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 Iô°†M á`̀jÉ`̀YQ  ¿CG  ¿ƒ`̀jQƒ`̀°`̀Th ÜGƒ``f  ó``cCG
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 Gòg á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωƒ«d ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 »àdG  á©«aôdG  áfÉμªdG  G kOóée  ócDƒàd  »JCÉJ  ΩÉ©dG
 »æWƒdG  ¿CÉ°ûdG  »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  É¡∏àëJ
 áªgÉ°ùªdG  ≈∏Y  É`̀¡`̀JGQó`̀b  ≈∏Y  øgôÑJ  »`̀à`̀dGh
 âëÑ°UCG  PEG  IÉ«ëdG  »MÉæe  áaÉc  »`̀a  á∏YÉØdG
 »a  ¿hÉ¡àdG  øμªj  ’  É kÑ©°U  É kªbQ  É¡JÉªgÉ°ùe
 á°†¡f ÉfOQCG ¿EG ¬ª«¶©J ≈∏Y πª©dGh ¬àeGóà°SG
 ájDhôdG  ¬«dEG  íª£J  Ée  Ö°ùëH  á∏eÉ°T  ájƒªæJ
 ,É¡Ñ©°T  á©aQh  øjôëÑdG  ô«îd  áÑMôdG  á«μ∏ªdG
 ºYódG  ó°ùéJ  ájÉYôdG  √ò`̀g  ¿CG  ≈``dEG  øjô«°ûe
 á°ù°SDƒe  á«ªgCÉH  á«dÉ©dG  á≤ãdGh  Ohó`̀ë`̀eÓ`̀dG
 •ƒæªdG QhódG ∫ÓN øe ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 IQGóL  πμH  ¬fhDƒ°Th  ¬JÉ«∏ªY  Oƒ≤J  …òdGh  ,¬d
 áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U QGóàbGh
 ,ióØªdG  πgÉ©dG  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH
 á«ª°SôdG á«æWƒdG á«dB’G Ωƒ«dG ¢ù∏éªdG ¿ƒμ«d
 ÜhDhódG πª©dG øe øjó≤Y ∫ÓN âYÉ£à°SG »àdG
 ±É°üe  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™°Vh  »a  ΩÉ¡°SE’G
.ICGôªdG ÉjÉ°†≤H ≥∏©àj Ée πc »a áeó≤àªdG ∫hódG

 ´ƒ°Vƒe QÉ«àNG ¿ƒjQƒ°ûdGh ÜGƒædG øªKh
 á«æjôëÑdG ICGôªdG{ ΩÉ©dG  Gòg á«æjôëÑdG ICGôªdG
 øWh »a AÉ≤JQG  Iô«°ùe  ..á«æWƒdG  á«ªæàdG  »a
 øe  ™Ñæj  QÉ«àN’G  ¿CG  ≈`̀ dEG  øjô«°ûe  ,zAÉ£©e
 É¡à≤≤M  »àdG  IRQÉÑdG  äGRÉéfE’G  ºéMh  ábGôY
 ,á«ªæàdG äGQÉ°ùe ∞∏àîe »a á«æjôëÑdG ICGôªdG
 πª©J πÑ≤à°ùe ƒëf á≤KGh ábÓ£f’ ó u¡ªj  ÉªHh
 ¢ù°SCG  ≈∏Y  πLôdG  É¡≤«≤°T  QGƒéH  ¬«a  ICGôªdG
 Ée πLCG øe ¢UôØdG DƒaÉμJh ádGó©dG øe áî°SGQ

.AÉNQh AÉ≤JQGh AÉªf øe øjôëÑdG ¬«dEG ƒÑ°üJ

IôgOõe á«æWh Iô«°ùe
 ¬∏dGóÑY  â`̀æ`̀H  á`̀jRƒ`̀a  Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG  äOÉ``̀ °``̀TCGh
 Iô°†M  ájÉYôH  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR
 ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 ¢ù∏éªdG  AÉØàM’  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 áÑ°SÉæªH  (2021)  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò¡d  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 Qhôe  ™e  áæeGõàªdGh  ,á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Ωƒj
 ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«°SCÉJ ≈∏Y É keÉY 20
 iôcòdÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  AÉØàMG  ™e  ÉæeGõJh
 πμ°T  …ò`̀dG  ,»æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«ªd  øjô°û©dG
 øWƒdG Ωó≤J »a ,ábô°ûeh IójóL á«æWh á∏Môe
 ¥ƒ≤ëdG  ∫Éªμà°SG  »ah  ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a
 πª©dG »a É¡àcQÉ°ûe ôjƒ£Jh ,ICGôª∏d á«°SÉ«°ùdG

.ΩÉ©dG
 √ò¡H  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  ájÉYôdG  ¿CG  äó`̀cCGh
 á«æWh  Iô«°ùªd  É©«aQ  É`̀ª`̀YO  ó©J  áÑ°SÉæªdG
 ICGôª∏d  ájQÉ°†ëdG  äGRÉéfE’ÉH  á∏aÉM  ,IôgOõe
 ≈∏Y  å©ÑJ  Iô«Ñc  á`̀d’Oh  ,É¡eó≤Jh  á«æjôëÑdG
 RGôHEGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe AÉ°ùæd RGõàY’Gh ôîØdG
 äÉ©∏£àdG  ≥«≤ëJ  »`̀a  É``̀gQhOh  ICGô`̀ª`̀dG  áfÉμe
 áeƒμëdG  Oƒ`̀¡`̀L  áªLôJh  ,á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH

.2030 ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG ájDhôd áÑcGƒeh
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  OÉªàYG  ¿CG  ≈`̀ dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh

 áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ióØªdG  πgÉ©dG  áæjôb
 á«ªæàdG »a á«æjôëÑdG ICGôªdG{ ´ƒ°Vƒªd ICGôª∏d
 zAÉ£©e  ø`̀Wh  »`̀a  AÉ`̀≤`̀JQG  Iô«°ùe  ..á«æWƒdG
 »JCÉj  ΩÉ©dG  Gòg  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Ωƒ«d  ÉfGƒæY
 á«æjôëÑdG  ICGôªdG  äÉeÉ¡°SE’  É«≤«≤M  Gó«°ùéJ
 ICGôª∏d πYÉØdG QhódGh ,É¡eó≤Jh OÓÑdG á°†¡f »a
 ÉæcQ ÉgQÉÑàYÉH ,Ωó≤àdGh AÉ£©dG »a á«æjôëÑdG
 QÉ`̀gOR’Gh  Qƒ£àdGh  Oƒ¡éd  É«°ù«FQh  É«°SÉ°SCG

.ïjQÉàdG ôÑY øjôëÑdG áμ∏ªe √ó¡°ûJ …òdG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  äGRÉ`̀é`̀fEG  ¿EG  :âaÉ°VCGh
 IôªK  »g  ¿ÉeõdG  øe  øjó≤Y  ióe  ≈∏Y  ICGôª∏d
 øe  áÑbÉK  á«∏Ñ≤à°ùe  á«é«JGôà°SG  ájDhQ  êÉàfh
 âæH  áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U
 á°ù«FQ ióØªdG πgÉ©dG áæjôb áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG
 á©«aôdG  ÉgOƒ¡Lh  ,ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 ,á«æjôëÑdG  ICGôªdG  áfÉμe  ºYO  »a  Iôªà°ùªdGh
 Ö°UÉæªdG  »`̀dƒ`̀J  »`̀a  É`̀¡`̀JAÉ`̀Ø`̀ch  É¡JÉeÉ¡°SGh
 ó«H Gój πLôdG ácQÉ°ûªHh ,ájò«ØæàdGh ájOÉ«≤dG
 áμ∏ªªd  ájô°ü©dGh  áãjóëdG  á°†¡ædG  AÉæH  »a
 ™jQÉ°ûeh ,Iõ«ªàe πªY á«é¡æe ≥ah ,øjôëÑdG

.á«Yƒf èeGôHh ,IóFGQ äGQOÉÑeh
 ICGô``̀ª``̀dG  Ωƒ```j  ´ƒ`̀ °`̀Vƒ`̀e  ¿CG  â``̀ë``̀°``̀VhCGh
 áμ∏ªe  ¢`̀Uô`̀M  ó`̀cDƒ`̀j  2021  ΩÉ`̀©`̀d  á«æjôëÑdG
 á©«aQ ÇOÉÑe øe ¬à°SQCG Ée õjõ©J ≈∏Y øjôëÑdG
 ≈∏Y  áªFÉ≤dG  á«fóªdG  ádhó∏d  ájQÉ°†M  º«bh
 ¥ƒ≤ëdGh áæWGƒªdGh IGhÉ°ùªdGh ádGó©dG ¢ù°SCG

.AÉ°ùfh ’ÉLQ ™«ªédG ø«H äÉÑLGƒdGh

AÉ£©∏d áÑMQ ¥ÉaBG
 ¿Éª∏°S »∏Y á∏«ªL IPÉà°SC’G äócCG ÉgQhóH
 ¿CG  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG
 ¿ód  ø`̀e  »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’Gh  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG
 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 á«æjôëÑdG  ICGôªdÉH  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N
 πª©dG  »`̀a  áeó≤àe  Ö`̀JGô`̀e  Æƒ`̀∏`̀H  ø`̀e  É¡æμe
 èeGôÑdGh  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  πμd  ófÉ°ùªdG  »æWƒdG
 á°†¡ædGh  á«ªæàdG  »`̀a  Ö°üJ  »àdG  §£îdGh
 íàah  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  Égó¡°ûJ  »àdG  á∏eÉ°ûdG
 øWƒ∏d  áeóN  AÉ£©dGh  ∫òÑ∏d  Ö`̀MQCG  ¥É`̀aBG  É¡d

 IófÉ°ùªdG  ¬JGP  âbƒdG  »a  káæªãe  ,á«fÉ°ùfE’Gh
 áÑMÉ°U  Éª¡«dƒJ  ø`̀jò`̀∏`̀dG  øjô«ÑμdG  º`̀Yó`̀ dGh
 º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ICGôª∏d  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG
 óYGƒ≤dG ≥∏N »a Iôq«ædG É¡JÉeÉ¡°SEGh á«æjôëÑdG
 É¡cGô°TEGh  ICGôªdG  ø«μªàd  áæ«°UôdGh  áî°SGôdG

.ájƒªæàdG á«∏ª©dG »a
 øY  ¿Éª∏°S  »∏Y  á∏«ªL  IPÉà°SC’G  âHôYCGh
 ∂∏ªdG  ádÓL  ¢UôëH  RGõ`̀à`̀Y’Gh  ôîØdG  ≥«ªY
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  AÉØàMG  ájÉYQ  ≈∏Y  ióØªdG
 á«æjôëÑdG  ICGôªdÉH  (2021)  ΩÉ©dG  Gòg  ICGôª∏d
 ICGô`̀ª`̀dG  Ωƒ`̀j  áÑ°SÉæªH  ,á«æWƒdG  á«ªæàdG  »`̀a
 ≈∏Y  É keÉY  20  Qhôe  ™e  áæeGõàªdGh  á«æjôëÑdG
 Ωó≤J  á©HÉàªH  »æ©e  »æWh  ìô°üc  ¬°ù«°SCÉJ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  áæ«Ñe  ,á«æjôëÑdG  ICGôªdG
 iƒà°ùe  ≈∏Y  ¬`̀H  iòàëj  É`̀ kLPƒ`̀ª`̀f  âëÑ°UCG
 á«YÉªàL’G  ¥ƒ≤ëdG  ∫Éªμà°SG  ∫Éée »a ºdÉ©dG
 π`̀«`̀°`̀UCÉ`̀Jh ,ICGô``̀ª``̀∏``̀d á`̀«`̀fó`̀ª`̀dGh á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh
 ,¿ƒfÉ≤dGh äÉ°ù°SDƒªdG ádhO AÉæH »a É¡àcQÉ°ûe
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  áã«ãëdG  Oƒ¡édG  π°†ØH
 ∫òÑdG  øe  ójõªdG  ƒëf  É kªFGO  ICGôªdG  õ«ØëJ  »a

.πLôdG É¡μjô°T ÖfÉL ≈dEG AÉ£©dGh
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉædG  äOÉ`̀°`̀TCGh
 »àdG  Iõ«ªàªdGh  IQÉÑédG  Oƒ¡édÉH  iQƒ°ûdG
 òæe  ICGô`̀ª`̀∏`̀ d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢ù∏éªdG  É`̀¡`̀H  ™∏£°†j
 Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U á°SÉFôH ¬°ù«°SCÉJ
 ¿Éª°V  »`̀a  ,áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  âæH  áμ«Ñ°S
 »∏FÉ©dG  §HGôàdGh  …ô°SC’G  QGô≤à°S’G  ≥«≤ëJ
 áªgÉ°ùªdG  »a  ICGôªdG  IQób  ™aQh  ,»©ªàéªdGh
 ≈∏Y  áªFÉ≤dG  ájƒªæàdG  á«∏ª©dG  »a  á«°ùaÉæàdG
 É¡JÉLÉ«àMG  êÉ````eOEGh  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG  Dƒ`̀aÉ`̀μ`̀J  ¢`̀ù`̀°`̀SCG
 AÉ≤JQÓd  IOóéàe  É°Uôa  É¡d  ≥≤ëj  ÉªHh  ,É¡«a
 ióe  º∏©àdGh  É¡JÉ«M  IOƒ`̀L  ƒëf  É¡JGQÉ«îH
 AÉcô°ûdG  ™e  Oƒ¡édG  πeÉμJ  ∫ÓN  øe  ,IÉ«ëdG
 íÑ°UCG  PEG  ,»°ù°SDƒªdG  πª©dG  »`̀a  AÉ`̀Ø`̀∏`̀ë`̀dGh
 á«æWƒdG  IôÑî∏d  Éà«H  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 ≈gÉÑàJ IQÉæeh ,ICGôªdG ¿hDƒ°T »a ¢ü°üîàªdG
 ºdÉ©dG  ∫hO  iƒà°ùe  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H

.áeó≤àªdG

 Iô«Ñc äGRÉéfEG
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  áæéd  ¢ù«FQ  OÉ`̀ °`̀TCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 ¢ù∏éªH  »æWƒdG  ø``eC’Gh  ´É`̀aó`̀dGh  á«LQÉîdG
 ø«æ«YƒÑdG  »°ù«°ùdG  óªëe  ¢Sóæ¡ªdG  ÜGƒædG
 Iô°†ëd  »eÉ°ùdG  º`̀Yó`̀dG  ø«eÉ°†eh  »fÉ©ªH
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 Ée ƒgh ,á«æjôëÑdG ICGôª∏d ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 ICGôª∏d  ¬JófÉ°ùeh  ºFGódG  ¬àdÓL  ΩÉªàgG  ócDƒj

.á«ªæàdG á«∏ªY πMGôe áaÉc »a á«æjôëÑdG
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ájÉYQ  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ΩÉ©dG  Gò`̀g  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ∫ÉØàM’
 ™e áæeGõàªdGh á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωƒj áÑ°SÉæªH
 »æWh  ìô°üc  ¬°ù«°SCÉJ  ≈∏Y  É`̀ keÉ`̀Y  20  Qhô`̀e
 OÉªàYGh ,á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωó≤J á©HÉàªH »æ©e
 âæH  áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG
 ´ƒ°Vƒªd  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈`̀ ∏`̀ YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ
 ÉfGƒæY zá«æWƒdG á«ªæàdG »a á«æjôëÑdG ICGôªdG{
 »JCÉj  ÉªfEG  ΩÉ©dG  Gò`̀g  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  Ωƒ«d
 øª°V  »FÉ°ùædG  Qƒ°†ëdG  ábGôY  ™e  É kªé°ùæe
 ≥ªY ≈dEG  ô¶ædÉH ∂dPh ,»æWƒdG AÉæÑdG äÉ«∏ªY
 »éjQóàdG  √Qƒ`̀£`̀Jh  ,É k«îjQÉJ  Qƒ°†ëdG  ∂`̀dP
 á«fóªdG  á`̀dhó`̀dG  Qƒ£J  ™`̀e  ≥°ùàªdGh  º¶æªdG
 ádGó©dG  ¢ù°SCG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  áãjóëdG  á«æjôëÑdG
 ø«H äÉ``̀Ñ``̀LGƒ``̀dGh ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG »`̀ a IGhÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dGh

. kAÉ°ùfh k’ÉLQ ø«æWGƒªdG
 â≤≤M  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈```̀dEG  â`̀Ø`̀ dh
 ICGô`̀ ª`̀ dG  Ωó`̀≤`̀J  ó«©°U  ≈`̀∏`̀Y  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  äGRÉ``̀é``̀ fEG
 G kô«°ûe ,ø««°VÉªdG øjó≤©dG ióe ≈∏Y á«æjôëÑdG
 ºYO  ∫Éée  »a  á«Yƒf  äGõØb  â≤≤M  É¡fCG{  ≈`̀dEG
 ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ÉgQƒ°†M õjõ©Jh ICGôªdG
 ´hô°ûªdG πX »a ø««°VÉªdG øjó≤©dG ióe ≈∏Y
 π≤f  …ò`̀ dGh  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  »MÓ°UE’G
 ∫Éée »a áeó≤àªdG ∫hódG ±É°üe ≈dEG øjôëÑdG
 ¥ƒ≤M ΩGô``̀à``̀MGh á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG  á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG
 ∞∏àîe  »a  á«ªæàdG  ä’ó©e  ™jô°ùJh  ¿É°ùfE’G
 Ö©°ûdG íFGô°T ™«ªL äÉbÉW π«©ØJh ä’ÉéªdG

.zAÉ°ùædGh ÜÉÑ°ûdG ∂dP »a ÉªH
 É¡à≤≤M »àdG äGRÉéfE’G ∂∏J ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 »àdG  ÉgQÉªK  â`̀JBG  IQGó`̀é`̀H  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG

 ™e  ,á`̀«`̀dhó`̀dG  äGô°TDƒªdG  ø`̀e  ô«ãc  »`̀a  â∏éJ
 ¢ù∏ée  á°SÉFQ  ≈``̀dEG  á«æjôëH  Ió«°S  ∫ƒ`̀°`̀Uh
 ¿ƒμàd  ,ô°TÉÑªdG  ôëdG  ´Gô`̀à`̀b’G  ôÑY  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 RÉ`̀é`̀fE’G  Gò`̀g  ≥≤ëJ  á≤£æªdG  »`̀a  Ió«°S  ∫hCG
 ™ªàéªdG  ìÉàØfGh  »bQh  IQÉ°†M  ¢ùμ©j  …òdG

.»æjôëÑdG
É¡JQób ≈∏Y âægôH á«æjôëÑdG ICGôªdG

 ¿EG Ωƒ∏°ùdG ìÉÑ°U óªMCG ÖFÉædG ∫Éb √QhóH
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ájÉYQ
 áÑ°SÉæªd  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 Qhô`̀e  ™`̀e  áæeGõàªdG  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  Ωƒ`̀j
 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y  É keÉY  20
 áfÉμe øe á«æjôëÑdG ICGôªdG ¬H â«¶M Ée ócDƒJ
 É¡ªYóH  äÉ«fÉμe’G  áaÉc  ô«î°ùJ  ôÑY  Iõ«ªàe

.ä’ÉéªdG ≈à°T »a É¡æ«μªJh
 á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¿CG  Ωƒ∏°ùdG  ÖFÉædG  ócCGh
 ´hô°ûªdG  π°†ØH  äGRÉéfE’G  øe  ójó©dG  â≤≤M
 ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  πeÉ°ûdG  »`̀MÓ`̀°`̀UE’G
 IOÉ`̀jô`̀dG  ≥«≤ëJ ≈`̀∏`̀Y  É`̀¡`̀JQó`̀b  ≈`̀∏`̀Y  â`̀æ`̀gô`̀Hh
 »a ácQÉ°ûªdGh á∏eÉc É¡bƒ≤M á°SQÉªeh õ«ªàdGh
 QÉ«àNG ¿CG  øq«Hh .á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªe á°†¡fh AÉæH
 »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG{  ¿GƒæY  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 øWh  »`̀a  AÉ`̀≤`̀JQG  Iô«°ùe  ..á«æWƒdG  á«ªæàdG
 »àdG  º«gÉØªdG  øe  ójó©dG  πªë«d  AÉL  zAÉ£©e
 ó≤a  ,á«æjôëÑdG  ICGô``ª``dG  ™``̀bGh  ≈∏Y  ¢ùμ©æJ
 øe  ójó©dÉH  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  »a  ≥ëH  âªgÉ°S
 »a á«dhDƒ°ùªdG Qób ≈∏Y âfÉch ,IÉ«ëdG ä’Éée
 Ö°UÉæªdG øe ójó©∏d Égó∏≤Jh ,á«dhDƒ°ùªdG πªëJ
 √òg πªëJ ≈∏Y É¡JQób ≈∏Y É kfÉgQ ¿Éc ájOÉ«≤dG
 âØdh .IƒLôªdG èFÉàædG ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh áfÉeC’G
 É¡H âeÉb »àdG äÉcQÉ°ûªdGh äGRÉéfE’G ¿CG  ≈dEG
 á∏YÉØdG  É¡àªgÉ°ùe  øe  G kAó`̀H  á«æjôëÑdG  ICGôªdG
 ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒªd á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a
 ICGôªdG  ácQÉ°ûªd  á«dÉ©dG  áÑ°ùædG  ¢ùμ©J  »àdGh
 øe  ¬`̀H  ™àªàJ  É`̀ª`̀d  »ë°üdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  Gò``̀g  »`̀a
 ÉgQó≤fh  É¡H  ó«°ûf  á«dÉY  äGQÉ¡eh  äÉ«fÉμeG
 â©£b á«æjôëÑdG ICGôªdG ¿CG ócDƒfh ,ΩGhódG ≈∏Y
 »Ñ£dG ∫ÉéªdG »a á«fGó«e IôÑNh G kô«Ñc É kWƒ°T
 ™aQh äGRÉéfE’G √òg á∏°UGƒe ≈∏Y IQOÉb »gh

.á«dhódG πaÉëªdG »a É k«dÉY Éæàμ∏ªe º°SG

mïeÉ°T »æWh ìô°U
 ø°Sƒ°S  .O  ÖFÉædG  äOÉ°TCG  ∂dP  ÖfÉL  ≈`̀dEG
 ICGôªdG Ωƒj ¥Ó£fÉH ÜGƒædG ¢ù∏ée ƒ°†Y ∫Éªc
 :¿Gƒ`̀æ`̀Y  âëJ  2021  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀¡`̀d  á«æjôëÑdG
 ,zá«æWƒdG  á«ªæàdG  »`̀a  á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG{
 á«æjô°ûY  ™`̀e  ¥Ó`̀£`̀f’G  Gò`̀g  øeGõàj  :â`̀dÉ`̀bh
 ™e  ¬JGP  âbƒdG  » pah  ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 AÉaƒdG  ó≤Y  ,»æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e  á«æjô°ûY
 »àdG  iôÑμdG  á«æWƒdG  áªë∏ªdGh  »îjQÉàdG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  …ó«°S  É¡©æ°U
 ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM
 »YÉªàL’G πª©dG ¥ÉaBG á«æjôëÑdG ICGôª∏d íàØ«d
 áaÉc  ≈∏Y  »æ¡ªdGh  »°SÉ«°ùdGh  …OÉ°üàb’Gh
 ájÉYôdG  √òg  ¿CG  äócCGh  .ä’ÉéªdGh  Ió©°UC’G
 ÖMÉ°U Iô°†M …ó«°S ¿ód øe á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 πãªJ  áª¡ªdG  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀d  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 ï°SGQ  ¿ÉªjEÉH  ô«°ùªdGh  Ωõ©dG  á∏°UGƒªd  É k©aGO
 ≈∏Y  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀ dG  IQó`̀≤`̀H  á`̀eÉ`̀J  áYÉæbh
 á«ªæàdG Iô«°ùe »a áë°VGƒdG äÉª°üÑdG AÉØ°VEG
 Égójõjh ,OôØàªdG ôgGõdG ó¡©dG Gòg »a á∏eÉ°ûdG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬H  É¡£«ëj  Ée  G kRhô`̀Hh  G kQƒ£J
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 , mOóéàe mìƒªW øe AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
 Ωó≤àdG  Iô«Jh  ™jô°ùJ  »a  º¡°ùJ  áªYGO  má`̀jDhQh
 á°†¡æd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ©∏£àdG  áªLôJh
 πªY ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¿EG âdÉbh .áμ∏ªªdG
 mïeÉ°T »æWh AÉæÑc ¿ÉeõdG øe øjó≤Y ióe ≈∏Y
 ™HÉàjh ΩÉeCÓd á«æjôëÑdG ICGôªdG ™aO »a ôªà°ùj
 áÑMÉ°U  ácQÉÑªH  ,Ió`̀FGô`̀dG  É¡JÉMÉéf  QGƒ°ûe
 º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 á°ù«FQ  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG
 ´ƒ°Vƒe  Égƒª°S  OÉªàYG  πμ°ûjh  ,¢ù∏éªdG
 ICGôªdG{  :¿GƒæY  âëJ  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Ωƒj
 AÉ≤JQG Iô«°ùe ..á«æWƒdG á«ªæàdG »a á«æjôëÑdG
 ∫ƒ°üa ø`̀e G kó`̀ jó`̀L kÓ`̀°`̀ü`̀a zAÉ`̀£`̀©`̀e ø``̀Wh »`̀a
 ìGôaCG  ™e á«æjôëÑdG ICGôª∏d á°†¡ædGh QÉgOR’G
 πª©dG  ¥Éã«ªd  øjô°û©dG  iô`̀cò`̀dÉ`̀H  áμ∏ªªdG

.»æWƒdG

zICGôª∏d ≈∏YC’G{ ¢ù«°SCÉJ iôcP ™e áæeGõàªdG á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωƒ«d ∂∏ªdG ájÉYôH á«dÉY IOÉ°TEG

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |.Ωƒ∏°ùdG óªMCG | .»°ù«°ùdG óªëe |.¿Éª∏°ùdG á∏«ªL |.∫Éªc ø°Sƒ°S .O |

 iòàëj É«ªdÉY ÉLPƒªf âëÑ°UCG øjôëÑdGh ..ôjó≤àdG ≥ëà°ùJ πªY Iô«°ùe ¢ù∏éª∏d :¿ƒjQƒ°Th ÜGƒf

 ¿hDƒ``̀°``̀û``̀ dG á`̀ æ`̀é`̀ d äó``̀≤``̀Y
 ¢ù∏éªH  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 Oƒªëe ÖFÉædG á°SÉFôH ,ÜGƒædG

 ¢ùeCG É¡YÉªàLG ,»fGôëÑdG »μe
 ´hô°ûe â°ûbÉf  å«M ,ó©H øY
 IOÉªdG πjó©J ¢Uƒ°üîH ¿ƒfÉb

 (28)  º``̀ bQ  ¿ƒ`̀ fÉ`̀≤`̀ dG  ø``̀e  (1)
 »WÉ«àM’G  ¿CÉ°ûH  2006  áæ°ùd
 ó``©``ª``dG{ á```̀eOÉ```̀≤```̀dG ∫É```̀«```̀LCÓ```̀d
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H ìGô``̀ à``̀ b’G Aƒ`̀ °`̀V »``̀a
 øe  Ωó≤ªdG  (ádó©ªdG  ¬à¨«°üH)
 â°Vô©à°SGh  ,zÜGƒædG  ¢ù∏ée
 ¬eÓà°SG  ºJ  Ée  ¬fCÉ°ûH  áæé∏dG
 »dÉëdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG  øe
 ∫hóL  »a  πãªàªdGh  ≥HÉ°ùdGh
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  äÉ`̀Mô`̀à`̀≤`̀ª`̀ dGh  AGQB’G
 IQGRh  OQh  ,ø``«``Yhô``°``û``ª``dG
 ¿hDƒ°ûdG  áæéd  …CGQh  ,á«dÉªdG
 …CGQh  ,á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG
 …CGQh  ,»`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  QÉ°ûà°ùªdG
 OQh  ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  QÉ°ûà°ùªdG
 ±ô°üe  OQh  ,§`̀Ø`̀æ`̀dG  IQGRh
 äQô``̀bh ,…õ`̀cô`̀ª`̀ dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »`̀a â```̀Ñ```̀dG π``̀ «``̀LCÉ``̀ J á``̀æ``̀é``̀∏``̀dG
 á°ûbÉæªdG  øe  ójõªd  ´hô°ûªdG

.á°SGQódGh
 ôjô≤J áæé∏dG  â°Vô©à°SGh
 ájQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjO
 ,Ω2020-2019  ΩÉ©d  …ƒæ°ùdG
 á`̀°`̀SGQO  ¬°Uƒ°üîH  â°ûbÉfh
 çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dGh äÉ``̀ °``̀SGQó``̀ dG º`̀°`̀ù`̀b
 ,á``jOÉ``°``ü``à``b’G äÉ```̀°```̀SGQó```̀dG-
 ôjô≤J  ¿CÉ°ûH  áæé∏dG  á«°UƒJh
 ájQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjO
-2018  ΩÉ©d  ≥HÉ°ùdG  …ƒæ°ùdG

 AÉ≤d  áæé∏dG  äQô```̀bh  ,2019
 á°ûbÉæªd á«æ©ªdG äÉ¡édG ¢†©H
 »a É¡fCÉ°ûH IOQGƒdG äÉ¶MÓªdG

.¿GƒjódG ôjô≤J
 äGP »a áæé∏dG â°ûbÉf Éªc
 áÑZôH  ø`̀«`̀MGô`̀à`̀bG  ´É`̀ª`̀ à`̀L’G

 ióe  ∫ƒM  á°SGQO  πªY  ¿CÉ°ûH
 πeC’G  ¥hóæ°U  πjƒªJ  á«fÉμeEG
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  ™jQÉ°ûªdG  º`̀Yó`̀d
 ´É£≤à°SG  ∫Ó`̀N  øe  á«HÉÑ°ûdG
 äÉ``cô``°``û``dG  ìÉ````````HQCG  ø```̀e  %1
 É¡MÉHQCG RhÉéàJ »àdG ájQÉéàdG
 ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  2  ``̀dG  ájƒæ°ùdG
 äÉ¡édG á∏°SGôe áæé∏dG äQôbh
 ,»`̀fÉ`̀ ã`̀ dGh ,¬`̀fCÉ`̀ °`̀û`̀H á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG
 ¢†«ØîJ  ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGôàbG
 á«eƒμëdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  Ωƒ`̀ °`̀SQ
 ≈∏Y  %50  ø`̀Y  π≤J  ’  áÑ°ùæH
 äÉ``̀°``̀ù``̀°``̀SDƒ``̀ª``̀dGh äÉ``̀cô``̀ °``̀û``̀ dG
 É¡«a  RhÉ`̀é`̀à`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 ø««æjôëÑdG  ∞`̀«`̀Xƒ`̀J  áÑ°ùf
 áæé∏dG â°Vô©à°SG å«M ,%80
 :á«dÉàdG  äÉ¡édG  OhOQ  ¬fCÉ°ûH
 IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh
 ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRh  ,á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th
 ¿hDƒ``̀°``̀T  IQGRh  ,»``̀fGô``̀ª``̀©``̀dG

 IQGRh  ,AÉ````̀ª````̀dGh  AÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀dG
 ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 IQÉéJ  áaôZ  ,á«∏NGódG  IQGRh
 äQô``̀bh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀Uh
 ≈∏Y ´ÉªLE’ÉH á≤aGƒªdG áæé∏dG

.¬fCÉ°ûH ôjô≤J ™aQh ìGôàb’G
 áæéd  …CGQ  Ö∏W  óæH  »`̀ah
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG
 IóY  »`̀a  É`̀ ¡`̀ jCGQ  áæé∏dG  äó```HCG
 ∫hC’G  :»`````̀g  äÉ```̀Yƒ```̀°```̀Vƒ```̀e
 ≈∏Y á`̀Mô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG  äÉ``MÓ``°``UE’G
 ø`̀ «`̀eCÉ`̀ à`̀ dGh ó`̀YÉ`̀≤`̀ à`̀ dG á``̀ª``̀¶``̀fCG
 á```̀eGó```̀à```̀°```̀S’ »````̀YÉ````̀ª````̀à````̀L’G
 »fÉãdGh  ,ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG
 ¬à¨«°üH)  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  ìGô``̀à``̀b’G
 øY  º«∏©àdG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  (á`̀dó`̀©`̀ª`̀dG
 ¿ƒfÉb  ´hô°ûe  ådÉãdGh  ,ó©H
 πjó©àH  (∫Éé©à°S’G  áØ°üH)
 ø«eCÉàdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ΩÉ`̀μ`̀MCG  ¢†©H
 Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG  »YÉªàL’G
 á`̀æ`̀°`̀ù`̀d  (24)  º````̀bQ  ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀H
 ºbQ  Ωƒ°Sôª∏d  ≥aGôªdG  ,1976
 ™`̀HGô`̀dGh  ,Ω2021  áæ°ùd  (5)
 á`̀Ø`̀ °`̀ü`̀H) ¿ƒ````̀fÉ````̀b ´hô```̀°```̀û```̀e
 ¢†©H  πjó©àH  (∫É`̀é`̀©`̀à`̀°`̀S’G
 áæ°ùd (13) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG
 äÉ°TÉ©e  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  1975
 »ØXƒªd  ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG  äBÉ``aÉ``μ``eh
 Ωƒ°Sôª∏d  ≥`̀aGô`̀ª`̀dG  áeƒμëdG
 ,Ω2021  á`̀ æ`̀ °`̀ ù`̀ d  (4)  º````̀ bQ
 ¿ƒfÉ≤H  ¿ÉMGôàb’G  ¢ùeÉîdGh
 πjó©àH  (ádó©ªdG  Éª¡à¨«°üH)
 ¿ƒfÉ≤dG  ø`̀e  á°SOÉ°ùdG  IOÉ`̀ª`̀dG
 ¿CÉ°ûH  2005  áæ°ùd  (27)  º`̀bQ

.º«∏©àdG

 á«eƒμëdG Ωƒ``°SôdG ¢†«ØîJ ìGô``àbG ≈∏Y ≥aGƒJ zÜGƒ``ædG á``«dÉe{
٪80 É``¡«a  ø``««æjô`ë`ÑdG  ∞``«Xƒ`J  RhÉ``é`à`j  »``àdG  äÉ```cô°û`∏d

.»fGôëÑdG Oƒªëe |
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ó«ªëŸG ó«ª

 ≥jôØd  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  »Ñ£dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  Oƒ`̀¡`̀L
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ`̀«`̀≤`̀H  øjôëÑdG
 »dh  ƒª°S  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G
 ,¬∏dG  ¬¶ØM  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ø«æWGƒe- ™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈dEG ±ó¡J
 èFÉàædG ≥«≤ëJh ,∫hC’G ΩÉ≤ªdG »a -ø«ª«≤eh
 ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’Gh ,IƒLôªdG
 ô°TÉÑe ¢SÉμ©fG É¡d ,ÉfhQƒc áëFÉL áëaÉμªd
 »a  ¬àfÉμeh  ,»∏ëªdG  OÉ°üàb’G  ≈∏Y  ∂dòc
 ºYód  á«HÉéjE’G  ¬à©ª°Sh ,»ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G

.äGQÉªãà°S’G ÜÉ£≤à°SGh ájQÉéàdG ácôëdG
 ºdÉ©dG  ∫hO  ¬©HÉàJ  É`̀e  ójóëàdÉH  Gò``g
 §HQ  »a  ,ájOÉ°üàb’G  á«dhódG  äÉª¶æªdGh
 ájOÉ°üàb’G ácôëdGh á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG IOƒY
 äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G ∫ÓN øe ,ádhO πc »a
 ä’É``Mh  äÉ`̀HÉ`̀ °`̀UE’G  áÑ°ùfh  ,á`̀jRGô`̀ à`̀M’G
 ìÉ≤∏dGh  º«©£àdG  ΩGóîà°SG  áÑ°ùfh  ,AÉØ°ûdG

.ádhO πc »a Üƒ©°ûdG πc óæY
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ∫É``̀Ñ``̀bEG IOÉ```̀ jR ¿EÉ```̀a ,∂``dò``d
 ,º«©£àdGh  ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ò``̀NCG  ≈`̀∏`̀Y  ø«ª«≤ªdGh
 áeÓ°ùdGh  áë°üdG  ≈`̀ dG  ±ó¡j  ¬`̀ fCG  ÖfÉéH
 É«ªdÉY  Gô°TDƒe  Ωƒ«dG  íÑ°UCG  ¬fEÉa  ,ájÉbƒdGh
 πc  »`̀a  OÉ°üàb’G  Ωó≤àd  É«°SÉ°SCG  GQÉ«©eh

.ádhO
 á`̀dÉ`̀ch  ¬`̀æ`̀Y  âØ°ûc  É``e  ΩÉ`̀ª`̀à`̀dÉ`̀H  Gò```̀gh
 ,zRQƒH  ófCG  OQófÉà°S{  »fÉªàF’G  ∞«æ°üàdG
 ¿CG  í`̀Lô`̀ª`̀dG  ø`̀e  ¿CG{  :≈```̀dEG  äQÉ``̀°``̀TCG  å`̀«`̀M
 è«∏îdG  ∫hO  »`̀a  ∫É`̀ª`̀YC’G  IQhO  ¥ô¨à°ùJ
 øe  πeÉμdG  »aÉ©à∏d  π``bC’G  ≈∏Y  ´É``̀HQCG  Ió`̀Y
 ÉfhQƒc ¢Shô«a AÉHƒd áLhOõªdG  äÉeó°üdG
 ≥≤ëJ  ¿Gh  ..§ØædG  QÉ©°SCG  »a  ¢VÉØîf’Gh
 èJÉædG  »a  k’óà©e  kGƒªf  è«∏îdG  äGOÉ°üàbG
 »a  π°üj  ,ΩÉ``©``dG  Gò``̀g  »`̀dÉ`̀ª`̀LE’G  »∏ëªdG

 Iô«ÑμdG  äÉeó°üdG  ó©H  ,%2  ≈`̀dEG  §°SƒàªdG
 áëFÉL  π`̀X  »`̀a  2020  ΩÉ`̀©`̀dG  Égó¡°T  »àdG

.z§ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfGh 19-ó«aƒc
 QGôªà°SG  ™`̀e{  :á`̀°`̀SGQó`̀dG  »`̀a  AÉ`̀L  Éªc
 ó≤à©J  ,∫hó`̀dG  øe  ójó©dG  »a  ìÉ≤∏dG  ™jRƒJ
 äÉØ«æ°üà∏d  ∫ÉHƒ∏L  »`̀H  ó``̀fBG  ¢``̀SEG)  á`̀dÉ`̀ch
 øe Iô«Ñc  ádÉM ∑Éæg  ≈≤Ñj  ¬fCÉH  (á«fÉªàF’G
-ó«aƒc  áëFÉL  Qƒ£J  ¿CÉ°ûH  ø«≤«dG  Ωó`̀Y

 óYÉ°ùà°Sh  ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀YGó`̀Jh  19
 »àdGh  ,™°SGh  ¥É£f  ≈∏Y  º«©£àdG  äÉ«∏ªY
 ∫ƒ∏ëH ∫hódG ¢†©H É¡H Ωƒ≤J ¿CG øμªªdG øe
 IOƒ©d  ≥jô£dG  ó«¡ªJ  »`̀a  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ∞°üàæe
 ≈dEG …OÉ°üàb’G •É°ûædGh á«YÉªàL’G IÉ«ëdG

.zá«©«Ñ£dG Éª¡JÉjƒà°ùe
 …òdG  »dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U  ƒg  ∂dòch
 OÉ°üàb’G ƒªæd ™aQ äÉ©bƒJ) √ôjô≤J »a ô°ûf
 …òdG  OƒcôdG  ¿EG  ∫É`̀bh  ,2021  »a  »ªdÉ©dG
 2020  »a  ¬JQGô°T  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ó``bhCG
 øY  á∏eÉc  ájƒÄe  á£≤f  ƒëæH  π`̀bCG  ¿ƒμ«°S
 ∫hódG  ¢†©H  ´hô°Th  ,á≤HÉ°ùdG  äGôjó≤àdG
 .áëFÉédG AÉ¡àfÉH ∫ÉeB’G ¿GRõ©j º«©£àdG »a
 ƒªf »``̀dhó``̀dG ó`̀≤`̀æ`̀dG ¥hó`̀æ`̀°`̀U ™`̀bƒ`̀à`̀j É`̀ª`̀c
 ,2021  »a  áFÉªdÉH  5^5  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G
 ôHƒàcCG ™bƒJ øY ájƒÄe á£≤f 0^3 ójõj ÉªH
 ¬jò¨à°S  ´QÉ°ùJ  ≈`̀ dEG  ∂`̀dP  É`̀jRÉ`̀Y  ,»°VÉªdG

.záæ°ùdG øe ≥M’ âbh »a äÉMÉ≤∏dG
 ,º«≤eh  øWGƒe  πc  ¿ÉμeEÉH  ..QÉ°üàNÉH
 Ωó≤Jh ,á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG IOƒY »a º¡°ùj ¿CG
 ΩGõ``̀à``̀d’G ∫Ó```N ø``̀e ,»``æ``Wƒ``dG OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G
 º«©£àdG  ò``̀NCGh  ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``̀LE’É``̀H

