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 ¢†jô©dG  ºdÉ°S  øH  OGƒ`̀L  PÉà°SC’G  πÑ≤à°SG
 ¢ùeCG  Ωƒj  ìÉÑ°U  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf
 ƒàjEG  »μjó«g  ô«Ø°ùdG  áeƒμëdG  QGó`̀H  ¬ÑàμªH
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  á≤jó°üdG  ¿ÉHÉ«dG  ô«Ø°S

.√OÓÑd ô«Ø°ùc ¬∏ªY Iôàa AÉ¡àfG áÑ°SÉæªH ∂dPh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ö`̀MQ  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 ≈∏Y ôjó≤àdGh ôμ°ûdG  ¬d  Ωóbh ô«Ø°ùdÉH  AGQRƒdG
 õjõ©J »a »°SÉeƒ∏HódG ¬∏ªY ∫ÓN øe ¬H ΩÉb Ée

 øjó∏ÑdG  ™ªéJ  »àdG  áÑ«£dG  äÉbÓ©dG  á«ªæJh
 ídÉ°üªdG ájÉYQh Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y ø«≤jó°üdG
 Éª«a  ìÉéædGh  ≥«aƒàdG  ¬d  É k«æªàe  ,ácôà°ûªdG

.á«ª°SQ ΩÉ¡e øe √OÓH πÑb øe ¬d πcƒj
 ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ô«Ø°ùdG  Ωó`̀b  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 øe  ¬«≤d  Ée  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉæd
 øjó∏Ñ∏d  É k«æªàe  ,IQÉjõdG  ∫ÓN Ö«MôJh IhÉØM

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe G kójõe ø«≤jó°üdG

 øH  ó`̀°`̀TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  πÑ≤à°SG
 ó«°ùdG ,¢ùeCG ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
 ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ¿Éª∏°S »ÑædGóÑY

.ÜGƒædG
 Gó«°ûe  ,ÖFÉædG  ó«°ùdÉH  ôjRƒdG  ÖMQ  óbh
 á°ûbÉæeh  å`̀ë`̀H  »`̀a  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏ée  Qhó```H
 ídÉ°U »a Ö°üJ »àdG ÉjÉ°†≤dGh äÉYƒ°VƒªdG

 »a  á«HÉéjE’G  ácQÉ°ûªdGh  ,øWGƒªdGh  øWƒdG
 ≈∏Y  ®ÉØë∏d  Égõjõ©Jh  á«æeC’G  Oƒ¡édG  ºYO

.QGô≤à°S’Gh øeC’G
 äÉYƒ°VƒªdG øe OóY åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh
 É¡fCÉ°T  ø`̀e  »`̀à`̀dGh  ,∑ôà°ûªdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  äGP
 á«∏NGódG IQGRh ø«H ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J

 .ÜGƒædG ¢ù∏éeh

 ,»fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG πÑ≤à°SG
 ¢SQÉe  21  ≥aGƒªdG  óMC’G  ¢ùeCG  ,á«LQÉîdG  ôjRh
 ô°SÉj  ô«Ø°ùdG  ,á«LQÉîdG  IQGRh  ô≤ªH  ,Ω2021
 á«LQÉîdG  ô`̀jRh  óYÉ°ùe  ,¿ÉªãY  ∫Éªc  ≈Ø£°üe
 ájQƒ¡ªL  á`̀«`̀LQÉ`̀N  IQGRƒ```̀H  á«Hô©dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 óªMCG  óªëe  ô°SÉj  ó«°ùdG  Qƒ°†ëH  ,á«Hô©dG  ô°üe
 áμ∏ªe iód á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ô«Ø°S ,¿ÉÑ©°T
 QÉ°ùªdG  ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôLh  .øjôëÑdG
 ø«H  áªFÉ≤dG  Ió«WƒdG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©∏d  Ωó≤àªdG

 á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªLh øjôëÑdG áμ∏ªe
 ∞∏àîe  ≈∏Y  Qƒ`̀£`̀Jh  ∫ƒª°T  ø`̀e  ¬`̀H  º°ùàJ  É`̀ eh
 ¿hÉ©àdG  ¬`̀LhCG  õjõ©J  πÑ°S  åëHh  ,äÉjƒà°ùªdG
 πª°TCG  ≥aCG  ƒëf ¬H AÉ≤JQ’Gh ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh
 ,Éª¡«Ñ©°T ≈∏Yh Éª¡«∏Y á©ØæªdGh ô«îdÉH Oƒ©j ÉªH
 ∫É«M  ô¶ædG  äÉ¡Lhh  iDhô`̀ dG  ∫OÉÑJ  ≈`̀dEG  káaÉ°VEG
 OóY  á°ûbÉæeh  ,á≤£æªdG  »`̀a  äGóéà°ùªdG  ô``̀NBG
 ΩÉªàg’G  πëe  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dG  øe

.∑ôà°ûªdG

 á`̀ dÓ`̀ L Ö``̀ FÉ``̀ f ø``«``H »``Ø``JÉ``g ∫É``̀ °``̀ü``̀JG
É`̀μ`̀fÓ`̀jô`̀°`̀S  AGQRh  ¢``̀ù``̀«``̀FQh  ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG
 ∂∏ªdG ádÓL ÖFÉf áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø«H »ØJÉg ∫É°üJG iôL
 á«cGôà°T’G  á«WGô≤ªjódG  ÉμfÓjô°S  ájQƒ¡ªL  AGQRh  ¢ù«FQ  É°ùcÉHÉLGQ  Góæ«gÉe  á`̀dhOh  ó¡©dG  »dh

.á≤jó°üdG
 ,ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¬«dEG â∏°Uh Ée ¢VGô©à°SG ºJ ∫É°üJ’G ∫ÓNh
 Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdGh ∑ôà°ûªdG πª©dG äGQÉ°ùe ôjƒ£J á∏°UGƒe á«ªgCG ≈∏Y ó«cCÉàdGh

.IOƒ°ûæªdG ±GógC’G ≥≤ëjh ™«ªédG ≈∏Y ô«îdGh ™ØædÉH Oƒ©j ÉªH

áμ∏ªªdG iód »fÉHÉ«dG ô«Ø°ùdG πÑ≤à°ùj ¢†jô©dG OGƒL

 Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dG π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀j á`̀ «`̀ ∏`̀ NGó`̀ dG ô````̀jRh
ÜGƒ``̀ æ``̀ dG  ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e  ¢``ù``«``Fô``d  ∫hC’G

 ô``jRh  ó``YÉ°ùe  ™``e  ¢``Vô©à°ùj  »``fÉjõdG
á«FÉæãdG äÉbÓ©dG QÉ°ùe …ô``°üªdG á«LQÉîdG

 áeÉbE’Gh äGRGƒédGh á«°ùæédG ¿hDƒ°T âYO
 ôÑY  É«fhôàμdEG  º¡JÉÑ∏W  ºjó≤J  ≈dEG  ø«©LGôªdG
 RÉéfG  áYô°ùd  ∂dPh  ,É¡d  á°ü°üîªdG  äGƒæ≤dG
 ∫ƒ°üë∏d  πjƒ£dG  QÉ¶àfÓd  kÉÑæéJh  äÓeÉ©ªdG

.óYƒe ≈∏Y
 IôàØdG »a ßMƒd ¿CG ó©H ¬jƒæàdG Gòg »JCÉjh
 É¡ªjó≤J  ºàj  »àdG  äÉÑ∏£dG  OóY  OÉjORG  Iô«NC’G
 ≈∏Y  kÉ£¨°V  πμ°T  Ée  ,áeóîdG  õcGôe  ∫ÓN  øe
 ø«©LGôªdG  OóY  ¿CG  ≈`̀dEG  kGô¶f  ó«YGƒªdG  ΩÉ¶f
 ¬fCG Éªc ,Ohóëe ´hôØdG »a º¡dÉÑ≤à°SG ºàj øjòdG
 ádƒ¡°S πμH º¡JÓeÉ©e RÉéfEG  ø«©LGôª∏d øμªj

 »°üî°ûdG Qƒ°†ëdG ≈dEG áLÉëdG ¿hO øe ô°ùjh
.áeóîdG õcGôe ≈dEG

 äGRGƒ``̀é``̀dGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ``̀°``̀T  ô``̀cò``̀ oJh
 ábÓ©dG  äGP  äÉ¡édG  âÑWÉN  É¡fCÉH  á`̀eÉ`̀bE’Gh
 ,º¡JÓeÉ©e  RÉéfE’  áeÉbE’G  êôîà°ùe  OÉªàY’
 ™°Vh ºà«°S ¬fEÉa ôØ°ùdÉH º«≤ªdG ÖZQ ∫ÉM »ah
 »a  äGRGƒ`̀é`̀dG  ∞Xƒe  πÑb  øe  áeÉbE’G  ≥°ü∏e

.OÓÑdG ¬JQOÉ¨e πÑb øjôëÑdG áμ∏ªe òaÉæe óMCG
 ¿ÉμeE’ÉH ¬fEÉa QÉ°ùØà°SG …CG OƒLh ∫ÉM »ah
 :ºbQ  ∞JÉg  ≈∏Y  ∫É°üJ’G  õcôe  ™e  π°UGƒàdG

 .17399764

 ΩGóîà°SG ≈dEG ƒYóJ zäGRGƒ``édGh á«°ùæédG{
äÓeÉ©ªdG  RÉ``éfE’ á``«fhôàμdE’G  äÉ``eóîdG

 øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  á`̀jÉ`̀YQ  âëJ
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  ,áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉ`̀Ñ`̀e
 ôjƒ£àd  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ,AGQRƒ`̀dG
 IOƒ`̀L  áÄ«g  ó≤©J  ,Ö`̀jQó`̀ à`̀ dGh  º«∏©àdG
 ôÑY  ™HGôdG  ÉgôªJDƒe  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG
 πÑ≤à°ùe{  :¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H  ,»`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G
 äÉ¡LƒàdG  ø«H  :ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒL

 .z»∏ëªdG ò«ØæàdGh á«ªdÉ©dG
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG »`̀a ∑QÉ`̀°`̀û`̀jh
 ø«eƒj ióe ≈∏Y ¬JÉ°ù∏L π°UGƒàà°S …òdG
 ≈dEG 2021 ¢SQÉe 30 AÉKÓãdG øe ø««dÉààe
 øe  lô«Ñc  lOó`̀Y  2021  ¢SQÉe  31  AÉ©HQC’G
 AÉcô°ûdGh  ,ø««ªjOÉcC’Gh  ,ø«°ü°üîàªdG
 IOƒ`̀é`̀H ø`̀«`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dGh ,ø`̀«`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 ,ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe ÖjQóàdGh º«∏©àdG
 á«ª«∏bE’G  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh  äÉÄ«¡dG  ø``eh
 »YÉ£≤H  ø««æ©ªdG  øe  ∂dòch  ,á«dhódGh

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a ÖjQóàdGh º«∏©àdG
 IQƒ`̀à`̀có`̀dG â`̀dÉ`̀b á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò``¡``Hh
 »JCÉj  ôªJDƒªdG  Gòg  s¿CG  »μë°†ªdG  ôgGƒL

 É k«©°S  ,¬ qLƒàdG  Gò`̀gh  ¥É«°ùdG  Gò`̀g  øª°V
 ºjó≤àd  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒL  áÄ«g  øe
 á«∏Ñ≤à°ùe äGôt«¨J …CG ÖcGƒJ »àdG É¡àHôéJ
 øe  ô«ÑμdG  Oó©dG  Gòg  ™«ªéJ  Éeh  .áFQÉW
 ,á«ª«∏bE’Gh ,á«∏ëªdG  ÜQÉéàdGh äGôÑîdG
 ,ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒ`̀L  »a  á«dhódGh
 π«dO  ’EG  ,IóMGh á«fhôàμdEG  á°üæe âëJh
 IOƒ`̀L  áÄ«g  ¬`̀H  ôîàØJh  ± qô`̀°`̀û`̀à`̀J  ,á`̀≤`̀K
 º«∏©àdG º¡j Ée á°ûbÉæªd ;ÖjQóàdGh º«∏©àdG
 iDhô```̀dGh QÉ`̀μ`̀ aC’É`̀H ò```̀NC’Gh ,Ö`̀jQó`̀ à`̀ dGh
 º«∏©àdG äÉ¡LƒJ »a IOóéàªdGh ,ájô°ü©dG
 ,É¡JÉ«°UƒJ  ò«ØæJh  á«ªdÉ©dG  ÖjQóàdGh
 ,É¡æe  IOÉØà°S’G  äÉ`̀LQO  ≈°übCG  ≥«≤ëJh
 º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒe  ≈∏Y  ™ØædÉH  Oƒ©j  ÉªHh

 .á°UÉN øjôëÑdG áμ∏ªe »a ÖjQóàdGh
 ô``̀gGƒ``̀L IQƒ````̀à````̀có````̀dG äQÉ``````̀°``````̀TCGh
 AóH  òæe  áÄ«¡dG  Oƒ`̀¡`̀L  ≈``̀dEG  »μë°†ªdG
 º««≤J ájQGôªà°SG »a 19- ó«aƒc áëFÉL
 äÉ°ù°SDƒe  »`̀a  á«ª«∏©àdG  äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG

 ≈∏Y äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG √ò``̀g äõ`̀Ø`̀M »`̀ à`̀ dGh
 ∫É°üjEG  ¥ô`̀W  ôjƒ£Jh  ôHóàd  OÉ`̀¡`̀à`̀L’G
 ájQGôªà°SG ¿Éª°†d ó©oH øY áÑ∏£∏d º«∏©àdG
 ¿CGh  .±hô¶dG  ºZôH  á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG

 äGPh  á«æ©ªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™«ªL  ¿hÉ`̀©`̀J
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ìÉéf  âÑKCG  ábÓ©dG
 »àdG áÑ«°ü©dG IôàØdG √òg ∫ÓN É¡«YÉ°ùe

.ºdÉ©dG É¡H ôªj

∑QÉÑe øH óªëe ájÉYôH
ô¡°ûdG ájÉ¡f ÖjQóàdGh º``«∏©àdG IOƒL πÑ≤à°ùe ô``ªJDƒe ó≤©J zº«∏©àdG IOƒ``L{

 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Ö`̀«`̀Ñ`̀W ≥``jô``Ø``dG ΩÉ```̀b
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe
 ¢ù«FQ  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG
 (19-ó`̀«`̀ aƒ`̀c) É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 ìÉÑ°U  á`̀jó`̀≤`̀Ø`̀J  á`̀«`̀fGó`̀«`̀e  IQÉ``̀jõ``̀H
 »a  ójóédG  º«©£àdG  õcôªd  ¢`̀ù`̀eCG
 ±ƒbƒ∏d  …QÉ`̀é`̀à`̀dG  Iô`̀à`̀°`̀S  ™ªée
 õcôª∏d  á`̀eÉ`̀©`̀ dG  á`̀jõ`̀gÉ`̀é`̀ dG  ≈`̀∏`̀Y
 õcGôe  áμÑ°T  øª°V ¬æ«°TóàH  É kfGòjEG

