد اللطيف الزياني.
وخالل اللقاء، تابع جاللته مع سمو الشيخ 
ناص��ر، الجه��ود القيمة الت��ي تقوم بها 

المؤسس��ة الملكية لألعمال اإلنس��انية 
في لبنان الشقيق انطالقًا من التوجيهات 
وإيص��ال  بتقدي��م  لجاللت��ه  الكريم��ة 
العاجلة  المساعدات اإلنس��انية اإلغاثية 
إل��ى الجمهوري��ة اللبناني��ة، لمس��اعدة 
الش��عب اللبنان��ي الش��قيق ف��ي محنته 

والتخفي��ف م��ن مصاب��ه ج��راء الكارثة 
األليمة الت��ي أصابت العاصمة اللبنانية، 

مقدرًا ما تم إنجازه خالل هذه المرحلة. 
وثم��ن جالل��ة المل��ك المف��دى الجهود 
النبيل��ة للمؤسس��ة الملكي��ة لألعم��ال 
اإلنسانية في هذا الجانب، معربًا جاللته 

عن تمنياته لشعب لبنان الشقيق بتجاوز 
ه��ذه المحنة وأن ينعم باألمن والس��الم 

واالستقرار واالزدهار.
وأضاف جاللته، أن أفراد الجالية اللبنانية 
ف��ي البحرين هم في بلده��م ونقدر لهم 
كل جهودهم ومساهماتهم مع إخوانهم 

المواطنين في مجاالت التنمية الش��املة 
في البحرين.

وأكد جاللت��ه أن مملك��ة البحرين تتابع 
من خ��الل وزارة الخارجي��ة جميع الجهود 
العربية واإلقليمية والدولية فيما يتعلق 

بإعادة إعمار لبنان الشقيق.
وأش��اد جاللته، بال��دور اإلنس��اني الذي 
تضطلع به المؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية، برئاس��ة سمو الش��يخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليف��ة في تقدي��م العون 
والمس��اعدة للدول الش��قيقة والصديقة 

في مثل هذه الظروف.
من جانبه أعرب س��مو الش��يخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة، عن بالغ الش��كر وعظيم 
التقدي��ر واالمتنان إلى المقام الس��امي 
لصاح��ب الجالل��ة على مب��ادرات جاللته 
اإلنسانية النبيلة والمستمرة في مساعدة 
وإغاثة المنكوبين، والذي يعكس مواقف 
مملكة البحرين المش��رفة تجاه الشعوب 
انطالًقا من الروابط األخوية واإلنس��انية 

التي تجمع مختلف دول وشعوب العالم.

العاهل: نتابع من خالل »الخارجية« جهود إعادة إعمار لبنان

 نقدر مساهمات أفراد الجالية
 اللبنانية في التنمية الشاملة بالمملكة

 »الملكية لألعمال اإلنسانية« تضطلع
 بدور لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة

 ناصر بن حمد: المبادرة الملكية
تعكس مواقف البحرين المشرفة تجاه الشعوب

الملك يهنئ رئيس األكوادور 
بذكرى استقالل بالده

 بع��ث حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاهل البالد المفدى، برقية تهنئة إلى رئيس 
جمهورية األكوادور لينين مورينو، وذلك بمناس��بة ذكرى 

استقالل بالده.

 الشيخة مي : إغاثة التراث
العالمي في صنعاء التاريخية

دعت رئيسة مجلس إدارة المركز اإلقليمي العربي للتراث 
العالمي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، كافة المعنيين 
بالتراث اإلنس��اني العالمي إل��ى التحّرك العاجل من أجل 
إنق��ا  المجتمع اليمن��ي في صنعاء التاريخي��ة ومقّوماته 

الثقافية والعمرانية.
وأعرب��ت عن قلقه��ا العميق من األضرار الجس��يمة التي 
لحقت بمدينة صنع��اء التاريخية جّراء الّس��يول واألمطار  
الغزي��رة الت��ي ش��هدتها العاصمة اليمنية خ��الل األيام 
الماضية. وقالت: »يؤلمنا أن نشاهد مدينة عريقة أخرى 
من مدنن��ا العربية تفقد ج��زءًا من مالمحه��ا التاريخية 

األصيلة«.

 المؤسسة الملكية تدرس عالج
عدد من جرحى ومصابي لبنان في البحرين

تدرس المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
وبالتنس��يق مع وزارة الصح��ة، نقل عدد من 
الجرح��ى والمصابين من األش��قاء اللبنانيين 
لتلق��ي الع��الج ف��ي مستش��فيات البحرين، 
وابتع��اث فريق طب��ي خاص إل��ى جمهورية 
لبنان الش��قيقة للمساهمة في جهود اإلنقاذ 

وعالج المصابين.
ورفع س��مو الش��يخ ناصر بن حم��د آل خليفة 
ممث��ل جالل��ة المل��ك لألعم��ال اإلنس��انية 
وشؤون الشباب عظيم الش��كر وبالغ التقدير 
واالمتنان إلى المقام السامي لصاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المفدى  الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية 
لألعم��ال اإلنس��انية عل��ى مب��ادرات جاللته 
اإلنس��انية النبيلة والمس��تمرة في مساعدة 
وإغاث��ة المنكوبي��ن، والذي يعك��س مواقف 
مملك��ة البحري��ن المش��رفة تجاه الش��عوب 
انطالقًا من الروابط األخوية واإلنسانية التي 

تجمع مختلف دول وشعوب العالم. 
كما ق��دم س��موه خال��ص الش��كر والتقدير 
إل��ى جاللة المل��ك المفدى، عل��ى ما تفضل 
به جاللته من إش��ادة بالجه��ود التي يبذلها 
س��موه في قيادة المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية وس��رعة تنفيذ توجيهات جاللته 
الس��امية في توصيل المس��اعدات اإلنسانية 
واإلغاثي��ة العاجل��ة لألش��قاء ف��ي جمهورية 

لبنان الش��قيقة جراء االنفجار الكبير والكارثة 
اإلنسانية التي تعرضت لها العاصمة بيروت.

وق��ال س��موه إن ما تفضل به س��يدي جاللة 
الملك المفدى من إش��ادة ب��دور فريق عمل 
المؤسس��ة اإلغاث��ي بقي��ادة س��موه وس��ام 
نضع��ه جميعًا عل��ى صدورن��ا ويجعلنا أمام 
مس��ؤولية كبيرة بأن نضاعف الجهد والبذل 
والعط��اء ونس��أل اهلل س��بحانه وتعالى بأن 
يوفقنا في أعمالن��ا والمهام المناطة بنا وأن 
نك��ون عند حس��ن ظ��ن جاللت��ه، معاهدين 
جاللته بب��ذل المزيد من الجهد والعمل بكل 
ج��د واجتهاد لخدمة مملكتنا الغالية في ظل 

قيادة جاللته. 
وأكد س��موه أن جاللة الملك المفدى، القدوة 
والمثل في الجد والعطاء في العمل اإلنساني 
ومد ي��د الع��ون للمحتاجين وق��د ظهر هذا 
جلي��ًا ف��ي العديد م��ن المواقف الت��ي تكون 
يد جاللت��ه البيضاء مم��دودة بالخير للجميع 
وتقدي��م المس��اعدات اإلنس��انية والتنموية 
للش��عوب وال��دول الش��قيقة والصديقة في 

مختلف المناسبات.
م��ن جانبه أش��اد األمي��ن العام للمؤسس��ة 
د.مصطف��ى  اإلنس��انية  لألعم��ال  الملكي��ة 
الس��يد بهذا التقدير المحفز لجميع منتسبي 
المؤسسة الملكية، مثمنًا المواقف اإلنسانية 
النبيلة لجاللة الملك الفدى في مد يد العون 

الش��قيقة  وال��دول  للش��عوب  والمس��اعدة 
والصديق��ة المنكوبة والت��ي تعكس حرص 
جاللته على تقديم العون والمساعدة للجميع 
انطالقًا من الروابط األخوية واإلنسانية التي 
تجم��ع مختلف ش��عوب العال��م وتأكيدًا على 

العالقات األخوية بين مملكة وتلك الدول.
وأش��اد بالتجاوب الش��عبي الكري��م من قبل 
المواطنين وتعاطفهم وحرصهم على الدعم 
والمس��اهمة في الجهود الوطني��ة والوقوف 
مع األش��قاء في لبن��ان في محنته��م، مؤكدًا 
أن هن��اك لجن��ة وطني��ة قائم��ة وعل��ى أتم 
االس��تعداد للعمل بش��كل فوري وس��ريع في 
حال صدور التوجيهات الالزمة ولديها الخبرة 
م��ن الحم��الت الس��ابقة في دعم فلس��طين 

والصومال ودول أخرى.
لألعم��ال  الملكي��ة  المؤسس��ة  أن  وأوض��ح 
اإلنس��انية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة ت��درس حاليًا جميع االحتماالت بما 
في ذل��ك المس��اهمة في البرنامج الرس��مي 
إلعادة إعم��ار لبنان وفقًا للظ��روف التي تمر 

بها لبنان في الوقت الراهن.
وأكد أن البحرين ملكًا وحكومًة وش��عبًا تقف 
إلى جنب الش��عب اللبناني الش��قيق بكل قوة 
ومحبة لتقديم أفضل المساعدات كما عودنا 
جالل��ة الملك الف��دى على ذلك مؤك��دًا بأن 

جهود البحرين مستمرة.

 ناصر بن حمد: إشادة الملك
بدور الفريق اإلغاثي وسام على صدورنا 

 العاهل القدوة والمثل
في الجد والعطاء بالعمل اإلنساني 

 ابتعاث فريق طبي
للمساهمة في عالج الحاالت ببيروت

 السيد: ندرس المساهمة
في البرنامج الرسمي إلعادة إعمار لبنان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

الملك ورئيس الوزراء وولي 
 العهد يتلقون برقيات

شكر من الرئيس التونسي
 تلق��ى حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى

 آل خليف��ة ملك الب��الد المفدى برقية ش��كر جوابية من 
أخيه رئيس الجمهورية التونس��ية الشقيقة قيس سعيد، 
وذلك ردًا على برقية جاللته المهنئة له بمناس��بة ذكرى 

استقالل بالده.
كم��ا تلق��ى صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر خليفة بن 
س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء برقية ش��كر جوابية من 
أخيه رئيس الجمهورية التونس��ية الشقيقة قيس سعيد، 
وذلك ردًا على برقية س��موه المهنئة له بمناس��بة ذكرى 

استقالل بالده.
و تلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد نائب القائد األعل��ى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء برقية شكر جوابية من أخيه رئيس 
الجمهورية التونس��ية الشقيقة قيس س��عيد، وذلك ردًا 
على برقية س��موه المهنئة له بمناس��بة ذكرى استقالل 

بالده.
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 وزير التربية: البحرين ساعية لتفعيل
المنظومة اإللكترونية في التعليم العالي

     األمم المتحدة: إغالق المدارس يؤثر على مليار طالب
أكد وزير التربي��ة والتعليم رئيس مجلس 
التعلي��م العال��ي د.ماج��د النعيم��ي، أن 
البحري��ن تواصل مس��اعيها، الهادفة إلى 
تفعيل المنظومة اإللكترونية في التعليم 

والتعليم العالي.
ج��اء ذلك، أثناء مش��اركته، ف��ي المنتدى 
االفتراضي »تأثير أزم��ة )كوفيد 19( على 
التعليم«، والذي يركز على مناقشة تجربة 
التعليم عن بعد، والذي أقامته المنظمة 
والثقاف��ة  والعل��وم  للتربي��ة  العربي��ة 
»األلكسو« بالشراكة مع الجامعة العربية 
المؤتم��ر  رئي��س  باعتب��اره  المفتوح��ة 
الح��ادي عش��ر ل��وزراء التربي��ة والتعليم 
الع��رب، بحض��ور ع��دد من المس��ؤولين 

والخبراء من عدة دول عربية.
وألقي��ت كلمات ترحيبية ل��كل من  رئيس 
مجلس أمن��اء الجامعة العربية المفتوحة 
صاحب الس��مو الملكي األمي��ر عبدالعزيز 
بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود، والمدير 
الع��ام لمنظمة »األلكس��و«  د.محمد ولد 
أعم��ر. وتن��اول المنت��دى، مح��اور عديدة 

من أهمها الحلول الت��ي اعتمدت لتذليل 
الصعوبات التي حالت دون تمكن الطلبة 
م��ن االلتح��اق بمدارس��هم وجامعاتهم، 
واس��تعراض وتحلي��ل تج��ارب ناجحة في 
التعلي��م والتعل��م ع��ن بع��د وأس��اليب 
التقوي��م وبناء ق��درات المعلمي��ن، وأهم 
ال��دروس المس��تفادة من ه��ذه الجائحة 
على الصعيد التعليمي، واستش��راف سبل 
تطوي��ر منظوم��ة التعلي��م والتعلم عن 
بعد في ال��دول العربية، وعرض تصورات 

مس��تقبلية لدمج التعل��م اإللكتروني في 
النظ��ام التعليم��ي، وتب��ادل الخبرات في 
المج��االت التربوي��ة واإلنس��انية في ظل 
األزم��ات. وق��دم الوزير عرض��ًا عن تجربة 
الخدم��ات  اس��تدامة  لضم��ان  البحري��ن 
التعليمي��ة، والت��ي بدأه��ا باإلش��ارة إلى 
تحذير األمين العام لألمم المتحدة من أن 
العالم س��يواجه »كارثة قد تمتد ألجيال« 
بس��بب إغالق الم��دارس، مم��ا يؤثر على 

أكثر من مليار طالب.

وأش��ار إلى أن المملكة ألزمت المؤسسات 
التعليمية الحكومية بضرورة اس��تمرارها 
ف��ي تقديم خدماته��ا التعليمية عن بعد 
بنج��اح، بفض��ل االس��تثمار منذ س��نوات 
عديدة في التعلم اإللكتروني منذ تدشين 
مش��روع جالل��ة المل��ك حم��د لم��دارس 
المستقبل، حيث استفادت من هذه البنية 

اإللكترونية، لضمان استدامة التعلم.
كما قدمت الم��دارس الحكومية والخاصة 
ومؤسس��ات التعلي��م العال��ي المحت��وى 
التعليم��ي الرقم��ي، ووظف��ت البواب��ات 
التعليمي��ة وأنجزت اختباراته��ا على نحو 

مهني. 
وأضاف أن الوزارة قدمت حصصًا تعليمية 
متلفزة عبر قناة البحرين الفضائية، و14 
قناة على اليوتيوب، ودروسًا رقمية مركزية، 
ومحتوى رقميًا عبر البوابة التعليمية، مع 
نش��ر عش��رات اآلالف من حلق��ات النقاش 
واألنش��طة وال��دروس من إنت��اج معلمي 
المدارس، والتواص��ل مع الطلبة من ذوي 
االحتياجات الخاصة، بالشكل الذي يضمن 

تغطية أه��م الكفاي��ات المطلوبة لجميع 
المراح��ل الدراس��ية، كم��ا أع��دت الوزارة 
دراس��ة تقييمية، لرصد وتحليل اإلجراءات 

التي قامت بها.
وقدم��ت المملكة عددًا م��ن المقترحات، 
ومنها ضرورة تعزيز البنى التحتية للتعلم 
عن بع��د، والبحث عن توفي��ر اإلمكانيات 
والموارد الضرورية لضمان وصول الخدمة 
التعليمي��ة لجميع فئ��ات الطلبة وضمان 
تكافؤ الفرص، وتكثيف الجهود في تدريب 
التكنولوجيا  اس��تخدام  المعلمي��ن عل��ى 
الحديثة في التعليم، والعمل على تطوير 
وس��ائل وآليات التقوي��م واالمتحانات في 
منظوم��ة التعلم عن بعد، وتعزيز أنظمة 
ومؤسس��ات التعليم العالي، التي تشمل 
تطوير مناه��ج ابتكارية وبرامج دراس��ية 
ومس��ارات تعليمية بديلة وطرق التعليم 

العالي.
متضمًن��ا  يومي��ن  المنت��دى  ويس��تمر 
العدي��د من األوراق والدراس��ات والتجارب 

لمسؤولين وخبراء عرب.

ترخيص 5 دور حضانة لألطفال

أص��در وزير العم��ل والتنمي��ة االجتماعية جميل 
حميدان قرارات بالترخيص ل� 5 حضانات لألطفال، 
وفقًا لقرار لجنة البت في طلبات دور الحضانات في 
مايو الماضي بالموافقة على اس��تكمال إجراءات 

ترخيص جديد لدار الحضانة.
وكان الوزير رخص لكٍل من ش��ركة جيجلز لإلدارة 

بإنشاء دار حضانة جيجلز لمدة سنتين، باإلضافة 
إلى إنشاء دار حضانة سِتب باي سِتب والترخيص 
لشركة ليتل ميركلز داي كير سنتر إلنشاء حضانة 
ليتل ميركلز، وحضانة دار الرياحين إلى جانب دار 
حضانة العصافير الصغيرة لمدة عامين من تاريخ 

إصدار القرار والمنشور في الجريدة الرسمية.

 »األمم المتحدة« تساهم 
 بإعداد الخطة الوطنية

لحقوق اإلنسان في البحرين
أك��د الممث��ل المقي��م لبرنام��ج األم��م المتحدة 
اإلنمائي لدى مملكة البحرين س��تيفانو بيتيناتو، 
اس��تعداد مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
ل��دى البحرين لتنمي��ة وتطوير عالق��ات التعاون 
والتنسيق المشترك والمساهمة في إعداد الخطة 

الوطنية لحقوق اإلنسان في البحرين.
ج��اء ذل��ك، خ��الل اجتم��اع عق��ده أمس مس��اعد 
وزي��ر الخارجي��ة عبداهلل الدوس��ري، عب��ر االتصال 
اإللكتروني المرئي، مع ستيفانو بيتيناتو، بحضور 
وزير مفوض بإدارة ش��ؤون حقوق اإلنسان محمد 

السويدي، ومسؤول تنسيق التنمية جون فاهي. 
وأكد الدوس��ري، ال��دور المهم والملم��وس الذي 
يضطلع به برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في كل 
ما من ش��أنه تحقيق أهداف التنمية المس��تدامة 
تتن��اول  الت��ي  البن��اءة  وبالمب��ادرات  الش��املة 
االحتياج��ات االجتماعي��ة واالقتصادية للس��كان، 

والنهوض بالمرأة البحرينية، والحقوق المدنية.
كما أش��اد، بجهود البرنامج، في تعزيز االستخدام 
البيئي��ة،  المس��تدام للطاق��ة والم��وارد واإلدارة 
والش��راكات بي��ن القطاعين الع��ام والخاص، من 
خ��الل تحدي��د احتياج��ات التنمية وبناء ش��راكات  
قوي��ة لتلبي��ة تل��ك االحتياجات س��واء م��ن خالل 
تطوير القدرات البش��رية، أو الشراكة المجتمعية 

في مواجهة التحديات.
وبحث الدوس��ري، س��بل تطوير التع��اون الثنائي 
والش��راكة االس��تراتيجية بي��ن مملك��ة البحرين 
الجه��ود  يدع��م  بم��ا  المتح��دة  األم��م  ووكاالت 
التنموية واإلنس��انية في مملكة البحرين ويحقق 

األهداف المنشودة.
وأش��اد ب��دور مفوضة األم��م المتحدة الس��امية 
لحقوق اإلنس��ان ف��ي س��بيل االرتق��اء بالحقوق، 
وبأهمية التع��اون معها والعمل المش��ترك في 
األم��ور التي م��ن ش��أنها تعزيز التع��اون الفني 
والتقني وتب��ادل الخبرات في كافة مجاالت حقوق 

اإلنسان. 

وأش��ار إل��ى االجتم��اع بمفوضة األم��م المتحدة 
السامية لحقوق اإلنسان في 28 فبراير 2019 خالل 
الدورة 40 لمجلس حقوق اإلنس��ان بجنيف، ولقاء 
وزير الخارجية د.عبداللطي��ف الزياني، بالمفوضة 
في 26 فبراير الماض��ي، خالل الدورة 43 لمجلس 
حقوق اإلنس��ان بجنيف، وإلى المناقش��ات وتبادل 
األف��كار المثم��رة الت��ي تم��ت، حيث أس��س أطر 
التعاون الفني بين مكتب مفوضة األمم المتحدة 
السامية لحقوق اإلنسان البحرين لتطوير التعاون 
ف��ي العديد من المجاالت بم��ا فيها إعداد الخطة 
الوطني��ة لحقوق اإلنس��ان والعديد م��ن البرامج 
المزمع عقدها في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

 فيم��ا أع��رب بيتينات��و ع��ن اعت��زازه الكبير بما 
تش��هده الش��راكة القائمة بين مملكة البحرين 
ومنظم��ة األمم المتح��دة ووكاالته��ا وأجهزتها 
المختلفة وبرامجها المتخصصة من تطور ونماء 

مستمرين.
يذكر أن البحرين بدأت المشاورات الواسعة لوضع 
تص��ور إع��داد الخط��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان 
ف��ي المملك��ة وفق عدد م��ن المح��اور واألهداف 
األساس��ية التي تس��عى المملكة لتحقيقها وفق 
برنام��ج زمن��ي لتحقي��ق المزي��د م��ن اإلنجازات 
والتطورات في العديد من مجاالت حقوق اإلنسان 

والتنمية المستدامة.

»األطباء البحرينية«: مستعدون 
للمساهمة بعالج مصابي انفجار بيروت

كشف أمين سر جمعية األطباء 
البحريني��ة د. ن��زار بوكمال إن 
الجمعي��ة تلق��ت العدي��د من 
االتص��االت م��ن قب��ل أطب��اء 
أعربوا  مختلفة  باختصاص��ات 
عن اس��تعدادهم للتوجه فورًا 
إل��ى لبن��ان والمش��اركة ف��ي 
اإلس��عافية  الخدمات  تقدي��م 
والعالجي��ة لمصاب��ي االنفجار 
الهائل في مرفأ بيروت الذين 
يقدر عددهم بأكثر من 5 آالف 

مصاب.
المب��ادرة  ه��ذه  إن  وق��ال 
ليس��ت بغريب��ة عل��ى األطباء 
البحرينيي��ن، وهي تأتي تلبية 
لحضرة  الس��امية  للتوجيهات 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المف��دى، بتقديم مس��اعدات 
إنس��انية إغاثي��ة عاجل��ة إلى 
الش��قيقة  لبن��ان  جمهوري��ة 
محنته��م  ف��ي  لمس��اعدتهم 

والتخفيف من المصاب األليم، 
ب��ه  تنه��ض  لم��ا  ومواكب��ة 
المؤسس��ة الملكي��ة لألعمال 
اإلنسانية برئاسة سمو الشيخ 
ناص��ر ب��ن حم��د آل خليف��ة 
ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب من 

جهود على هذا الصعيد.
إدارة  مجل��س  ح��رص  وأك��د 
المش��اركة  عل��ى  الجمعي��ة 
س��واء  الفاعل��ة  المجتمعي��ة 
داخل البحري��ن أو خارجها عن 
طري��ق التواصل م��ع جمعيات 
مهني��ة دولي��ة والتأكيد على 
ال��دور اإلنس��اني للطبيب في 
جمي��ع الظ��روف خاص��ًة ف��ي 

أوقات األزمات اإلنسانية.

د. نزار بوكمال
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 »األعلى للقضاء«: حسم 12627 ملفًا
في محاكم التنفيذ بالنصف األول

كش��فت األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء، 
أن إجمال��ي ع��دد الملفات الجدي��دة في محاكم 
التنفيذ بل��غ 9991 ملفًا خالل الفت��رة من يناير 
حتى نهاية شهر يونيو العام الجاري، فيما بلغت 
إجمالي الملفات المحس��ومة في محاكم التنفيذ 

12627 ملفًا.
تم اإلعالن عن ذلك، بعد إطالق مبادرات تطويرية 
نوعي��ة ف��ي آلي��ات تنفي��ذ األح��كام القضائية 
وتحسين بيئة العمل من خالل خدمات إلكترونية 
تهدف إلى سرعة اتخاذ القرارات التنفيذية، حيث 
تم وضع آلية لرفع كافة اإلجراءات وإغالق ملفات 
التنفي��ذ تلقائي��ًا بعد التحقق من قي��ام المنفذ 
ض��ده بأداء التزامات��ه كامل��ة، دون الحاجة إلى 
تقديم طلبات بهذا الشأن وفقًا لآللية السابقة. 

وبين��ت اإلحصائي��ة أن ع��دد الطلب��ات ال��واردة 
بلغ��ت 273514 طلبًا، في حين بلغ عدد الطلبات 
المنج��زة 284468 طلب��ًا، وأن 89% من الطلبات 
ت��م البت فيه��ا خالل 5 أي��ام من تاري��خ تقديم 

الطلب. 
وفيم��ا يتعلق بإجمال��ي المبالغ الت��ي تحصلت 

عليها محكمة التنفي��ذ لصالح المنفذ لهم خالل 
هذه الفترة فإنه��ا تقدر ب���25,843,244.654 

دينار. 
ويس��عى المجلس األعلى للقضاء بشكل مستمر 
إلى دراس��ة أس��باب ومواضع التأخي��ر في تنفيذ 
األحكام لضمان تطوير إجراءات التنفيذ وتبسيط 
إجراءاتها وحس��م الملفات بالموازنة بين حقوق 

المنفذ له والمنفذ ضده. 
وس��اهمت الخدم��ات اإللكتروني��ة للمحاكم في 
س��رعة التنفي��ذ من خ��الل فت��ح مل��ف التنفيذ 
إلكترونيًا وتقديم الطلبات واالستعالم عن حالة 

الملفات ودفع المستحقات. 
وكش��فت األمان��ة العام��ة بأن��ه وبحس��ب قرار 

تشكيل المحاكم للعام القضائي 2020 / 2021، 
ف��إن محكمة التنفيذ تتكون من 8 دوائر، تتنوع 
اختصاصاتها على النحو التال��ي: الدائرة األولى 
»الشرعية« وتختص بتنفيذ األحكام الصادرة عن 
المحاكم الش��رعية وتنفيذ أوراق الطالق وتنفيذ 

أحكام األحوال الشخصية لغير المسلمين.
أما الدائ��رة الثانية »العمالية« فتختص بتنفيذ 
األح��كام الصادرة م��ن المحاك��م العمالية، في 
حين تختص الدائ��رة الثالثة »التجارية« بتنفيذ 
األحكام الص��ادرة عن المحاكم التجارية، وتنفيذ 
المطالب��ات المالي��ة الت��ي تزي��د قيمته��ا على 

10000 دينار وال تتجاوز 100000 دينار.
أما الدائ��رة الرابعة »العقارية«، تختص بتنفيذ 

األحكام الصادرة عن محكمة األمور المستعجلة 
وتنفي��ذ س��ندات الره��ن وأح��كام تع��ذر الفرز 
واألحكام العقاري��ة وتنفيذ المطالب��ات المالية 
الت��ي تزيد قيمتها عل��ى 100000 دينار وتنفيذ 
األحكام الص��ادرة ع��ن غرفة البحرين لتس��وية 
المنازعات والقرارات الناش��ئة عن تطبيق المادة 
)68( م��ن أحكام قانون تنظي��م القطاع العقاري 
الصادر بالقانون رقم )27( لس��نة 2017 وتنفيذ 

المطالبات المالية التي ال تتجاوز 100 دينار.
وتخت��ص الدائرة الخامس��ة »اإليجارية« بتنفيذ 
األح��كام والق��رارات الص��ادرة ف��ي المنازع��ات 
اإليجارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون إيجار 
العقارات الصادر بالقانون رقم )27( لسنة 2014.