.í«ë°U ¢ùμ©dGh ..ìÉ≤∏dGh

malmahmeed7@gmail.com

OÉ°üàb’G ºYO »a ìÉ≤∏dGh º«©£àdG á«ªgCG

 ∑ôà°ûe  »æWh  ôjô≤J  ≈°UhCG
 øjôëÑdG  õ`̀cô`̀e  ø`̀Y  ÉãjóM  Qó`̀°`̀U
 á«dhódGh  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d
 è`̀eÉ`̀fô`̀Hh ,(äÉ```̀°```̀SGQO) á`̀bÉ`̀£`̀ dGh
 »a »```FÉ```ª```fE’G Ió``ë``à``ª``dG º`````̀ eC’G
 UNDP)  ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG  á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀e
 IQGOE’G  ó`̀¡`̀©`̀eh  ,(Bahrain
 ≈dEG  ∫É≤àf’G  OÉªàYÉH  (ÉÑ«H)  áeÉ©dG
 ∞FÉXh  ¢†©H  »a  ó©oH  øY  πª©dG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ΩÉ©dG  ´É£≤dG
 ,πª©dG øe §ªædG Gò¡d í∏°üJ »àdG
 ,AÓ`̀ª`̀©`̀dG á``eó``Nh ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG π`̀ã`̀e
 ≥ah  ,äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J  ∞FÉXhh
 É¡«a  ∞Xƒª∏d  íª°ùj  áfôe  Iô«Jh
 ¥ÉØJ’ÉH ó©oH øY πª©∏d ΩÉjCG ójóëàH
 ¬`̀eGõ`̀dEG  ¿hO  ø`̀e  ,π`̀ª`̀©`̀dG  á¡L  ™`̀e
 øY  ≥∏£ªdG  πª©∏d  QÉ°ùe  QÉ«àNÉH
 IQhô°V ™e ,πª©dG ô≤e »a hCG ó©oH
 á∏eÉμàe  á«ª«¶æJ  í`̀FGƒ`̀d  ™`̀°`̀Vh
 øe óëJh ø«aô£dG  ídÉ°üe »YGôJ
 ∞XƒªdG  ∞«∏μJ  É¡æe  ,äÉ«Ñ∏°ùdG
 ó©jh.πª©dG  äÉYÉ°S  êQÉ`̀N  ΩÉ¡ªH
 ´hô°ûe  äÉ`̀Lô`̀î`̀e  ó``̀MCG  ôjô≤àdG
h  (äÉ`̀°`̀SGQO)  õcôe  ø«H  ácGô°ûdG

 QÉKB’G  º««≤àd  øjôëÑdG  UNDP
 á≤∏©àªdG  ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G
 ó«©°üdG  ≈∏Y  19-ó«aƒc  áëFÉéH
 ¬d qƒªj  »`̀dhO  ó¡L  øª°V  ,»æWƒdG
 ôãcCG  »a  »ªeC’G  èeÉfôÑdG  √òØæjh
 øeh  ,ºdÉ©dG  ∫ƒ`̀M  á`̀dhO  100  øe

 äÉ°SGQódG øe mójõe RÉéfEG ™bƒàªdG
 á`̀eOÉ`̀≤`̀dG ô`̀¡`̀ °`̀TC’Gh ™`̀«`̀HÉ`̀°`̀SC’G »`̀a

.áëFÉédG QÉKBG º««≤àd
 wπc  ôjô≤àdG  OGó`̀YEG  ≈∏Y  πªYh
 áãMÉH  »`̀gh  ¬∏dGóÑY  IOÉ``Z  .CG  ø`̀e
 (äÉ```̀°```̀SGQO) õ``cô``e »``̀a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e
 OGóYEG  ≥jôa  »a  á°ù«FôdG  áãMÉÑdGh
 ôjóe  »dó«Ñ©dG  ôªY  .O  h  ,ôjô≤àdG
 »a  çƒ`̀ë`̀Ñ`̀dGh  äÉ`̀ °`̀SGQó`̀ dG  IQGOEG

 .õcôªdG
 .O ìô`̀°`̀U á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò``¡``Hh
 áëFÉé∏d  ¿Éc  ó≤d{  :ÓFÉb  »dó«Ñ©dG
 Iô``«``Jh  ™`̀jô`̀ °`̀ù`̀ J  »```a  ≠``̀dÉ``̀H  QhO
 âfÉch ,ó©H øY πª©dG ≈dEG ∫ƒëàdG
 óM  ≈`̀dEG  Ió©à°ùe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«àëàdG  á«æÑdG  ôaGƒJ  π°†ØH  ô«Ñc
 »æ≤àdG  ó«©°üdG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG
 ≥Ñ°ùªdG  OGó`````̀YE’Gh  ,ä’É`̀°`̀ü`̀JÓ`̀d
 πÑb  øe  »ªbôdG  ∫É≤àfÓd  ôμÑªdGh
 á`̀jOô`̀ah  á«ª°SQ  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  äÉ`̀YÉ`̀£`̀b
 ±ô`̀¶`̀dG º``¡``°``SCGh ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG »``̀a
 ±É°ûàcG  »`̀a  áëFÉé∏d  …ô`̀°`̀ù`̀≤`̀dG
 .z∫ƒëàdG  Gò¡d  äÉbƒ©ªdGh óFGƒØdG
 IOÉ``̀Z  .CG  â`̀ë`̀ °`̀VhCG  ,É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``̀e
 øe  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  á`̀ë`̀jô`̀°`̀T{  ¿CG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ó©H  ø`̀Y  πª©dG  π°†ØJ  ø«ØXƒªdG
 á«Ø«XƒdG  ΩÉ¡ªdG  á©«ÑW  âfÉc  GPEG
 »a Oƒ``̀Lƒ``̀dG  »`̀Yó`̀à`̀°`̀ù`̀J  ’ É`̀¡`̀jó`̀d
 çGóëà°SG  á£jô°T  ,πª©dG  äGô≤e
 ≈∏Y  ºFÉb  á«LÉàfE’G  ¢SÉ«≤d  ΩÉ¶f

 π`̀°`̀Uƒ`̀Jh  .zá``≤``≤``ë``ª``dG è`̀FÉ`̀ à`̀ æ`̀ dG
 πª©∏d  Ió`̀jó`̀Y  ó`̀FGƒ`̀a  ≈`̀ dEG  ôjô≤àdG
 â`̀bƒ`̀dG  π«∏≤J  É¡æe  ,∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 ≥∏bh äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG  »`̀ a  ™`̀FÉ`̀°`̀†`̀dG
 π`̀«`̀∏`̀≤`̀Jh ,»``̀MÉ``̀Ñ``̀°``̀ü``̀dG ô```NCÉ```à```dG
 á«ÑfÉédG  åjOÉMC’Gh  äÉYÉªàL’G
 ∫ó`̀©`̀e ™````̀aQh ,á``̀jQhô``̀°``̀†``̀dG ô`̀«`̀Z
 ,á`̀«`̀LÉ`̀à`̀fE’Gh  á«°ùØædG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 â``bƒ``dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀J »```a ΩÉ```̀¡```̀°```̀SE’Gh
 »æÑJh  ,ôÑcCG  áfhôeh  ôãcCG  IAÉØμH
 äOGR  »àdG  á«LƒdƒæμàdG  ∫ƒ∏ëdG
 ¢†©H  »a  ø«ØXƒªdG  á«LÉàfEG  øe
 ´QÉ°ùJ  ôjô≤àdG  ó°UQh  .∞FÉXƒdG
 ,á«eƒμëdG  äÉeóîdG  áæªbQ  á«∏ªY
 á«LÉàfE’G  Ö°ùëH  ø«ØXƒªdG  Rôah
 á≤«©ªdG  hCG  á`̀«`̀fó`̀à`̀ª`̀dGh  á`̀«`̀dÉ`̀©`̀dG
 ¢`̀†`̀Ø`̀Nh ,ø````̀jô````̀NB’G á``̀«``̀LÉ``̀à``̀fE’
 ,äÉ°ù°SDƒª∏d  á«∏«¨°ûàdG  ∞«dÉμàdG
 IôàØdG  äÉHƒ©°U  ¢†©H  ójóëJh
 Iõ¡LC’G  ¢ü≤f  å«M øe á«dÉ≤àf’G
 ájGQódG  á∏bh  ∫õæªdG  »a  á`̀eRÓ`̀dG
 ó©H  øY  πª©dG  èeGôH  ΩGóîà°SÉH
 ¢†©H  ¿CG  ø`̀ q«`̀Ñ`̀Jh  .äÉ`̀jGó`̀ Ñ`̀ dG  »`̀a
 ≈∏YCG  º¡à«LÉàfEG  ¿ƒμJ  ø«ØXƒªdG
 ôÑà©j ¢†©ÑdG ¿Éc ¿EGh ,ÖàμªdG »a
 ,IRÉLE’G  áHÉãªH  ∫õæªdG  øe  πª©dG
 äGQGOE’G  äÉ`̀©`̀bƒ`̀J  â`̀©`̀Ø`̀JQG  É`̀ª`̀c
 äAÉ`̀Lh  ,ó©H  øY  πª©dG  Iôàa  »a
 äÉ`̀YÉ`̀°`̀S êQÉ```̀N Iô`̀«`̀ã`̀c äÉ`̀Ø`̀«`̀∏`̀μ`̀J

.á«ª°SôdG πª©dG

 IQGOE’G  ó¡©e  áªgÉ°ùe  ø`̀Yh
 πª©dG Gòg RÉéfEG  »a (ÉÑ«H) áeÉ©dG
 ôjóe  ø`̀«`̀eCG  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ∫É``̀b
 »a áeÉ©dG IQGOE’G ô«à°ùLÉe èeÉfôH
 √òg ¿EG (ÉÑ«H) áeÉ©dG IQGOE’G ó¡©e
 …QGOE’G  ìƒª£dG  ¢ùμ©J  á°SGQódG
 Oƒ¡édG  ∂«Ñ°ûJ  ô`̀Ñ`̀Y  ,∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 á«ª∏Y á°SGQóH êhôî∏d á«°ù°SDƒªdG
 ,áæ«°UQ  á«ãëH  ¢ù°SCG  ≈∏Y  á«æÑe
 »a  »eƒμëdG  ´É£≤dÉH  AÉ`̀≤`̀JQÓ`̀d
 QhO ¿CG ≈dEG G kô«°ûe ,øjôëÑdG áμ∏ªe
 á«ãëH áÄ«H ô«aƒJ »a õμJQG ó¡©ªdG
 äõμJQG  áæ«Y  ∫Ó`̀N  øe  ,áÑ°SÉæe
 áeÉ©dG IQGOE’G ô«à°ùLÉe áÑ∏W ≈∏Y

 ø««eƒμM  ø«ØXƒe  ¿ƒ∏ãªj  øjòdG
 ´É`̀£`̀≤`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  ∞∏àîe  ø``e

.ΩÉ©dG
 πeÉY ÜÉ«Z ≈dEG ôjô≤àdG QÉ°TCGh
 øY  πª©dG  ÖÑ°ùH  »HÉéjEG  »°ùØf
 ¿ƒc  ƒgh  ,áëFÉédG  ±hô¶d  ó©H
 øe É«°SÉ°SCG GAõL ÖàμªdG øe πª©dG
 ,øjôNB’G  ™e  »YÉªàL’G  πYÉØàdG
 πYÉØàdGh á«YÉªàL’G á©«Ñ£dG π©ØH
 ¬`̀∏`̀ë`̀e π```̀M ,ô`̀ °`̀û`̀ Ñ`̀ ∏`̀ d …ó``̀°``̀ù``̀é``̀dG
 …ò`̀dG  ,äÉ`̀°`̀TÉ`̀°`̀û`̀dG  ôÑY  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 ó©ÑdÉH ¢SÉ°ùME’G øe É°†©H ¢V qƒY

.É«YÉªàLGh É«Ø«Xh øjôNB’G øY

zÉÑ«H{h z»FÉªfE’G{h zäÉ°SGQO{ √óYCG

∞FÉXƒdG ¢†©H »a ó©H øY πª©dG ø«æ≤Jh OÉªàYÉH »°Uƒj »æWh ôjô≤J

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 áî°ùf  ≈∏Y  zè«∏îdG  QÉÑNCG{  â∏°üM
 ÖJôj  AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG  áÄ«¡d  º«ª©J  øe
 øe  π°üØdG  ≈``̀dEG  π°üJ  áeQÉ°U  äÉHƒ≤Y
 ΩGóîà°SG Aƒ°S ∫ÉM »a É¡«ØXƒªd áeóîdG
 ó°UQ  ΩÉ¶f  ≥«Ñ£J  ™`̀e  ,áÄ«¡dG  äÉÑcôe
 áÄ«¡dG  äÉÑcôe  ΩGóîà°SG  Aƒ°S  äÉØdÉîe
 πμ°ûH  äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀dG  ™ÑàJ  ΩÉ`̀¶`̀f  ∫Ó``̀N  ø`̀e

 äÉÑcôªdG  ™«ªL  »a  âÑãªdGh  »YƒÑ°SCG
.áÄ«¡∏d á©HÉàdG

 Aƒ°S  äƒÑK  ádÉM  »`̀a  áHƒ≤©dG  CGó`̀Ñ`̀J
 º°üNh  πª©dG  øY  ∞«bƒàdÉH  ΩGóîà°S’G
 QGò`̀fE’G  ádÉM  »a  ÖJGôdG  øe  ΩÉ`̀jCG  Iô°ûY
 ≈dEG  »fÉãdG  QGò`̀fE’G  áHƒ≤Y  π°üJh  ,∫hC’G
 π°üØdG  ≈dEG  ÖJGôdGh  πª©dG  øY  ∞«bƒàdG
 ≈dEG  π°ü«a  ådÉãdG  QGò`̀fE’G  ÉeCG  áeóîdG  øe

 .áeóîdG øe Iô°TÉÑe π°üØdGh áHƒ≤Y

 á«Yƒf  É¡ª«ª©J  »a  áÄ«¡dG  âë°VhCGh
 äÉÑcôe  IOÉ«b  »a  á∏ãªàªdGh  äÉØdÉîªdG
 ìƒª°ùªdG  óëdG  RhÉéàJ  áYô°ùH  áÄ«¡dG
 ,§«ëØàdGh  ¢VGô©à°S’Gh  ≥jô£dG  »a  ¬H
 øY  áLQÉîdG  á«FÉædG  øcÉeC’ÉH  ∞bƒàdGh
 ≈∏Y  ójõJ  Ióªd  ∫É`̀ °`̀SQE’G  äÉμÑ°T  ¥É£f
 á¡L êQÉN áÄ«¡dG áÑcôe ±É≤jEGh ,áYÉ°ùdG
 áÑcôªdG ∑ôJh ,ΩÉjCG 3 RhÉéàJ Ióªd πª©dG
 30  RhÉéàJ  Ióªd  π«¨°ûàdG  á«©°Vh  »`̀a

.á≤«bO
 ø«NóàdG É¡ª«ª©J »a áÄ«¡dG â©æe Éªc
 »a  É¡eGóîà°SGh  áÄ«¡dG  äÉÑcôe  π``NGO
 äOó°Th ,πª©dÉH ≥∏©àJ ’h á«°üî°T QƒeCG
 ø«ØXƒªdG  ™«ªL  ΩGõ`̀ à`̀ dG  IQhô`̀ °`̀V  ≈∏Y
 ájQhôªdG  óYGƒ≤dGh  áª¶fC’Gh  ø«fGƒ≤dÉH
 πc ÖæéJh áeÉ©dG áeÓ°ùdG ≈∏Y ®ÉØëdGh
 AÉHô¡μdG áÄ«g á©ª°S ≈dEG IAÉ°SE’G ¬æμªj Ée

.AÉªdGh

áeóîdG øe π°üØdG ≈dEG π°üJ

zAÉªdGh AÉHô¡μdG{ äGQÉ«``°S ΩGóîà°SG Aƒ``°ùd áeQÉ``°U äÉHƒ≤Y

π«YÉª°SEG ÖæjR :âÑàc
 ábÉ«°ùdG »HQóe øe OóY èàMG
 »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG º``̀Yó``̀ dG ∞``̀bƒ``̀J ≈`̀ ∏`̀ Y
 ÉfhQƒc  áeRC’  káÑMÉ°üe  ôbCG  …òdG
 øY AÓ`̀¨`̀dG IhÓ``̀Y ∞``̀bh π`̀X »`̀a
.º¡dƒª°T ΩóY QGôb ó©H ø«HQóªdG

 ∫ÉéªdG  GƒeóN  º¡fCG  Ghô`̀cPh
 50  ≈`̀ dEG  óàªJ  ób  á∏jƒW  äGƒæ°S
 øª°V  π«é°ùàdG  ¿hO  ø`̀e  É`̀eÉ`̀Y
 .á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G äÉ`̀æ`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g
 ø«HQóªdG  ø`̀e  áYƒªée  »fÉ©jh
 …òdG …ô¡°ûdG ∫ƒNóªdG ∞©°V øe
 áÑ°ùædÉH QÉæjO 100 RhÉéàj ’ ób
 ø««©J  ∫Gõj  ’  Éª«a  ,º¡°†©H  ≈dEG

.Gôªà°ùe OóL ø«HQóe
 zø«μªJ{ πª©dG ¥hóæ°U ¿Éch
 øe AGó``̀ à``̀ HG- º``̀YO »`̀à`̀eõ`̀M Ωó``̀ b
 ô`̀¡`̀°`̀TCG  10  äô`̀ª`̀ à`̀ °`̀ SG  -π```̀jô```̀HCG
 å«M  ,É`̀fhQƒ`̀c  á``̀eRCG  âÑMÉ°Uh

 -  ≈```dhC’G  º`̀Yó`̀dG  á`̀eõ`̀M  âæª°†J
 ábÉ«°S  ÜQó``e  829  â∏ª°T  »àdG
 300  RhÉéàj  ’  Éjô¡°T  É¨∏Ñe  -
 πª°ûj  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  »æjôëH  QÉ`̀æ`̀jO
 …QÉéJ  πé°S  º¡jód  ¢ù«d  øªe
 â≤∏WCG  Éª«a  ,…óYÉ≤J  ¢TÉ©e  hCG
 ≠∏H  »àdG  á«fÉãdG  áeõëdG  É≤M’
 â¡àfGh  GQÉæjO  150  É¡ªYO  ≠∏Ñe

.âFÉØdG ôjÉæj ™e
 ,ó«Y GRô`̀ «`̀e  ÜQó``̀ª``̀dG  ô```cPh

 á«ÑdÉZ  ¿CG  ,∫ÉéªdG  »a  áæ°S  36
 øe ºgDhÉæãà°SG ºJ ábÉ«°ùdG »HQóe
 ≈dEG  âØdh  ,AÓ¨dG  IhÓY  èeÉfôH
 OóL  ø«HQóe  ø««©J  QGôªà°SG  ¿CG
 …ô¡°ûdG ∫ƒNóªdG ºéM øe ¢ü∏b
 »dÉëdG  ºgOóY  π°üj  PEG  ,Oôa  πμd
 QÉ°TCGh  .ÜQóe  ∞dCG  ≈dEG  »dÉªLE’G
 ∫GƒW ò«ª∏J …CG ÜQój ºd{ ¬fCG ≈dEG

.z≈°†e Éeƒj 20
 ø««©àdG QGôªà°SG ¿CG ±É°VCGh

 ºd  äÉjOƒ©°ùdG  ÖjQóJ  áLƒe  ™e
 …ô¡°ûdG ∫ƒNóªdG ºéM ≈∏Y ôKDƒj
 ,ΩÉ©dG ∞°üfh ΩÉY πÑb ÜQóe πμd
.∫ÉëdG ô«¨J ,ô°ùédG ≥∏Z ™e øμd

 ,¬∏dGóÑY  óªMCG  ÜQóªdG  ócCGh
 ¿CG  ,∫É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a  áæ°S  55  ≈°†b
 »a ¿hóYÉ≤àe ºg OóédG ø«ª∏©ªdG
 ¿Éª°V ÓH ≈eGó≤dG Éª«a ,¢SÉ°SC’G
 ,πªY  ’h  ó`̀YÉ`̀≤`̀J  ’h  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG
 .ø«æK’G  ø«H  áfQÉ≤ªdG  øμªj  ’h
 Oó``é``dG  ø``̀«``̀HQó``̀ª``̀dG  ¿CG  ø``«``Ñ``jh
 ÖjQóàdG  áYÉ°S  º¡°†©H  Ö°ùàëj
 »ª°SôdG  ô©°ù∏d  ÉaÓN  ô«fÉfO  5`H

.(ô«fÉfO 7)
 ∞«°V  ó`̀ª`̀ë`̀e  ÜQó``̀ª``̀ dG  É```̀eCG
 á≤jô£H  ø«HQóªdG  ø««©J  Éμ°ûa
 ™e  ≥`̀aGƒ`̀à`̀J  ’h á`̀ °`̀ShQó`̀e  ô`̀«`̀Z
 :™`̀HÉ`̀Jh  .»∏ëªdG  Ö∏£dG  á`̀LÉ`̀M
 ∫ÓN  Gôªà°ùe  ∞«XƒàdG  ∫Gõj  ’{

.zÉfhQƒc áeRCG

 ≈ª¶©dG  á«ÑdÉ¨dG{  ±É`̀°`̀VCGh
 ,QÉæjO  200  ≈`̀dEG  É¡dƒNóe  π°üj
 ¿ÉK πNO º¡jód ¢ù«d ø°ùdG QÉÑch
 ≈∏Y  øjQOÉb  ô«Z  ºgh  ,óYÉ≤J  ’h
 øgGôdG âbƒdG ∫ÓN º¡°ùØfCG ø«eCÉJ

.z¢VôàØªdG âbƒdG AÉ°†≤f’
 OóY  ´É`̀Ø`̀JQG{  ≈`̀ dEG  ´.Q  âØdh
 ,ÜQó`̀e  ∞`̀ dCG  øe  ôãcC’  ø«HQóªdG
 »a º``g Oó``é``dG ¿ƒ``HQó``ª``dG É`̀ª`̀«`̀a
 ¿ƒ∏°üëjh  ¿hóYÉ≤àe  ¢SÉ°SC’G
 »a  ´ÉØJQ’G  .âHÉK  ∫ƒNóe  ≈∏Y
 ΩÉY  ∫Ó`̀N  ô«Ñc  πμ°ûH  OGR  Oó©dG
 Oó`̀Y  ¿CG  ø`̀«`̀Hh .zΩÉ``̀©``̀dG  ∞`̀°`̀ü`̀fh
 ò«ª∏àdG  É¡«°†≤j  »àdG  äÉYÉ°ùdG
 PEG  ,≥HÉ°ùdG  ø`̀Y  ∞∏àNG  ó`̀MGƒ`̀dG
 ºμëJ IGOCG OÉªàYG ó©H øe â°ü∏≤J
 ≈`̀ dEG …OÉ```Y ø`̀e zô`̀«`̀≤`̀ dG{ IOÉ`̀«`̀≤`̀ dG
 äÉYÉ°S  OóY  π°üjh  .∂«JÉeƒJhCG
 ¿CG  ¢VôàØªdG  øe  »àdG  ÖjQóàdG

.áYÉ°S 22 ≈dEG ÜQóàªdG É¡«°†≤j

áæ¡ª∏d »eƒμëdG ºYódG QGôªà°SÉH ¿ƒÑdÉ£j ábÉ«°ùdG »HQóe øe OóY

 ôjRh  »ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG  Qó°UCG
 á°VhQ  º°SG  ∫GóÑà°SÉH  G kQGô``̀b  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ≈``̀ dEG  zWonders Kindergarten{

zMiles
 zOf Smiles Kindergarten

.á«ÑæLCG á°Vhôc
 ≈∏Y ó«cCÉàdG  á«fÉãdG  ¬JOÉe  »a  QGô≤dG  øª°†Jh

 ºbQ  Ωƒ°SôªdG  ΩÉμMCÉH  á°VhôdG  ΩGõ`̀à`̀dG  IQhô`̀°`̀V
 á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ¿CÉ°ûH  Ω1998  áæ°ùd  (25)
 G kò«ØæJ  IQOÉ°üdG  äGQGô≤dGh  ,á°UÉîdG  á«ÑjQóàdGh
 áaÉch ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ájQÉ°ùdG ø«fGƒ≤dGh ,¬d
 áª¶fC’Gh óYGƒ≤dGh ,É¡d G kò«ØæJ IQOÉ°üdG äGQGô≤dG
 •hô°ûH  ΩGõàd’G  IQhô°V  ∂dòch  ,É kfƒfÉb  IQô≤ªdG

.…QGRƒdG QGô≤dÉH á≤aôªdG ¢ü«NôàdG

 á```̀«```̀Hô```̀à```̀dG ô``````̀jRƒ``````̀d QGô``````````̀b
á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀LCG á``̀ °``̀VhQ º``°``SG ∫Gó`̀ Ñ`̀ à`̀ °`̀ SÉ`̀ H

 á¶aÉëªdG  ßaÉëe  ¢`̀SCGô`̀J
 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ø``̀H »`̀ ∏`̀Y á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG
 ´ÉªàLG QƒØ°ü©dG ø«°ùëdGóÑY
 á¶aÉëª∏d  »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éªdG
 äÉ``¡``é``dG »`̀∏`̀ ã`̀ª`̀e Qƒ``°``†``ë``H
 AÉ°†YCG øe »dÉgC’Gh á«eƒμëdG
 QƒØ°ü©dG  ócCG  å«M  ,¢ù∏éªdG
 ¢ù∏éªdG  QhO  π«©ØJ  á`̀«`̀ª`̀gCG
 ,ÉfhQƒc  áëFÉéd  …ó°üàdG  »a
 »©ªàéªdG  »``̀Yƒ``̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh
 äGQGRƒ````dGh  äÉ°ù°SDƒªdG  »`̀a
 ∫É``̀ Ñ``̀ bEG IOÉ```̀ jõ```̀ d á``«``eƒ``μ``ë``dG
 ìÉ≤∏dG  ò```NCG  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG
 á`̀YÉ`̀æ`̀ª`̀dG ÜÉ`̀ °`̀ù`̀à`̀c’ ’ƒ``̀°``̀Uh
.øjôëÑdG ≥jôa Éæ∏μa á«YÉªédG
 ´É`̀ Ø`̀ JQG  ¿CG  ≈```̀ dEG  QÉ```°```TCGh
 ΩÉ``̀jC’G »`̀a äÉ`̀HÉ`̀ °`̀UE’G ô`̀°`̀TDƒ`̀e
 Éæe  Ö∏£àj  á«°VÉªdG  á∏«∏≤dG
 É`̀ kbÓ`̀£`̀fG OÉ``̀ °``̀TQE’Gh ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG
 ™«ªL  á«dhDƒ°ùeh  ™`̀bƒ`̀e  ø`̀e
 áÄ«H  »``̀a  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  AÉ``̀°``̀†``̀YCG
 ,™ªàéªdGh  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dGh  π`̀ª`̀©`̀dG
 ∫ƒcƒJôÑdÉH  ΩGõàd’G  ∫ÓN  øe
 á«FÉbƒdG  äGAGôLE’Gh  »ë°üdG
 »æWƒdG  ≥jôØ∏d  ájRGôàM’Gh
 øY  AÖ`̀©`̀dG  ∞«Øîàdh  »Ñ£dG
 ±ƒØ°üdÉH ø«∏eÉ©dG ¢UÉî°TC’G

.á«eÉeC’G
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ωó```̀b ,¬`̀ Ñ`̀ fÉ`̀L ø``̀e
 á``̀ jQÉ``̀ ª``̀ ã``̀ à``̀ °``̀ S’G á``̀ «``̀ª``̀ æ``̀ à``̀ dG
 •É`̀«`̀î`̀dG ΩÉ`̀°`̀ü`̀Y á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dÉ`̀H
 º«¶æJ  ∫ƒ`̀M  É kjQƒ°üJ  É k°VôY
 »°VÉjôdG  øjôëÑdG  Ωƒj á«dÉ©a
 øe  ™`̀°`̀SÉ`̀à`̀dG  »`̀a  ΩÉ≤à°S  »`̀à`̀dG
 QÉμaCGh  ¥ô£H  …QÉédG  ôjGôÑa
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  á`̀«`̀YGó`̀HEG
 ó«H  G kó`̀j{  :QÉ©°T  âëJ  »FôªdG
 å«M  ,zÉ`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  Ωõ¡æd
 øª°V  á`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG  √ò```̀g  »``̀JCÉ``̀J
 OÉªàY’  á¶aÉëªdG  äGQOÉ``̀Ñ``̀e
 ó«cCÉà∏dh  ,á«ë°U  áæjóe  »dÉY
 •É``̀ª``̀fCG õ`̀ jõ`̀©`̀ J á``̀«``̀ª``̀gCG ≈`̀ ∏`̀ Y

 IÉ`̀«`̀M »``̀a »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ∑ƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e ∫Ó```N ø``̀e ,¢``SÉ``æ``dG
 á`̀jò`̀¨`̀à`̀dGh »`̀ fó`̀ Ñ`̀ dG •É`̀°`̀û`̀æ`̀ dG

.áª«∏°ùdG á«ë°üdG
 ¿ÓYEG  á«dÉ©ØdG øª°†àà°Sh
 á≤HÉ°ùe  ΩÉ`̀à`̀N  »`̀a  ø`̀jõ`̀FÉ`̀Ø`̀dG
 »àdGh zøWh Éj ôÑcC’G íHGôdG{
 25 ácQÉ°ûªH ô¡°TCG  3 `d  äóàeG
 õFGƒL ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ,É k≤HÉ°ùàe
 »gh  á≤HÉ°ùªdG  É¡à∏ª°T  iôNCG
 á«ªëdG »a QÉμàHG π°†aCG IõFÉL
 •É°ûædG  á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀eh  á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG
 Iõ`̀FÉ`̀Lh ,∫õ`̀æ`̀ª`̀dG ø`̀e »`̀fó`̀Ñ`̀dG
 íHGôdG áHôéJ ¢VôY »a õ«ªàdG
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY  ô`̀Ñ`̀cC’G

.»YÉªàL’G
 á`̀«`̀dBG  ¢ù∏éªdG  å`̀ë`̀H  É`̀ª`̀c
 á¶aÉëªdG  á∏ªM  QGôªà°SG  ºYO
 á`̀dÉ`̀M á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ ª`̀ d á`̀ «`̀ dÉ`̀ª`̀ °`̀ û`̀ dG
 »a  Ió`̀aGƒ`̀ dG  ádÉª©dG  ®É¶àcG
 ,∑ôà°ûªdG  »YÉªédG  øμ°ùdG
 ∫ÓN  øe  á∏ªëdG  âØ°ûc  å«M
 á«fGó«ªdG  äGQÉ``̀jõ``̀dG  ∞«ãμJ
 øY  ádÉª©dG  øcÉ°ùe  ø`̀e  Oó`̀©`̀d
 ∫ƒcƒJôÑdG äÉØdÉîe øe ójó©dG
 ¢`̀Shô`̀«`̀a á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 ô«jÉ©ªd  äÉØdÉîeh  ,É`̀fhQƒ`̀c
 áª¶æªdG ø«fGƒ≤dG äÉWGôà°TGh
 iód ∑ôà°ûªdG »YÉªédG øμ°ù∏d
 »a  á∏ãªàe  á«eƒμëdG  äÉ¡édG
 ∫É¨°TC’G IQGRh ,áë°üdG IQGRh
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th
 π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh  ,»``̀fGô``̀ª``̀©``̀ dG
 IQGOE’G  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 áÄ«gh  »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG
 πYÉØàH G kó«°ûe ,AÉªdGh AÉHô¡μdG
 áfhÉ©àªdG  á«eƒμëdG  äÉ¡édG
 ∑Óe  áHÉéà°SGh  ,á∏ªëdG  ™`̀e
 í«ë°üàd  áØdÉîªdG  äGQÉ≤©dG

.º¡YÉ°VhCG
 ¬dÉªYCG  ¢ù∏éªdG  ºààNGh
 »a  ¢ù∏éªdG  QhO  á°ûbÉæªH
 »æWƒdG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀∏`̀d  è`̀jhô`̀à`̀dG
 ,á«fÉãdG  ¬àî°ùf  »a  ∞«Xƒà∏d
 25  ∞«XƒJ  ±Gó¡à°SG  á«Ø«ch
 ±’BG  10 ÖjQóJh øWGƒe ∞dCG
 ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ≥jôW øY øjôNBG
 º¡YÓWGh ,áaÉc ™ªàéªdG OGôaCG
 ,è``̀eÉ``̀fô``̀Ñ``̀dG π`̀ «`̀ °`̀UÉ`̀ Ø`̀ J ≈``̀∏``̀Y
 ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SG ≈`̀∏`̀Y º`̀¡`̀©`̀«`̀é`̀°`̀û`̀Jh
 á«ÑjQóàdGh  á«Ø«XƒdG  ¢UôØdG

 .èeÉfôÑdG Égôaƒj »àdG

 áëaÉμªd á«dÉª``°ûdG á¶aÉëªdÉH äÓªëdG QGôªà``°SG
»YÉªédG øμ``°ùdG »a Ió``aGƒdG á``dÉª©dG ®É``¶àcG

 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Qƒ``̀à``̀có``̀dG ¢```̀SCGô```̀J
 áØ«∏N  ∫BG  ó``̀ª``̀MCG  ø``̀H  ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y
 ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch
 ∫hC’G  ´É```̀ª```̀à```̀L’G  ,á```̀«```̀dhó```̀dG
 áμ∏ªe  ø«H  á«FÉæãdG  äGQhÉ°ûª∏d
 ó≤Y …ò```̀ dGh ,Gó``̀æ``̀ch ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »fhôàμdE’G  ∫É°üJ’G  ôÑY  ¢ùeCG
 ÖfÉédG  ¢`̀SCGô`̀J  Éªæ«H  ,»`̀Fô`̀ª`̀dG
 GQó``fÉ``°``S Iô`̀«`̀ Ø`̀ °`̀ù`̀ dG ,…ó``̀æ``̀μ``̀ dG
 ôjRƒdG  ÖFÉf  óYÉ°ùe  ,πjOQÉμe
 Ö``£``≤``dGh É`````````̀HhQhCG ¿hDƒ```̀°```̀û```̀d
 §``̀°``̀ShC’G ¥ô``̀°``̀û``̀dGh »`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG
 á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG IQGRƒ``̀H

.á«ªæàdGh IQÉéàdGh
 OÉ``̀°``̀TCG ,´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó````̀Nh
 óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG
 á≤«KƒdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dÉ`̀H  ,áØ«∏N  ∫BG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG
 á``Ñ``Zô``dGh ,á``≤``jó``°``ü``dG Gó```æ```ch
 ä’É``é``e ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀ d á``dOÉ``Ñ``à``ª``dG
 ,á`̀aÉ`̀c Ió`̀©`̀°`̀UC’G ≈`̀∏`̀Y ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 Góæc  ∞bGƒªd  √ôjó≤J  øY  É kHô©e

 ø`̀eC’Gh  º∏°ùdG  ájÉªëd  áªYGódG

 á∏YÉØdG  É¡àcQÉ°ûeh  ,ø««dhódG

 ,ájôëÑdG áMÓªdG øeCG ¿Éª°V »a

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢UôM  G kó`̀cDƒ`̀e

 á`̀ã`̀«`̀ã`̀ë`̀dG Oƒ``̀¡``̀é``̀dG ∫ò````̀H ≈``̀∏``̀Y

 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  ≥«≤ëJ  π«Ñ°S  »``a

 äÉcGô°ûdG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ,»`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G

 ÉªH  ÜÉ```̀gQE’G  áëaÉμªd  á`̀«`̀dhó`̀dG

 Üƒ©°ûd  QÉgOR’Gh  ΩÓ°ùdG  πØμj

.ºdÉ©dGh á≤£æªdG

 IQGRh  π```̀«```̀ch  QÉ`````̀ °`````̀TCGh 

 ≈dEG  á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG

 ójó©dG Ωó≤j »æWƒdG OÉ°üàb’G ¿CG

 IóYGƒdG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG øe

 õ«côàdG  QÉ``̀WEG  »`̀a  ,Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀dGh
 êÉ``à``fE’G äÉ`̀YÉ`̀£`̀b ™`̀jƒ`̀æ`̀J ≈`̀∏`̀Y
 ábÉ£dGh ,∫ÉªYC’G IOÉjQh ,á«còdG
 É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀ à`̀ dGh ,IOó``̀é``̀à``̀ª``̀ dG
 á```̀jDhQ Ö``̀cGƒ``̀ j É`̀ ª`̀ H ,á``̀«``̀ª``̀bô``̀dG
 ,2030  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  í`̀°`̀VhCG  Éªc
 ájÉªëH  É`̀ k°`̀UÉ`̀N  É`̀ keÉ`̀ª`̀à`̀gG  »`̀dƒ`̀J
 »JCÉJ  áμ∏ªªdG  ¿CÉH  É kgƒæe  ,áÄ«ÑdG
 Ωõà∏J »àdG ºdÉ©dG ∫hO á©«∏W »a
 ,á«dhódG  äÉbÉØJ’Gh  ≥«KGƒªdÉH
 ø««©J ≈dEG Oó°üdG Gòg »a G kô«°ûe
 ,ñÉæªdG  ¿hDƒ°ûd  ¢UÉN  çƒ©Ñe
 ¢ù∏éªdG  äGQOÉ```̀Ñ```̀eh  Oƒ``̀¡``̀Lh
 ¿RGƒàdG  ¿Éª°†d  ,áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G

 .»Ä«ÑdG πeÉμàdGh
 ï«°ûdG  QƒàcódG  ¢Vô©à°SGh
 áØ«∏N  ∫BG  ó``̀ª``̀MCG  ø``̀H  ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y
 á∏eÉ°ûdG  ô«HGóàdGh  äGAGô```̀LE’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡JòîJG  »`̀à`̀dG
 á`̀ë`̀FÉ`̀L äÉ``̀ «``̀YGó``̀ J á``̀¡``̀LGƒ``̀ª``̀d
 ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a

 ôjƒ£Jh  á«ªæJ  á`̀«`̀ª`̀gCG  G kó``̀cDƒ``̀e
 ∫ÉéªdG  »`̀a  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 õ`̀cGô`̀e  QhO  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ,»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

.á«ª∏©dG çÉëHC’G
 óYÉ°ùe  âHôYCG  ,É¡ÑfÉL  øe
 øY Gó`̀æ`̀c á`̀«`̀LQÉ`̀N ô``̀jRh Ö`̀FÉ`̀f
 äÉbÓ©dG ôjƒ£J ≈dEG ÉgOÓH ™∏£J
 ä’ÉéªdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe ™e
 …OÉ`̀jô`̀dG  Qhó`̀dÉ`̀H  kIó«°ûe  ,á`̀aÉ`̀c
 ó«WƒJ  »a  áμ∏ªª∏d  ∫hDƒ°ùªdGh
 ¥ô°ûdG  á≤£æªH  ΩÓ°ùdG  ¢ù°SCG
 ¬æY  äôØ°SCG  Ée  áæªãe  ,§°ShC’G
 èFÉàf  ø``e  äGQhÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG  á`̀dƒ`̀L
 õjõ©J ó«©°U ≈∏Y Iôªãeh áÑ«W
 ,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdG
 ΩGhO  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«æªàe

.AÉªædGh á©aôdG
 ,´ÉªàL’G  ∫Ó`̀N  iô`̀L  Éªc
 ¬`̀LhCG  ôjƒ£Jh  º`̀YO  πÑ°S  åëH
 ≥«°ùæàdGh  »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG
 ÉjÉ°†≤dG  ∞∏àîe  AGREG  ∑ôà°ûªdG

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G πëe

áμ∏ªªdG »a IóYGƒdG ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG ¢Vô©à°SG

Góæch øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H á«FÉæãdG äGQhÉ°ûª∏d ∫hC’G ´ÉªàL’G OÉ≤©fG
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 ÉjÉ°†b  ¬∏c  ºdÉ©dG  »a  äôéa  ÉfhQƒc  á`̀eRCG
 πbC’G ≈∏Y πÑb øe GQÉãe øμj ºd É¡æe ô«ãc ,iôÑc

.ìÉëdE’Gh ìƒ°VƒdG Gò¡H
 ÉjÉ°†≤dG áeRC’G É¡Jôéa »àdG ÉjÉ°†≤dG ø«H øe
 ≈∏Y  á«bÓNCG  ÉjÉ°†b  äôéa  á`̀eRC’G  .á«bÓNC’G
 iƒà°ùe  ≈∏Yh  ,äÉ©ªàéªdGh  OGô`̀aC’G  iƒà°ùe

.πμc »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Yh ,∫hódG äÉeƒμM
 πc  ≈∏Y  á`̀eRC’G  ¿G  ∫ƒ≤dG  øμªj  ΩÉY  πμ°ûH
 ô°ûÑdG  »a  Ée  π°†aG  äô`̀¡`̀XCG  äÉjƒà°ùªdG  √ò`̀g
 .É°†jCG  º¡«a  É`̀e  CGƒ``°``SCGh  ,äÉ`̀«`̀bÓ`̀NGh  º«b  ø`̀e
 ôÑà©J É¡Jôéa »àdG  á«bÓNC’G ÖfGƒédG ¢†©Hh
 ∫ƒ£j  ∫óédG  ¿G  …CG  ,áª∏μdG  ≈æ©ªH  äÓ°†©e

.º°ùM ¿hO ô¶ædG äÉ¡Lh ∞∏àîe øe ¬dƒM
 äô¡XCG  äÉ©ªàéªdGh  OGô`̀aC’G  iƒà°ùe  ≈∏Y
 ºdÉ©dG  ∫hO  πc  »a  Gó`̀L  øjô«ãμdG  ió`̀d  á``̀eRC’G
 ™°Vƒe  É¡à©°Vhh  äÉ`̀ «`̀ bÓ`̀NC’Gh  º«≤dG  π`̀Ñ`̀fG
 á`̀eó`̀≤`̀e ≈````̀dEG â``̀©``̀aO Ó`̀ã`̀e á`````̀eRC’G .QÉ``̀Ñ``̀à``̀N’G
 º«b  πÑfCÉH  ≈∏ëàj  ™ªàéªdG  »a  ÉYÉ£b  ±ƒØ°üdG
 .øWƒ∏dh  ™ªàéª∏d  ÖëdGh  A’ƒ`̀ dGh  á«ë°†àdG
 á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  ø«∏eÉ©dG  GójóëJ  »æ©f
 »a  ø«∏eÉYh  äÉ°Vôªeh  ø«°Vôªeh  AÉÑWCG  øe
 ∫hC’G Ωƒ«dG òæeh øjòdG A’Dƒg .»ë°üdG ´É£≤dG
 »a  ¿ƒfÉØàjh  ô£î∏d  ¿ƒ°Vô©àj  áeRC’G  ´’óf’
 Ée  ≈°übG  ¿ƒdòÑjh  ô«£îdGh  ¢SÉ°ùëdG  º¡∏ªY
 .øjôNB’G áeÓ°S πLG øe ábÉWh ó¡L øe º¡jód
 ¿G  øμªj  ’  ¿Éaô©dGh  AÉaƒdGh  ôμ°ûdG  äÉª∏c  πc