.áμ∏ªªdG »a º«©£àdG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG  ¿CG  ó````̀cCGh
 ƒg É``̀e Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H ô`̀«`̀°`̀ù`̀J º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀∏`̀d
 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG ≥```̀ ahh É`̀¡`̀d §`̀£`̀î`̀e
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ô«aƒàH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  ø``̀eB’G  º«©£àdG
 ™«ªéd É kfÉée ¬àMÉJEGh z19-ó«aƒc{
 Gõ`̀jõ`̀©`̀J ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 á¡LGƒe  »a  »ë°üdG  øeC’G  §£îd
 »`̀JCÉ`̀ j å`̀«`̀M ,É```̀fhQƒ```̀c ¢``̀Shô``̀«``̀a
 ™ªée  »`̀a  º«©£àdG  õcôe  ø«°TóJ
 Oƒ¡é∏d  k’Éªμà°SG  …QÉéàdG  Iôà°S
 ∞∏àîªH  º«©£àdG  ô«aƒàd  ádhòÑªdG
 kGõjõ©J øjôëÑdG »a á«Ñ£dG õcGôªdG

 øª°V  á``̀jRGô``̀à``̀M’G  äGAGô````LEÓ````d
 øjôëÑdG  ≥jôØd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  IOÉ`̀«`̀≤`̀ H
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 äÉjƒà°ùªdG ≈∏Y áëFÉédG á¡LGƒªd

.áaÉc
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ ™```̀ ∏```̀WGh
 ,IQÉ``jõ``dG  ∫Ó``̀N  ,áë°ü∏d  ≈``∏``YC’G
 ∫ÉÑ≤à°S’  áªFÉ≤dG  äGõ«¡éàdG  ≈∏Y
 ø«ÑZGôdG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ∂dPh  ,º«©£àdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a

 ≥jôØdG  AÉ°†YCG  ø`̀e  Oó`̀Y  Qƒ°†ëH
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG
 á∏ªëdG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dGh  É`̀ fhQƒ`̀c
 Oƒ¡édÉH  G kó«°ûe  ,º«©£à∏d  á«æWƒdG
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG ø``e Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 »a  IófÉ°ùªdG  ¥ôØdG  áaÉch  »Ñ£dG

.á∏ªëdG ìÉéfEG
 …ò``dG ¢`̀Uô`̀ë`̀dG ≈```̀dEG QÉ``̀ °``̀TCGh
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀ d  ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG  ¬`̀ «`̀ dƒ`̀ J
 ø«æWGƒªdG  á`̀aÉ`̀c  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``̀e ó``̀ë``̀dGh ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 Ö∏£àj  …ò``̀dGh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a

 ≥«Ñ£àH »©ªàéªdG »YƒdG QGôªà°SG
 äGò`̀H á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô```̀LE’G π`̀c
 Ée ≈∏Y ®ÉØë∏d  QGô°UE’Gh áªjõ©dG
 …CG  á¡LGƒªdh  äGõéæe  øe  ≥≤ëJ

.iôNCG äÉjóëJ
 »a QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’G á`̀«`̀ª`̀gCG ó```̀cCGh
 áÑcGƒeh ÜQÉéàdGh äGôÑîdG ∫OÉÑJ
 πc  ¢üîj  Éª«a  äGóéà°ùªdG  ™«ªL
 á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dGh äGAGô``````̀LE’G
 …òdGh ÉfhQƒc ¢Shô«a ≈∏Y AÉ°†≤∏d
 õjõ©J  »`̀a  ô«Ñc  QhO  ¬`̀d  ¿ƒμ«°S
 ,áëFÉédG  √ò`̀¡`̀d  …ó`̀°`̀ü`̀à`̀dG  Oƒ`̀¡`̀L

 π`̀ °`̀UGƒ`̀J  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  ¿CG  É`̀ë`̀°`̀Vƒ`̀e
 QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  Iô«ÑμdG  ÉgOƒ¡L
 πc  õjõ©J  áØYÉ°†e  ôÑY  ¢Shô«ØdG
 ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 ßØM ≈dEG á«eGôdG IòîàªdG á«FÉbƒdG
 ≈dEG G kô«°ûe ,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U
 »JCÉj  ójóédG  õcôªdG  ø«°TóJ  ¿CG
 π«¡°ùàdG  ≈∏Y  ¢UôëdG  ¥É«°S  »a
 IOÉjõH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ≈∏Y

.äÉª«©£àdG òNCG õcGôe
 ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG OÉaCGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CÉ```̀H  áØ«∏N  ∫BG
 »fÉée  πμ°ûH  äÉª«©£àdG  äô`̀ah
 äRÉ`̀LCGh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d
 äÉª«©£àdG  ø`̀e  ´Gƒ``̀ fCG  Ió`̀Y  ∂`̀dò`̀c
 ≈`̀dEG  äÉª«©£J  á°ùªN  É`̀gOó`̀Y  ≠∏H
 äÉª«©£àdG IRÉLEG »JCÉJ å«M ,¿B’G
 á°†«Øà°ùe  äÉ``̀ °``̀ SGQO  ≈`̀∏`̀Y  kAÉ``̀æ``̀H
 á«æWƒdG  áÄ«¡dG  É¡H  Ωƒ≤J  á≤ª©àeh
 á«ë°üdG  äÉeóîdGh  ø¡ªdG  º«¶æàd
 ájôjô°ùdG  çÉëHC’G  áæéd  ácQÉ°ûªH
 ,áë°üdG IQGRƒH äÉª«©£àdG áæédh
 π«é°ùà∏d  IQOÉÑª∏d  ™«ªédG  kÉ«YGO
 ∂dPh  º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  »a
 ≈dEG  á«eGôdG  Oƒ¡édG  »a  áªgÉ°ùª∏d

.áëFÉédG √òg øe ™ªàéªdG ájÉªM

…QÉéàdG Iôà°S ™ªée »a º«©£àdG õcôe ø°Tój záë°ü∏d ≈∏YC’G{ ¢ù«FQ
á«Ñ£dG õ``cGôªdG ∞``∏àîªH º«©£àdG ô``«aƒJ Oƒ``¡éd k’Éªμà``°SG »``JCÉj õ``côªdG ø«``°TóJ

 Åæ`¡j  ∂∏ª`dG
 É«Ñ«eÉf  ¢ù«FQ
 iô````̀ cò````̀ H
∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô``°``†``M å``©``H
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 á`̀eÉ`̀î`̀a ≈````̀ dEG á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀J á`̀ «`̀ bô`̀ H
 Üƒ¨æ«L  »``LÉ``g  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 ,É«Ñ«eÉf  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh
 É¡«a  ¬`̀à`̀dÓ`̀L Üô````YCG  ,√OÓ````H
 ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J  Ö`̀«`̀WCG  ø`̀Y
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Qƒ``̀aƒ``̀e ¬`̀à`̀eÉ`̀î`̀Ø`̀d
 áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀H  IOÉ`̀©`̀°`̀ù`̀dGh

.á«æWƒdG

 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG AÉ``̀ °``̀û``̀fEG Ωƒ``̀°``̀Sô``̀e »``̀ a π`̀ jó`̀ ©`̀ à`̀ H »`̀μ`̀ ∏`̀ e Ωƒ``̀°``̀Sô``̀e
…OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G ø```````̀eC’Gh á`̀ «`̀ ©`̀ «`̀ Ñ`̀ £`̀ dG äGhô``̀ ã``̀ ∏``̀ d É`̀ «`̀ ∏`̀ ©`̀ dG

 ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
 áæ°ùd  (38)  º```̀bQ  Ωƒ``°``Sô``e
 (1)  IOÉ``ª``dG  πjó©àH  2021
 áæ°ùd  (1)  ºbQ  Ωƒ°SôªdG  øe
 É«∏©dG  áæé∏dG  AÉ°ûfEÉH  2011
 ø``̀eC’Gh  á«©«Ñ£dG  äGhô`̀ã`̀∏`̀d

:¬«a AÉL ,…OÉ°üàb’G
:≈dhC’G IOÉªdG

 (1) IOÉªdG ¢üæH ∫ nóÑà°ùoj
 áæ°ùd  (1)  ºbQ  Ωƒ°SôªdG  øe
 É«∏©dG  áæé∏dG  AÉ°ûfEÉH  2011
 ø``̀eC’Gh  á«©«Ñ£dG  äGhô`̀ã`̀∏`̀d

:»JB’G ¢üædG ,…OÉ°üàb’G
 ≈`̀ª`̀°`̀ù`̀ oJ á`̀ æ`̀é`̀ d CÉ``̀°``̀û``̀æ``̀ oJ{
 äGhô`̀ã`̀∏`̀ d É`̀«`̀∏`̀©`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG)
 (…OÉ°üàb’G øeC’Gh á«©«Ñ£dG
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``MÉ``°``U á``°``SÉ``Fô``H
 øH ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S ô``̀«``̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ó¡©dG  »``̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M
 ,AGQRƒ``````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ

 ,≈∏YC’G  ´ÉaódG  ¢ù∏ée  ™ÑàJ
 Ωƒ°SôªdG Gòg »a É¡«dEG QÉ°ûojh
 »a  º°†Jh  ,(áæé∏dG)  áª∏μH

:øe Óc É¡àjƒ°†Y
 óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S   -1
 ÖFÉf –  áØ«∏N  ∫BG  ∑QÉÑe  øH

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 øH  ó``̀dÉ``̀N  ï`̀«`̀ °`̀û`̀ dG   -2
 ÖFÉf  -  áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ

.á«∏NGódG ôjRh  -3
 á`̀©`̀ HÉ`̀ à`̀ª`̀ dG  ô``````̀jRh   -4

.»μ∏ªdG ¿GƒjódÉH
.á«LQÉîdG ôjRh  -5

.§ØædG ôjRh  -6
 á``̀«``̀dÉ``̀ª``̀dG  ô````````̀jRh   -7

.»æWƒdG OÉ°üàb’Gh
 AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T ôjRh  -8

.AÉªdGh
 …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG   -9
.ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG ¢ù∏éªd

:á«fÉãdG IOÉªdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀ «``̀ FQ ≈``̀ ∏``̀Y
 wπc–  AGQRƒ```````̀ dGh  AGQRƒ``````̀ dG
 Gò`̀g  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  –¬°üîj  É`̀ª`̀«`̀a
 øe ¬``̀H π`̀ª`̀©`̀ ojh ,Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀ dG
 »a  ô n°ûæojh  ,√Qhó`̀°`̀U  ïjQÉJ

.á«ª°SôdG IójôédG

.∂∏ªdG ádÓL |

.áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S |.»μë°†ªdG ôgGƒL .O |



33 Ω2021 ¢SQÉe 22 - `g1442 ¿ÉÑ©°T 8 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15704) Oó©dG

 á«©ªàéªdG  ácGô°û∏d  G kõjõ©J   
 ájÉYQ  âëJh  ,»æWƒdG  AÉªàf’Gh
 øH  ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ï«°ûdG  ó«ª©dG
 ΩÉY  ôjóe  áØ«∏N  ∫BG  ÜÉgƒdGóÑY
 âª¶f  ,Qhô`̀ª`̀∏`̀ d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G
 …ô`̀«`̀dÉ`̀Z  ™``̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dÉ`̀H  IQGOE’G
 ôÑY  É k«dhO  ≈≤à∏e  z¥ô°ûdG  ¿Gƒ`̀dCG{
 ácQÉ°ûªH  »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J
 ø««æjôëH  ø««∏«μ°ûJ  ø`̀«`̀fÉ`̀æ`̀a
 ∫ÓNh  .á«dhO  35  øe  ø««ªdÉYh
 IQGOE’G  â°Vô©à°SG  »æØdG  ≈≤à∏ªdG
 ácQÉ°ûªdG  äÉMƒ∏dG  Qhôª∏d  áeÉ©dG
 á«HÓ£dG  äÉeƒ°SôdG  ¢Vô©e  »a
 á``̀ jQhô``̀ e π``̀ FÉ``̀ °``̀SQ π``̀ª``̀M …ò`````̀ dG
 ¿ƒ`̀fÉ`̀æ`̀Ø`̀dG ¢`̀û`̀bÉ`̀f É`̀ª`̀c ,á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J
 á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG á``≤``HÉ``°``ù``ª``dG äÉ``̀Lô``̀î``̀e
 ójó©dG ¬«a ∑QÉ°T …òdG ¢Vô©ªdGh
 ∞∏àîe  øe  áÄ°TÉædGh  ÜÉÑ°ûdG  øe
 øe  º¡JÉMƒd  ¬à∏ªM  Éeh  ,QÉªYC’G
 ió`̀e  ø`̀Y  ôÑ©J  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J  π`̀FÉ`̀°`̀SQ

 á«ªgCÉH  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  »Yh
 áeÓ°ùdG  ¢SôZ »a  ÉgôKCGh  ¿ƒæØdG
 á∏«ÑædG  ádÉ°SôdGh  ,á«dhDƒ°ùªdGh
 »a á«∏«μ°ûàdG ¿ƒæØdG ÉgRõ©J »àdG
 á«YƒàdG »fÉ©e ≈bQCGh πªLCG RGôHEG
 ó`̀YGƒ`̀≤`̀ dGh á`̀ª`̀¶`̀fC’É`̀H ΩGõ```à```d’Gh
 √òg  ¿CG  ≈`̀ dEG  øjô«°ûe  ,ájQhôªdG
 πªëJh  ábƒÑ°ùe  ô`̀«`̀Z  á`̀Hô`̀é`̀à`̀dG
 iód »YƒdG ´QõJh áª¡e ø«eÉ°†e
 ¿ÉæØdG  QÉ°TCGh  .QÉ¨°üdGh  ÜÉÑ°ûdG
 ≈dEG  …ƒ°SƒªdG  ¢SÉÑY  »∏«μ°ûàdG
 áeÉ©dG  IQGOE’G  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¿CG
 á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á```̀eÉ```̀bEG »``̀ a Qhô``̀ª``̀∏``̀d
 ¢`̀Vô`̀©`̀ª`̀dGh º`̀°`̀Sô`̀∏`̀ d á``̀jQhô``̀ª``̀ dG
 RGôHEG  »a  ô«Ñc  πμ°ûH  º¡°SCG  »æØdG
 »a  áÄ°TÉædGh  ∫ÉØWC’G  »Yh  ióe
 Éªc ,á``jQhô``ª``dG á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀fÉ`̀L
 º¡ÑgGƒe  ºYód  á°Uôa  â∏ãe  É¡fCG
 Gƒfƒμ«d  ájƒæ©e  á©aO  º¡FÉ£YEGh
 ∂`̀dPh  ,áeÓ°ùdG  »`̀a  AÉcô°T  É``̀ kehO