أما الدائرتين السادس��ة والس��ابعة »المالية«، 
فتخت��ص كل منه��ا بتنفيذ المطالب��ات المالية 
الت��ي تزيد قيمته��ا على 100 دين��ار وال تتجاوز 
2000 دينار بالتس��اوي فيما بينها، فيما تختص 
الدائ��رة الثامن��ة »المالية« بتنفي��ذ المطالبات 
المالي��ة التي تزيد قيمته��ا على 2000 دينار وال 

تتجاوز 10000 دينار.

تحصيل 25.8 مليون دينار لصالح المنفذ لهم 

البت في 89٪ من الطلبات خالل 5 أيام من التقديم

آلية لرفع كافة اإلجراءات وإغالق ملفات التنفيذ تلقائيًا

»بلدي الشمالية«: عمالة في سار  تقطن في زرائب
     »الصحة«: مساكن عزاب مكتظة وعمال ينامون بمخازن األغذية

أكد رئيس المجلس البلدي بالش��مالية 
أحمد الكوهجي، أن هناك عمالة تسكن 
في »زرائب« م��ع الحيوانات في منطقة 
س��ار ومكتظة بالعمال األمر الذي ينذر 
بكارثة صحية، مبينًا أنه تمت إثارة هذه 

المشكلة سابقًا، لكن دون حراك. 
جاء ذلك، خ��الل جولة تفقدي��ة لبلدية 
م��ع  بالتع��اون  الش��مالية،  المنطق��ة 
إدارة الصح��ة العام��ة ب��وزارة الصح��ة 
والس��ياحة  والتج��ارة  الصناع��ة  ووزارة 
والبلدية أمس، في قرية سار على سكن 
العمال »العزاب« المنتش��رة في وسط 
األحي��اء الس��كنية والتي تمثل هاجس��ًا 

للمواطنين. 
وقال الكوهجي، إن هذه المشكلة تعتبر 
من المش��اكل الش��ائكة والت��ي تحتاج 
لحل��ول جذري��ة، ووضع خط��ة متكاملة 

لتنظيم هذه المساكن.
وطال��ب الجهات الرس��مية بف��ك هذه 
األزل  من��ذ  الموج��ودة  »العق��دة« 
والمنتش��رة في ع��دة ق��رى بالبحرين، 
منها س��ار والشاخورة وبوصيبع ومقابة، 

باإلضافة إلى عدد من مناطق المحافظة 
الشمالية. 

ودعا الجهات الرس��مية، إلى اتخاذ إجراء 
عاج��ل ووضع خط��ة زمنية م��ع أصحاب 
العمل لحل المشاكل وإيجاد حلول بديلة 
للعمال، حيث إن المساكن الحالية وفي 
ظ��ل جائحة كورونا )كوفيد19( بها عدد 
م��ن المخاط��ر الصحية عل��ى القاطنين 
والمحيطين بالس��كن. فيما قال النائب 

س��يد فالح هاش��م، إن وضعية المنازل 
غير الئقة وغير مهيأة للس��كن، حيث أن 

أغلب هذه المساكن ال تصلح للسكن. 
وعب��ر فالح عن اس��تيائه العت��ذار وزارة 
ع��ن  االجتماعي��ة  والتنمي��ة  العم��ل 
المعنيي��ن  اعتبره��م  حي��ث  الحض��ور، 
بص��ورة مباش��رة لمباش��رة مث��ل هذه 
المش��اكل وتنظيم سكن العمال، منبهًا 
إلى أنه س��يكون هناك اتص��ال مع وزير 

العمل لمناقشة األمر. 
وأضاف أن هذه الزيارة تنصب في تحقيق 
أبسط الحقوق لهذه العمالة في تأمين 
والالئقة  المهيئ��ه  الصحية  المس��اكن 
به��م، باإلضاف��ة إل��ى أن وجودهم في 
األحياء الس��كنية له تبع��ات مجتمعية 
العم��ل  أصح��اب  مطالب��ًا  مختلف��ة، 
وتس��كين  المش��كلة  لهذه  بااللتف��ات 

العمال بمساكن الئقة بسكن البشر. 
ووصف فالح المساكن ب� »العشوائية«، 
حي��ث تكت��ظ بعدد غي��ر مع��روف من 
العمال��ة الرس��مية والس��ائبة، والت��ي 
له��ا تبعات أمني��ة واجتماعي��ة عليهم 
وعل��ى المواطنين، مش��يرًا إلى أن هناك 
مش��روعًا »معطاًل« في مجلس الشورى، 
وهو قانون اإليجار، والذي نحتاج كنواب 
ووض��ع  مناقش��ته  لتت��م  اس��ترجاعه 

االشتراطات الالزمة. 

م��ن جانبه أوض��ح من��دوب الصحة، أن 
من أبرز المش��اكل التي تم رصدها هو 
اكتظاظ المس��اكن، ووجود األسرة ذات 
إلى  باإلضاف��ة  الممنوع��ة،  الطابقي��ن 
أن بع��ض العم��ال ينامون ف��ي مخازن 

األغذية.
ولفت إلى أنه يوجد أكثر من 6 أفراد في 
غرفة واحدة تس��ع ف��ي الوضع الطبيعي 
فردي��ن فقط، األمر ال��ذي ينذر بمخاطر 
لزيادة انتش��ار الوباء واألمراض األخرى، 
باإلضاف��ة إلى وج��ود ع��دادات كهرباء 
بش��كل خاطئ مما يجعل وصول أي ماء 

إليه يتسبب بحدوث كارثة.
واوض��ح من��دوب الصحة، أن المس��اكن 
الممن��وع  »باألسبس��توس«  مس��قوفة 
دوليًا، كما أن السكن يحوي على كميات 
من اإلس��منت ومواد البناء بجوار المواد 

الغذائية.

فالح: مشروع قانون اإليجار
معطل في »الشورى«

 إجراءات قانونية حيال شخصين أقاما 
حفل زفاف بمشاركة مدعوين في سترة

أك��د مدي��ر ع��ام مديري��ة ش��رطة محافظة 
العاصم��ة أنه تم اتخاذ اإلج��راءات القانونية 
حيال ش��خصين إلقامتهما حفل زفاف بإحدى 
القاع��ات في منطقة س��ترة ش��ارك فيه عدد 
م��ن المدعوين، خالف��ًا للق��رارات واإلجراءات 
االحترازي��ة والوقائي��ة الصادرة م��ن الفريق 
الوطني لمكافحة فيروس كورونا )كوفيد-19( 
المتضمن��ة غلق ص��االت المناس��بات وعدم 

التجمع ألكثر من 5 أشخاص.

 وأوض��ح أنه ف��ور تلقي المديري��ة معلومات 
بهذا الش��أن، ت��م إرس��ال دوريات الش��رطة 
التي باش��رت إجراءاتها حي��ال التجمع وذلك 
حفاظًا على س��المة المشاركين فيه من خطر 
انتش��ار فيروس كورون��ا )كوفي��د-19(، كما 
تم اتخاذ اإلجراءات القانونية ضد المس��ؤول 
اإلداري عن القاعة ووالد الزوجة لمخالفتهما 
القرار الصادر بش��أن غلق صاالت المناس��بات 

وإحالتهما إلى النيابة العامة.

 ضبط 200 كيلو روبيان
اصطيد بشباك الجر القاعي

أكد قائد خفر السواحل أنه في إطار جهود خفر السواحل 
في التص��دي للمخالفات المتعلق��ة بالصيد واألدوات 
المستخدمة فيه، تمكنت شرطة دوريات اإلسناد البري 
التابعة لقيادة خفر الس��واحل م��ن ضبط حوالي 200 
كيلو غرام من الروبيان تم صيده بواس��طة شباك الجر 
القاعي الممنوع استخدامها وذلك على ساحل كرزكان.

 وأكد على ضرورة التزام البح��ارة بالقوانين والقرارات 
المنظم��ة للصي��د والت��ي تهدف إل��ى حماي��ة البيئة 
البحرية والحفاظ على الثروة البحرية للمملكة، مشيرًا 
إل��ى أن الحم��الت البحري��ة والبرية مس��تمرة لضبط 
المخالفين واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم.
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 محمد بن عبداهلل: تجربة لقاح 
»كورونا« بمرحلته الثالثة على 6 آالف متطوع

كش��ف رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد-19( 
الفريق طبيب الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة، 
عن البدء بإدخال المرحلة الثالثة للتجارب السريرية 
على لقاح لفيروس كورونا، إذ س��يتم تجريب اللقاح 

على 6 آالف متطوع من المواطنين والمقيمين.
تأت��ي تجرب��ة اللق��اح في البحري��ن، بالتع��اون مع 
القائمي��ن على التجربة في دولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة الش��قيقة وش��ركاء المبادرة من جمهورية 

الصين الشعبية.
جاء ذلك لدى اس��تقباله أمس، وف��دًا من القائمين 
على مش��روع اللق��اح المحتمل ضد في��روس كورونا 
والذي يضم د.نوال الكعبي ود.وليد عباس القائمين 
عل��ى التجربة ف��ي دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
الشقيقة وشركة »تشاينا ناشونال بايوتيك غروب« 
التابع��ة ل�»س��ينوفارم« ش��ركة األدوي��ة الصيني��ة 
ومجموع��ة »ج��ي 42« الرائ��دة ف��ي مج��ال الذكاء 
االصطناعي والحوس��بة الس��حابية، بمناس��بة زيارة 

الوفد للبحرين.
وأكد أن تبادل الخب��رات والتجارب فيما يخص كافة 

اإلج��راءات والجهود المبذولة للقض��اء على فيروس 
كورون��ا س��يكون ل��ه دور في أبل��غ األثر ف��ي تعزيز 
جهود احتواء هذا الوباء، مؤكدًا أن المملكة تواصل 
جهوده��ا الكبي��رة للحد من انتش��ار الفي��روس عبر 
مضاعفة تعزيز كافة اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائي��ة المتخ��ذة الرامية لتحقيق صحة وس��امة 

الجميع، كما ثمن التعاون الوثيق مع دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة.

وكشف الشيخ محمد بن عبداهلل، أّن البحرين ستشارك 
في البدء بأولى التجارب السريرية العالمية للمرحلة 
الثالثة من لقاح محتمل ومدرج تحت مظلة منظمة 

الصحة العالمية لفيروس )كوفيد-19(.

وقدم ش��رحًا مفص��ًا عن آخر المس��تجدات بش��أن 
في��روس كورون��ا )كوفيد-19( وما يت��م تنفيذه من 
إج��راءات احترازي��ة وتدابي��ر وقائية بهذا الش��أن، 
كما تم تقديم ش��رح تفصيل��ي عن آخر اإلحصائيات 
واإلج��راءات المتبعة في المملكة للحد من انتش��ار 

الفيروس.
وت��م اس��تعراض إنج��ازات الفريق الوطن��ي الطبي 
والفرق المس��اندة في اإلش��راف على مراك��ز الحجر 
الصح��ي واالحترازي ومراكز العزل والعاج، ومتابعة 
الحاالت القائمة وتحديث السياسات للتعامل معها، 
وتنس��يق التعاون مع كافة الجهات، في إطار السعي 
إلى تس��خير كافة الطاقات واإلمكانيات الهادفة إلى 
اس��تمرار التصدي للفيروس وضمان سامة وصحة 

كافة المواطنين والمقيمين في المملكة.
وأش��اد الوفد بجهود وإجراءات البحرين في التعامل 
م��ع فيروس كورونا والعمل عل��ى احتوائه من خال 
اتخاذه��ا لكافة التدابي��ر الوقائية، واالس��تعدادات 
المبك��رة وتطبي��ق اإلج��راءات الازم��ة المتوائم��ة 
م��ع المعايي��ر الدولي��ة وتوصيات منظم��ة الصحة 

العالمية.

 وزيرة الصحة تفتتح مبنى مواقف 
السيارات متعدد الطوابق بـ»السلمانية الطبي«

افتتح��ت وزيرة الصح��ة فائق��ة الصالح 
أم��س، مبنى مواق��ف الس��يارات متعدد 
الطوابق بمجمع السلمانية الطبي والذي 
قامت شركة البحرين لاستثمار العقاري 
»إدامة« الذراع العقاري لشركة ممتلكات 
البحرين القابض��ة بتطويره وإنجازه بعد 
اس��تكمال كافة األعمال اإلنشائية لهذا 

المشروع الجديد.
وخ��ال االفتتاح الذي ت��م بحضور رئيس 
مجل��س أمن��اء المستش��فيات الحكومية 
الش��يخ هش��ام بن عبدالعزي��ز آل خليفة 
وعدد م��ن المس��ؤولين ب��وزارة الصحة 
والرئيس التنفيذي لشركة »إدامة« أمين 
العريض ومس��ؤولي المشروع بالشركة، 
أك��دت وزيرة الصحة ب��أن افتتاح المبنى 
من ش��أنه توفير الدعم للخدمات الطبية 

الحيوية التي يقدمها مجمع الس��لمانية 
الطبي من خال توفير مواقف الس��يارات 
الواس��عة والحديث��ة مع رده��ات مكيفة 
وبواب��ات زجاجي��ة متحرك��ة ل��كل م��ن 
العاملي��ن في المجم��ع والمرضى والزوار 

على حٍد سواء.
سيس��اهم  المبن��ى  تنفي��ذ  أن  وأك��دت 
في تحقي��ق رض��ا وراحة كاف��ة المرضى 
والمترددين على مجمع السلمانية الطبي 
من خ��ال المرافق والخدم��ات التي يتم 
توفيره��ا خاصة في ظ��ل تلبيته للحاجة 
الملحة لتوفير مواقف إضافية للسيارات، 
ما سيس��اهم في تحقيق أعلى مستويات 
الكفاءة في المجم��ع الذي يقدم خدماته 
الطبي��ة والعاجي��ة والتأهيلي��ة لكاف��ة 

المواطنين والمقيمين في البحرين.

وأش��ادت بالتعاون المثمر م��ع »إدامة« 
والدق��ة والكف��اءة الت��ي ت��م م��ن خال 
إنجاز هذا المش��روع في الوق��ت المحدد 
وبالس��رعة الازمة. وأكدت أن المش��روع 
يعكس نجاح الخطط وال��رؤى الحكومية 
ف��ي تحقيق س��هولة الوص��ول للخدمات 
الصحي��ة كم��ا يعتب��ر ج��زءًا ال يتجزأ من 
منظومة التطوي��ر والتحديث المتواصلة 
والمبادرات المهمة التي تجسد استمرار 
عجل��ة التنمية المس��تدامة والعمل نحو 
تحس��ين س��بل وآلي��ات تقدي��م الخدمة 
الصحي��ة والعاجي��ة بم��ا يلب��ي مختلف 
المواطني��ن  م��ن  المرض��ى  احتياج��ات 

والمقيمين.
م��ن جهته أك��د العريض، أن اس��تكمال 
المش��روع يعكس نجاح االس��تراتيجيات 

االستثمارية والتطويرية للشركة، مشيرًا 
إلى أن إنجاز المشروع يشكل عامة فارقة 
جديدة لش��ركة إدامة كمستثمر ومطور 
اس��تراتيجي في قطاع الُبنية التحتية في 
المملك��ة. ووجه الش��كر والتقدير لوزارة 
الصحة لكونها ش��ريكًا داعمًا مما ساهم 
ف��ي تمكينن��ا م��ن تحقي��ق التق��دم في 

المشروع وفقًا للجدول المخطط له.
وبي��ن أن��ه ت��م االنته��اء م��ن األعمال 
اإلنش��ائية مع نهاية يوليو الماضي حيث 
تم افتتاحه في أغسطس كما هو مخطط 
ل��ه مس��بقًا، عل��ى الرغ��م م��ن الظروف 
والتحديات الحالية الت��ي تواجهها دولة 

العالم بما فيها البحرين.
الفخ��ر  عمي��ق  ع��ن  العري��ض  وأع��رب 
واالعت��زاز بإنجاز المش��روع الذي يتمحور 

حول المجتمع البحريني ويعكس بالدرجة 
األول��ى م��دى اهتم��ام والتزام الش��ركة 
بالتقدم الذي تم إحرازه والذي يعزز مدى 
التزام إدامة بتوفير بنية تحتية متطورة.
يذك��ر أن المش��روع يعم��ل عل��ى تلبية 
الطلب المتزايد على مواقف السيارات في 
مجمع الس��لمانية الطبي من خال توفير 
600 موق��ف للس��يارات عل��ى أرض تبلغ 

مساحتها 7,410 متر مربع.
وتم تصميمها بحيث ُتضفي إلى النسيج 
الحضري للمنطقة ولتساعد على تخفيف 
وتس��هيل حرك��ة الم��رور ضم��ن مجمع 
الس��لمانية الطبي والمنطق��ة المحيطة 
به، كما أن المبنى يتضمن مرافق خدمية 
أخرى كبن��ك البحرين الوطني وغيرها من 

الخدمات.

 »األعلى للصحة« يصدر الئحة 
اشتراطات ترخيص مراكز عالج »اإلدمان«

مريم بوجيري

أصدر رئي��س المجلس األعل��ى للصحة 
الفري��ق طبيب محم��د بن عب��داهلل آل 
خليف��ة الئح��ة اش��تراطات واج��راءات 
ترخيص المؤسس��ات الصحي��ة للعاج 
م��ن اإلدم��ان وتأهي��ل واع��ادة تأهيل 
المدمنين، وبحسب القرار ال يجوز إنشاء 
أو تش��غيل أو إدارة مؤسس��ة صحية أو 
مزاولة نش��اط يتعلق بمجاالت العاج 
من اإلدمان وتأهيل المدمنين أو إعادة 
تأهيل المدمنين، إال بعد الحصول على 
ترخيص مسبق من الهيئة وفقًا ألحكام 

الائحة المذكورة.
ويت��م بموج��ب الق��رار تقدي��م طل��ب 
ترخيص المؤسس��ة الصحية إلى قسم 
تنظيم المرافق الصحي��ة بالهيئة على 
النموذج المع��د لذلك من خال برنامج 
سجات التابع لوزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة، وتصدر هيئة تنظيم المهن 
والخدم��ات الصحية بدوره��ا الترخيص 
للمؤسس��ة الصحية بعد س��داد الرسم 
المقرر لذلك وتكون مدته س��نة قابلة 
للتجدي��د م��ددًا مماثلة ويج��ب تقديم 

طل��ب تجديد الترخيص خال 3 أش��هر 
قبل تاريخ انتهائه.

وصن��ف الق��رار، المؤسس��ات الصح��ي 
بحس��ب ماتقدمه من خدم��ات، بحيث 
تك��ون مستش��فيات للع��اج والتأهيل 

تق��دم خدم��ات الع��اج م��ن اإلدم��ان 
وتأهي��ل المدمني��ن بم��ا فيه��ا خدمة 
إقامة المرضى، ومراكز للعاج والتأهيل 
تقدم دون خدم��ة إقامة، ومراكز إعادة 
التأهيل تق��دم خدماته��ا وتصنف إلى 

مراكز إعادة التأهيل مع اإلقامة وبدون 
إقامة.

واستنادًا إلى الائحة، تلتزم المؤسسة 
الصحي��ة المرخص لها بموج��ب القرار 
بالحف��اظ عل��ى خصوصي��ة المري��ض 

وس��رية معلومات��ه، إل��ى جان��ب أمن 
وس��امة المرض��ى وال��زوار والعاملين 
وتحدي��د نظ��ام الزي��ارة وحظ��ر طل��ب 
األغذية من خارج المؤسسة الصحية مع 
ض��رورة وجود آليه للتفتي��ش والرقابة 
تمن��ع إدخال أية مواد ممنوعة أو أدوات 
حادة قد تؤثر على سير الخطة العاجية 

للمريض وصحته وسامته.
كم��ا يج��ب أن تتبع المراك��ز المذكورة 
لص��رف  ومح��ددة  واضح��ة  سياس��ة 
األدوية ووضع رقابة صارمة على صرف 
وتس��جيل األدوي��ة الخاضع��ة للرقابة، 
م��ع حفظ األدوي��ة المخدرة ف��ي خزانة 
لها بابين بقفل م��زدوج متصل بجهاز 
إنذار أو إضاءة، مع اتباع أسس التخزين 
السليم لألدوية ومراقبة درجات الحرارة 
والرطوبة في الصيدلية وغرف المعالجة 
باألجنح��ة، م��ع ض��رورة توفي��ر نظ��ام 
إن��ذار يربط الثاج��ات ف��ي الصيدلية 
بمس��ؤولية الصيانة حال ح��دوث خلل 
وتوفير قائمة باألطباء والتوقيع الخاص 
بكل منهم لمطابقة الوصفات الطبية.

 حفظ األدوية المخدرة في خزانة
 ببابين بقفل مزدوج متصل بجهاز إنذار

 ال صرف لألدوية دون رقابة
 صارمة وإصدارها وفق ضوابط مشددة

 ربط إنشاء مؤسسة صحية
لعالج اإلدمان بالحصول على ترخيص مسبق

 توفير قائمة باألطباء والتوقيع
الخاص بهم لمطابقة الوصفات الطبية
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 »ألبا« تدعم برنامج بالزما النقاهة 
التابع لـ»الخدمات الطبية الملكية«

دعم��ت ش��ركة ألمني��وم البحري��ن »ألب��ا«، 
برنامج التب��رع ببالزما النقاهة الذي أطلقته 
الخدمات الطبية الملكية لقوة دفاع البحرين 
لمكافحة جائح��ة كورونا »كوفي��د19«، في 
إطار المس��ؤولية المجتمعي��ة التي تحرص 

عليها الشركة.
ويت��رأس البرنام��ج، قائد الخدم��ات الطبية 
الملكي��ة  اللواء بروفيس��ور الش��يخ خالد بن 
عل��ي آل خليفة الذي أش��اد بزي��ارة وفد ألبا 
للخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة ودعمه��ا لهذا 
المش��روع الذي له دور إيجابي في رفد جهود 

التصدي لفيروس كورونا.
والتق��ى الرئي��س التنفي��ذي للش��ركة علي 
البقال��ي والمدي��ر اإلداري لدائرة الس��المة 
والصح��ة والبيئ��ة ف��ي »ألبا« محم��د خليل 
بالمس��اعد الفن��ي لقائد الخدم��ات الطبية 
الملكية العميد طبي��ب عبداهلل درويش في 
مستش��فى قوة دفاع البحرين مؤخرًا، لبحث 
وتعزيز س��بل التعاون بين البا ومستش��فى 

قوة دفاع البحرين في هذا المجال.
وقال البقال��ي: »نحن جميعًا ف��ي هذا األمر 
معًا. وإنه لفخر كبير أن تساهم ألبا في دعم 
الجه��ود الوطنية التي يبذلها فريق البحرين 

للتغلب على هذا الوباء.« 
من جهته ق��ال درويش: »اتخ��ذت البحرين 

نهجًا حكيم��ًا في مكافحة جائحة كوفيد-19 
ونحن مس��رورون به��ذه المب��ادرة الفعالة 
التي أقدمت عليها ألبا لدعم جهود الخدمات 
الطبي��ة الملكي��ة م��ن خ��الل دع��م برنامج 
التب��رع ببالزما النقاهة، وال��ذي أظهر نتائج 
واعدة في التعامل م��ع المصابين بفيروس 

كورونا«.
ودع��ا جمي��ع المواطني��ن والمقيمين الذين 
تعافوا مؤخرًا م��ن فيروس كورونا لالتصال 

بقس��م التبرع بالدم التابع للخدمات الطبية 
الملكية على الرقم 17766279 للمساهمة 
ف��ي دعم جهود التصدي للفيروس من خالل 
التبرع والحصول على مزيد من المعلومات.

ويتضم��ن البرنامج، أخذ عينة من األجس��ام 
المضادة من دم شخص تعافى من الفيروس 
»شريطة استيفاء جميع المعايير«، ثم نقله 
إلى حالة قائمة حاليًا بالفيروس للمساعدة 

في شفائها.

 »سترة الحسينية«: االحتفاء
بـ»عاشوراء« عن بعد للحد من انتشار »كورونا«

س��ترة  جمعي��ة  رئي��س  أك��د 
منص��ور  محم��د  الحس��ينية 
الجمعية س��تعمل  أن  اضرابوه، 
على التواصل واالحتفاء بمناسبة 
عاشوراء عن بعد للحد من انتشار 

فيروس كورونا )كوفيد�19(.
وتقدي��ره  ع��ن ش��كره  وأع��رب 
الجالل��ة  صاح��ب  حض��رة  إل��ى 
آل  عيس��ى  ب��ن  حم��د  المل��ك 
خليف��ة عاه��ل الب��الد المفدى، 
لتوجيه��ات جاللت��ه والت��ي من 
م��ن  البحري��ن  خاللها أصبح��ت 
أوائ��ل ال��دول في قدرته��ا على 
التعامل م��ع المخاطر ومواجهة 
لجائح��ة  والتص��دي  التحدي��ات 
بفض��ل  )كوفي��د�19(  كورون��ا 
البرام��ج والخط��ط االس��تباقية 

لمثل هذه الظروف.
الب��ارزة  الجه��ود  عل��ى   وأثن��ى 
صاح��ب  برئاس��ة  للحكوم��ة 
األمي��ر خليفة  الملك��ي  الس��مو 
ب��ن س��لمان آل خليف��ة رئي��س 

الوزراء، م��ن اهتمام ف��ي اتخاذ 
التدابي��ر االحترازية الهادفة إلى 
الحد من انتش��ار فيروس كورونا 
)كوفي��د�19( وتعزي��ز الس��المة 
العام��ة ل��دى كاف��ة المواطنين 

والمقيمين.
وأش��اد بالجهود البارزة لصاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء ومتابعته 
المعمول  لإلجراءات  المس��تمرة 
بها بما أسهم في مواجهة هذه 

األزمة والسيطرة عليها.
وأش��ار إلى أهمي��ة تطبيق كافة 
االشتراطات واالحترازات الوقائية 
ضد فيروس كورونا )كوفيد�19(، 
تعليم��ات  تنفي��ذ  خ��الل  م��ن 
وتوجيهات وزارة الصحة واللجان 
الطبية باعتبارها المرجع الصحي 
المعتمد في المملكة والحريصة 

على سالمة أفراد المجتمع.
وق��ال: »من أج��ل مجتمع صحي 
فنحن رجال ونساء بدورنا ملزمون 
بتنفي��ذ التعليمات الصادرة من 
الجه��ات المعنية ف��ي المملكة، 
ويجب علينا جميعًا أن ندعم هذه 
الجهود الت��ي تصب في مصلحة 
الوط��ن والمواطن، إلى أن نجتاز 
ه��ذه الجائحة الت��ي باتت تؤرق 

كافة دول العالم«.
عل��ى  نح��رص  »كلن��ا  وأض��اف: 

وقد  عاشوراء،  بمناسبة  االحتفاء 
أصب��ح باإلم��كان التعويض عن 
الحض��ور والمش��اركة ف��ي هذه 
المناس��بة الديني��ة م��ن خ��الل 
التواص��ل ع��ن بعد واس��تخدام 
الحديثة  الوس��ائل اإللكتروني��ة 
التي أصبحت متاحة لدى الجميع، 
فالش��عب البحريني شعب مثقف 
تحم��ل  عل��ى  ق��ادر  وه��و  وواٍع 
المس��ؤولية خاصة في التصدي 

لمثل هذه األمراض واألوبئة«.
وأكد اضرابوه، أنه في ظل تزايد 
أعداد اإلصابات بالفيروس فنحن 
م��ع  اتخ��اذ التدابي��ر الوقائي��ة 
والصحي��ة بالتأكي��د عل��ى عدم 
إقامة التجمعات، حيث س��تقوم 
الجمعية بدورها وفق التعليمات 
الطبية،  اللج��ان  الص��ادرة م��ن 
مؤكدًا اس��تعداد الجمعية لدعم 
حت��ى  الطبي��ة  اللج��ان  جه��ود 
نتمك��ن م��ن القضاء عل��ى هذا 

الوباء.