.º¡≤M A’Dƒg »aƒJ
 âfÉc  äÉ©ªàéªdGh  OGô``̀ aC’G  iƒà°ùe  ≈∏Y
 äÉ«bÓNGh  Éª«b  ∞°ûàμæd  É°†jCG  áÑ°SÉæe  áeRC’G
 Éæ°UôMh  ÉæJô°SC’  ÉæÑëH  ≥∏©àJ  á∏«Ñf  á«fÉ°ùfEG

.∂dP πLG øe »fÉØàdG ≈æ©eh º¡àeÓ°S ≈∏Y
 Éª«b á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG ≈``̀ dEG á```̀eRC’G â`̀©`̀aO É`̀°`̀†`̀jCGh
 ,ΩÉY πμ°ûH ∞JÉμàdGh øeÉ°†àdG πãe äÉ«bÓNGh
 Ghó≤a øªdh AGô≤Ø∏d ¢UÉN πμ°ûH ¿ƒ©dG ój óeh

.äGòdÉH AÉ£°ùH ∫ÉªY øe º¡ØFÉXh
 »∏ëJ  ø`̀Y  É`̀°`̀†`̀jCG  âØ°ûc  á````̀eRC’G  ¿G  ô`̀«`̀Z
 ∂dP ∫Éãe .á«fÉ°ùfEG  ’ á«Ñ∏°S äÉ«bÓNCÉH ¢†©ÑdG
 .áeRCÓd ’Ó¨à°SG QÉ©°SC’G ™aQ ≈dEG  GhCÉéd øjòdG
 ¿ƒKôàμj ’ øjòdG ¿hôà¡à°ùªdG É°†jCG A’Dƒg øeh
 ¿ƒ°Vô©jh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H  ΩGõàd’ÉH

.ô£î∏d ™ªàéªdG
 äô`̀¡`̀XCG  º`̀dÉ`̀©`̀dG  äÉ`̀eƒ`̀μ`̀M  iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Yh
 á∏«Ñf  á«fÉ°ùfEG  äÉeƒμëdG  √ò`̀g  øe  É`̀jCG  á``̀eRC’G
 É¡©e  RhÉéàJ  ¿G  ≈`̀ dEG  ≈©°ùJh  É¡Hƒ©°ûH  ºà¡J
 øe É````jGh ,É``̀gÉ``̀Yô``̀Jh É`̀¡`̀ª`̀Yó`̀Jh äÉ`̀Hƒ`̀©`̀°`̀ü`̀dG
 äÉ«bÓNC’Gh  º«≤dG  √ò¡H  ≈∏ëàJ  ’  äÉeƒμëdG

.É¡Hƒ©°T ∫ÉëH çôàμJ ’h
 πeCÉàæd ,á¨dÉÑe hCG õ«ëJ …CG ¿hO øeh ,Óãe

 ´’ó`̀fG  òæe  øjôëÑdG  áeƒμMh  IOÉ«b  ¬à∏©a  Ée
 áeƒμëdGh IOÉ≤∏d øμj ºd ∫hC’G Ωƒ«dG òæe .áeRC’G
 ø«æWGƒªdG áeÓ°S ø«eCÉJ ’EG  ∫É¨°ûfG ’h qºg øe
 ’EGh  ,á°ShQóe  áªμëe  §£N  ≥ah  ø«ª«≤ªdGh

.º¡æY á«°û«©ªdG AÉÑYC’G ∞«ØîJ
 ºdÉ©dG »a ÉfhQƒc äÉMÉ≤d ™jRƒJ AóH òæeh
 »a zìÉ≤∏dG  äÉ«bÓNG{  í∏£°üe QƒØdG  ≈∏Y ô¡X
 §ÑJôJ  »bÓNCG  ™HÉW  äGP  äÓ°†©e  ≈dEG  IQÉ°TEG
 äÉ©ªàéªdGh OGôaC’G iƒà°ùe ≈∏Y AGƒ°S ìÉ≤∏dÉH

.ΩÉ©dG »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y hCG
 ìÉ≤∏dG  »≤∏J  â∏©L  ∫hó``dG  πc  ¿G  ±hô©e
 .¬«≤∏J ¢†aôj hCG πÑ≤j ¿G OôØ∏d ¿G …CG ÉjQÉ«àNG
 ìÉ≤∏dG  »≤∏J  ¿Éc  GPEG  .á«bÓNCG  á∏°†©e  Gòg  QÉKG
 »a  øjôNB’G  ¥ƒ≤M  øY  GPÉªa  ,á«°üî°T  ájôM
 ájôëH  ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀dG  øμªj  π`̀g  ≈æ©ªH  .?™ªàéªdG
 …ODƒ`̀j  ìÉ≤∏d  ¬«≤∏J  Ωó`̀Y  ¿É`̀c  GPEG  Éæg  ¢üî°ûdG
 ?ô£î∏d  º¡JÉ«M  ¢†jô©Jh  øjôNBG  áHÉ°UEG  ≈`̀dEG
 OôØdG ájôM{ ádƒ≤e ádÉëdG √òg ≈∏Y ≥Ñ£æJ ’CGh
 á∏°†©e  √òg  ?øjôNB’G  ájôM  OhóM  óæY  »¡àæJ

.z¿B’G ≈àM πM ÓH IQÉãe á«bÓNCG
 ¢üîd ó`̀≤`̀a »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y É``̀eG
 á∏°†©ªdG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG
 GôNDƒe ∫Éb ø«M ºdÉ©dG É¡¡LGƒj »àdG á«bÓNC’G
 ¿Éc  .z»KQÉc  »bÓNCG  π°ûa  ÉØ°T  ≈∏Y{  ºdÉ©dG  ¿G
 á«∏ª©H  ≥∏©àj  Éª«a  »bÓNC’G  π°ûØdG  ≈dEG  ô«°ûj
 ≈©°ùJ  å«M  ,É¡àdGóY  Ωó`̀Yh  äÉMÉ≤∏dG  ™jRƒJ
 QÉãÄà°S’G  ≈dEG  äÉMÉ≤∏d  áéàæªdGh  á«æ¨dG  ∫hódG
 …CG  ¿hO  ø`̀e  ’hCG  É¡fÉμ°S  äÉ`̀LÉ`̀M  á«Ñ∏Jh  É¡H

.Iô«≤ØdG ∫hódG äÉLÉ«àM’ QÉÑàYG
 É¡jód á«æ¨dG ∫hódG ¿C’ á«bÓNCG á∏°†©e √òg
 »JÉ«fÉμeG  ∫Ó¨à°SG  »≤M  øe  ¬fG  ∫ƒ≤j  ≥£æe
 ÉfG â°ùdh ¬JÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh ’hCG »Ñ©°T áeóîd

.Iô«≤ØdG ∫hódG äÉeRCG øY ádhDƒ°ùªdG
 »©bGhh  »bÓNCG  ≥£æe  ¬∏HÉ≤j  ≥£æªdG  Gòg
 á«æ¨dG  ∫hó`̀dG  øe  á«fÉfC’G  √òg  ¿G  ∫ƒ≤j  É°†jCG
 áé«àf  øe  ¬d  ¿ƒμj  ød  Iô«≤ØdG  ∫hó`̀dG  ¿ÉeôMh
 .¬∏c  ºdÉ©dÉH  QGô°V’Gh  AÉHƒdG  óeG  ádÉWEG  iƒ°S
 ø«M  áë°üdG  áª¶æe  ¬«∏Y  í∏J  É`̀e  ƒ`̀g  Gò``̀gh

.äÉMÉ≤∏dG ™jRƒJ »a ±É°üfE’ÉH ÖdÉ£J
 π`̀cÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  √ò````̀g  IQÉ``````̀KG  ,∫É`````̀M  …CG  ≈``̀∏``̀Y
 á`̀eRCÉ`̀H  â£ÑJQG  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀bÓ`̀NC’G  äÓ°†©ªdGh
 ¬`̀JGP  ó`̀M »`̀a  ôÑà©j É`̀¡`̀dƒ`̀M ∫ó``é``dGh É``fhQƒ``c
 ÉjÉ°†b  ≈`̀dEG  ¬∏c  ºdÉ©dG  ¬Ñæj  ƒg  .É«HÉéjEG  Gô`̀eG
 ∞bƒe  ¬d  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  á«bÓNCG  äÓ°†©eh

.É¡æe

ÉfhQƒc øeR »a á«bÓNCG äÓ°†©e
√ôgR ó«°ùdG  ™bh  :(Ü  ±  CG)  -  ø£æ°TGh

 ¿ójÉH  ƒ`̀L  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ¢ù«FôdG
 º`̀«`̀°`̀SGô`̀e á``KÓ``K AÉ``̀KÓ``̀ã``̀dG Ωƒ```̀j
 ≈∏Y  πª©dG  Éeõà∏e  Iôé¡dG  ∫ƒM
 á«bÓN’G  QÉ`̀©`̀dG  á`̀ª`̀°`̀Uh{  ƒëe
 ø`̀Y á```̀KhQƒ```̀ª```̀dG zá``̀ «``̀ æ``̀Wƒ``̀ dGh
 á≤∏©àªdGh  ÖeGôJ  ódÉfhO  ¬Ø∏°S
 øjôLÉ¡ªdG  äÓFÉY  ±’BG  π°üØH
 IóëàªdG  äÉ``j’ƒ``dG  Ohó``̀M  óæY
 ºÄà∏j  º`̀d  2018  »`̀a  á«HƒæédG
 .¿B’G  ≈`̀à`̀M  É`̀¡`̀æ`̀e  ¢`̀†`̀©`̀H  π`̀ª`̀°`̀T
 ≈∏Y º`̀«`̀°`̀SGô`̀ª`̀dG  ó```̀MCG  ¢`̀ü`̀æ`̀jh
 ójóëJ  ∞∏μe  πªY  ≥jôa  π«μ°ûJ
 ’ ÉÑjô≤J πØW 600 óLGƒJ ¿Éμe
 .º¡JÓFÉY øY ø«∏°üØæe ¿ƒdGõj

 ™`̀bƒ`̀j ƒ```̀gh ¿ó``̀jÉ``̀ H ó`````̀cCGh
 º«°SGôªdG  √òg  ≈dhC’G  ±ôMC’ÉH
 ø°SCG ’ ÉfCG{ …ƒ°†«ÑdG ÖàμªdG »a
 äÉ°SÉ«°S  »¨dCG  πH  GójóL  ÉfƒfÉb
 Iô«NC’G IQGOE’G{ GócDƒe ,záÄWÉN
 ø`̀°`̀†`̀M ø```̀e ’É````Ø````WCG â``̀Yõ``̀à``̀fG
 …CG  Oƒ``Lh  ¿hO  ø`̀e  ..º¡JÓFÉY
 ≈°†eh  .zÉ≤M’  º¡∏ª°T  º∏d  á£N
 ôãcCG  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG{  ∫ƒ≤j
 ΩÉ¶f ™`̀e GQÉ```̀gORGh Iƒ``bh É`̀æ`̀eCG
 .z»fÉ°ùfEGh »fÓ≤Yh º«∏°S Iôég
 á©LGôªd  äÉª«∏©J  Qó`̀°`̀UCG  ƒ`̀gh
 ΩÉ`̀ eCG  áYƒ°VƒªdG  ≥`̀FGƒ`̀©`̀dG  π`̀c
 øe  êÉeóf’Gh  á«fƒfÉ≤dG  Iôé¡dG
 ∫ÓN  ájQƒ¡ªédG  IQGOE’G  πÑb

 .Iô«NC’G ™HQC’G äGƒæ°ùdG

 hQó`̀fÉ`̀î`̀«`̀dCG ≈```dEG Oƒ`̀©`̀«`̀°`̀Sh
 ¢ù∏ée  ¬àÑK  …ò``̀dG  ¢`̀SÉ`̀cQƒ`̀jÉ`̀e
 Gô``̀jRh AÉ`̀KÓ`̀ã`̀dG Ωƒ``̀j ñƒ`̀«`̀°`̀û`̀dG
 √ò`̀g ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J »``̀∏``̀NGó``̀dG ø``̀eCÓ``̀d
 ¢ùcQƒjÉe  Qóëàjh  .äÉª«∏©àdG
 øe øjôLÉ¡e á∏FÉY øe (ÉeÉY 61)
 π°Uhh ÉfÉaÉg »a ódh ƒgh ÉHƒc
 .IóëàªdG  äÉ``̀j’ƒ``̀dG  ≈``̀ dEG  Ó`̀Ø`̀W
 øe  ¢üî°T  ∫hCG  ¢`̀SÉ`̀cQƒ`̀jÉ`̀eh

 ≈dƒàj  á«æ«J’  á«μjôeCG  ∫ƒ`̀°`̀UCG
 É°†jCG  ±ô°ûJ  ôÑμdG  Gò¡H  IQGRh
 äÉj’ƒdG »a Iôé¡dG á°SÉ«°S ≈∏Y

 .IóëàªdG
 ≈````̀dhC’G ¬`̀à`̀ª`̀¡`̀e ¿ƒ`̀μ`̀ à`̀ °`̀Sh
 ΩóY{  á°SÉ«°S  ÖFGƒ°T  í«ë°üJ
 É¡JóªàYG »àdG zπeÉμdÉH íeÉ°ùàdG
 óæY Ö``̀eGô``̀ J  ó```̀dÉ```̀fhO  á`̀eƒ`̀μ`̀M
 .2018 ΩÉ``Y ™`̀«`̀HQ »`̀a Ohó`̀ë`̀ dG

 É`̀¡`̀JQÉ`̀KCG »`̀à`̀dG äÉ````̀fGO’G ΩÉ```̀ eCGh
 ±ƒØ°U  »a  ≈àM  á°SÉ«°ùdG  √òg
 ÖeGôJ ≈∏îJ …Qƒ¡ªédG ÜõëdG
 ∫ÉØWC’G äÉÄe ¿CG ’EG É¡æY É©jô°S

 .º¡jhP ™e ó©H Gƒ©ªàéj ºd
 âëJ  πª©dG  ≥jôa  ∞∏μ«°Sh
 ó`̀jó`̀ë`̀J ¢``̀SÉ``̀cQƒ``̀jÉ``̀e ±Gô```̀°```̀TEG
 º∏d ∫ƒ`̀∏`̀M ìGô``̀à``̀bGh äÓ`̀FÉ`̀©`̀ dG
 äÉ````̀ fhPG ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀J ó``̀ b É`̀¡`̀∏`̀ª`̀°`̀T

 πgCÓd  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ∫ƒNód
 äGRÉ`̀LEG  QGó°UEG  hCG  øjOhô£ªdG
 ≈`̀∏`̀Y ¿ƒ``ª``«``≤``j ø``̀jò``̀∏``̀d á```̀ eÉ```̀ bEG
 ô«Z á≤jô£H á«μjôeC’G  »°VGQC’G

 .á«fƒfÉb
 Éeƒ°Sôe  É°†jCG  ¿ójÉH  ™bhh
 .»∏°UC’G  øjôLÉ¡ªdG  ó∏H  ∫ƒ`̀M
 π«©ØJ  IOÉ````̀YEG  ≈```dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀Ñ`̀a
 ±ó¡j  ,ájOÉ°üàb’G  äGóYÉ°ùªdG
 äGƒ`̀æ`̀b IOÉ````̀ YEG ≈```̀dEG Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG
 ∫Ó`̀N ø``̀e á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG Iô`̀é`̀¡`̀ dG
 ∫ƒNódG  äGô«°TCÉJ  íæe  ø«°ùëJ
 ÉμjôeCG  øe  ø«æWGƒªd  É°Uƒ°üN
 ΩÉ¶f »a …QòL ô««¨Jh ≈£°SƒdG
 á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ∫É`̀bh  .Aƒé∏dG
 »a  øμæ«∏H  »`̀fƒ`̀à`̀fG  »`̀μ`̀jô`̀eC’G
 »°SÉ°SCG  »dhódG  ¿hÉ©àdG{  ¿É«H
 á``æ``eBG Iô``̀é``̀g á`̀«`̀∏`̀ª`̀Y ¿É`̀ª`̀ °`̀†`̀ d
 GócDƒe  ,zá«fÉ°ùfEGh  áWƒÑ°†eh
 ™e πª©à°S IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿CG
 ¿Éª°†d{  ≈£°SƒdG  ÉμjôeCG  ∫hO

 .zäÓFÉ©dG IóMh
 ±ó¡«a  ådÉãdG  Ωƒ°SôªdG  ÉeCG
 øjôLÉ¡ªdG  êÉ`̀eó`̀fG  õjõ©J  ≈`̀ dEG
 »a »`̀fƒ`̀fÉ`̀b π`̀μ`̀°`̀û`̀H ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dG
 ¢`̀ü`̀æ`̀jh .Ió``ë``à``ª``dG äÉ```̀j’ƒ```̀dG
 ô`̀ ã`̀ cCG ¢`̀ù`̀«`̀æ`̀é`̀à`̀dG π``̀©``̀L{ ≈`̀ ∏`̀ Y
 ¢üî°T  ø«jÓe  á©°ùàd  ádƒ¡°S
 á«°ùæédG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ø«∏gDƒe
 ∫É``b É```e Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H zá``̀ «``̀μ``̀ jô``̀eC’G

 .QÉÑc ¿ƒ«μjôeCG ¿ƒdhDƒ°ùe

 ƒëªd  Iô``é``¡``dG  ∫ƒ```̀M  º`̀ «`̀ °`̀ SGô`̀ e  ™```̀bh  ¿ó``̀jÉ``̀ H
 äÓ`̀ FÉ`̀ Y π`̀°`̀ü`̀Ø`̀H á`̀∏`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dG zQÉ``̀ ©``̀ dG á``ª``°``Uh{

(Ü ± CG) .Iôé¡dG ∫ƒM º«°SGôªdG ¬©«bƒJ ∫ÓN »μjôeC’G ¢ù«FôdG |

 ¬Lh :ä’É`̀cƒ`̀ dG  - ¿ƒ`̀é`̀fGQ
 ΩÉ¡J’G  ¢`̀ù`̀eCG  »eQƒÑdG  AÉ°†≤dG
 ó©H  »°ûJ  ƒ°S  ¿É`̀°`̀S  è```fhCG  ≈``̀dEG
 ìÉWCG  …òdG  ÜÓ≤f’G  ≈∏Y  ø«eƒj
 ¿É«°ü©d äGƒYódG ójGõàJ Éª«a É¡H
 AÉÑWCG  É¡eó≤àjh  OÓÑdG  »a  »fóe

.á«Ñ£dG ºbGƒ£dG OGôaGh
 ≈```̀ ¡```̀ fCG ¢```̀û```̀«```̀é```̀dG ¿É`````````̀ch
 ∫É≤àf’G  ÅLÉØe  πμ°ûH  ø«æK’G
 OÓ`̀Ñ`̀dG »`̀ a ¢`̀û`̀¡`̀dG »`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG
 Ióªd  ÇQGƒ`̀£`̀dG  ádÉM  ¢Vôa  ôÑY
 áeƒμëdG  á°ù«FQ  π`̀≤`̀à`̀YGh  áæ°S
 ƒ°S  ™bGƒdG  ô`̀eC’G  ºμëH  á«fóªdG
 øe  ø``̀jô``̀NBG  ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀eh  »°ûJ
 πLCG øe á«æWƒdG á£HGôdG{ É¡HõM

.zá«WGô≤ªjódG
 º°SÉH ≥WÉf ƒgh ƒJ »c OÉaCGh
 áªμëe ¿CG á«æWƒdG á£HGôdG ÜõM
 ¿É°S  è``̀fhCG  ≈`̀ dEG  â¡Lh  á«eQƒH
 ¿ƒfÉb  ∑É`̀¡`̀à`̀fG{  áª¡J  »°ûJ  ƒ°S
 zô`̀jó`̀°`̀ü`̀à`̀dGh OGô`̀ «`̀ à`̀ °`̀ S’G ∫ƒ```M
 π«Ñ°S  ≈`̀∏`̀Y  É`̀¡`̀Ø`̀«`̀bƒ`̀à`̀H  äô````̀ eCGh

 .ôjGôÑa 15 ≈àM z•É«àM’G
 ø`̀jh ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG É``̀eCG
 ƒ¡a É`̀ °`̀†`̀ jCG  ±ƒ``̀bƒ``̀ª``̀dG  â`̀æ`̀«`̀«`̀e
 ∫ƒM ¿ƒfÉb ∑É¡àfG áª¡àH ≥MÓe
 Ö°ùëH ,á«©«Ñ£dG çQGƒμdG IQGOEG

 .ƒJ »c ∫Éb Ée
 ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e á``̀ª``̀gGó``̀e äô`````̀Lh
 âªJh  á«æWƒdG  á£HGôdG  ÖJÉμe

 .ÜõëdG ∫Éb Éªc ≥FÉKh IQOÉ°üe
 ¿ƒ`̀∏`̀eÉ`̀Yh AÉ``̀Ñ``̀WCG ¢`̀†`̀aô`̀jh
 ¿ƒ©°†j  »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀ dG  »``̀a
 »a  ’EG  π`̀ª`̀©`̀dG  AGô``̀ª``̀M  äGQÉ``̀°``̀T
 ∫Ébh  .áFQÉ£dG  á«Ñ£dG  ä’É`̀ë`̀dG
 »a ∫hDƒ°ùe ƒgh ø«e ¿É°S èfhCG
 »a  ôjô°S  áFÉe  º°†j  ≈Ø°ûà°ùe
 iƒ°S  ™«£f  ød{  …GƒLÉe  á≤£æe
 ,zÉ«WGô≤ªjO  áÑîàæªdG  áeƒμëdG
 èFÉàf  ≈∏Y  ¢û«édG  èàëj  Éª«a
 »`̀à`̀dG á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG äÉ`̀HÉ`̀î`̀à`̀ f’G
 É¡«a  â≤≤Mh  ôÑªaƒf  »`̀a  äô`̀L
 .Gô«Ñc  GRƒ``̀a  á«æWƒdG  á`̀£`̀HGô`̀dG
 »Ñ£dG  ºbÉ£dG  øe  OGô`̀aCG  ™ªéJh
 ΩÉeCG  ΩÉ©dG ¿ƒéfGQ ≈Ø°ûà°ùe »a
 áKÓãH  á«ëJ  Gƒ``¡``Lhh  ≈æÑªdG
 ≥Ñ°S  áehÉ≤e  IQOÉ`̀H  »a  ,™HÉ°UCG
 ¿ƒÑdÉ£ªdG ¿ƒ£°TÉædG ÉgóªàYG ¿CG
 hCG  ≠fƒc  ≠fƒg »a  á«WGô≤ªjódÉH
 ≈YóJ áYƒªée â≤∏WCGh  .ófÓjÉJ
 ≈∏Y  z»`̀fó`̀ª`̀dG  ¿É«°ü©dG  á`̀cô`̀M{
 ¢ùeCG ìÉÑ°U ó©J âJÉHh ∑ƒÑ°ù«a

.∑ôà°ûe ∞dCG 160 ƒëf
 π`̀©`̀Ø`̀dG  OhOQ  QÉ``````̀WEG  »````̀ah

 AGQRh  ôÑY  á∏°UGƒàªdG  á«dhódG
 ¢ùeCG  ™Ñ°ùdG  áYƒªée  á«LQÉN
 ÜÓ≤f’G AGRG zójó°ûdG º¡≤∏b{ øY
 ¥hóæ°U  ôÑY  ∂dòc   .É`̀eQƒ`̀H  »`̀a
 AGRG  z≠dÉH  ≥∏b{ øY »dhódG  ó≤ædG
 ≈∏Y πªàëªdG çGóMC’G √òg ô«KCÉJ
 É°SÉ°SCG  Qô°†àªdG  OÓÑdG  OÉ°üàbG
-ó«aƒc AÉHh áeRCG AGôL øe Gô«ãc
 3100h  á`̀HÉ`̀°`̀UEG  ∞``dCG  140)  19

 ó`̀≤`̀æ`̀dG ¥hó`̀ æ`̀ °`̀U ¿É````ch .(IÉ`````̀ah
 IóYÉ°ùe  »°VÉªdG  ô¡°ûdG  π`̀°`̀SQCG
 Q’hO  ¿ƒ«∏e  350  áª«≤H  áFQÉW
 ≈∏Y É`̀¡`̀Jó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀d  É``̀eQƒ``̀H  ≈````̀dEG
 ÉYO  ¬à¡L  ø`̀e   .AÉ`̀ Hƒ`̀ dG  áëaÉμe
 ¿ÉL  »°ùfôØdG  á«LQÉîdG  ô`̀jRh
 OÉ`̀ë`̀J’G ¢`̀ù`̀eCG ¿É``jQOƒ``d ∞``̀jEG -
 ¢Vôa »a zô«μØàdG{ ≈dEG »HhQhC’G
 ø«jôμ°ù©dG  ≈∏Y  IójóL  äÉHƒ≤Y

 Gƒ©aôj  º`̀d  ∫É`̀M  »`̀a  ø««eQƒÑdG
.ÇQGƒ£dG ádÉM

 »`̀dhó`̀dG  ø```eC’G  ¢ù∏ée  ó≤Y
 »a É``̀FQÉ``̀W É`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀LG AÉ``̀KÓ``̀ã``̀dG
 øe  øμªàj  ºd  ¬æμd  ,á≤∏¨e  á°ù∏L
 ∫Ébh  .∑ôà°ûe  ¢üf  ≈∏Y  ¥ÉØJ’G
 øY  ∞°ûμdG  ¢`̀†`̀aQ  »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀HO
 ∫Gõ`̀J  ’  äÉ`̀°`̀VhÉ`̀Ø`̀ª`̀dG  ¿EG  ¬`̀ª`̀°`̀SG

.ájQÉL

 ¿É`̀ °`̀ S è``````̀ fhCG ≈`````̀ dEG ΩÉ````¡````J’G ¬``̀«``̀Lƒ``̀J ..É````̀ eQƒ````̀ H
»`̀ fó`̀ e ¿É`̀ «`̀ °`̀ ü`̀ ©`̀ d äGƒ````̀Yó````̀dG ó```̀ jGõ```̀ Jh »`̀ °`̀ û`̀ J ƒ``̀°``̀S

(Ü ± CG) .ÜÓ≤f’G ≈∏Y ÉLÉéàMG »fGhC’G ≈∏Y ¿ƒbô£j »°ûJ ƒ°S ¿É°S QÉ°üfCG |

 Gô°üæY  19  πàb  :(Ü  ±  CG)  -  ähô«H
 ø«dGƒªdG  ø«ë∏°ùªdGh  ΩÉ¶ædG  äGƒ`̀b  øe
 ¬ qæ°T  ójóL  Ωƒég  »a  AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ùeCG  É¡d
 »a  (¢``̀û``̀YGO)  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  á`̀ dhó`̀ dG  º«¶æJ
 Ée  ≥`̀ah  ,OÓÑdG  §°Sh  »a  ájOÉÑdG  á≤£æe

 .¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd …Qƒ°ùdG ó°UôªdG OÉaCG
 áfhB’G  »a  ±ô£àªdG  º«¶æàdG  ó q©°üjh
 äGƒ`̀b  ≈∏Y  ¬JÉªég  Iô`̀«`̀Jh  ø`̀e  Iô`̀«`̀NC’G
 áHƒ©°U  ø«∏∏ëe  ≥ah  ¢ùμ©j  Ée  ,ΩÉ¶ædG
 §°ûæJ  »àdG  √ÉjÓN  ≈∏Y  kÉ«FÉ¡f  AÉ°†≤dG
 ¥ô°T  ø`̀e  IóàªªdG  ájQƒ°ùdG  á`̀jOÉ`̀Ñ`̀dG  »`̀a
 k’ƒ°Uh  (§°Sh)  ¢üªMh  IÉªM  »¶aÉëe
 Qhõ``̀dG ô``̀jO á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ¥ô`̀°`̀T ≈`̀°`̀ü`̀bCG ≈```dEG

 .(¥ô°T)
 âZÉÑe  Ωƒ`̀é`̀g{  ø`̀Y  ó°UôªdG  OÉ```̀aCGh
 ó°V  zá`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  á``dhó``dG  º«¶æàd  ó`̀jó`̀L
 ø«dGƒe  ø«ë∏°ùeh  ΩÉ¶ædG  äGƒ≤d  ™bGƒe
 19  πà≤e  øY  ôØ°SCG  Ée  IÉªM  ¥ô°T  »a  É¡d
 áë∏°ùe  áYƒªée  øe  11  º¡æ«H  ,kGô°üæY
 äÉcÉÑà°TG  Ωƒé¡dG  ô`̀KEG  â©dófGh  .á«∏ëe
 •ƒ≤°S  øY  äôØ°SCG  ,ø«aô£dG  ø«H  áØ«æY
 ≥ah ,±ô£àªdG  º«¶æàdG  ±ƒØ°U »a ≈∏àb

 .ºgOóY ≥«KƒJ øe øμªàj ºd ,ó°UôªdG
 ÉgóqÑμJ  »àdG  áMOÉØdG  ôFÉ°ùîdG  ºZQh
 É`̀jQƒ`̀°`̀S äGƒ````̀ b ¿Ó`````̀YEG ™``̀ e kÉ`̀ °`̀Uƒ`̀ °`̀ü`̀N
 á`̀jOô`̀c π`̀FÉ`̀°`̀ü`̀a ±Ó``̀à``̀FG ,á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG

 2019 ¢SQÉe »a ,ø£æ°TGh ¬ªYóJ á«HôYh
 ±ô£àªdG  º«¶æàdG  π°UGƒj  ,¬«∏Y  AÉ°†≤dG
 ¢û«édG  ó`̀°`̀V  ±Gõ`̀æ`̀à`̀ °`̀SG  Üô``̀M  ¢`̀Vƒ`̀N
 á¡L  øe  ¬d  ø«dGƒªdG  ø«∏JÉ≤ªdGh  …Qƒ°ùdG

 .á«fÉK á¡L øe ájOôμdG äGƒ≤dGh
 ,º«¶æàdG  äÉªég  Iô«Jh  OÉ`̀jORG  ™eh
 ìô°ùe ≈```dEG  á`̀jQƒ`̀°`̀ù`̀dG  á`̀jOÉ`̀Ñ`̀ dG  â`̀dƒ`̀ë`̀J
 ø«jOÉ¡édG  ø`̀«`̀H  kÉ°Uƒ°üN  äÉ`̀cÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀T’

 .kÉ«°ShQ áeƒYóªdG ΩÉ¶ædG äGƒbh
 ≈∏Y  ¬JÉªég  »`̀a  º«¶æàdG  ≥∏£æjh
 »a ¬æ q°üëJ •É≤f øe ,kGójóëJ ΩÉ¶ædG äGƒb
 »àdG á«°ShôdG äGQÉ¨dG ºZQ ,ájOÉÑdG á≤£æe
 kÉªYO ôNB’Gh ø«ëdG ø«H ¬©bGƒe ±ó¡à°ùJ

 äÉ«∏ª©H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  á«eƒμëdG  äGƒ≤∏d
 øe  ó`̀ë`̀ dG  ±ó`̀¡`̀H  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG  »``̀a  §«°ûªJ

 .Qó°üªdG ≥ah ,ø«jOÉ¡édG äÉªég
 ,019 ¢``SQÉ``e ò`̀æ`̀e ó`̀°`̀Uô`̀ª`̀dG  ≥```̀Khh
 ΩÉ¶ædG  äGƒ``̀b  ø`̀e  kGô°üæY  1270  πà≤e
 ôãcCG  øY  kÓ°†a  É¡d  ø«dGƒªdG  ø«ë∏°ùªdGh
 .∑QÉ©ªdGh äÉªé¡dG AGôL …OÉ¡L 700 øe
 ¬`̀Y’ó`̀fG òæe É`̀jQƒ`̀°`̀S »`̀a ´Gõ`̀æ`̀dG ô`̀Ø`̀°`̀SCGh
 ∞dCG  387  øe  ôãcCG  øY  ,2011  ΩÉ©dG  »a
 á«àëàdG  ≈æÑdG  ±Gõæà°SG  ≈dEG  iOCGh  ,π«àb
 áà°S  øe  ôãcCG  ójô°ûJ  øY  GóY  ,OÉ°üàb’Gh
 5^5 ô«é¡Jh ,OÓÑdG πNGO …Qƒ°S ø«jÓe

.IóëàªdG ºeC’G ≥ah ,É¡LQÉN ø«jÓe

¢ûYGO º«¶æàd Ωƒ``ég »a ¬``d ø«dGƒeh …Qƒ``°ùdG ¢û«édG ø``e Ó``«àb 19

 É«côJ ¢ùeCG ôjô≤J »a ¢ûJhh ¢ùàjGQ øeƒ«g áª¶æe âª¡JG :ä’ÉcƒdG - ähô«H
 º¡∏≤fh  ÉjQƒ°S  ¥ô°T  ∫Éª°T  øe  É kæWGƒe  63  ∫É≤àYÉH  É¡d  á«dGƒe  ájQƒ°S  πFÉ°üah
 ≈dEG É¡àHƒ≤Y π°üJ ób º¡àH zÉ k«Ø°ù©J{ º¡àªcÉëªd É¡«°VGQCG ≈dEG zá«Yô°T ô«Z{ á≤jô£H

 .IÉ«ëdG ióe øé°ùdG
 ÜGƒéà°S’Gh  π≤ædG  äÓé°S  É¡æ«H  ,É¡«∏Y  â©∏WG  ≥FÉKh  øY  áª¶æªdG  âØ°ûch
 á©HÉJ áë∏°ùe áYƒªéeh á«côàdG äÉ£∏°ùdG ¿CÉH ó«ØJ ,á«ÑW ôjQÉ≤Jh ΩÉ¡J’G íFGƒdh
 ø«H  ø«jQƒ°ùdG  â∏≤àYG  ,É¡d  á«dGƒe  πFÉ°üa  ±ÓàFG  ƒgh  …Qƒ°ùdG  »æWƒdG  ¢û«é∏d

 .ÉjQƒ°S ¥ô°T ∫Éª°T »a ø«©dG ¢SCGQ »a 2019 ôÑª°ùjOh ôHƒàcCG
 å«M  ,É«côJ  »a  RÉéàM’G  ≥aGôe  ≈dEG  ,ÜôYh  OGôcCG  ºgh  ,∫ÉLôdG  π≤ of{  âdÉbh
 ºZQ ,»côàdG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb ÖLƒªH É kª¡J á«FÉ°†≤dG á≤MÓªdG äÉ£∏°S º¡«dEG â¡Lh

 .zÉjQƒ°S »a âÑμ oJQG áeƒYõªdG ºFGôédG q¿CG
 IóMh ¢†jƒ≤J â∏ª°T º¡àdG{ q¿CG ,áª¶æªdG ≥ah á«ª°SôdG á«côàdG äÉØ∏ªdG ô¡¶Jh

 πμ°ûH{ óæà°ùJh .zπà≤dGh á«HÉgQEG áª¶æe ≈dEG ÜÉ°ùàf’Gh ,á«ª«∏bE’G É¡àeÓ°Sh ádhódG
 ájÉªM  äGóMh  ™e  äÉbÓY  º¡jód  øjõéàëªdG  q¿CÉH  áàÑãe  ô«Z  äGAÉYOG  ≈dEG  »°SÉ°SCG
 …OôμdG  ÜõëdG  ,»WGô≤ªjódG  OÉëJ’G  Üõëd  ájôμ°ù©dG  ´GQò`̀dG  ,zájOôμdG  Ö©°ûdG

 .ÉjQƒ°S »a RôHC’G
 G kOGóàeG  Éªgó©Jh  zá«HÉgQEG  áª¶æe{  ájOôμdG  äGóMƒdGh  ÜõëdG  Iô≤fCG  ôÑà©Jh

 .Oƒ≤Y òæe É¡«°VGQCG ≈∏Y G kOôªJ ¢Vƒîj …òdG »fÉà°SOôμdG ∫Éª©dG Üõëd
 ôHƒàcCG »a ¬àæ°T ™°SGh Ωƒég ôKEG É¡d á«dGƒe ájQƒ°S πFÉ°üah É«côJ äô£«°Sh
 ø«H G kôàeƒ∏«c 120 »dGƒM ∫ƒ£H ájOhóM á≤£æe ≈∏Y ,OGôcC’G ø«∏JÉ≤ªdG ó°V 2019

 .(áμ°ùëdG ∫Éª°T) ø«©dG ¢SCGQh (ábôdG ∫Éª°T) ¢†«HCG πJ »àæjóe
 èr« nH  πμjÉe  áª¶æªdG  »a  É«≤jôaEG  ∫Éª°Th  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  º°ùb  ôjóe  ÖFÉf  ∫Ébh
 ¥ƒ≤M ΩôàëJ ¿CG  ∫ÓàMG  á£∏°S  ÉgQÉÑàYÉH  á«côàdG  äÉ£∏°ùdÉH  ¢VôàØoj{  ôjô≤àdG  »a
 RÉéàM’G ô¶M ∂dP »a ÉªH ,ÉjQƒ°S ¥ô°T ∫Éª°T »a ∫ÓàM’G ¿ƒfÉb ÖLƒªH Ö©°ûdG

 .zÉ¡«°VGQCG ≈dEG ¢SÉædG π≤fh »Ø°ù©àdG
 É¡«°VGQCG  ≈`̀ dEG  ºgOÉ«àbGh  º¡dÉ≤àYG  ôÑY  zÉ¡JÉeGõàdG  ∑É¡àfG{`H  É«côJ  º¡JGh

 .zÉ¡«a ∑ƒμ°ûe º¡J á¡LGƒªd{
 ,ájOôμdG  äGóMƒdG  ±ƒØ°U »a  ¿ƒHQÉëe ø«∏≤à©ªdG  ¿CG  ΩÉ¡J’G  íFGƒd  »YóJh
 √òg  ºYód  äÉJÉÑKEG  ..ä’ÉëdG  º¶©e  »a{  øq«ÑJ  ºd  ≥FÉKƒdG  ¿EG  âdÉb  áª¶æªdG  qøμd
 ÜõM »a zájQGOEG Ö°UÉæe{ Gƒ∏¨°T º¡°†©H q¿EG º¡JÓFÉY OGôaCG øY â∏≤fh .zºYGõªdG
 hCG  Ö©°ûdG  ájÉªM  äGó`̀Mh  ±ƒØ°U  »a  GƒHQÉëj  ºd{  º¡æμd  ,»WGô≤ªjódG  OÉëJ’G

 .zìÓ°ùdG Gƒ∏ªëj
 ’EG  ,á«côàdG  á`̀aQhCG  »∏fÉ°T  á¶aÉëe  »a  áªjôédG  ™bƒe  ΩÉ¡J’G  íFGƒd  ôcòJh
 º¡qfCG  ô¡¶J ,ΩÉ©dG »YóªdG ΩÉeCG  I qóY øjõéàëe äÉëjô°üJ É¡«a ÉªH ,äÓé°ùdG{ q¿CG

 .ôjô≤àdG ≥ah ,zÉ«côJ ≈dEG Gƒ∏≤ of qºK ÉjQƒ°S »a Gƒ∏≤ oàYG

zÉ«Ø°ù©J{  º`̀¡`̀à`̀ª`̀cÉ`̀ë`̀eh  É`̀ ¡`̀ «`̀ °`̀ VGQCG  ≈```̀ dEG  ø`̀«`̀jQƒ`̀ °`̀ù`̀ dG  äGô`̀ °`̀ û`̀ Y  É`̀«`̀cô`̀J  π`̀≤`̀æ`̀H  ó`̀jó`̀æ`̀J

(Ü ± CG) .äÉLÉéàM’G ≈∏Y QôÑeh ΩRÉM πμ°ûH äOQ áWô°ûdG :ƒμ°Sƒe |

 ™`̀aGO  :(Ü  ±  CG)  -  ƒμ°Sƒe
 OQ  øY  AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  ø«∏eôμdG
 ≈∏Y zΩRÉëdG{  á«°ShôdG  áWô°ûdG
 ¢VQÉ©ª∏d IójDƒªdG äÉLÉéàM’G
 ,»ædÉaÉf  »°ùμ«dCG  ¿ƒé°ùªdG
 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e ¬`̀à`̀cô`̀M ó``jô``J …ò```̀ dG
 .äÉØ«bƒàdGh ™ª≤dG ºZQ ácô©ªdG
 ó¡°ûJ  º`̀d  êÉéàMG  á`̀cô`̀M  âªY
 Ió`̀Y  ò`̀æ`̀e  É¡ªéM  π`̀ã`̀e  É`̀«`̀°`̀ShQ
 OÓÑdG  AÉ`̀ë`̀fCG  ∞∏àîe  ,äGƒæ°S

 »°ùμ«dCG  ¢VQÉ©ªdG  ∫É``̀NOEG  òæe
 ∞°üàæe  »`̀a  øé°ùdG  »`̀æ`̀dÉ`̀aÉ`̀f
 É«°ShQ  ≈``dG  ¬`̀JOƒ`̀Y  óæY  ôjÉæj
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بحث التعاون مع كبري م�شت�شاري الدفاع الربيطانيني.. وزير الداخلية:

التن�شيق الأمني مع بريطانيا وفتح اآفاق للعمل امل�شرتك

موؤكًدا اأن الوعي خط الدفاع الأول للحماية من جرائم الن�شب والحتيال

»مكافحة اجلرائم القت�شادية«: ل تتجاوبوا مع الت�شالت املجهولة

ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد 

الداخلية، اأم�س، الفريق ال�شري جون 

الدفاع  م�شت�شاري  كبري  لورمير 

املتحدة،  باململكة  الأو�شط  لل�شرق 

حيث  عمله،  فرتة  انتهاء  مبنا�شبة 

قّدم للفريق طيار �شامي �شامب�شون، 

خلًفا  من�شبه  مهام  �شيتوىل  الذي 

له، وذلك بح�شور الفريق طارق بن 

ح�شن احل�شن رئي�س الأمن العام.