 áeóN »a  øØdG  ∞«XƒJ  ≥jôW øY
 É kHô©e  ,áØ∏àîªdG  ™ªàéªdG  ÉjÉ°†b
 Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOEÓd  √ôjó≤J  øY
 »Yh  ™`̀aô`̀d  Oƒ`̀¡`̀L  ø`̀e  ¬dòÑJ  É`̀eh

.ájQhôªdG áeÓ°ùdGh ™ªàéªdG
 ó©°S  »fÉeCG  IQƒàcódG  äôÑYh
 ô«KCÉàdG  ∫Éée  »a  á°ü°üîàªdGh
 ∫ÉØWC’Gh  øØdG  äÉ°SGQOh  »fƒ∏dG
 øY  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  ø`̀e
 øYh á«æjôëÑdG áHôéàdÉH É¡HÉéYEG
 á«dBGh ìô£dG »a á∏ªëdG √òg IOÉjQ
 Iô°ûÑà°ùe  ,IQƒ`̀£`̀à`̀ª`̀dG  ò«ØæàdG
 ≈∏Y É`̀gô`̀«`̀KCÉ`̀Jh á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀H
 ácGô°ûdG  CGóÑªH  kIó«°ûe  ,™ªàéªdG
 »æWƒdG  AÉ`̀ª`̀ à`̀ f’Gh  á«©ªàéªdG
 á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  ≈`̀©`̀°`̀ù`̀J  …ò```̀ dG

.ôªà°ùe πμ°ûH √õjõ©àd
 »fÉ£jôÑdG  ¿ÉæØdG  ≈`̀æ`̀KCG  Éªc
 Iƒ£îdG  √ò`̀g  ≈∏Y  ¢ùÑ«∏«a  äÉ`̀e
 á`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG á`̀Hô`̀é`̀à`̀dG ¢``̀Vô``̀Yh
 ∫ÓN  ø`̀e  á`̀jQhô`̀ª`̀dG  á«YƒàdG  »`̀a
 ∂∏J ô`̀«`̀KCÉ`̀Jh Iƒ`̀b ió``eh ∫É`̀Ø`̀WC’G
 áHôéàdG  ¿CG  É kØ«°†e  ,π`̀FÉ`̀°`̀Sô`̀dG
 äõ«ªJ √ô¶f á¡Lh øe á«æjôëÑdG
 »a øØdGh ∫É`̀Ø`̀WC’G  êÉ`̀eOEÉ`̀H  ∂`̀ dPh

.á«YƒàdG ∫Éée

 ΩGô`̀e  áî«°ûdG  â∏°†ØJ  ó``bh
 Iô`̀jó`̀e  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈°ù«Y  â`̀æ`̀H
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∂∏e  áæjôb  Öàμe
 Qƒ°†ëH øjõFÉØ∏d õFGƒédG º«∏°ùàH
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh
 »∏Y ó`̀ª`̀ë`̀e ø``̀ H  π`̀ «`̀ª`̀L ó`̀«`̀ °`̀ù`̀ dG
 á°ûFÉY Iô°SCG äRÉa å«M ,¿Gó«ªM
 IõFÉéH  º`̀é`̀î`̀dG  º`̀ «`̀gGô`̀HEG  π«∏N
 É¡Yhô°ûe øY ,áéàæe Iô°SCG π°†aCG
 Iƒ¡b)  á«FGò¨dG  OGƒ`̀ª`̀dG  áYÉæ°üd
 á°ù«fCG  Ió«°ùdG  äRÉ``̀ah  ,(∞`̀«`̀¡`̀dG
 ,èàæe π°†aCG IõFÉéH »dÉ©dG óªëe
 OGƒ`̀ª`̀dG  áYÉæ°üd  É`̀¡`̀Yhô`̀°`̀û`̀e  ø`̀Y
 IõFÉL  É``̀eCG  ,(¢`̀û`̀eô`̀≤`̀e)  á«FGò¨dG
 ô°SC’G  ™jQÉ°ûªd  ºYGOh  ḿ GQ  π°†aCG
 ácô°T  É`̀¡`̀H  äRÉ```̀a  ó`̀≤`̀a  á`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG
 á«μ∏°ùdG  ä’É`̀°`̀ü`̀JÓ`̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.(ƒμ∏àH) á«μ∏°SÓdGh
 ôjRh  ôÑY  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀ dGh π`̀ ª`̀ ©`̀ dG
 »a ,¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH π«ªL
 øY  ,áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀H  ¬`̀d  íjô°üJ
 ≈dEG  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  äÉ`̀jBG  ≈ª°SCG
 Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U

 ,áØ«∏N  ∫BG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  âæH  áμ«Ñ°S
 ≈∏Y  ôªà°ùªdG  Égƒª°S  ¢`̀Uô`̀ë`̀d
 ∫ÓN  øe  áéàæªdG  ô°SC’G  ™«é°ûJ
 É¡àbÓ£fG  ò`̀æ`̀e  ,É`̀gƒ`̀ª`̀°`̀S  Iõ`̀FÉ`̀L
 á`̀Ñ`̀ZQ  ,2007  ΩÉ```̀Y  »``̀a  ≈`````̀ dhC’G
 Iô°SC’G ø«μªàH Égƒª°S øe É kfÉªjEGh
 ÉgGƒà°ùe  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Égƒª°S  ºYO  ¿CG  GócDƒe  ,»°û«©ªdG
 AÉ≤JQ’G  »a  º¡°SCG  ób  Ohóëe  ÓdG
 áéàæªdG  ô°SC’G  äÉéàæe  iƒà°ùªH
 ≈∏Y õ`̀FGƒ`̀é`̀dÉ`̀H Rƒ`̀Ø`̀dG »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh
 ,»``dhó``dGh  »`̀Hô`̀©`̀dG  ø«jƒà°ùªdG
 …OÉ°üàb’G øeC’G ≥«≤ëJ ¿CG GócDƒe
 ácQÉ°ûªH  ,ΩGóà°ùªdG  »YÉªàL’Gh
 Iô```̀ °```̀ SC’Gh ICGô````̀ª````̀dG ø```̀e á``̀∏``̀YÉ``̀a
 èàæªdG  ≈∏Y OÉªàY’Gh ,á«æjôëÑdG
 ±ó`̀g ƒ`̀g ,á`̀«`̀dÉ`̀©`̀dG  IOƒ``̀é``̀dG  …P
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  ¬àª°SQ
 ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G
 πª©dG  IQGRh  â`̀eõ`̀à`̀dGh  ,áØ«∏N
 ,√ò«ØæàH  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 ¢UôØdG  DƒaÉμJ  ¬``̀LhCG  ≥≤ëj  ÉªH
 áÄaÉμàªdG ácGô°ûdG ≥«≤ëJ ¿Éª°Vh

.πLôdGh ICGôªdG ø«H ádOÉ©dGh

 º`̀jô`̀μ`̀J  ¿EG  ¿Gó``̀«``̀ª``̀M  ∫É````̀ bh
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  IõFÉéH  øjõFÉØdG
 âæH  á`̀μ`̀«`̀Ñ`̀°`̀S  Iô```̀«```̀eC’G  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ô°SC’G  ™«é°ûàd  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG
 ±hôX »a »JCÉj ΩÉ©dG Gò¡d áéàæªdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H ôªJ á«FÉæãà°SG
 QÉ°ûàfG áëaÉμe »a ,™ªLCG ºdÉ©dGh
 ¿CG  ’EG  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  AÉHh
 ,Égƒª°S øe á«fÉ°ùfE’G äÉ¡«LƒàdG
 πLC’  ..ø«ØJÉμàe{  á∏ªM  ¥ÓWEÉH
 ºjó≤J ≈dEG áaOÉ¡dG zøjôëÑdG áeÓ°S
 ICGôªdG  IófÉ°ùeh  ºYód  Ωõ∏j  Ée  πc

 ,É`̀¡`̀Jô`̀°`̀SC’ á`̀∏`̀«`̀©`̀ª`̀dG É`̀ k°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh
 AÉ``̀Ñ``̀YC’G á``¡``LGƒ``e »``̀a â`̀ª`̀¡`̀ °`̀SCG
 äÉ«YGóJ  ÖÑ°ùH  É¡«∏Y  áÑJôàªdG
 Gòg  »a  É kgƒæe  ,áëFÉédG  á¡LGƒe
 áªjôμdG Égƒª°S äÉ¡«LƒàH Oó°üdG
 á∏°UGƒªd  áéàæªdG  ô°SC’G  ™«é°ûàd
 ™e RÉ```̀é```̀fE’Gh êÉ```̀à```̀fE’Gh π`̀ª`̀©`̀dG
 √ò`̀¡`̀H ΩGõ````̀à````̀d’G ≈``̀∏``̀Y ®É``̀Ø``̀ë``̀dG
 øe RõY …ò`̀dG ô`̀eC’G ,äGRGô`̀à`̀M’G
 √òg ∫ÓN áéàæªdG  ô°SC’G  Qƒ°†M

.á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG
 ácQÉ°ûªdG ºéëH ≥∏©àj Éª«ah

 IQhó``dG »`̀a Rƒ`̀Ø`̀dG ≈∏Y ∫É`̀ Ñ`̀ bE’Gh
 ô`̀jRh  í`̀°`̀VhCG  ,IõFÉé∏d  á«dÉëdG
 ¿CG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 âfÉc  ácQÉ°ûªdG  ≈∏Y  á°ùaÉæªdG
 á«∏ëªdG ô°SC’G OóY ≠∏H å«M ,áàa’
 %75 ,áéàæe Iô°SCG 158 ácQÉ°ûªdG

 .çÉfEG É¡æe
 á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG ™`̀ª`̀é`̀e Ωƒ```̀≤```̀jh
 á`̀é`̀à`̀æ`̀ª`̀dG …ó````````̀ jC’G äÉ``é``à``æ``ª``d
 ô°SC’G  äÉéàæe  ¢Vô©H  á«æjôëÑdG
 áÑMÉ°U IõFÉéd  áeó≤àªdG  áéàæªdG
 âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG

 ô°SC’G  ™«é°ûàd  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG
 27-21 øe IôàØdG ∫ÓN ,áéàæªdG
 É kMÉÑ°U  á©°SÉàdG  øe  2021¢SQÉe
 ™e  ∂``̀dPh  , kAÉ`̀°`̀ù`̀e  á©°SÉàdG  ≈àM
 ájRGôàM’G  äÉWGôà°T’ÉH  ΩGõàd’G
 á`̀eÓ`̀°`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U ≈``∏``Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀ d

.¢Vô©ª∏d øjôFGõdGh ø«°VQÉ©dG
 ô``̀°``̀SC’G  ´hô``̀°``̀û``̀e  ¿CG  ô``̀cò``̀j
 πª©dG IQGRh ¬à≤∏WCG …òdG áéàæªdG
 ,É keÉY 40 πÑb á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 ÉgôNBG  ¿Éc  ,G kRQÉH  É kMÉéf  ≥≤M ób
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  ∫ƒ°üM

 õ«ªàdG  Iõ`̀FÉ`̀L  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 è`̀eÉ`̀fô`̀H ø``Y »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG »`̀Hô`̀©`̀dG
 á`̀«`̀dõ`̀æ`̀ª`̀dG äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d Iƒ``£``N
 á«ªæàd  »`̀Hô`̀Y  ´hô`̀°`̀û`̀e  π`̀°`̀†`̀aCÉ`̀c
 äÉ`̀jGó`̀H â`̀fÉ`̀c å`̀«`̀M ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ô°SCÉH  áéàæªdG  ô``°``SC’G  ´hô`̀°`̀û`̀e
 É¡∏ªY ¢`̀SQÉ`̀ª`̀J  ,π`̀Nó`̀dG  IOhó`̀ë`̀e
 É¡∏Ñ≤à°ùe Rõ©J IóYGh ø¡ªH É k«dõæe
 è``̀eÉ``̀fô``̀H AÉ`````L º```̀ K ,»``̀ Ø``̀ «``̀Xƒ``̀ dG
 zá«dõæªdG  äÉYhô°ûª∏d  Iƒ`̀£`̀N{
 ô°SC’G  ´hô°ûªd  G kôjƒ£Jh  G kOGóàeG
 ¥Ó`̀WEG  »a  º¡°SCG  å«M  ,áéàæªdG

 óªà©e  øe  ¬∏jƒëJh  OôØdG  äÉbÉW

 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G äGó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG ≈`̀∏`̀Y

 ÖMÉ°U  ≈``̀ dEG  πªY  ø`̀Y  å`̀MÉ`̀H  hCG

 π°üM å«M ,íLÉf »dõæe ´hô°ûe

 »a  É kcQÉ°ûe  (950)  ≈∏Y  ójõj  Ée

 pá°üNQ  ≈`̀∏`̀Y  ,zIƒ``̀£``̀N{  è`̀eÉ`̀fô`̀H

 º¡æe AÉ°ùædG  πãªJ ,èàæªdG  p∫õæªdG

 Iô`̀ °`̀ SCG  1500  ø`̀ª`̀°`̀V  ø``̀e  ,%80

 πª©dG  IQGRh  iód  á∏é°ùe  áéàæe

 ≈àM  ∂dPh  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh

.2020 ΩÉY ájÉ¡f

áéàæªdG ô``°SC’G ™``«é`°û`àd á``μ`«`Ñ°S Iô``«`eC’G Iõ``FÉ``éH ø``jõFÉØdG º``jôμJ
É``«dhOh É``«HôY õ``FGƒédG ó``°üMh äÉ``éàæªdÉH AÉ``≤JQ’G »``a º``¡°SCG  É``gƒª°S º``YO :π``ª©dG ô``jRh

 áÑMÉ°U IõFÉéH øjõFÉØdG á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh âæ∏YCG
 ô°SC’G ™«é°ûàd áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG  âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 πØM  »a  ,¢ùeCG  »∏ëªdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  (14)`dG  É¡àî°ùf  »a  áéàæªdG

.á«æjôëÑdG …ójC’G äÉéàæªd áª°UÉ©dG ™ªéªH áÑ°SÉæªdG √ò¡H º«bCG

 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Qƒ``̀à``̀có``̀dG ™`̀ª`̀ à`̀LG
 ,áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ ª`̀MCG  ø`̀ H  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch
 IQGRh  »``̀ a  ,¢```̀ù```̀eCG  ,á``̀ «``̀ dhó``̀ dG
 âjôZQÉe Ió«°ùdG  ™e ,á«LQÉîdG
 IQÉØ°S  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H  º`̀FÉ`̀≤`̀dG  ,…OQÉ```̀f
 iód á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 OÉ``̀°``̀TCG ,´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó````̀Nh
 øH ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Qƒ``à``có``dG
 äÉ``̀bÓ``̀©``̀H  á`̀ Ø`̀ «`̀ ∏`̀N  ∫BG  ó```̀ª```̀MCG
 ∞dÉëàdGh  á«îjQÉàdG  ácGô°ûdG
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ø``̀«``̀H »``̀é``̀«``̀JGô``̀à``̀°``̀S’G