 محمد منصور

القبض على آسيوي يروج 
»الهيروين« و»الشبو« 

أكد مدير عام اإلدارة العام��ة للمباحث واألدلة الجنائية، 
أن ش��رطة مكافحة المخدرات، تمكن��ت من القبض على 
آس��يوي »28 عامًا« لقيامه بالتروي��ج لمادتي الهيروين 

والشبو المخدرتين.
وأوضح أنه بعد تلقي اإلدارة لمعلومات بهذا الش��أن، تم 
مباش��رة عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات التي 
أس��فرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه متلبسًا 
وبحوزت��ه الم��واد المخ��درة، باإلضافة إل��ى مبالغ مالية 

محصلة من البيع.
وأش��ار إلى أنه ت��م التحفظ عل��ى المضبوط��ات واتخاذ 
اإلجراءات القانوني��ة الالزمة، تمهيدًا إلحالة القضية إلى 

النيابة العامة.

 »العلوم التطبيقية« تقر حزمة
مساعدات عبر »صندوق دعم الطالب«

تولي جامعة العلوم التطبيقية اهتمامًا كبيرًا 
بدع��م الطلبة حي��ث تنظر إليه��م باعتبارهم 
مح��ور العملي��ة التعليمية وتق��دم الجامعة 
وأساس استمرار عملها، حيث ال تألو جهدًا في 
تقديم كافة التس��هيالت للطالب المتفوقين 
والمتعس��رين ودعمهم في مختلف المجاالت 
وبط��رق متعددة، حي��ث تنظ��ر الجامعة إلى 
المنح التي تقدمها س��نويًا من خالل صندوق 
دعم الطالب للطلبة الدارسين بالجامعة على 
أنها استثمار في مس��تقبل الشباب من خالل 
تمكينهم من اس��تكمال دراستهم الجامعية 
تحصيله��م  تحس��ين  عل��ى  ومس��اعدتهم 

الدراسي.
وفي ظل ما يشهده العالم من ظروف استثنائية 
فرضتها جائحة كورون��ا )كوفيد�19(، اتخذت 
الجامعة مجموعة من اإلجراءات لدعم الطلبة 
المتضرري��ن اقتصادي��ًا، ومس��اعدتهم على 
مواصل��ة تعليمهم، انس��جامًا م��ع توجيهات 
اللجن��ة التنس��يقة لمواجهة في��روس كورونا 
)كوفيد�19( المستجد  برئاسة صاحب السمو 
الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول 
لرئيس مجلس ال��وزراء في تس��هيل إجراءات 

العملية التعليمية على الطلبة.
وخ��الل اجتماع افتراض��ي للجنة صندوق دعم 
الطالب الذي أقيم برئاس��ة األس��تاذ الدكتور 
غس��ان عواد رئيس اللجنة ورئي��س الجامعة 
أعلنت اللجن��ة عن فتح باب تقدي��م الطلبات 
لالس��تفادة من خدمات الصندوق خالل العام 
األكاديمي 2020-2021، م��ن تاريخ 7-26-
2020 وحتى تاري��خ 13-9-2020. هذا وكان 
مجل��س إدارة الجامع��ة قد وافق عل��ى زيادة 

الدع��م المق��دم للطلب��ة ف��ي ه��ذه الظروف 
االس��تثنائية، حيث وافقت اللجنة على تقديم 
الدع��م إلى أكثر م��ن 120 طالبًا وطالبة خالل 
الفصل الدراس��ي الثان��ي والفصل الدراس��ي 

الصيفي.
وباإلضافة إلى الخدمات المقدمة من صندوق 
دعم الطالب، أعلنت الجامعة حزمة أخرى من 
المساعدات تمثلت في الموافقة على تمديد 
أقساط الرس��وم الدراس��ية كإجراء استثنائي 
لبع��ض الطلب��ة الذي��ن يتعس��ر عليهم دفع 
أقس��اطهم في الوض��ع الطبيع��ي على ثالث 
دفع��ات بس��بب الظ��روف الراهن��ة، كم��ا تم 
السماح لطلبة برامج الماجستير والطلبة ذوي 
المع��دالت التراكمية أقل م��ن 70% التقديم 
للحصول عل��ى الدعم خالل الفصل الدراس��ي 

الثاني والصيفي.
وتأتي هذه القرارات انس��جامًا مع مس��ؤولية 
الجامع��ة المجتمعية والوطنية، واستش��عارًا 
للواقع الذي يشهده العالم، وأثره االقتصادي 
عل��ى العدي��د م��ن ش��رائح المجتم��ع، حيث 
تحرص الجامعة على مساعدة طلبتها، إيمانًا 
منها بحق الطالب في التعليم بالرغم من كل 

الظروف والتحديات.
وفي ه��ذا الصدد تقدم رئي��س لجنة صندوق 

دعم الطالب ورئيس الجامعة األستاذ الدكتور 
غسان عواد بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة ورئي��س وأعض��اء مجل��س األمناء على 
زي��ادة الدعم المق��دم للصندوق ه��ذا العام، 
منوهًا بأن الصندوق س��اهم منذ تأسيسه في 
مساعدة العديد من طلبة الجامعة الستكمال 
تحصيلهم العلمي واألكاديمي، كما أشار إلى 
أن الجامعة فخورة بدعم طلبتها ومساعدتهم 
لي��س فقط في الجانب المادي بل في الجانب 
العلم��ي أيض��ًا، حي��ث أس��هم صن��دوق دعم 
الطالب في رفع التحصيل الدراسي لعدد كبير 
من طلبة الجامعة ليتمكنوا من الحصول على 
منح دراسية، ومنهم من أدرج اسمه على لوحة 

الشرف.
م��ن جانب��ه، أك��د نائ��ب الرئيس للش��ؤون 
اإلداري��ة والمالية وخدمة المجتم��ع الدكتور 
محمد يوس��ف أحمد حرص الجامعة على دعم 
طلبته��ا لتحقيق أهدافهم من خالل ما توفره 
لهم من تس��هيالت تس��هم في إث��راء الحياة 
الجامعي��ة، منوهًا ب��أن هذه اإلج��راءات التي 
اتخذته��ا الجامع��ة جاءت اس��تجابة للظروف 
الراهنة الت��ي تمر بها مملكة البحرين بهدف 
مس��اعدة الطلب��ة على اس��تكمال تحصيلهم 

العلمي، ودعمهم لتحقيق أهدافهم.

 »إعالمية اإلصالح« 
تبث برامج تفاعلية مباشرة

أطلق��ت اللجن��ة اإلعالمية بجمعي��ة اإلصالح وتماش��يًا مع 
الظروف الراهنة، سلس��لة برامج تفاعلية عبر البث المباشر 
 ،»eslahbh@« على حس��اب جمعية اإلصالح باإلنس��تغرام
س��عيًا منها للتواصل مع الجمهور ومساهمة في بث الوعي 

االجتماعي والصحي والرياضي خالل األزمة الراهنة.
وتضم��ن البرنامج سلس��لة رياضية أس��بوعية تحت عنوان 
»رياضتك في بيتك« للمدرب صالح س��يار، كما تم تدش��ين 
سلسلة حوارات صحية تفاعلية لعدد من األطباء المشاركين 
في مبادرة »االستش��ارات الصحية« الت��ي أطلقتها جمعية 
اإلصالح في بداية انتش��ار جائحة كورونا )كوفيد19(. وتبث 

الحوارات كل يوم ثالثاء عند السابعة مساًء.

القبض على 3 متهمين 
بانتحال صفة رجال األمن 

وسرقة آسيوي باإلكراه
ص��رح مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
أن »ش��رطة المباحث الجنائية تمكن��ت من القبض على 
3 أش��خاص تتراوح أعمارهم بين 28 و36 عامًا لقيامهم 
بانتحال صفة رجال األمن وس��رقة مبلغ مالي من آسيوي 

باإلكراه«.
 وأوضح أنه »بعد تلقي بالغ بالواقعة، باش��رت ش��رطة 
المباح��ث الجنائية عل��ى الفور عمليات البح��ث والتحري 
والتي أس��فرت عن تحدي��د هوية المذكوري��ن والقبض 
عليهم، وتبين قيامهم باس��تيقاف المجني عليه مدعين 
أنه��م رج��ال أمن، حيث طلب��وا منه ركوب الس��يارة التي 
كانوا يستقلونها وقاموا بسرقة المبلغ المالي الذي كان 

بحوزته ومن ثم إنزاله بإحدى المناطق«.
 وأشار مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية 
إلى أنه »ت��م اتخاذ كافة اإلج��راءات القانوني��ة تمهيدًا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة«.

وفاة وافد أربعيني 
بـ»كورونا« وتعافي 418

كش��فت إحصائيات وزارة الصحة عن »تسجيل حالة وفاة 
واحدة فقط بفي��روس كورونا )كوفيد19( لوافد يبلغ من 
العمر 44 عام��ًا«، ليرتفع عدد ح��االت الوفاة بالفيروس 
حتى مساء أمس إلى 162 حالة وفاة«، فيما أعربت الوزارة 
عن »خالص تعازيها ألسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه«.
وأعلنت ال��وزارة أن »الفحوص التي بلغ عددها 9133 في 
يوم أم��س األحد، 9 أغس��طس 2020، أظهرت تس��جيل 
382 حال��ة قائمة جديدة منها 165 حالة لعمالة وافدة، 
و214 حال��ة لمخالطين لحاالت قائم��ة و3 حاالت قادمة 
من الخارج، كما تعاف��ت 418 حالة إضافية ليصل العدد 

اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى 40967«.
وذك��رت أن »عدد الحاالت القائمة تح��ت العناية بلغ 36 
حالة، والحاالت التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العالج 
بلغت 90 حالة، في حين أن 2846 حالة وضعها مس��تقر 
من الع��دد اإلجمالي للح��االت القائمة ال��ذي بلغ 2882 

حالة قائمة«. وأجرت الوزارة »902059 فحصًا طبيًا«.
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مليونا دينار قيمة 16 
مناقصة »مستلزمات 

طبية« لمكافحة »كورونا«
مريم بوجيري

كش��فت بيانات رس��مية حديثة، أن وزارة الصحة أرست 
جملة مناقصات عن شهر يونيو الماضي بقيمة إجمالية 
تقدر بنحو 3.2 مليون دينار، إلى جانب مناقصات للشراء 
المباش��ر ألجه��زة ومس��تلزمات طبية للكش��ف والعالج 
والوقاي��ة من في��روس كورونا المس��تجد )كوفيد-19( 
بقيمة مليوني دينار. وكانت الوزارة أرس��ت 16 مناقصة 
متعلقة بالش��راء المباش��ر لمكافحة في��روس كورونا، 
أعالها تم ارس��اؤها بقيمة 940 أل��ف دينار وأقلها ب�10 

آالف دينار حتى نهاية يونيو الماضي.
كما تم إرس��اء مناقصة لتزويد وتركيب أجهزة الحاسب 
اآللي ومتطلبات البنية التحتية للشبكة في مركز غسيل 
الكلى بمنطقة الرفاع، إلى جانب مناقصة لتوفير خدمات 
التنظيفات لعدد من المواقع المختلفة بالوزارة وتوفير 
أث��اث مكاتب لمقر ال��وزارة في أبراج الخير بالس��نابس 

بقيمة إجمالية قدرت بنحو 43 ألف دينار.

رئيسة النواب: السياسة 
الخارجية للبحرين نموذج 

لالعتدال والتوازن

أكدت رئيس��ة مجلس النواب فوزية زينل، أن السياس��ة 
الخارجية للبحرين رس��مت خطًا من االعتدال والتوازن، 
وصنعت نموذجًا رفيعًا للدور الدبلوماسي على مستوى 
العال��م، عبر ترس��يخ العالقات الدولي��ة، القائمة على 
الثقة المتبادلة، وتحقيق المصالح المشتركة، واحترام 
س��يادة الدول، وإبراز النهضة الش��املة التي تعيشها 
المملكة في ظ��ل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى.

ج��اء ذل��ك خ��الل اس��تقبالها أم��س، وزي��ر الخارجية، 
د.عبداللطي��ف الزيان��ي لبحث المس��تجدات المتعلقة 

بالشأنين المحلي والدولي.
وأش��ادت بال��دور الدبلوماس��ي ل��وزارة الخارجي��ة في 
األخذ بعالقات التعاون والش��راكة مع الدول الش��قيقة 
والصديق��ة نح��و آف��اق أرح��ب، وترس��يخ ال��دور البارز 
والمؤث��ر للمملكة في مختلف القضايا العالمية خاصة 
المرتبطة باألمتين العربية واإلس��المية، انطالقًا من 

الثوابت اإلنسانية والمبادئ والمواثيق الدولية.
وذكرت أن الش��خصيات والك��وادر الوطنية العاملة في 
الس��لك الدبلوماس��ي مع ما تحمله م��ن كفاءات عالية 
وقدرات ثرية وإمكانيات مميزة عكست الوجه الحضاري 
للمملك��ة، وتميزت في حمل المس��ؤولية الوطنية في 
الدف��اع عن مصالح الوط��ن ومقدرات��ه، والتأكيد على 
المواق��ف الثابتة لمملكة البحرين في مختلف المحافل 

والظروف محليًا وخارجيًا.
فيم��ا، أك��د الزياني، حرصه عل��ى التواصل المس��تمر 
والتعاون والتنس��يق المشترك مع السلطة التشريعية 
ف��ي مختل��ف القضاي��ا الت��ي ته��م مملك��ة البحرين 

ومواطنيها الكرام.

الشيخ صالح الجودرد.خالد بن خليفة آل خليفة 

شهناز جمال

د.مجيد العصفور

الراهب شربل فياضسوشيل مولجيمال

»حقوق اإلنسان« و»التنمية السياسية« 
يوقعان مذكرة تفاهم لتنسيق التعاون

المؤسس��ة  م��ن  كل  وقع��ت 
الوطنية لحقوق اإلنسان ومعهد 
السياس��ية،  للتنمي��ة  البحري��ن 
التعاون  لتنسيق  تفاهم  مذكرة 
بين الطرفين وهي تعد تجديدًا 
بين  المبرمة  التفاه��م  لمذكرة 

الطرفين في مارس 2014.
وته��دف المذك��رة الحالي��ة إلى 
وض��ع آلي��ة الس��تمرار التعاون 
المعلومات  وتب��ادل  المش��ترك 
وتطوير البرامج التدريبية، فضاًل 
عن تنس��يق وتعزيز التعاون في 
سبيل تبادل المعلومات واألفكار 
حق��وق  مج��ال  ف��ي  والخب��رات 

اإلنسان.
ع��ددًا  المذك��رة  وتضمن��ت 
دع��م  أهمه��ا:  المح��اور،  م��ن 
االهتم��ام  ذات  الجوان��ب 
بي��ن  والتع��اون  المش��ترك 
الطرفي��ن، بما في ذل��ك تبادل 
وتبادل  واالستش��ارات،  الزيارات 
والدراس��ات،  المطبوع��ات 
باإلضاف��ة إلى تنظيم الفعاليات 
واألنش��طة المتصل��ة بقضاي��ا 
حقوق اإلنسان، وتطوير مهارات 
الجهتين بش��أن  العاملي��ن في 
كل ما يتعلق ببرامج نشر ثقافة 

حقوق اإلنسان.
مجل��س  رئيس��ة  وأش��ادت 
ماريا  بالمؤسس��ة  المفوضي��ن 
ال��ذي  المه��م  بال��دور  خ��وري، 
يضطل��ع ب��ه المعهد في نش��ر 
ودع��م  الديمقراطي��ة  ثقاف��ة 
المب��ادئ  مفه��وم  وترس��يخ 
الس��ليمة له��ا من خ��الل توفير 
والدراس��ات  التدري��ب  برام��ج 
بالمج��ال  المتعلق��ة  والبح��وث 
لفئ��ات  والقانون��ي  الدس��توري 

الشعب المختلفة.
وأضافت أن توقيع المذكرة يدل 
األهداف  أهمي��ة تفعي��ل  عل��ى 
الطرفي��ن  بي��ن  المش��تركة 

وباألخ��ص فيما يتعل��ق بتعزيز 
وتثقيف المجتم��ع البحريني في 
كل ما من شأنه االرتقاء بالعمل 
للدف��ع  والسياس��ي  الحقوق��ي 

بعجلة التنمية. 
وثمنت أهمية استمرار األنشطة 
االهتم��ام  ذات  والفعالي��ات 
المش��ترك برغم م��ن اإلجراءات 
جائح��ة  بس��بب  االحترازي��ة 
)كوفي��د-19( وذل��ك م��ن خالل 
للتقني��ات  األمث��ل  االس��تخدام 
التكنولوجي��ة من أجل اس��تمرار 
اس��تدامة الوع��ي بثقافة حقوق 

اإلنسان في المجتمع.
فيما أش��ادت المدي��ر التنفيذي 

للمعهد إيم��ان جناحي، بتوقيع 
مذك��رة التفاهم، مؤك��دة أنها 
تأتي في إطار االلتزام المشترك 
م��ن جان��ب كل من المؤسس��ة 
المش��روع  بدع��م  والمعه��د 
صاح��ب  لحض��رة  اإلصالح��ي 
الجاللة الملك المفدى، وفي إطار 
رغبة الطرفين في توطيد أواصر 
التنس��يق والتع��اون المش��ترك 
بينهم��ا فيم��ا يتعلق بترس��يخ 
مب��ادئ حق��وق االنس��ان ودعم 
ثقافة الديمقراطية في المجتمع، 
وتبادل الخبرات في مجال حقوق 
اإلنس��ان والديمقراطية والعمل 
عل��ى تعزيزهم��ا وتش��جيعهما 
ونش��رهما، وتوفير التس��هيالت 
التي من ش��أنها المساهمة في 

تعزيز التعاون بينهما. 
يذك��ر أن المذك��رة تأت��ي ف��ي 
إطار رغبة الطرفي��ن في تفعيل 
للتوعي��ة  المش��ترك  دورهم��ا 
بأهمي��ة ثقافة حقوق اإلنس��ان 
خاص��ة في ظ��ل جائح��ة كورونا 
وأهمية وج��ود ثقافة مجتمعية 
تحث على قيم العدالة والمساواة 
وقبول اآلخر وتنمية روح التعاون 

بين أبناء الوطن.

إيمان جناحي  ماريا خوري 

وزير الخارجية يبحث 
هاتفيًا ونظيره السعودي 

العالقات األخوية
أجرى وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني أمس اتصااًل 
هاتفي��ًا مع وزي��ر خارجية المملكة العربية الس��عودية 
الش��قيقة صاح��ب الس��مو األمير فيصل ب��ن فرحان آل 
سعود، جرى خالله اس��تعراض مسار العالقات األخوية 
الثنائية الراسخة التي تربط مملكة البحرين والمملكة 
العربي��ة الس��عودية وم��ا تش��هده م��ن تق��دم ونماء 

مستمرين على كافة المستويات. 
كما جرى خالل االتصال، بحث أوجه التعاون والتنس��يق 
المش��ترك حول مختل��ف القضاي��ا اإلقليمي��ة الراهنة، 
والمسائل المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي، بإإلضافة 

إلى الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

 »أمناء مركز الملك حمد للتعايش« 
يتضامن مع شعب لبنان بالصلوات والدعوات

أعرب رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز الملك 
حمد العالمي للتعايش الس��لمي عن خالص 
تعازيهم ومواس��اتهم لألش��قاء ف��ي لبنان، 
ف��ي ضحايا ح��ادث االنفج��ار المؤس��ف الذي 
وقع بالعاصمة بيروت وراح ضحيته عش��رات 
القتلى ومئات الجرح��ى، مؤكدين تضامنهم 
مع الشعب اللبناني الشقيق في هذا المصاب 

الجلل. 
ودع��ا رئيس وأعضاء المرك��ز اهلل عز وجل أن 
يلهم أه��ل وذوي الضحايا الصبر والس��لوان، 
وأن ينعم بالش��فاء العاج��ل على المصابين، 
وأن يمن��ح الس��الم والس��كينة للنفوس التي 
رّوعه��ا هذا الح��ادث األلي��م، متضرعين الى 
العلي القدير أن يحفظ لبنان الشقيق من كل 

مكروه وسوء، وأن يبّدل خوفهم أمنًا. 
وأع��رب رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد 
العالمي للتعايش الس��لمي الدكتور الش��يخ 
خالد ب��ن خليف��ة آل خليفة، عن بالغ أس��فه 
لضحايا الحادث األلي��م بالجمهورية اللبنانية 
الشقيقة، سائاًل العلي القدير أن يلهم أهلهم 
وذويهم الصبر والس��لوان، ومتمنيًا الش��فاء 
العاج��ل للمصابين ويحفظ لبنان وش��عبها. 
مؤك��دًا أن البحرينيين عل��ى اختالف أديانهم 
ومذاهبهم يرفعون أكفهم ويتلون صلواتهم 
حت��ى يزيل خالق الكون ع��ن أحبتنا في لبنان 

هذا الكرب ويخفف عنهم مأساتهم«. 
بدوره، قال عضو مجلس أمناء المركز الش��يخ 
صالح الج��ودر: »لقد آلمنا ما أصاب العاصمة 
اللبنانية وباريس الش��رق »بيروت«، وأثر في 
وجداننا ومش��اعرنا حتى أدمت القلوب وبكت 
العيون، لقد هز الدمار الوجدان اإلنساني الذي 
يحتف��ظ له��ذه العاصمة الجميلة وش��عبها 
المؤم��ن والمثقف بالش��يء الكثي��ر. نتمنى 
م��ن اهلل تعال��ى أن يحف��ظ لبنان وش��عبها، 
وأن يرحم الش��هداء، ويشافي المصابين، وأن 
يك��ون الدع��م والتضامن للش��عب اللبناني، 

وأس��ر ضحايا الح��ادث األليم في ه��ذا الوقت 
العصيب«.

م��ن جهته، ق��ال عضو مجلس أمن��اء المركز 
الش��يخ الدكتور عبد المجي��د العصفور: »إننا 
مدعوون اليوم للعطاء واإلنفاق وعدم التردد 
لنصرة إخواننا في لبنان، ولعل الحدث المريع 
ال��ذي دمر مرفأ بيروت الحبيب��ة وخلف الكثير 
من الضحايا والمشردين والمحرومين يفرض 
علينا جميعًا توجيه العطاء ألشقائنا في لبنان 
وبمختلف أشكاله. ولن يكون غريبًا على أهلنا 
ف��ي مملكة البحرين دعم أش��قائنا في لبنان 
الجري��ح كما هي فزعتهم الكبيرة وتبرعاتهم 
الس��خية لمواجهة تداعيات في��روس كورونا 
)كوفي��د�19(، وهو ما يعك��س إيمان وحيوية 

وسمو أخالق أهل البحرين الكرام«.
بدروها، قالت عضو مجلس أمناء المركز شهناز 
جمال أن��ه بمبادرة من بهائي��و البحرين تم 
تنظيم عدد من جلسات الدعاء من أجل لبنان 
ش��ملت مجموعة من العائالت وأصدقاءهم، 
اضافة الى جلس��ة دعاء خاصة باألطفال. كما 
نظم بهائيو البحرين مس��اء الجمعة الماضي 
اجتم��اع دع��اء بمش��اركة م��ا يزي��د عن 75 
مش��اركًا من مختلف األديان والطوائف، حيث 
تلي��ت عدد م��ن اآليات واألدعي��ة من الكتب 
البهائية والكتب المقدس��ة األخرى، لتعكس 
بذل��ك التنوع الجميل على مس��توى المملكة 

ولبنان. 
وأضافت جمال: »لقد اتسمت أجواء االجتماع 
بالروحاني��ة وس��ادت في��ه مش��اعر المحب��ة 
واالتحاد. وانتهى االجتماع بدعوة لالستمرار 
بالدعاء في نطاق العوائل واألسر إيمانا بقوة 
الدع��اء وبأن ف��ي كالم اهلل عز وجل س��كينة 
للقل��ب ومص��درًا لإلله��ام والتفك��ر ومنبعًا 
للبركة والرحمة. راجي��ن اهلل أن يحفظ لبنان 
وش��عبه من كل س��وء ويمن عليهم برحمته 

وألطافه«. 

إل��ى ذلك، ق��ال عضو مجل��س أمن��اء المركز 
إبراهيم نونو: »باس��م جمي��ع يهود البحرين، 
نتق��دم بالتعازي للش��عب اللبناني الش��قيق 
وألسر الضحايا في حادث انفجار مرفأ بيروت، 
س��ائلين اهلل عز وجل أن يمن على المصابين 
بالش��فاء العاجل، وأن يحفظ لبنان وش��عبه 
الش��قيق م��ن كل مك��روه، ونأك��د تضامننا 
الكام��ل م��ع أش��قائنا اللبنانيي��ن ف��ي هذه 

الظروف الصعبة«.
ب��دوره، ق��ال عض��و مجل��س أمن��اء المرك��ز 
والرئي��س الفخري لمعبد »ش��ري كريش��نا« 
الهندوسي في المنامة سوش��يل مولجيمال: 
»لق��د فجعن��ا بما لح��ق بإخوانن��ا اللبنانيين 
من خراب ودمار ورعب أس��ود ج��راء االنفجار 
الضخم. ضمائرن��ا وأرواحنا تتضامن كليًا مع 
س��كان بيروت. نس��أل خالقنا ب��أن يمنحهم 
الق��وة والصبر حتى يتج��ازوا هذه المحنة في 
القري��ب العاجل وان تعود بيروت إلى س��ابق 

عهدها مزدهرة بشعبها المعطاء«.   
وقال عضو مجلس أمن��اء المركز فرا بونياوي 
بفاجع��ة  تتأل��م  »قلوبن��ا  دامابونهي��ران: 
بيروت التي راح ضحيتها المئات من ش��هداء 
ومصابين ومفقودي��ن. عالمنا أحوج اآلن إلى 
دع��م ومس��اندة إخواننا في اإلنس��انية حتى 
تعم الس��كينة والصف��اء وتعود بي��روت إلى 

سابق عهدها باريس الشرق وزهرة  
م��ن جانبه، ق��ال الراهب الكبوش��ي ش��ربل 
في��اض: »نعرب عن أس��فنا وجرحن��ا العميق  
في أعقاب االنفجار المدمر بالعاصمة بيروت. 
صلواتن��ا ودعواتنا كلها موجهة اآلن إلخواننا 
هن��اك م��ن ضحاي��ا ومصابي��ن ومفقودين 
وعوائله��م.  ونصل��ي إل��ى اهلل ف��ي أن ينعم 
عل��ى لبن��ان بتجاوز ه��ذه المحن��ة العصيبة 
والخ��روج م��ن هذا النف��ق المظل��م بعزيمة 
وتكاتف أبنائه من مختلف األديان والمذاهب 

وانتماءاهم السياسية واالجتماعية«.

 »الخليج العربي«
تنظم ورشة »مدير االبتكار 

المعتمد لألعمال« 16 الجاري
ينظ��م مرك��ز جامعة الخلي��ج العربي لخدم��ة المجتمع 
والدراسات والتدريب والتعليم المستمر، ورشة تدريبية 
تس��تهدف قي��ادات وم��دراء المؤسس��ات القائمة على 
االبتكار المؤسس��ي بعن��وان »مدير االبت��كار المعتمد 
لألعمال« في الفترة ما بين 16 و18 أغس��طس الجاري،  
يحاضر فيها عبر تطبيق زوم كال من مدير برنامج االبتكار 
والتقني��ة بكلي��ة الدراس��ات العليا د.عودة الجيوس��ي، 
ونائ��ب رئي��س جمعي��ة البحري��ن لتقني��ة المعلومات 

المتخصص في تقنية االبتكار أحمد بوهزاع.