باحل�شور،  الوزير  رحب  وقد 

التاريخية  العالقات  بعمق  م�شيًدا 

البحرين  مملكة  بني  واملتميزة 

واململكة املتحدة، واحلر�س املتبادل 

والتن�شيق  التعاون  موا�شلة  على 

الأمني وفتح اآفاق جديدة من العمل 

امل�شرتك.

عن  الداخلية  وزير  واأعرب 

الفريق  جلهود  وتقديره  �شكره 

ال�شري جون لورمير، على ما قام به 

طوال فرتة عمله، ودوره يف زيادة 

التعاون امل�شرتك وتعزيز العالقات 

ال�شديقني،  البلدين  بني  الثنائية 

للفريق  والنجاح  التوفيق  متمنًيا 

مهام  يف  �شامب�شون  �شامي  طيار 

عمله اجلديدة.

ا�شتعرا�س  اللقاء،  خالل  ومت 

العالقــات الثنائيــة القائمــة بــني 

التعـاون  البلديــن وبحث جمالت 

بالإ�شــافة  الأمني،  والتن�شــيق 

ذات  املو�شوعات  من  عدد  اإلـى 

الهتمام امل�شرتك.

ملكافحة  العامة  الإدارة  عام  مدير  اأكد 

والإلكرتوين  القت�شادي  والأمن  الف�شاد 

مع  جتاوبه  وعدم  واملقيم  املواطن  وعي  اأن 

اأو  جمهولة  ات�شالت  اأو  ن�شية  ر�شائل  اأي 

م�شبوهة، يعد خط الدفاع الأول للحماية من 

جرائم الن�شب والحتيال.

من  تتم  اجلرائم  هذه  جميع  باأن  واأفاد 

هاتفية،  خطوط  وعرب  البحرين  خارج 

الت�شال من رقم حملي، م�شيًفا  باأن  توهمك 

احتيال،  لأي حماولة  التعر�س  اأنه يف حال 

يجب الت�شال فوًرا بالبنك الذي يتم التعامل 

معه لإيقاف احل�شاب وتقدمي بالغ لدى اإدارة 

الت�شال  عرب  القت�شادية،  اجلرائم  مكافحة 

على اخلط ال�شاخن 992.

واأو�شح اأنه فيما يتعلق بالدفع عن طريق 

ملتزمة  ال�شركة  فاإن  بي«،  »بنفت  تطبيق 

الدقة،  يف  وغاية  معتمدة  تقنية  باإجراءات 

بالعمالء  بالت�شال  ملوظفيها  اأبًدا  ت�شمح  ول 

وطلب الأرقام ال�شرية للبطاقات واحل�شابات 

البنكية ونحو ذلك، كما حتذر ال�شركة ب�شكل 

م�شتمر من املحاولت الحتيالية وتوؤكد على 

تلقي  عند  املخت�شة  اجلهات  اإبالغ  �شرورة 

اأية ات�شالت مريبة بهذا اخل�شو�س.

الن�شب  جرائم  حمرتيف  اأن  اإىل  واأ�شار 

املتلقي  مغافلة  على  يعتمدون  والحتيال، 

ثم  ومن  كربى،  بجائزة  بفوزه  واإيهامه 

الرقم  مثل  عنه  بنكية  معلومات  طلب 

اأو حتديث   »OTP« اأو رمز التحقق ال�شري 

املعلومات  هذه  ا�شتخدام  ثم  ومن  البيانات، 

وال�شيطرة  البنكي  ح�شابه  اإىل  الو�شول  يف 

عدم  �شرورة  على  م�شدًدا  و�شرقته،  عليه 

اأو  الهاتفية  الت�شالت  هذه  مع  التجاوب 

الر�شائل الن�شية ور�شائل تطبيقات التوا�شل 

بالبنك  الت�شال  اإعادة  ثم  ومن  الجتماعي، 

ومراجعته  املعتمد  هاتفه  خط  على  املعني 

بهذا اخل�شو�س.

ملكافحة  العامة  الإدارة  عام  مدير  واأكد 

والإلكرتوين، يف  القت�شادي  والأمن  الف�شاد 

موؤ�ش�شة  توجد  ل  اأنه  على  ت�شريحه،  ختام 

مالية تطلب معلومات عن عمالئها اأو حتديث 

اأو  الهاتف  طريق  عن  بيانات  من  لديها  ما 

و�شائل التوا�شل الجتماعي.

ت�شحيح اأو�شاع 9 خمازن.. حمافظ العا�شمة خالل زيارته النعيم: 

اإجراءات لتحقيق ال�شكينة العامة واحلد من اإزعاج الأهايل 

بن  ه�شام  ال�شيخ  اأ�شار 

حمافظ  خليفة  اآل  عبدالرحمن 

فريق  اأن  اإىل  العا�شمة  حمافظة 

ملتابعة  امل�شكل  امل�شرتك  العمل 

اتخذ  النعيم  اأهايل  احتياجات 

اإىل  الرامية  الإجراءات  من  جملة 

لأهايل  واآمنة  �شحية  بيئة  توفري 

املنطقة، حيث مت ر�شد 25 خمزًنا 

يف  جتارًيا  وحمالً  وم�شتودًعا 

مبخالفة  الفريق  قام  املنطقة؛ 

اأ�شحابها  التزام  لعدم  منها   9

املنظمة  والقرارات  بالقوانني 

عليهم  تعهدات  اأخذ  مع  لعملها، 

والتزامهم  اأو�شاعهم  بت�شحيح 

مت  كما  احلكومية،  بال�شرتاطات 

حتديد اأوقات عملهم من ال�شاعة 7 

عدم  ل�شمان  م�شاًء   7 اإىل  �شباًحا 

متاأخرة،  اأوقات  الأهايل يف  اإزعاج 

العالمات  و�شع  اإىل  اإ�شافة 

ال�شري  حركة  تنظم  التي  املرورية 

يف املنطقة.

الزيارة  خالل  ذلك  جاء 

العمل  لفريق  الثانية  امليدانية 

اإىل  املحافظ  برئا�شة  امل�شرتك 

ال�شيخ  واأكد  النعيم،  منطقة 

خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  ه�شام 

بال�شراكة  العا�شمة  حمافظة  اأن 

�شتوا�شل  املعنية  اجلهات  مع 

املخازن  اأ�شحاب  متابعتها للتزام 

والأنظمة  بالقوانني  واملحال 

مبا  تطبيقها  �شالمة  من  والتاأكد 

العامة،  امل�شلحة  حتقيق  يكفل 

تنفيذ  اإمكانية  بحث  اإىل  اإ�شافة 

املزيد من الإجراءات التي ت�شهم يف 

حتقيق ال�شكينة العامة واحلد من 

وال�شو�شاء  والإزعاج  امل�شايقات 

املقلقة لراحة القاطنني يف املناطق 

جميع  بتعاون  م�شيًدا  ال�شكنية، 

اإيجاد  يف  امل�شرتك  الفريق  اأع�شاء 

مع  يت�شق  مبا  املنا�شبة،  احللول 

تطوير  يف  امل�شرتكــة  الأهداف 

احلكومية  اخلدمــات  وحت�شني 

اآمنة  �شحـية  بيئة  وتوفري 

للمواطنني واملقيمني باملحافظة.

داعًيا اإىل اللتزام بالحرتازات وتخفيف العبء على الكادر ال�شحي.. الع�شفور: 

تعزيــز الوعــي لزيــادة الإقبـــال علــى اأخذ اللقاحـــات
تراأ�س حمافظ املحافظة ال�شمالية علي بن 

ال�شيخ عبداحل�شني الع�شفور اجتماع املجل�س 

اجلهات  ممثلي  بح�شور  للمحافظة  التن�شيقي 

احلكومية والأهايل من اأع�شاء املجل�س، حيث 

اأهمية تفعيل دور املجل�س  اأكد الع�شفور على 

يف الت�شدي جلائحة كورونا، وتعزيز الوعي 

املجتمعي يف املوؤ�ش�شات والوزارات احلكومية 

لزيادة اإقبال املوظفني على اأخذ اللقاح و�شولً 

فريق  فكلنا  اجلماعية  املناعة  لكت�شاب 

البحرين.

واأ�شار اإىل اأن ارتفاع موؤ�شر الإ�شابات يف 

التوجيه  منا  تتطلب  املا�شية،  القليلة  الأيام 

وم�شوؤولية  موقع  من  انطالًقا  والإر�شاد 

جميع اأع�شاء املجل�س يف بيئة العمل واملنزل 

بالربتوكول  اللتزام  خالل  من  واملجتمع، 

والحرتازية  الوقائية  والإجراءات  ال�شحي 

للفريق الوطني الطبي ولتخفيف العبء على 

الأ�شخا�س العاملني بال�شفوف الأمامية.

التنمية  رئي�س  قدم  جانبه،  من 

ا  ال�شتثمارية باملحافظة ع�شام اخلياط عر�شً

البحرين  يوم  فعالية  تنظيم  حول  ت�شورًيا 

فرباير  من  التا�شع  يف  �شتقام  التي  الريا�شي 

تقنية  عرب  اإبداعية  واأفكار  بطرق  اجلاري 

لنهزم  بيد  »يًدا  �شعار  حتت  املرئي  الت�شال 

الفعالية  هذه  تاأتي  حيث  كورونا«،  جائحة 

مدينة  عايل  لعتماد  املحافظة  مبادرات  �شمن 

اأمناط  تعزيز  اأهمية  على  وللتاأكيد  �شحية، 

خالل  من  النا�س،  حياة  يف  ال�شحي  ال�شلوك 

ال�شحية  والتغذية  البدين  الن�شاط  ممار�شة 

ال�شليمة.
الع�صفور عبداحل�صني 

وزير الداخلية يبحث املوا�شيع امل�شرتكة 

مع م�شت�شـــار جملـــ�س التنميــة القت�شاديـــــة

وزير الكهرباء ي�شتقبل النائب د. �شو�شن كمال

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، يوم اأم�س، 

التنمية  جمل�س  م�شت�شار  ليند�شي  ايان 

القت�شادية.

له  بليند�شي، معرًبا  الوزير  وقد رحب 

مهام  يف  بالتوفيق  التمنيات  �شادق  عن 

الذي  احليوي  الدور  مثمًنا  اجلديد،  عمله 

وما  القت�شادية،  التنمية  جمل�س  به  يقوم 

يطرحه من مبادرات وبرامج ت�شهم يف دعم 

وتطوير القت�شاد الوطني.

من  عدد  بحث  اللقاء،  خالل  ومت 

املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك.

املبارك  نا�شر  بن  وائل  املهند�س  ا�شتقبل 

النائب  مبكتبه  واملاء  الكهرباء  �شوؤون  وزير 

النواب ممثل  كمال ع�شو جمل�س  �شو�شن  د. 

الدائرة الثانية مبحافظة العا�شمة.

من  عدد  مناق�شة  اللقاء  خالل  ومت 

واملاء،  الكهرباء  بقطاعي  املتعلقة  املوا�شيع 

وم�شاريع  خطط  الوزير  ا�شتعر�س  حيث 

اإىل  اإ�شافة  امل�شتقبلية،  واملاء  الكهرباء  هيئة 

ا�شتعرا�شه اأهم املنجزات التي حتققت موؤخًرا 

تقدمي  يف  املنجزات  هذه  وعوائد  الهيئة  يف 

خدمات الكهرباء واملاء للمواطنني واملقيمني يف 

مملكة البحرين.

التعاون  تعزيز  �شبل  اإىل  اللقاء  وتطرق 

وجمل�س  واملاء  الكهرباء  هيئة  بني  امل�شرتك 

التي  الهيئة  خطط  دعم  خالل  من  النواب، 

وتطوير  لتح�شني  م�شتمر  ب�شكل  تهدف 

خدماتها، م�شيًدا باجلهود املخل�شة التي يقوم 

التي  الق�شايا  النواب يف طرح ومناق�شة  بها 

امل�شرتك  وبالتعاون  املواطن  م�شلحة  مت�س 

بني ال�شلطة التنفيذية وال�شلطة الت�شريعية يف 

بجودة  والرتقاء  املواطنني،  تطلعات  حتقيق 

من  انطالًقا  وذلك  املقدمة،  اخلدمات  وكفاءة 

وتوطيد  بتوثيق  الر�شيدة  القيادة  توجيهات 

التعاون بني ال�شلطتني الت�شريعية والتنفيذية.
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داعًيا لتعاون اجلميع ب�ساأن الق�سايا البيئية مبنا�سبة يوم البيئة الوطني

عبدالـله بن حمد: رعاية البيئة من اأهم مقومات التنمية امل�ستدامة

رئي�س  املفدى  امللك  جلاللة  ال�صخ�صي  املمثل  اأكد 

حمد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  للبيئة  الأعلى  املجل�س 

اأهم  �صمن  من  ياأتي  الوطني  البيئة  يوم  اأن  خليفة  اآل 

باهتمام  حتظى  والتي  البحرين،  مملكة  يف  املنا�صبات 

ورعاية ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى، جلميع الق�صايا البيئية وتغري 

املناخ والتي ُتعد من اأهم مقومات التنمية امل�صتدامة، كما 

اآل  الأمري �صلمان بن حمد  امللكي  ال�صمو  اأن دعم �صاحب 

اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

ياأتي دائما دافعا ملوا�صلة تنفيذ جميع اخلطط واملبادرات 

للحفاظ  للبيئة  الأعلى  املجل�س  ينفذها  التي  وامل�صاريع 

على بيئة ح�صارية �صليمة يف مملكتنا الغالية. 

اأن  خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو  اأكد  كما 

البالد  ملك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صامي  املر�صوم 

املفدى با�صتحداث من�صب مبعوث خا�س ل�صوؤون املناخ 

بالعمل  للنهو�س  من جاللته  وطموحة  ثاقبة  روؤية  لها 

واإحدى  املعا�صرة  الق�صايا  اأهم  ُيعد من  املناخي، والذي 

تخفيف  اأجل  من  العامل  تواجه  التي  البيئية  التحديات 

التاأثريات اخلطرية على حياة الإن�صان و�صحته. 

ودعا �صمو ال�صيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة مبنا�صبة 

من  الرابع  ي�صادف  الذي  الوطني  البيئة  بيوم  الحتفال 

»نحافظ على  �صعار  وياأتي حتت  العام،  هذا  فرباير من 

�صرورة  اإىل  القادمة«،  الأجيال  على  لنحافظ  املناخ 

الق�صايا  ب�صاأن  واملقيمني  املواطنني  جميع  بني  التعاون 

للتذكري  فر�صة  ُيعد  اليوم  هذا  اإن  اإذ  واملناخية،  البيئية 

امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  على  احلفاظ  اأهمية  وتدار�س 

ا  واأي�صً للمملكة  حتققت  التي  البيئية  املنجزات  وكل 

م�صاركة دول العامل يف احلفاظ على البيئة وتغري املناخ 

لها  البحرين  اأ�صبحت مملكة  حتى  الأر�س،  كوكب  على 

يف  املخت�صة  املحافل  جميع  يف  متميز  ومتثيل  ح�صور 

البيئة وتغري املناخ.

واأعرب �صمو ال�صيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة املمثل 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  املفدى  امللك  جلاللة  ال�صخ�صي 

للبيئة عن اعتزازه باجلهود التي يقوم بها جميع منت�صبي 

ال�صرتاتيجيات  وتنفيذ  اإعداد  يف  للبيئة  الأعلى  املجل�س 

ا�صتمرار  �صموه  موؤكًدا  البيئية،  وامل�صاريع  واملبادرات 

املجل�س يف ال�صعي لتعزيز جميع الجنازات واملكت�صبات 

املرموقة  وال�صمعة  واملكانة  البحرين  ململكة  الوطنية 

التي و�صلت اإليها مملكة البحرين على ال�صعيد الإقليمي 

ظل  يف  امل�صتدامة،  والتنمية  البيئة  جمال  يف  والدويل 

العهد الزاهر جلاللة امللك املفدى.

بكلفة 2.4 مليون دينار.. وزير الأ�سغال: 

اكتمال تنفيذ مركز املراقبة اجلوية متهيًدا لت�سليمه للموا�سالت
البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزير  قام 

عبداهلل  بن  ع�صام  العمراين  والتخطيط 

مركز  مبنى  مل�صروع  تفقدية  بجولة  خلف 

من  كل  يرافقه  اجلوية،  احلركة  مراقبة 

املهند�س  الأ�صغال  ل�صوؤون  الوزارة  وكيل 

اأحمد عبدالعزيز اخلياط، والوكيل امل�صاعد 

مل�صاريع البناء وال�صيانة املهند�س ال�صيخ 

لالطالع  خليفة،  اآل  حممد  بن  م�صعل 

ا�صتعداًدا  فيه  العمل  م�صتجدات  اآخر  على 

والت�صالت،  املوا�صالت  لوزارة  لت�صليمه 

مبنى  عمليات  بدء  مع  تزامًنا  ياأتي  والذي 

امل�صافرين اجلديد مبطار البحرين الدويل.

وقد انتهت الوزارة من جميع الأعمال 

من  النتهاء  مت  كما  للمبنى،  الإن�صائية 

حالًيا  ويجري  بالكهرباء  املبنى  تو�صيل 

لالأنظمة  الت�صغيلية  الختبارات  تنفيذ 

للمبنى،  الإلكرتوميكانيكية  والأجهزة 

واإطفاء  التكييف  اأنظمة  �صت�صمل  والتي 

والأمن  املبنى  واإدارة  وال�صالمة  احلريق 

وكامريات املراقبة ودخول املبنى، بالإ�صافة 

وغريها،  الحتياطية  الكهرباء  اأجهزة  اإىل 

معايري  لأعلى  حتقيقها  �صمان  اأجل  من 

ال�صرتاطات  جلميع  وا�صتيفائها  الأداء، 

مراكز  م�صاريع  تنفيذ  يف  املطلوبة  الفنية 

املراقبة اجلوية.

اإطار  يف  امل�صروع  هذا  تنفيذ  وياأتي 

اخلدمية  بامل�صروعات  امل�صتمر  الهتمام 

الأ�صغال  وزارة  تقوم  والتي  املتنوعة 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�صوؤون 

بت�صميمها والإ�صراف على تنفيذها ل�صالح 

اإذ  باململكة،  املختلفة  والوزارات  اجلهات 

املوا�صالت  لوزارة  التابع  امل�صروع  ُيعد 

مراقبة  مراكز  اأحدث  من  والت�صالت 

نقلة  وُيعد  باملنطقة،  اجلوية  احلركة 

نوعية يف جمال احلركة اجلوية يف اأجواء 

اململكة، وذلك �صمن خطة وزارة املوا�صالت 

والت�صالت لتطوير قطاع الطريان املتنامي 

احلركة  لزدياد  وا�صتجابة  م�صتمر  ب�صكل 

اجلوية العابرة لأجواء اململكة، اإ�صافة اإىل 

البحرينية يف  الكوادر  تاأهيل  امل�صاعدة يف 

املختلفة،  اجلوية  احلركة  اإدارة  جمالت 

ململكة  ال�صرتاتيجية  امل�صاريع  اأحد  فهو 

لتعزيز  خاللها  من  ت�صعى  التي  البحرين 

يف  املتميز  الريادي  اململكة  ومكانة  دور 

ودولًيا،  اإقليمًيا  اجلوية  املالحة  جمال 

ودعم  الدخل  م�صادر  تنويع  والإ�صهام يف 

 2030 روؤية  لتحقيق  الوطني  القت�صاد 

ململكة البحرين.

وزير الرتبية: 14 مدر�سة حت�سد تقدير 

»ممتاز« مبراجعات اجلودة يف الف�سل الأول

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  ك�صف 

والتعليم اأن جميع املدار�س اخلا�صعة ملراجعات هيئة جودة 

خالل  ال�صتثنائية  الرابعة  دورتها  يف  والتدريب  التعليم 

الف�صل الأول املن�صرم، والبالغ عددها 14 مدر�صة، قد حققت 

تقدير )A(، م�صيًدا بجهود هذه املدار�س عرب املمار�صات الفاعلة 

التي تعنى بجودة اخلدمة التعليمية املقدمة للطلبة، وبجهود 

املخت�صني بقطاع التعليم التي كان لها الدور البارز يف حتقيق 

هذه النتائج امل�صرفة.

اأدواًرا مهمة  التعليم بالوزارة  اأن لقطاع  الوزير  واأ�صاف 

وم�صاعي حمورية اأ�صهمت يف حتقيق هذا التقدم يف م�صتوى 

اأداء املدار�س، خا�صة املدار�س غري املالئمة، والتي حقق فيها 

امل�صتوى  يف  حت�ّصًنا  وطالبة  طالب   5400 على  يزيد  ما 

اإىل مدار�س فاعلة، ل �صيما  اأ�صهم يف حتويلها  ما  الأكادميي، 

يف التعلم الرقمي خالل اجلائحة، عالوة على م�صاعفة قدرة 

املدر�صة على التغيري واملرونة القيادية للتعامل مع الظروف 

الراهنة، م�صرًيا اإىل �صعي قطاع التعليم بالوزارة بجميع فرق 

العمل فيه اإىل اإعداد خرائط خا�صة ت�صهم يف دعم املدار�س غري 

املالئمة ب�صكل م�صتمر.

لتواكب  توظيفها  مت  التي  الطرائق  اإىل  الوزير  ولفت 

ا  املتغريات وتعزز تعلم الطلبة مب�صادر رقمية متنوعة، واأي�صً

للمواقف  التخطيط  حيث  من  الفاعلة  ال�صفية  الإدارة  اأدوار 

التعليمية والتدرج يف عر�س اأجزاء الدر�س والربط بني املواد 

واملهارات ال�صابقة واملهارات احلياتية وا�صتثمار وقت التعلم 

ب�صورة منظمة ومنتجة، عالوة على ذلك توفري الدعم املنا�صب 

مهارات  وتعزيز  والنطق  التعلم  و�صعوبات  الدمج  لطالب 

التوا�صل معهم ومع اأولياء اأمورهم.

التي  ال�صتثنائية  الأو�صاع  مرحلة  اإىل  الوزير  واأ�صار 

اأثمرت عن متكني قيادات املدار�س العليا والو�صطى يف جمال 

الطلبة  مع  امل�صتمر  للتوا�صل  الإلكرتونية  البوابة  ا�صتخدام 

ال�صفوف  جميع  اأن  من  والتاأكد  والتقييم،  والتعلم  للتهيئة 

الدرا�صية حتولت اإىل ف�صول افرتا�صية، كما مت متكني معلمي 

املدار�س من اإتقان ا�صتخدام التعلم الرقمي يف التعلم عن ُبعد 

واللقاءات املتزامنة وغري املتزامنة مع الطلبة ومتابعة الرتقاء 

الأكادميي  والإجناز  واملعارف  املكت�صبة  املهارات  مب�صتوى 

والتطور ال�صخ�صي.

وذكر الوزير اأن تلك اجلهود تاأتي يف اإطار �صعي الوزارة 

لالرتقاء بالتعليم ب�صكل عام، وخالل الظروف احلالية حتديًدا، 

مع احلفاظ على �صالمة الطلبة النف�صية واجل�صدية، عن طريق 

مع  الفاعل  والتوا�صل  والجتماعية  النف�صية  الرعاية  توفري 

وزيادة  النف�صي  بالأمن  �صعورهم  عزز  مما  اأمورهم،  اأولياء 

بال�صواعد  والعتزاز  للفخر  يدعو  ما  وهذا  باأنف�صهم،  ثقتهم 

التي  مدار�صنا  يف  خا�صة  العمل،  مواقع  جميع  يف  الرتبوية 

حر�صت على ا�صتمرار التعلم وتقدمي املبادرات لت�صكل مناًخا 

خ�صًبا متكافًئا لأبنائنا الطلبة والطالبات.

�شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد

وزير الرتبية ي�سدر قراًرا 

با�ستبدال ا�سم رو�سة اأجنبية

وزير الإعالم ي�ستقبل 

الفنانة الكويتية حياة الفهد

الرتبية  وزير  النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأ�صدر 

 Wonders( رو�صة  ا�صم  با�صتبدال  قراًرا  والتعليم 

 Miles Of Smiles( اإىل   )Kindergarten
Kindergarten( كرو�صة اأجنبية. 

وت�صّمن القرار يف مادته الثانية التاأكيد على �صرورة 

املر�صوم رقم )25( ل�صنة 1998  باأحكام  الرو�صة  التزام 

ب�صاأن املوؤ�ص�صات التعليمية والتدريبية اخلا�صة، والقرارات 

ال�صادرة تنفيًذا له، والقوانني ال�صارية يف مملكة البحرين، 

والأنظمة  والقواعد  لها،  تنفيًذا  ال�صادرة  القرارات  وجميع 

املقررة قانوًنا، كذلك �صرورة اللتزام ب�صروط الرتخي�س 

املرفقة بالقرار الوزاري.

ا�صتقبل علي بن حممد الرميحي وزير الإعالم، مبكتبه 

مبنا�صبة  الفهد؛  حياة  القديرة  الكويتية  الفنانة  اأم�س، 

اجلديد  م�صل�صلها  لت�صوير  البحرين  مملكة  يف  ح�صورها 

الذي �صُيعر�س يف �صهر رم�صان املبارك.

القديرة  بالفنانة  الإعالم  وزير  رّحب  اللقاء،  وخالل 

حياة الفهد، م�صيًدا بدورها واإ�صهاماتها املتميزة يف الدراما 

اخلليجية.

ح�صر اللقاء النائب عمار عبا�س ع�صو جمل�س النواب، 

ويو�صف  النواب،  جمل�س  ع�صو  اإ�صحاقي  علي  والنائب 

الغيث مدير عام �صركة الدراما اخلليجية لالإنتاج الفني.

عبدالـله بن اأحمد: تنمية التعاون امل�سرتك يف امليدن ال�سحي والبحثي

امل�ساورات الثنائية بني البحرين وكندا تبحث تطوير جمالت التعاون
تراأ�س الدكتور ال�صيخ عبداهلل بن اأحمد 

اآل خليفة وكيل وزارة اخلارجية لل�صوؤون 

للم�صاورات  الأول  الجتماع  الدولية 

الثنائية بني مملكة البحرين وكندا، الذي 

عقد اأم�س عرب الت�صال الإلكرتوين املرئي، 

ال�صفرية  الكندي  اجلانب  تراأ�س  بينما 

الوزير  نائب  م�صاعد  مكارديل  �صاندرا 

ل�صوؤون اأوروبا والقطب ال�صمايل وال�صرق 

اخلارجية  ال�صوؤون  بوزارة  الأو�صط 

والتجارة والتنمية.

الدكتور  اأ�صاد  الجتماع،  وخالل 

خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�صيخ 

مملكة  بني  القائمة  الوثيقة  بالعالقات 

والرغبة  ال�صديقة،  وكندا  البحرين 

على  التعاون  جمالت  لتطوير  املتبادلة 

الأ�صعدة كافة، معرًبا عن تقديره ملواقف 

والأمن  ال�صلم  حلماية  الداعمة  كندا 

�صمان  يف  الفاعلة  وم�صاركتها  الدوليني، 

اأمن املالحة البحرية، موؤكًدا حر�س مملكة 

يف  احلثيثة  اجلهود  بذل  على  البحرين 

�صبيل حتقيق ال�صتقرار الإقليمي، وتعزيز 

مبا  الإرهاب،  ملكافحة  الدولية  ال�صراكات 

املنطقة  ل�صعوب  والزدهار  ال�صالم  يكفل 

والعامل.

اخلارجية  وزارة  وكيل  واأ�صار 

لل�صوؤون الدولية اإىل اأن القت�صاد الوطني 

ال�صتثمارية  الفر�س  من  العديد  يقدم 

الرتكيز على  اإطار  الواعدة واملتميزة، يف 

وريادة  الذكية،  الإنتاج  قطاعات  تنويع 

الأعمال، والطاقة املتجددة، والتكنولوجيا 

البحرين  روؤية  يواكب  مبا  الرقمية، 

القت�صادية 2030، كما اأو�صح اأن مملكة 

بحماية  ا  خا�صً اهتماًما  تويل  البحرين 

يف  تاأتي  اململكة  اأن  مو�صًحا  البيئة، 

باملواثيق  تلتزم  التي  العامل  دول  طليعة 

والتفاقات الدولية، م�صرًيا يف هذا ال�صدد 

اإىل تعيني مبعوث خا�س ل�صوؤون املناخ، 

للبيئة  الأعلى  املجل�س  وجهود ومبادرات 

ل�صمان التوازن والتكامل البيئي.

عبداهلل  ال�صيخ  الدكتور  وا�صتعر�س 

والتدابري  الإجراءات  خليفة،  اآل  اأحمد  بن 

البحرين  مملكة  اتخذتها  التي  ال�صاملة 

ملواجهة تداعيات جائحة فريو�س كورونا 

تنمية  اأهمية  على  موؤكًدا   ،)19 )كوفيد 

املجال  يف  امل�صرتك  التعاون  وتطوير 

الأبحاث  مراكز  دور  وتعزيز  ال�صحي، 

العلمية.

نائب  م�صاعد  اأعربت  جانبها،  من 

بالدها  تطلع  عن  كندا  خارجية  وزير 

البحرين  مملكة  مع  العالقات  تطوير  اإىل 

الريادي  بالدور  م�صيدًة  املجالت،  كل  يف 

اأ�ص�س  توطيد  يف  للمملكة  وامل�صوؤول 

ال�صالم مبنطقة ال�صرق الأو�صط، مثمنة ما 

نتائج  من  امل�صاورات  جولة  عنه  اأ�صفرت 

طيبة ومثمرة على �صعيد تعزيز التعاون 

ململكة  متمنية  ال�صديقني،  البلدين  بني 

البحرين دوام الرفعة النماء.

كما جرى خالل الجتماع، بحث �صبل 

الثنائي  التعاون  اأوجه  وتطوير  دعم 

الق�صايا  اإزاء خمتلف  امل�صرتك  والتن�صيق 

حمل الهتمام امل�صرتك.

احلمادي: حظر بيع وتاأجري ال�سجالت حماية للمقدرات ال�ستثمارية الوطنية
احلمادي،  حممد  اأحمد  الدكتور  امل�صت�صار  اأكد 

اجلرائم  نيابة  رئي�س  الكلية  للنيابة  العام  املحامي 

على  بالتعامل  املتعلقة  التجاوزات  اأن  الإرهابية، 

تتمثل  والتي  للمواطنني،  املمنوحة  التجارية  ال�صجالت 

لأحكام  باملخالفة  الأجانب  على  وتاأجريها  بيعها  يف 

القانون، هي يف الواقع ت�صكل جرمية يف حق املن�صرف 

القانون عقوبة احلب�س ملدة ت�صل  ال�صجل قرر عنها  له 

من  الغاية  اأن  اإىل  م�صريا  الغرامة،  عن  ف�صال  �صنة  اإىل 

حماية  هي  الأجانب  ل�صالح  الت�صرفات  تلك  مثل  حظر 

ا�صتخدام  الوطنية، وذلك ب�صمان  املقدرات ال�صتثمارية 

للدولة  القت�صادية  امل�صلحة  تقت�صيه  فيما  ال�صجالت 

ات�صال  يت�صل  الذي  القت�صادي  بالأمن  امل�صا�س  وعدم 

الن�صاط  املواطنني يف مبا�صرة  وثيقا ومبا�صرا مب�صالح 

التجاري وال�صتثماري.

 واأكد احلمادي اأن الت�صرف يف ال�صجالت التجارية 

على هذا النحو وباملخالفة للقانون يوؤدي اإىل ا�صتعمالها 

من  خطرية  نوعيات  ارتكاب  يف  اأ�صا�صية  كو�صيلة 

اجلرائم، اإذ ت�صتخدم تلك ال�صجالت من قبل الأجنبي يف 

الأجانب  العمال  وا�صتقدام  العمل  ت�صاريح  ا�صتخراج 

ومتويل  الأموال  غ�صل  جرائم  عن  ف�صال  حل�صابهم، 

والتهرب  املحظورة  وال�صلع  املواد  وا�صترياد  الإرهاب 

غري  وجه  على  املالية  بالأوراق  والتعامل  ال�صريبي 

مدنية  جنائية  م�صوؤوليات  يرتب  ما  وهو  م�صروع، 

غري  ت�صرفه  ب�صبب  ال�صجل  �صاحب  املواطن  حق  يف 

القانوين، يف الوقت الذي تتحقق فيه الفائدة لل�صخ�س 

الدولة  منحته  وما  �صجله  عن  له  تنازل  الذي  الأجنبي 

ال�صجالت،  بع�س  ا�صت�صدار  يف  امتيازات  من  للمواطن 

ممار�صة  عن  الناجتة  بالعوائد  الأجنبي  بانفراد  وذلك 

اإىل  عنها  النا�صئة  الأموال  وحتويله  التجاري،  الن�صاط 

اخلارج، ما يوؤدي يف النهاية اإىل اإفقاد الدولة واملجتمع 

لأهم املقومات القت�صادية.

حق  يف  املرتتبة  اجلنائية  امل�صوؤولية  بيان  ويف 

املواطن املخالف، ذكر الدكتور احلمادي اأن هناك اأحكاما 

ومعاقبتهم  مواطنني  باإدانة  �صدرت  عديدة  ق�صائية 

يف  وت�صرفهم  بالقانون  التزامهم  عدم  ب�صبب  بغرامات 

متكني  يف  ت�صبب  ما  لأجانب،  لهم  ال�صادرة  ال�صجالت 

اأولئك الأجانب من ا�صتعمال ال�صجالت يف ممار�صات غري 

اأجانب دون  م�صروعة كارتكابهم جرمية ا�صتقدام عمال 

حاجة  عن  زائدة  عمالة  تكوين  ثم  ومن  اإليهم،  احلاجة 

بلغ  وقد  والقانون،  الواقع  من  مقت�صى  دون  ال�صوق 

املخالفني  املواطنني  �صد  بها  املحكوم  الغرامات  جمموع 

خالل العام املا�صي فقط ما يناهز �صبعمائة األف دينار.

»الداخلية«: ال�ستباه يف »ج�سَمني غريَبني« 

اأحدهما مبنطقة النعيم والآخر يف جدحف�ص

»ج�صمني  يف  بال�صتباه  العا�صمة«  »�صرطة  اأفادت 

غريبني«، اأحدهما مبنطقة النعيم والآخر يف جدحف�س، 

والفرق املخت�صة انتقلت اإىل املوقعني وتتخذ الإجراءات 

اأعمال  املعنية  الأجهزة  با�صرت  فيما  الالزمة،  الأمنية 

البحث والتحري.
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م�صيدين بحكمة امللك وحر�صه على حفظ حقوق ال�صّيادين وم�صدر رزقهم.. فعاليات وطنية:

قطر متار�س ت�صييًقا متعمًدا على البّحارة ومتعن يف اإيذائهم نف�صًيا ومادًيا

را�صد �صلطان بوجميد

قوة الدفاع.. �صرح دفاعي 

�صامخ ي�صعرنا بالفخر واالعتزاز

يحق لنا يف البحرين اأن ن�شعر بالفخر والعتزاز بقوة 

دفاعنا والتي غدت منذ تاأ�شي�شها �شرًحا دفاعًيا �شاخًما تقوم 

بدورها الوطني يف الذود عن الوطن ومكت�شباته احل�شارية، 

�شد  وا�شتقراره  اأمنه  على  واحلفاظ  حمايته  على  والعمل 

التهديدات اخلارجية من اأي جهة خارجية ت�شول لها نف�شها 

قوة  بلغت  فقد  الغايل؛  الوطن  هذا  حدود  على  تعتدي  باأن 

القتالية  والكفاءة  اجلاهزية  من  متقدمة  م�شتويات  الدفاع 

واأ�شحت درع الوطن املنيع و�شياج وحدته واحلامية ل�شيادته 

وا�شتقالله و�شالمة اأرا�شيه ومنجزاته التنموية واحل�شارية.

كما اأن لقوة دفاع البحرين الدور املهم يف امل�شاهمة يف 

من  لبد  وهنا  للوطن،  والتنموي  احل�شاري  البناء  تطوير 

الإ�شارة والتاأكيد على الدور الوطني املهم الذي ت�شطلع به 

قوة دفاع البحرين ورجالها البوا�شل يف العمل على احلفاظ 

على اأمن وا�شتقرار البحرين ودول جمل�س التعاون اخلليجي، 

حيث تعمل على تنفيذ كل ما يوكل لها من مهام وطنية داخل 

اململكة وخارجها.

التميز  من  الرفيع  امل�شتوى  هذا  مثل  ليتحقق  يكن  ومل 

والإبداع لدى قوة دفاع البحرين لول الرعاية والتوجيهات 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  الكرمية 

الروؤية  الأعلى �شاحب  القائد  املفدى  البالد  اآل خليفة عاهل 

الثاقبة يف تاأ�شي�س قوة دفاع البحرين، والدعم وامل�شاندة من 

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

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، واملتابعة امل�شتمرة واحلثيثة 

من امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام 

لقوة دفاع البحرين.

ول ي�شعنا اإل نرفع اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل 

مقام ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

القائد الأعلى، واإىل �شاحب ال�شمو امللكي  ملك البالد املفدى 

العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل  الأمري �شلمان بن حمد 

الوزراء، واإىل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة 

الثالثة  الذكرى  البحرين؛ مبنا�شبة  دفاع  لقوة  العام  القائد 

اإل  ي�شعنا  ل  كما  البحرين.  دفاع  قوة  لتاأ�شي�س  واخلم�شني 

اأن نعرب عن اعتزازنا الكبري برجالنا البوا�شل يف قوة دفاع 

هذا  يف  والتنموية  احل�شارية  املنجزات  حلماية  البحرين 

الوطن الغايل.

الهند تطّور 6 لقاحات م�صادة للفريو�س وتطرحها عاملًيا باأ�صعار معقولة للجميع

ال�صفري الهندي: ملتزمون بالتعاون الوثيق مع البحرين ملكافحة »كوفيد 19«

متام اأبو�شايف:

بيو�س  البحرين  لدى  الهند  جمهورية  �شفري  اأكد 

مع  عالقاتها  لتعزيز  تتطلع  بالده  اأن  على  �شريفا�شتاف 

البحري،  والأمن  الدفاعية  املجالت  يف  البحرين  مملكة 

ل�شيما  املعلومات  تكنولوجيا  يف  التعاون  وجمالت 

بالتعاون  بالده  التزام  على  م�شدًدا  املالية،  التكنولوجيا 

الوثيق مع البحرين ملكافحة جائحة »كوفيد 19« ل�شيما 

عرب توريد اللقاحات ذات اجلودة العالية.

وقال ال�شفري �شريفا�شتاف يف ت�شريحات لـ »الأيام«: 

على   19 كوفيد  جائحة  فر�شتها  التي  القيود  »بالرغم 

م�شتوى العامل، اإل اأن التفاعل واللقاءات ال�شيا�شية رفيعة 

امل�شتوى ا�شتمرت بني البلدين، ل�شيما اأن الإجراءات التي 

انتعا�س  حتقيق  اإىل  تهدف  احلكومتني  قبل  من  اتخذت 

اأبرزها  عدة  جمالت  يف  اجلائحة  بعد  ما  اقت�شادي 

ال�شتثمار يف املجالت التكنولوجية«.

واأ�شار ال�شفري �شريفا�شتاف اإىل اأن لقاءه مع �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، قد تركز على التعاون الوثيق بني 

ل�شيما   »19 »كوفيد  جائحة  مكافحة  جمال  يف  البلدين 

لقاح »كوفي�شيلد -  البحرين �شحنة من  ت�شلمت  اأن  بعد 

اأ�شرتازينكا« املنتج يف الهند.

قامت  قد  بالده  اأن  على  �شيفا�شتاف  ال�شفري  واأكد 

ذوي  من  الطبية  الكوادر  من  باأعداد  البحرين  بتزويد 

الخت�شا�شات املرتبطة بالعناية الطبية احلثيثة، والتي 

فر�س طبيعة التعامل الطبي مع مر�شى »كوفيد 19« من 

ذوي احلالت الن�شطة.

الدول  من  البحرين  اأن  �شريفا�شتاف  ال�شفري  واعترب 

القليلة حول العامل التي جنحت يف التعامل مع جائحة 

اأولت اجلاليات الأجنبية املقيمة يف  »كوفيد 19«، كذلك 

اإن�شاين  اأ�شا�س  على  وا�شتثنائًيا  رائًعا  اهتماًما  اململكة 

التطعيمات  واملقيمني  املواطنني  منح  ل�شيما  واأخالقي، 

على حد �شواء.

على  تعمل  بالده  اأن  اإىل  �شريفا�شتاف  ال�شفري  ولفت 

امل�شادة لفريو�س »كوفيد  اللقاحات  اأنواع من  تطوير 6 

الهند  يف  الطارئ  لال�شتخدام  املوافقة  منحهما  مت   »19

والبحرين.

وحول لقاء ال�شفري الهندي مع �شمو ويل العهد والذي 

مع  بحثنا  »لقد  �شريفا�شتاف:  ال�شفري  قال  موؤخًرا،  عقد 

�شاحب ال�شمو ويل العهد الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

اجلائحة،  مكافحة  جمال  يف  الوثيق  الثنائي  التعاون 

الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية  الق�شايا  وكذلك 

امل�شرتك«.

يف  ممتاز  تعاون  لديهما  والبحرين  »الهند  وتابع: 

من  �شحنة  الهند  حكومة  قدمت  وقد  الوباء،  مكافحة 

على  املوافقة  متت  كما  اأ�شرتازينكا،   – كوفي�شيلد  لقاح 

لال�شتخدام  تطويرهم  مت  للقاحني  الطارئ  ال�شتخدام 

الطارئ يف الهند«.