 IóëàªdG  äÉ``̀j’ƒ``̀dGh  øjôëÑdG
 √ó¡°ûj  Éeh  ,á≤jó°üdG  á«μjôeC’G
 AÉªfh Qƒ£J øe »FÉæãdG ¿hÉ©àdG
 »Ñ∏j  ÉªH  áaÉc  äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y

.ácôà°ûªdG ∫ÉeB’Gh äÉ©∏£àdG
 IQGRh  π````̀«````̀ch  Ö````````̀MQh
 á`̀«`̀dhó`̀dG ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀ d á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 â°†îªJ »àdG á«HÉéjE’G èFÉàædÉH
 ∫hC’G  »é«JGôà°S’G  QGƒëdG  øY
 áeóîd  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H
 ÉªH  Égƒæe  ,ádOÉÑàªdG  ™aÉæªdG
 áã«ãM  Oƒ¡L  øe  ¿Gó∏ÑdG  ¬dòÑj
 QÉgOR’Gh øeC’G  ¿Éª°†d  IóFGQh

 »``ª``«``∏``bE’G ø`̀ jó`̀ «`̀ ©`̀ °`̀ü`̀ dG ≈``̀∏``̀Y
.»dhódGh

 Ió«°ùdG  âæªK  ,É¡ÑfÉL  ø`̀e
 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG …OQÉ`````f â``̀jô``̀ZQÉ``̀e
 »àdG  Iõ«ªàªdG  äÉbÓ©∏d  Ωó≤àªdG
 ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  ™ªéJ
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ä’É`̀é`̀e  ∞∏àîe  »`̀ a
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d á`̀«`̀æ`̀ª`̀à`̀e ,∑ô``̀à``̀°``̀û``̀ª``̀dG
.AÉNôdGh  Ωó≤àdG  ΩGhO  øjôëÑdG
 ´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó````̀N iô`````L É``̀ª``̀c
 äÉYƒ°VƒªdG øe OóY ¢VGô©à°SG
 ΩÉ``̀ª``̀ à``̀g’G  äGP  É``̀ jÉ``̀ °``̀†``̀≤``̀ dGh

.∑ôà°ûªdG

á«μjôeC’G ∫ÉªYC’ÉH ºFÉ≤dG πÑ≤à°ùj óªMCG øH ˆGóÑY

»æWƒdG AÉªàf’Gh á«©ªàéªdG ácGô°û∏d Ó«©ØJ

 õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d É``̀ «``̀ dhO ≈`̀≤`̀ à`̀∏`̀e ≈``̀Yô``̀j Qhô```̀ª```̀dG ΩÉ```̀ Y ô``̀jó``̀e
á````̀dhO  35  á``̀ cQÉ``̀ °``̀ û``̀ ª``̀ H  á````̀jQhô````̀ª````̀dG  á``̀ «``̀ Yƒ``̀ à``̀ dG

 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Qƒ``̀à``̀có``̀dG ™`̀ª`̀ à`̀LG
 ,áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch
 Iô«Ø°S  ™``̀e  ,¢``̀ù``̀eCG  ,á``̀«``̀dhó``̀dG
 ô«Ø°Sh  ,á«dÉ£jE’G  ájQƒ¡ªédG
 ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dGh ,ÉjQƒc ájQƒ¡ªL
 ,á`̀«`̀cô`̀à`̀dG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG IQÉ`̀Ø`̀°`̀S
 ájQƒ¡ªL IQÉØ°S ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dGh
 øjóªà©ªdG  ,á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùcÉH
 ø«∏ãªªc  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d
 πLCG  øe  OÉëJ’G{  áYƒªée  øY
 ´ÉªàL’G ∫ÓNh .zAGQB’G ≥aGƒJ
 øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ÜôYCG
 áμ∏ªe RGõàYG øY áØ«∏N ∫BG óªMCG
 á`̀bGó`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀bÓ`̀©`̀H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Iõ«ªàªdGh  á≤«KƒdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh

 á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e  ∫hO  ™```̀e  á``̀ª``̀FÉ``̀≤``̀dG
 ,zAGQB’G ≥aGƒJ πLCG øe OÉëJ’G{
 ™∏£°†J  …ò``̀ dG  Qhó``dÉ``H  É`̀ kgƒ`̀æ`̀e
 ôWCG  õjõ©àd  áYƒªéªdG  √òg  ¬H
 »a  ∑ôà°ûªdG  »YÉªédG  πª©dG
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º````̀eC’G á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e QÉ````̀WEG

 í°VhCGh  .áØ∏àîªdG  É¡Jõ¡LCGh
 ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch
 øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  á«dhódG
 ºYO  âæ∏YCG  »àdG  ∫hó``̀dG  π``̀FGhCG
 IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G á£N
 ÉªH  á`̀«`̀dhó`̀dG  áª¶æªdG  ìÓ`̀°`̀UE’

 ó`̀°`̀UÉ`̀≤`̀ª`̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J »``̀a º`̀¡`̀°`̀ù`̀j
 ¥É`̀ã`̀«`̀ª`̀H IOQGƒ```````̀dG ÇOÉ``̀ Ñ``̀ª``̀ dGh
 ΩGôàMG  É¡àeó≤e  »ah  ,áª¶æªdG
 »a  πNóàdG  ΩóYh  ∫hó`̀dG  IOÉ«°S
 ≈∏Y  É kXÉØM  á«∏NGódG  É¡fhDƒ°T
 øe  .ø`̀«`̀«`̀dhó`̀dG  ø```̀eC’Gh  º∏°ùdG

 áYƒªéªdG ƒ∏ãªe ÜôYCG ,º¡ÑfÉL
 QGôªà°SG  ≈`̀dEG  ºgOÓH  ™∏£J  øY
 ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 Ωóîj  ÉªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™`̀e
 ø«æªàe  ,á`̀dOÉ`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG

 G kójõe áμ∏ªª∏d

zAGQB’G ≥aGƒJ πLCG øe OÉëJ’G{ QhóH √ƒæj á«dhódG ¿hDƒ``°û∏d á«LQÉîdG π«ch



 ÇQGƒ£dG ÖW á£HGQ ¢ù«FQ ∫Éb
 á«æjôëÑdG  AÉ``̀ Ñ``̀WC’G  á`̀«`̀©`̀ª`̀L  »``̀a
 QƒàcódG  ÇQGƒ£dG  ÖW  …QÉ°ûà°SG
 AÉÑWC’G ™«ªL ¿EG ºfÉ¨dG »∏Y ìÓ°U
 »a ÇQGƒ``̀£``̀dG AÉ``Ñ``WCG ¢`̀ü`̀NC’É`̀Hh
 ó°üdG §FÉM ¿ƒ∏ãªj øjôëÑdG áμ∏ªe
 ó°V  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  ∫hC’G
 QOGƒμdG  QGƒL  ≈dEG  ÉfQƒc  ¢Shô«a
 ø«°Vôªe  ø`̀e  á«Ñ£dGh  á«ë°üdG
 ,ø«Yƒ£àeh  ø«jôÑîeh  ø««æah
 πX  »a  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  QhO  ¿CG  ≈`̀ dEG  Éàa’
 á«FÉæãà°S’G á«ë°üdG ±hô¶dG √òg
 äÉeóîdG ºjó≤J ≈∏Y ô°üà≤j ó©j ºd
 ≈°Vôª∏d  á`̀ «`̀LÓ`̀©`̀ dGh  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 »YƒdG  ô°ûf  É`̀ª`̀fEGh  ,ø«HÉ°üªdGh
 ÖLGƒdG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô`̀LE’É`̀H
.¢Shô«ØdG Gòg øe ájÉbƒ∏d ÉgPÉîJG
 º`̀fÉ`̀¨`̀ dG Qƒ``̀à``̀có``̀ dG ±É```̀ °```̀VCGh
 »a  Gó`̀jó`̀ë`̀J  ÇQGƒ``̀£``̀dG  AÉ`̀ Ñ`̀WCG  ¿CG

 ≠«∏ÑàdG  òæe  π`̀eÉ`̀c  QÉØæà°SG  á`̀dÉ`̀M
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »``̀a  á``̀HÉ``̀°``̀UEG  ∫hCG  ø``̀Y
 z19-ó`̀«`̀ aƒ`̀c{ É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀H
 ±É`̀ °`̀VCGh  ,»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ΩÉ`̀©`̀ dG  ™∏£e
 kGQGó`̀L  ¿ƒ∏ãªj  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  A’Dƒ`̀g  ¿CG
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG Gò``̀g ó`̀°`̀U »``a kÉ`̀eó`̀≤`̀à`̀e
 »a ¬Ñà°ûªdG ≈°VôªdG ™e πeÉ©àdGh
 ,kÉ«∏©a  ø«HÉ°üªdG  hCG  ¬H  º¡àHÉ°UEG
 áeRÓdG  á«LÓ©dG  ájÉYôdG  ºjó≤Jh
 ÇQGƒ`̀£`̀dG  AÉ`̀Ñ`̀WCG  ¿CG  ∞°ûch  ,º`̀¡`̀d
 áÑ©°Uh  Iô«ãc  äÉjóëJ  ¿ƒ¡LGƒj
 ¢Shô«ØdÉH  ø«HÉ°üªdG  êÓ`̀Y  óæY
 ÉeóæY  É°Uƒ°üN  º¡«a  ¬Ñà°ûªdG  hCG
 ≈dEG  êÉàëJh  áLôM  ádÉëdG  ¿ƒμJ

.º¡JÉ«M PÉ≤fE’ á©jô°S äÓNóJ
 Ö«ÑW  π``̀Nó``̀J  ¿CG  í```̀°```̀VhCGh
 »a  kGó``L  kÉª°SÉM  ôÑà©j  ÇQGƒ`̀£`̀dG
 øe ≈````̀dhC’G äÉ`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dGh ≥`̀ FÉ`̀bó`̀dG
 ,≈Ø°ûà°ùªdG  ≈dEG  ÜÉ°üªdG  ∫ƒ°Uh

 Iõªg ÇQGƒ£dG ΩÉ°ùbCG πμ°ûJ{ ∫Ébh
 ≈°VôªdGh  ø«©LGôªdG  ø«H  π°Uh
 ≈Ø°ûà°ùªdG  ΩÉ°ùbCG  »bÉHh  á¡L  øe
 AÉÑWCG  πª©j  ∂dòd  ,iô`̀NCG  á¡L  øe
 ,áYÉ°S  24  QGó```e  ≈`̀∏`̀Y  ÇQGƒ``̀£``̀dG
 äÉ`̀LÓ`̀©`̀ dG º`̀jó`̀≤`̀à`̀d º`̀¡`̀æ`̀e É`̀«`̀©`̀°`̀S
 Ö∏£àj  ∂`̀ dPh  áLôëdGh  á©jô°ùdG

 AÉÑWCG  πÑb  øe  Iô«ÑμdG  äÉ«ë°†àdG
.zΩõ∏j ÉªH ΩÉ«≤∏d ÇQGƒ£dG

 ≈`̀ dEG º`̀fÉ`̀¨`̀dG Qƒ`̀à`̀có`̀dG QÉ``̀°``̀TCGh
 ∞∏àîe  »`̀a  ÇQGƒ``̀£``̀dG  AÉ``Ñ``WCG  ¿CG
 á«ë°üdG  äBÉ°ûæªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ¥ƒa Gƒ°†eCG ób øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 º¡JGRÉLG  …CG  ò`̀NCG  ¿hO  ø`̀e  ΩÉ`̀©`̀dG
 OGó```̀YCG OÉ````̀ jORG Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H á`̀jƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG
 á`̀LÉ`̀Mh ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀dGh ≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀dG
 Ö«ÑW âbh øe á≤«bO πc ≈dG πª©dG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ¿EG  å«M  ,ÇQGƒ`̀£`̀dG
 ∫ÉÑ≤à°S’  áMƒàØe  π¶J  ¿CG  Öéj
 AÉÑWC’G  CÉé∏jh  á«°VôªdG  ä’ÉëdG
 ,º¡æ«H áHhÉæªdÉH πª©dG º«°ù≤J ≈dEG
 ≈∏Y kÉ`̀ °`̀†`̀jCG ô```̀ eC’G Gò``̀g ≥`̀Ñ`̀£`̀æ`̀jh
 ø«∏eÉ©dG  á«≤Hh  ¢†jôªàdG  º`̀bÉ`̀W
 …P  ó«©°U  ≈∏Y  .äÉ«Ø°ûà°ùªdÉH
 º`̀fÉ`̀¨`̀dG Qƒ``à``có``dG í``̀ °``̀VhCG ,á`̀∏`̀ °`̀U
 á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ø`̀e  ≥∏≤∏d  »``̀YGO  ’  ¬``̀ fCG

 OƒLh  AÉæKCG  19-ó«aƒc  ¢Shô«ØH
 ΩÉ°ùbCG  »a  ø«©LGôªdGh  ≈°VôªdG
 ΩÉ`̀ °`̀ù`̀ bCG ™`̀Ñ`̀à`̀J å`̀«`̀M ,ÇQGƒ````£````dG
 ÇOÉÑe  äÉ«Ø°ûà°ùªdGh  ÇQGƒ`̀£`̀dG
 ¢SÉædG  ájÉªëd  áeQÉ°U  á«¡«LƒJ
 ¢UôëJh ,19-ó«aƒc áëFÉL ∫ÓN
 ≈°übC’ ájÉbƒdG iƒà°ùe IOÉjR ≈∏Y
 ≈°VôªdG  á©LGôe  ∫ÓN  øμªe  óM
 ÉªH  ,≈Ø°ûà°ùªdGh  ÇQGƒ£dG  º°ù≤d
 äÉeÉªc  á°SÉ«°S  ≥«Ñ£J  ∂``dP  »`̀a
 óæY  ø«©LGôªdG  ¢üëah  ,á∏eÉ°T
 ≥WÉæe  ójóëJh  ,π`̀NGó`̀ª`̀dG  ™«ªL
 ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCÓ`̀d á`̀∏`̀°`̀ü`̀Ø`̀æ`̀e QÉ``̀¶``̀à``̀fG
 º¡àHÉ°UEG »a ¬Ñà°ûªdG hCG ø«HÉ°üªdG
 äGAGô``̀LEGh  ,19-ó«aƒc  ¢Shô«ØH
 çó`̀MCG  Ö°ùM  º«≤©àdGh  ∞«¶æàdG
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG ∞«¶æJ ä’ƒcƒJhôH
 óYÉÑàdGh  ,19-ó`̀«`̀aƒ`̀μ`̀H  á°UÉîdG