إبراهيم نونو

 فرا بونياوي
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أهل الخيــر

العمل التطوعي اآلمن
االنخراط في العمل 
يع��ود  التطوع��ي 
بالفائدة على الفرد 
تطوير  خ��ال  م��ن 
بش��تى  مهارات��ه 
وصق��ل  أنواعه��ا 
قيادي��ًا  ش��خصيته 
واجتماعيًا، وحس��ن 
اإلدارة للوقت وفرق 
العم��ل، والتعام��ل 
مع أنم��اط مختلفة 
الش��خصيات،  م��ن 
المه��ام  وتنفي��ذ 

بأكمل وج��ه، والتمرس على تح��دي الصعوبات وتجاوز 
العقب��ات، األمر ال��ذي يعط��ي المتطوع خب��رات عملية 
تس��اهم ف��ي تميزه وتفوقه ف��ي العديد م��ن المجاالت 

الحياتية والعملية.
إال أن هناك جوانب سلبية البد من تجنبها عند االنخراط 
في األعمال التطوعية ومش��اريعها ف��ي كافة المجاالت 
والمواقع كمؤسس��ات المجتمع المدني واألندية والفرق 
التطوعي��ة، وهذه الس��لبيات ال ينتبه له��ا الفرد إال بعد 
ف��وات األوان أحيان��ًا، وهذا ما أدركناه مؤخ��رًا في حياتنا 
التطوعي��ة، مما يحملنا األمانة في توعية الجميع حفاظًا 
عليهم وعلى استمرارية تشجيع الشباب وأهلهم بأهمية 

التطوع من دون آثار سلبية على الفرد والمجتمع.
إن مجم��ل اآلثار الس��لبية يكمن في الغ��وص في علمنا 
التطوعي وإهمال جوانب مهمة وأساسية بل أغلبها من 
الواجبات المطلوبة منا، وأهمها تأجيل واجباتنا الربانية 
من الصلوات واألذكار وق��راءة القرآن فكم منا تذكر بعد 
إنجازه عمله فروضه الفائتة وطمأنت والديه عليه بأقل 
القليل، ناهيك عن االنشغال عن خدمتهما والقيام بهما، 
والكب��ر من ذلك غفل��ة اآلباء واألمهات ع��ن الدور األكبر 
بانشغال عن متابعة األبناء مما يتسبب في التقصير في 

تربيتهم وتعليمهم.
أما على الصعيد الش��خصي فكم من طالب تأخر تخرجه 
الجامعي ونيله الش��هادة، أو تدن��ى تحصيله التعليمي، 
وك��م من خط��ة تأجل��ت لنيل الش��هادات العلي��ا لعدم 
التف��رغ وم��رور األيام والش��هور وتردد عب��ارة » الفصل 
الياي باس��جل..«، ويكتش��ف بعد حين أن مس��يرة حياته 
العملية قد توقفت بتوقف تطوره العلمي، وهذا ما يضع 
المسؤولية على الفرد أواًل، وعلى المجموعة أو المؤسسة 
التي تطوع فيها ألنه من االجدر بهم تطوير المتطوعين 
علميًا وعمليًا وليس االس��تفادة م��ن طاقاتهم وعملهم 
فق��ط، وهنا الب��د أن نكون منصفين فهناك مؤسس��ات 

تسعى إلى تطوير قدرات منسوبيها.
ولعل االنش��غال الدائم ينتج عنه االبتعاد اجتماعيًا عن 
المحيط األسري، والتواصل مع األصدقاء في مناسباتهم 
وتجمعاتهم، مما يجعلك في عزله اجتماعية من األقارب 

واألصدقاء.
من الس��هل تجن��ب ه��ذه الس��لبيات من خ��ال ترتيب 
األولوي��ات في حياتن��ا بوضع الواجبات ثم المس��ؤوليات 
ويتله��ا األهم فالمه��م، وأن طرحي لهذه النقاط س��واء 
في مقالي هذا أو في المحاضرات وورش العمل واإلعام، 
تأت��ي م��ن الواجب بيان��ه للحد م��ن ع��زوف الكثير من 
الش��باب من األعمال التطوعية بعد اطاعهم على ردود 

أفعال المتأثرين سلبيًا من العمل التطوعي.

 خالد موسى البلوشي
متخصص في األعمال التطوعية واإلغاثية

»حفظ النعمة«: توفير مليون وجبة غذائية
قال الرئيس التنفيذي لجمعية حفظ النعمة أحمد الكويتي 
إن عطاء الجمعية في توفير األمن الغذائي لألسر وصل إلى 

مليون وجبة منذ تأسيس الجمعية وحتى اآلن.
وبين أنه ومنذ بدء جائح��ة فيروس كورونا عملت الجمعية 
على توزيع 132 ألف وجبة ووفرت األمن الغذائي ل� 500 أسرة 
و2000 عامل.  وأوضح أن الجمعية وزعت 14,487 وجبة في 
شهر مارس موزعة بين 10,747 من األسواق االستهاكية، 
و2,429 من المناسبات، 825 من الفنادق والمطاعم، 486 
م��ن المطبخ الخيري و40,616 وجب��ة في أبريل موزعة بين 
7,994 من  األس��واق االس��تهاكية، 1,059 من المطاعم، 
1,099 سلة غذائية، 3003 من المطبخ الخيري، 6,357 من 
المناس��بات، 21,104 قارورة مياه، و76,742 وجبة في مايو 
موزعة بين 5,126 من االس��واق االس��تهاكية، 143,225 
من المطبخ الخيري، و22,154 من المناسبات، 1,484 سلة 

غذائية، 37 وجبة من المطاعم، 6,896 قارورة مياه.

ريتويت

نفحات

متطوع تعني أنني مس��تعد بدنيًا ونفيسًا بالعمل من 
دون مقابل ..

فمتى انتظرت المقابل انتزعت منك صفة التطوع ..
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 انفجار »بيروتشيما«... 
ودور الدول في األزمات اإلنسانية

لق��د أثب��ت انفجار مرفأ بي��روت الذي وق��ع عصر الثاث��اء الموافق 4 
أغس��طس 2020، حيث ذهب ضحيته حت��ى اآلن أكثر من 154 قتيًا 
وأكثر م��ن 6000 جريح وآالف المفقودين، إل��ى جانب نزوح أكثر من 
300 ألف مواطن بس��بب األضرار التي لحقت بمساكنهم، حيث وصلت 
أض��رار االنفجار إلى مس��افة 23 كيلومترًا من موق��ع االنفجار، وذلك 
بسبب قوة االنفجار والذي صنفته بعض المواقع أنه الثالث من حيث 
ش��دة االنفجار، بع��د انفجار مدينة هيروش��يما و مدينة نجازاكي عام 

1945، مما حدا البعض بتسميته بيروتشما.
أثبت��ت حاجتنا إلى إعادة النظر في اس��تعداداتنا لمواجهة مثل هذه 
اإلحاالت على ندرته��ا، لكن بالنظر إلمكانية حدوثه��ا وإلى عواقبها 
الوخيمة، حيث كل دقيقة لها ثمنها الباهض، حيث يتوقع المسؤولون 
ارتفاع حصيلة القتلى مع استمرار جهود فرق إنقاذ العالقين وانتشال 

الجثث من تحت الركام. 
كما أنه من الطبيعي جدًا أن تكون المستشفيات عاجزة عن استيعاب 
المصابين بس��بب تجاوز طاقتها االس��تيعابية، وبسبب تضررها من 
جراء االنفجار، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات اإلنسانية 
الرس��مية والتطوعية، إال أن حجم الكارثة أكب��ر من طاقات المجتمع 

المدني مجتمعة. 
كان من المؤمل أن تبادر الجهات المحلية المعنية بموجهة الطوارئ 
بالتواص��ل مع الجهات العالمية، وخاصة »مراكز االس��تجابة للحاالت 
الطارئ��ة« التابع��ة للمفوضي��ة الس��امية لألمم المتحدة لش��ؤون 
الاجئي��ن التي تمتل��ك الخبرة الكافي��ة، ومخازن ط��وارئ معبأة في 
مواقع إقليمية في دول العالم، ليتم نشر االحتياجات حسب األولويات، 
وتصني��ف الحاج��ات الت��ي تقدمها ال��دول، والحاجات الت��ي تقدمها 

المؤسسات اإلنسانية.

إال أن��ه رغم م��رور عدة أي��ام على االنفجار ف��إن االس��تجابة الدولية 
االحترافي��ة والمهنية، تكاد تكون ضعيفة في ظل الحاجة الش��ديدة 
للمستشفيات الميدانية لعاج الجرحى، وآليات رفع األنقاض، وأجهزة 

كشف وإنقاذ العالقين تحت األنقاض. 
كما أن��ه ورغم وصول مس��اعدات كثيرة إلى لبنان خ��ال األيام التي 
أعقب��ت االنفج��ار، والت��ي تركز عل��ى المس��اعدات الطبي��ة العادية 
والمس��اعدات الغذائي��ة، والت��ي رغ��م أهميته��ا إلغاث��ة المرض��ى 
والمشردين، إال أن الحاجة الملحة واألولوية القصوى هي للمساعدات 
الطبي��ة المتخصصة، واآلليات ش��به المتطورة الت��ي تملكها الدول 
المتقدمة، وفرق إنقاذ بش��رية متخصصة وأجهزة كشف متطورة عن 
الناجين، حيث الزلنا نش��اهد فرق اإلنقاذ المحلية تحاول جاهدة إزالة 
اإلنقاذ بوس��ائل محدودة بس��بب نفاذها، أو بس��بب استخدامها في 

جهة أخرى أحوج.
لق��د أثبت انفجار بي��روت الحاجة الماس��ة إلى تفعيل دور التنس��يق 
العالمي بين المؤسس��ات اإلنس��انية الدولي��ة واإلقليمية والمحلية، 
وتفعيل دور »مراكز االستجابة للحاالت الطارئة« التابعة للمفوضية 
الس��امية لألمم المتحدة لش��ؤون الاجئين المنتش��رة ف��ي العالم، 
وهدفها االس��تجابة لحاالت الطوارئ لتوفير كافة أنواع المس��اعدات 
للمتضررين »الغذائية واللوجس��تية والدعم النفسي«، والتي عقدت 
اتفاقيات طويلة األمد مع وكاء ش��حن وموردين، وخطط طوارئ ألي 
حالة طارئة تطال 500 ألف ش��خص!، كما يمكنها حشد 300 موظف 
م��درب ذات مهارات متنوعة في المجال اإلنس��اني، خال 72 س��اعة، 
حصلوا على برامج تدريبية منتظمة في إدارة األزمات بمعدل 4 مرات 

سنويًا، حتى ال نرى »بيروتشما« أخرى.
متخصص في الشؤون الخيرية واإلنسانية

»متطوعون من أجل البحرين« ينفذ 86 عملية تعقيم
أكد العض��و البلدي بالدائ��رة الثانية الجنوبية 
ومؤس��س فريق متطوعون م��ن أجل البحرين، 
أول فري��ق تطوعي مخت��ص بعمليات التعقيم 
في البحرين مال اهلل شاهين والمكون من 120 
متطوعًا ومتطوعة، أن الفريق قام حتى اآلن ب� 
86 عملية تعقيم في مختل��ف مناطق البحرين 
ومرافقها، وأن العمل سيظل مستمرًا حتى بعد 

انجاء األزمة.
وأش��ار إل��ى أن المتطوعي��ن يخضع��ون لعدد 
دورة  منه��ا  االنضم��ام  قب��ل  ال��دورات  م��ن 
اإلس��عافات األولية، باإلضافة لدورات في طرق 
التعقيم الصحيح��ة وكيفية التعامل مع المواد 

الكيميائية المستخدمة. 
ولفت إلى أنه تم تأسيس الفريق بعدد 6 أفراد 
فق��ط، وبدأت عملي��ات التعقيم م��ن منتصف 
م��ارس، وكان��ت عملي��ات التعقي��م تت��م في 
المراف��ق العامة والحدائق والمح��ال التجارية، 
وم��ن ث��م مص��ارف البن��وك وكذلك اإلش��ارات 
المرورية وإش��ارات المش��اة، باإلضافة للسوق 
الش��عبي، وعدد م��ن األندي��ة الرياضية كنادي 
مدينة عيس��ى ونادي البس��يتين، بجانب محجر 

الحد، ومحجر الجفير، وغيرها من األماكن. 
وأضاف أن الفريق أطلق حملة استهدفت العمال 
الوافدين انطاقًا من المس��ؤولية االجتماعية 
للتكات��ف ضد في��روس كورونا )كوفي��د19(، إذ 
تم توزي��ع المطويات التعريفي��ة بعدة لغات، 
كما تم اس��تخدام الفيدي��و والتقنيات الحديثة 
للتعري��ف بالط��رق الصحيح��ة للوقاي��ة م��ن 
الفي��روس، فضًا عن توزي��ع الكمامات الطبية 

والمعقمات لهم.
كما تم تخصيص حملة رمضانية لتوزيع وجبات 
اإلفطار بالتع��اون مع محافظة الجنوبية ووزارة 
الداخلية ومكتب س��مو الشيخ ناصر لحمل فينا 

خير، حيث قام الفريق بتوزيع 6 آالف وجبة لمدة 
30 يوم��ًا، وإيصال الوجبات عب��ر فريق الجوالة، 

وتوزيع 6 آالف سلة غذائية في أيام العيد. 
وأش��اد بالروح الوطنية التي ظهرت في ش��باب 
المدن والقرى من مقيمي��ن ومواطنين، والتي 
تدعو لانبه��ار والمفاخرة، وتمي��زت بكثرتها 

واجتهادها، ما يدل على وعي المواطن البحريني 
وثقافت��ه المتأصل��ة، والت��ي تظه��ر اله��دف 
األساسي من التطوع دون انتظار مردود بل هو 
عمل وطني وإنس��اني لخدمة األرض والمواطن 
والمقيم، ويكون المردود الوحيد كلمة ش��كر أو 

دعوة صادقة من عابر سبيل.
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 حميدان: إحالة 27 منشأة للقضاء 
خالفت »حظر العمل وقت الظهيرة«

    »العمل«: تنفيذ 6315 زيارة تفتيشية منذ مطلع يوليو
نف��ذت وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعية 6315 
زي��ارة تفتيش��ية منذ ب��دء قرار حظ��ر العمل تحت 
أش��عة الش��مس واألماكن المكش��وفة ف��ي فترة 
الظهي��رة من الثاني��ة ظهرًا وحت��ى الرابعة عصرًا 
ف��ي يولي��و وأغس��طس ت��م خالله��ا مخالف��ة 27 
منش��أة فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين 37 
عاماًل، وسيتم إحالة المخالفين إلى القضاء التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقهم.
وفي إطار المتابعة المباشرة لتطبيق القرار الوزاري 
رق��م )3( لس��نة 2013 بش��أن حظ��ر العمل تحت 
أش��عة الش��مس واألماكن المكش��وفة خالل فترة 
الظهيرة، ق��ام وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية، 
جميل حمي��دان، بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من 
مواقع العمل اإلنش��ائية، ظهر أمس، لالطالع عن 
مدى التزام المنشآت المعنية بتنفيذ القرار، رافقه 
خاللها عدد من المس��ؤولين ومش��رفي الس��المة 

المهنية بالوزارة.
والتقى حمي��دان خالل الجولة بعدد من مش��رفي 
مواقع العمل، حيث تم اطالعه على اإلجراءات التي 
اتخذته��ا منش��آتهم ف��ي مواقع العم��ل، لضمان 
تأمي��ن بيئة العم��ل الس��ليمة واآلمن��ة للعمال، 
وتحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من اإلصابات 
المهنية، إضافة إل��ى الجهود المبذولة في تدريب 
العاملي��ن عل��ى اإلس��عافات األولي��ة للوقاية من 

الحوادث المهنية.
وأش��اد الوزي��ر، بالت��زام الش��ركات والمؤسس��ات 

التي قام بزيارتها بتطبي��ق قرار حظر العمل وقت 
الظهي��رة، مؤك��دًا أن الق��رار يع��د م��ن  القرارات 
المهمة التي تنطوي على أبعاد إنسانية من جهة، 
ومكتسبات أخرى على صعيد زيادة وتيرة اإلنتاجية، 
وه��و ما حظي بثناء من قب��ل أصحاب العمل، حيث 

أثبتت التجربة أن القرار يصب في صالح الجميع.
وأش��ار إل��ى أن المؤسس��ات والش��ركات العامل��ة 
بالقطاع الخاص باتت تقوم بإعادة جدولة العمل 

في الوقت من كل عام بما يضمن إنجاز المش��اريع 
دون تأخير، الفت��ًا إلى أن حماي��ة العمال وضمان 
صحتهم وسالمتهم هي من األولويات التي يحرص 

الجميع على التقيد وااللتزام بها.
وجدد التأكيد على أن الوزارة لن تتهاون في تكثيف 
الزي��ارات التفتيش��ية ورص��د وضب��ط المخالفين 
للقرار، وس��تقوم باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 

لحماية العمال وضمان سالمتهم.

وأكد ح��رص البحري��ن على تعزيز س��المة وصحة 
جميع العاملين في مختلف مواقع العمل اإلنتاجية، 
م��ا جعلها ف��ي مص��ف ال��دول الرائدة ف��ي مجال 
حماية القوى العاملة وأكس��بها احت��رام المجتمع 
الدول��ي وجعلها من الدول التي تتمتع ببيئة عمل 
جاذب��ة ومحفزة، والرائدة في مج��ال حماية القوى 
العامل��ة، في ظل ما توفره من تش��ريعات وطنية 
تتوائم مع معايير العمل الدولية، لتحسين ظروف 
بيئة العمل ولضمان س��المة العاملين من مخاطر 
العم خاصة لما تزخر فيه من التش��ريعات الالزمة 
لتحس��ين ظروف بيئ��ة العمل لضمان س��المتهم 
من مخاطر العمل خصوصًا ف��ي الظروف المناخية 
الحارة والرطب��ة التي تش��هدها المملكة وبالذات 
ش��هري يوليو وأغسطس، وما تس��ببه تلك األجواء 
م��ن أمراض الصي��ف، كاإلجهاد الح��راري وضربات 
الشمس واالنهاك الحراري، التي تشكل خطرًا على 

حياة العمال.
وين��ص الق��رار ال��وزاري بش��أن حظر العم��ل بأنه 
»يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات 
المنص��وص عليها ف��ي المادة )192( م��ن قانون 
العم��ل األهلي الص��ادر بالقانون رقم )36( لس��نة 
2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف 
أيًا من أحكام الباب )15( والقرارات الصادرة تنفيذًا 
له بالحب��س مدة ال تزيد على 3 أش��هر وبالغرامة 
الت��ي ال تقل عن 500 دينار، وال تزيد عن ألف دينار 

أو بإحدى هاتين العقوبتين«.

فقيه: تطوير لـ»قصر العرين« ينتهي منتصف 2021
     السياحة الداخلية ترفع الحجوزات إلى ٪68

إبراهيم الرقيمي

كشف الرئيس التنفيذي لشركة العرين 
االس��تثمارية د.عيس��ى فقيه ع��ن البدء 
بمش��روع تطويري لمنتجع قصر العرين 
وجنة دلمون المفقودة، متوقعًا االنتهاء 

من المشروع في يونيو 2021.
وأشار ل� »الوطن«، إلى أن الشركة وقعت 
م��ع ش��ركة فرنس��ية لتطوي��ر المنتجع 
ويشمل تجديد الغرف والمطاعم وبعض 
مراف��ق المنتج��ع، مؤك��دًا أن التطوي��ر 
س��يعطي انطباع��ًا جي��دًا وممي��زًا ع��ن 
المنتجع والذي سيس��تمر تطويره لمدة 

9 أشهر. 
وحول نسبة اإلقبال في ظل أزمة كورونا 
)كوفي��د19(، أك��د، أن المنتج��ع كباق��ي 
المنتجع��ات تأث��ر بش��كل كبير بس��بب 
جائحة كورونا )كوفيد19(، وإغالق منفذ 

جسر الملك فهد منذ مارس الماضي.
وذكر فقيه أن السياحة الداخلية، أنقذت 

المنتجع من حدوث خسائر في الحجوزات 
والمبيعات حيث وصلت نسبة الحجوزات 

إلى %68.
وتوقع ارتفاع المبيع��ات إلى 80% خالل 
األش��هر القادمة م��ع افتت��اح المطاعم 
وجس��ر الملك فهد، وقد تصل األس��عار 

إلى 250 دينارًا.
وأعل��ن المنتج��ع ع��ددًا من اإلج��راءات 
االحترازي��ة، ع��ن طري��ق عم��ل فيدي��و 
االجتماع��ي  التباع��د  وف��رض  توع��وي 

وقياس الحرارة ولبس الكمام.
بفح��ص  ق��ام  المنتج��ع  أن  وأض��اف 
جمي��ع الموظفي��ن من أج��ل التأكد من 
س��المتهم، مؤكدًا أن سالمة الموظفين 
الصحية اهم عنصر في المنتجع من أجل 
اطمئن��ان الزوار و الس��ياح القادمين الى 

المنتجع.
وقال إن أهم يميز العرين هي الخصوصية 

بوج��ود 78 فيال منها في��ال بحجم صغير 
بمس��احة 100 متر وحجم كبير بمساحة 
740 مت��رًا وكما يميزها بوجود مس��ابح 
داخلي��ة وجاك��وزي وتتواف��ر فيها جميع 

الخدمات التي يحتاجها الضيوف.
وبي��ن أن المنتجع منذ بدايته في 2007 
بتأس��يس منتجع العري��ن وحديقة جنة 

دلمون المفقودة، مش��يرًا إلى أن الهدف 
م��ن ذل��ك ه��و ج��ذب الس��ياح لمنطقة 

العرين.

عيسى فقيه

 »هواوي« تشارك رؤيتها 
تجربة حياة سلسلة مدعمة بالذكاء االصطناعي

ألعم��ال  ه��واوي  مجموع��ة  كش��فت 
تفاصي��ل  ع��ن  مؤخ��رًا  المس��تهلكين 
رؤيته��ا الجديدة »تجربة حياة سلس��لة 
مدعمة بالذكاء االصطناعي«. وصممت 
التجرب��ة الجديدة باالس��تناد إلى خطة 
عمل طويل��ة األمد ترتكز عل��ى النظام 
البيئي المبتك��ر »N + 8 + 1«،  والذي 
ال��ى مس��اعدة المس��تخدمين  يه��دف 
البقاء على اتص��ال دون عناء وفي جميع 

األوقات. 
وإلى جانب مجموعة من إنترنت األشياء 
»IOT« الت��ي ت��م اإلع��الن عنها ضمن 
 ،AppGallery النظ��ام البيئي ومنص��ة
توفر هواوي للمستخدمين حياة سلسة 
واتص��اٍل ذك��ي، حيث أصب��ح بإمكانهم 
اآلن االتصال من أي مكان بكل سهولة، 
الغني��ة لتجربة  واالس��تمتاع بالمزاي��ا 

مدعمة بالذكاء االصطناعي.
وعلى الرغم من التحديات التي يعيشها 
العال��م اآلن، أش��ارت ه��واوي إلى زيادة 
بنس��بة 25% ف��ي ع��دد مس��تخدميها 
النش��طين ش��هريًا عبر النظ��ام البيئي 
للمنتج��ات والبرام��ج ف��ي جمي��ع أنحاء 
العال��م، حيث بلغ عدده��م 650 مليون 

مستخدم نشط شهريًا. 

وتظه��ر أخ��ر تحديث��ات ه��واوي عل��ى 
النظام البيئي، أن المزيد من األشخاص 
يس��تمتعون بحي��اة سلس��لة مدعم��ة 
بال��ذكاء االصطناعي تتيح له��م البقاء 
عل��ى اتص��ال م��ع األصدق��اء والعائلة 

والزمالء واألحباء دون عناء.
إلضاف��ة  خطته��ا  ه��واوي  وضاعف��ت 
قيمة للمس��تهلكين من خالل استغالل 
الفوائ��د الفري��دة للنظ��ام البيئي، في 
ظ��ل تح��ّول االتص��ال ليصبح الس��لعة 
األكث��ر قيمة وأهمية في اآلونة األخيرة، 
والتزام ه��واوي المتج��دد بإيجاد عالم 
متكام��ل، حي��ث يعم��ل كل ش��يء فيه 
بذكاء ودون عناء، باإلضافة إلى التوافر 
 ،5G المتزايد لش��بكات الجيل الخامس
واالس��تخدام المتزايد ألجه��زة إنترنت 
األش��ياء )IOT(، وارتف��اع الطل��ب عل��ى 

تجارب المستخدم السلسة. 
وستش��هد اس��تراتيجية هواوي طويلة 
المدى قيام الش��ركة بتوسيع المجاالت 
الت��ي ترّك��ز عليه��ا ف��ي منتجاتها، مع 
التركيز بش��كل متزايد على الصوتيات، 
واألجه��زة القابل��ة لالرت��داء، وأجه��زة 
الحواسيب الشخصية، واألجهزة اللوحية، 

وغيرها من األجهزة المتصلة األخرى.

وبوج��ود الهاتف الذكي ف��ي صميمها، 
تحدد اس��تراتيجية ه��واوي »1 + 8 + 
N«، رؤيته��ا في جلب ث��ورة رقمية إلى 
كل منزل وكل ش��خص ومؤسسة إليجاد 

عالم ذكي متصل بالكامل. 
ويحت��وي النظ��ام البيئي له��واوي على 
مجموعة م��ن التقنيات الجدي��دة التي 

تعم��ل مًع��ا لتقدي��م تجرب��ة رقمي��ة 
جدي��دة ه��ي األكث��ر ذكاًء ف��ي العالم، 
والت��ي يت��م التحك��م فيها ع��ن طريق 
الهاتف الذكي، وتكون متصلة بواجهة 
المس��تخدم EMUI. ويمث��ل الرقم »1« 
الهاتف الذكي، وهو أمر أساسي للنظام 
البيئي للش��ركة، ويرب��ط األجهزة على 

نط��اق أوس��ع ويتحكم فيها، أم��ا الرقم 
»8« فيمثل األجهزة المتصلة باألجهزة 
 3 FreeBuds المساعدة، مثل سماعات
وس��اعة WATCH GT 2 ومكبر الصوت 
 MatePad والجه��از اللوح��ي Sound X
 MateBook والحاسوب الش��خصي Pro

.Vision وتلفاز هواوي X Pro
في حين تمثل »N« الطبقة التي يلتقي 
فيه��ا كل ش��يء مع��ًا، مم��ا يش��ير إلى 
ماليين أجهزة إنترنت األشياء المتصلة 
 Huaweiتقنيات باس��تخدام  بس��هولة 
HiLink، كم��ا ويمثل رم��ز«+« خاصية 
وهم��ا   ،  HiLinkو  Huawei Share
تقنيتان تربطان كل شيء معًا بسالسة.
تجاري��ة  عالم��ة  ه��واوي  أن  يذك��ر 
متخصص��ة ال مثيل لها في بن��اء البنية 
التحتي��ة للش��بكات، وهي أيض��ًا إحدى 
الشركتين اللتين قامتا ببناء برامجهما 
وأنظم��ة األجهزة الخاص��ة، وهذا يعني 
أن هواوي يمكن أن تجلب فوائد فريدة 
للمس��تهلكين م��ن خ��الل التكنولوجيا 
الموزعة، والت��ي تتيح مزايا الخصوصية 
واألم��ان الحيوية، باإلضاف��ة إلى توفير 
تجربة سلسة وسهلة االستخدام مع »1 

.»N + 8 +



نقل عدد من الجرحى اللبنانيين لتلقي العالج في البحرين
رفع ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة عظيم الشــكر وبالغ التقدير واالمتنان إلى المقام 
الســامي لعاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة 
علــى مبــادرات جاللته اإلنســانية النبيلة والمســتمرة في مســاعدة وإغاثة 
المنكوبيــن، مــا يعكــس مواقــف مملكــة البحريــن المشــرفة تجــاه الشــعوب 
دول  مختلــف  تجمــع  التــي  واإلنســانية  األخويــة  الروابــط  مــن  انطالًقــا 

وشعوب العالم. 