خالل  عليها  للرتكيز  يتطلع  التي  املجالت  وحول 

مهام عمله يف البحرين، قال ال�شفري الهندي: »بال �شك اأن 

البلدين يتمتعان بعالقات متميزة، وقد مت تعزيز العالقات 

وكذلك  املا�شية،  ال�شنني  مر  على  والودية  التاريخية 

لت�شمل جمالت جديدة وا�شرتاتيجية،  العالقات  تو�شعة 

وتكنولوجيا  البحري،  والأمن  الدفاعية،  املجالت  منها 

الف�شاء،  وتكنولوجيا  املالية،  والتكنولوجيا  املعلومات، 

وجمالت الطاقة املتجددة«.

يف  التعاون  بتعزيز  كبري  اهتمام  »هناك  وتابع: 

جمالت ال�شحة والأدوية، وقد برزت اأحد اأ�شكال التعاون 

توريد  من  الهند  متكنت  حيث   19 كوفيد  جائحة  خالل 

نحو 1.5 جرعة من دواء هيدروك�شي كلوركني امل�شتخدم 

يف عالج بع�س احلالت امل�شابة بكوفيد 19 اإىل البحرين، 

وكذلك تزويد اململكة مبمر�شني، وعاملني يف املهن الطبية 

زيادة  ظل  ل�شيما يف  املركزة  العناية  بوحدات  املرتبطة 

طبيعية  فر�شتها  والتي  التخ�ش�شات  هذه  على  الطلب 

ن�شطة. كذلك  بالفريو�س وحالتهم  امل�شابني  التعامل مع 

جمالت  يف  متميزة  بقوة  تتمتع  الهند  تعلمون-  -كما 

الأدوية البيولوجية واللقاحات، وهي واحدة من املراكز 

الطبية الرئي�شة يف مكافحة الوباء على م�شتوى العامل، 

وترتكز اأحد الأهداف الأ�شا�شية لربنامج تطوير اللقاحات 

وباأ�شعار  اجلودة،  عالية  لقاحات  توفري  على  الهند،  يف 

الوزراء �شري  الذي قدمه رئي�س  معقولة، وفًقا لاللتزام 

اإذ  املتحدة،  الأمم  اأمام  خطابه  اأثناء  يف  مودي  ناريندار 

تتطلع الهند اإىل تكري�س اجلهود من اأجل جعل اللقاحات 

اأ�شعار معقولة لكل الدول رغم الطلب  يف املتناول، ويف 

املجتمع  بالدنا  ت�شارك  اإذ  الهند،  داخل  الكبري يف  املحلي 

الدويل بت�شنيع هذه اللقاحات«. 

الوثيق  التعاون  تعزيز  نوا�شل  »بالطبع  واأ�شاف: 

نعتربه  والذي  اجلائحة،  مكافحة  البلدين يف جمال  بني 

املحور الأ�شا�شي يف هذه املرحلة، وقد اأتاحت الإجراءات 

اأجل  من  القت�شاد،  اإنعا�س  احلكوميتني  اتخذتها  التي 

القت�شادية  املجالت  يف  اجلائحة  بعد  ملا  اأف�شل  فر�س 

والتكنولوجيا  املعلومات،  تكنولوجيا  يف  وال�شتثمار 

كذلك  الغذائية،  واملنتجات  والعقارات،  والبناء  املالية، 

نتطلع لتعزيز التعاون الثقايف والتعليمي«.

اجلائحة  خالل  البلدين  بني  التن�شيق  �شبل  وحول 

ل�شيما اأن اجلالية الهندية تعد اأكرث تعداد جالية اأجنبية 

يف البالد، قال ال�شفري الهندي: »بالطبع ل ي�شعنا �شوى 

و�شمو  حمد،  امللك  جلاللة  والعرفان  بال�شكر  التقدم 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  ال  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

بها  حظي  التي  الكبرية  الرعاية  على  الوزراء،  جمل�س 

اأفراد جاليتنا هنا يف البحرين، وتاأمني �شالمتهم وتقدمي 

اخلدمات العالجية لهم يف ظل هذه الظروف ال�شتثنائية، 

وكذلك منح املواطنني واملقيمني التطعيم لكوفيد 19 على 

حد �شواء«.

القليلة  الدول  من  البحرين  اأن  �شك  »بال  وتابع: 

الوباء، وقللت  التعامل مع  التي جنحت يف  العامل  حول 

بكوفيد  الإ�شابة  عن  الناجتة  الوفاة  الإ�شابات، وحالت 

مبجتمعات  ا  خا�شً اهتماًما  اململكة  اأولت  كذلك   ،19

اإن�شاين  نحو  على  ورعايتهم  الأجنبية،  اجلاليات 

واأخالقي، كذلك برزت اأ�شكال التعاون مع البحرين خالل 

اأطلقتها  ال�شتجابة الرائعة مع حملة فاندا باهارت التي 

الوباء،  خالل  رعاياها  لإجالء  املا�شي  مار�س  يف  الهند 

و�شهلت مغادرة اأعداد كبرية من جاليتنا التي ت�شكل اأكرث 

تعداد جالية يف البالد«.

التعاون  تعزيز  ملتزمون مبوا�شلة  »نحن  واأ�شاف: 

مع اأ�شدقائنا البحرينيني، لي�س فقط يف جمالت التعاون 

تعزيز  زيادة  يف  ا  اأي�شً بل  اجلائحة،  خالل  ال�شحي 

من  كان  وقد  البلدين،  بني  التعاون  فر�س  كل  وتنويع 

دواعي �شرورنا و�شول �شحنات لقاح كوف�شيلد بالتزامن 

مع افتتاح مطار البحرين الدويل اجلديد، وهو ما يعك�س 

هذه  خالل  للمملكة  امل�شتمر  القت�شادي  والنماء  التطور 

الظروف غري امل�شبوقة عاملًيا«.

�سفري جمهورية الهند لدى البحرين

املتعمدة  قطر  دولة  ممار�شات  فعاليات  ا�شتنكرت 

وم�شادرة  واعتقالهم  البحرينيني  البحارة  على  لت�شييق 

�شفنهم، معربني عن اأ�شفهم لهذا النهج ال�شتفزازي عو�س 

احلر�س على تنفيذ تو�شيات قمة العال اخلليجية الداعية 

للم�شاحلة، وترجيح امل�شلحة اخلليجية العامة.

املفدى،  البالد  ملك  جاللة  بحكمة  الفعاليات  واأ�شادت 

�شالمتهم،  وتاأمني  ال�شيادين  حقوق  حفظ  على  وحر�شه 

واهتمامه باأرزاقهم من خالل تعوي�شهم عما حلق بهم من 

اأ�شرار جراء املمار�شات القطرية التع�شفية.

واأعربت النائب �شو�شن كمال عن بالغ الإكبار والأجالل، 

نيابة عن جميع البحارة وذويهم، حل�شرة �شاحب اجلاللة 

على  املفدى؛  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

رعايته الأبوية الكرمية جلميع ال�شيادين، مثمنة اجلهود 

الدبلوما�شية البحرينية التي رعاها جاللته باإ�شرار وعطف 

وتكللت باإطالق �شراح املواطنني املحتجزين يف دولة قطر، 

وارجاع الب�شمة لأ�شرهم الكرمية ولكل حمبيهم.

الدبلوما�شية  للحكمة  نتيجة  الفراج  هذا  »اإن  وقالت: 

اأن  املوقف  هذا  يوؤكد  حيث  جاللته،  بقيادة  البحرينية 

الر�شيدة، وما  القيادة  البحريني يف �شلب اهتمام  املواطن 

مي�س املواطن مي�س اململكة دون �شك«. 

البحارة  اجتاه  القطرية  الت�شرفات  كمال  وو�شفت 

باأنها ت�شرفات »ل م�شوؤولة وم�شتنكرة«، اإذ اإنها ت�شتهدف 

رزقهم،  وم�شدر  قوتهم  عن  البحر  يف  يبحثون  مواطنني 

مع  الدوحة  تنتهجه  الذي  للنهج  اأ�شفها  بالغ  عن  معربة 

يف  الإمعان  من  به  تقوم  وما  البحرين  مملكة  مواطني 

احتجازهم، وما ت�شببه لهم من معاناة غري اإن�شانية حاطة 

التفاقيات  مع  يتعار�س  مبا  الإن�شان،  وحقوق  بالكرامة 

واملعاهدات الدولية املت�شلة بحقوق الإن�شان.

وتابعت قائلة: »اإننا ل نرى مربًرا مقنًعا للت�شييق على 

املواطنني البحرينيني من قبل ال�شلطات القطرية وتعري�س 

على  البحرينية  القوارب  جترب  فلماذا  للخطر،  �شالمتهم 

ويواجه  ت�شادر  ثم  املجاورة،  الإقليمية  املياه  دخول 

والتهام  القتياد  عملية  خالل  مهينة  ت�شرفات  البحارة 

والإدانة والحتجاز؟«.

اتخاذ  اإىل  املعنية  القطرية  ال�شلطات  كمال  ودعت 

العال  قمة  خمرجات  لترتجم  الت�شحيحية  الإجراءات 

عن  فوًرا  والتوقف  العالقة،  امللفات  طي  اإىل  بامل�شارعة 

�شالمتهم  وتعري�س  البحرينيني  املواطنني  على  الت�شييق 

بالقوانني  التام  اللتزام  �شرورة  على  م�شددة  للخطر، 

الدولية وح�شن اجلوار، ورد اجلميل ململكة البحرين التي 

التزمت بالتوقيع على بيان قمة العال واأقرت خمرجاتها. 

و�شددت على اأن مملكة البحرين متلك قيادة �شيا�شية 

اململكة  وجهت  وقد  ثاقبة،  دبلوما�شية  نظرة  ذات  حكيمة 

بني  العالقة  امللفات  لبحث  القطرية  ال�شلطات  اإىل  دعوة 

املعنيون يف قطر  اأن »يبدي  اإىل �شرورة  البلدين، م�شرية 

اململكة  يف  العال  قمة  بيان  بعد  اجلارية  امل�شاحلة  بوادر 

العربية ال�شعودية، وذلك فيما فيه م�شلحة اجلميع، ويف 

كل الأحوال فاإن ما �شتقرره قيادتنا احلكيمة �شنم�شي به 

و�شن�شري عليه بكل ثقة واطمئنان«.

حممد  والإعالمي  ال�شحايف  الكاتب  قال  ناحيته،  من 

جاء  ما  تنفيذ  على  حر�شت  البحرين  مملكة  اإن  املحميد 

الأجواء  وفتحت  موؤخرا  اخلليجية  بالقمة  العال  بيان  يف 

اللحمة  على  ا  حر�شً القطرية؛  للطائرات  البحرينية 

اخلليجية، لكن نرى يف هذا الوقت عمليات توقيف البحارة 

خالل  من  م�شتمرة  البحرينيني  واملقيمني  وال�شيادين 

التعامل  هذ  اأن  اإىل  م�شرًيا  القطرية،  ال�شواحل  دوريات 

التع�شفي يعد مبنزلة تهديد لالأرواح واإ�شرار باملمتلكات، 

ف�شالً عن التوقيف وال�شجن واملحاكمات والغرامات وقطع 

الأرزاق، كل هذه الأمور توؤدي اإىل معاناة وقلق عند الأ�شر 

البحرينية.

واأ�شار اإىل اأن الأ�شر البحرينية تعي�س حالة من القلق 

التي  القطرية  ال�شجون  يف  املوقوفني  واأبنائها  اآبائها  على 

ت�شرب  قطر  اأن  موؤكًدا  الأن�شان،  حقوق  لأ�شا�شيات  تفتقد 

الإن�شانية  والقيم  واملبادئ  املواثيق  احلائط  بعر�س 

واخلليجية وال�شقيقية.

على  املتكررة  العتداءات  اآلية  »نرف�س  قائالً:  وتابع 

التي  املهنة  ممار�شة  من  ومنعهم  البحرينيني  ال�شيادين 

اأ�شيلة لأكرث  الآباء والأجداد مهنة بحرينية  توارثوها من 

و�شالمة  واأمن  وحياة  م�شاألة  تظل  بذلك  �شنة،   200 من 

ال�شيادين البحرينيني اأولوية ق�شوى ذكرها جاللة امللك، 

ا �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء،  واأكد عليها اأي�شً

وكذلك اأكد عليها وزير الداخلية«.

و�شدد على اأن البحرين لن تقبل باأن توا�شل قطر تهديد 

وتعري�س اأرواح البحرينيني للخطر والإ�شرار مب�شاحلهم 

وممتلكاتهم، م�شرًيا اإىل اأن املمار�شات القطرية تعترب خرًقا 

للقانون الدويل والتفاقات الأمنية اخلليجية.

ولفت اإىل اأن ا�شتمرار قطر يف هذا التعدي يعد موؤ�شًرا 

العمل  على  القطري غري حري�س  النظام  اأن  على  وا�شًحا 

مبخرجات القمة اخلليجية.

اأفهم وجود 47 طراًدا  وقال: »كمواطن بحريني كيف 

نحن  الذي  الوقت  يف  قطر  يف  حمجوزة  تزال  ل  بحرينًيا 

اخلليجية؟!  والقمة  العال  وبيان  امل�شاحلة  فيه عن  نتكلم 

ال�شواحل  واأمن  القطرية  ال�شلطات  ا�شتمرار  نفهم  كيف 

واعتقالهم  البحرينيني  ال�شيادين  اأرواح  بتهديد  القطرية 

وانتهاك حقوق الإن�شانية، ما اأدى اإىل وفاة بع�شهم وجرح 

اآخرين؟«.

وتابع قائالً: »هناك اآلف املواد الإعالمية القطرية التي 

وتنتهك  البحرين  مملكة  �شد  والتحري�س  الإ�شاءة  توجه 

اأن ت�شتجيب ملا  حقوق ال�شيادين، بينما كان الأوىل لقطر 

جاء يف قيام قمة العال اخلليجية ب�شاأن امل�شاحلة«. 

الذين  البحارة  تعوي�س  ب�شاأن  امللكية  الأوامر  وعن 

تعر�شوا لالنتهاكات، قال املحميد: »هكذا دائًما جاللة امللك، 

الأب القائد احلكيم الرحيم لأبنائه، حيث �شدرت توجيهاته 

ال�شيادين  بتعوي�س  املعنية  اجلهات  لقيام  ال�شامية 

و�شرف  ال�شرار  وح�شر  املت�شررين،  البحرينيني 

هو  املواطن  اأن  يوؤكد  »ذلك  اأن  اإىل  لفًتا  التعوي�شات«، 

حمور التنمية واأ�شا�شها«، م�شيًدا يف الوقت نف�شه بجهود 

احلكومة برئا�شة �شمو ويل العهد ووزارة الداخلية حللحلة 

ملف ال�شيادين.

اإىل  قطر  الوزراء  جمل�س  دعوة  اإىل  املحميد  واأ�شار 

البحرين  اأعلت  حيث  معها،  املبا�شر  الثنائي  التفاو�س 

قطر  اإىل  ر�شمية  ر�شالة  ووجهت  اخلليجية،  امل�شلحة 

ا�شتمرارية  ب�شاأن  مقرتًحا  وطرحت  املبا�شر  للتفاو�س 

التي  واملهنة  ن�شاطهم  ممار�شة  يف  لل�شيادين  ال�شماح 

توارثوها من الآباء والأجداد.

»كمواطن  قائالً:  املحميد  حمميد  ال�شحايف  واأ�شاف 

ملجل�س  العامة  الأمانة  هي  اأين  اأت�شاءل؛  خليجي  بحريني 

التعاون، اأين دورها يف حث اجلانب القطري لبدء املباحثات 

الثنائية مع البحرين التي قدمت امل�شلحة اخلليجية العليا 

بالرغم من املمار�شات القطرية؟«.

ال�شيا�شة  اللظي  ا�شتنكرت املحامية دينا  من ناحيتها، 

القطرية  ال�شلطات  ا�شتخدمتها  التي  املمنهجة  العدوانية 

قطر  خروج  اإىل  م�شرية  البحرينيني،  البحارة  ل�شتهداف 

الإن�شان  حقوق  ومبادئ  والإن�شانية  القيم  حدود  عن 

معهم  ومن  ال�شيادين  �شد  املعاداة  فنون  اأ�شد  مبمار�شتها 

من عمالة اأجنبية.

القوانني  لكل  وا�شح  اخرتاق  هذا  »اإن  اللظي:  وقالت 

املهن  حماية  وقوانني  الإن�شان  بحقوق  املتعلقة  والأعراف 

من املخاطر، والتي تعد م�شوؤولية من يخرتقها للممار�شات 

البحارة  اأخ�شعت  حيث  قطر،  متار�شها  التي  الالاإن�شانية 

دفع  على  واأرغمتهم  عادلة  غري  حماكمات  اإىل  تع�شفًيا 

الذي  الأمر  وهو  املالية،  مقدرتهم  تفوق  كبرية  غرامات 

اإىل  ا�شطر  والبع�س  القرتا�س  اإىل  منهم  البع�س  ا�شطر 

بيع ممتلكاته املحدودة والب�شيطة التي تعد من اأ�شا�شيات 

احتياجاته«.

وتابعت قائلة: »مل تقف قطر عند هذا احلد، بل قامت 

بالتحفظ على قوارب البحارة لفرتات طويلة يف العقوبة 

ل�شيادين  انتقامية  عقوبة  وتعد  متار�شها،  التي  املمنهجة 

العن�شر  على  احلجز  ب�شبب  العمل  عن  توقفهم  اإىل  اأدت 

اإىل قيام ال�شلطات القطرية  الأ�شا�شي لن�شاطهم، بالإ�شافة 

باإعطاء نف�شها احلق بت�شفري العمالة الأجنبية التي تعمل 

حق،  وجه  دون  قطر،  من  بلدانهم،  اإىل  القوارب  تلك  على 

وا�شعة بذلك البحارة يف معاناه اأخرى كبرية جراء تع�شف 

يف ت�شفري العمالة الأجنبية مع هيئة تنظيم �شوق العمل يف 

اململكة لإي�شاح امل�شاألة لهم واإيجاد الأوراق الثبوتية لهذا 

الأمر، واإعادة الدفع من اأجل عودة العمالة اأو جلب غريهم، 

كل ما ذكرناه من ممار�شات ممنهجة من جانب قطر اجتاه 

الإن�شان  حقوق  مبادئ  لكل  اخرتاًقا  يعد  البحرين  بحارة 

ووا�شًحا  �شريًحا  وانتهاًكا  والإقليمية  الدولية  واملعايري 

حلقوق وكرامة الإن�شان ومكت�شباته«.

دنيا اللظيحمميد املحميد�سو�سن كمال
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ا على ال�شحة العامة تلبية لفريق البحرين وحر�شً

اإقبال كبري من موظفي �شركة »مونرتيال« على احل�شول على التطعيم �شد »كورونا«

مونرتيال  �شركة  موظفو  بادر  الجتماعية،  امل�شوؤولية  وبروح  التطعيم  اأبواب  فتح  منذ 

بزيادة  عّجل  الذي  الأمر  كورونا،  فري�س  تطعيم  على  للح�شول  اأ�شمائهم  ت�شجيل  اىل  لل�شيارات 

اأعداد احلا�شلني على التطعيم داخل ال�شركة حتى الآن. 

ال�شركة  التطعيم وحتفيزه جلميع موظفي  باأهمية  التنفيذي  الرئي�س  فا�شل عبا�س  و�شرح 

للمبادرة باحل�شول، وتو�شيح اأهمية اأخذ اللقاح ومدى فائدته ل�شمان بيئة عمل �شليمة و�شحية 

للموظف وملن حوله من زمالء وزوار للمعر�س.

وذكر الرئي�س التنفيذي اأنه حتى الآن اأكمل عدد كبري من منت�شبي ال�شركة من جميع القطاعات 

اجلرعتني، �شواء من ق�شم العمال واملنظفني واملوظفني وامل�شرفني واملديرين. واأكد اأن اإدارة ال�شركة 

تعمل جاهدا لتوفري كل ال�شبل لت�شهيل عملية التطعيم؛ حتى يت�شّنى جلميع الراغبني داخل ال�شركة 

احل�شول عليه يف اأ�شرع وقت ممكن.

الوقائية  التدابري  معاير  جميع  اتباع  يف  ملتزمة  ال�شركة  مازالت  التطعيم،  جانب  اىل 

اأ�شهم  الذي  الأمر  ال�شحة،  التطعيم واملعتمدة من وزارة  والحرتازية، حتى مع احلا�شلني على 

ال�شركة،  اأرجاء  الفريو�س داخل  ب�شكل كبري يف �شالمة موظفيها، بف�شل اهلل، من خطورة تف�شي 

و�شالمة جميع زوار جميع فروع ال�شركة وثقتهم الكبرية يف الدخول اىل �شركة مونرتيال؛ نظرا 

جلميع  امل�شتمر  والتعقيم  ال�شركة،  مغادرتهم  وحتى  الدخول  منذ  املتبعة  الوقائية  التدبري  اىل 

ال�شيارات واملكاتب واملرافق الأخرى.

اأمام  امل�شبق  الطلب  خدمة  البحرين  زين  اأطلقت 

امل�شتهلكني يف مملكة البحرين الراغبني يف احل�شول على 

جمموعة هواتف5G Galaxy S21 اجلديدة كلًيا، وذلك 

يقدم طلًبا  حتى 4 فرباير 2021. و�شيح�شل كل عميل 

م�شبًقا للح�شول على الهاتف على اأحدث منتجات اجليل 

التايل، ف�شالً عن التاأمني املجاين ملدة �شهرين عند اختيار 

خدمة الأق�شاط وما ي�شل اإىل 60 جيجابايت من البيانات 

مع  جتربتهم  حت�شني  بهدف  زين؛  باقات  على  الإ�شافية 

.Galaxy
املتحركة  الهواتف  ق�شم  رئي�س  البورا،  عثمان  وقال 

�شركاوؤنا  »يلعب  لالإلكرتونيات:  اخلليج  �شام�شوجن  يف 

طويلة  �شراكتنا  اإطار  يف  الت�شال،  خدمات  م�شغلي  من 

اأحدث  على  ال�شوء  ت�شليط  حيوًيا يف  دوًرا  معهم،  الأمد 

الطلب  مرحلتي  خالل  املتطورة،  الأجهزة  من  ابتكاراتنا 

امل�شبق والإطالق. ونحن اإذ نقدر عالًيا دعمهم وم�شاهماتهم 

القيمة وامل�شتمرة، ي�شعدنا التعاون معهم مرة اأخرى«.

الت�شويق  مدير  الكتبي  عمار  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه 

واملبيعات لالأفراد يف زين البحرين: »مع ميزات متقدمة 

الأ�شياء  وانرتنت  للغاية  املنخف�س  الو�شول  زمن  مثل 

 Galaxy S21 هواتف  باأن  يقني  على  فاإننا  ال�شناعي، 

اجلديدة �شتحظى بردود فعل اإيجابية من جانب عمالئنا 

يف البحرين«.

 وتتميز جمموعة هواتف Galaxy S21 بكونها توفر 

للم�شتهلكني جتربة ا�شتخدام اأكرث تطوًرا.

زين البحرين تطلق خدمة الطلب امل�شبق للح�شول على 

هواتف جمموعة Galaxy S21 Series 5G يف البحرين

لالإعالم  الأهلية  اجلامعة  رئي�س  م�شاعدة  دعت 

ال�شرياوي  ثائرة  د.  العامة  والعالقات  والت�شويق 

اإىل  باجلامعة  اللتحاق  بطلبات  املتقدمني  الطلبة 

الأيام  يف  القبول  تثبيت  اإجراءات  باإنهاء  امل�شارعة 

اأن اجلامعة تقدم خدمة مرنة جدا  املقبلة، لفتة اإىل 

واأولياء  لطلبتها  وتتيح  الدرا�شية  الر�شوم  دفع  يف 

اأمورهم تق�شيط الر�شوم على امتداد الف�شل الدرا�شي، 

اإىل جانب ما تتيحه اجلامعة من تخفي�شات يف تلك 

الر�شوم ت�شل اإىل %50.

القبول  باب  فتح  ا�شتمرار  ال�شرياوي  واأكدت 

والدكتوراه  واملاج�شتري  البكالوريو�س  برامج  يف 

للطلبة  املخ�ش�شة  الدرا�شية  املقاعد  نفاد  حتى 

امل�شتجدين للف�شل الثاين من العام الدرا�شي اجلديد 

لالأمانة  الأكادميية  للوائح  طبقا   ،2021  /2020

اجلودة،  ومتطلبات  العايل  التعليم  ملجل�س  العامة 

مو�شحة اأن جميع قنوات التوا�شل مفتوحة للطلبة 

اجلامعة  برامج  على  للتعرف  الأمور  واأولياء 

التي  والت�شهيالت  العلمية  وخدماتها  الأكادميية 

تقدمها لطالبها.

خا�شة  جامعة  اأول  الهلية  اجلامعة  وتعد 

نحو  اليوم  فيها  ينتظم  اإذ  البحرين،  مملكة  يف 

من  فوجا   13 خرجت  فيما  وطالبة،  طالب   2000

البكالوريو�س  بدرجات  خريجني  مت�شمنني  طلبتها 

هي  علمية،  كليات   5 من  والدكتوراه  واملاج�شتري 

الإدارية  العلوم  كلية  املعلومات،  تكنولوجيا  كلية 

الهند�شة،  وكلية  والعلوم،  الآداب  وكلية  واملالية، 

وكلية الدرا�شات العليا والبحوث. اإذ تهدف اجلامعة 

ذي  التعليم  من  راٍق  منوذج  تقدمي  اإىل  ن�شاأتها  منذ 

اجلودة العالية يف اإطار تعزيز الدور الريادي ململكة 

البحرين يف جمال التعليم العايل.

اإىل جانب ما تتيحه من منح جزئية ت�شل اإىل %50

الأهلية تقّدم خدمة املرونة يف الدفع والتق�شيط لطلبتها

د. ثائرة ال�شرياوي

جمعية البحرين ملكافحة ال�شرطان تنّظم الأ�شبوع اخلليجي للتوعية

مع مراعاة التدابري وال�شرتاطات ال�شادرة عن الفريق الوطني 

للت�شدي لفريو�س كورونا ووزارة ال�شحة، قامت جمعية البحرين 

 1 املوافق  الثنني  يوم  يف  رمزية  وقفة  بتنظيم  ال�شرطان  ملكافحة 

للتوعية  اخلليجي  الأ�شبوع  انطالقة  مبنا�شبة   2021 فرباير 

بال�شرطان حتت �شعار »40% حماية 40% �شفاء«، وت�شتمر احلملة 

لغاية  7 فرباير. وت�شارك اجلمعية املجتمع الدويل يف اليوم العاملي 

ملكافحة ال�شرطان الذي ي�شادف يف الرابع من فرباير من كل عام، 

املر�س  بهذا  املر�شى  وم�شاندة  املجتمع  اأفراد  بني  الوعي  لن�شر 

الع�شال، وياأتي اليوم العاملي ملكافحة ال�شرطان حتت �شعار »هذا 

اأنا وهذا ما �شاأفعل«.

وذكر الدكتور عبدالرحمن فخرو رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 

اأنه نظًرا للظروف ال�شتثنائية التي منر بها جراء جائحة كورونا 

املحا�شرات  تقدمي  على  العام  هذا  برامج  �شيقت�شر  )كوفيد-19( 

ال�شرطان  حول  الوعي  زيادة  اإىل  ترنو  التي  بعد(  )عن  التوعوية 

ومكافحته، والطرق التي يجب اتباعها للحد من انت�شاره ومكافحته، 

اإذ اإن هذا املر�س يفتك بالإن�شان لي�س يف البحرين فح�شب، بل ويف 

جميع دول العامل دون ا�شتثناء.

يف  بال�شرطان  الإ�شابة  معدلت  اأن  اإىل  الإح�شاءات  وت�شري   

ارتفاع، ما ي�شتدعي بذل املزيد من اجلهود امل�شرتكة من جميع فئات 

الفعال من قبل اجلهات ذات  املجتمع موؤ�ش�شات واأفراد والتخطيط 

العالقة، واتخاذ ما يلزم من اإجراءات خلف�س �شحايا هذا املر�س. 

لبحوث  الدولية  الوكالة  عن  ال�شادرة  الإح�شاءات  وت�شري 

مت  اأنه  اإىل  العاملية،  ال�شحة  ملنظمة  والتابعة   ،)IARC( ال�شرطان 

ت�شجيل 244 اإ�شابة جديدة ب�شرطان الثدي يف عام 2020 مبا يعادل 

القولون  ب�شرطان  جديدة  اإ�شابة   147 ت�شجيل  مت  بينما   ،%20.1

وامل�شتقيم مبا يعادل 12.1% من جمموع الإ�شابات بني اجلن�شني.

التي  ال�شرطانات  قائمة  على  يرتبع  الثدي  �شرطان  يزال  ول   

راأ�س  على  وامل�شتقيم  القولون  �شرطان  يرتبع  بينما  الأناث،  ت�شيب 

من  اخلم�شة  الأنواع  بني  من  الذكور  ت�شيب  التي  ال�شرطانات  قائمة 

ال�شرطانات الأكرث �شيوًعا يف مملكة البحرين.

اجلامعة الأمريكية بالبحرين ت�شهد زيادة يف اأعداد 

الطلبة الدوليني امللتحقني بف�شل الربيع الدرا�شي

الأمريكية  اجلامعة  اأعلنت 

اإغالق  موعد  اقرتاب  بالبحرين 

الدرا�شي  بالف�شل  اللتحاق  باب 

من  اإ1   ،2021 العام  لربيع 

املتاحة  املهلة  اإنهاء  املقرر 

املقبل.  فرباير   11 يف  للت�شجيل 

كبرًيا  اإقبالً  اجلامعة  �شهدت  وقد 

العام  دفعة  يف  الت�شجيل  على 

الطلبة،  جموع  بداأت  اإذ   ،2024

من 13 جن�شية خمتلفة،  املكونة 

العملية  الدرجات  لنيل  الدرا�شة 

يف 3 كليات خمتلفة، هي العمارة 

والأعمال  والهند�شة،  والت�شميم، 

من  توفره  ما  وبف�شل  والإدارة. 

اجلودة  فائقة  تعليمية  جتربة 

داخل  الأمريكي  الطراز  على 

بالعديد  اجلامعة  املنطقة، رحبت 

من الطلبة املحولني الذين اختاروا 

درا�شتهم  ل�شتكمال  العودة  عدم 

باخلارج.

وبهذه املنا�شبة، قالت الرئي�س 

الأمريكية  للجامعة  املوؤ�ش�س 

�شوزان  الدكتورة  بالبحرين 

متحّم�شون  »نحن  �شاك�شتون: 

ف�شل  فوج  ل�شتقبال  للغاية 

العام  دفعة  من  الدرا�شي  الربيع 

اجلامعي،  احلرم  داخل   2024

الكبرية  للثقة  ممتنون  اأننا  كما 

الذين  الطلبة  اإياها  اأولنا  التي 

للدرا�شة  العودة  عدم  ف�شلوا 

باخلارج. 

كذلك فاإننا نوؤكد التزامنا التام 

اجلميع  �شالمة  على  باحلفاظ 

فريقنا  ويتطلع  و�شحتهم، 

الن�شط من جمل�س الطلبة وهيئة 

التدري�س واملوظفني اإىل الرتحيب 

اأ�شرة  اإىل  الطلبة اجلدد  بان�شمام 

اجلامعة الأمريكية بالبحرين«.

د. �شوزان �شاك�شتون

هيئة فريق البحرين للغو�ص التطوعي تقيم 

فعالية »BDVT vsd« عن ُبعد مبنا�شبة اليوم الريا�شي

اأعلنت هيئة فريق البحرين للغو�س 

 BDVT فعالية  اإقامة  التطوعي 

ح�شاب  عرب   virtual sports day
الهيئة يف )الإن�شتغرام(، والتي تتزامن 

مع اليوم الريا�شي البحريني تاريخ 9 

فرباير اجلاري يف ظل اتباع الإجراءات 

وال�شحية  والوقائية  الحرتازية 

جتاه  املخت�شة  اجلهات  عن  ال�شادرة 

فريو�س )كوفيد-19(.

اأربع  الفعالية  جدول  يتنظمن  كما 

املوؤثرين  من  نخبة  يقدمها  فقرات 

البحرينيني يف جمال الريا�شة.

تاأتي هذه البادرة تنفيًذا لتوجيهات 

خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�شيخ  �شمو 

ال�شباب  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

الوملبية  اللجنة  رئي�س  والريا�شة 

اليوم  احتفالت  تقام  اأن  البحرينية 

بالإجراءات  اللتزام  مع  الريا�شي 

ويف  وال�شحية،  والوقائية  الحرتازية 

ظل التباعد الجتماعي.

عجاج  خليل  عبداهلل  �شرح  وقد 

رئي�س جلنة الربامج والأن�شطة يف هيئة 

باأن  التطوعي  للغو�س  البحرين  فريق 

ح�شاب  خالل  من  تقام  �شوف  الفعالية 

 4 ال�شاعة  من  )الإن�شتغرام(  الهيئة يف 

م�شاًء.  ال�شاعه 8 ون�شف  م�شاًء وحتى 

متتالية  فقرات   4 الفعالية  ت�شمل  كما 

كالآتي:

غذائي  )نظام  بعنوان  1. حما�شرة 

اأخ�شائي  يقدمها  م�شتدام(  �شحي 

عبداهلل  الأ�شتاذ  الريا�شية  التغذية 

م�شاًء وحتى  ال�شاعة 4  من  ال�شليبيخ، 

5 م�شاًء.

)ريا�شة  بعنوان  حما�شرة   .2

ومدرب  املدربني  كبري  يقدمها  الغو�س( 

بادي  منظمة  وتراميك�س  تقني  غو�س 

الأمريكية الكابنت م�شعل بني حماد، من 

ال�شاعة 5 م�شاًء وحتى ال�شاعه 6 م�شاًء.

ريا�شي  بيتنا  بعنوان )يف  لقاء   .3

فريوز  منى  الأ�شتاذة  تقدمه  �شغري( 

الطفل  جمال  يف  خمت�شني  فيه  حتاور 

من ال�شاعة 6 م�شاًء وحتى 7:30 م�شاًء.

يقدمها  مبا�شرة  ريا�شية  4. ح�شة 

الرميثي من  الكابنت عي�شى  البدين  املعد 

ال�شاعة  وحتى  م�شاًء   7:30 ال�شاعة 

8:30 م�شاًء.

البحرين  فريق  هيئة  تدعو  كما 

املواطنني  جميع  التطوعي  للغو�س 

من  البحرين،  مملكة  يف  واملقيمني 

ح�شور  اإىل  العمرية،  الفئات  جميع 

يف  الهيئة  ح�شاب  على  الفعالية  هذه 

)الإن�شتغرام(

.bdvt.bh@ 

عبداهلل عجاج

د. عبدالرحمن فخرو



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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ب�ضرورة  التذكري  وجب  الأ�ضبوعية  الإجازة  اقرتاب  مع 

العائلية  التجمعات  ب�ضاأن  الوطني  الفريق  بتعليمات  اللتزام 

يف  الرئي�ضية  الأ�ضباب  اأحد  اأنها  الأخرية  الأرقام  تظهر  التي 

زيادة عدد احلالت يف الفرتة الأخرية.. لنكن جميًعا مب�ضتوى 

ملكافحة  والوطني  الديني  الواجب  علينا  ميليه  وما  امل�ضوؤولية 

هذا الوباء.

اأو احلياد، هو  اإم�ضاك الع�ضا من املنت�ضف،  اإن 

لدينا  تكون  اأن  يجب  واجلنب.  ال�ضعف  على  عالمة 

ال�ضجاعة الكافية لختيار الوقوف اإىل جانب احلق.
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ح�شاًرا  تفر�ص  اأملانيا   -  1915

يف  املتحدة  اململكة  ح�ل  بالغ�ا�شات 

احلرب العاملية الأوىل.

الذي  يالطا  م�ؤمتر  افتتاح   -  1945

احلرب  يف  املنت�شرين  القادة  بني  جمع 

العاملية الثانية.

بق�ة  األ�شكا  يف  زلزال   -  1965

اأكرب  اأحد  8.7 على مقيا�ص ريخرت، وه� 

الزلزل يف العامل واأحد اأ�شخم الزلزل يف 

ال�ليات املتحدة.

ه�غ�  اجلرنال  انتخاب   -  1999

ت�شافيز رئي�ًشا لفنزويال.

ي�غ��شالفيا  جمه�رية   -  2003

اإىل  ر�شمًيا  ا�شمها  تغري  الحتادية 

وتتخذ  الأ�ش�د  جمه�رية �شربيا واجلبل 

د�شت�ًرا جديًدا.

2004 - اإطالق م�قع �شبكة الت�ا�شل 

الجتماعي في�ص ب�ك.

من  غيت�ص  بيل  ا�شتقالة   -  2014

جمم�عة  اإدارة  جمل�ص  كرئي�ص  من�شبه 

مايكرو�ش�فت.

املغربي  املنتخب  تت�يج   -  2018

 2018 للمحليني  اأفريقيا  اأمم  ببط�لة 

للمرة الأوىل يف تاريخه.

واإ�شابة  ا  2020 - وفاة 41 �شخ�شً

تتابًعا  ثلجيني  انهيارين  يف  اآخرين   84

يف  وان  مقاطعة  �شرق  متتاليني  لي�مني 

تركيا.

�أحالم ت�ستعد لطرح �ألبومها »فدوة 

عيونك« بتوقيع �سناع �لأغنية �مل�سرية

األب�مها  اأغاين  ب��شرتات   ، اأحالم  املطربة  طرحت 

اجلديد، الذي يحمل ا�شم »فدوة عي�نك«، وذلك ا�شتعداًدا 

لطرحه مطلع فرباير اجلاري، وت�شتقبل به العام اجلديد 

 .2021

وجاءت تفا�شيل الألب�م التي ن�شرتها اأحالم كالآتي، 

»فدوة عي�نك« كلمات �شم� الأمري خالد الفي�شل واأحلان 

طالل وت�زيع اأحمد العن�ة، »عي�ين ب�ص« كلمات ق��ص 

كلمات  »حزين«  خمي�ص،  مدحت  وت�زيع  �شهم  واأحلان 

الغائب احلا�شر م�شاعد الر�شيدي واأحلان �شهم وت�زيع 

ال�شعالن  في�شل  كلمات  ح�ص«  اآدمي  »يا  حممد،  جا�شم 

»دفرت  العن�ة،  اأحمد  وت�زيع  �شالح  نا�شر  واأحلان 

وت�زيع  العثمان  عبدالرحمن  واأحلان  كلمات  وممحاة« 

اأ�شامة الهندي. 

طريقة  على  الألب�م  اأغاين  بع�ص  اأحالم  و�ش�رت 

الفيدي� كليب يف عدد من البلدان العربية، كما تعاونت 

مع عدد من �شناع الأغنية امل�شريني الكبار وهم امللحن 

ا امل�زع  حمم�د اخليامي يف اأغنية »ما به تفا�شيل«، اأي�شً

اأ�شامة الهندي، وامللحن خالد عز.

طّ�رت طريان الإمارات خدمة الإجناز الذاتي لإجراءات ال�شفر وت�شليم احلقائب التي كانت قد 

اأطلقتها يف �شبتمرب العام املا�شي يف مطار دبي الدويل، لت�شبح من دون مل�ص.

و�ش�ف يتمكن امل�شافرون من التحكم بالأجهزة الذاتية لت�شليم احلقائب وعددها 32، واأك�شاك 

اإجراءات ال�شفر الذاتية وعددها 16، با�شتخدام اأجهزتهم ال�شخ�شية املحم�لة من دون احلاجة 

اإىل مل�ص ال�شا�شات، ما ي�فر جتربة اآمنة ومريحة لهم يف املطار. وتتيح الأك�شاك للعمالء اإنهاء 

الطائرة واختيار مقاعدهم وت�شليم احلقائب.  اإىل  ال�شع�د  ال�شفر وا�شتخراج بطاقات  اإجراءات 

وقد اأ�شيفت خدمات جديدة تتيح للم�شافرين دفع اأثمان امل�شرتيات الإ�شافية، مثل ر�ش�م الأمتعة 

ركاب  �شفر  اإجراءات  منطقة  ال�اقعة يف  الأك�شاك،  وتعزز  الأك�شاك.  من خالل  مبا�شرة  الزائدة، 

الإمارات،  طريان  م�ظف�  يديرها  التي  الكاونرتات  من  بالقرب   3 املبنى  يف  ال�شياحية  الدرجة 

ما ي�شهم يف تقليل وقت انتظار العمالء خالل فرتات الذروة وحت�شني جتربتهم يف مطار دبي. 

وتت�افر اخلدمة حالًيا للم�شافرين اإىل جميع وجهات الناقلة با�شتثناء ال�ليات املتحدة الأمريكية 

وكندا وال�شني والهند وه�جن ك�جن، ب�شبب املتطلبات الإ�شافية لهذه الدول. و�ش�ف يتم تركيب 

مزيد من الأك�شاك الذاتية يف منطقة اإجراءات ال�شفر لركاب الدرجتني الأوىل ورجال الأعمال.

�أك�ساك �إجر�ء�ت �ل�سفر دون تالم�س لركاب طري�ن �لإمار�ت يف دبي

�لقب�س على 4 �أ�سخا�س �سرقو� �آخرين 

بالإكر�ه و�نتحلو� �سخ�سية �ل�سرطة

حمافظة  �شرطة  مديرية  عام  مدير  قال 

القب�ص  املديرية، متكنت من  �شرطة  اإن  العا�شمة 

على 4 اأ�شخا�ص يحمل�ن جن�شيات عربية ترتاوح 

ب�شرقة  لقيامهم  عاًما،   19-18 بني  اأعمارهم 

بالإكراه  اآ�شي�يني   4 من  مالية  ومبالغ  حمفظات 

وقائع  يف  ال�شرطة  رجال  �شخ�شية  وانتحال 

خمتلفة، وذلك مبنطقتي احل�رة والق�شيبية.