.»YÉªàL’G
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®ƒØ ΩÓ°SEG :Öàc
 á`̀«`̀æ`̀Wh äÉ``̀«``̀dÉ``̀©``̀a äó```````cCG
 á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  Ωƒ``̀j  ¿CG
 ióMEG  íÑ°UCG  »æWƒdG  AÉªàf’Gh
 ôîàØJ  »àdG  Iõjõ©dG  äÉÑ°SÉæªdG
 ìÉéf  ó°ùéj  ¬fƒc  øjôëÑdG  É¡H
 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  ≥«≤ëJ  »`̀a  áμ∏ªªdG
 ¬FÉæHCGh  ø`̀Wƒ`̀dG  ø«H  Iƒ`̀Lô`̀ª`̀dG
 GhQÉ°TCGh  ,Éª¡æ«H  ábÓ©dG  ºYOh
 ô``jRh á`̀ª`̀∏`̀c  ø`̀«`̀eÉ`̀°`̀†`̀e  ¿CG  ≈```̀dEG
 á©HÉàe  áæéd  ¢ù«FQ  ,á«∏NGódG
 õjõ©àd  á«æWƒdG  á£îdG  ò«ØæJ
 ,(ÉææjôëH)  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  AÉ`̀ª`̀à`̀f’G
 Ωƒj áÑ°SÉæªH GôNDƒe ÉgÉ≤dCG »àdG
 AÉªàf’Gh  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG
 äGQOÉ``̀Ñ``̀e  ¿CG  ó``̀cDƒ``̀J  ,»``æ``Wƒ``dG
 AÉªàf’Gh  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG
 óFGQ êPƒªf ≈dEG âd qƒëJ »æWƒdG
 πeÉ°ûdG  øeC’G  Ωƒ¡Øe ≥«≤ëJ »a
 ï°SôJh á«æWƒdG ájƒ¡dG õjõ©Jh
 á«æWƒdÉH  ≥«ª©dG  ¢`̀SÉ`̀°`̀ù`̀ME’G
 øjôÑà©e  ,»`̀∏`̀gC’G  º∏°ùdG  º`̀YOh
 ’h â`̀fÉ`̀c  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀£`̀î`̀dG  ¿CG
 õjõ©J  »a  º¡ªdG  Qhó`̀dG  É¡d  ∫GõJ

.»æWƒdG AÉªàf’G
 ¿CG  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  GhócCGh
 Iô¶f É¡d  ¿ƒμj  Ée  ÉªFGO  áμ∏ªªdG
 á°UÉNh  ,´É`̀°`̀VhCÓ`̀d  á«∏Ñ≤à°ùe
 ∂∏J ø`̀«`̀°`̀Tó`̀J ≈```dEG äQOÉ```̀H ø`̀«`̀M
 è«°ùædG ºYód á«©ªàéªdG IQOÉÑªdG
 πX »a ¬àHÓ°U ºYOh »©ªàéªdG
 É¡H §«ëj íÑ°UCG Iô«¨àe ´É°VhCG
 ≈∏Y  áÑjô¨dG  QÉμaC’G  øe  ô«ãμdG
 √ócCG Ée ƒgh »æjôëÑdG ™ªàéªdG
 ≈dEG  QÉ`̀°`̀TCG  ø«M  á«∏NGódG  ô`̀jRh
 päGƒYó∏d ¢Vô©àJ  áμ∏ªªdG  ¿CG
 IRÉëæªdG  ôjQÉ≤àdGh pá«°†jôëàdG

 mäÉª¶æeh  m±Gô`̀WCG  øY  IQOÉ°üdG
 á∏∏°†e má«eÓYEG mäGƒæbh á«LQÉN
 ∂«μ°ûàdGh  ∞°üdG  ≥°T  ó°ü≤H
 å«M pá`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG päGRÉ``̀é``̀fE’G »`̀a
 nô°ûf  äGƒ``̀Yó``̀dG  √ò``̀g  ±ó¡à°ùJ
 pQGô≤à°S’G  øe  nπ«ædGh  ≈°VƒØdG
 Ö`̀∏`̀£`̀à`̀j É```̀ e ƒ`````̀gh ,»```̀æ```̀Wƒ```̀dG
 ∫ÓN  ø`̀e  ™ªàée  π`̀c  ø«°üëJ
 ¬H  á°UÉîdG  ájƒ¡dG  ≈∏Y  ®ÉØëdG

.AÉªàf’G Iôμah áæWGƒªdG ºYOh
 ƒ°†Y ø``̀«``̀eC’G  ó`̀ dÉ`̀N  ∫É```̀bh
 ¿EG  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏ée
 AÉªàf’G  õjõ©àd  á«æWƒdG  á£îdG
 áæWGƒªdG  º«b  ï«°SôJh  »æWƒdG
 áaÉμd  áÑcGƒe  äAÉ`̀L  (ÉææjôëH)
 ,á«∏ëªdG áMÉ°ùdG ≈∏Y äGô«¨àªdG
 âæª°†J á£îdG √òg ¿CG á°UÉNh
 É¡©«ªL  áª¡eh  á«°SÉ°SCG  QhÉëe
 ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ∞``JÉ``μ``J »```a Ö`̀°`̀ü`̀J
 á£îdG  ¿CG  É kë°Vƒe  ,»æjôëÑdG
 äAÉ``̀L (É`̀ æ`̀ æ`̀ jô`̀ë`̀ H) á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 »îjQÉàdG  çQE’G  øe  É¡JÉ≤∏£æe
 »a πãªàªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe »a
 Éªe  äGQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG  ≈∏Y  ìÉ`̀à`̀Ø`̀f’G
 ¢ûjÉ©àdGh  AÉªàf’G  ìhQ  Rõ©j

 É`̀¡`̀KQh »``à``dG º`̀«`̀≤`̀ dG ï`̀«`̀ °`̀Sô`̀Jh
 ô`̀eC’G Gò`̀gh OGó``̀LC’G øe AÉ`̀æ`̀HC’G
 »a Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀e IQƒ`̀°`̀ü`̀H ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀fG

.»æjôëÑdG ™ªàéªdG ΩÉé°ùfG
 ôjRh  áª∏c  ¿G  ø«eC’G  ∫É`̀bh
 øY Iô`̀ Ñ`̀©`̀e äAÉ````̀L á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG
 øjôëÑdG  É¡°û«©J  »`̀à`̀dG  ádÉëdG
 á`̀°`̀UÉ`̀Nh º``̀MÓ``̀Jh Ió````̀Mh ø``̀e
 øe  »`̀LQÉ`̀N  ±Gó¡à°SG  π`̀X  »`̀a
 É¡côëJ  á°ù«°ùe  äÉª¶æe  πÑb
 ºMÓàdG Üô°†d á«LQÉN äGóæLCG
 øjôëÑdG  ¿CG  Gó«cCÉJh  ,»æWƒdG
 πμHh  OÉ°UôªdÉH  ∞≤j  É¡Ñ©°Th
 ,ä’hÉ``̀ë``̀ª``̀dG ∂`̀ ∏`̀ J ó`̀ °`̀V á`̀¶`̀≤`̀j
 ∞`̀bƒ`̀ª`̀dG  ∂``̀ dP  ¿CG  ≈```̀dEG  G kô`̀«`̀°`̀û`̀e
 ºgCG óMCG πμ°ûj »dÉëdG »æjôëÑdG
 á«æWƒdG á£îdG ø«°TóJ äGõéæe
 á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d
 ó`````MCGh »``̀ æ``̀Wƒ``̀ dG AÉ```̀ª```̀ à```̀ f’Gh
 »gh  á«∏NGódG  IQGRh  äGRÉéfEG
 ≈∏Y ¢`̀Uô`̀ë`̀j »`̀à`̀ dG  á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 õjõ©àd  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô``̀jRh  É¡ªYO
 ™e  ôaÉ°†à∏d  AÉ`̀ª`̀à`̀f’Gh  A’ƒ``̀ dG
 ìÓ°UEG πLCG øe iôNC’G Oƒ¡édG
 ä’hÉ`̀ë`̀e  π`̀ c  ó`̀°`̀Uh  ™ªàéªdG

 G kó`̀cDƒ`̀e ,¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG ø`̀Y êhô`̀î`̀ dG
 »a  ìÉéædG  â≤≤M  øjôëÑdG  ¿CG
 ø«æWGƒªdG  ø«H  ábÓ©dG  ó«WƒJ
 áØ∏àîªdG  á`̀ «`̀ æ`̀ eC’G  Iõ```̀¡```̀LC’Gh
 »àdG  ™ªàéªdG áWô°T ¢üNC’ÉHh
 ø«H  ÜQÉ`̀≤`̀à`̀dG  AÖ``̀Y  É¡«∏Y  ™`̀≤`̀j

.áWô°ûdGh ø«æWGƒªdG
 »fÉg  ¢ù≤dG  ócCG  ¬ÑfÉL øeh
 á«∏«éfE’G  á°ù«æμdG  »`̀YGQ  õjõY
 ¥QÉ«ÑdG  á«©ªL  ¢ù«FQ  á«æWƒdG
 á«æWƒdG  á£îdG  ¿CG  ,AÉ°†«ÑdG
 AÉ`̀ª`̀à`̀f’G õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d (É`̀æ`̀æ`̀jô`̀ë`̀H)
 Iõ«ªªdG  É`̀¡`̀JGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀H  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ™ªàée  áÄ«¡J  »`̀a  âªgÉ°S  ó`̀b
 ó∏ÑdG  Gò¡d  »≤«≤M  AÉªàfÉH  ôNõj
 ô``̀jRh á`̀ª`̀∏`̀c É`̀æ`̀ª`̀ã`̀e ,AÉ`̀£`̀©`̀ª`̀ dG
 ìÉéfh  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H  á«∏NGódG
 (ÉææjôëH)  á«æWƒdG  á£îdG  √òg
 ï«°SôJ »a É¡JGRÉéfEG ≥«≤ëJ »a

.»æWƒdG A’ƒdGh AÉªàf’G º«b
 ¿CG  »```̀fÉ```̀g  ¢``̀ù``̀≤``̀ dG  ô``````̀cPh
 ió`̀e äô`̀¡`̀XCG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀£`̀î`̀dG
 ≥«ª©J  ≈``̀dEG  ø«æWGƒªdG  á`̀LÉ`̀M
 »a º`̀¡`̀à`̀≤`̀K õ`̀ jõ`̀©`̀ Jh º`̀¡`̀FÉ`̀ª`̀à`̀fG
 á°UÉN  ,º`̀¡`̀à`̀eƒ`̀μ`̀Mh  º`̀¡`̀JOÉ`̀«`̀b

 á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀ dG  π`̀X  »`̀a
 É«dÉM á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  É`̀¡`̀H  ô`̀ª`̀J  »`̀à`̀ dG
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ÖÑ°ùH
 è¡æªªdG  ±Gó`̀¡`̀à`̀°`̀S’G  É`̀ °`̀†`̀jCGh
 á«LQÉîdG  äÉª¶æªdG  ¢†©H  øe
 QGô≤à°S’G  Üô°V  ±ó¡à°ùJ  »àdG
 G kócDƒe ,äGõéæªdG »a ∂«μ°ûàdGh
 ∞JÉμàH  π`̀¶`̀à`̀°`̀S  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿CG
 É`̀¡`̀JOÉ`̀b ∫ƒ```̀M º``jô``μ``dG É`̀¡`̀Ñ`̀©`̀°`̀T
 »LQÉN  ¿Ghó`̀Y  …CG  ó°üd  É£FÉM
 ,áeƒª°ùe  QÉμaCG  ô°ûf  ádhÉëªH
.AGôàa’Gh ÜòμdG ΩÉ¡°S ¥ÓWEG hCG

 ¿CG  ≈``̀dEG  »`̀fÉ`̀g  ¢ù≤dG  â`̀Ø`̀dh
 ™«ªédG âªq∏Y ób á«æWƒdG á£îdG
 …CG ™e πeÉ©àdG á«Ø«c »a É k°ShQO
 hCG á≤Kƒe ô«Z QÉÑNCG hCG äÉ©FÉ°T
 øY  OÉ©àH’Gh  ,Qó°üªdG  ádƒ¡ée
 hCG  ô«μØàdG  »a  á«Ñ∏°S  …CG  ´GóàHG
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY  áHÉàμdG
 ø``eCG  øª°†j  É`̀ª`̀H  ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ±hô©ªdG  Éæ©ªàée  QGô≤à°SGh
 ¬°ûjÉ©Jh  ¬ëeÉ°ùàH  Ωó`̀≤`̀dG  òæe

.¬ØJÉμJh
 º«gGôHEG  ó¡a  QƒàcódG  ∫É`̀bh
 äÉbÓ©dG á«©ªL ¢ù«FQ »HÉ¡°ûdG

 á`̀jDhô`̀dG  ¿EG  á«æjôëÑdG  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 ∂∏ªdG  ádÓéd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 ´hô°ûe  »`̀a  äó°ùéJ  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 øe  πeÉ°T  iƒà°ùe  ≈``̀dEG  ¥ô`̀£`̀J
 ´hô°ûe  ∞àμj  ºd  å«M  ,á«ªæàdG
 »°SÉ«°S  ΩÉ`̀¶`̀f  ìô`̀£`̀H  ¬`̀à`̀dÓ`̀L
 ≥∏îH  ’h  ,πeÉμàe  »WGô≤ªjO
 QOÉb  ,»μ«eÉæjO  …OÉ°üàbG  ΩÉ¶f
 ºYOh πNódG QOÉ°üe ™jƒæJ ≈∏Y
 RhÉ`̀é`̀J π``̀H ,OÉ``°``ü``à``b’G á`̀∏`̀é`̀Y
 »dƒ«d  ,∂```̀ dP  ¬`̀à`̀dÓ`̀L  ´hô`̀ °`̀û`̀e
 ≈∏Y  øWGƒªdÉH  É°UÉN  ÉeÉªàgG

.»fÉ°ùfE’G iƒà°ùªdG
 ôjRh áª∏c ø«eÉ°†ªH OÉ°TCGh
 á©HÉàe  áæéd  ¢ù«FQ  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 õjõ©àd  á«æWƒdG  á£îdG  ò«ØæJ
 º«b  ï«°SôJh  »æWƒdG  AÉªàf’G
 áÑ°SÉæªH  ,(ÉææjôëH)  áæWGƒªdG
 á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG á``̀cGô``̀ °``̀û``̀ dG Ωƒ````̀j
 …ò````̀dG »```̀æ```̀Wƒ```̀dG AÉ````̀ª````̀à````̀f’Gh
 øe  ô°ûY  ø`̀eÉ`̀ã`̀dG  Ωƒ``̀j  ±OÉ`̀ °`̀U
 É kæeGõJh  ,…QÉ`̀é`̀dG  ¢`̀SQÉ`̀e  ô¡°T
 ≈∏Y  ø«eÉY  Qhô``̀e  áÑ°SÉæe  ™`̀e
 ¿CG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,á£îdG  ø«°TóJ
 ôãcCG  π«©ØJ  âYÉ£à°SG  áæé∏dG