كمـــا تقـــدم ســـموه بخالـــص الشـــكر 
والتقديـــر إلـــى جاللة الملـــك على ما 
تفضل به جاللته من إشادة بالجهود 
قيـــادة  فـــي  ســـموه  يبذلهـــا  التـــي 
المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
وســـرعة تنفيـــذ توجيهـــات جاللتـــه 
الســـامية فـــي توصيـــل المســـاعدات 
اإلنسانية واإلغاثية العاجلة لألشقاء 
فـــي جمهورية لبنان الشـــقيقة جراء 
االنفجـــار الكبير والكارثة اإلنســـانية 

التي تعرضت لها العاصمة بيروت.
وقال ســـموه “إن ما تفضل به سيدي 

جاللـــة الملك من إشـــادة بدور فريق 
بقيـــادة  اإلغاثـــي  المؤسســـة  عمـــل 
ســـموه وســـام نضعـــه جميعـــا علـــى 
صدورنـــا ويجعلنـــا أمـــام مســـؤولية 
كبيـــرة بـــأن نضاعـــف الجهـــد والبذل 
والعطاء ونسأل هللا سبحانه وتعالى 
والمهـــام  أعمالنـــا  فـــي  يوفقنـــا  بـــأن 
المناطـــة بنـــا وأن نكـــون عند حســـن 
ظن جاللتـــه، معاهدين جاللته ببذل 
مزيـــد مـــن الجهـــد والعمل بـــكل جد 
واجتهـــاد لخدمة مملكتنا الغالية في 

ظل قيادة جاللته”. 

وأكد ســـموه أن جاللـــة الملك القدوة 
والمثل في الجد والعطاء في العمل 
اإلنساني ومد يد العون للمحتاجين، 
وظهـــر هـــذا جليـــا فـــي العديـــد مـــن 
المواقـــف التـــي تكـــون يـــد جاللتـــه 
البيضـــاء ممـــدودة بالخيـــر للجميـــع 
اإلنســـانية  المســـاعدات  وتقديـــم 
والتنموية للشعوب والدول الشقيقة 

والصديقة في مختلف المناسبات.
العـــام  األميـــن  أشـــاد  جانبـــه،  مـــن 
للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية 
مصطفى السيد بهذا التقدير المحفز 

لجميع منتسبي المؤسسة الملكية.
اإلنســـانية  المواقـــف  علـــى  وأثنـــى 
النبيلـــة لجاللـــة الملـــك فـــي مـــد يـــد 
العون والمســـاعدة للشعوب والدول 
الشـــقيقة والصديقة المنكوبة والتي 
تعكـــس حـــرص جاللته علـــى تقديم 
العـــون والمســـاعدة للجميـــع انطالًقا 
مـــن الروابـــط األخويـــة واإلنســـانية 
التـــي تجمـــع مختلف شـــعوب العالم 
بيـــن  األخويـــة  للعالقـــات  وتأكيـــًدا 

مملكة وتلك الدول. 
وبيـــن الســـيد أن المؤسســـة الملكية 

بالتنســـيق مـــع وزارة الصحة تدرس 
نقـــل عدد مـــن الجرحـــى والمصابين 
من األشـــقاء اللبنانيين لتلقي العالج 
في مستشـــفيات البحرين، وابتعاث 
فريـــق طبـــي خـــاص إلـــى جمهورية 
لبنـــان؛ للمســـاهمة في جهـــود اإلنقاذ 

وعالج المصابين.
كما أشـــاد الســـيد بالتجاوب الشعبي 
المواطنيـــن  قبـــل  مـــن  الكريـــم 
وتعاطفهـــم وحرصهـــم علـــى الدعـــم 
والمســـاهمة فـــي الجهـــود الوطنيـــة 
والوقـــوف مـــع األشـــقاء فـــي لبنـــان 

فـــي محنتهم، مؤكـــًدا أن هناك لجنة 
وطنيـــة قائمة وعلى أتم االســـتعداد 
للعمل بشكل فوري وسريع في حال 
صـــدور التوجيهـــات الالزمـــة ولديها 
الخبـــرة مـــن الحمـــالت الســـابقة في 
ودول  والصومـــال  فلســـطين  دعـــم 
المؤسســـة  بـــأن  موضًحـــا  أخـــرى، 
الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية بقيادة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
تـــدرس حالًيا جميـــع االحتماالت بما 
فـــي ذلـــك المســـاهمة فـــي البرنامـــج 
الرســـمي إلعـــادة إعمـــار لبنـــان وفًقا 
للظـــروف التـــي تمـــر بهـــا لبنـــان فـــي 

الوقت الراهن.
وأكد الســـيد أن مملكة البحرين ملًكا 
وحكومـــًة وشـــعًبا تقـــف إلـــى جنـــب 
الشـــعب اللبناني الشـــقيق بـــكل قوة 
ومحبـــة لتقديم أفضل المســـاعدات 
كمـــا عودنا جاللـــة الملك علـــى ذلك، 

مؤكًدا أن جهود البحرين مستمرة.

المنامة - بنا

ناصر بن حمد: 
المبادرات الملكية 

تعكس مواقف 
البحرين المشرفة 

تجاه الشعوب

المؤسسة 
الملكية تدرس 

المساهمة في 
برنامج إعادة 

إعمار لبنان

ابتعاث فريق 
طبي خاص إلى 
بيروت للمشاركة 

في جهود 
اإلنقاذ

المنامة- بنا

تتلقى  البحرين 
الرئيس  شكر 

التونسي

الجاللة  صاحب  الــبــالد  عاهل  تلقى 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ــيـــس الـــــــوزراء صـــاحـــب الــســمــو  ورئـ
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
نــائــب القائد  الــعــهــد  خــلــيــفــة، وولـــي 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
برقيات  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الجمهورية  رئيس  من  جوابية  شكر 
التونسية الشقيقة قيس سعيد، ردا 
بمناسبة  لــه  المهنئة  برقياتهم  على 

ذكرى استقالل بالده.
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المنامة - بنا

وأثنـــاء اللقـــاء، تابع جاللته مع ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر الجهـــود القيمـــة التـــي 
تقوم بها المؤسســـة الملكيـــة لألعمال 
اإلنســـانية في لبنان الشـــقيق انطالًقا 
لجاللتـــه  الكريمـــة  التوجيهـــات  مـــن 
بتقديم وإيصال المساعدات اإلنسانية 
الجمهوريـــة  إلـــى  العاجلـــة  اإلغاثيـــة 
اللبنانيـــة، لمســـاعدة الشـــعب اللبناني 
الشـــقيق فـــي محنتـــه والتخفيف من 
مصابـــه جـــّراء الكارثـــة األليمـــة التـــي 
أصابـــت العاصمـــة اللبنانيـــة، مقدًرا ما 

تم إنجازه في هذه المرحلة.
وثمـــن جاللـــة الملـــك الجهـــود النبيلة 
للمؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية 
فـــي هـــذا الجانـــب، وأكـــد جاللتـــه أن 
وقـــوف مملكـــة البحريـــن إلـــى جانب 
الشـــعب اللبنانـــي الشـــقيق وتضامنها 
معـــه في مثـــل هذه الظـــروف الصعبة 

التي يمر بها تأتي تجســـيدا للعالقات 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  األخويـــة 
عـــن  جاللتـــه  وأعـــرب  الشـــقيقين. 
تمنياته لشـــعب لبنان الشقيق بتجاوز 
هذه المحنة وأن ينعم باألمن والسالم 

واالستقرار واالزدهار.
الجاليـــة  أفـــراد  أن  وأضـــاف جاللتـــه 
اللبنانيـــة في البحرين هـــم في بلدهم 

ونقدر لهم كل جهودهم ومساهماتهم 
مـــع إخوانهـــم المواطنين في مجاالت 

التنمية الشاملة في البحرين.
كمـــا أكـــد جاللتـــه أن مملكـــة البحرين 
الخارجيـــة  وزارة  خـــالل  مـــن  تتابـــع 
واإلقليميـــة  العربيـــة  الجهـــود  جميـــع 
والدوليـــة فيمـــا يتعلـــق بإعـــادة إعمار 

لبنان الشقيق.

وأشـــاد جاللته بالدور اإلنســـاني الذي 
تضطلع به المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية برئاسة ســـمو الشيخ ناصر 
بن حمـــد آل خليفة فـــي تقديم العون 
والمساعدة للدول الشقيقة والصديقة 

في مثل هذه الظروف.
من جانبه، أعرب سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة عن بالغ الشكر وعظيم 

التقدير واالمتنان إلى المقام الســـامي 
مبـــادرات  علـــى  الجاللـــة  لصاحـــب 
جاللته اإلنســـانية النبيلة والمســـتمرة 
المنكوبيـــن،  وإغاثـــة  مســـاعدة  فـــي 
الـــذي يعكس مواقـــف مملكة البحرين 
المشـــرفة تجاه الشـــعوب انطالًقا من 
الروابـــط األخويـــة واإلنســـانية التـــي 

تجمع مختلف دول وشعوب العالم.

للبنان ــة  ــي ــان ــس اإلن ــدات  ــاع ــس ــم ال إيـــصـــال  بـــن حــمــد  ــر  ــاص ن مـــع  يــتــابــع  ــتــه  جــال

جاللة الملك: وقوف البحرين إلى جانب الشعب اللبناني تجسيد للعالقات

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس 
الفخــري للمؤسســة الملكيــة لألعمــال اإلنســانية أمــس فــي قصــر الصافريــة 
ممثــل جاللــة الملك لألعمال اإلنســانية وشــؤون الشــباب رئيــس مجلس أمناء 
المؤسســة الملكيــة لألعمال اإلنســانية ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، 
وذلــك بحضــور وزيــر الديوان الملكي الشــيخ خالد بن أحمــد آل خليفة، ووزير 
المتابعــة بالديــوان الملكــي الشــيخ أحمــد بــن عطيــة هللا آل خليفــة، ووزيــر 

الخارجية عبد اللطيف الزياني.

الجالية اللبنانية 
في البحرين هم 

في بلدهم ونقدر 
مساهماتهم في 

التنمية

نتمنى لشعب 
لبنان تجاوز هذه 
المحنة وأن ينعم 
باألمن والسالم 

واالستقرار

نتابع الجهود 
العربية واإلقليمية 

والدولية فيما 
يتعلق بإعادة 

اإلعمار

نقدر ما      
أنجزته “الملكية 

اإلنسانية”     
في هذه 

المرحلة
المنامة - بنا

العاهل 
يهنئ رئيس 

األكوادور بذكرى 
االستقالل

البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد 
تهنئـــة  برقيـــة  خليفـــة، 
جمهوريـــة  رئيـــس  إلـــى 
األكوادور لينين مورينو، 
ذكـــرى  بمناســـبة  وذلـــك 

استقالل بالده.
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حملة تعقيـم فــي البحيــر والحجيــات
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة يشـــيد بـــدور رجـــال األمـــن والمتطوعيـــن

الجنوبيـــة  محافـــظ  توجيهـــات  ضمـــن 
بـــن  علـــي  بـــن  خليفـــة  الشـــيخ  ســـمو 
خليفـــة آل خليفـــة فـــي تعزيـــز التدابير 
واإلجـــراءات الوقائية للحد من انتشـــار 
المحافظـــة  أقامـــت  كورونـــا،  فيـــروس 
فـــي منطقـــة  الجنوبيـــة حملـــة تطهيـــر 
البحير والحجيات، بالتعاون مع اإلدارة 
العامة للدفاع المدني ومديرية شـــرطة 
المحافظة الجنوبية، ومشاركة عدد من 

المتطوعين واألهالي.
وأكد سمو محافظ الجنوبية أنه تنفيذا 
لتوجيهات وزير الداخلية الشـــيخ راشد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفة، فـــإن المحافظة 
أطلقـــت سلســـلة مـــن حمـــات التطهيـــر 
فـــي مختلـــف مناطقهـــا ضمـــن جهودها 

االحترازيـــة  اإلجـــراءات  تعزيـــز  فـــي 
الازمة بالتعاون والتنســـيق مع مختلف 
اإلدارات األمنية لضمان سامة األهالي 

والمواطنين.
األمـــن  رجـــال  بـــدور  ســـموه  وأشـــاد 
والمتطوعيـــن فـــي مشـــاركتهم الفاعلـــة 
في تعزيز الشراكة المجتمعية وتحقيق 
مبادئهـــا مـــن خـــال التنســـيق والتعاون 
والمجتمعـــي  األمنـــي  للـــدور  المشـــترك 
والبرامـــج  المبـــادرات  مواصلـــة  فـــي 
فـــي تعزيـــز  الهادفـــة، والتـــي ســـاهمت 
اإلجـــراءات االحترازيـــة لرفـــع مســـتوى 
الوعـــي والتباعـــد االجتماعـــي لمكافحة 
مناطـــق  فـــي مختلـــف  الجائحـــة  هـــذه 

المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية
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كأول جامعة على الطراز األمريكي في البحرين، تعزز منهج التفاعل والتعاون بين 
الطالب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المهني. 

 
سجل اآلن في برامجنا األكاديمية الجديدة: بكالوريوس العلوم في الهندسة 

الميكانيكية وبكالوريوس العلوم في علوم الكمبيوتر.
 

القبول مفتوح للسنة األكاديمية 2020-2021، حتى 30 أغسطس 2020.

 انضم إىل دفعة 2024
من خالل التسجيل يف براجمنا 

األكادميية اجلديدة يف اجلامعة 
األمريكية بالبحرين!
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هل تريد أن 
تكون مهندس 
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عالم كمبيوتر 

في المستقبل؟
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المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  اجتمـــع 
عبـــر  أمـــس،  الدوســـري،  عبـــدهللا 
مـــع  المرئـــي،  اإللكترونـــي  االتصـــال 
األمـــم  لبرنامـــج  المقيـــم  الممثـــل 
مملكـــة  لـــدى  اإلنمائـــي  المتحـــدة 
البحرين ســـتيفانو بيتيناتو، بحضور 
وزيـــر مفوض بـــإدارة شـــؤون حقوق 
اإلنسان محمد الســـويدي، ومسؤول 

تنسيق التنمية جون فاهي.
المهـــم  بالـــدور  الدوســـري  وأشـــاد 
والملمـــوس لبرنامـــج األمـــم المتحدة 
شـــأنه  مـــن  مـــا  كل  فـــي  اإلنمائـــي 
تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة 
الشـــاملة وبالمبـــادرات البنـــاءة التـــي 
االجتماعيـــة  االحتياجـــات  تتنـــاول 
والنهـــوض  للســـكان،  واالقتصاديـــة 
بالمرأة البحرينية، والحقوق المدنية، 
وتعزيز االستخدام المستدام للطاقة 

والموارد واإلدارة البيئية، والشراكات 
بيـــن القطاعيـــن العام والخـــاص. كما 
بحث ســـبل تطويـــر التعـــاون الثنائي 
والشراكة االســـتراتيجية بين مملكة 
البحرين ووكاالت األمم المتحدة بما 
يدعـــم الجهـــود التنموية واإلنســـانية 
في مملكة البحرين ويحقق األهداف 

المنشودة.
عـــن  بيتيناتـــو  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
اعتـــزازه الكبير بما تشـــهده الشـــراكة 

القائمـــة بين مملكة البحرين ومنظمة 
األمـــم المتحدة ووكاالتهـــا وأجهزتها 
المتخصصـــة  وبرامجهـــا  المختلفـــة 
مـــن تطور ونمـــاء مســـتمرين، مؤكًدا 
األمـــم  برنامـــج  مكتـــب  اســـتعداد 
مملكـــة  لـــدى  اإلنمائـــي  المتحـــدة 
البحريـــن لتنميـــة وتطويـــر عاقـــات 
المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون 
الخطـــة  إعـــداد  فـــي  والمســـاهمة 

الوطنية لحقوق اإلنسان.

الدوسري: شراكة استراتيجية مع األمم المتحدة

المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

وقعـــت كل مـــن المؤسســـة الوطنيـــة 
البحريـــن  ومعهـــد  اإلنســـان  لحقـــوق 
تفاهـــم  مذكـــرة  السياســـية،  للتنميـــة 
لتنســـيق التعاون بيـــن الطرفين وهي 
تعد تجديدا لمذكـــرة التفاهم المبرمة 
بيـــن الطرفيـــن فـــي مـــارس 2014، إذ 
تهـــدف المذكـــرة الحاليـــة إلـــى وضـــع 
المشـــترك  التعـــاون  الســـتمرار  آليـــة 
وتبـــادل المعلومات وتطويـــر البرامج 
التدريبيـــة، فضا عن تنســـيق وتعزيز 
التعاون في ســـبيل تبـــادل المعلومات 
واألفـــكار والخبرات في مجال حقوق 
اإلنســـان. وتضمنـــت مذكـــرة التفاهـــم 
دعـــم  أهمهـــا:  المحـــاور،  مـــن  عـــدًدا 
المشـــترك  االهتمـــام  ذات  الجوانـــب 
والتعـــاون بين الطرفيـــن، بما في ذلك 
تبادل الزيارات واالستشارات، وتبادل 
المطبوعـــات والدراســـات، إضافة إلى 
تنظيم الفعاليات واألنشـــطة المتصلة 
وتطويـــر  اإلنســـان،  حقـــوق  بقضايـــا 
مهـــارات العاملين في الجهتين بشـــأن 
ثقافـــة  نشـــر  ببرامـــج  يتعلـــق  مـــا  كل 

حقوق اإلنسان.
وأشـــادت رئيســـة مجلـــس المفوضين 

بالمؤسســـة ماريا خوري بالدور المهم 
للمعهـــد في نشـــر ثقافـــة الديمقراطية 
المبـــادئ  مفهـــوم  وترســـيخ  ودعـــم 
الســـليمة لها مـــن خال توفيـــر برامج 
والبحـــوث  والدراســـات  التدريـــب 
الدســـتوري  بالمجـــال  المتعلقـــة 
والقانونـــي لفئـــات الشـــعب المختلفة. 
يـــدل  المذكـــرة  توقيـــع  أن  وأضافـــت 
على أهمية تفعيل األهداف المشتركة 
بيـــن الطرفيـــن، خصوصا فيمـــا يتعلق 
بتعزيـــز وتثقيـــف المجتمـــع البحريني 
فـــي كل ما من شـــأنه االرتقـــاء بالعمل 
الحقوقـــي والسياســـي للدفـــع بعجلـــة 

التنمية. 
ومن جانبها، أشـــادت المدير التنفيذي 

للتنميـــة السياســـية  لمعهـــد البحريـــن 
إيمان جناحي بتوقيع مذكرة التفاهم 
مع المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
مؤكـــدة أنهـــا تأتي فـــي إطـــار االلتزام 
المشـــترك من جانب كل من المؤسسة 
والمعهـــد بدعم المشـــروع اإلصاحي 
لصاحـــب الجالـــة الملـــك، وفـــي إطار 
رغبـــة الطرفيـــن فـــي توطيـــد أواصـــر 
التنســـيق والتعـــاون المشـــترك بينهما 
فيمـــا يتعلـــق بترســـيخ مبـــادئ حقوق 
اإلنســـان ودعـــم ثقافـــة الديمقراطيـــة 
فـــي المجتمـــع، وتبـــادل الخبـــرات في 
مجال حقوق اإلنســـان والديمقراطية 
والعمـــل علـــى تعزيزهما وتشـــجيعهما 

ونشرهما.

تجديد “التفاهم” بين “الحقوق” و “التنمية السياسية”

زينل: السياسة الخارجية للبحرين قائمة على االعتدال
ــعــالــم ــع بــرلــمــانــات ال ــن الـــعـــاقـــات مـ ــة مـ ــعـ ــدة واسـ ــاعـ بـــنـــاء قـ

أكدت رئيســـة مجلس النواب فوزية زينل 
أن السياســـة الخارجيـــة لمملكـــة البحرين 
والتـــوازن،  االعتـــدال  مـــن  رســـمت خًطـــا 
وصنعت نموذًجا رفيًعا للدور الدبلوماسي 
على مستوى العالم، عبر ترسيخ العاقات 
الدوليـــة، القائمـــة علـــى الثقـــة المتبادلـــة، 
وتحقيـــق المصالـــح المشـــتركة، واحتـــرام 
ســـيادة الـــدول، وإبـــراز النهضـــة الشـــاملة 
التـــي تعيشـــها مملكـــة البحريـــن فـــي ظل 
عهـــد عاهل البـــاد صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،. جـــاء ذلـــك 
خـــال اســـتقبالها فـــي مكتبها امـــس وزير 
الخارجيـــة عبداللطيـــف الزيانـــي، وبحـــث 
المســـتجدات المتعلقـــة بالشـــأنين المحلي 
والدولـــي. وأشـــادت بالـــدور الدبلوماســـي 
لـــوزارة الخارجيـــة فـــي األخـــذ بعاقـــات 

التعـــاون والشـــراكة مـــع الـــدول الشـــقيقة 
والصديقـــة نحـــو آفـــاق أرحب، وترســـيخ 
الـــدور البارز والمؤثـــر للمملكة في مختلف 
المرتبطـــة  خصوصـــا  العالميـــة  القضايـــا 
باألمتين العربية واإلســـامية؛ انطاًقا من 
الثوابـــت اإلنســـانية والمبـــادئ والمواثيق 

الدولية. وذكرت أن الشخصيات والكوادر 
الوطنية العاملة في الســـلك الدبلوماســـي 
مـــع ما تحمله من كفـــاءات عالية وقدرات 
ثريـــة وإمكانيـــات مميـــزة عكســـت الوجه 
الحضـــاري لمملكة البحريـــن، وتميزت في 
حمـــل المســـؤولية الوطنيـــة فـــي الدفـــاع 

عـــن مصالـــح الوطـــن ومقدراتـــه، وتأكيـــد 
المواقـــف الثابتـــة لمملكـــة البحريـــن فـــي 
محلًيـــا  والظـــروف  المحافـــل  مختلـــف 
وخارجًيا. مـــن جانبه، أكد وزير الخارجية 
حرصـــه على التواصل المســـتمر والتعاون 
والتنسيق المشترك مع السلطة التشريعية 
فـــي مختلـــف القضايـــا التـــي تهـــم مملكـــة 

البحرين ومواطنيها الكرام.
فـــي  النـــواب  مجلـــس  بجهـــود  وأشـــاد 
رســـم  فـــي  الوطنيـــة  المســـاعي  مســـاندة 
وتنفيـــذ السياســـة الخارجيـــة مـــن خـــال 
الدور الفعال للدبلوماســـية البرلمانية، وما 
تحقق إزاء ذلك من ترسيخ لمكانة مملكة 
البحريـــن فـــي المجتمع البرلمانـــي الدولي 
وبنـــاء قاعـــدة واســـعة مـــن العاقـــات مع 

برلمانات العالم.

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - بنا

أعرب رئيس وأعضاء مجلس أمناء مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش الســـلمي عن 
لألشـــقاء  ومواســـاتهم  تعازيهـــم  خالـــص 
فـــي لبنان، فـــي ضحايـــا حـــادث االنفجار 
المؤســـف الـــذي وقـــع بالعاصمـــة بيـــروت 
وراح ضحيتـــه عشـــرات القتلـــى ومئـــات 
الجرحـــى. ودعـــا رئيس وأعضـــاء المركز، 
هللا عز وجل أن يلهم أهل وذوي الضحايا 
بالشـــفاء  ينعـــم  وأن  والســـلوان،  الصبـــر 
العاجل على المصابين، وأن يمنح السام 
هـــذا  رّوعهـــا  التـــي  للنفـــوس  والســـكينة 
الحـــادث األليـــم، متضرعيـــن إلـــى العلـــي 
القديـــر أن يحفـــظ لبنـــان الشـــقيق من كل 

مكروه وسوء.
المركـــز  أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  وأعـــرب 
الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عن بالغ 
أســـفه لضحايا هذا الحادث األليم، ســـائاً 

العلـــي القديـــر أن يلهـــم أهلهـــم وذويهـــم 
الصبر والســـلوان، متمنيا الشـــفاء العاجل 
علـــى  البحرينييـــن  أن  وأكـــد  للمصابيـــن. 
يرفعـــون  ومذاهبهـــم  أديانهـــم  اختـــاف 
ويتلـــون  وجـــل،  عـــز  هللا  إلـــى  أكفهـــم 
صلواتهـــم حتـــى يزيـــل هللا عـــن الشـــعب 

اللبناني الكرب ويخفف عنهم مأساتهم.

“حمد العالمي للتعايش السلمي” يعزي األشقاء في لبنان

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

شـــارك وزير التربيـــة والتعليم رئيس 
مجلس التعليم العالي ماجد النعيمي، 
باعتباره رئيس المؤتمر الحادي عشر 
لـــوزراء التربية والتعليـــم العرب، في 
أزمـــة  “تأثيـــر  االفتراضـــي  المنتـــدى 
كوفيـــد 19 على التعليـــم”، الذي يركز 
على مناقشة تجربة التعليم عن بعد، 
والذي أقامته المنظمة العربية للتربية 
والعلوم والثقافة “األلكسو” بالشراكة 
المفتوحـــة.  العربيـــة  الجامعـــة  مـــع 

وقدم وزيـــر التربيـــة والتعليم عرًضا 
عـــن تجربة مملكـــة البحريـــن لضمان 

استدامة الخدمات التعليمية.
مـــن  عـــدًدا  المملكـــة  وقدمـــت 
المقترحات، منها ضرورة تعزيز البنى 
التحتية للتعلم عن بعد، والبحث عن 
توفير اإلمكانات والموارد الضرورية 
لضمـــان وصـــول الخدمـــة التعليميـــة 
لجميـــع فئـــات الطلبة وضمـــان تكافؤ 

الفرص.