ال�شاأن،  البالغات بهذا  اأنه ف�ر تلقي  واأو�شح 

وجمع  والتحري  البحث  اأعمال  مبا�شرة  متت 

املذك�رين  اأ�شفرت عن حتديد ه�ية  الأدلة والتي 

والقب�ص عليهم، م�شرًيا اإىل اأنه مت اتخاذ الإجراءات 

اإىل  عليهم  املقب��ص  واإحالة  الالزمة  القان�نية 

النيابة العامة.

بهدف التقليل قدر الإمكان من ح�ادث املرور، تدر�ص ال�شلطات يف بريطانيا فر�ص نظام 

ذكي للتحكم يف ال�شرعة بجميع املركبات، ابتداًء من عام 2022.

وتت�شّبب ح�ادث املرور يف وفاة ما ل يقل عن 1700 �شخ�ص �شن�ًيا، يف اأنحاء بريطانيا.

تنفيذ  رغم  ا،  اأي�شً بريطانيا  الأوروبي، يف  الحتاد  اأقّره  الذي  النظام  يطبق  اأن  ويت�قع 

اإجراءات »بريك�شت«. والنظام املقرتح الذي ي�شتخدم العالمات املرورية وكامريات ال�شرعة 

وامل�قع اجلغرايف للمركبة �شيك�ن باإمكانه حتديد ال�شرعة املطل�بة لكل مركبة يف اأغلب طرق 

بريطانيا، بحيث يقلل ال�شرعة تدريجًيا اإذا مل يقم ال�شائق بذلك بنف�شه.

ويق�ل خرباء اإن املركبات احلديثة من �شنع »مر�شيد�ص« و»ف�رد« و»ف�لف�« و»رين�« 

ت�شتخدم اأ�شالً هذا النظام، الذي ُيراد اأن ي�شبح اإلزامًيا يف جميع املركبات بحل�ل العام املقبل.

ويق�م النظام باإر�شال اإ�شارات متعاقبة لتنبيه ال�شابق ب�شرورة تخفيف ال�شرعة، قبل اأن 

يخخف النظام ال�شرعة تلقائًيا اإذا مل يقم بذلك بنف�شه.

�شمن  لكن  احلافالت،  اأو  البطيئة  املركبات  لتجاوز  حمدودة  ا�شتثناءات  النظام  ويتيح 

معادلة للزمان ومل�قع املركبة، و�شيك�ن مرتبًطا بت�شغيل املركبات، غري اأن ت�شغيله واإيقاف 

العمل به �شيك�ن متاًحا.

بريطانيا تدر�س تطبيق نظام �ل�سرعة �لذكي لتقليل حو�دث �ملرور 

�ضريين عبدالوهاب ترّوج حلفلها الأول مع اأ�ضالة يف 19 فرباير اجلاري بال�ضارقة

التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

 ،2021 فرباير   3 ي�م  يف   12644 عددها  بلغ 

منها  جديدة  قائمة  حالة   553 ت�شجيل  اأظهرت 

255 حالة لعمالة وافدة، و291 حالة ملخالطني 

حلالت قائمة، و7 حالت قادمة من اخلارج، كما 

تعافت 242 حالة اإ�شافية؛ لي�شل العدد الإجمايل 

للحالت املتعافية اإىل 99527.

وبلغ عدد احلالت القائمة حتت العناية 30 

ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت  حالة، 

 4859 اأن  حني  يف  حالة،   114 العالج  تلقي 

حالة و�شعها م�شتقر من العدد الإجمايل للحالت 

القائمة الذي بلغ 4889.

»�ل�سحة«: ت�سجل 553 �إ�سابة 

جديدة بكورونا وتعايف 242 حالة
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استقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع للشرق األوسط بالمملكة المتحدة

 القائد العام: تعاون بين البحرين 
وبريطانيا في المجال العسكري

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشير الركن الش��يخ خليفة بن أحمد آل 
خليف��ة، في القيادة العام��ة صباح أمس، 
كبي��ر مستش��اري وزارة الدف��اع للش��رق 
الفري��ق  المتح��دة  بالمملك��ة  األوس��ط 
س��ير جون لوريم��ر، بحضور وزير ش��ؤون 
الدف��اع الفريق الركن عب��داهلل النعيمي، 

ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب 
النعيمي، ومدي��ر ديوان القي��ادة العامة 
اللواء الركن حس��ن سعد، ومساعد رئيس 
هيئ��ة األركان لإلم��داد والتموي��ن اللواء 
الركن بحري يوس��ف م��ال اهلل، وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.
وخالل اللق��اء، أش��اد القائد الع��ام لقوة 

الصداق��ة  بعالق��ات  البحري��ن  دف��اع 
التاريخي��ة والمتمي��زة الت��ي تربط بين 
البحري��ن والمملكة المتح��دة والتي لها 
ج��ذور تاريخي��ة متينة، منوه��ًا بالتعاون 
القائم بين البلدين الصديقين في ش��تى 
المجاالت ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات 

والتعاون في المجال العسكري.

 تخريج دورة لألفراد المستجدين 
في مركز تدريب قوة الدفاع الملكي

أقيم بقوة دف��اع البحرين أمس، حفل تخريج 
دورة لألفراد المس��تجدين ف��ي مركز تدريب 
ق��وة الدفاع الملكي، بحضور مس��اعد رئيس 
هيئة األركان للقوى البش��رية الل��واء الركن 
الش��يخ علي بن راشد آل خليفة، وذلك تزامنًا 
م��ع االحتفاالت بذكرى تأس��يس ق��وة دفاع 

البحرين في الخامس من فبراير.
 واستهل الحفل بتالوة آيات عطرة من الذكر 
الحكيم بعدها ألقيت كلمة بهذه المناسبة، 
بع��د ذلك ق��دم إيجاز ع��ن ال��دورة ومراحل 
التدري��ب الت��ي اش��تملت عليها م��ن مواد 
نظري��ة وتطبيقات عملية، وق��دم الخريجون 
بعدها عرضًا عسكريًا ميدانيًا للمشاة وعددًا 
من التطبيقات العملي��ة، ثم أدى الخريجون 

القسم القانوني.
 وف��ي ختام الحفل قام مس��اعد رئيس هيئة 
الجوائ��ز  بتوزي��ع  البش��رية  للق��وى  األركان 

والش��هادات التقديري��ة عل��ى المتفوقي��ن 
بال��دورة، مثمن��ًا دور الضب��اط والمدربي��ن 
وجه��ود الخريجي��ن ف��ي تحقي��ق متطلبات 

الدورة بنجاح.
 حضر التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع 

البحرين.

 المبارك يستعرض مع سوسن 
كمال خطط »الكهرباء والماء«

استقبل وزيرشؤون الكهرباء والماء المهندس وائل بن ناصر المبارك بمكتبه 
النائبة د. سوسن كمال ممثل الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة.

وتم خالل اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بقطاعي الكهرباء والماء، 
حيث اس��تعرض الوزير خطط ومش��اريع هيئة الكهرباء والماء المس��تقبلية، 
إضافة إلى اس��تعراضه ألهم المنجزات التي تحققت مؤخرًا في الهيئة وعوائد 
هذه المنجزات في تقدي��م خدمات الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين في 
المملكة. وتطّرق اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين هيئة الكهرباء 
والم��اء ومجل��س النواب، من خ��الل دعم خط��ط الهيئة التي تهدف بش��كل 
مس��تمر لتحس��ين وتطوير خدماتها، مش��يدًا بالجهود المخلص��ة التي يقوم 
بها أصحاب الس��عادة النواب في طرح ومناقش��ة القضايا التي تمس مصلحة 
المواطن وبالتعاون المش��ترك بين الس��لطة التنفيذية والسلطة التشريعية 
في تحقيق تطلعات المواطنين، واالرتق��اء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة، 
وذلك انطالقًا من توجيهات القيادة الرش��يدة بتوثي��ق وتوطيد التعاون بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.

 عبداهلل بن أحمد: تنمية وتطوير 
التعاون المشترك مع كندا صحيًا

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدولي��ة د.الش��يخ عب��داهلل ب��ن 
أحم��د آل خليفة، أهمي��ة تنمية 
وتطوي��ر التعاون المش��ترك مع 
كندا في المجال الصحي، وتعزيز 

دور مراكز األبحاث العلمية.
جاء ذلك، أثناء ترؤسه، االجتماع 
األول للمش��اورات الثنائي��ة بين 
البحرين وكن��دا، الذي عقد أمس 
عبر االتصال اإللكتروني المرئي، 
الكندي،  الجان��ب  ت��رأس  بينم��ا 
مس��اعد نائ��ب الوزي��ر لش��ؤون 
أوروبا والقطب الشمالي والشرق 
األوسط بوزارة الشؤون الخارجية 
الس��فيرة  والتنمي��ة  والتج��ارة 

ساندرا مكارديل.
وأشاد د.الشيخ عبداهلل بن أحمد، 
بالعالق��ات الوثيقة القائمة بين 
البحرين وكندا الصديقة، والرغبة 
مج��االت  لتطوي��ر  المتبادل��ة 
التع��اون عل��ى كاف��ة األصعدة، 
معربا عن تقدي��ره لمواقف كندا 
الداعم��ة لحماية الس��لم واألمن 
الدوليي��ن، ومش��اركتها الفاعلة 
في ضمان أمن المالحة البحرية.

وأكد ح��رص البحري��ن على بذل 
الجهود الحثيثة في سبيل تحقيق 
وتعزي��ز  اإلقليم��ي،  االس��تقرار 
لمكافح��ة  الدولي��ة  الش��راكات 
الس��الم  يكف��ل  بم��ا  اإلره��اب 
المنطق��ة  لش��عوب  واالزده��ار 

والعالم.
وأش��ار إلى أن االقتص��اد الوطني 
الف��رص  م��ن  العدي��د  يق��دم 
والمتميزة،  الواعدة  االستثمارية 
ف��ي إط��ار التركي��ز عل��ى تنويع 
قطاعات اإلنت��اج الذكية، وريادة 
األعم��ال، والطاق��ة المتج��ددة، 

بم��ا  الرقمي��ة،  والتكنولوجي��ا 
يواكب رؤية البحرين االقتصادية 
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تول��ي  البحري��ن  أن  وأوض��ح 
اهتمام��ا خاصا بحماي��ة البيئة، 
منوه��ا ب��أن المملك��ة تأتي في 
طليع��ة دول العال��م التي تلتزم 
الدولية،  واالتفاق��ات  بالمواثيق 
مش��يرًا إلى تعيين مبعوث خاص 
لشؤون المناخ، وجهود ومبادرات 
المجلس األعل��ى للبيئة، لضمان 

التوازن والتكامل البيئي.
والتدابير  اإلجراءات  واس��تعرض 

الش��املة التي اتخذتها البحرين 
جائح��ة  تداعي��ات  لمواجه��ة 
 ،)19 )كوفي��د  كورون��ا  في��روس 
تنمي��ة  أهمي��ة  عل��ى  مؤك��ًدا 
وتطوي��ر التعاون المش��ترك في 
دور  وتعزي��ز  الصح��ي،  المج��ال 

مراكز األبحاث العلمية.
فيم��ا أعربت مس��اعد نائب وزير 
خارجية كندا عن تطلع بالدها إلى 
تطوير العالقات مع البحرين في 
كاف��ة المجاالت، مش��يدًة بالدور 
في  للمملكة  والمسؤول  الريادي 
توطيد أس��س الس��الم بمنطقة 

الشرق األوسط.
وثمن��ت ما أس��فرت عن��ه جولة 
المش��اورات م��ن نتائ��ج طيب��ة 
تعزي��ز  صعي��د  عل��ى  ومثم��رة 
التعاون بين البلدين الصديقين، 
الرفعة  للبحري��ن دوام  متمني��ة 

النماء.
كما ج��رى خالل االجتم��اع، بحث 
سبل دعم وتطوير أوجه التعاون 
الثنائي والتنس��يق المشترك إزاء 
مختل��ف القضايا مح��ل االهتمام 

المشترك.

 مذكرة تفاهم بين »الشورى« 
و»بوليتكنك« للتبادل العلمي والمعرفي

وقع مجلس الش��ورى وكلية البحرين التقنية »بوليتكنك البحرين« أمس، 
مذكرة تفاهم للتعاون المش��ترك، للتب��ادل العلمي والمعرفي وتمكين 

الكوادر البشرية.
وق��ع االتفاقية ع��ن مجلس الش��ورى، األمين العام للمجلس المستش��ار 
أس��امة أحمد العصفور، وع��ن »بوليتكنك البحري��ن« الرئيس التنفيذي 
للكلية د.جيف زابودس��كي، بحضور رئيس مجلس الش��ورى علي الصالح، 
ورئيس مجلس أمناء »بوليتكنك البحرين«، الش��يخ هش��ام بن عبدالعزيز 
آل خليف��ة. وأكد الصالح، حرص واهتمام المجل��س على تحقيق التعاون 
والتبادل العلمي والمعرفي مع مختلف الجامعات والمعاهد والمؤسسات 
التعليمية والتدريبية، إيمانًا بأهمية التطوير والتحفيز المستمر للكوادر 
البشرية، واالستثمار في فرص التدريب النوعية وتحقيق القيمة المضافة 

العلمية.

توفير خدمة المرونة في الدفع 
والتقسيط لطلبة »األهلية«

دعت مساعدة رئيس الجامعة األهلية 
العامة  والعالقات  والتسويق  لإلعالم 
ثائرة الش��يراوي الطلب��ة المتقدمين 
إل��ى  بالجامع��ة  االلتح��اق  بطلب��ات 
المس��ارعة بإنه��اء إج��راءات تثبي��ت 
القبول في األيام المقبلة، منوهة إلى 
أن الجامعة تقدم خدمة مرنة جدا في 
دفع الرسوم الدراسية وتتيح لطلبتها 
وأولياء أمورهم تقسيط الرسوم على 
امتداد الفصل الدراس��ي إلى جانب ما 
تتيح��ه الجامعة م��ن تخفيضات في 

تلك الرسوم تصل إلى %50.
وأكدت الش��يراوي اس��تمرار فتح باب 

القبول في برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه حتى نفاد المقاعد 
الدراسية المخصصة للطلبة المستجدين للفصل الثاني من العام الدراسي 
الجدي��د 2020-2021، طبق��ًا للوائح األكاديمية لألمان��ة العامة لمجلس 
التعلي��م العالي ومتطلبات الجودة، منوهة إل��ى أن جميع قنوات التواصل 
مفتوح��ة للطلبة وأولياء األم��ور للتعرف على برام��ج الجامعة األكاديمية 

وخدماتها العلمية والتسهيالت التي تقدمها لطالبها.
وتع��د الجامعة األهلية أول جامعة خاصة ف��ي مملكة البحرين، إذ ينتظم 
فيه��ا اليوم نح��و 2000 طالب وطالبة، فيما خرج��ت 13 فوجًا من طلبتها 
متضمنين خريجين بدرجات البكالوريوس والماجس��تير والدكتوراه من 5 
كلي��ات علمية، هي: كلي��ة تكنولوجيا المعلومات، وكلي��ة العلوم اإلدارية 
والمالية، وكلية اآلداب والعلوم، وكلية الهندس��ة، وكلية الدراسات العليا 
والبحوث. وتهدف الجامعة منذ نشأتها إلى تقديم نموذج راٍق من التعليم 
ذي الجودة العالية في إطار تعزيز الدور الريادي لمملكة البحرين في مجال 

التعليم العالي.

ثائرة الشيراوي
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 وزير الداخلية: مواصلة التعاون 
والتنسيق األمني مع المملكة المتحدة

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الش��يخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، 
كبي��ر مستش��اري  أم��س،  صب��اح 
الدفاع للش��رق األوسط بالمملكة 
ج��ون  الس��ير  الفري��ق  المتح��دة 
لوريم��ر بمناس��بة انته��اء فت��رة 
عمل��ه، حيث قدم ل��ه الفريق طيار 
س��امي سامبس��ون، الذي سيتولى 
مه��ام منصب��ه خلفًا ل��ه، بحضور 
رئيس األمن الع��ام الفريق طارق 

الحسن.
وخالل اللقاء، أش��اد وزير الداخلية 
التاريخي��ة  العالق��ات  بعم��ق 
والمتميزة بين البحرين والمملكة 
المتب��ادل  والح��رص  المتح��دة، 
عل��ى مواصلة التعاون والتنس��يق 
األمن��ي وفت��ح آف��اق جدي��دة من 

العمل المشترك، معربًا عن شكره 
وتقديره لجهود الفريق السير جون 
لوريمر، على ما قام به طوال فترة 
عمل��ه، ودوره في زي��ادة التعاون 
العالق��ات  وتعزي��ز  المش��ترك 

الثنائية بي��ن البلدين الصديقين، 
متمني��ًا التوفيق والنج��اح للفريق 
طيار س��امي سامبس��ون في مهام 

عمله الجديدة.
اس��تعراض  اللق��اء،  خ��الل  وت��م 

بين  القائمة  الثنائي��ة  العالق��ات 
البلدي��ن وبحث مج��االت التعاون 
باإلضاف��ة  األمن��ي،  والتنس��يق 
إلى ع��دد م��ن الموضوع��ات ذات 

االهتمام المشترك.

بحث مع إيان ليندسي الموضوعات المشتركة

وزير الداخلية: دور كبير لـ»التنمية االقتصادية« 
في تطوير االقتصاد الوطني

بحث وزير الداخلية الفريق أول الشيخ 
راش��د بن عب��داهلل آل خليفة، خالل 
اس��تقباله صب��اح أمس، مستش��ار 
مجل��س التنمي��ة االقتصادية ايان 
ليندس��ي، ع��ددًا م��ن الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
وخ��الل اللقاء، أعرب وزي��ر الداخلية 
له ع��ن صادق التمني��ات بالتوفيق 
ف��ي مه��ام عمل��ه الجدي��د، مثمنًا 
الدور الحيوي الذي يقوم به مجلس 
التنمي��ة االقتصادي��ة، وما يطرحه 
من مبادرات وبرامج تسهم في دعم 

وتطوير االقتصاد الوطني.

»شرطة العاصمة«: القبض على 4 
أشخاص لسرقتهم آخرين باإلكراه 

وانتحال شخصية رجال الشرطة
ق��ال مديرعام مديرية ش��رطة محافظة العاصمة إن ش��رطة 
المديري��ة، تمكن��ت م��ن القبض عل��ى 4 أش��خاص يحملون 
جنس��يات عربية تتراوح أعمارهم بين 18-19 عامًا، لقيامهم 
بس��رقة محفظ��ات ومبال��غ مالية م��ن 4 آس��يويين باإلكراه 
وانتحال ش��خصية رجال الش��رطة في وقائ��ع مختلفة، وذلك 

بمنطقتي الحورة والقضيبية.
وأوض��ح أنه ف��ور تلق��ي البالغات بهذا الش��أن، تم مباش��رة 
أعمال البحث والتحري وجمع األدلة والتي أس��فرت عن تحديد 
هوي��ة المذكورين والقبض عليهم، مش��يرًا إلى أنه تم اتخاذ 
اإلج��راءات القانوني��ة الالزم��ة وإحالة المقب��وض عليهم إلى 

النيابة العامة.

 »الداخلية«: االشتباه في 
»جسمين غريبين« أحدهما 

بالنعيم واآلخر في جدحفص
أعلنت »شرطة العاصمة« عن االشتباه في »جسمين غريبين« 
أحدهما بمنطقة النعيم واآلخر في جد حفص، مبينة أن الفرق 
المختص��ة تنتقل للموقعين وتتخذ اإلجراءات األمنية الالزمة 

فيما باشرت األجهزة المعنية أعمال البحث والتحري.

وفاة سائق مركبة من جنسية 
عربية إثر حادث مروري

أعلنت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع التواصل االجتماعي 
» تويتر« عن وفاة س��ائق مركبة من جنسية عربية )29 عامًا( 
إثر حادث مروري على ش��ارع الملك حمد باتجاه الدرة بالقرب 
م��ن منطقة جو، مش��يرة إل��ى أن الجهات المختصة تباش��ر 

إجراءاتها في الموقع.

حظر وبيع وتأجير السجالت حماية للمقدرات االستثمارية الوطنية

 »النيابة الكلية« : 700 ألف دينار غرامات 
لمدانين بالتستر التجاري في 2020

أك��د المحام��ي الع��ام للنياب��ة الكلي��ة رئي��س 
نياب��ة الجرائ��م اإلرهابية د.أحم��د الحمادي، أن 
مجموع الغرامات المحك��وم بها ضد المواطنين 
المخالفين والمدانين بالتس��تر التج��اري تجاوز 

700 ألف دينار خالل العام الماضي فقط.
وأوض��ح أن التجاوزات المتعلق��ة بالتعامل على 
للمواطني��ن،  الممنوح��ة  التجاري��ة  الس��جالت 
والتي تتمثل في بيعه��ا وتأجيرها على األجانب 
بالمخالفة ألحكام القانون هي في الواقع تشكل 
جريم��ة في ح��ق المنصرف له الس��جل قرر عنها 
القان��ون عقوب��ة الحب��س لمدة تصل إلى س��نة 

فضاًل عن الغرامة.
وأش��ار إل��ى أن الغاي��ة م��ن حظ��ر مث��ل تل��ك 
التصرفات لصالح األجانب، هي حماية المقدرات 
االستثمارية الوطنية، بضمان استخدام السجالت 
فيم��ا تقتضي��ه المصلح��ة االقتصادي��ة للدولة 

وعدم المس��اس باألمن االقتصادي الذي يتصل 
اتصااًل وثيقًا ومباش��رًا بمصال��ح المواطنين في 

مباشرة النشاط التجاري واالستثماري.
 وأكد أن التصرف في السجالت التجارية على هذا 
النحو وبالمخالفة للقانون يؤدي إلى استعمالها 
كوس��يلة أساسية في ارتكاب نوعيات خطيرة من 
الجرائم، حيث تس��تخدم تلك الس��جالت من قبل 
األجنبي في اس��تخراج تصاريح العمل واستقدام 
العم��ال األجان��ب لحس��ابهم، فضاًل ع��ن جرائم 
غس��ل األموال وتمويل اإلرهاب واستيراد المواد 
والس��لع المحظورة والتهرب الضريبي والتعامل 
باألوراق المالية على وجه غير مش��روع، ما يرتب 
مس��ؤوليات جنائي��ة مدني��ة في ح��ق المواطن 
صاحب السجل بس��بب تصرفه غير القانوني، في 
الوقت ال��ذي تتحقق الفائدة للش��خص األجنبي 
ال��ذي تنازل له ع��ن س��جله وما منحت��ه الدولة 

للمواط��ن م��ن امتيازات ف��ي اس��تصدار بعض 
الس��جالت، بانف��راد األجنب��ي بالعوائ��د الناتجة 
عن ممارسة النش��اط التجاري، وتحويله األموال 
الناش��ئة عنها إلى الخارج مما يؤدي في النهاية 
إل��ى إفق��اد الدول��ة والمجتمع أله��م المقومات 

االقتصادية.
وفي بي��ان المس��ؤولية الجنائي��ة المترتبة في 
حق المواط��ن المخالف؛ ذكر الحم��ادي أن هناك 
أحكاما قضائية عديدة ص��درت بإدانة مواطنين 
ومعاقبته��م بغرام��ات بس��بب ع��دم التزامهم 
بالقانون وتصرفهم في الس��جالت الصادرة لهم 
ألجانب مما تسبب في تمكين أولئك األجانب من 
اس��تعمال السجالت في ممارس��ات غير مشروعة 
كارتكابهم جريمة اس��تقدام عم��ال أجانب دون 
الحاجة إليه��م، ومن ثم تكوين عمالة زائدة عن 

حاجة السوق دون مقتضى من الواقع والقانون.

تتم من خارج البحرين وتوهم أنها اتصال محلي

»الجرائم االقتصادية«: تجاهل االتصاالت 
المجهولة للحماية من جرائم االحتيال

أك��د مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة لمكافح��ة الفس��اد واألم��ن االقتص��ادي 
واإللكتروني، أن وعي المواطن والمقيم وعدم تجاوبه مع أي رس��ائل نصية 
أو اتصاالت مجهولة أو مشبوهة، يعد خط الدفاع األول للحماية من جرائم 
النص��ب واالحتي��ال والتي تت��م جميعها من خ��ارج البحري��ن وعبر خطوط 

هاتفية، توهمك بأن االتصال من رقم محلي.
وأضاف أنه في حال التعرض ألي محاولة احتيال، يجب االتصال فورًا بالبنك 
ال��ذي يتم التعامل معه إليقاف الحس��اب وتقديم بالغ ل��دى إدارة مكافحة 

الجرائم االقتصادية، عبر االتصال على الخط الساخن 992.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالدفع عن طريق تطبيق »بنفت بي«، فإن الش��ركة 
ملتزمة بإجراءات تقنية معتمدة وغاية في الدقة، وال تسمح أبدًا لموظفيها 
باالتصال بالعم��الء وطلب األرقام الس��رية للبطاقات والحس��ابات البنكية 
ونحو ذلك، كما تحذر الش��ركة بش��كل مس��تمر من المح��اوالت االحتيالية 

وتؤك��د على ضرورة إبالغ الجهات المختصة عن��د تلقي أي اتصاالت مريبة 
بهذا الخصوص. وأش��ار إلى أن محترفي جرائم النصب واالحتيال، يعتمدون 
على مغافلة المتلقي وإيهامه بفوزه بجائزة كبرى، ومن ثم طلب معلومات 
بنكية عنه مثل الرقم الس��ري أو رمز التحقق OTP أو تحديث البيانات، ومن 
ثم اس��تخدام هذه المعلومات في الوصول إلى حس��ابه البنكي والس��يطرة 
عليه وس��رقته. وش��دد عل��ى ضرورة ع��دم التج��اوب مع ه��ذه االتصاالت 
الهاتفية أو الرسائل النصية ورس��ائل تطبيقات التواصل االجتماعي، ومن 
ثم إع��ادة االتصال بالبنك المعن��ي على خط هاتف��ه المعتمد ومراجعته 
به��ذا الخصوص. وأكد مدير ع��ام اإلدارة العامة لمكافحة الفس��اد واألمن 
االقتصادي واإللكتروني، على أنه ال توجد مؤسس��ة مالية تطلب معلومات 
عن عمالئه��ا أو تحديث ما لديها من بيانات عن طريق الهاتف أو وس��ائل 

التواصل االجتماعي.

»الجعفرية«: الحفاظ على روح األلفة واالنسجام 
االجتماعي في دور العبادة والمرافق الدينية

أك��دت إدارة األوق��اف الجعفري��ة حرصه��ا عل��ى 
الحفاظ عل��ى روح التوافق والتالقي واالنس��جام 
األهل��ي خصوص��ًا ف��ي دور العب��ادة والمراف��ق 
الديني��ة، وه��ي م��ن الس��مات الت��ي تمي��ز بها 

مجتمعنا البحريني منذ القدم.
جاء ذلك خالل اجتماعها أمس مع جمع من أهالي 
منطقة الدراز في إطار تعزيز التواصل مع األهالي 
في مختل��ف مناط��ق المملكة، حي��ث نقل نائب 
رئي��س مجلس األوق��اف الجعفري��ة علي محمود 

ورئيس لجنة المال واالستثمار محمود التوبالني 
ومدي��ر إدارة األوقاف الجعفرية محمد الحس��يني 
تحيات رئيس األوقاف الجعفرية يوس��ف الصالح، 

عن بالغ التقدير واالعتزاز ألهالي الدراز.
وأش��ارت إدارة األوقاف الجعفري��ة إلى أنها تتابع 
بح��رص واهتم��ام جميع ما يتعلق بش��ؤون دور 
العب��ادة من مس��اجد ومآت��م ومقابر ف��ي إطار 
النه��وض بمس��ؤولياتها الديني��ة والقانوني��ة، 
مؤك��دة ف��ي الوقت ذات��ه أن ه��دف الجميع هو 

العمل الجاد والمخلص لتحقيق رضا اهلل سبحانه 
وتعالى وكل ما فيه خير وصالح الجميع، وتحقيق 
تطلعات األهالي في ما يتعلق بخدمة شؤون دور 

العبادة.
من جهته��م، أعرب وفد أهالي منطقة الدراز عن 
بالغ تقديرهم واعتزازهم بحرص مجلس األوقاف 
الجعفرية على التنس��يق والتواصل المباش��ر مع 
األهالي بما يعكس روح الشراكة المجتمعية في 

خدمة شؤون الوقف.

 الجيوسي يستعرض فرص 
وتحديات »االبتكار والدبلوماسية«

أكد األس��تاذ بقس��م إدارة 
االبت��كار والتقني��ة بكلية 
بجامعة  العليا  الدراس��ات 
الخلي��ج العرب��ي األس��تاذ 
الدكت��ور عودة الجيوس��ي 
المؤسس��ات  عال��م  أن 
الحكومي��ة يواجه تحديات 
وف��رص ضم��ن االقتصاد 
المعرفة والثورة الصناعية 
الرابع��ة، وهذا م��ا يجعل 
الع��ام  القط��اع  م��ن دور 
حيوي��ًا في تطوي��ر نماذج 

ابتكارية في خدمة المجتم��ع والعالم الدولي، موضحًا خالل 
ورش��ة العمل التي نظمتها أكاديمية محم��د بن مبارك آل 
خليفة للدراسات الدبلوماسية تحت عنوان »االبتكار والعمل 
الدبلوماس��ي« أن نس��ق التفكير لدى الموظ��ف في القطاع 
الع��ام له تأثير على االبتكار والتواصل الدولي، حيث يعتمد 
االبتكار على قدرة الدبلوماس��ي على إعمال الخيال والحدس 

لتوليد فكر مؤسسي جديد يواجه التحديات الحديثة.
واستعرض الدكتور الجيوسي خالل الورشة منهجية االبتكار 
والتحليل المؤسس��ي وتطوي��ر نموذج لألعمال واس��تخدام 
التفكي��ر التصميم��ي، مبّين��ًا أهمي��ة ممكن��ات االبتكار في 
ظ��ل العولمة وإنترنت األش��ياء وأثرها عل��ى التواصل وبناء 
مؤسس��ات ومنص��ات افتراضي��ة، كم��ا وتعرضت الورش��ة 
إلى ابت��كار الخدمات واالبت��كار المعتمد عل��ى المعلومات 
الكثيفة واستشراف المستقبل وعالقته باالبتكار المؤسسي 

ومنظومة االبتكار الوطني.
وقال: »تواجه الحكومات الي��وم في خضم العولمة والعصر 
الرقمي عالمًا يتسم بالتعقيد والتشابك عبر وسائل التواصل 
االجتماعي الس��يما في ظل جائحة كورونا التي س��رعت في 
تبن��ي التقنيات الحديثة وتس��خيرها للتواص��ل مع المجتمع 
وصياغ��ة سياس��ات عامة مس��تمدة م��ن حاج��ات المجتمع 
المحل��ي، لك��ن المعضلة تكم��ن في أن عالم المؤسس��ات 
الحكومية ُيشكل إطارًا محدودًا لصياغة التحديات والمشاكل 

المعقدة

إقبال من موظفي »مونتريال 
للسيارات« على تلقي لقاح »كورونا«

بادر موظفو ش��ركة مونتريال للس��يارات إلى تسجيل أسمائهم 
للحص��ول على تطعيم في��روس كورونا )كوفي��د19( األمر الذي 
عجل بزيادة أعداد الحاصلين على التطعيم داخل الش��ركة حتى 

اآلن.
وق��ال المدي��ر التنفي��ذي فاض��ل عب��اس الرئيس ع��ن أهمية 
التطعي��م وتحفيزه لجميع موظفي الش��ركة للمبادرة بالحصول 
وتوضي��ح أهمية أخ��ذ اللقاح وم��دى فائدة لضم��ان بيئة عمل 

سليمة وصحية للموظف ولمن حوله من زمالء وزوار للمعرض.
وبين فاضل أنه حتى اآلن وصلت نسبة المكملين ألخذ الجرعتين 
وصلت إلى عدد كبير من منتس��بي الشركة من جميع القطاعات 
س��واء من قس��م العمال والمنظفين والموظفين والمش��رفين 
والمدراء وأكد أن إدارة الش��ركة تعمل جاهدة لتوفر كل الس��بل 
لتس��هيل عملية التطعيم حتى يتسنى إلى جميع الراغبين داخل 
الشركة الحصول عليه في أسرع وقت ممكن إلى جانب التطعيم 
مازالت الشركة ملتزمه في اتباع جميع معايير التدابير الوقائية 
واالحترازي��ة حتى مع الحاصلين عل��ى التطعيم والمعتمدة من 
وزارة الصحة األمر الذي يساهم بشكل كبير إلى سالمة موظفيها 
بفضل اهلل م��ن خطورة تفش��ي الفيروس داخل أرجاء الش��ركة 
وس��المة جمي��ع زوار جميع فروع الش��ركة وثقته��م الكبيرة في 
الدخول إلى أبواب ش��ركة مونتريال نظرًا إل��ى التدبير الوقائية 
المتبع��ة من��ذ الدخول وحت��ى مغادرته��م الش��ركة والتعقيم 

المستمر لجميع السيارات والمكاتب والمرافق األخرى.

د. عودة الجيوسي
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إعداد: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 5 نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة

معلومة في كبسولة

س��رطان الحنجرة: تس��مية تطلق على مجموعة من الس��رطانات التي قد تنتشر في منطقة الحلق وتش��مل البلعوم »القناة العضلية في الحلق«، واألوتار الصوتية، واللوزتين، لتعدد األعضاء التي يشملها مصطلح الحنجرة، ونجد 
تعّددا بأنواع الس��رطانات التي قد تصيبها، مثل س��رطان الخاليا الحرش��فية، وهذا النوع يؤثر على الخاليا المس��طحة التي تبطن الحلق، والسرطانات الغدية وهي التي تستهدف الغدد، وسرطان البلعوم الذي ينقسم إلى سرطان 

البلعوم األنفي، وسرطان البلعوم الفموي، وسرطان البلعوم السفلي، وهناك أيضًا سرطان األوتار الصوتية.

سرطانات الدم والغدد الليمفاوية األكثر انتشارًا بين األطفال والبالغين

 فخرو لـ                   : 593 وفاة و1512 إصابة 
بالسرطان في البحرين خالل 2020

كشف استشاري أمراض السرطان والجراحة العامة ورئيس 
جمعية مكافحة الس��رطان د. عبدالرحمن فخرو عن »وفاة 
593 ش��خصًا وإصاب��ة 1215 آخري��ن، بالس��رطان، خ��الل 
ع��ام 2020، وفقًا ألحدث اإلحصائي��ات المتعلقة بالمرض 
والوفي��ات«، موضح��ًا أن »س��رطان القولون والمس��تقيم، 
وسرطان الرئة، وس��رطان البروستاتا »المؤثة«، وسرطان 
وس��رطان  الليمفاوي��ة،  الغ��دد  وس��رطان  »هودجكن��ز«، 
المثان��ة، األكث��ر ش��يوعًا بين الذك��ور، فيما يعد س��رطان 
الثدي، وس��رطان القولون والمستقيم، وسرطان المبايض، 
وس��رطان عنق الرحم، وس��رطان الرئة، األكثر ش��يوعًا بين 

اإلناث في البحرين«.
وأوضح في تصريحات ل� »الوطن« بمناس��بة اليوم العالمي 
للس��رطان الذي يوافق اليوم 4 فبراير، أن »س��رطانات الدم 
والغ��دد الليمفاوية هي من بين أكثر الس��رطانات ش��يوعا 

بين األطفال باإلضافة إلى البالغين«.
وتط��رق د. فخ��رو إل��ى جهود جمعي��ة البحري��ن لمكافحة 
الس��رطان في الع��الج والوقاي��ة من الم��رض، موضحا أن 
»الجمعي��ة ومن��ذ تأسيس��ها أخ��ذت على عاتقه��ا العمل 
على مكافحة الس��رطان وذلك بداية بنش��ر الوعي عن هذا 
الم��رض ف��ي المجتم��ع وذلك بعم��ل ن��دوات ومحاضرات 
ومؤتمرات علمي��ة تثقيفية باإلضافة إلى طباعة الكتيبات 
اإلرش��ادية والتثقيفية عن مرض الس��رطان ب��كل أنواعه 
كما أن الجمعية قامت بعمل حملة وطنية للكش��ف المبكر 
عن س��رطان الثدي في عام 2005 وتم تسليمها إلى وزارة 

الصحة في عام 2012«.
ون��وه إل��ى أن »الجمعي��ة تش��ارك ف��ي الحمل��ة الوطنية 
للكش��ف المبكر عن س��رطان القول��ون والمس��تقيم، كما 
تق��وم الجمعي��ة ومنذ تأسيس��ها بالتبرع إلى مؤسس��ات 
وزارة الصحة بش��راء العديد من األجه��زة الطبية الحديثة 
والمتطورة التي تس��اهم في عالج مرضى الس��رطان وبلغ 
إجمال��ي المس��اعدات ما يق��ارب نص��ف ملي��ون دينار في 
ع��ام 2018، كم��ا تقوم الجمعي��ة بتقديم الدع��م المادي 

والمعنوي والنفسي لضحايا هذا المرض«.
وفيما يتعلق أبرز الفعاليات التي أقيمت بخصوص التوعية 
من اإلصاب��ة بالمرض، قال د. فخ��رو إن »جمعية البحرين 
لمكافح��ة الس��رطان لديها العديد م��ن الفعاليات في كل 
عام فهناك شهر فبراير الذي يعتبر الشهر العالمي للتوعية 
بجميع أنواع الس��رطانات وهناك الشهر الوردي في أكتوبر 
للتوعي��ة بمرض س��رطان الثدي إضافة إلى ش��هر نوفمبر 
للتوعية بسرطان البروستاتا وهناك أشهر أخرى وكل شهر 

له لونه وعنوانه بما يخص أنواع السرطانات األخرى«.
وذكر أنه »نظ��را للظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة 
كورون��ا )كوفيد19(، فإنه لألس��ف الش��ديد تأثرت جمعية 
البحرين لمكافحة لمكافحة السرطان كما تأثرت مثيالتها 
في دول مجلس التع��اون الخليجي ودول العالم األخرى في 
مس��ألة التواصل المباش��ر وتم عقد اللقاءات والمحاضرات 
والمؤتمرات عن طريق بالطرق االفتراضية عن بعد ومنها 
على س��بيل المثال ما تم عقده مؤخ��را »المؤتمر الخليجي 
الرابع للتوعية بالس��رطان« في مدين��ة الرياض بالمملكة 

العربية السعودية«.

السرطانات األكثر شيوعًا
وف��ي رد على س��ؤال حول أكثر أمراض الس��رطان ش��يوعًا 
وانتشارًا في البحرين وعلى المستوى العالمي، قال د. فخرو 
إن »سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الرئة، وسرطان 
البروس��تاتا »المؤثة«، وس��رطان »هودجكنز«، وس��رطان 
الغ��دد الليمفاوية، وس��رطان المثانة، األكثر ش��يوعًا بين 
الذك��ور، فيم��ا يع��د س��رطان الث��دي، وس��رطان القولون 
والمس��تقيم، وس��رطان المبايض، وس��رطان عنق الرحم، 

وسرطان الرئة، األكثر شيوعًا بين اإلناث في البحرين«.
ونوه إلى أن »س��رطانات الدم والغ��دد الليمفاوية هي من 
بين أكثر الس��رطانات ش��يوعا بين األطف��ال باإلضافة إلى 

البالغين«.
وفيم��ا يتعل��ق بأحدث اإلحصائي��ات المتعلق��ة بمعدالت 
اإلصاب��ة بالمرض والوفيات في البحري��ن، أفاد بأنه »وفقًا 
ألح��دث اإلحصائيات المتعلق��ة بالم��رض والوفيات لعام 
2020 والمتوف��رة لدين��ا في جمعي��ة البحري��ن لمكافحة 
الس��رطان، فقد تس��بب المرض في وفاة 593 شخصًا فيما 

تم تسجيل 1215 إصابة جديدة خالل العام الماضي«.
وفي رد على س��ؤال حول اإلحصائي��ات العالمية المتعلقة 
بالم��رض، أف��اد د. فخرو ب��أن »اإلحصائيات تش��ير إلى أن 
معدالت اإلصابة بالس��رطان في ارتفاع مما يستدعي بذل 
المزي��د من الجهود المش��تركة من كافة فئ��ات المجتمع 
مؤسس��ات وأف��راد والتخطيط الفع��ال من قب��ل الجهات 
ذات العالق��ة واتخ��اذ ما يلزم من إج��راءات لخفض ضحايا 
هذا المرض، حيث تش��ير اإلحصائيات الصادرة عن الوكالة 
الدولي��ة لبح��وث الس��رطان »IARC« والتابع��ة لمنظمة 
الصح��ة العالمية إلى أنه »تم تس��جيل 244 إصابة جديدة 
بسرطان الثدي في عام 2020 بما يعادل 20.1% بينما تم 
تس��جيل 147 إصابة جديدة بسرطان القولون والمستقيم 

بما يعادل 12.1% من مجموع اإلصابات بين الجنسين«.
وق��ال إن��ه »ال ي��زال س��رطان الث��دي يترب��ع عل��ى قائمة 
الس��رطانات الت��ي تصي��ب األن��اث بينم��ا يتربع س��رطان 
القولون والمس��تقيم عل��ى رأس قائمة الس��رطانات التي 

تصي��ب الذكور م��ن بين الخمس��ة أنواع من الس��رطانات 
األكثر شيوعًا في مملكة البحرين«.