 áLQóªdG äGQOÉÑªdG øe %80 øe
 ¢ùμ©j  Gò`̀gh  ,πª©dG  á£N  ≈∏Y
 ,áæé∏dG AÉ°†YC’ ábOÉ°üdG áÑZôdG
 ,á«∏NGódG  ô`̀ jRh  º¡àeó≤e  »`̀ah
 á«©ªàéªdG  á`̀jDhô`̀dG  ≥«≤ëJ  »`̀a
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°üd  á∏eÉ°ûdG

.ióØªdG
 ΩÓ``̀MCG  âæªK  É¡ÑfÉL  ø``̀eh
 äGó«°S  á«©ªL  á°ù«FQ  »MÉæL
 ô`̀jRh  áª∏c  á«æjôëÑdG  ∫É`̀ª`̀YC’G
 ácGô°ûdG  Ωƒj  áÑ°SÉæªH  á«∏NGódG
 »æWƒdG  AÉ`̀ª`̀à`̀f’Gh  á«©ªàéªdG
 Qhô``̀e pá`̀Ñ`̀ °`̀SÉ`̀æ`̀e ™``̀e É``̀æ``̀eGõ``̀Jh
 pá`̀£`̀î`̀dG ø`̀«`̀°`̀Tó`̀J ≈`̀ ∏`̀ Y ø`̀«`̀eÉ`̀Y
 pAÉ``̀ª``̀à``̀f’G põ``̀jõ``̀©``̀à``̀d pá``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 áæWGƒªdG  pº«b  pï«°SôJh  »æWƒdG
 Oƒ¡L  ¿CG  âaÉ°VCGh  ,(ÉææjôëH)
 á«æWƒdG  á£îdG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG
 áªq«≤dG  º¡JÉªgÉ°ùeh  (ÉææjôëH)
 päGQOÉ```Ñ```e pò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J pá`̀©`̀HÉ`̀à`̀e »``̀a
 É¡ o©°Vh ºJ  »àdG  á«æWƒdG  pá£îdG
 »MÓ°UE’G  èeÉfôÑdG  øe É kbÓ£fG
 pá«eÉ°ùdG pá«μ∏ªdG pájDhôdGh pπeÉ°ûdG
 ∂∏ªdG  pádÓédG  pÖMÉ°U  pIô°†ëd
 p∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM

 pAÉªàf’G  põjõ©J  pπ`̀LCG  øe  pOÓ`̀Ñ`̀dG
 pIó``̀Mƒ``̀ dG pï``̀«``̀°``̀Sô``̀Jh »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 ºFGódG  pΩÉªàgÓd  ∂dòch  á«æWƒdG
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG pÖMÉ°U øe
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 oõjõ©J ¿ƒμj ¿CÉH ,¿É«©∏d áë°VGh
 pèeÉfôH  øª°V  ,á«æWƒdG  pájƒ¡dG
 É«°SÉ°SCG  GAõ`̀Lh  páeƒμëdG p πªY

 .áeOÉ≤dG p∫É«LC’G páaÉ≤K øe
 ≥jôØc  πª©f  øëf  :â`̀dÉ`̀bh
 »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  »`̀a  ó``̀MGh
 Ió```̀Mƒ```̀ dGh pìhô`````dÉ`````H õ``̀à``̀©``̀fh
 ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀jƒ`̀¡`̀dÉ`̀H ∂`̀°`̀ù`̀ª`̀à`̀dGh
 pá«ªgCÉH  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  »æjôëÑdG
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¬`̀à`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀eh  √ pQhO
 º`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ≈``̀∏``̀Y pá``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG »```̀a
 Ée  ¿CG  ≈````̀dEG  Iô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,»```̀∏```̀gC’G
 mñBÉ`̀Jh  m¿hÉ`̀©`̀J  øe  Ωƒ«dG  ¬°û«©f
 n™«ªédG  o™°†j  ,ìƒ`̀ª`̀Wh  mπ```eCGh
 põjõ©àd  »æWƒdG  º`̀¡`̀ pÑ`̀LGh  ΩÉ``̀eCG
 AÉ`̀ª`̀à`̀f’Gh pá`̀jƒ`̀¡`̀dGh pá`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 õjõ©àd  Éæd  á«æWh  á°Uôa  »`̀gh
 pQOGƒμdG pAÉæHh …OÉ°üàb’G QhódG
 GõμJôe ¿ƒμàd á°ü∏îªdG pá«æWƒdG
 ∂dòch  á«ªæàdGh  pAÉæÑdG  Iô«°ùªd
 ø«H píeÉ°ùàdGh pAÉNE’G º«b õjõ©J

.™ªàéªdG OGôaCG
 á£îdG  ò«ØæJ  ¿CG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 »æWƒdG AÉªàf’G õjõ©àd á«æWƒdG
 á«dhDƒ°ùe áæWGƒªdG º«b ï«°SôJh
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 ácGô°ûdÉH  á°ù°SDƒªdG  É¡eó≤J
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 õjõ©J ≈∏Y É¡°UôMh á°ù°SDƒªdG
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áaÉ≤K  á«ªæJh
 kGó`̀cDƒ`̀e  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a
 ø«H ¿hÉ©àdG »a á©eÉédG áÑZQ
 ºYO  »`̀a  º¡°ùj  ÉªH  ø«ÑfÉédG
 á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  Iô«°ùªdG  AGô```̀ KEGh

.á«°ù°SDƒªdG

 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  âæH  q»e  áî«°ûdG  â∏Ñ≤à°SG
 É¡Ñàμe  »a  QÉ`̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  á°ù«FQ
 iód  ¿ÉHÉ«dG  ô«Ø°S  ƒ`̀à`̀jEG  »μjó«g  ¢`̀ù`̀eCG  ìÉÑ°U

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 á≤∏©àªdG  äÉYƒ°VƒªdG  øe  GOóY  AÉ≤∏dG  ∫hÉæJ
 õjõ©J  á«fÉμeEGh  ,øjó∏ÑdG  ø«H  »aÉ≤ãdG  ¿hÉ©àdÉH
.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG »Ñ©°T ø«H Ée …QÉ°†ëdG AÉ≤∏dG

 IQÉØ°ùdG Oƒ¡L á«ªgCG ≈∏Y áî«°ûdG äOó°T Éªc
 áμ∏ªe »`̀a »`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG ∑Gô`̀ë`̀ dG º``̀YO »`̀a á`̀«`̀fÉ`̀HÉ`̀«`̀dG
 AÉæH  ≈∏Y  õ«côàdG  IQhô`̀°`̀†`̀H  ágƒæe  ,øjôëÑdG

 ôÑY  Üƒ©°ûdG  ø«H  Ée  »fÉ°ùfE’G  π°UGƒàdG  Qƒ°ùL
 ¿ÉHÉ«dG ¿CG IócDƒe ,»aÉ≤ãdG πª©dG äGhOCG QÉªãà°SG

 .»∏ëªdG »aÉ≤ãdG ó¡°ûªdG »a kÉªFGO Iô°VÉM
 ≈dEG ôμ°ûdÉH »fÉHÉ«dG ô«Ø°ùdG ¬LƒJ ,¬ÑfÉL øe
 ºFGódG  É¡∏ªY  ≈∏Y  QÉ`̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g
 ≈∏Yh øjôëÑdG »a »aÉ≤ãdG ∑GôëdG õjõ©J πLCG øe
 áμ∏ªªdG  ø«H  Ée  »aÉ≤ãdG  ∫OÉÑàdG  ™jQÉ°ûe  π«©ØJ
 √OÓH IQÉØ°S OGó©à°SG ÉjóÑe ,ºdÉ©dG Üƒ©°T á«≤Hh
 øe  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ≥«≤ëàd  áaÉ≤ãdG  áÄ«g  ™`̀e  ¿hÉ©à∏d

.á«∏Ñ≤à°ùªdG ájQÉ°†ëdG ™jQÉ°ûªdG

áμ∏ªªdG »a »fÉHÉ«dG ô«Ø°ùdG πÑ≤à°ùJ q»e áî«°ûdG

 ó∏«aRQóg á©eÉLh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á°ù°SDƒªdG
∑ôà°ûªdG ¿hÉ``©àdG õ``jõ©J ¿É``ãëÑJ á``«fÉ£jôÑdG

.ºfÉ¨dG »∏Y ìÓ°U .O |
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 ,IQô≤ªdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  QÉL
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 á¡édG  »g  á«∏NGódG  IQGRh  ¿CG  á«fƒfÉ≤dG

 ≈∏Y  ¢†Ñ≤dGh  ºFGôédG  §Ñ°V  É¡H  •ƒæªdG

 ¿hO øe É¡fCÉ°ûH äÉjôëàdG ™ªLh É¡«ÑμJôe

 hCG  áªjôéd  ¢Vô©àj  øe  πc  ≈∏Yh  ,Égô«Z

 GQƒa áWô°T õcôe ÜôbCG ≈dEG Aƒé∏dG Égó¡°ûj

 ¿CÉ°ûH äÉeƒ∏©eh ∫GƒbCG øe ¬jód ÉªH A’OEÓd

 ≈dEG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  á«YGO  ,á©bGƒdG

 Aƒé∏dG  Ωó`̀Yh  ™FÉbƒdG  øY  ÆÓ`̀HE’G  áYô°S

 ∂`̀dPh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ≈``dEG
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فـــي مر�ســــوم ملكـــــي

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء رئي�ًسا للجنة الرثوات الطبيعية
اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  عن  �شدر 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

مر�شوم رقم )38( ل�شنة 2021 بتعديل 

ل�شنة   )1( رقم  املر�شوم  من   )1( املادة 

للرثوات  العليا  اللجنة  باإن�شاء   2011

الطبيعية واالأمن االقت�شادي، جاء فيه:

املادة  بن�ص  ُي�شتبدل  االأوىل:  املادة 

املر�شوم رقم )1( ل�شنة 2011  )1( من 

الطبيعية  للرثوات  العليا  اللجنة  باإن�شاء 

»ُتن�شاأ  االآتي:  الن�ص  االقت�شادي،  واالأمن 

للرثوات  العليا  )اللجنة  ُت�شمى  جلنة 

برئا�شة  االقت�شادي(  واالأمن  الطبيعية 

بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

رئي�ص جمل�ص  العهد  اآل خليفة ويل  حمد 

االأعلى،  الدفاع  جمل�ص  تتبع  الوزراء، 

بكلمة  املر�شوم  هذا  يف  اإليها  وُي�شار 

)اللجنة(، وت�شم يف ع�شويتها كالً من:

اآل  ال�شيخ حممد بن مبارك  1- �شمو 

خليفة - نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء.

2- ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة 

- نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء.

3- وزير الداخلية.

4- وزير املتابعة بالديوان امللكي.

5- وزير اخلارجية.

6- وزير النفط.

7- وزير املالية واالقت�شاد الوطني.

8- وزير �شوؤون الكهرباء واملاء.

9- الرئي�ص التنفيذي ملجل�ص التنمية 

االقت�شادية«.

رئــي�ص  علــى  الثانيــة:  املادة 

جمل�ص الوزراء والــوزراء - كلٌّ فيــمــا 

يخ�شه - تنفيــذ هذا املر�شــوم، وُيعـمل 

يف  وُين�َشر  �شــدوره،  تاريــخ  من  بــه 

اجلريدة الر�شمية. جاللة امللك 

خالل ات�سال هاتفي بني نائب جاللة امللك ورئي�س وزراء �سريالنكا

تطوير م�سارات العمل امل�سرتك بني البلدين

جرى ات�شال هاتفي بني �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة نائب 

�شريالنكا  وزراء جمهورية  رئي�ص  راجاباك�شا  ماهيندا  ودولة  العهد  امللك ويل  جاللة 

الدميقراطية اال�شرتاكية ال�شديقة.

البلدين  بني  الثنائية  العالقات  اإليه  و�شلت  ما  ا�شتعرا�ص  مت  االت�شال  وخالل   

امل�شرتك  العمل  م�شارات  تطوير  موا�شلة  اأهمية  على  والتاأكيد  ال�شديقني،  وال�شعبني 

والبناء على ما حتقق على كل االأ�شعدة مبا يعود بالنفع واخلري على اجلميع ويحقق 

االأهداف املن�شودة.

فوز ثالث باحثات بحرينيات 

بجائزة ال�سيخ خليفة بن �سلمان العلمية

مركز  اأمناء  جمل�ص  اأعلن 

التابع  والطفل  املراأة  معلومات 

واالأمومة  الطفل  رعاية  جلمعية 

عن فوز ثالث باحثات بحرينيات 

باملراكز االأوىل يف م�شابقة جائزة 

املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ خليفة 

خليفة  اآل  حممد  بن  �شلمان  بن 

بني  من  ع�شرة  الثانية  العلمية 

الباحثني من داخل  عدد كبري من 

والتي  البحرين  مملكة  وخارج 

اختارت ق�شية البيئة عنواًنا لها 

لهذا العام.

يعلن  التي  اجلائزة  وتناولت 

امل�شتوى  على  �شنتني  كل  عنها 

البيئة  حتديات  االإقليمي، 

العربية،  املنطقة  يف  وم�شكالتها 

البيئة  مو�شوع  اأ�شبح  حيث 

املوا�شيع  اأهم  من  واحًدا  اليوم 

اهتمام  على  ا�شتحوذت  التي 

الدول قيادات و�شعوب.

فوز  اأن  اإىل  املجل�ص  واأ�شار 

البحرينيات الثالث باجلوائز لهو 

واالهتمام  الوعي  على  دليل  خري 

الق�شية  هذه  يوىل  بداأ  الذي 

والتاأكيد من قبل القيادة الر�شيدة 

على العناية بالبيئة وق�شاياها.

بنت  هند  ال�شيخة  واأعلنت   

رئي�شة جمعية  خليفة  اآل  �شلمان 

ورئي�شة  واالأمومة  الطفل  رعاية 

معلومات  مركز  اأمناء  جمل�ص 

املراأة والطفل عن الفائزات باملراكز 

حممود  مها  د.  وهم:  االأوىل؛ 

ال�شباغ التي قّدمت بحًثا بعنوان: 

دور اجلمعيات البيئية يف حماية 

الو�شع احلايل  البيئة اخلليجية: 

واآمنة  امل�شتقبلية،  والتطلعات 

جاء  ببحث  احلامد  عبدالرحمن 

يف  البيئة  حماية  عنوان:  حتت 

املقارن،  و  البحريني  الت�شريع 

و�شيخة اأحمد جا�شم العليوي مع 

بحث بعنوان: احلماية القانونية 

للبيئة من منظور دويل وعربي.