مقترح بضرورة تعزيز البنى التحتية للتعلم عن بعد

الشيخ خالد بن خليفة



البحرين ُتطلق ثالث مراحل التجارب السريرية على اللقاح
كشف رئيس المجلس األعلى للصحة 
رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيـــروس كورونا )كوفيـــد ١٩( الفريق 
طبيب الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل 
بـــدأت  البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة، 
أمس إدخال المرحلة الثالثة للتجارب 
السريرية على لقاح لفيروس كورونا، 
بالتعـــاون مـــع القائمين علـــى التجربة 
في دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
جمهوريـــة  مـــن  المبـــادرة  وشـــركاء 
الصين الشعبية، وضمن هذه المبادرة 
 6000 اللقـــاح علـــى  ســـيتم تجريـــب 
متطـــوع مـــن المواطنيـــن والمقيمين 

على أرض المملكة.
رئيـــس  اســـتقبال  لـــدى  ذلـــك  جـــاء 
رئيـــس  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق 
لفيـــروس كورونا بمقر المجلس أمس 

مشـــروع  علـــى  القائميـــن  مـــن  وفـــًدا 
اللقـــاح المحتمل ضد فيروس كورونا 
ووليـــد  الكعبـــي  نـــوال  ضـــم  والـــذي 
عبـــاس القائميـــن علـــى التجربـــة فـــي 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة 
وشـــركة “تشـــاينا ناشـــونال بايوتيـــك 
غروب” التابعة لـ “ســـينوفارم” شـــركة 
األدوية الصينية ومجموعة “جي 42” 
الرائدة في مجال الذكاء االصطناعي 
والحوسبة الســـحابية، بمناسبة زيارة 

الوفد لمملكة البحرين.
تبـــادل  أن  محمـــد  الشـــيخ  وأكـــد 
يخـــص  فيمـــا  والتجـــارب  الخبـــرات 
جميع اإلجراءات والجهـــود المبذولة 
للقضاء على فيروس كورونا سيكون 
لـــه دور في أبلغ األثر في تعزيز جهود 
احتواء هذا الوباء، مؤكًدا أن المملكة 
تواصـــل جهودهـــا الكبيـــرة للحـــد من 

مضاعفـــة  عبـــر  الفيـــروس  انتشـــار 
تعزيـــز جميع اإلجـــراءات االحترازية 
والتدابيـــر الوقائية المتخـــذة الرامية 
الجميـــع،  وســـامة  صحـــة  لتحقيـــق 
كما أشـــاد بالتعـــاون الوثيـــق مع دولة 

اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وقدم رئيس المجلس األعلى للصحة 
شـــرًحا مفصًا عن آخر المســـتجدات 
)كوفيـــد  كورونـــا  فيـــروس  بشـــأن 
19( ومـــا يتـــم تنفيـــذه من إجـــراءات 

احترازية وتدابير وقائية بهذا الشأن، 
كما تم تقديم شرح تفصيلي عن آخر 
اإلحصاءات واإلجراءات المتبعة في 
المملكـــة للحـــد من انتشـــار الفيروس، 
الفريـــق  إنجـــازات  اســـتعراض  وتـــم 
الوطني الطبي والفرق المســـاندة في 
اإلشـــراف على مراكز الحجر الصحي 
واالحتـــرازي ومراكز العـــزل والعاج، 

ومتابعـــة الحـــاالت القائمـــة وتحديث 
السياســـات للتعامـــل معهـــا، وتنســـيق 
التعاون مـــع جميع الجهات وذلك في 
إطـــار الســـعي إلـــى تســـخير الطاقات 
إلـــى  الهادفـــة  كافـــة  واإلمكانـــات 
اســـتمرار التصدي للفيـــروس وضمان 
سامة وصحة المواطنين والمقيمين 

في المملكة.

وإجـــراءات  بجهـــود  الوفـــد  وأشـــاد 
مـــع  التعامـــل  فـــي  البحريـــن  مملكـــة 
فيـــروس كورونا )كوفيـــد 19( والعمل 
علـــى احتوائـــه مـــن خـــال اتخاذهـــا 
واالســـتعدادات  الوقائيـــة،  التدابيـــر 
المبكرة وتطبيق اإلجـــراءات الازمة 
الدوليـــة  المعاييـــر  مـــع  المتوائمـــة 

وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

تبـــادل الخبـرات مع اإلمارات لمحاربة “كورونـا”
الــســريــريــة الــبــحــريــن  ــارب  ــج ت ــي  ف إيــجــابــيــة  لــنــتــائــج  تتطلع  ــي  ــوظــب أب

التقـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالح 
امس بمكتبها بديـــوان الوزارة مع وفد 
إماراتـــي ضم نوال الكعبـــي من مدينة 
الشـــيخ خليفـــة الطبيـــة فـــي أبوظبـــي 
االكلينيكيـــة  اإلدارة  لجنـــة  ورئيســـة 
للكوفيد 19، ومدير مجموعة األبحاث 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة وليد   
زاهر ووفدا صينيا زائرا برئاسة رئيس 
القســـم البيولوجي بشركة ســـينوفارم 
بحضـــور  وذلـــك  الصينيـــة،  لألدويـــة 
العامـــة  للصحـــة  المســـاعد  الوكيـــل 

مريم الهاجري؛ الســـتعراض ومناقشـــة 
التعـــاون بين مملكـــة البحرين مع دولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة من خال 
شركة جي 42، بشأن البدء في إدخال 
المرحلـــة الثالثـــة للتجـــارب الســـريرية 
علـــى لقـــاح لفيروس كورونـــا ) كوفيد- 

19 ( في البحرين.
وأثنـــاء اللقـــاء، رحبـــت وزيـــرة الصحة 
بالحضور، مشـــيرة إلـــى جهود البحرين 
المبذولـــة لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا 
)كوفيد - 19(، لصحة وسامة الجميع.

المتميـــز  بالتعـــاون  الوزيـــرة  وأشـــادت 
خصوًصـــا  واإلمـــارات  البحريـــن  بيـــن 
وتبـــادل  البحثـــي  الصعيـــد  علـــى 
الخبـــرات وتطبيق التقنيـــات المتقدمة 

إلجـــراء فحوصـــات اكتشـــاف اإلصابة 
بالفيـــروس، منوهة بأهمية اســـتمرارية 
العمل لتطوير العاقات االســـتراتيجية 
والتعـــاون المشـــترك خصوًصا في ظل 

تأثر العالم بجائحة “كوفيد - 19”.
مـــن جانبـــه، عبر الوفـــد الزائر عـــن بالغ 
الشـــكر والتقديـــر لوزيـــرة الصحة على 
حسن االســـتقبال، مشيدين بتجهيزات 
البحريـــن فـــي هـــذا الشـــأن، متطلعيـــن 
إلـــى تحقيق نتائج مثمـــرة في المرحلة 
الثالثـــة للتجـــارب الســـريرية على لقاح 

لفيروس كورونا في مملكة البحرين. 
وتـــم أثنـــاء اللقاء اإلشـــارة إلـــى تجربة 
اإلمارات في التجارب السريرية وسبل 

االستفادة منها.

المنامة - وزارة الصحة

سيتم تجريبه على 
6000 متطوع 
من المواطنين 

والمقيمين

local@albiladpress.com 04

الصالح تفتتح مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق في “السلمانية”
ــى والـــمـــتـــردديـــن ــرض ــم ــل ــة ل ــ ــراح ــ تــحــقــيــق الـــرضـــا وتـــأمـــيـــن ال

افتتحـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح 
الســـيارات  أمـــس مبنـــى مواقـــف  صبـــاح 
متعدد الطوابق بمجمع الســـلمانية الطبي، 
والـــذي قامت شـــركة البحرين لاســـتثمار 
العقـــاري )إدامة( الـــذراع العقارية لشـــركة 
بتطويـــره  القابضـــة  البحريـــن  ممتلـــكات 
وإنجازه بعد اســـتكمال األعمال اإلنشائية 

للمشروع الجديد.
وفـــي االفتتـــاح، الـــذي تم بحضـــور رئيس 
مجلـــس أمنـــاء المستشـــفيات الحكوميـــة 
الشيخ هشام بن عبدالعزيز الخليفة وعدد 
من المســـؤولين بوزارة الصحـــة والرئيس 
التنفيذي لشـــركة )إدامـــة( أمين عبدالعزيز 
العريض ومســـؤولي المشـــروع بالشـــركة، 
أكـــدت وزيـــرة الصحـــة أن افتتـــاح المبنى 
من شـــأنه توفير الدعم للخدمـــات الطبية 
الحيويـــة التـــي يقدمهـــا مجمع الســـلمانية 

الطبي من خال توفير مواقف الســـيارات 
الواســـعة والحديثـــة مـــع ردهـــات مكيفـــة 
مـــن  لـــكل  متحركـــة  زجاجيـــة  وبوابـــات 
العامليـــن فـــي المجمع والمرضـــى والزوار 

على حٍد سواء.
المبنـــى  تنفيـــذ  بـــأن  الوزيـــرة  وصرحـــت 
سيساهم في تحقيق رضا وراحة المرضى 
والمترددين على مجمع الســـلمانية الطبي 

مـــن خال المرافـــق والخدمـــات التي يتم 
توفيرها؛ خصوصا في ظل تلبيته للحاجة 
الملحة لتوفير مواقف إضافية للسيارات.

شـــركة  مـــع  المثمـــر  بالتعـــاون  وأشـــادت 
“إدامـــة” والدقـــة والكفـــاءة التـــي تـــم من 
خال إنجاز المشـــروع في الوقت المحدد 
وبالســـرعة الازمـــة، مؤكدًة أن المشـــروع 
يعكـــس نجاح الخطط والـــرؤى الحكومية 

فـــي تحقيـــق ســـهولة الوصـــول للخدمات 
الصحيـــة كما ويعتبـــر جـــزًءا ال يتجزأ من 
منظومـــة التطوير والتحديـــث المتواصلة 
والمبادرات المهمة التي تجســـد اســـتمرار 
عجلـــة التنميـــة المســـتدامة والعمـــل نحو 
تحســـين ســـبل وآليـــات تقديـــم الخدمـــة 
الصحيـــة والعاجيـــة بمـــا يلبـــي مختلـــف 
المواطنيـــن  مـــن  المرضـــى  احتياجـــات 

والمقيمين.
وأكـــد الرئيـــس التنفيذي لشـــركة البحرين 
لاســـتثمار العقاري )إدامة( أمين العريض 
نجـــاح  يعكـــس  المشـــروع  اســـتكمال  أن 
االستراتيجيات االستثمارية والتطويرية 
للشـــركة، مشـــيًرا إلـــى أن إنجاز المشـــروع 
يشـــكل عامة فارقة جديدة لشركة إدامة 
كونها مســـتثمرا ومطّورا اســـتراتيجيا في 

قطاع الُبنية التحتية في المملكة. 

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار

أعربت رئيســـة مجلس إدارة المركز 
اإلقليمـــي العربـــي للتـــراث العالمـــي 
الشـــيخة مي بنت محمـــد آل خليفة 
األضـــرار  مـــن  العميـــق  قلقهـــا  عـــن 
الجسيمة التي لحقت بمدينة صنعاء 
التاريخيـــة جّراء الّســـيول واألمطار 
العاصمـــة  شـــهدتها  التـــي  الغزيـــرة، 
اليمنية في األيـــام الماضية. وقالت 
“يؤلمنـــا أن نشـــاهد مدينـــة عريقـــة 
أخـــرى من مدننا العربية تفقد جزًءا 
مـــن مامحهـــا التاريخيـــة األصيلة”، 
داعيـــة المعنيين بالتراث اإلنســـاني 
العالمـــي كافـــة إلى التحـــّرك العاجل 
مـــن أجـــل إنقـــاذ المجتمـــع اليمنـــي 
الثقافيـــة  ومقوماتـــه  صنعـــاء  فـــي 
والعمرانية. وأشـــارت إلى أن المدن 
التاريخيـــة تعـــد أحـــد أهـــم العناصر 
التراثيـــة التي تمّيز اإلرث الحضاري 
الـــدول العربيـــة، موضحـــة أن  فـــي 

حمايتها وصونها مسؤولية مشتركة 
محلية وعالمية على حد سواء.

وكانت مدينة صنعاء التاريخية قد 
تعرضت لمنخفـــض جوي مصحوب 
ســـيول  إلـــى  أدت  غزيـــرة  بأمطـــار 
عارمة، ما تســـبب بســـقوط عشرات 
الضحايـــا وفقـــدان المدينة لعدد من 
البيـــوت العتيقـــة التـــي تشـــتهر بهـــا 
المدينة، وتضرر عدد كبير آخر منها، 
هذا إضافة إلى تصّدع ســـور صنعاء 

ا باالنهيار. القديم الذي بات مهددًّ

دعوة إلغاثة التراث العالمي في صنعاء القديمة
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الشيخة مي بنت محمد

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مديـــر عام مديرية شـــرطة محافظـــة العاصمة، 
بأنـــه تم اتخاذ اإلجـــراءات القانونية حيال شـــخصين 
بمنطقـــة  القاعـــات  بإحـــدى  زفـــاف  حفـــل  إلقامتهمـــا 
ســـترة شـــارك فيه عدد من المدعويـــن خافا للقرارات 
مـــن  الصـــادرة  والوقائيـــة  االحترازيـــة  واإلجـــراءات 
الفريق الوطنـــي لمكافحة فيـــروس كورونا المتضمنة 
غلـــق صـــاالت المناســـبات وعـــدم التجمع ألكثـــر من 5 

أشخاص.
وأوضح أنه فور تلقي المديرية معلومات بهذا الشـــأن، 
تـــم إرســـال دوريات الشـــرطة التي باشـــرت إجراءاتها 
حيـــال التجمـــع وذلك حفاظا على ســـامة المشـــاركين 
فيـــه من خطر انتشـــار فيـــروس كورونا، كمـــا تم اتخاذ 
اإلجراءات القانونية ضد المســـئول اإلداري عن القاعة 
ووالـــد الزوجـــة لمخالفتهمـــا القـــرار الصادر بشـــأن غلق 

صاالت المناسبات وإحالتهما إلى النيابة العامة.

إجراءات حيال شخصين 
أقاما حفل زفاف

رئيس “سترة الحسينية”: ملزمون بتنفيذ التعليمات من الجهات المعنية
التعويض عن الحضور والمشاركة في إحياء عاشوراء عن بعد باستخدام الوسائل اإللكترونية

أعـــرب رئيـــس جمعية ســـترة الحســـينية 
محمـــد اضرابوه عن بالغ شـــكره وتقديره 
البـــاد  عاهـــل  الجالـــة  صاحـــب  الـــى 
لتوجيهـــات جالتـــه والتـــي مـــن خالهـــا 
أوائـــل  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  أصبحـــت 
مـــع  التعامـــل  فـــي قدرتهـــا علـــى  الـــدول 
المخاطر ومواجهـــة التحديات والتصدي 
لجائحة كورونـــا بفضل البرامج والخطط 

االستباقية لمثل هذه الظروف.
البـــارزة  وأثنـــى اضرابـــوه علـــى الجهـــود 
للحكومة برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء مـــن اهتمـــام فـــي اتخـــاذ 
التدابيـــر االحترازية الهادفة إلى الحد من 
انتشـــار فيروس كورونا وتعزيز الســـامة 
العامة لدى جميـــع المواطنين والمقيمين، 
مشـــيدا بالجهـــود البارزة لصاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى 

الـــوزراء  مجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
ومتابعته المســـتمرة لإلجراءات المعمول 
بهـــا بمـــا أســـهم فـــي مواجهة هـــذه األزمة 

والسيطرة عليها باذن هللا.
وأشار رئيس جمعية سترة الحسينية الى 
أهمية تطبيق االشـــتراطات واالحترازات 
الوقائيـــة ضد فيـــروس كورونا من خال 
تنفيذ تعليمات وتوجيهات وزارة الصحة 
المرجـــع  باعتبارهـــا  الطبيـــة  واللجـــان 
الصحي المعتمد فـــي المملكة والحريصة 

على سامة أفراد المجتمع.
وقـــال: “مـــن أجـــل مجتمع صحـــي فنحن 
رجـــاال ونســـاء بدورنـــا ملزمـــون بتنفيـــذ 
التعليمـــات الصادرة من الجهـــات المعنية 
في المملكة، ويجب علينا جميعا أن ندعم 
هـــذه الجهـــود التـــي تصـــب فـــي مصلحة 
الوطـــن والمواطـــن، الـــى أن نجتـــاز هـــذه 

الجائحـــة التـــي باتـــت تـــؤرق دول العالـــم 
كافة”.

باالحتفـــاء  حريصـــون  “كلنـــا  واضـــاف 
باإلمـــكان  وأصبـــح  عاشـــوراء،  بمناســـبة 
التعويـــض عـــن الحضـــور والمشـــاركة في 
هذه المناسبة الدينية من خال التواصل 
عن بعد واســـتخدام الوسائل االلكترونية 

لـــدى  متاحـــة  أصبحـــت  التـــي  الحديثـــة 
الجميـــع، فللـــه الحمـــد الشـــعب البحريني 
شـــعب مثقف وواع وهو قادر على تحمل 
المسؤولية خاصة في التصدي لمثل هذه 

االمراض واألوبئة”.
وأكد رئيس جمعية ســـترة الحســـينية أنه 
في ظل تزايد أعداد اإلصابات بالفيروس 
الوقائيـــة  التدابيـــر  اتخـــاذ  مـــع  فنحـــن 
والصحيـــة بتأكيد عدم اقامـــة التجمعات 
حيـــث ســـتقوم الجمعيـــة بدورهـــا وفـــق 
التعليمـــات الصـــادرة من اللجـــان الطبية، 
كمـــا ســـتعمل علـــى التواصـــل واالحتفـــاء 
عـــن بعـــد، مؤكـــدا اســـتعداد الجمعية في 
دعـــم جهود اللجـــان الطبيـــة حتى نقضي 
جميعـــا على الوبـــاء، داعيـــا هللا تعالى ان 
يحفظ شـــعب مملكة البحرين من كل شر 

ومكروه.

المنامة - وزارة الداخلية

 المنامة - وزارة الداخلية

صـــرح قائـــد خفر الســـواحل أنه 
في إطار جهود خفر الســـواحل 
للمخالفـــات  التصـــدي  فـــي 
واألدوات  بالصيـــد  المتعلقـــة 
المســـتخدمة فيه، فقـــد تمكنت 
شـــرطة دوريات اإلســـناد البري 
التابعـــة لقيـــادة خفر الســـواحل 
مـــن ضبـــط حوالـــي 200 كيلـــو 
غـــرام مـــن الروبيـــان تـــم صيده 
بواســـطة شـــباك الجـــر القاعـــي 
علـــى  اســـتخدامها  الممنـــوع 

ساحل كرزكان.
الســـواحل  خفـــر  قائـــد  وأكـــد 
ضرورة التزام البحارة بالقوانين 
للصيـــد  المنظمـــة  والقـــرارات 
والتي تهـــدف إلى حماية البيئة 
البحريـــة والحفـــاظ على الثروة 
البحريـــة للمملكـــة، مشـــيرًا إلـــى 
أن الحمـــات البحريـــة والبريـــة 

المخالفيـــن  لضبـــط  مســـتمرة 
واتخـــاذ اإلجـــراءات القانونيـــة 

الازمة بحقهم.

ضبط 200 كيلوغرام من الروبيان تم صيده بـ “الكراف”

محمد اضرابوه
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26 مليون دينار تحصيالت محكمة التنفيذ
البـــت فـــي 89 % مـــن الطلبـــات خـــال 5 أيـــام مـــن تاريـــخ التقديـــم

كشـــفت األمانة العامة للمجلس األعلى 
للقضـــاء عـــن إحصائيـــة بعمـــل محاكم 
التنفيـــذ خـــال الفتـــرة مـــن يناير حتى 
نهايـــة شـــهر يونيـــو العـــام الجـــاري بعد 
نوعيـــة  تطويريـــة  مبـــادرات  إطـــاق 
فـــي آليـــات تنفيـــذ األحـــكام القضائيـــة 
وتحسين بيئة العمل من خال خدمات 
إلكترونيـــة تهـــدف إلـــى ســـرعة اتخـــاذ 
القـــرارات التنفيذيـــة، حيـــث تـــم وضع 
آليـــة لرفـــع كافـــة اإلجـــراءات وإغـــاق 
ملفـــات التنفيـــذ تلقائيـــا بعـــد التحقـــق 
من قيـــام المنفذ ضده بـــأداء التزاماته 
كاملـــة، وذلك دون الحاجـــة إلى تقديم 
طلبات بهذا الشأن وفقًا لآللية السابقة. 
وبّينت اإلحصائية بأن إجمالي الملفات 
الجديدة في محاكم التنفيذ بلغ عددها 
ا، فيما بلغت إجمالي الملفات  9991 ملفًّ
المحسومة في محاكم التنفيذ 12627 

ملًفا.
وبينت األمانة العامة بأن عدد الطلبات 
الـــواردة بلغـــت 273514 طلًبا وأن عدد 
الطلبـــات المنجـــزة قد بلغـــت 284468 
طلًبـــا، وأن %89 مـــن الطلبات تم البت 
فيهـــا خـــال 5 أيام مـــن تاريـــخ تقديم 

الطلب. 
وفيمـــا يتعلـــق بإجمالـــي المبالـــغ التـــي 
تحصلـــت عليها محكمة التنفيذ لصالح 
المنفذ لهم خال هذه الفترة فإنها تقدر 

بمبلغ 25.8 مليون دينار.
ويسعى المجلس األعلى للقضاء بشكل 
مســـتمر إلـــى دراســـة أســـباب ومواضع 
التأخيـــر فـــي تنفيـــذ األحـــكام لضمـــان 

وتبســـيط  التنفيـــذ  إجـــراءات  تطويـــر 
إجراءاتهـــا وحســـم الملفـــات بالموازنة 

بين حقوق المنفذ له والمنفذ ضده. 
اإللكترونيـــة  الخدمـــات  وســـاهمت 
للمحاكـــم في ســـرعة التنفيذ من خال 
فتـــح ملف التنفيـــذ إلكترونيـــا وتقديم 
الطلبات واالســـتعام عن حالة الملفات 

ودفع المستحقات. 
وكشـــفت األمانة العامة بأنه وبحســـب 
قـــرار تشـــكيل المحاكم للعـــام القضائي 
التنفيـــذ  محكمـــة  فـــإن   2020/2021

تتنـــوع  دوائـــر،  ثمـــان  مـــن  تتكـــون 
اختصاصاتها على النحو التالي: 

الدائرة األولى )الشرعية( وتختص . 1
بتنفيذ األحكام الصادرة عن 

المحاكم الشرعية وتنفيذ أوراق 
الطاق وتنفيذ أحكام األحوال 

الشخصية لغير المسلمين.

الدائرة الثانية )العمالية( التي . 2
تختص بتنفيذ األحكام الصادرة 

من المحاكم العمالية.

الدائرة الثالثة )التجارية( وتختص . 3

بتنفيذ األحكام الصادرة عن 
المحاكم التجارية، وتنفيذ 

المطالبات المالية التي تزيد 
قيمتها على 10000 دينار وال 

تتجاوز 100000 دينار.

الدائرة الرابعة )العقارية( والتي . 4
تختص بتنفيذ األحكام الصادرة 

عن محكمة األمور المستعجلة 
وتنفيذ سندات الرهن وأحكام 
تعذر الفرز واألحكام العقارية 

وتنفيذ المطالبات المالية التي 
تزيد قيمتها على 100000 دينار 

وتنفيذ األحكام الصادرة عن 
غرفة البحرين لتسوية المنازعات 

والقرارات الناشئة عن تطبيق 
المادة )68( من أحكام قانون 

تنظيم القطاع العقاري الصادر 
بالقانون رقم )27( لسنة 2017 

وتنفيذ المطالبات المالية التي ال 
تتجاوز 100 دينار.

الدائرة الخامسة )اإليجارية(: . 5
تختص بتنفيذ األحكام والقرارات 
الصادرة في المنازعات اإليجارية 
الناشئة عن تطبيق أحكام قانون 
إيجار العقارات الصادر بالقانون 

رقم )27( لسنة 2014.

الدائرتين السادسة والسابعة . 6
)المالية( تختص كل منها بتنفيذ 

المطالبات المالية التي تزيد 
قيمتها على 100 دينار وال تتجاوز 

2000 دينار بالتساوي فيما بينها.

الدائرة الثامنة )المالية( تختص . 7
بتنفيذ المطالبات المالية التي 

تزيد قيمتها على 2000 دينار وال 
تتجاوز 10000 دينار.

المنامة - المجلس االعلى للقضاء

مساحة المنازل أبرز أسباب البناء المخالف على المالحق
قـــال رئيـــس مجلـــس بلـــدي المحـــرق 
غـــازي المرباطـــي إن الدراســـة التـــي 
أعدهـــا المجلس بالتعـــاون مع الجهاز 
التنفيذي انتهت إلى أن صغر مساحة 
الوحدات الســـكنية جاءت على رأس 
أســـباب المخالفـــات فـــي بنـــاء الـــدور 
والخدمـــات  المرافـــق  فـــوق  الثانـــي 

الخارجية بمنازل المحرق.
وأشـــار إلى أن حجم هذه المخالفات 
خال 10 ســـنوات األخيرة زاد بنسبة 
73 %، حيـــث تـــم إحالـــة أغلـــب هذه 
المخالفـــات للقضـــاء لعـــدم مطابقتها 

اشتراطات البناء المعمول بها.
وذكـــر أن محدوديـــة دخل الشـــريحة 
مـــن  المواطنيـــن تحـــد  مـــن  األوســـع 
إمكانياتهم في اقتناء وحدات سكنية 
ملبية لكافة احتياجاتهم، ســـواء تلك 

التي يحصلـــون عليها في التوزيعات 
اإلسكانية، أو التي يقتنونها بمختلف 
أشـــكال التمويـــل العقـــاري أو برنامج 
مزايا، ممـــا يضطرهم إلى البحث عن 
سبل التوسع في مساحات وحداتهم 

السكنية.
ولفـــت إلـــى أن غالبية أصحـــاب هذه 
المســـاكن يعيلون أســـرًا يتجاوز عدد 
إيـــواء  5 أشـــخاص، فضـــاً  أفرادهـــا 
عـــدد منهم أحد أفراد عائلته أو عائلة 
زوجتـــه، وهو مـــا يدفعهم للبناء فوق 
الماحـــق ومناطـــق الخدمـــات لتلبية 

هذه االحتياجات.
وذكـــر أن المجلس بناء على ذلك رفع 
توصيـــات عدة مطالبـــا بتعديل بعض 
اشـــتراطات البنـــاء الخاصة بالســـكن 
احتياجـــات  مـــع  لتتماشـــى  الخـــاص 

المواطنيـــن، كمـــا أن مخالفـــات البناء 
بالدور الثانـــي للماحق تحمل الدولة 
عبئـــا إضافيـــا، على عدد مـــن الجهات 
المعنيـــة كـــوزارة البلديـــات ووزارتي 
تحريـــك  عبـــر  والداخليـــة،  العـــدل 
دعاوى قضائية وتنفيذها، األمر الذي 
يمكـــن تجنبه عبر تعديـــل تلك المواد 
التنظيميـــة  واإلجـــراءات  القانونيـــة 

لبناء المباني الخاصة.
وقال إن الدراســـة التي أعدها القسم 

الهندســـي المختص بتراخيص البناء 
بالبلديـــة أوصت بالســـماح ألصحاب 
المنـــازل ببناء دور ثـــان فوق مواقف 
الســـيارات ومرافـــق الســـكن، على أال 
تزيـــد مســـاحة البنـــاء علـــى 50 مترًا 
مربعـــًا وبارتفـــاع دور واحـــد ال يزيـــد 

عـــدم كشـــف  بشـــرط  أمتـــار،   4 عـــن 
الجيران.

وذكر أن المجلس البلدي يرى أن هذا 
الحـــل سيســـمح لألهالي باالســـتفادة 
من األمتار التي ال يتم استغالها في 
المنـــزل، بما يتاءم مـــع احتياجاتهم 
المتناميـــة، إضافـــة إلـــى توفيـــر حل 
لألعداد الكبيـــرة من المخالفات التي 

يصعب إزالتها.
وأضـــاف أن هـــذا الحـــل يأتـــي فـــي 
ظل عـــدم وجود ضمان مـــن الناحية 
الهندســـية بعـــدم تضرر المنـــازل في 
حـــال إزالـــة المخالفـــات، وعليـــه فإن 
تعديـــل  عبـــر  أوضاعهـــا  تصحيـــح 

االشتراطات هو الحل األمثل لذلك.
وأشـــار إلى أن الدراســـة خلصت إلى 
أن البنـــاء فـــوق الماحـــق ال يعـــوق 

يضـــر  وال  للمنـــازل  التهويـــة  عمليـــة 
بالجيران.

وبيـــن أنه وزارة األشـــغال والبلديات 
المجالـــس  مـــن  فتـــرة  منـــذ  طلبـــت 
البلديـــة إعـــداد دراســـة حـــول كيفية 
البناء فوق مرافـــق المنازل الخاصة؛ 
علـــى  خطـــر  أي  تشـــكل  ال  لكونهـــا 
الهندســـية  أو  اإلنشـــائية  النواحـــي 
بالشـــكل  المنـــازل، ولـــن تضـــر  علـــى 
الجمالـــي للمباني، إضافـــة إلى كونها 
تمثل مســـاحة إضافية يستفيد منها 

صاحب المنزل.
وذكر أن المجالـــس البلدية ومجلس 
أمانة العاصمة ســـبق أن وافقوا على 
عمل تلك الدراسة وطالبوا بالموافقة 
فـــوق مرافـــق  ثـــان  بنـــاء دور  علـــى 

المنازل.