وذكر أنه »تم تسجيل 38 إصابة جديدة بسرطان المبايض 
ف��ي عام 2020 بما يعادل 5.9% من مجموع اإلصابات بين 

اإلناث«.
وذك��ر أن »الجمعية تناش��د النس��اء اللواتي تجاوزن س��ن 
األربعي��ن عامًا االهتم��ام بهذا األمر حيث يعتبر س��رطان 
المبايض من الس��رطانات الكامنة التي ال تظهر أعراضها 
في بداية نشأتها ولهذا فإننا نود التركيز على أهمية عمل 
الفحوص للكش��ف المبكر ليتسنى التعامل مع المرض في 

بداياته وليس في المراحل المتقدمة«.
وذكر أن »طرق العالج تتضمن العالج الجراحي والكيماوي 

واإلشعاعي والمناعي والهرموني«.
وفي رد على س��ؤال حول مس��ألة تلقي الع��الج في الخارج، 
أف��اد د. فخرو بأن »مملكة البحرين قد وفرت العالج لجميع 
المواطنين سواء بتوفير العالج الجراحي والعالجات األخرى 
وقامت مش��كورة بتدش��ين مرك��ز البحرين ل��ألورام والذي 
يعتب��ر نقلة نوعية ف��ي التعامل م��ع األورام الس��رطانية 
ولكنها لم تغفل أن هناك بعض األورام السرطانية النادرة 
وقد تكون متقدمة بحيث يتطلب إرسالها إلى الخارج لتلقي 
العالج«. ولفت إلى أن »جمعية البحرين لمكافحة السرطان 
ق��د الحظت انخفاض��ا في معدالت اإلصابة بس��رطان عنق 
الرحم بس��بب الكش��ف المبكر عن طريق مسحة عنق الرحم 
»Pap smear«، إال أن��ه تم��ت مالحظة ارتف��اع مطرد في 
عدد حاالت اإلصابة بسرطان المبايض في حاالت متقدمة 
ولذل��ك ف��إن الجمعية ت��ود أن تقدم نصيحة للنس��اء بأن 
يقم��ن بعمل األش��عة الصوتي��ة Sonar لمنطقة الحوض 
ليس فقط للكش��ف على الرحم بل الكش��ف على المبايض 
وأن الجمعية تبنت هذه الفكرة منذ عدة أعوام حيث قامت 
بش��راء جهاز على نفقتها الخاصة وتبرعت به لمركز محمد 
جاس��م كانو الصحي بعد االتفاق م��ع وزارة الصحة بتجهيز 

الكادر الطبي لعمل هذا النوع من الفحوص«.
وتحدث د. فخرو عن »ط��رق الوقاية من المرض«، موضحًا 
»نحن نعتقد ف��ي جمعية البحرين أن أب��رز طرق الوقائية 
م��ن المرض تكمن في أن المجتمع عليه أن يعي أن مرض 
الس��رطان قد يصيب كل فرد سواء كان صغيرا أو كبيرا و أن 
دور الجمعية كان التركيز على طباعة الكتيبات والمطويات 
اإلرش��ادية التثقيفية، وتوزيعها على كافة أفراد المجتمع 
وإخطاره��م وتحفيزهم بعم��ل الفحوص الس��نوية للتأكد 
من خلوهم من أي أم��راض خبيثة وخصوصا للعوائل التي 
يتفش��ى فيها المرض، كما تؤكد الجمعية حرصها على أن 
ما تنش��ره من تحذيرات إنما هي نصائح نابعة من حرص 

واهتمام الجمعية بمقاومة هذا المرض وتحديه«.
وق��ال إن »أبرز طرق الوقاية التي من الممكن أن تس��اهم 

في التمتع بصحة جيدة هي إتباع اإلرشادات التي تقلل من 
ح��دوث هذا المرض وباتباع نظام غذائي صحي وممارس��ة 

النشاط البدني واالمتناع عن التدخين وخالفه«. 

تأثير اقتصادي باهظ
ون��وه د. فخ��رو إل��ى أن »الس��رطان ل��ه تأثي��ر مجتمعي 
واقتصادي كبير خصوصا عندما يتم اكتش��افه في مراحله 
المتقدم��ة وم��ن المالح��ظ أن ه��ذا الم��رض ف��ي إزدياد 
مضطرد ولي��س هناك أي ضوء في األفق ف��ي تراجعه وأن 
تكلفة عالج الس��رطان له تأثير كبي��ر وباهظ على ميزانية 
الدول واألفراد خصوصا عندما يكون في مراحله المتقدمة 
ناهي��ك ع��ن العوام��ل األخرى والت��ي من أهمه��ا انقطاع 
المصابين عن العمل والتأثيرات السلبية من هذ االنقطاع 
كذلك هن��اك الكثير م��ن العوام��ل األخرى مث��ل العوامل 

األسرية واالجتماعية والنفسية وخالفه«. 
ولفت إل��ى أن »الجمعية تؤكد وبش��دة على أن الحكومات 
يجب أن تضع الخطط الفاعلة والملزمة للوقاية والتشخيص 
والفحص والعالج والتأكيد على مسؤولية المجتمع واألفراد 
بااللتزام والتجاوب مع اإلرش��ادات والنصائح التي توجهها 

الدولة ألفراد المجتمع كافة«.

»40٪ وقاية.. 40٪ شفاء«
وقال د. فخرو »للعام الس��ادس على التوالي ينظم االتحاد 
الخليجي لمكافحة الس��رطان بالتعاون مع المركز الخليجي 
لمكافحة السرطان، األس��بوع الخليجي للتوعية بالسرطان، 

ف��ي الفترة م��ن 1 - 7 فبراي��ر 2021، تحت ش��عار »%40 
وقاية.. 40% شفاء«، حيث تشارك جمعية البحرين لمكافحة 
الس��رطان والجمعيات األهلية لمكافحة السرطان في دول 
مجل��س التعاون في ه��ذا الحدث لدعم مرضى الس��رطان 

ولزيادة الوعي بين المواطنين والمقيمين«.
وذكر أن��ه »مع مراعاة التدابير واالش��تراطات الصادرة عن 
الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( ووزارة 
الصحة قامت جمعية البحرين لمكافحة الس��رطان بتنظيم 
وقفة رمزية االثنين الماضي بمناس��بة انطالقة األس��بوع 
الخليجي للتوعية بالسرطان تحت »شعار 40% حماية %40 
شفاء« وتس��تمر الحملة لغاية 7 فبراير، وتشارك الجمعية 
المجتمع الدولي في اليوم العالمي لمكافحة السرطان الذي 
يصادف في الرابع من فبراير من كل عام لنش��ر الوعي بين 
أفراد المجتمع ومس��اندة المرضى به��ذا المرض العضال 
ويأتي اليوم العالمي لمكافحة الس��رطان تحت شعار »هذا 

أنا وهذا ما سأفعل«.
وق��ال إن »االتح��اد الخليجي لمكافحة الس��رطان بالتعاون 
م��ع المرك��ز الخليج��ي لمكافح��ة الس��رطان والجمعي��ات 
األهلي��ة الفاعل��ة والمعني��ة بمكافحة الس��رطان في دول 
مجل��س التعاون ل��دول الخليج العربي تق��وم بتنظيم هذا 
الح��دث للعام الس��ادس عل��ى التوالي وذلك لرف��ع الوعي 
بين المواطنين والمقيمين عن أمراض الس��رطانات بكافة 
أنواعه��ا«. وفيم��ا يتعلق بأب��رز أهداف األس��بوع الخليجي 
للتوعية بالس��رطان أوضح د. فخرو أنه��ا تتضمن »تعزيز 
الوعي الصحي وحماية المجتمع الخليجي من خطر اإلصابة 
بالس��رطان، وتوطي��د العالقة بي��ن أف��راد المجتمع كافة 
ف��ي نش��ر الوعي الصح��ي من خالل إع��داد وتنفي��ذ برامج 
وأنش��طة توعوية مش��تركة ذات مهنية عالية في مكافحة 
الس��رطان والوقاية منه، ورفع مس��توى الوعي حول عوامل 
األخطار المؤدية لإلصابة بالس��رطان، وتشجيع اتباع نمط 
غذائي صحي وممارسة النش��اط الرياضي بين جميع فئات 
المجتمع، وتش��جيع حماية البيئة »الماء والغذاء والهواء«، 
والصح��ة العام��ة والمهني��ة«، ورفع مس��توى الوعي حول 
أهمي��ة طرق الكش��ف المبكر عن الس��رطان وأهميتها في 
تحسين فرص الش��فاء، وتفعيل البرامج الوطنية لمكافحة 
الس��رطان كمسؤولية مش��تركة بين القطاعات الحكومية 

وغير الحكومية. 
وذكر أنه »نظرًا للظروف االس��تثنائية الت��ي نمر بها جراء 
جائحة كورونا )كوفيد19(، س��تقتصر برامج هذا العام على 
تقدي��م المحاضرات التوعوية »ع��ن بعد«، والتي ترنو إلى 
زيادة الوعي حول الس��رطان ومكافحته والطرق التي يجب 
اتباعها للحد من انتش��اره ومكافحته حيث إن هذا المرض 
يفتك باإلنس��ان ليس في البحرين فحس��ب ب��ل وفي كافة 

دول العالم دون استثناء«.

د. عبدالرحمن فخرو

سرطانات القولون والمستقيم والرئة األكثر انتشارًا بين الذكور

5.9٪ نسبة اإلصابة بسرطان المبايض بين اإلناث

اإلناث معرضات لإلصابة بسرطانات الثدي والمبايض وعنق الرحم

147 إصابة بسرطان القولون والمستقيم بزيادة ٪12.1

148 إصابة جديدة بسرطان المبايض في 2020

بعض األورام السرطانية النادرة تحتاج إلى العالج في الخارج

244 إصابة بسرطان الثدي بزيادة20.1٪ العام الماضي

 الكشف المبكر خفض معدالت اإلصابة بسرطان عنق الرحم 

سرطان القولون والمستقيممن فعاليات جمعية البحرين لمكافحة السرطان في بحرين باي بداية فبراير

سرطان الغدد الليمفاوية
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نرحب بمشاركاتكم على البريد اإللكتروني للصفحة

كش��فت استش��ارية أمراض النساء 
وال��والدة، والتخص��ص الدقيق في 
جراح��ة األورام النس��ائية، د. وف��اء 
أجور، عن أن »سرطان المبيض يعد 
أكثر األمراض الس��رطانية ش��يوعًا 
في منطقة الخليج«، مش��يرة إلى أن 
المبكر للمرض يساهم  »االكتشاف 
في زيادة نسبة الشفاء من المرض 

بنحو %95«.
وأضافت د. وفاء أجور في تصريحات 
»الوط��ن«، بمناس��بة،  ل���  خاص��ة 
أن  للس��رطان،  العالم��ي  الي��وم 
»الس��رطان أصب��ح مث��ل األمراض 
والضغ��ط  كالس��كري  المزمن��ة، 
أن  إل��ى  الفت��ة  والكوليس��ترول«، 
»التدخل الجراحي باالستئصال من 

أبرز طرق العالج«.
وقالت إن »أسباب اإلصابة باألورام 
بصف��ة عام��ة تكم��ن ف��ي تكاثر 
الخالي��ا بصورة غي��ر طبيعية، حيث 
ربما ال يالح��ظ الجهاز المناعي هذا 
التكاث��ر، نتيجة ضعف ف��ي الجهاز 
أو قل��ة المناعة، األم��ر الذي يؤدي 
أن تتكاث��ر الخاليا بصورة س��ريعة 
وغير طبيعية، وفي تل��ك الحالة، ال 
يس��تطيع الجسم الس��يطرة عليها، 
حيث تتح��ول إلى خاليا س��رطانية، 
وتبدأ في االنتش��ار في الجسم شيئًا 

فشيئًا«.
ونوه��ت د. وفاء أج��ور إلى أن »هذا 
التكاثر والتحول إلى خاليا سرطانية 
يختلف م��ن منطقة إلى منطقة في 
الجس��م، فمثاًل سرطان عنق الرحم، 
الس��بب الرئي��س لإلصاب��ة به هو 
في��روس ال��ورم الحليم��ي البش��ري 
المتع��ددة،  والعالق��ات   ،»HPV«
وه��ذا الفي��روس يؤدي إل��ى تكاثر 
الخاليا الس��رطانية بصورة سريعة، 
ويؤدي إلى اإلصابة بس��رطان عنق 

الرحم«.
ولفت��ت إلى أن »اإلصابة بس��رطان 
الرح��م تكون نتيجة زي��ادة هرمون 
االس��تروجين، حي��ث يتس��بب ف��ي 
نش��اط الخاليا وتكاثره��ا بطريقة 

سريعة«في بطانة الرحم.
وأوضحت أنه »من أس��باب سرطان 
المباي��ض ه��و كث��رة التبويض أو 

اس��تخدام المنش��طات اللي تساعد 
عل��ى التبوي��ض ف��ي حال��ة العقم 
والعام��ل الوراثي، وكذل��ك، الحالة 
غي��ر  طع��ام  وتن��اول  النفس��ية، 
صح��ي، وع��دم ممارس��ة الرياضة، 
وتن��اول أدوية مثبطة للمناعة مثل 
الكورتيزون، أو قلة المناعة كل هذه 
األسباب تؤدي إلى احتمال اإلصابة 

بالمرض«.
وف��ي رد عل��ى س��ؤال ح��ول مراحل 
تش��خيص وتطور الم��رض، أفادت 
د. وف��اء أجور بأنه »يتم تش��خيص 
أي��ة س��يدة مصابة بالم��رض، من 
خالل السونار »أشعة الموجات فوق 
الصوتي��ة«، وإذا ت��م العث��ور على 
أكياس كبيرة في المبايض، تحتاج 
إلى أش��عة أكثر دقة، نستخدم على 
الفور، أش��عة الرنين المغناطيسي، 
أو األش��عة المقطعي��ة، باإلضاف��ة 
إل��ى تحاليل الدم لهرم��ون األورام، 
وبالتال��ي يت��م حج��ز المريضة في 
المستش��فى وتخض��ع لمزي��د من 

تحاليل الدم والفحوصات. 
وقال��ت إن »تحديد مرحلة المرض، 
تت��م باس��تئصال كلي لل��ورم، وإذا 
كان��ت المريضة مصابة بس��رطان 
المبيض، وعمرها تجاوز سن ال� 40، 
أو أنها اكتف��ت بالوالدات، في هذه 
الحالة يمكن أن نقوم باس��تئصال 
كال المبيضي��ن م��ع ال��ورم والرحم 
وعنق الرحم وقناتي فالوب«. أما إذا 
كانت تحت سن40 فنقوم بالتحفظ 
على الرحم والمبيض الس��ليم اآلخر 

حتى نحافظ على خصوبتها. 
وذك��رت أن »التدخ��ل الجراحي من 
أه��م طرق عالج الس��رطان وتحديد 
مرحل��ة الورم، س��واء ف��ي المراحل 
المبكرة، أو المراحل المتأخرة، حيث 
يح��دد إذا كان ال��ورم موج��ودًا في 
المبيض الواحد فقط أم المبيضين 
أم انتش��ر في باقي األعضاء، لذلك 
نس��تأصل المباي��ض والرحم وعنق 
الرح��م، وكذلك نس��تأصل الغش��اء 

البريتوني والغدد الليمفاوية«.
وذك��رت أنه »يتم فحص األنس��جة 
في مختبر األنس��جة لتحديد مرحلة 
الم��رض ودرجت��ه، ونوعي��ة الورم 
وه��ل يحت��اج إلى ع��الج إضافي، أم 
نكتف��ي بالع��الج الجراح��ي، وه��ل 
يحتاج إلى ع��الج مكمل مثل العالج 
الكيم��اوي أو الهرموني أو المناعي، 
حيث ظهرت مجموعة متنوعة اخرى 

من العالجات«.
وأش��ارت إلى أن��ه »إذا كان المرض  
منتش��رًا من��ذ البداية، حي��ث ظهر 
األش��عة  ع��ن طريق  بالتش��خيص 
ف��وق الصوتي��ة، أو أش��عة الرنين 
باألش��عة  أو  المغناطيس��ي، 
المقطعي��ة، ووص��ل إل��ى مراح��ل 
متقدم��ة، فإن العالج س��وف يكون 
الكيم��اوي،  الع��الج  طري��ق  ع��ن 
 6 فالمريض��ة تحت��اج إل��ى حوالي 
جلس��ات م��ن الكيم��اوي ليقلل من 

نس��بة انتش��اره في الرئة أو الكبد، 
وبعده��ا يك��ون التدخ��ل الجراحي 

باستئصال كلي للورم«.
الع��الج  بأولوي��ة  يتعل��ق  وفيم��ا 
الجراح��ي،  الع��الج  أو  الكيم��اوي 
أوضح��ت د. وف��اء أج��ور أن »العالج 
الجراح��ي يكون خي��ارًا أساس��يًا إذا 
كان��ت المريضة ف��ي مرحلة مبكرة 
من المرض، حيث لم ينتشر المرض 
في مناط��ق بعيدة بالجس��م، مثل 
الرئة أو الكب��د، أي أنه في المراحل  
الثاني��ة«،  أو  »األول��ى  األولي��ة 
ويس��تطيع الجراح اس��تئصال الورم 
التدخ��ل  إل��ى  نلج��أ  فإنن��ا  كلي��ًا، 
الجراحي، باالستئصال الكلي لجميع 
الكت��ل الورمية مع اس��تئصال كلي 
ألعض��اء الجهاز التناس��لي الداخلي 
الرحم،  المبيضين وعن��ق  ويش��مل 
والرح��م، وقنوات فال��وب باإلضافة 
البريتوني  الغش��اء  اس��تئصال  إلى 
الليمفاوي��ة،  والغ��دد  الكرش��ة  أو 
وربما تحتاج المريضة بعد التدخل 
الجراحي إلى العالج الكيماوي، حيث 
يت��م اللجوء إليه بع��د 45 يومًا من 
التدخ��ل الجراح��ي أي بع��د التئام 
الجرح تمامًا، حيث تخضع المريضة 
6 ش��هور،  خ��الل  6 جلس��ات  إل��ى 
أس��ابيع،   3 كل  جلس��ة  بمع��دل، 
وفي خالل 6 أش��هر ينته��ي العالج 
الكيماوي، ث��م بعد ذلك ننتقل إلى 

مرحلة المتابعة والكشف المستمر 
ع��ودة   ع��دم  لمالحظ��ة  وال��دوري 

المرض مرة أخرى«. 
وفي رد على سؤال حول طرق الوقاية 
المباي��ض،  وأورام  س��رطان  م��ن 
قالت د. وفاء أج��ور »إذا تحدثنا عن 
أورام المبي��ض، فإن��ه عل��ى المرأة 
أو الس��يدة أن تحافظ على صحتها 
وعلى الجهاز المناعي، وتناول الغذاء 
الصحي، وممارسة الرياضة، والراحة 
النفس��ية، واالبتع��اد عن منغصات 
الحي��اة، والحي��اة بطريقة س��ليمة، 
وعلى السيدة أن تغير من نفسيتها 
وتبتع��د ع��ن األدوية الت��ي تثبط 
جه��از المناع��ة مث��ل الكورتي��زون 
المنش��طات  اس��تخدام  وتقلي��ل 
للمبيض، والفحص النسائي الدوري 
ومراجعة استش��ارية نس��ائية عند 
ح��دوث بع��ض األعراض مث��ل ألم 
أسفل البطن أو االنتفاخ في البطن 

أو الغثيان«.
وتطرق��ت إل��ى العام��ل الوراث��ي، 
مش��ددة على »ضرورة إجراء فحص 
أو اختب��ار الجينات، و إجراء األش��عة 
فوق الصوتي��ة، بصف��ة دورية كل 
3 ش��هور، وإج��راء تحلي��ل هرمون 
األورام، من أجل االكتش��اف المبكر 
للمرض، حتى يمكن السيطرة على 

المرض في مراحله األولى«.
ونوهت إلى أن »نس��بة الشفاء من 
س��رطان وأورام المبيض تصل إلى 
95 % في حال اكتش��اف المرض في 
مراحل��ه األولى، وتقل النس��بة إلى 
80% في حال اكتشافه في المرحلة 
الثانية، بينما في حال اكتشافه في 
المرحل��ة الثالثة تصل النس��بة إلى 
30 %، في حين أن اكتشاف المرض 
في المرحلة الرابعة تتدنى نس��بة 
الشفاء منه بصورة ملحوظة وتصل 

إلى نحو 5 %«.

معلومة في كبسولة

 تناول األدوية المثبطة للمناعة 
أبرز أسباب اإلصابة بالسرطان

فحص األنسجة في المختبر لتحديد 
نوعية الورم ومرحلة المرض ودرجته

 إجراء األشعة وتحاليل الدم 
لتشخيص اإلصابة بالمرض

 مجموعة متنوعة من العالجات 
تتضمن الكيماوي أو الهرموني أو المناعي

 العالج الكيماوي أساسي
في المراحل المتأخرة من سرطان المبيض

االستئصال الكلي للورم مع الجهاز 
التناسلي الداخلي عالج فعال ألورام المبيض

 تحليل هرمون األورام بالدم 
أحد طرق الكشف عن األورام

 فحص الجينات يحدد 
تأثير العامل الوراثي في اإلصابة المبكرة

النوع األكثر شيوعًا في الخليج 

 وفاء أجور لـ                 : 95٪ نسبة الشفاء 
من سرطان المبيض في مراحله األولى

د. وفاء أجور

د. أمل الجودر

تحت المجهر

خوش حياة.. اعقلها وتوكل

كثي��رًا ما يط��رح علي ه��ذا الس��ؤال، »لماذا 
زادت حاالت الس��رطان لدينا عم��ا كانت عليه 
بالس��ابق حت��ى كادت ال تخل��و عائل��ة دون 
إصابة أحد أفرادها وكيف يمكن الوقاية منه؟ 
والحقيق��ة هو س��ؤال مش��روع ومنطقي وفي 

اعتقادي هناك أكثر من تفسير له.
فقد يك��ون لنوعية طعامنا المصنع وأس��لوب 
حياتن��ا الحرك��ي وعاداتن��ا الترفيهي��ة ومدى 
إيمانن��ا ويقينن��ا ب��اهلل كله��ا أس��باب لزيادة 
الحاالت باإلضافة إلى تقدم العمر وزيادة وعي 

الناس وتطور األجهزة الطبية التشخيصية.
فنتيجة للتطور الكبير ف��ي البنية التحتية في 
البالد من توفر الص��رف الصحي والماء النقي 
والمص��ل الواقي ت��م القضاء عل��ى كثير من 
األمراض المعدية التي كانت تفتك بالصغير 
والكبي��ر. وعليه زاد متوس��ط العمر المتوقع 
عن��د المي��الد ليق��ارب الثمانين وهي نس��بة 
مرتفع��ة وم��ع تق��دم العمر تزي��د احتماليه 

اإلصابة.
المتط��ورة  التش��خيصية  األجه��زة  أن  كم��ا 
والمتوف��رة ف��ي وزارة الصحة ه��ذا من جانب 
ومن جانب آخر فإن انتشار المراكز والعيادات 
وف��ر  والخاص��ة  الحكومي��ة  والمستش��فيات 
عددًا من الخي��ارات المتاحة للمواطن الختيار 
ن��وع ووقت الخدم��ة وبالتال��ي زادت الحاالت 

المكتشفة.
وفوق هذا فإن وعي الفرد هذه األيام ال يقارن 
مع ما كان عليه بالس��ابق وق��د يذهب مبكرًا 
للطبيب عند ش��عوره بأي اعتالل وهذا بدوره 

زاد من الحاالت المكتشفة مبكرًا.
وللوقاي��ة من ه��ذا المرض الكري��ه »اللي ما 
ينط��رى« كما يطلق علي��ه البحرينيون قديما 
يظل اتخاذ األس��باب متمثلة في سلوك الفرد 
ونمط حياته هو الس��الح الوحي��د لمواجهته 
فبتجن��ب التدخي��ن بكاف��ة أنواع��ه والكحول 
وزي��ادة الوزن والس��منة والتعرض غير اآلمن 
للنش��اط اإلشعاعي وأش��عه الشمس والمواد 
الملوثة وااللتزام بتناول طعام صحي س��ليم 
ومتوازن كمًا ونوعًا وممارس��ه نش��اط بدني 
منتظم لم��دة ال تقل عن نصف س��اعة يوميًا 
وتعل��م اس��تراتيجيات التف��اؤل وتطبيقه��ا، 
والتعام��ل مع ضغ��وط الحياه بش��كل صحي 
وس��ليم، فيتقبل كل م��ا ال يمكنه تغييره من 
مستجدات في حياته، ويغير ما يمكن تغييره، 
وتعزيز الجان��ب الديني والتأمل والتصالح مع 
الذات، ث��م التوكل عل��ى اهلل. وخالصة القول 

اعقلها وتوكل.

* مدير شؤون العضوية وجودة الحياه 
بجمعية البحرين للتدريب وتنمية 
الموارد البشرية

تصوير الثدي الش��عاعي: عملية اس��تخدام األشعة السينية »رنتجن«، ذات األشعة منخفضة الجرعة لفحص الثدي ويس��تخدم كأداة للتشخيص والفحص. والهدف من تصوير الثدي هو االكتشاف المبكر لسرطان الثدي، من خالل 
الكشف عن الُكَتل الغريبة أو التكلسات الصغيرة. وخالل الفحص، يكون الثدي مضغوطًا بين مسطحين صلبين، وذلك من أجل زيادة مساحة األنسجة وتصويرها بشكل أفضل، وبعد ذلك، يتم استخدام صورة األشعة المتلقاة من 

أجل التعرف على التغييرات التي تحصل في األنسجة، والتي من الممكن االشتباه بكونها سرطانية. ويعتبر تصوير الثدي الشعاعى من أسباب خفض معدل الوفيات بسرطان الثدي.
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مجرد رأي

القيود مرة أخرى.. هل عدنا للمربع األول؟!
على مدى أس��ابيع تواصلت التحذيرات م��ن الفريق الوطني 
الطب��ي للتصدي لفيروس كورونا، ومن ش��خصيات رس��مية 
وش��عبية، م��ن خط��ورة الته��اون باإلج��راءات االحترازية، 
خصوص��ًا فيما يتعل��ق بالتجمع��ات ومخالطة كبار الس��ن 

والمرضى.
ولكن وكما يقول المثل البحريني الش��عبي »عمك أصمخ«، 
وكأن كل التحذيرات واإلج��راءات وتكثيف الحضور اإلعالمي 
لفريق البحرين، لم يشكل لثلة من المستهترين أي معنى، 
ما سهم إلى االرتفاع الملحوظ في أعداد اإلصابات، واكتشاف 
بعض اإلصابات بفي��روس كورونا والمتحور، وهو ما اضطر 
الحكوم��ة لإلعالن عن العودة لفرض بعض القيود، وإيقاف 

العودة للمدارس وتعليق الخدمات الداخلية في المطاعم.
ه��ذه اإلج��راءات والتي ستس��تمر لثالثة أس��ابيع س��يكون 
رفعها أو إبقاؤه��ا رهنًا بتبعات تطور اإلصابة، ومدى جدية 
المواطن والمقيم بااللتزام بها، باختصار »الكرة« عادت لنا 
مرة أخرى لنظهر م��دى التزامنا وحرصنا على وطننا، بعد ما 
عانيناه طوال السنة الماضية، وما انعكس علينا جميعًا من 

آثار سلبية طالت كل القطاعات االقتصادية.
كلم��ة حق، قلته��ا وس��أبقى أرددها، ب��أن الحكومة وفريق 
البحري��ن لم يدخ��ر جهدًا ف��ي الحفاظ على صح��ة الجميع، 
وتقديم الدع��م للقطاعات االقتصادية األكث��ر تضررًا، رغم 
الظ��روف االقتصادية العالمية الس��يئة، إال أنها عملت على 

تسخير كل إمكانياتها حماية للوطن والمواطنين.
ومع التطورات األخيرة، ورغم الس��عي الحثيث لتأمين اللقاح 
للجمي��ع، فال ي��زال بيننا، لألس��ف، من يعيش عل��ى نظرية 
المؤام��رة، وال يرى غضاضة في الضرب عرض الحائط بآراء 
األطباء والمختصين، محماًل »جهات خفية« مسؤولية كل ما 

يجري حول العالم.
وهنا ال بد لي أن أقولها بصراحة بأن هذه الفئة، وإن كانت 
صغي��رة، ف��إن ما تق��وم به م��ن تجاهل ومحاولة تش��ويه 
الحقائق، هو الس��بب الرئيس فيما وصلن��ا إليه، إضافة إلى 
اإلصرار على خرق القواعد واإلجراءات االحترازية، في محاولة 

إلثبات صحة نظريتهم.

إضاءة..
»كلن��ا فري��ق البحري��ن، مواطني��ن ومقيمين، قطاع��ًا عامًا 
وخاصًا، ومس��ؤوليتنا مشتركة تجاه وطننا وواجبنا أن نلتزم 
للبحري��ن جميعًا لحماية المجتمع من مخاطر هذا الفيروس 
ومستجداته فنحن نخوض جميعًا مرحلة هامة في التعامل 
م��ع جائحة في��روس كورونا عنص��ر النجاح فيه��ا هو حرص 
الجمي��ع على اتباع التعليمات الص��ادرة من الفريق الوطني 
الطبي للتصدي لفيروس كورونا والجهات المعنية، واضعين 
نصب األعي��ن المصلحة العليا للوطن وس��المة المواطنين 

والمقيمين«. »سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء«.

* إضاءة أخرى..
شكر وتقدير خالصين لفريق العمل والمتطوعين في مركز 
البحرين للمع��ارض على جهودهم المس��تمرة وتنظيمهم 
الس��لس والرائع لس��ير الفحوص��ات والمركب��ات منذ بداية 
الجائحة وحتى يومنا هذا، وأش��كر أيضًا »الجندي المجهول« 
األخ محمود مجبل مس��ؤول الفحص والتطعيم، والذي يعد 
أحد النماذج المش��رفة للش��باب البحريني الذي يستحق منا 

كل تقدير وامتنان.
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غازي الغريري

همسات

حاسبوا المستهترين!
إن عدم المباالة واالستهتار جعلت حاالت اإلصابة بفيروس كورونا تتزايد يومًا بعد يوم في ظل 
وج��ود أش��خاص ال يعيرون أي اهتمام وال يقدرون الجهود الكبي��رة التي يقوم بها فريق البحرين 
الوطني والكادر الطبي الذي يواصل العمل الليل بالنهار دون الخروج في إجازات أو رؤية أهاليهم، 
كل ذلك من أجل البحرين وقيادتها وش��عبها للتصدي لجائحة في��روس كورونا، في الوقت الذي 
يقابل ذلك التعب والمعاناة أناس ال ينتمون إلى مجتمع البحرين الواعي الذي يعول عليه الجميع 

بااللتزام باإلجراءات االحترازية والوقائية.
ف��ي الفترة األخي��رة زادت التجمع��ات واللقاءات العائلي��ة فهناك من الناس م��ن يقوم بتنظيم 
االس��تقباالت واألعراس ضاربين عرض الحائط لألسف الش��ديد بما تقوم به الدولة حماية لهم 
وللمجتمع، حقيقة هذا هو ما يؤلم ويوجع القلب بأن هناك من يلتزم في حين نرى المستهترين 

بصحة وأرواح الناس دون أي حس للمسؤولية الوطنية.
ال نريد العودة إلى المربع األول وال نريد أن نصل إلى إجراءات أكثر تشديدًا بعد أن قطعنا شوطًا 
كبي��رًا كان نتيجت��ه تراجع الحاالت حتى وصلت إلى م��ا يقارب ال� 100 حالة، واستبش��رنا جميعًا 
بذلك وتنفس��نا الصعداء وهذا كان بتكاتف الجميع الذي يؤكد مدى تحمل المسؤولية حينها، إال 
أننا نتفاجأ بهذه الزيادة المرتفعة التي وصلت إلى أكثر من 650 حالة مصابة في ظل اكتش��اف 
ح��االت متحورة للفي��روس، األمر الذي يس��تدعي الحذر خصوصًا بعد المؤتم��ر الصحفي للفريق 
الوطن��ي ال��ذي دق ناقوس الخطر وما العودة إلى بعض اإلجراءات وإغالق الجلس��ات الداخلية في 
المطاعم والمقاهي وتعليق الدراس��ة لمدة 3 أس��ابيع إال دليل على أن الوضع يس��توجب الحيطة 
واألخذ باألسباب وعدم الخروج من المنازل إال للضرورة، وخالل هذه األسابيع الثالثة سنرى تحضر 
ووعي ش��عب البحرين الذي عرف عنه الرقي واالنضباط ف��ي مختلف األمور فما بالنا بحياة وأرواح 

من حولنا، وال ينفع بعدها الندم والحسرة عند فقد عزيز وقريب.
المرحل��ة التي نمر بها حاليًا حساس��ة جدًا وعلينا أن نلتزم من أج��ل البحرين التي أعطتنا الكثير 
فه��ل نبخل عليها بأن ننصاع للتوجيهات التي أصدرها الفريق الطبي الذي يحرص أش��د الحرص 
عل��ى صح��ة كل فرد من أف��راد المجتمع، كلنا مع الدول��ة في إجراءاتها وندع��و الجهات المعنية 
إلى التش��ديد والمحاس��بة لمن ال يلتزم ويس��تهتر بعدم لبس الكم��ام أو التباعد االجتماعي أو 

التجمعات.

* همسة:
كلم��ات الش��كر لن توفي ال��كادر الطبي حقهم، س��هروا وتعبوا وابتعدوا ع��ن أهاليهم من أجل 
البحرين وقيادتها وش��عبها، وبحكم عملي كمراس��ل لتلفزيون دبي قم��ت بالعديد من التقارير 
التلفزيوني��ة س��لطت فيها الضوء عل��ى قصص نجاح لحكومة البحرين برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العه��د، رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل، وهناك 
أطباء تعاملت معهم أود أن أقدم لهم الشكر باالسم، شكرًا الدكتورة جليلة السيد، شكرًا الدكتور 
مناف القحطاني، ش��كرًا الدكتورة جميلة السلمان، ش��كرًا الدكتورة تغريد أجور، شكرًا لكل أطباء 

وممرضي البحرين أنتم خط الدفاع األول.

منتهى الحلم العربي!
في الميثولوجيا المعاصرة هناك حكاية 
األمريك��ي«،  »الحل��م  اس��مها  ش��ائعة 
ملخصه: شخص بسيط يبدأ من الصفر، 
وبع��د تعب يتمك��ن من الصع��ود إلى 
قمة الهرم، فيبن��ي إمبراطورية صناعية 
أو علمية أو س��ينمائية. وقد تشهد هذه 
الرواي��ة تلوين��ات أخ��رى، مثل الس��ائق 
ال��ذي يق��ود ش��احنة، يتحول إل��ى فنان 
ث��م إلى إمبراطور »ف��ن«، وعندما يموت 
يتحول إلى رمز مقدس ويتحول بيته إلى 
متحف وطني، ونظارته إلى تحفة نادرة، 
وبنطلونه إلى معلم أث��ري يباع بالمزاد 
العلني بالماليين، وقبره إلى محج سنوي 
لماليي��ن العاش��قين... وهك��ذا. ومهما 
يكن م��ن أم��ر ه��ذا الحلم فإنه يرس��خ 
مجموعة قيم المجتمع الرأسمالي بوجه 

عام.
وفي الضفة المقابلة كان هنالك »الحلم 
االش��تراكي« الذي يعطي القيمة للعمل 
من خالل ص��ورة العامل الذي يعمل في 
إحدى التعاوني��ات، ويتمكن من التفوق 
في العم��ل، ويكافأ بميدالية وبس��معة 
عل��ى  اس��مه  إط��الق  وربم��ا  محترم��ة 
التعاوني��ة الت��ي يعمل بها.. وفلس��فة 
هذا الحلم، هي اس��تبدال الحافز المادي 
بحواف��ز معنوي��ة تدف��ع اإلنس��ان نحو 

الشعور بدوره في إدارة عجلة التاريخ.

المه��م أن ل��كل ش��عب نموذج��ًا للحلم 
يكاد يتحول إلى أس��طورة، فما هو الحلم 

العربي؟؟؟
ه��ل الفقير الذي يبدأ من الصفر، ويصل 
إبداع��ه وجه��ده  القم��ة بفض��ل  إل��ى 
وكدح��ه؟ أم هو الكادح الذي يجد اعترافًا 
وش��هرة؟ أم العصامي الذي يروم إنشاء 
إمبراطوري��ة صناعية أو علمي��ة أو فنية 
تغط��ي العالم فيغامر م��ن أجل تحقيق 

هذا الحلم؟ 
الجواب: في الغالب، ال هذا وال ذاك... فال 
أحد عندنا تقريبًا، يريد أن يبدأ صغيرًا... 
والذي��ن يبدؤون صغ��ارًا، س��يبقون في 
الغال��ب صغ��ارًا... أم��ا العمل والس��هر 
والك��دح واإلب��داع... فال��كل يعل��م أنها 
ال تج��دي وحدها للوصول إل��ى القمة... 
فالعام��ل المج��د، يمك��ن ف��ي أن يفوز 
بمرتب��ة »موظ��ف الش��هر« أو »موظف 
العام«، أما الذي��ن أرادوا أن يكبروا فقد 
فتح��وا ألنفس��هم أو فتحت له��م أبواب 
أخرى غير هذه األبواب. حلم »الرأسمالي« 
عندن��ا أن يربح من دون تعب أو مجازفة 
أو ذكاء..أن ينام متى يشاء، وأن يستيقظ 
متى يشاء، وأن يذهب إلى »العمل« متى 
يش��اء،وأال يحتاج إلى اس��تخدام وسائل 
النق��ل العام��ة، وأال ي��درس أبن��اؤه في 
المدارس العامة، وأال يدفن في المقابر 

العامة.
أم��ا حل��م »ال��كادح«، فهو ف��ي الغالب 
األع��م أن يحصل على وظيفة ثابتة، وأن 
يحاف��ظ على الراتب حتى التقاعد، وعلى 
المعاش حتى الموت... فتلك في الغالب 

أحالمهم وأحالمنا.

* همس:
كلما غرد الطير في الوادي،

وضعت يدي على قلبي،
ألشم عطر الربيع القادم. 

رنين الهاتف وصوت المذياع،
يحمالن الصوت والصمت.

ساعي البريد القادم من الزمن الجميل،
كلما دق جرس الباب،

فتحت له قلبي، والربيع.
عانقُت الكلمات، 

والروائ��ح القادم��ة م��ن رحل��ة الزم��ن 
المنقضي.

أمش��ي في الش��وارع المدين��ة المقفرة 
حزينًا

فأنادي:
»ال خوف من المنفى، 

فمعي الوطن والذكرى، 
وخيال غربتنا،

ونوافذ النخيل الملونة«.

جيشنا الذي يتقدم
غ��دًا الجمعة، الخامس من فبراير هو عيد قوة دف��اع البحرين، حيث تحتفل البحرين بذكرى مرور 
53 عامًا على تأس��يس هذه المؤسس��ة العس��كرية العريقة، وهي مناس��بة تهم كل المواطنين 

وليس منتسبي قوة الدفاع وحدهم.
من األمور التي قد ال يعرفها البعض أن قوة دفاع البحرين »حققت من المنجزات العس��كرية ما 
جعلها ف��ي مصاف الجيوش المتقدمة«، فهذه المؤسس��ة ومنذ أن وض��ع لبناتها األولى حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه في العام 
1969 ظلت مهتمة بعنصري التسلح وتنمية قدرات منتسبيها معًا، فليس بالتسلح وحده يمكن 
القول بأن هذا الجيش متقدم وكفؤ، فالتنمية البش��رية والتدريب أمر ال يقل أهمية عن التس��لح 
للحك��م بكفاءة الجي��وش وتقدمها. وكما جاء في أدبي��ات القوة »العتاد والس��الح ما لم تواكبه 
تنمية بش��رية لقدرات األفراد العلمية وطاقاتهم الذهنية والفكرية فلن تكون اآللة العس��كرية 
حاسمة في تحقيق الهدف المنشود منها« لهذا »تم االهتمام ببناء اإلنسان بتزايد صروح التعليم 

واإلعداد والتدريب بقوة دفاع البحرين علوًا يومًا بعد يوم«.
ليس هذا فحسب وإنما وضعت البحرين نصب أعينها أن »الجيوش الحديثة لم تعد تقاس بكثرة 
الع��دد وإنما بالكيف والنوعية على الس��واء«، وف��ي هذا ما يبعث على االطمئن��ان خصوصًا وأننا 
متواجدون في س��احة يتفاخر فيها البعض بحجم تس��لحه وقدرته على تطويرها أو بما في جيبه 
من أموال. مهم هنا اإلش��ارة إلى قول صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين المش��ير 
الركن الش��يخ خليف��ة بن أحمد آل خليفة وال��ذي يؤكد به أن الكوادر البش��رية المدربة أهم من 
الس��الح والمعدات، حيث قال »إننا بالقيادة العامة، ومن منطلق إيماننا الراسخ والعميق بأهمية 
اإلنس��ان المواط��ن، والدور الذي يمك��ن أن يؤديه في عملية البناء الحض��اري ماضون بعون اهلل 
وبتوجيهات من القيادة السياس��ية لهذا الوطن المعطاء في خططنا الطموحة لبناء قاعدة قوية 

من الكوادر المؤهلة في مختلف التخصصات العلمية«.

entesaralbana@gmail.com

@EntesarALBanna

د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

ال تحكم على اآلخرين
يهمن��ا كثيرًا تصنيف اآلخرين بن��اء على تعاملنا معهم والتجارب الت��ي ربطتنا بهم. نحن بذلك 
نح��دد كيفية التواص��ل معهم ومجاالت التعاون الت��ي يمكن أن ننجزها معه��م، ومداها أيضًا. 
لكن الخطأ الذي نقع فيه هو محاوالتنا الحكم على اآلخرين، وبناء تصورات عنهم، سيئة كانت أم 
جي��دة، ومن ثم ترويجها لآلخرين. نحن نحكم على أقاربن��ا، وأصدقائنا، وزمالئنا في العمل. كل 

ذلك ظنًا منا أنه السبيل لبناء عالقات ناجحة آمنة مع المحيطين بنا.
ما معنى أن يكون الش��خص س��يئًا؟ هل هو س��يء بالفعل؟ أم أنه سيء بالنس��بة لتركيبتنا نحن 
وطبيعتن��ا؟ وم��ا معنى أن يكون الش��خص جي��دًا؟ هل هو جي��د بالفعل؟ أم أنه يناس��بنا ويحقق 
مصالحن��ا الذاتية؟ حين نطلق أحكامنا على اآلخرين، فإننا نبنيها اس��تنادًا إلى تحليل كالمهم، أو 
ظواهر س��لوكهم، أو تاريخهم الش��خصي واألس��ري، أو ما قاله اآلخرون. وأحيانًا، مدى استفادتنا 
منهم. وقلياًل ما نهتم بفهم تركيبتهم الش��خصية، وبواعث سلوكياتهم، وخلفيات تصرفاتهم. 
إنن��ا نك��ون معنيين، فقط، بما يعجبنا وما ال يعجبنا. وبذلك، نك��ون من جهة أخرى غير معنيين 
بفه��م طبائعنا، نح��ن، ورغباتنا ودوافعنا. إذ إن عالقاتنا وتعامالتنا م��ع اآلخرين هي مزيج بيننا 
نحن وهم. وليست انعكاسهم لطرف واحد فقط. حين نقسو في إطالق األحكام على بعض الذين 
تبدر منهم س��لوكيات غاضب��ة أو منغلقة أو مؤذية. فنحن ال نعلم إن كان��وا يعانون من أزمة أو 
ظ��روف قاهرة. وحين نبالغ بتقدير م��ن يتزلفون إلينا، فقد ال ندرك المصالح التي يخططون لها. 
نح��ن ال نمل��ك حقيقة اآلخرين. نحن ننس��ى أننا مثلهم. تتغير أمزجتنا، ونم��ر بمعاناة متكررة، 
ونخط��ئ، ونجه��ل، ونضعف، وتعترينا رغب��ات كثيرة. لكننا ال نحكم على أنفس��نا، بل نحكم على 
اآلخري��ن فقط. فهم اآلخرين، وترفعنا عن صغائر التصرفات، يجعلنا أكثر تس��اميًا في عالقاتنا. 
وأكث��ر بعدًا عن ش��خصنة األم��ور وتذويت القضايا. وهو الس��بيل لضبط المس��افات بيننا وبين 
اآلخرين، وحمايتنا من س��وئهم أو انتهازيتهم. إذ سنكون معنيين بتحقيق أهداف عالقاتنا بهم، 
بدل االنشغال بكشفهم أو تجميل شخوصهم. سنهتم بجودة الحياة وإنجازنا فيها، بدل االنشغال 

باآلخرين وتتبعهم من أجل الحكم عليهم.