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بعث 

اإىل  تهنئة  برقية  البالد،  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

فخامة الرئي�ص هاجي جينغوب رئي�ص جمهورية 

بالده،  ا�شتقالل  ذكرى  مبنا�شبة  وذلك  ناميبيا، 

ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  فيها  جاللته  اأعرب 

لفخامته مبوفور ال�شحة وال�شعادة بهذه املنا�شبة 

امللك يهنــئ رئيـــ�س

 ناميبيـــا بــذكرى اال�ستقـــالل

رئي�س وزراء �سريالنكانائب جاللة امللك 

ا�شتقبل جواد بن �شامل العري�ص نائب رئي�ص جمل�ص 

الوزراء �شباح يوم اأم�ص يف مكتبه بدار احلكومة ال�شفري 

هيديكي اإيتو �شفري اليابان ال�شديقة لدى مملكة البحرين، 

وذلك مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله ك�شفري لبالده. 

الوزراء  جمل�ص  رئي�ص  نائب  رّحب  اللقاء  وخالل 

بال�شفري وقّدم له ال�شكر والتقدير على ما قام به من خالل 

الطيبة  العالقات  وتنمية  تعزيز  يف  الدبلوما�شي  عمله 

التي جتمع البلدين ال�شديقني على كل االأ�شعدة ورعاية 

امل�شالح امل�شرتكة، متمنًيا له التوفيق والنجاح فيما يوكل 

له من قبل بالده من مهام ر�شمية.

ا�ستقبل ال�سفري الياباين مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله.. العري�س:

عالقـــات طيبـــة مـــع اليابـــان على كل االأ�سعـــدة واملجــاالت

زيادة االإنتاج بواقع 50 مليون جالون يومًيا خالل العام 2022.. املبارك:

البحريـن حققـت اأهـداف التنمية يف توفري امليـاه

يحتفل العامل يف الثاين والع�شرين 

باليوم  عام  كل  يف  مار�ص  �شهر  من 

اجلهود  �شمن  وذلك  للمياه،  العاملي 

اأهمية  على  ال�شوء  لت�شليط  الدولية 

به،  املتعلقة  والق�شايا  العن�شر  هذا 

وبهدف تعزيز وتكاتف اجلهود الدولية 

لالأجيال  عليه  املحافظة  واالإقليمية يف 

احلالية وامل�شتقبلية.

�شوؤون  قال وزير  املنا�شبة،  وبهذه 

املبارك  نا�شر  بن  وائل  واملاء  الكهرباء 

جميع  �شاأن  �شاأنها  البحرين  مملكة  اإّن 

بكثري  اليوم  لهذا  تنظر  العامل،  دول 

الدويل  املجتمع  وت�شارك  االهتمام،  من 

جاءت  التي  املنا�شبة،  بهذه  االحتفال 

بناء على قرار من ِقبل اجلمعية العاّمة 

اأول  بها  االحتفال  اإذ مت  املتحدة،  لالأمم 

مرة يف العام 1993، ويف كل عام يتّم 

لت�شليط  باملاء  متعلّقة  ق�شّية  حتديد 

ال�شوء عليها.

واأ�شاف املبارك، »يعترب هذا اليوم 

منا�شبة عاملية لتعزيز اجلهود يف جمال 

الرتكيز  وين�شب  املائية،  اال�شتدامة 

االأ�شا�شي فيه على دعم الهدف ال�شاد�ص 

من اأهداف التنمية امل�شتدامة الذي يركز 

على اإتاحة املياه للجميع بحلول العام 

البحرين  مملكة  اأّن  م�شيًفا   ،»2030

حققت الهدف ال�شاد�ص يف توفري املياه 

لكافة املواطنني واملقيمني، وقد جاء ذلك 

بناء على خطط وجهود هيئة الكهرباء 

واملاء بناء على توجيهات احلكومة يف 

الفرتات املن�شرمة، من خالل اال�شتثمار 

يف  ال�شرب  ملياه  التحتية  البنية  يف 

و�شبكات  اإنتاج  حمطات  من  اململكة 

تطويرها  يتم  والتي  والتوزيع،  للنقل 

متما�شية  لتكون  م�شتمرة  ب�شورة 

وال�شكاين  العمراين  للنمو  ومواكبة 

االإنتاج  باأّن حجم  اململكة، مو�شًحا  يف 

اإىل 183 مليون جالون  اليومي ي�شل 

يومًيا و�شيتم زيادته بواقع 50 مليون 

جالون يومًيا خالل العام 2022.

ال�شيخ  �شّرح  اآخر،  جانب  من 

الرئي�ص  خليفة  اآل  اإبراهيم  بن  نواف 

باأّن  واملاء  الكهرباء  لهيئة  التنفيذي 

املياه  توفري  م�شتمرة يف  الهيئة  جهود 

اأّن  موؤكًدا  عالية،  وموثوقية  بجودة 

الهيئة �شعت اإىل زيادة وتعزيز القدرة 

املياه،  نقل  �شبكة  وتعزيز  التخزينية 

توفري  على  ذاته  الوقت  يف  وحر�شت 

احتياجات املواطنني واملقيمني كافة من 

امل�شاريع  يف  احتياجاتهم  تلبية  خالل 

ي�شهم  مبا  واخلدمية،  االإ�شكانيـــة 

اال�شرتاتيجية  االأهداف  حتقيـــق  يف 

على  املتنامي  الطلب  ملواكبــة  للهيئة 

خدمة املاء.

ال�سيخة هند بنت �سلمان

وزير الكهرباء
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ا�ستعر�ض م�ستجدات اأن�سطة »�سجّلي«.. الزياين ملتقًيا الكوهجي وعبدالأمري:

درا�سة اخليارات واملقرتحات ودعم امل�ساريع الإبداعية

والتجارة  ال�شناعة  وزير  ا�شتقبل 

وال�شياحة زايد بن را�شد الزياين مبكتبه �شباح 

الكوهجي،  اأحمد  حمد  النائب  من  ُكالً  اأم�س 

اأعرب  حيث  خليل،  عبداالمري  زينب  والنائب 

الوزير عن ترحيبه بالنواب، وا�شتعداد الوزارة 

لبحث ومناق�شة عدد من ق�شايا ال�شاأن العام، 

والتنموي،  االقت�شادي  بال�شاأن  واملتعلقة 

اإىل  »�شجلي«  اأن�شطة  م�شتجدات  وا�شتعرا�س 

والتن�شيق  التعاون  اأوجه  ا�شتعرا�س  جانب 

الت�شريعية  ال�شلطتني  بني  امل�شرتك  والعمل 

والتنفيذية.

�شكره  عن  الوزير  عرب  ذاته  ال�شياق  ويف 

اأحمد  حمد  النائب  من  كل  ابداه  ملا  وتقديره 

الكوهجي والنائب زينب عبداالمري خليل، يف 

�شبيل االرتقاء بالتنمية االقت�شادية، حيث اأكد 

�شبيل  يف  جهدا  تاألو  لن  الوزارة  باأن  الوزير 

املوؤ�ش�شات  ودعم  الوطني  باالقت�شاد  االرتقاء 

ال�شغرية واملتو�شطة وامل�شاريع االإبداعية.

بدرا�شة  �شتقوم  الوزارة  باأن  م�شيفاً 

النائبني،  من  املقدمة  واملقرتحات  اخليارات 

م�شرًيا يف ال�شياق ذاته على ا�شتعداد الوزارة 

الت�شريعية  لل�شلطة  وامل�شاندة  الدعم  لتقدمي 

العالقة  وذات  املعنية  االأخرى  اجلهات  ولكل 

يف مملكة البحرين، منوهاً اإىل اأهمية التن�شيق 

اجلهات  وكافة  الوزارة  بني  امل�شرتك  والعمل 

املعنية لتحقيق روؤى واإ�شرتاتيجيات احلكومة 

املوقرة ومبا ي�شب يف ال�شالح العام.

عبدالأمري اأكدت اأن الوزير اأبدى تعاونه التام.. الكوهجي:

اإعــادة درا�ســة الر�ســوم علــى امل�ساريـــع الإلكرتونيـــة

حمرر ال�شوؤون الربملانية:

 قال النائب حمد الكوهجي اإنه مت االتفاق خالل االجتماع الذي عقده 

اأم�س مع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة على اإعادة درا�شة فر�س 

الر�شوم على م�شاريع البيع باالإنرتنت وو�شائل التوا�شل االجتماعي، 

مب�شاريع  يتعلق  فيما  »�شّجلّي«  برنامج  �شمن  الت�شجيل  عملية  واأن 

الوقت  يف  اختيارية  �شتظّل  املنزل  من  والبيع  االجتماعي  التوا�شل 

يف  مميزات  اي  على  احل�شول  يف  الراغبني  لالأ�شخا�س  وذلك  احلايل 

هذا ال�شاأن.

واأ�شاف الكوهجي عقب اجتماعه اأم�س مع الوزير، »نقلنا �شكاوى 

ومالحظات املواطنني واأهمية عدم امل�شا�س بهذه الفئة املكافحة والتي 

تعمل لتح�شني حياتها املعي�شية، اأرزاق املواطنني وحياتهم املعي�شية مل 

ن�شمح بامل�شا�س بها«.

من جانبها قالت النائب زينب عبداالمري عقب لقائها مع الوزير اأم�س: 

»�شلمت الوزير عري�شة با�شم عموم امل�شاريع االلكرتونية املت�شررة من 

قرار �شجلي، حيث ابدى تعاونه التام م�شكوراً ووعد بدرا�شة اخليارات 

املمكنة للحفاظ على ا�شحاب امل�شاريع وعدم ت�شررهم، احد اخليارات 

ان يكون برنامج »�شجلي« اختياري ملن يرغب وقد وعد بدرا�شة القرار.

معهم  اننا  االلكرتونية  امل�شاريع  ا�شحاب  نطمئن  واأ�شافت: 

ون�شاندهم يف مواقفهم بعدم فر�س اأي ر�شوم عليهم.

10 نواب يقّدمون طلب مناق�سة عامة حول قرار »�سّجلي«
فاطمة �شلمان:

 

يف  عامة  مناق�شة  عقد  بطلب  نواب   10 تقدم 

وزارة  من  ال�شادر  القرار  ب�شاأن  النواب  جمل�س 

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة واملتعلق بال�شجالت 

ا  وخ�شو�شً »�شجلي«،  االفرتا�شية  التجارية 

والفئات  واالإدارية  املالية  باجلوانب  يرتبط  ما 

امل�شمولة يف القرار.

وجاء يف املذكرة االإي�شاحية للطلب اأنه ياأتي يف 

�شوء القرار ال�شادر من وزارة ال�شناعة والتجارة 

االفرتا�شية  التجارية  ال�شجالت  ب�شاأن  وال�شياحة 

مزاولتهم  يتم  جتارًيا  ن�شاًطا   39 ي�شمل  والذي 

عرب من�شات مواقع التوا�شل االجتماعي وما ترتب 

عليه من ردة فعل اأفراد املجتمع البحريني.

على  كبري  قطاع  ت�شرر  اإىل  املذكرة  واأ�شارت 

والذين  ال�شغرية  املنزلية  امل�شاريع  اأ�شحاب 

اأ�شا�شي  كم�شدر  امل�شاريع  تلك  على  يعتمدون 

للدخل ليتمكنوا من عي�س حياة كرمية يف ظل �شح 

الفر�س الوظيفية.

املناق�شة  بطب  املتقدمني  النواب  اأن  علًما 

الكوهجي،  حمد  قمرب،  عمار  النائب  هم:  العامة 

ه�شام  الدم�شتاين،  اأحمد  العبا�شي،  عي�شى  حممد 

الع�شريي، علي ا�شحاقي، عبدالرزاق حطاب، اأحمد 

االن�شاي، زينب عبداالمري، عمار البناي.

حممد بن عبداهلل: تعزيز خطط

 الأمن ال�سحي يف مواجهة فريو�ض كورونا

قام الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل 

اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة رئي�س 

لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني  الفريق 

تفقدية،  ميدانية  بزيارة  )كوفيد-19(  كورونا 

يف  اجلديد  التطعيم  مركز  اإىل  اأم�س،  �شباح 

جممع �شرتة التجاري للوقوف على اجلاهزية 

�شبكة  �شمن  بتد�شينه  اإيذاًنا  للمركز  العامة 

مراكز التطعيم يف اململكة.

ت�شري  للتطعيم  الوطنية  احلملة  اأن  واأكد 

التوجيهات  ووفق  لها  خمطط  هو  ما  بح�شب 

امللك  ال�شامية حل�شرة �شاحب اجلاللة  امللكية 

املفدى،  البالد  عاهل  اآل خليفة  بن عي�شى  حمد 

كورونا  لفريو�س  االآمن  التطعيم  بتوفري 

»كوفيد-19« واإتاحته جماًنا جلميع املواطنني 

يف  ال�شحي  االأمن  خلطط  تعزيزا  واملقيمني 

مواجهة فريو�س كورونا، اإذ ياأتي تد�شني مركز 

ا�شتكمااًل  التجاري  �شرتة  جممع  يف  التطعيم 

مبختلف  التطعيم  لتوفري  املبذولة  للجهود 

لالإجراءات  تعزيًزا  البحرين  الطبية يف  املراكز 

لفريق  الوطنية  اجلهود  �شمن  االحرتازية 

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  البحرين 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

كافة  على  اجلائحة  ملواجهة  الوزراء  جمل�س 

امل�شتويات.

لل�شحة،  االأعلى  املجل�س  رئي�س  واطلع 

خالل الزيارة، على التجهيزات القائمة ال�شتقبال 

املواطنني واملقيمني الراغبني يف احل�شول على 

التطعيم، وذلك بح�شور عدد من اأع�شاء الفريق 

كورونا  لفريو�س  للت�شدي  الطبي  الوطني 

للتطعيم،  الوطنية  احلملة  على  والقائمني 

الوطني  الفريق  من  امل�شتمرة  باجلهود  م�شيًدا 

الطبي وكافة الفرق امل�شاندة يف اإجناح احلملة.

15 األف اأرملة بينهن 799 امراأة دون �سن الأربعني

 عدد املطلقات البحرينيات »�سعف« املطلقني

�شارة جنيب:

املعلومات  هيئة  عن  �شادرة  ر�شمية  اإح�شائية  ك�شفت 

واحلكومة االإلكرتونية اأن عدد املطلقات البحرينيات بلغ 14 األف 

مقابل 7  الع�شرين،  �شن  بينهن 54 مطلقة دون  و441 مطلقة، 

اآالف و949 بحرينًيا مطلًقا. 