غازي المرباطي

المرباطي: تعديل 
االشتراطات الحل 

األمثل لتصحيح 
األوضاع

االثنين 10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441 - العدد 4318

“الملكية اإلنسانية” والهوية البحرينية
Û  للبحريــن دور إنســاني وعربــي وقومي وأيًضا دولــي تقوم به عبر مختلف

الملكيــة  للمؤسســة  الملــك األخيــرة  المؤسســات، ومــا توجيهــات جالــة 
لألعمــال اإلنســانية بتقديــم الدعــم اإلغاثــي للشــعب اللبنانــي الشــقيق إال 
مبادرة ضمن سياق مبادرات عديدة قامت بها مملكة البحرين ضمن رؤية 

جالته حفظه هللا وبما يعكس هوية البحرين األصيلة.
Û  لذلــك علينــا جميعــا مواطنيــن ومجتمعــا، أن نبــرز دور مملكــة البحريــن

وجهودها اإلنســانية والدولية في المجاالت كافة وبشــكل أيًضا يعبر عن 
هويتنا، ال أن ننشــغل في االختاف على التفاصيل التي ال تعنينا فتضيع 
فرصة إبراز وجه البحرين الحضاري وما تقوم به من أعمال مشــرفة. كنا 
ســنحقق الكثيــر لــو ركزنا ووجهنــا جهودنا وطاقتنــا واجتهدنا في أن نري 
العالم من هي البحرين وما رســالتها وهويتها بدل االنشــغال بتفاصيل قد 
يتفق أو يختلف عليها، علينا أن نعين جالة الملك في رؤيته وتوجيهاته، 
وأن نعيــن مؤسســات الدولة فــي جهودها لترجمة هــذه التوجيهات وهي 

مثل ما ذكرت تعكس هويتنا وتعبر عن ما نفتخر ونتشرف به.
Û  تقــوم المؤسســة الملكيــة لألعمــال اإلنســانية بجهــود جبــارة فــي مختلف

المجــاالت، داخــل وخــارج المملكة، ومثل مــا نقوم بجهود إنســانية خارج 
البحريــن فــإن علينــا أن نــدرك أننا نعيش فــي هذا العالم وســنحتاج غيرنا 
بكل تأكيد مثلما يحتاجوننا. لذلك تقوم المؤسســة بمهمات كثيرة بعضها 
يتســم بالصعوبــة والتعقيــد ولكــن كل ذلــك قائــم علــى توجيهــات جالــة 
الملك ضمن السياسة البحرينية الرصينة التي تنتهجها المملكة وبمتابعة 
وإشــراف مباشــر مــن ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد رئيس مجلــس األمناء، 
وهو الذي عودنا على اإلنجاز مهما كانت التحديات؛ من أجل إعاء القيم 
اإلنســانية وإحيــاء التكافــل والتعاضــد وبــذل الخيــر، مــا أعطــى للبحرين 

مكانة دولية مرموقة ومصداقية كبيرة لدورها وجهودها اإلنسانية.
Û  فالبحريــن موجــودة في غــزة والقدس والصومال وفــي مخيمات األخوة

الاجئيــن الســوريين واليمــن، ومؤخــرا فــي بيــروت وغيرهــا مــن أماكــن 
لتوفير الدعم والمساندة إلخواننا العرب بكل احترام ومودة وهذا يتسق 
مــع الهويــة البحرينية المعروف عنها إنســانيتها وتفاعلها اإليجابي مع كل 
القضايــا التــي تمــس األخــوة العــرب وحســها العالــي واحترامهــا لآلخرين 
والعطــاء وبــذل الخيــر مــن أجــل الغيــر والتكافــل االجتماعــي وأخاقهــم 
الراقية وطيبتهم غير المصطنعة وهذا ما يقوله كل من يزور البحرين أو 

يتعامل مع شعبها الطيب.
Û  إنمــا مــا يحزننا هــو عدم وعي “البعــض” ألهمية إبراز ودعــم جهود الدولة

فــي مختلف القضايا والسياســات والمبــادرات الخارجية ومنها المبادرات 
الريادية في العمل اإلنســاني واإلغاثي، فإن انشــغال الناس في التفاصيل 
الصغيرة بدل االنشــغال بالدور الذي تقوم به البحرين ســاهم بضياع هذه 
الصــورة المشــرفة وتشــتيت الجهود با وعي بأن لنــا دور وطني مهم في 
دعــم توجيهــات جالــة الملــك، وإن دعــم هــذه التوجهــات ال يقتصــر على 
الجانب الرسمي فقط، إنما يمتد ويشملنا جميعا، وعلينا أن ندرك بعد نظر 
جالــة الملــك وأهدافه التي يســعى لتحقيقها ونتشــرف بــأن نكون جنودا 
مساندين لهذه الرؤى والتوجهات الملكية، وإن التكليف األخير للمؤسسة 
الملكيــة لألعمــال اإلنســانية هــو امتــداد لهــذه األهــداف اإلنســانية النبيلة 

وهويتنا البحرينية ودورنا الدولي.
Û  لذلــك علينــا جميعــا، أفــرادا ومجتمعــا ومؤسســات، أن نــدرك أهميــة هــذه

الجهود، وأن نكون خير ســفراء للبحرين وجهودها المشــرفة، مثلما يفعل 
الكثير من أبناء دول الخليج عندما يبدعون ويتنافســون بشــكل مشــرف 
فــي إبــراز جهــود ودور أوطانهــم، فنجــد الكثيــر مــن الجهــود التســويقية 
لدول الخليج يقومون بها أصحاب حسابات نشطة على وسائل التواصل 
االجتماعــي بشــكل غيــر تقليــدي وينجحــون فــي ذلــك أكثــر مــن اإلعــام 
الرسمي أو التقليدي؛ ألنهم يخاطبون جمهورا أوسع من الشباب ويمتلكون 
المجال لابتكار أكثر من اإلعام الرسمي الذي يتسم بالجدية، ونحن في 
مملكة البحرين نمتلك ســجا مشــرفا وقائما على أســس مؤسسية ويقوم 
به أبناء البحرين بكل إحسان وإتقان، وهناك أيضا من أصحاب الحسابات 
النشطة على وسائل التواصل من يقوم بدور وطني رائع ومميز في إبراز 
وجه البحرين الحضاري ودورها اإلنساني وتوجهاتها في الساحة الدولية 
ولديهــم حــس وطني حتى عندما يوجهون انتقــادات تكون بناءة، ولكننا 
مــع األســف عندما ننشــغل بانتقــاد التفاصيل أكثــر من اجتهادنــا في إبراز 
الجانــب اإليجابي الــذي نعلم تماما أنه يعكس هويتنا البحرينية األصيلة، 

نبعثر الجهود وال نعطي الدولة حقها.
Û  وختاًما، حفظ هللا جالة الملك وبارك هللا في توجيهاته وفي جهود سمو

الشيخ ناصر بن حمد رئيس مجلس األمناء وكل القائمين على المؤسسة 
الملكيــة لألعمــال اإلنســانية، وال ننســى كل بحرينــي - وهــم كثــر - اجتهــد 
وحمــل رســالة البحريــن اإلنســانية وهويتنــا التــي نعتــز بها فــي كل موقع 

ووقت.

بسام البنمحمد

27 منشأة خالفت قرار حظر العمل في الظهيرة
ـــن ـــط المتجاوزي ـــي ضب ـــاون ف ـــل: ال ته ـــع العم ـــي مواق ـــدان ف ـــة لحمي ـــة مفاجئ جول

في إطار المتابعة المباشرة لتطبيق القرار 
الوزاري رقم )3( لســـنة 2013 بشـــأن حظر 
الشـــمس واألماكـــن  أشـــعة  العمـــل تحـــت 
مـــن  الظهيـــرة  فتـــرة  خـــال  المكشـــوفة 
الســـاعة 12 ظهـــًرا وحتى الســـاعة الرابعة 
عصـــًرا في شـــهري يوليو وأغســـطس، قام 
وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية جميل 
حميـــدان بجولـــة ميدانيـــة مفاجئـــة لعـــدد 
مـــن مواقـــع العمـــل اإلنشـــائية ظهـــر أمس 
األحد؛ لاطاع على مدى التزام المنشآت 
المعنيـــة بتنفيـــذ القـــرار، إذ رافقه عدد من 
المســـؤولين ومشـــرفي الســـامة المهنيـــة 

بالوزارة.
والتقـــى حميـــدان خال الجولـــة بعدد من 
مشـــرفي مواقع العمل، حيـــث تم اطاعه 
على اإلجـــراءات التي اتخذتها منشـــآتهم 
فـــي مواقـــع العمـــل؛ لضمـــان تأميـــن بيئـــة 
العمل الســـليمة واآلمنة للعمال، وتحسين 
كفاءة ووسائل الوقاية للحد من اإلصابات 
المهنية، إضافة إلـــى الجهود المبذولة في 
تدريـــب العاملين على اإلســـعافات األولية 

للوقاية من الحوادث المهنية.
ونفذت وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
6315 زيـــارة تفتيشـــية منـــذ بدء ســـريان 
القـــرار مطلع يوليو الماضي، تم من خالها 
مخالفـــة )27( منشـــأة فقط، فيمـــا بلغ عدد 

العمال المخالفين 37 عامًا، حتى تاريخه، 
إذ ســـيتم إحالـــة المخالفيـــن إلـــى القضاء 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم.
وفـــي تصريح لـــه بعد الزيارة، أشـــاد وزير 
بالتـــزام  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
الشركات والمؤسســـات التي قام بزيارتها 
بتطبيـــق قرار حظر العمـــل وقت الظهيرة، 
مؤكـــًدا أن القرار يعـــد من القرارات المهمة 
التي تنطوي على أبعاد إنســـانية من جهة، 
زيـــادة  علـــى صعيـــد  أخـــرى  ومكتســـبات 
وتيـــرة اإلنتاجية، وهو ما حظي بثناء من 
قبـــل أصحاب العمل، إذ أثبتت التجربة أن 
القرار يصب في صالح الجميع، مشيًرا إلى 
أن المؤسسات والشركات العاملة بالقطاع 
الخـــاص باتت تقوم بإعـــادة جدولة العمل 
فـــي الوقـــت من كل عام بمـــا يضمن إنجاز 
المشـــروعات دون تأخيـــر، الفًتـــا إلـــى أن 
حماية العمال وضمان صحتهم وسامتهم 
هـــي مـــن األولويات التي يحـــرص الجميع 
علـــى التقيـــد وااللتـــزام بهـــا، مجـــدًدا فـــي 
هذا الســـياق تأكيد أن الـــوزارة لن تتهاون 
في تكثيـــف الزيـــارات التفتيشـــية ورصد 
وضبط المخالفين للقرار، وستقوم باتخاذ 
لحمايـــة  القانونيـــة؛  اإلجـــراءات  جميـــع 

العمال وضمان سامتهم.
وأكـــد وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعية 

حرص مملكة البحرين على تعزيز ســـامة 
وصحة جميع العاملين في مختلف مواقع 
العمـــل اإلنتاجيـــة، وهـــذا مـــا جعلهـــا فـــي 
مصـــف الـــدول الرائـــدة في مجـــال حماية 
القوى العاملة وأكســـبها احتـــرام المجتمع 
الدولـــي وجعلهـــا مـــن الـــدول التـــي تتمتع 
ببيئـــة عمل جاذبة ومحفـــزة، والرائدة في 
مجـــال حمايـــة القوى العاملـــة، في ظل ما 
توفـــره من تشـــريعات وطنيـــة تتواءم مع 
معاييـــر العمـــل الدولية، لتحســـين ظروف 
بيئـــة العمل ولضمان ســـامة العاملين من 
مخاطـــر العـــم خاصـــة لمـــا تزخـــر فيه من 
التشـــريعات الازمة لتحسين ظروف بيئة 
العمل لضمان ســـامتهم من مخاطر العمل 
خصوًصـــا في الظـــروف المناخيـــة الحارة 
والرطبـــة التي تشـــهدها المملكـــة وبالذات 

شـــهري يوليو وأغســـطس، وما تسببه تلك 
األجـــواء مـــن أمـــراض الصيـــف، كاإلجهاد 
واالنهـــاك  الشـــمس  وضربـــات  الحـــراري 
الحـــراري، التـــي تشـــكل خطًرا علـــى حياة 

العمال.
وينص القـــرار الوزاري بشـــأن حظر العمل 
علـــى أنـــه “يعاقـــب كل من يخالـــف أحكام 
هـــذا القـــرار بالعقوبـــات المنصـــوص عليها 
العمـــل  قانـــون  مـــن   )192( المـــادة  فـــي 
األهلـــي الصـــادر بالقانـــون رقم )36( لســـنة 
2012، والتـــي تنـــص على أنـــه يعاقب كل 
مـــن يخالـــف أًيـــا مـــن أحـــكام البـــاب )15( 
والقـــرارات الصـــادرة تنفيـــًذا لـــه بالحبس 
مـــدة ال تزيد علـــى ثاثة أشـــهر وبالغرامة 
التـــي ال تقل عن 500 دينـــار، وال تزيد عن 

ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

سيدعلي المحافظة
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كـــرم ســـفير دولة فلســـطين لـــدى مملكة 
البحرين طه عبدالقادر في مقر الســـفارة 
العروبـــي  البحرينـــي  الفنـــان  بالمنامـــة، 
الراحـــل ســـلمان زيمـــان، المشـــهور بلقب 
“عاشـــق فلسطين”، بحضور عائلة الفقيد 
ممثلة بنجله )ســـام(، وشـــقيقه )خليفة(، 
وأعضاء من اللجنـــة البرلمانية لمناصرة 
الشـــعب الفلســـطيني في مجلس النواب 
البحرينـــي ممثلة برئيـــس اللجنة النائب 
إبراهيـــم النفيعـــي، والنائب ســـيد فاح، 

وطاقم السفارة.
وبهذه المناسبة، عدد السفير الفلسطيني 
مناقب الفنان الراحل العروبي البحريني 
مـــن   23 فـــي  الـــذي رحـــل عنـــا  زيمـــان، 
الشـــهر الماضي، مشـــيدا بحبه لفلسطين 
ووفائـــه للقضيـــة الفلســـطينية وعطائـــه 
الغنائـــي الفني الذي ســـيظل راســـًخا في 
الذاكرة نابًضا بالمعاني القيمة العروبية، 

والقومية التي كانت تجري في دمه.
 وأكـــد أن الفنـــان الراحـــل زيمـــان ســـخر 
صوتـــه وفنـــه مـــن أجـــل دعـــم القضيـــة 
الفلســـطينية، مؤمًنـــا بـــأن الفـــن يرتقـــي 
باإلنســـان وفكره وهو صاحب البصمات 
المضيئـــة فـــي جبيـــن األغنيـــة الملتزمة 

الخليجية بأعمال مميزة.

وترحـــم الســـفير عبدالقادر علـــى الفقيد 
الفنـــان العروبـــي األصيل ســـلمان زيمان، 
مؤكـــًدا أن القدس الذي غنى لها وشـــجر 
الزيتون الفلســـطيني المبارك الذي تغنى 

به وغنى له لن ينساه أبدا.
واســـتذكر الســـفير طـــه ما قدمـــه الفقيد 
بصحبـــة فرقـــة أجـــراس مـــن فـــن ملتزم 
بالقضايـــا الوطنية والقوميـــة من كلمات 
لشـــعراء فلسطين مثل محمود درويش، 

وتوفيق زياد، وسميح القاسم.
ونـــوه بـــأن الفنان ســـلمان زيمـــان وفرقة 
أجراس التي أسسها وزماء له، محبون 
لفلســـطين، وكان لهم حضور في حفات 
الجمعيات األهلية من أجل التضامن مع 
القضيـــة الفلســـطينية فـــي صيـــف العام 

للبنـــان  الصهيونـــي  الغـــزو  إبـــان   1982
واســـتهداف قـــوات الثورة الفلســـطينية 
هناك. كما شـــكر الســـفير الفلسطيني كل 
مـــن النائبيـــن النفيعـــي، وفـــاح، اللذيـــن 
بمناقـــب  التكريـــم  حفـــل  خـــال  أشـــادا 

الراحل سلمان زيمان وعروبته.
وفـــي كلمـــة عائلـــة الفقيـــد، أكـــد شـــقيق 
الفقيـــد، خليفـــة، حـــب شـــقيقه الراحـــل 
بالقضيـــة  واعتـــزازه  لفلســـطين 
أغانيـــه  ببعـــض  مذكـــرا  الفلســـطينية، 
وألحانه لفلســـطين والقدس.  وفي نهاية 
الحفل قدم الســـفير طـــه عبدالقادر درع 
التكريـــم لعائلـــة الفقيـــد وســـلمهم كتاب 
تعزية ورثاء لفقيد العائلة وفقيد مملكة 

البحرين الشقيقة.

تكريم المرحوم زيمان بالسفارة الفلسطينية

السفير الفلسطيني يكرم الفنان الراحل زيمان

المـــواد  إدارة  أعلنـــت 
والتجهيزات بوزارة التربية 
والتعليم عـــن جدول توزيع 
للفصـــل  الدراســـية  الكتـــب 
والكتـــب  األول  الدراســـي 
التعليم  لمرحلـــة  المشـــتركة 
األساسي والمرحلة الثانوية 
للعـــام 2020 - 2021 ابتداًء 
من 14 أغسطس وحتى 28 

أغسطس الجاري.
وبحســـب ما ورد عـــن إدارة 
المواد والتجهيزات بالوزارة 
فـــإن توزيع الكتب ســـيكون 
فـــي أيـــام الجمعة والســـبت 
إذ  المحـــددة،  الفتـــرة  فـــي 
الكتـــب،  توصيـــل  ســـيتم 
ضـــرورة  المـــدارس  وعلـــى 
االحتياطـــات  جميـــع  أخـــذ 
الصحيـــة المطلوبة ومراعاة 
النقـــاط التاليـــة: أن يحضـــر 
المختـــص )رئيس الخدمات 
بالمدرســـة  المنســـق(  أو 
الســـتام الكتب في الموعد 
المحـــدد، باإلضافـــة إلى من 
يســـاعد في عمليـــة مطابقة 
الكميات المستلمة مع طلب 
عمـــال  وتوفيـــر  الصـــرف، 
للقيـــام بعملية تنزيل الكتب 
إلـــى  النقـــل  ســـيارات  مـــن 
المدرســـة، كذلـــك التأكد من 
الكميـــات المســـتلمة والعدد 
التوقيـــع علـــى طلـــب  قبـــل 

الصرف.
وفـــي حال وجـــود أي تغيير 
المصروفـــة  الكميـــات  علـــى 
ســـواء بالنقـــص أو الزيـــادة 
اآلليـــات  اتبـــاع  يجـــب 
المعمـــول بهـــا فـــي المخازن 
ســـواء بإصـــدار طلب جديد 
أو اســـتمارة اســـترجاع مـــن 
قبل الجهات المعنية، وعلى 
االلتـــزام  المـــدارس  جميـــع 

جدول توزيع الكتب للفصل الدراسي األول والكتب المشتركةباألوقات المحددة لها.

“                 ” تنشر جدول مواعيد استالم الكتب لطلبة المدارس
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الخليج وانتخابات الرئاسة األميركية
Û  إال األبيــض  البيــت  بانتخابــات  الخليجــي  االهتمــام  يــأت  لــم 

متأخرا رغم العاقات االســتراتيجية التي ربطت دول المنطقة 
المنطقــة  بعــض دول  إن  إذ  األميركيــة....  المتحــدة  بالواليــات 
لــم تعتقــد أنهــا، لســبب أو آلخر، مدعــوة للتأثير فــي االنتخابات 
األميركيــة، مــن حيــث تفضيلهــا ألحــد المرشــحين علــى اآلخــر. 
مــن هنــا جــاء دعــم بعــض دول المنطقــة للحمــات االنتخابيــة 
للمترشــحين متســاويا إلــى حــد مــا. وهــذا الموقــف كان مبنيــا 
علــى اعتقــاد أن أيــا مــن االثنيــن ســيكون قريبــا منهــا فــي أي 
األحــوال. وهــو اعتقاد مســتمد من الموقف االســتراتيجي الذي 
قامــت عليهــا السياســات األميركية من المنطقة منذ االنســحاب 
البريطاني منها في مطلع ســبعينيات القرن الماضي حتى اآلن. 
ومع ذلك فإنه من المهم القول إن مواقف الحزبين من المنطقة 
ولربمــا شــخص الرئيــس قد يطرأ عليه بعض التغير النســبي، إذا 
مــا اســتثنينا من ذلــك موقف الرئيــس األميركي الســابق أوباما، 
الــذي وصــف بأنــه ذو نزعــة أيديولوجيــة، مــن دول المنطقة، إال 
أنــه تغيــرا لــن يكــون أوال ُمضــرا بالمصالــح األميركيــة البعيــدة 
المــدى وثانيــا مهــددا ألمن واســتقرار دول المنطقــة. رغم ما قد 
يقــال مــن أن االهتمــام األميركــي بالمنطقــة بــدأت يتحــول نحو 
شــرق بالتحديد نحو الــدول الصناعية الجديدة في بحر الصين 

والمحيط االطلنطي..
Û  مــن الناحيــة األخــرى فــإن الموقــف الخليجــي مــن االنتخابــات

األميركية ينقســم في الغالب إلى مجموعتين رئيســيتين ولربما 
ثالثــة قــد ال تبــدي أي اهتمــام معلنــا فيمــا يجــري مــن تحضيــر 
ونقــاش لانتخابــات األميركيــة، إذ قــد تعتبــره أمــرا داخليا. في 
حيــن أنــه بــات يمثل أمــرا يهم كل الدول. وهو أمــر تحاول دول 
العالــم ذات المصلحــة أو العاقــة بالواليات المتحــدة األميركية 
أن تؤثــر فيــه بالطريقــة التــي ال يجلــب لهــا أو لمصالحهــا ضــررا 
كبيــرا. حتــى الدولة التي أصبحت عاقاتها متشــابكة في بعض 
الجوانب بالواليات المتحدة األميركية كالصين وروسيا تحاول 
أن تؤثــر فــي مخرجــات االنتخابات األميركيــة بالطريقة التي ال 
تجلــب لــه نتائجهــا ضــررا كبيرا. ألم ُتتهم روســيا فــي انتخابات 
عــام 2016 بالتأثيــر في قــرار الناخب األميركي. وهو األمر الذي 
دفــع المدعــي العــام األميركي بإجراء تحقيق فــي هذه الدعاوي 
بدت نتائج ما ســمي بتقرير روبرت مولر لعام 2019 متســقة مع 

ذلك.
Û  وتعتقــد المجموعــة األولــى، وهــي الــدول التــي اســتطاعت عبر

سياســييها أو قنواتهــا الفاعلــة فــي واشــنطن أن تنســج عاقات 
شــخصية ومؤثــرة في سياســات أميــركا نحو المنطقــة. ويعتقد 
بعــض هــذه الــدول أن وجــود ترامــب فــي البيــت األبيــض هــي 
اســتمرارية للموقــف األميركــي الضاغــط بأقصــى الســبل علــى 
النظام اإليراني. الذي يمثل تهديدا لدول المنطقة واســتقرارها. 

كمــا أن أذرعهــا اإلقليميــة تمثــل تهديــدا ألمــن المنطقــة العربيــة 
بشكل عام. 

Û  وأن وصــول الديمقراطييــن للبيت األبيــض يمثل عودة جديدة 
لاتفــاق النــووي اإليرانــي الــذي تــرى أنه لــم يمثل اتفاقا شــاما 
ومقيــدا للمطامــح والمطامــع اإليرانيــة. بل أن تخوفهــم هذا قد 
يعــود فــي بعضــه من تجربة العاقــة مع الرئيس الســابق أوباما، 
وخصوصــا تلــك األراء التــي طرحها بشــكل واضح فــي مقابلتة 
المعنونة “بمبدأ أوباما” في مجلة دي أتانتك في مارس من عام 
2016. والتــي دعــي فيها إلى تقاســم النفوذ فــي منطقة الخليج 
مــع اإليرانييــن. إال أنــه بالمقابــل فــإن المرشــح الديمقراطي جو 
بايــدن ال يمثــل فــي حقيقــة األمر امتــدادا للرئيس الســابق بقدر 
مــا يمثــل نموذجــا للرؤســاء األميركييــن التقليديــن ذوي النزعة 

البرجماتية.
Û  أمــا المجموعــة الثانيــة، وإن لــم تفصــح بذلــك، فقــد يشــاركها

قطــاع كبيــر مــن الــدول اآلســيوية واالوربيــة والتــي تــرى فــي 
خــروج ترامــب من البيت األبيض عودة لقدر من االســتقرار في 
السياســية األميركيــة نحــو حلفائهــا األساســيين، كمــا أنــه يمثل 
وقفــا لقدر من االســتنزاف المالــي الذي مارســته اإلدارة الحالية 
علــى هــذه الــدول. وهــو اســتنزاف فاخــر بــه دونالــد ترامب في 
بعــض مؤتمراتــه الجماهيريــة ولقاءاتــه الصحفيــة، وهــو تفاخر 
يمثــل فــي بعضه خروجا عــن األعراف الدبلوماســية التي تنظم 

العاقة بين الدول المتحالفة.
Û  االنتخابــات مــن  حياديــا  موقفــا  الثالثــة  المجموعــة  وتأخــذ 

كثيــرا  معنيــة  نفســها  المجموعــة  هــذه  تجــد  ال  إذ  األميركيــة. 
بشخصية من سيصل للبيت األبيض. إذ إن تجربتها وسياساتها 
“المتوازنــة” فــي الداخــل والخارج قــد مكنتها مــن تجنب الكثير 
مــن فعــل الضغــوط األميركيــة. بــل إن األخيــر قــد اســتفاد مــن 
عاقاتهــا المتوازنــة فــي حلحلــة الكثيــر مــن إشــكاليات الملفات 

العالقة في المنطقة.
Û  مــن الناحيــة األخــرى فــإن دول الخليج في جلها، رغــم ما تعنيه

لهــا السياســة األميركية، لم تكــن تعتمد في التأثير على الموقف 
األميركي من قضايا الداخل واإلقليم على عمل منظم كما تعمل 
الدول األخرى المؤثرة في السياسة األميركية. إذ اعتمدت دول 
المنطقــة فــي الغالب على مكاتب للعاقــات العامة وعلى وجود 
شــبكة مــن العاقــات الشــخصية الخاصــة التــي اســتطاع بعض 
ساســة المنطقة وممثلي هذه الدول من الدبلوماســيين، نســجها 
مــع بعــض الساســة والكتــاب المؤثرين فــي السياســة األميركية 
أو قــادة الــرأي واألحــزاب السياســية الرئيســية. ويعتبــر أشــهر 
الدبلوماســيين الخليجيين الذين اســتطاعوا أن يقيموا عاقات 
مؤثــرة فــي الوســط السياســي األميركــي هم الســفير الســعودي 
األســبق فــي واشــنطن األميــر بنــد بــن ســلطان والســفير ووزيــر 

اإلعام الكويتي األســبق المرحوم الشــيخ سعود الناصر الصباح 
وســفير الكويــت األســبق فــي األمــم المتحــدة األســتاذ عبــدهللا 
بشــارة والســفير اإلماراتي الحالي في واشــنطن يوسف العتيبه 
الــذي بات يعتبر من أنشــط الدبلوماســيين العــرب المؤثرين في 

الوسط السياسي في واشنطن.
Û  ولم تنتبه دول الخليج إلى أهمية القيام بعمل سياســي منظم   