53 عاما.. و»إعجاز« الملك حمد
غدًا تم��ر علينا هذه الذك��رى الغالية، ذكرى تأس��يس قوة دفاع 
البحرين في عهد والدنا الراحل العظيم المغفور له الشيخ عيسى 
بن سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه، وعلى يد ملكنا الغالي الملك 

حمد حفظه اهلل وسدد بالنصر خطاه. 
س��نويًا نحتفل بهذا الي��وم لماله من مكان��ة خاصة يدركها كل 
بحرين��ي مح��ب ومخلص لتراب ه��ذه البلد، لكل ش��خص عايش 
وش��اهد كيف استهدفت البحرين مرارًا وتكرارًا وفي المقابل كيف 
كانت قوة الدفاع دائمًا س��دًا منيعًا ودرعًا حصينًا يحمي مملكتنا 

الغالية وشعبها وكل المقيمين فيها. 
جالل��ة الملك أس��س ه��ذه القوة منذ بداياته كش��اب عس��كري 
تأسس بكل احترافية في أرقى المؤسسات العسكرية العالمية، 
وكي��ف عاد للبحرين ووظ��ف كل تجربته العس��كرية، وزاد عليها 
بأفكاره االبتكارية والخالقة ليؤس��س ه��ذه القوة ويطورها على 
م��ر الس��نوات لتصل إل��ى ما هي علي��ه اليوم من تق��دم وتطور 
واحترافية على مس��توى قياداتها وأفرادها ومعداتها وأسلحتها 

المتقدمة. 
أتصف��ح كتابًا أمامي يوثق مس��يرة قوة الدف��اع وأرى عديدًا من 
الصور لجاللة الملك منذ تأسيس��ه لهذه القوة، كيف كان جاللته 
هو المتقدم للصفوف في التدريبات المختلفة، كيف هي عالقته 
الحميمة والوطيدة بأفراد جيشه، كيف يتعامل مع كل فرد، كيف 

يعلمه��م ويصقل خبراتهم، وكي��ف يطورهم قتالي��ًا، وحتى في 
خوض التدريبات الصعبة س��تجد ملكنا يض��رب المثال للتحدي 
والق��وة والصم��ود، فه��و في كل تمري��ن وميدان يتص��در، ومع 
أصع��ب األس��لحة يتعامل، متمكن ف��ي كافة المدرع��ات وطيار 

حربي بارع منه تعلم الكثيرون.
ل��و تتحدث مع أي قيادي في قوة دف��اع البحرين عن ملحمة هذه 
القوة العظيمة وكيف كانت بداياتها وعملية تطويرها س��يحكي 
لك عن التحدي الذي خاضه جاللة الملك، سيحكي لك عن اإلعجاز 
الذي صنعه على مستوى هذه المنظومة القتالية التي تفخر بها 
البحرين، وعلى مس��توى األفراد الذين هم أبطال ورجال يذودون 

عن الوطن، كلها أمور عظيمة صنعها الملك حمد.
في هذه الذكرى ال بد من تهنئة »العراب« صانع جيشنا العظيم 
ملكنا الحبيب، داعين بمزيد من التطور والتقدم لهذه المنظومة، 
وأيضًا التهنئة لصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
ول��ي العهد نائب القائ��د األعلى رئيس الوزراء، والذي س��ار على 
خط��ى والده في دعم قوة دف��اع البحرين وإيصالها لما هي عليه 
اليوم، دون نسيان التهنئة لرفيق درب جاللة الملك وعضيده في 
تأسيس هذه القوة معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفة الرجل القوي األمين، وحفظ اهلل بحريننا وشعبها وكتب 

لهما األمن واألمان الدائم.
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المنامة - بنا

اســتقبل القائــد العام لقــوة دفاع البحرين المشــير الركن 
الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل خليفة، فــي القيــادة العامة 
امــس، كبيــر مستشــاري وزارة الدفــاع للشــرق األوســط 
وذلــك  لوريمــر،  جــون  ســير  الفريــق  المتحــدة  بالمملكــة 
عبــدهللا  الركــن  الفريــق  الدفــاع  شــؤون  وزيــر  بحضــور 
ذيــاب  الركــن  الفريــق  األركان  هيئــة  ورئيــس  النعيمــي، 

النعيمي.

العـــام  القائـــد  ورحـــب 
البحريـــن  دفـــاع  لقـــوة 
الدفـــاع  بكبيـــر مستشـــاري 
للشـــرق األوســـط بالمملكـــة 
المتحـــدة والوفـــد المرافق، 
مشـــيًدا بعالقـــات الصداقة 
التاريخيـــة والمتميزة التي 
تربط بين مملكـــة البحرين 
المتحـــدة والتي  والمملكـــة 
لها جـــذور تاريخية متينة، 
منوًهـــا بالتعاون القائم بين 
البلدين في شتى المجاالت 

بتبـــادل  مـــا يتعلـــق  ومنهـــا 
فـــي  والتعـــاون  الخبـــرات 

المجال العسكري.
حضـــر اللقـــاء مديـــر ديوان 
القيادة العامة اللواء الركن 
ومســـاعد  ســـعد،  حســـن 
األركان  هيئـــة  رئيـــس 
لإلمـــداد والتمويـــن اللـــواء 
الركن بحري يوســـف أحمد 
مـــال هللا، وعـــدد مـــن كبـــار 
ضباط قوة دفاع البحرين.

تبادل الخبرات العسكرية مع بريطانيا

المنامة - بنا

أقيـــم بقوة دفاع البحرين امس، حفل تخريج دورة لألفراد 
المســـتجدين في مركز تدريب قوة الدفاع الملكي، بحضور 
مســـاعد رئيس هيئـــة األركان للقوى البشـــرية اللـــواء الركن 
الشيخ علي بن راشد آل خليفة، وذلك تزامًنا مع االحتفاالت 
بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين في الخامس من فبراير.

واستهل الحفل بتالوة آيات عطرة من الذكر الحكيم بعدها 
ألقيت كلمة بهذه المناســـبة، بعد ذلك قدم إيجاز عن الدورة 
ومراحـــل التدريـــب التي اشـــتملت عليهـــا من مـــواد نظرية 
وتطبيقـــات عملية، وقدم الخريجون بعدها عرضا عســـكرًيا 
ميدانًيـــا للمشـــاة وعـــدًدا مـــن التطبيقـــات العمليـــة، ثـــم أدى 

الخريجون القسم القانوني.
وفي ختام الحفل، قام مســـاعد رئيـــس هيئة األركان للقوى 
علـــى  التقديريـــة  والشـــهادات  الجوائـــز  بتوزيـــع  البشـــرية 
المتفوقيـــن بالـــدورة، مثنيـــا علـــى دور الضبـــاط والمدربين 

وجهود الخريجين في تحقيق متطلبات الدورة بنجاح.
 حضر التخريج عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

تخريج دورة للمستجدين في قوة الدفاع

زيادة التعاون المشترك بين البحرين وبريطانيا

مبــادرات لتطــويــر االقتصـــاد

استقبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدهللا 
مستشـــاري  كبيـــر  امـــس،  صبـــاح  خليفـــة،  آل 
الدفـــاع للشـــرق األوســـط بالمملكـــة المتحـــدة 
الفريـــق الســـير جـــون لوريمر، بمناســـبة انتهاء 
فتـــرة عمله، وقدم للوزير الفريق طيار ســـامي 
سامبســـون، الذي ســـيتولى مهام منصبه خلفا 
لـــه، وذلك بحضـــور رئيس األمن العـــام الفريق 

طارق الحسن.
ورحب الوزير بالحضور، مشيدًا بعمق العالقات 
التاريخيـــة والمتميـــزة بيـــن مملكـــة البحريـــن 
والمملكـــة المتحـــدة، والحرص المتبـــادل على 
مواصلة التعاون والتنسيق األمني وفتح آفاق 

جديدة من العمل المشترك.
وأعـــرب وزيـــر الداخليـــة عـــن شـــكره وتقديره 

لجهود الفريق السير جون لوريمر، على ما قام 
به طوال فترة عمله، ودوره في زيادة التعاون 
بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات  وتعزيـــز  المشـــترك 
البلديـــن الصديقين، متمنيـــا التوفيق والنجاح 
للفريق طيار ســـامي سامبسون في مهام عمله 

الجديدة.
وتم أثناء اللقاء، اســـتعراض العالقات الثنائية 
القائمة بيـــن البلدين وبحث مجـــاالت التعاون 
مـــن  عـــدد  إلـــى  إضافـــة  األمنـــي،  والتنســـيق 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

استقبل وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل 
خليفة، صباح امس، مستشار مجلس التنمية االقتصادية ايان 

ليندسي.

بليندســـي،  الوزيـــر  ورحـــب 
معربا لـــه عن صـــادق التمنيات 
عملـــه  مهـــام  فـــي  بالتوفيـــق 
الجديـــد، مثمنا الـــدور الحيوي 
الـــذي يقوم به مجلـــس التنمية 
يطرحـــه  ومـــا  االقتصاديـــة، 

مـــن مبـــادرات وبرامـــج تســـهم 
فـــي دعـــم وتطويـــر االقتصـــاد 

الوطني.
وتـــم أثنـــاء اللقـــاء، بحـــث عدد 
من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الداخلية

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020                                              بآالف الدوالرات األمريكية

2020٢٠١٩األنشطة التشغيلية

 )١,٠3٠( )8,656(صافي الخسارة للفترة

تعديالت على البنود غير النقدية:

الحصة من نتائج شركات زميلة و مشروع مشترك

 ١5  -   محسوبة بطريقة حقوق الملكية

 ١٢3  )135(مخصص الخسائر األتمانية - صافي

 ٢٠٩  177 اإلضمحالل على اإلستثمارات

 -  6,120 مخصصات أخرى

)خسائر( / أرباح القيمة العادلة من استثمارات مدرجة 

 )87( 23   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 )7٠١( 60 )خسارة( ربح من بيع أستثمار

 8٢  113 اإلستهالك 

 -  9 تكلفة التمويل على الحق في استخدام الموجودات

الخسارة التشغيلية قبل التغيرات

 )١,38٩( )2,289(   في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 )١,3٠٩( )615(إستثمارات

 )7١١( - مبالغ مستحقة القبض

 57٢  544 تمويل لشركات المشاريع 

 ١,3٢5  )8(موجودات أخرى

 )478( )9(مستحقات الموظفين

 )7,١63( 400 مطلوبات أخرى

 )٩,١53( )1,977(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

 ١,734  1,106 المحصل من بيع استثمار

 ١,734  1,106 صافي النقد من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

 ١,٢٠6  286 تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها

 ١,٠56  1,122 تمويل إسالمي مستحق الدفع 

 -  )21(اإليجار المدفوع مقابل الحق في استخدام الموجودات

 ٢,٢6٢ 1,387صافي النقد من األنشطة التمويلية

 )5,١57( 516 صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكمه

 ١٠,١75  505 النقد وما في حكمه في بداية الفترة

مخصصات اإلضمحالل )المحتسبة( المرجعة  -  
 ١٢ )2(     أرصدة و إيداعات لدى البنوك

 5,٠3٠  1,019 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

أرصدة في حسابات جارية وتحت الطلب كما في بيان 
الوضع المالي الموحد

 ٢,١76 1,019أرصدة في حسابات جارية وتحت الطلب

 ٢,854 -إيداعات قصيرة األجل

 1,019  5,٠3٠ 

بيان الدخل المرحلي الموحد
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020                                    بآالف الدوالرات األمريكية

30 سبتمبر 
2020

3٠ سبتمبر
٢٠١٩ 

اإليرادات

 ١,٠45  - ايرادات الخدمات المصرفية اإلستثمارية - صافي

 7٠١  )60()خسارة( ربح من بيع أستثمار

 5٢6  - ايرادات التمويل

 ٢83  1,009 إيجار وإيرادات أخرى

 ٢,555 949مجموع الدخل

)خسائر( أرباح أخرى

)خسائر( / أرباح القيمة العادلة من استثمارات مدرجة 

 87  )23(  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة - صافي

 926  ٢,64٢ 

المصروفات 

 854  742 تكاليف الموظفين 

 6٩  1 مصاريف السفر و تطوير األعمال

 78  350 أتعاب قانونية ومهنية 

 ١,٢3٠  1,128 تكاليف التمويل 

 8٢  113 اإلستهالك 

 ١,٠١٢  1,086 مصروفات أخرى 

 3,3٢5 3,420 مجموع المصروفات 

الخسارة قبل مخصصات اإلضمحالل و حصة المجموعة

 من خسارة شركات زميلة

 )683( )2,494( ومشروع مشترك

 )٢٠٩( )177(اإلضمحالل على اإلستثمارات

 )١٢3( 135 مخصص الخسائر األتمانية - صافي

 -  )6,120(مخصصات أخرى

حصة المجموعة من خسارة شركات زميلة ومشروع 
 )١5( - مشترك  - صافي

 )١,٠3٠( )8,656(صافي الخسارة للفترة

بيان الوضع المالي المرحلي الموحد
كما في 30 سبتمبر 2020                                                  بآالف الدوالرات األمريكية

30 سبتمبر 
2020

3٠ يونيو
٢٠٢٠ 

الموجودات

 5٠5  1,019 أرصدة و إيداعات لدى البنوك

 76,378  75,627 إستثمارات

إستثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك 

 ١4,656  14,656    محتسبة بموجب طريقة الحقوق

 47٢  225 تمويل المرابحة للشركات المستثمر فيها

 6,67٠  6,670 ذمم عقود وكالة مدينة

 ٢,٠٢٠  2,020 ذمم مدينة

 3,١8١  2,734 تمويل شركات المشاريع

 8,٩٠٩  8,916 موجودات أخرى

 3,83١  3,251 الحق في استخدام الموجودات

 4,٩47  4,866 عقارات ومعدات 

 ١٢١,56٩  119,984مجموع الموجودات 

المطلوبات

 88,٩٠١  90,023 تمويالت إسالمية مستحقة الدفع 

 7٩6  787 مستحقات الموظفين 

 3,8٩4  3,332 التزامات عقد اإلجارة

 5,84٩  12,369 مطلوبات أخرى

 ٩٩,44٠ 106,511مجموع المطلوبات

الحقوق

 ١٩٠,٠٠٠  190,000 رأس المال

 5,85٩  5,859 إحتياطي قانوني

 )١67( )167(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

 )١73,563( )182,219(خسائر متراكمة

 ٢٢,١٢٩ 13,473 مجموع الحقوق

 ١٢١,56٩ 119,984مجموع المطلوبات والحقوق

بنود غير مدرجة في بيان الوضع المالي

 ١,١١8 1,225حقوق أصحاب حسابات االستثمار

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموحد
للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                بآالف الدوالرات األمريكية

احتياطي تحويلاحتياطي قانونيرأس المال
العمالت األجنبية

المجـمـــــوعخسائر متراكمة

 ٢٢,١٢٩ )١73,563( )١67( 5,85٩  ١٩٠,٠٠٠ الرصيد في 1 يوليو 2020

 )8,656( )8,656( -  -  - صافي الخسارة للفترة

 13,473 )182,219( )167( 5,859  190,000 الرصيد كما في 30 سبتمبر 2020

 ١٠٢,486  )٩3,3٠٢( )7١( 5,85٩  ١٩٠,٠٠٠ الرصيد في ١ يوليو ٢٠١٩

 )١,٠3٠( )١,٠3٠( -  -  - صافي الخسارة للفترة

 101,456 )94,332( )71( 5,859  190,000 الرصيد كما في 30 سبتمبر 2019

إستخرجت من القوائم المالية التي تمت مراجعتها من قبل ارنست و 
يونغ والتي صادق عليها مجلس اإلدارة في 31 يناير 2021 

مالحظة: هذه البيانات المالية تمت مراجعتها من قبل أرنست و يونج الذين قاموا بإبداء رأي متحفظ حيث أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أدلة تدقيق مؤيدة كافية فيما يتعلق بتقييم اإلدارة لمبلغ المخصصات على عقد وكالة محدد مستحق التحصيل

عبدالفتاح محمدرفيع معرفي
رئيس مجلس اإلدارة

محمد أحمد جمعان
عضو مجلس إدارة

للفترة المنتهيــة فـــي 3٠ سبتمبـــر ٢٠٢٠

البيــــانات المــالية المرحلية الموحــدة

ترأس وكيل وزارة الخارجية للشـــؤون الدولية الشـــيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة، االجتماع األول للمشـــاورات الثنائية بين مملكة 
البحريـــن وكندا، الذي عقد أمـــس عبر االتصال اإللكتروني المرئي، 
بينمـــا ترأس الجانب الكندي، مســـاعد نائب الوزير لشـــؤون أوروبا 
والقطب الشـــمالي والشـــرق األوســـط بـــوزارة الشـــؤون الخارجية 

والتجارة والتنمية السفيرة ساندرا مكارديل.
وأشـــاد الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة، بالعالقـــات الوثيقة 
القائمـــة بيـــن مملكـــة البحرين وكنـــدا الصديقة، والرغبـــة المتبادلة 

لتطوير مجاالت التعاون على كل األصعدة.
الفـــرص  إلـــى أن االقتصـــاد الوطنـــي يقـــدم العديـــد مـــن  وأشـــار 
االســـتثمارية الواعـــدة والمتميـــزة، فـــي إطـــار التركيز علـــى تنويع 
قطاعـــات اإلنتـــاج الذكية، وريـــادة األعمـــال، والطاقـــة المتجددة، 
والتكنولوجيـــا الرقميـــة، بمـــا يواكـــب رؤيـــة البحريـــن االقتصادية 
2030، كما أوضح أن مملكة البحرين تولي اهتماًما خاًصا بحماية 
البيئـــة، مشـــيًرا إلى تعييـــن مبعوث خاص لشـــؤون المناخ، وجهود 
ومبـــادرات المجلـــس األعلـــى للبيئـــة. وأعربت مســـاعد نائب وزير 
خارجيـــة كنـــدا عن تطلـــع بالدها إلـــى تطوير العالقات مـــع مملكة 
البحريـــن في المجاالت كافة، مشـــيدًة بالدور الريادي والمســـؤول 
للمملكة في توطيد أســـس السالم بمنطقة الشرق األوسط، منوهة 
بما أســـفرت عنه جولة المشـــاورات من نتائج طيبـــة ومثمرة على 
صعيـــد تعزيـــز التعـــاون بيـــن البلديـــن الصديقين. كما جـــرى بحث 
سبل دعم وتطوير أوجه التعاون الثنائي والتنسيق المشترك إزاء 

مختلف القضايا محل االهتمام المشترك.

تطوير مجاالت التعاون مع كندا
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ترسيخ الوعي المجتمعي للتطعيم وصوال للمناعة الجماعية
ــاح ــذ اللقــــ ــن ألخـ ــن الحكومييـــــ ــع الموظفيـ ــل مـ ــة” تتواصـ “الشماليــــ

تـــرأس محافـــظ الشـــمالية علـــي العصفور 
اجتمـــاع المجلـــس التنســـيقي للمحافظـــة 
الحكوميـــة  الجهـــات  ممثلـــي  بحضـــور 
واألهالـــي مـــن أعضـــاء المجلـــس، إذ أكـــد 
العصفـــور “أهمية تفعيل دور المجلس في 
التصـــدي لجائحة كورونـــا، وتعزيز الوعي 
المجتمعـــي فـــي المؤسســـات والـــوزارات 
الحكوميـــة لزيـــادة إقبـــال الموظفين على 
المناعـــة  اللقـــاح وصـــوال الكتســـاب  أخـــذ 

الجماعية، فكلنا فريق البحرين”.
وأشـــار إلـــى أن ارتفـــاع مؤشـــر اإلصابـــات 
فـــي األيـــام القليلـــة الماضيـــة، تتطلب منا 
مـــن موقـــع  انطالقـــا  التوجيـــه واإلرشـــاد 
ومســـؤولية جميـــع أعضـــاء المجلـــس في 
مـــن  والمجتمـــع،  والمنـــزل  العمـــل  بيئـــة 
الصحـــي  بالبروتوكـــول  االلتـــزام  خـــالل 
واإلجراءات الوقائية واالحترازية للفريق 

الوطنـــي الطبـــي، ولتخفيف العـــبء على 
األشخاص العاملين بالصفوف األمامية.

كمـــا ناقـــش المجلـــس دوره فـــي الترويج 
للبرنامـــج الوطنـــي للتوظيف في نســـخته 
الثانيـــة، وكيفيـــة اســـتهداف توظيـــف 25 
ألـــف مواطـــن وتدريـــب 10 آالف آخريـــن 
عـــن طريـــق الوصول إلـــى أفـــراد المجتمع 
كافة، وإطالعهم علـــى تفاصيل البرنامج، 

الفـــرص  اســـتغالل  علـــى  وتشـــجيعهم 
يوفرهـــا  التـــي  والتدريبيـــة  الوظيفيـــة 

البرنامج.
االســـتثمارية  التنميـــة  رئيـــس  وقـــدم 
بالمحافظـــة عصام الخياط عرضا تصوريا 
عن تنظيـــم فعالية يوم البحرين الرياضي 
التـــي ســـتقام في 9 فبرايـــر الجاري بطرق 
االتصـــال  تقنيـــة  عبـــر  إبداعيـــة  وأفـــكار 

المرئي تحت شـــعار “يدا بيد لنهزم جائحة 
ضمـــن  الفعاليـــة  تأتـــي  حيـــث  كورونـــا”، 
مبـــادرات المحافظة العتمـــاد عالي مدينة 

صحية.
وســـتتضمن الفعاليـــة إعـــالن الفائزين في 
ختـــام مســـابقة “الرابـــح األكبـــر ياوطـــن”، 
والتـــي امتـــدت لــــ 3 أشـــهر بمشـــاركة 25 
أخـــرى  إلـــى جوائـــز  باإلضافـــة  متســـابقا، 
أفضـــل  المســـابقة وهـــي جائـــزة  شـــملتها 
ابتـــكار فـــي الحميـــة الغذائيـــة وممارســـة 
النشـــاط البدني من المنزل، وجائزة التميز 
في عرض تجربة الرابح األكبر عبر وسائل 

التواصل االجتماعي.
كمـــا بحـــث المجلـــس آليـــة دعم اســـتمرار 
حملة المحافظة الشـــمالية لمكافحة حالة 
الســـكن  فـــي  الوافـــدة  العمالـــة  اكتظـــاظ 

الجماعي المشترك.
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لمديريـــة  العـــام  المديـــر  صـــرح 
العاصمـــة  محافظـــة  شـــرطة 
بـــأن شـــرطة المديريـــة تمكنـــت 
مـــن القبـــض علـــى 4 أشـــخاص 
عربيـــة  جنســـيات  يحملـــون 
تتـــراوح أعمارهم بيـــن 18 و19 
عاًما؛ لقيامهم بسرقة محفظات 
ومبالـــغ ماليـــة من 4 آســـيويين 
شـــخصية  وانتحـــال  باإلكـــراه 
وقائـــع  فـــي  الشـــرطة  رجـــال 

الحـــورة  بمنطقتـــي  مختلفـــة، 
فـــور  أنـــه  والقضيبية.وأوضـــح 
تلقـــي البالغات بهذا الشـــأن، تم 
مباشرة أعمال البحث والتحري 
أســـفرت  التـــي  األدلـــة،  وجمـــع 
عـــن تحديـــد هويـــة المذكورين 
والقبض عليهم، مشـــيًرا إلى أنه 
تم اتخاذ اإلجـــراءات القانونية 
المقبـــوض  وإحالـــة  الالزمـــة 

عليهم إلى النيابة العامة.

شرطة “مزيفون” يسرقون آسيويين باإلكراه

النصابون يوهمون الضحية بجائزة كبرى
هاتفيا ــاء  ــم ــع ال ــات  ــان ــي ب تــحــديــث  تــطــلــب  مــالــيــة  مــؤســســة  ال 

أكـــد المديـــر العام لـــإدارة العامـــة لمكافحة الفســـاد 
واألمـــن االقتصادي واإللكترونـــي أن وعي المواطن 
والمقيـــم وعـــدم تجاوبـــه مـــع أي رســـائل نصيـــة أو 
اتصـــاالت مجهولـــة أو مشـــبوهة، يعـــد خـــط الدفاع 
األول للحمايـــة من جرائـــم النصب واالحتيال والتي 
تتـــم جميعهـــا مـــن خـــارج البحريـــن وعبـــر خطـــوط 
هاتفية، توهمك بأن االتصال من رقم محلي، مضيفا 
أنـــه في حـــال التعـــرض ألي محاولة احتيـــال، يجب 
االتصـــال فوًرا بالبنك الذي يتم التعامل معه إليقاف 
الحســـاب وتقديم بالغ لـــدى إدارة مكافحة الجرائم 
االقتصادية، عبر االتصال على الخط الساخن 992.

وأوضـــح أنه فيما يتعلـــق بالدفع عـــن طريق تطبيق 
“بنفـــت بـــي”، فإن الشـــركة ملتزمة بإجـــراءات تقنية 
معتمدة وغاية في الدقة، وال تســـمح أبدا لموظفيها 
باالتصال بالعمالء وطلب األرقام الســـرية للبطاقات 

والحســـابات البنكيـــة ونحو ذلك، كما تحذر الشـــركة 
بشـــكل مســـتمر مـــن المحـــاوالت االحتياليـــة وتؤكد 
ضـــرورة إبـــالغ الجهـــات المختصـــة عنـــد تلقـــي أي 

اتصاالت مريبة بهذا الخصوص.
وأشـــار إلى أن محترفي جرائم النصـــب واالحتيال، 

يعتمـــدون علـــى مغافلـــة المتلقـــي وإيهامـــه بفـــوزه 
بجائـــزة كبـــرى، ومن ثـــم طلب معلومـــات بنكية عنه 
مثل الرقم السري أو رمز التحقق )OTP( أو تحديث 
البيانـــات، ومـــن ثـــم اســـتخدام هـــذه المعلومات في 
عليـــه  والســـيطرة  البنكـــي  حســـابه  إلـــى  الوصـــول 
وســـرقته، مشـــددا على ضـــرورة عدم التجـــاوب مع 
هذه االتصاالت الهاتفية او الرسائل النصية ورسائل 
تطبيقـــات التواصـــل االجتماعـــي، ومـــن ثـــم إعـــادة 
االتصـــال بالبنـــك المعنـــي على خـــط هاتفـــه المعتمد 

ومراجعته بهذا الخصوص.
وأكـــد المديـــر العام لـــإدارة العامة لمكافحة الفســـاد 
واألمن االقتصادي واإللكتروني، في ختام تصريحه، 
أنـــه ال توجـــد مؤسســـة ماليـــة تطلـــب معلومات عن 
عمالئهـــا أو تحديـــث ما لديها مـــن بيانات عن طريق 

الهاتف أو وسائل التواصل االجتماعي.

مكافحة الفساد
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دراسة بحرينية تدعو لصياغة مفهوم شامل للصلح الجنائي
 أوصـــت دراســـة قانونيـــة بحرينيـــة 
الماجســـتير  درجـــة  باحثهـــا  ُمنـــح 
بتقدير ممتاز، بدعوة محكمة التمييز 
البحرينية إلى صياغة مفهوم شامل 
مشـــكاة  ليكـــون  الجنائـــي؛  للصلـــح 
تستضيء به المحاكم على اختالف 
درجاتهـــا، وفقـــه القانـــون البحريني 
والمقارن.وقـــال الباحث محمـــد النجار 
إن الدعـــوة تأتـــي بالتماشـــي مـــع تقريـــر 
إجـــراء الصلـــح الجنائـــي ضمـــن القواعد 
اإلجرائية، األمر الذي يتوقع التوسع في 

تطبيقه مستقباًل.
 وأضاف أن دراســـته المقارنة والمعنونة 
بـ”الصلـــح الجنائـــي وأثـــره علـــى الدعوى 
الجنائيـــة فـــي التشـــريع البحرينـــي” تعد 
األولـــى من نوعهـــا على مســـتوى مملكة 

البحرين.

 وأوضـــح أن الدراســـة تناولـــت موضوع 
الصلح الجنائـــي بعد صدور القانون رقم 
)7( لســـنة 2020 بتعديـــل بعـــض أحـــكام 
بوصفـــه  الجنائيـــة،  اإلجـــراءات  قانـــون 
الشرعة العامة واإلطار القانوني المنظم 
لمشروعية الصلح في المسائل الجنائية.
وبّيـــن أن مشـــكلة البحـــث دارت حـــول 
تقريـــر مدى جـــواز َعـــّد الصلـــح الجنائي 
بديـــالً عن الســـير في إجـــراءات الدعوى 
الجنائيـــة، خالًفـــا لألصـــل العـــام، وصواًل 
لتقرير مدى انســـجام التشريع البحريني 
في تبنـــي االتجاهـــات الحديثـــة القائمة 
شـــأن  فـــي  التصالحيـــة  العدالـــة  علـــى 
الصلح الجنائي. وذكر أن أهمية دراســـة 
كإجـــراء  الجنائـــي  الصلـــح  موضـــوع 
بديـــل عن الســـير في إجـــراءات الدعوى 
الجنائيـــة مـــن الناحيـــة النظريـــة، يتمثل 

في كونه إجراًء يشّكل تحواًل في مجال 
تطبيـــق العدالـــة الجنائية والحد من حق 
الدولـــة في العقاب، واللجـــوء إلى بدائل 
رضائية تشـــّكل قيًدا على النيابة العامة، 

في االستمرار بالدعوى الجنائية.
وتابـــع أن محدودية نطاق جرائم الصلح 
الجنائـــي والمحـــددة ســـلًفا فـــي القانون، 
تلـــزم إيجـــاد معيـــار موضوعـــي لمعرفـــة 
أي األفعـــال اإلجرامية يجـــوز تقرير هذا 
اإلجراء بشـــأنها، وأي منها يستوجب أن 

تأخـــذ العدالة مجراهـــا نحو إصدار حكم 
بات في الدعوى الجنائية.

وأشـــار إلـــى أن للصلـــح الجنائـــي أهميـــة 
خاصـــة تكمن فـــي َعّده وســـيلة لتحقيق 
العدالـــة الناجـــزة، ممـــا له أثر فـــي تقليل 
والدعـــاوى  المرفوعـــة،  القضايـــا  عـــدد 

المنظـــورة، والحد من اإلشـــكاليات التي 
تواجـــه أطـــراف الخصومـــة أثنـــاء ذلك، 

وصواًل لصدور حكم فيها وتنفيذه

المراجعة الدورية

ودعـــا الباحـــث فـــي دراســـته إلـــى تعزيز 

وتنمية ثقافة أعضاء الســـلطة القضائية 
وأجهزة إنفاذ القانون نحو األخذ ببدائل 
الســـير في إجـــراءات الدعـــوى الجنائية، 
بمـــا فـــي ذلـــك إجـــراء الصلـــح الجنائـــي، 
وحـــّث أطـــراف الخصومـــة أو الدعـــوى 

الجنائية نحو اتباعها.
وحث الســـلطة التشريعية إلى المراجعة 
الدورية والمستمرة للجرائم محل نطاق 
تطبيـــق الصلح الجنائـــي، ليكون القانون 
موائًما ومنســـجًما مـــع متطلبـــات الواقع 
العملي، ومحقًقا للغايات المنشودة منه.

مقترًحـــا  بالدراســـة  الباحـــث  وألحـــق   
أحـــكام  بعـــض  فيـــه تعديـــل  استحســـن 
وقانـــون  الجنائيـــة  اإلجـــراءات  قانـــون 
العقوبات في المســـائل المتصلة بالصلح 
الجنائـــي في ضوء النتائـــج والتوصيات 

التي خلص إليها في هذا الشأن.

جانب من مناقشة الباحث محمد النجار 

الباحث النجار: بذرة 
متواضعة لتأسيس 

فقه قانوني 
بحريني مستقل

سيدعلي المحافظة

مخالفة 9 مستودعات تجارية في النعيم
والــضــوضــاء الــمــضــايــقــات  ــن  م للحد  ــراءات  ــ إجـ الــعــاصــمــة:  مــحــافــظ 

أشـــار محافظ العاصمة الشـــيخ هشـــام بن 
عبدالرحمن آل خليفة إلى أن فريق العمل 
احتياجـــات  لمتابعـــة  المشـــكل  المشـــترك 
أهالـــي النعيم اتخذ جملـــة من اإلجراءات 
الراميـــة إلـــى توفيـــر بيئـــة صحيـــة وآمنة 
ألهالـــي المنطقـــة، إذ تـــم رصـــد 25 مخزًنا 
ومســـتودًعا ومحـــاًل تجارًيا فـــي المنطقة، 
وقـــام الفريق بمخالفـــة 9 منها لعدم التزام 
أصحابهـــا بالقوانيـــن والقـــرارات المنظمـــة 
لعملها، مع أخذ تعهـــدات عليهم بتصحيح 
باالشـــتراطات  والتزامهـــم  أوضاعهـــم 
الحكوميـــة، كما تم تحديـــد أوقات عملهم 
من الســـاعة 7 صباًحا إلى 7 مساًء لضمان 
عدم إزعـــاج األهالي في أوقـــات متأخرة، 
إضافـــة إلى وضع العالمات المرورية التي 

تنظم حركة السير في المنطقة.
جـــاء ذلك أثنـــاء الزيـــارة الميدانية الثانية 

لفريـــق العمل المشـــترك برئاســـة المحافظ 
وكيـــل  بحضـــور  النعيـــم،  منطقـــة  إلـــى 
شـــؤون البلديات بوزارة األشغال وشؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي الشـــيخ 
ورئيـــس  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  محمـــد 
مجلـــس أمانـــة العاصمـــة صالـــح طـــرادة، 
ونائـــب المحافـــظ حســـن المدنـــي، ومدير 

عـــام مديريـــة شـــرطة محافظـــة العاصمة 
مـــن  وعـــدد  النجـــران،  إبراهيـــم  العميـــد 
المســـؤولين في الجهات المعنية وممثلين 
عـــن أهالـــي المنطقـــة، إذ اطلـــع الحضـــور 
على الخطـــوات التي اتخذها فريق العمل 
المشـــترك بعد دراسة طلبات األهالي لحل 

ومعالجة المخالفات في المنطقة.

وأكـــد الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفـــة أن محافظـــة العاصمـــة بالشـــراكة 
مـــع الجهـــات المعنيـــة ســـتواصل متابعتها 
والمحـــالت  المخـــازن  أصحـــاب  اللتـــزام 
بالقوانيـــن واألنظمـــة والتأكـــد من ســـالمة 
المصلحـــة  تحقيـــق  يكفـــل  بمـــا  تطبيقهـــا 
العامـــة، إضافـــة إلى بحـــث إمكانية تنفيذ 
المزيـــد مـــن اإلجـــراءات التـــي تســـهم في 
مـــن  والحـــد  العامـــة  الســـكينة  تحقيـــق 
المضايقـــات واإلزعاج والضوضاء المقلقة 
لراحـــة القاطنيـــن فـــي المناطق الســـكنية، 
الفريـــق  بتعـــاون جميـــع أعضـــاء  مشـــيًدا 
المشـــترك في إيجاد الحلول المناسبة، بما 
يتســـق مع األهداف المشتركة في تطوير 
وتحســـين الخدمـــات الحكوميـــة وتوفيـــر 
بيئة صحيـــة آمنة للمواطنيـــن والمقيمين 

بالمحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

صرح المحامي العام للنيابة الكلية رئيس نيابة الجرائم اإلرهابية المستشار 
أحمـــد الحمـــادي، فـــي إطـــار الحملـــة الوطنيـــة لمواجهـــة التســـتر التجـــاري 
وانعكاســـاته الســـلبية علـــى االقتصـــاد الوطنـــي، بـــأن التجـــاوزات المتعلقة 
بالتعامـــل على الســـجالت التجارية الممنوحة للمواطنيـــن، التي تتمثل في 
بيعهـــا وتأجيرهـــا على األجانـــب بالمخالفة ألحكام القانـــون، هي في الواقع 
تشـــكل جريمـــة فـــي حـــق المنصرف له الســـجل قـــرر عنهـــا القانـــون عقوبة 
الحبـــس لمدة تصل إلى ســـنة فضاًل عن الغرامة، مشـــيًرا إلـــى أن الغاية من 
حظـــر مثل تلك التصرفـــات لصالح األجانب حماية المقدرات االســـتثمارية 
الوطنية، بضمان اســـتخدام الســـجالت فيما تقتضيه المصلحة االقتصادية 
للدولة وعدم المساس باألمن االقتصادي الذي يتصل اتصااًل وثيًقا ومباشًرا 

بمصالح المواطنين في مباشرة النشاط التجاري واالستثماري. 
وأكـــد أن التصـــرف فـــي الســـجالت التجاريـــة على هـــذا النحـــو وبالمخالفة 
للقانون يؤدي إلى اســـتعمالها كوســـيلة أساس في ارتكاب نوعيات خطيرة 
من الجرائم، إذ تستخدم تلك السجالت من األجنبي في استخراج تصاريح 
العمل واستقدام العمال األجانب لحسابهم، فضاًل عن جرائم غسل األموال 
وتمويـــل اإلرهاب واســـتيراد المواد والســـلع المحظـــورة والتهرب الضريبي 
والتعامـــل بـــاألوراق الماليـــة على وجه غير مشـــروع، ما يرتب مســـؤوليات 
جنائيـــة مدنيـــة فـــي حـــق المواطـــن صاحـــب الســـجل بســـبب تصرفـــه غير 

القانوني.
وفـــي بيـــان المســـؤولية الجنائيـــة المترتبـــة فـــي حـــق المواطـــن المخالف، 
ذكـــر الحمـــادي أن هنـــاك أحكامـــا قضائية عديـــدة صدرت بإدانـــة مواطنين 
ومعاقبتهم بغرامات؛ بسبب عدم التزامهم بالقانون وتصرفهم في السجالت 
الصـــادرة لهم ألجانب مما تســـبب في تمكين أولئك األجانب من اســـتعمال 
الســـجالت في ممارســـات غير مشـــروعة كارتكابهم جريمة استقدام عمال 
أجانـــب دون الحاجـــة إليهم ومن ثم تكوين عمالة زائدة عن حاجة الســـوق 
دون مقتضـــى من الواقع والقانون، وقد بلغ مجموع الغرامات المحكوم بها 
ضد الموطنين المخالفين في العام الماضي فقط ما يناهز 700 ألف دينار.

الحبس سنة والغرامة عقوبة “التستر التجاري”

المنامة - األوقاف الجعفرية

اجتمعـــت إدارة األوقاف الجعفرية أمس مع جمع من أهالي منطقة 
الـــدراز في إطار تعزيـــز التواصل مع األهالي.وأكد نائب رئيس مجلس 
األوقـــاف الجعفريـــة علي محمود ورئيـــس لجنة المال واالســـتثمار محمود 
التوبالني ومدير إدارة األوقاف الجعفرية محمد الحسيني حرص المجلس 
على الحفاظ على روح التوافق والتالقي واالنسجام األهلي، خصوصا في 
دور العبـــادة والمرافـــق الدينية، وهي من الســـمات التي تميـــز بها مجتمعنا 

البحريني منذ القدم.
وأشارت اإلدارة إلى أنها تتابع بحرص واهتمام جميع ما يتعلق بشؤون دور 
العبادة من مســـاجد ومآتم ومقابر في إطار النهوض بمســـؤولياتها الدينية 

والقانونية.
وأعرب وفد أهالي منطقة الدراز عن تقديرهم واعتزازهم بحرص المجلس 
علـــى التنســـيق والتواصـــل المباشـــر مـــع األهالي بمـــا يعكس روح الشـــراكة 

المجتمعية في خدمة شؤون الوقف.

“الجعفرية” لـ “الدرازيين”: الحفاظ على روح التوافق بدور العبادة

https://alwatannews.net/article/868946
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