تقوده هذه الدول أو أحداها للتأثير على متخذ القرار األميركي 
إال مؤخــرا عندمــا أنشــأ معهــد دراســات الخليــج فــي واشــنطن 
عــام 2013 وهــو معهــد يعتبــر أحــد المراكــز الخليجيــة القليلــة 
التــي تحــاول أن تصيغ رأيا مســاندا من قضايــا دول الخليج. إذ 
أستطاع المعهد أن ينسج شبكة من العاقات مع بعض الساسة 
وقــادة الــرأي األميركيين. إال أنه، مع ذلك، تبقى المملكة العربية 
الســعودية ونتيجــة ألهميتها السياســية واالقتصاديــة والدينية 
فــي المنطقــة العربيــة والعالــم اإلســامي، حاضــرة تاريخيــا في 
السياســة األميركية، منذ االجتماع التاريخي على متن السفينة 
“كوينسي”، الذي جمع بين الملك عبد العزيز بن سعود والرئيس 
األميركي األسبق فرانكلين روزفلت في 14 فبراير 1945. وهي 
عاقة قد امتدت ألكثر من ســبعة عقود ونيف العقد اســتطاعت 
خالهــا تجــاوز الكثيــر من العقبــات التي واجهتهــا.. وهي عاقة 
اتسمت على الدوام بكونها “عاقة خاصة”.. وهي عاقة وظفت 
فــي كثيــر من الحاالت لبعض القضايــا العربية واإلقليمية والتي 
بــرزت بشــكل واضــح فــي الموقــف مــن الغــزو العراقــي للكويت 
وفــي الموقف من القضية الفلســطينية. كمــا أنها عاقة لم تتأثر 
كثيــرا بســاكن البيــت األبيض، باســتثناء ما قد يقــال عن موقف 

الرئيس السابق أوباما من الدول العربية والخليجية.
Û  وال أعتقــد أن مجــيء جــو بايــدن خلفــا للرئيــس الحالــي دونالد

ترامــب ســيغير كثيــرا مــن موقف الواليــات المتحــدة األميركية 
المناقــض  الموقــف  ذلــك  يحــدث  أن  أي  الخليــج..  دول  مــن 
لموقــف األدارة الحاليــة مــن دول المنطقة. بــل أعتقد إن مجيئه 
قــد يســاعد علــى تجاوز بعــض الصعوبــات التي يواجههــا العمل 
اإلقليمي المشــترك كمنظومة إقليمية. ولربما التغير الذي يمكن 
أن يطرأ في مواقفها الخارجي قد يكون إعادة قدر من التوازن 
فــي عاقة الواليات المتحــدة االميركية بالصين التي باتت تمر 
بأصعــب فتراتهــا منــذ ثمانينات القــرن الماضي حتــى اآلن. وقد 
تسعى بعض مراكز الثقل في الحزب الديمقراطي والتي ينسب 
لها فعل إنجاز االتفاق النووي اإليراني، أن تعمل للعودة لاتفاق 
النــووي اإليرانــي أال أنهــا لن تكــون عودة دون ضوابــط جديدة، 
وهــي، كمــا يبــدو، ضوابــط قــد تشــمل دور إيــران المتصاعد في 
المشــرق العربــي وفــي ضبــط تنامــي قدراتهــا البالســتية والتــي 
يشعر بتهديداتها جيرانها في اإلقليم. وأعتقد إن ضبط السلوك 
اإليراني ال يتم كما يســود االعتقاد من خارج االتفاق، وإنما من 

داخلــه وأن حزمــة العقوبــات المتشــددة التي فرضتهــا الواليات 
المتحــدة عليهــا، رغــم حجــم األلــم الواقــع، قد مثــل بالنســبة لها 
تحديــا، تحــدٍّ يختبــرون فيهــا قدرتهــم على التحمــل كما هو في 
ابتداع وسائل وطرق تعينهم على تجاوز أو التخفيف من وقعه 
عليهــم.. ومــا االتفــاق الصينــي اإليرانــي األخير إال أحــد المنافد 

التي خرجوا بها من جزء من الحصار.
Û  وكمــا يبــدو أن الحاجز النفســي الذي اصطنع فيمــا بين الواليات

المتحــدة األميركية وإيران ســيمنع من إمكانية التوصل إلى أي 
اتفــاق جديــد فيمــا يخــص النــووي اإليراني فــي الفتــرة القريبة 
القادمــة. إذ ســتبقى العاقــة فيمــا بينهمــا قائمــة علــى المناكفــة 
والتهديد والتهديد المضاد.. وهي سياســة إذا ما اســتمر ترامب 
في الحكم لســنوات أربع جديدة قد تهدد من اســتقرار المنطقة 
بشــكل عــام. في ظل ســيطرة اليمين الجمهــوري المتطرف على 
بعــض مفاصــل الدولة العميقة. كما أن خــروج ترامب عن العمل 
المؤسساتي ونزوعه نحو اتخاذ قرارات أقرب إلى الفردية بات 
يحــدث قــدرا مــن اإلربــاك فــي السياســة االميركيــة الخارجيــة. 
فاندفاعتــه نحــو عقــد اتفــاق مــع كوريــا الشــمالية رغــم نصائــح 
بعض مستشــارية وبعض الدول الحليفة في الغرب واليابان لم 

يفضي إلى أي شيء..
Û  وبشــكل عــام فــإن مــا نــود التأكيــد عليــه أن برامــج األحــزاب

السياســية ســتبقى برامج تتغير مع الواقع العملي.. رغم رغبات 
البعــض فــي تفعيلها أو تفعيل بعض بنودهــا. فالكثير من برامج 
الحساســية  ذات  بالخــارج  يتعلــق  فيمــا  الرئيســيين  الحزبيــن 
السياســية، لم تكن في الســابق تتجاوز كثيرا حالتها أو لحظتها 
االنتخابيــة. إال فــي حالــة الرئيس األميركي الحالــي الذي انتقل 
فــي تفعيــل مجموعــة مــن برنامجــه االنتخابــي وتحديــدا فيمــا 
يخــص انســحابه مــن اتفاقيــة باريــس للمنــاخ واالنســحاب مــن 
تــل  مــن  األميركيــة  الســفارة  ونقــل  اإليرانــي  النــووي  االتفــاق 
أبيــب للقــدس وإعــادة فــرض الحصــار علــى كوبــا... وغيرهــا. 
وهــي قــرارات فــي بعضها قد عقدت من عاقــة أميركا بحلفائها 
االوربيين األساســيين كما الدول األخرى. وهي قد أثارت ردود 
فعل مشككة في االلتزام األميركي في االتفاقيات التي تعقدها 
مــع األطــراف الخارجيــة. فاإلربــاك الذي جــاء على فعــل اإلدارة 
األميركيــة خــال الســنوات األربــع الماضيــة قــد يحتــاج لبعــض 
الوقــت لتجــاوز مصاحباتــه إذا مــا جــاء رئيســا جديــدا للبيــت 

األبيض. 
Û  وفي المحصلة النهائية فإن من يقرر للرئيس ترامب باالستمرار

فــي البيــت األبيض أو أن يأتي منافســه جو بايدن هي صناديق 
االقتراع والتي تحدد طبيعة أوراقها أولويات وحاجات الناخب 
األميركــي أكثــر منهــا رغبــات أو نزعــات الخــارج كأفــراد أو دول 

أو أقاليم.

د. باقر النجار

باشـــرت إدارة التفتيش بـــوزارة التجارة 
والصناعـــة والســـياحة التحري عن منتج 
الصاحيـــة  منتهـــي  المكاديميـــا”  “بنـــدق 
جميـــع  وســـتتخذ  تاريخـــه،  تغييـــر  تـــم 

اإلجراءات القانونية حيال ذلك.
وكان أحـــد التجار )صاحب الشـــكوى( قد 
اشـــترى المنتج ليكتشف فيما بعد أنه تم 
التاعـــب بالتاريـــخ الموجود باألعلى عن 
طريـــق قصـــه بطريقـــة فنيـــة وتـــم وضع 
ملصـــق بتواريـــخ جديـــدة وإنتـــاج العام 

2020 واالنتهاء في 2021.

وفي بيان من الوزارة قالت فيه “وصلت 
والتجـــارة  الصناعـــة  لـــوزارة  شـــكوى 
والســـياحة بخصـــوص منتـــج تـــم تغيير 
مباشـــرة  الفـــور  علـــى  وتـــم  صاحيتـــه، 

)أكيـــاس  المنتـــج  أن  وتبيـــن  التحـــري، 
مكســـرات من نـــوع المكاديميا( تم تغيير 
تاريخ صاحيتها، وعند فتح المنتج تبين 
عليـــه العفـــن. ويعتبـــر هذا غشـــا صريحا 
بحسب قانون رقم 35 لسنة 2012 بشأن 
حمايـــة المســـتهلك، وعليـــه تباشـــر إدارة 
التفتيش الموضوع، وسيتم اتخاذ جميع 
اإلجـــراءات القانونية حيال هـــذا الفعل. 
وتنوه الـــوزارة جميع المســـتهلكين بعدم 
اســـتخدام هذا المنتـــج، في حال وجوده 
عند أي نقاط بيع يمكنهم التبليغ عنه عبر 

الهاتف )80008001(.

“التجارة” تتحرى عن “بندق” منتهي الصالحية
زينب العكري
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 المنامة - مكتب رجل األعمال يعقوب العوضي

تقدم رجل األعمال يعقوب العوضي 
بما اعتبره “اقتراحات مهمة وسريعة 
يمكن أن تحقق مـــردوًدا مالًيا فورًيا 
لصنـــدوق التقاعـــد وترفـــد ميزانيته 
وتقلـــل من الحاجة التخاذ إجراءات 
تقشفية مثل رفع سن التقاعد وربط 
منـــح الزيـــادة الســـنوية للمتقاعدين 
عوائـــد  الصنـــدوق  بتحقيـــق   )%  3(

استثمارية”. 
الحلـــول  مـــن  إنـــه  العوضـــي  وقـــال 
المقترحـــة إلـــزام الشـــركات الكبـــرى 
مثل المصارف وشـــركات االتصاالت 
البحريـــن  فـــي  العاملـــة  الخليجيـــة 
بزيادة نســـبة الموظفين البحرينيين 
أن  موضًحـــا  العليـــا،  اإلدارة  فـــي 
“موظًفا بحرينًيـــا واحًدا في منصب 
رفيـــع داخـــل شـــركة كبـــرى يحصـــل 
على راتب وسطي أربعة آالف دينار 
بحسب تقارير الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي وبحسب سقف الرواتب 
ويتـــم خصـــم  بـــه حالًيـــا،  المعمـــول 
19 % مـــن راتبـــه لصالـــح صنـــدوق 

التقاعد، أي 760 دينارا”. 

وأضاف في السياق ذاته “وفقا لتلك 
نـــرى  البســـيطة  الحســـابية  العمليـــة 
أن رســـم االشـــتراك التقاعـــدي لهـــذا 
الموظف البحريني في اإلدارة العليا 
بإحـــدى مؤسســـات القطـــاع الخاص 
يعادل مجموع رسوم اشتراكات 10 
موظفيـــن بحرينييـــن فـــي اإلدارات 
الدنيـــا وحتـــى المتوســـطة وســـطي 

رواتبهم 400 دينار!”. 
إلـــزام  إلـــى  أيضـــا  العوضـــي  ودعـــا 
تنافـــس  التـــي  األجنبيـــة  الشـــركات 
ومعظـــم  الوطنيـــة،  الشـــركات 
موظفيها في اإلدارات العليا أجانب، 
التقاعـــد  صنـــدوق  فـــي  باالشـــتراك 
بنســـبة أعلـــى مـــن النســـبة الحاليـــة 
)4 %(، وقـــال “نريـــد أن تحقـــق تلك 
الشركات نســـبة بحرنة نوعية، ال أن 
يكـــون البحرينيون لديها في أســـفل 
سلم الرواتب، وأن تسدد اشتراكات 
تأمينيـــة عـــن ســـائر موظفيها، ضمن 
إطار تنظيمي خاص ينظم مشـــاركة 
األجانب في صندوق التقاعد بنسبة 

19 % أيضا”.

العوضي: تسريع توطين الوظائف العليا لرفد صندوق التقاعد

أمل الحامد السنابس - بيت التجار

أرسى مجلس المناقصات والمزايدات 5 
مناقصات لوزارة الصحة في شهر يونيو 
الماضـــي بقيمة إجمالية تجـــاوزت 3.16 

مليون دينار.
وكانت أبرز المناقصات للشـــراء المباشر 
للكشـــف  طبيـــة  ومســـتلزمات  ألجهـــزة 
وللعـــاج وللوقايـــة من فيـــروس كورونا 
التاجـــي المســـتجد )Covid- 19( بنحـــو 
مليوني دينار، فازت بها 16 شـــركة، هي: 
المسقطي إخوان وشركاهم، عبدالرحمن 
وشـــركاؤهم،  أجـــور  محمـــد  وإبراهيـــم 
الصناعـــات  للتجـــارة،  األســـود  البحـــر 
المبتكـــرة، آبـــار الخليج للتجـــارة، جرين 
الدولية للمســـتلزمات الطبيـــة - جيمكو، 
صيدلية وائل، أمواج إنتجريتد، محمود 
أكبر علي رضا، طبيات خليجي لألدوات 
الطبيـــة،  الوحـــدات  وإدارة  الطبيـــة 

صيدلية الخليج، المنامة للمواد العلمية، 
الزهـــراوي للتجهيزات الطبية، مؤسســـة 
لألجهـــزة  اليـــن  اليـــف  الطبيـــة،  بهـــزاد 

الطبية، ومقاوالت الكبير.
كمـــا أرســـى المجلـــس مناقصـــة لشـــراء 
وتوفيـــر أدويـــة بنحو 1.1 مليـــون دينار، 
فازت بها 4 شركات، هي: صيدلية وائل، 
صيدلية الجشي، يوسف محمود حسين 

محمـــود  يوســـف  البحريـــن،  وصيدليـــة 
حسين.

مناقصـــة  المجلـــس  أرســـى  وكذلـــك 
لتزويـــد وتركيب أجهزة الحاســـب اآللي 
ومتطلبـــات البنيـــة التحتية للشـــبكة في 
الرفـــاع  بمنطقـــة  الكلـــى  غســـيل  مركـــز 
بــــ51.45 ألـــف دينـــار، فـــازت بهـــا عالـــم 

الكمبيوتر.
وأرســـت وزارة الصحـــة 74 مناقصة في 
النصـــف األول مـــن العام الجـــاري بقيمة 
17.9 مليون دينار، كان من بينها مناقصة 
للشـــراء الموحـــد لمناقصـــة لـــوازم األنف 
واألذن والحنجـــرة مـــن خـــال مجلـــس 
الصحة لدول مجلس التعاون بنحو 1.2 
مليون دينار، ومناقصات للشراء الموحد 
لألدويـــة من خال مجلس الصحة لدول 
مجلـــس التعاون بنحو 2.3 مليون دينار، 
ومناقصة لتزويد مواد جراحية لغســـيل 

الكلى بنحو 2.1 مليون دينار.

بالتعـــاون  البحريـــن  تنظـــم غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
مـــع وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة محاضـــرة 
افتراضية حول القرار الوزاري رقم )83( لســـنة 2020 
بشـــأن المعاييـــر والضوابـــط المتعلقـــة باإلفصـــاح عن 
المســـتفيد النهائـــي من الســـجل التجـــاري، وذلك يوم 
غـــد الثاثاء في الســـاعة 10:30 صباًحـــا عبر تطبيق 

.ZOOM زووم
وأوضحت الغرفة أن المحاضرة -التي ســـُتعقد باللغة 
العربية- ســـتركز على متطلبات القرار، واشـــتراطات 
عـــن  اإلفصـــاح  وآليـــة  النهائـــي،  المســـتفيد  تحديـــد 
المســـتفيد النهائي في نظام ســـجات. وسوف يقدم 
المحاضـــرة كاً مـــن رئيـــس قســـم مكافحـــة عمليات   
غسل األموال إبراهيم عواجي، ورئيس قسم اإلرشاد 
وعاقات المســـتثمرين لدى وزارة الصناعة والتجارة 

والسياحة هدى البصري.
وجـــددت الغرفـــة دعوتهـــا ألعضائهـــا الكـــرام وجميع 
الهامـــة  المحاضـــرة  فـــي هـــذه  للمشـــاركة  المهتميـــن 
 https://bit. والمبادرة بالتســـجيل عبر الرابط التالي

ly/2DjTyl2.
يذكـــر بأن القرار يهدف إلى تعزيز شـــفافية األســـواق 
وزيـــادة كفاءتهـــا والحفاظ على حقوق المســـتهلكين 
التجاريـــة،  الشـــركات  فـــي  والشـــركاء  والمســـاهمين 
عـــاوًة علـــى الحـــد مـــن اآلثـــار الســـلبية الناتجـــة عن 
اســـتغال السجات التجارية ألغراض غير مشروعة 
أو بنحـــو يضـــر ســـمعة البحرين في إطـــار االلتزامات 
الدوليـــة الخاصـــة بمكافحة عمليات غســـيل األموال 

وتمويل اإلرهاب ومنع التهرب الضريبي.

“الصحة”: إرساء مناقصات بنحو 17.9 مليون دينار في النصف األول ُتعقد عن ُبعد بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

مليونا دينار لشراء أجهزة طبية للكشف عن “كورونا” “الغرفة”: فعالية لمعايير اإلفصاح عن المستفيد النهائي من السجل التجاري

41 قضية فــي 2019 بقيمة مطالبات تبلــغ 1.4 مليار دوالر

“غرفة المنازعات” تحصل على 1.2 مليون دينار من قضايا تجارية

أظهـــر البيانـــات الماليـــة الختاميـــة 
لغرفة البحرين لتسوية المنازعات 
قضائـــي  جهـــاز  وهـــي  التجاريـــة، 
أنشـــأته البحريـــن لتولـــي القضايـــا 
قيمـــة  فـــي  انخفـــاض  التجاريـــة، 
الرســـوم المحصلة نظيـــر البت في 

القضايا المرفوعة إلى الغرفة.
نشـــرت  التـــي  البيانـــات  وأشـــارت 
فـــي الجريدة الرســـمية، أن الغرفة 
حصلـــت علـــى نحـــو 1.23 مليـــون 
دينار رســـوم مكتســـبة من القضايا 
فـــي العـــام 2019 مقارنـــة مـــع 1.9 
مليون دينار في العام الذي سبقه.

البيانـــات الماليـــة، فقـــد  وبحســـب 
بلغـــت النفقـــات المتعلقـــة بالقضايا 
نحـــو 484 ألف دينـــار ليبلغ صافي 
دخل الغرفة من القضايا نحو 751 
ألف دينـــار، ومع مصاريف إجمالية 
قدرهـــا 1.4 مليـــون دينـــار، منيـــت 
غرفة البحرين لتســـوية المنازعات 

بعجـــز قـــدره 58 ألـــف دينـــار فـــي 
2019. مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار 
أن الغرفـــة لـــم تتســـلم مســـاعدات 
حكومية كانت قد تلقتها في العام 

السابق بقيمة 140 ألف دينار.
لتســـوية  البحريـــن  غرفـــة  ولـــدى 
 6.3 قرابـــة  التجاريـــة  المنازعـــات 
مليـــون دينـــار فائـــض متراكم منذ 
الســـنوات الماضيـــة وذلـــك بنهايـــة 

ديسمبر 2019.
وفـــي العـــام 2019 ســـجل المركـــز 
41 قضيـــة جديدة ليرتفع بإجمالي 

دوالر  مليـــار   1.4 يبلـــغ  مطالبـــات 
بحســـب التقرير السنوي، حيث أن 
29.5 % مـــن القضايا حســـمت في 
ستة شهور فقط، في حين حسمت 
47 % مـــن القضايـــا في بين ســـتة 
شـــهور وعـــام كامل، ونحـــو 70 % 
مـــن القضايـــا المنظـــورة تضم على 
األقـــل طرفـــًا واحدًا غيـــر بحريني 
حيث شـــملت المنازعـــات قطاعات 
الطيـــران  بينهـــا  مـــن  متنوعـــة 
والخدمـــات المصرفيـــة والتشـــييد 
واالستشارات والتأمين والعقارات 

وغيرها.
ومنـــذ تأســـيس المركـــز قبل تســـع 
سنوات وحتى نهاية العام الماضي 

بلغ إجمالي القضايا 282 قضية.
وتعمـــل الغرفـــة التي بـــدأت عملها 
رســـمية  كمحكمـــة   2010 فـــي 
ومركز للتحكيم والوســـاطة، حيث 
 تختـــّص محكمة الغرفة بالنظر في 
المنازعـــات  التـــي تقع أصـــًا ضمن 
البحرينّيـــة  المحاكـــم  اختصـــاص 
 والتـــي تزيـــد قيمـــة المطالبـــة فيها 
عن خمســـمائة ألف دينـــار بحريني 
)حوالي 1,3 مليون دوالر أميركي( 
أن  إّمـــا  الوقـــت  ذات  فـــي  والتـــي 
يكـــون  أحـــد أطرافهـــا علـــى األقـــل 
مـــن  مرّخصـــًة  ماليـــًة  مؤّسســـًة 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي، وإّمـــا 
ا  أن يكـــون النزاع فيها نزاًعا تجاريًّ

ا، بحسب الغرفة. دوليًّ

إحدى قاعات غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية

َعّمان - رويترز

4 % نمو تسهيالت البنوك 
األردنية للقطاع الخاص

األردنــي  المركزي  البنك  بيانات  أظهرت 
الممنوحة  الــقــروض  إجمالي  نمو  أمــس 
في   %  4 الــخــاص  للقطاع  الــبــنــوك  مــن 
ليصل  الحالي  العام  من  األول  النصف 
 36.2( ــي  ــ أردن ديــنــار  مــلــيــار   25.67 إلـــى 
مليار دوالر( مقارنة مع 24.67 مليار في 
التسهيالت  واســتــحــوذت   .2019 نهاية 
االئتمانية للقطاع الخاص على 90.9 % 
من إجمالي التسهيالت المقدمة من 25 
المملكة والبالغة 28.21  بنكا تجاريا في 

مليار دينار أردني.
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بعد وصوله إلى 22 ديناًرا للجرام... محالت ذهب تحجم عن الشراء
أحجــم عــدد مــن باعــة الذهب في البحرين عن شــراء الذهب في الوقت الذي وصلت فيه أســعار الذهــب قبل أيام إلى 

مستويات تاريخية لم يبلغها من قبل.

وبلغـــت أســـعار الذهـــب فـــي الســـوق 
المحلية الخميس الماضي ذورتها بعد 
وصولها إلى 22 ديناًرا قبل أن تتراجع 
لتبلغ 21.7 دينـــار للجرام الواحد عيار 
انتشـــاًرا  األوســـع  وهـــو  قيراطـــا   21

والمستخدم لذهب الزينة البحريني.
وذكـــر مواطنـــون أن بعـــض محـــات 
الذهـــب تفضـــل عـــدم شـــراء الذهـــب 
فـــي الوقـــت الراهـــن في الوقـــت الذي 
تراجعـــت فيه المبيعات بنســـبة كبيرة 
بســـبب وبـــاء كورونـــا وتأثـــر موســـم 
األعـــراس لحد كبير إلى جانب ارتفاع 
األســـعار الذي جعل من شـــراء الذهب 
لادخار غير مناســـب لكثيـــر من ذوي 

الدخل المحدود.
وعـــادة مـــا تشـــتري محـــات الذهـــب 
الســـعر بأقـــل مـــن الســـعر في الســـوق 
المحليـــة وهـــي عمولة نظيـــر تكاليف 
إلعـــادة  وصهـــره  الذهـــب  تحويـــل 

استخدامه والتكاليف المرتبطة.
ومع اقتراب شهري محرم وصفر فإن 
حفـــات األعـــراس تقـــل وبالتالي فإن 
الطلب على الذهب سيشـــهد انخفاًضا 

في الشهور المقبلة.
وتســـببت أزمـــة كورونـــا فـــي تراجـــع 
كبيـــر فـــي كميـــات الذهـــب المدموغة 
مـــن قبـــل المختبـــرات الحكومية، في 
الوقـــت الـــذي تحدث فيـــه تجار ذهب 

عن تراجـــع أعمال ورش الصياغة إلى 
النصـــف فـــي حيـــن اضطـــرت محات 
إلـــى إغـــاق أبوبهـــا لمواجهـــة الوضـــع 
المتأزم. وشـــهدت عدد من دول العالم 
حركـــة بيـــع كثيفـــة مـــن قبـــل األفـــراد 
فـــي عمليـــة لجنـــي االرباح، فـــي حين 
علـــى  يتدفقـــون  المســـتثمرون  ظـــل 
ســـعر الذهب في ظل مخاوف بشـــأن 
االقتصاد العالمـــي الذي ما زال يترنح 
بفعـــل جائحـــة كورونا وســـط ضبابية 

المستقبل.
ومن شأن أي زيادة جديدة في أسعار 
الذهـــب أن تدفع بمزيد مـــن الضغوط 

على قطاع المجوهرات المحلي.

علي الفردان

2.92
مليــــون سهـــم

علي الفردان

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل “مؤشــر البحريــن العــام” يوم أمس عند مســتوى 1,292.91 نقطة بارتفاع وقدره 4.08 نقطــة مقارنة بإقفاله يوم 
الخميس الماضي، في حين أقفل “مؤشر البحرين اإلسالمي” عند مستوى 603.67 نقطة بانخفاض وقدره 0.83 نقطة 

مقارنة بإقفاله السابق.

وقد تداول المستثمرون في البورصة 
2.92 مليـــون ســـهم، بقيمـــة إجماليـــة 
قدرها 348.59 ألف دينار، تم تنفيذها 
ركـــز  حيـــث  صفقـــة،   40 خـــال  مـــن 
المســـتثمرون تعاماتهـــم على أســـهم 
قطـــاع البنـــوك التجاريـــة والتي بلغت 
قيمة أســـهمه المتداولـــة 187.89 ألف 
دينـــار، أي مـــا نســـبته 53.90 % مـــن 

القيمـــة اإلجماليـــة للتـــداول، وبكميـــة 
قدرها 1.06 مليون سهم، تم تنفيذها 

من خال 25 صفقة.
جاء البنـــك األهلي المتحد في المركز 
األول إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 
نســـبته  مـــا  أي  دينـــار،  ألـــف   139.34
39.97 % مـــن إجمالي قيمة األســـهم 
 584.05 المتداولـــة، وبكميـــة قدرهـــا 

ألف ســـهم، تم تنفيذهـــا من خال 10 
صفقات.

أما المركز الثاني فكان لمجموعة جي 
اف اتـــش المالية بقيمة قدرها 96.91 
ألـــف دينـــار، أي مـــا نســـبته 27.80 % 
مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولة، 
وبكمية قدرها 1.65 مليون ســـهم، تم 

تنفيذها من خال 6 صفقات.

ثم جاء مصرف الســـام بقيمة قدرها 
نســـبته  مـــا  أي  دينـــار،  ألـــف   27.73
7.95 % مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم 
 399 قدرهـــا  وبكميـــة  المتداولـــة، 
ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذها مـــن خال 7 

صفقات.
وتم يوم أمس تداول أسهم 11 شركة، 
شـــركات،   3 أســـهم  أســـعار  ارتفعـــت 
فـــي حيـــن انخفضت أســـعار أســـهم 3 
شـــركات، وحافظـــت بقيـــة الشـــركات 

على أسعار أقفاالتها السابقة.

المـــؤشــــــــــــر يـقـفــــــــــــل مــرتـفـًعــــــــــــــا 4.08 نــقــطـــــــــة
تداوالت المستثمريــن بالبورصـــة
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