الزواجية  العام 2020 املتعلقة باحلالة  اإح�شائية  وبح�شب 

عدد  بلغ  فاأكرث،  �شنة   15 اأعمارهم  ترتاوح  ممن  للبحرينيني 

االأرامل 15 األف و596 اأرملة، بينهن 799 اأرملة عمرها اأقل من 

فوق،  فما  �شنة   60 اأعمارهن  اأرملة  و51  األف  و12  �شنة،   40

مقابل األفني و30 اأرمالً، اأكرث من ن�شفهم ممن 

تتجاوز اأعمارهم 60 �شنة فما فوق.

عدد  اأن  اإىل  االإح�شائية  واأ�شارت 

 172 يبلغ  »العزاب«  البحرينيني 

األًفا   78 واأن  عازًبا،  و273  األًفا 

لها  ي�شبق  مل  بحرينية  و224 

الزواج، واأن 50 األًفا و119 منهن 

فيما  فوق،  فما  �شنة   30 اأعمارهن 

الفئة  هذه  �شمن  الذكور  عدد  بلغ 

94 األًفا و49 بحرينًيا غري متزوج، 

اأعمارهم  و319  األًفا   227 بينهم 

30 �شنة فما فوق. 

ويبلغ اإجمايل عدد البحرينيني الذين تفوق اأعمارهم 15 �شنة 

495 األًفا و603 بحرينيني وبحرينيات، ويبلغ عدد الذكور 250 

األًفا و522 بحرينًيا، ويبلغ عدد االإناث 245 األًفا و81 بحرينية.

األًفا   283 املتزوجني  عدد  اإجمايل  يبلغ  لالإح�شائية  ووفًقا 

و314 متزوًجا ومتزوجة، بينهم 146 األًفا و494 من الذكور، 

و136 األًفا و820 من االإناث.

اأن  االإح�شائية  اأو�شحت  ال�شن،  بح�شب  للتوزيع  وبالن�شبة 

يبلغ  �شنة  بني 19-15  اأعمارهم  ترتاوح  الذين  املتزوجني  عدد 

يف  املطلقني  عدد  يبلغ  حني  يف  ومتزوجة،  متزوًجا   1140

ال�شريحة العمرية ذاتها 54 مطلقة ومطلق واحد.

وفيما يتعلق باحلالة الزواجية لغري البحرينيني من 

االأ�شخا�س  عدد  بلغ  فقد  املقيمني،  ال�شكان 

األف   359 الزواج  لهم  ي�شبق  مل  الذين 

األف   301 بينهم  متزوج،  غري  و254 

من  و511  األًفا  و57  الذكور،  من  و743 

األًفا   340 املتزوجني  عدد  وبلغ  االإناث، 

األًفا و629  و303 متزوجني، بينهم 235 

اإنثى، باالإ�شافة  اآالف و674  ذكًرا، و104 

اإىل األفني و594 مطلًقا، بينهم 765 ذكًرا، 

و1829 اإناًثا، و1608 اأرامل اأغلبهم من 

مقابل  اأرملــة،   1353 بواقع  االإنــاث 

255 اأرمالً.

الزياين يبحث اأوجه التعاون 

مع م�ساعد وزير اخلارجية امل�سري

الدكتور  اخلارجية  وزير  ا�شتقبل 

اأم�س،  الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف 

وزير  م�شاعد  اخلارجية،  وزارة  مبقر 

بوزارة  العربية  لل�شوؤون  اخلارجية 

العربية  م�شر  جمهورية  خارجية 

عثمان،  كمال  م�شطفى  يا�شر  ال�شفري 

بح�شور �شفري جمهورية م�شر العربية 

اأحمد  حممد  يا�شر  البحرين  مملكة  لدى 

�شعبان.

ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  وجرى 

امل�شار املتقدم للعالقات الثنائية الوطيدة 

وجمهورية  البحرين  بني مملكة  القائمة 

م�شر العربية ال�شقيقة وما تت�شم به من 

�شمول وتطور على خمتلف امل�شتويات.

اأوجه  تعزيز  �شبل  اجلانبان  وبحث 

واالرتقاء  امل�شرتك  والتن�شيق  التعاون 

باخلري  يعود  مبا  اأ�شمل  اأفق  نحو  به 

واملنفعة عليهما وعلى �شعبيهما، اإ�شافة 

النظر حيال  الروؤى ووجهات  تبادل  اإىل 

ومناق�شة  املنطقة،  يف  امل�شتجدات  اآخر 

والدولية  االإقليمية  الق�شايا  من  عدد 

حمل االهتمام امل�شرتك.

»اجلوازات«: ل حاجة للح�سور بوجود اخلدمات الإلكرتونية

اإىل  املراجعني  واالإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  �شوؤون  دعت 

وذلك  لها،  املخ�ش�شة  القنوات  عرب  اإلكرتونًيا  طلباتهم  تقدمي 

ل�شرعة اإجناز املعامالت وجتنًبا لالنتظار الطويل للح�شول على 

موعد.

وياأتي هذا التنويه بعد اأن لوحظ يف الفرتة االأخرية ازدياد 

عدد الطلبات التي يتم تقدميها من خالل مراكز اخلدمة، مما �شكل 

�شغًطا على نظام املواعيد؛ نظًرا اإىل اأن عدد املراجعني الذين يتم 

ا�شتقبالهم يف الفروع حمدود، كــما اأنه ميكن للمراجعني اإجنــاز 

للحــ�شور  احلــاجة  دون  وي�شر  �شهولة  بكل  معــامالتهم 

ال�شخ�شي ملراكز اخلدمة.
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اأول مركز متمّيز لطب وجراحة الأطفال يف البحرين بامل�شت�شفى امللكي للن�شاء والأطفال
واالأطفال  للن�شاء  امللكي  امل�شت�شفى  اأطلق 

لطب  التميز  مركز  الرفاع  يف   )RHWC(

م�شت�شفى  اأول  يجعله  ما  االأطفال،  وجراحة 

متعدد  االأطفال  طب  ق�شم  يقدم  خا�ص 

مملكة  يف  واحد  �شقف  حتت  التخ�ش�شات 

الردهة  يف  االفتتاح  حفل  اأقيم  البحرين. 

الدكتورة  رعاية  حتت  بامل�شت�شفى،  الرئي�شة 

مرمي عذبي اجلالهمة الرئي�ص التنفيذي للهيئة 

.)NHRA( الوطنية لتنظيم ال�شحة

واألقت الدكتورة مرمي اجلالهمة كلمة بهذه 

املنا�شبة »ب�شفتي جزًءا من افتتاح هذا املرفق 

اأ�شعر ب�شعادة  الفريد يف عيد االأم قبل عامني، 

مركز  اإطالق  يف  للم�شاركة  لعودتي  بالغة 

التميز لطب االأطفال. وقد قام امل�شت�شفى بعمل 

والدة  من 800  اأكرث  اإجراء  يف  بالثناء  جدير 

التوفيق يف جميع  حتى االآن، واأمتنى لهم كل 

م�شاعيهم امل�شتقبلية«. 

الرئي�ص  �شريفا�شتاف  روهيت  اأ�شاف  كما 

»قبل  االأطفال:  ورعاية  �شحة  ملركز  التنفيذي 

احلادي  يف  امل�شت�شفى  افتتاح  مت  عامني، 

واحتفاالً  االأم(،  )عيد  مار�ص  من  والع�شرين 

مبرور عام اآخر يف الذكرى الثانية لتاأ�شي�شه، 

املتميز  االأطفال  ورعاية  طب  مركز  افتتح 

يف  موؤخًرا  اأجنبت  عائالت  �شت  بح�شور 

امل�شت�شفى. لقد اأ�شفنا العديد من التخ�ش�شات 

لكنني  عام 2019،  امل�شت�شفى يف  اإطالق  منذ 

التميز  مركز  لكم  اأقدم  باأن  فخور  اليوم 

يف  واملتميز  االأهم  اإن  االأطفال.  لطبوجراحة 

مدار  على  االأطفال  اأطباء  توافر  الق�شم هو  هذا 

ال�شاعة طوال اأيام االأ�شبوع«.

ومن املقرر اأن يراأ�ص الق�شم الدكتور هيثم 

مركز  يف  االأطفال  طب  ا�شت�شاري  اخلواجة 

عاًما  من 21  اأكرث  مع  االأطفال  ورعاية  �شحة 

من اخلربة يف هذا املجال يف كل من القطاعني 

العام واخلا�ص. ي�شتعد الدكتور خواجة لتويل 

رعاية  جتاه  مهمة  م�شوؤولية  اأنه  ي�شعر  ما 

»نود  هيثم:  الدكتور  وقال  ال�شاملة.  املر�شى 

اإن�شاء  يف  �شاعدنا  من  كل  ب�شدق  ن�شكر  اأن 

متخ�ش�ص  مركز  االأطفال.  لطب  التميز  مركز 

البحرين  مملكة  يف  نوعه  من  وفريد  للغاية 

»�شنوا�شل  م�شيًفا:  اخلا�شة«.  القطاعات  يف 

امل�شي قدًما وحتقيق املزيد من االإجنازات«.

ت�شوير: ح�شن قربان

»بتلكو« تطلق »Red Box« لتعزيز تغطية الإنرتنت املنزيل

 »stc pay« عر�ض ح�شري مل�شتخدمي تطبيق

تعاون بني »stc« واجلامعة الأمريكية لدعم التعليم

يف  الرائدة  البحرين،   stc قامت 

بالتعاون  الرقمية،  التكنولوجيا  عامل 

البحرين  يف  االأمريكية  اجلامعة  مع 

تعمل  جامعة  اأول  وهي   ،)AUBH(

لدعم  اململكة،  يف  االأمريكي  بالنظام 

خالل  من  التعليمية  العملية  وتطوير 

خالل  ومن  الرقمية.  اخلدمات  ا�شتخدام 

هذا التعاون، تقوم اجلامعة بتقدمي عر�ص 

م�شتخدمي  من  اجلدد  للطالب  ح�شري 

تطبيق stc pay، اإذ �شتوفر مبلغ 1000 

دينار بحريني من اأق�شاطهم الدرا�شية لهذا 

تاريخ  حتى  العر�ص  و�شي�شتمر  الف�شل. 

15 اأغ�شط�ص.

قال  التعاون،  هذا  على  وتعليًقا 

التنفيذي  الرئي�ص  بانبيلة  نزار  املهند�ص 

�شعداء  »نحن  البحرين:   stc ل�شركة 

االأمريكية  اجلامعة  مع  �شراكتنا  بتعزيز 

خاللها  من  نهدف  والتي  البحرين،  يف 

خدمات  ا�شتخدام  وتعزيز  ت�شريع  اإىل 

الدفع الرقمية يف البحرين. كما نوؤمن باأن 

مهمتنا االأ�شا�شية تكمن يف توفري احللول 

رحلتهم  يف  الطالب  تدعم  التي  الرقمية 

التعليمية اجلامعية«.

الدكتورة  قالت  ال�شراكة،  وحول هذه 

املوؤ�ش�ص  الرئي�ص  �شاك�شتون،  �شوزان 

»يدعم  بالبحرين:  االأمريكية  للجامعة 

التعاون بني قطاعي االت�شاالت والتعليم 

اأ�شاليب  توفري  وهي  االأ�شا�شية،  مهمتنا 

هذه  متثل  اإذ  اململكة،  يف  املميزة  التعليم 

ال�شراكة مع stc البحرين اأهمية كبرية يف 

مالًيا  الطالب  دعم  اىل  الدائم  �شعينا  دعم 

ومعنوًيا يف جميع اأنحاء اململكة«.

اإطالق  بتلكو  �شركة  اأعلنت 

جهاز  وهو  منتجاتها،  اأحدث 

»Batelco Red Box« الذي يوفر 

لزبائن الفايرب املنزيل �شرعة فائقة 

وتغطية قوية ل�شبكة الواي فاي.

خدمة  توافر  اأهمية  ازدادت 

اإنرتنت ذات جودة عالية اأكرث من 

اأي وقت م�شى، اإذ اأ�شبح االأغلبية 

يعتمد عليها ملزاولة اأن�شطة العمل 

االإلكرتوين  والتعليم  املنزل  من 

الكثري  وغريها  اأونالين،  واللعب 

االإلكرتونية.  املعامالت  من 

م�شتخدمي  جميع  ويتطلع 

اأف�شل  على  للح�شول  االإنرتنت 

قد  اأنها  اإال  لل�شبكة،  واأداء  �شرعة 

وعدد  الراوتر،  جهاز  موقع  مثل  متعددة،  بعوامل  تتاأثر 

اجلدران  تاأثريات  اإىل  باالإ�شافة  االإنرتنت،  م�شتخدمي 

ال�شميكة واالأجهزة االإلكرتونية االأخرى.

جهاز  باإطالق  بتلكو  �شركة  قامت  ذلك،  على  وبناًء 

»Batelco Red Box« للتغلب على هذه العوامل، وذلك 

عرب تعزيز تغطية واأداء �شبكة االإنرتنت املنزلية حل�شول 

ا�شتخدام مثالية. ومن مميزات هذا  اجلميع على جتربة 

اإ�شافة  للزبائن  ميكن  اأنه  اجلهاز 

وذلك  املنزل،  يف  جهاز  من  اأكرث 

لتوفري  احلاجة  ح�شب  على 

يف  باالأخ�ص  متكاملة  تغطية 

امل�شاحات الوا�شعة. وعليه، ميتلك 

ت�شميم  احلرية يف  مطلق  الزبون 

مبنزله  اخلا�شة  االإنرتنت  �شبكة 

وحتقيق اأف�شل تغطية للواي فاي 

 Batelco Red« با�شتخدام جهاز 

Box« واحد اأو اأكرث.
مدير  عبداهلل  ميثم  واأو�شح 

بتلكو  لدى  امل�شتهلكني  قطاع  عام 

جهاز  باإطالق  بادرت  ال�شركة  اأن 

ا�شتجابة   »Batelco Red Box«

الزبائن،  ومقرتحات  لطلبات 

زبائننا  تواجه  التي  التحديات  اأبرز  »من  قائالً:  و�شرح 

يف خدمة االنرتنت هي عدم قدرتهم على احل�شول على 

اأنهم  وجدنا  لقد  باملنزل.  فاي  للواي  متكاملة  تغطية 

مت�شلون ب�شرعات اإنرتنت فائقة، ولكن اأثبتت الدرا�شات 

اأنحاء  جميع  اإىل  ت�شل  اأن  ميكن  ال  االإنرتنت  تغطية  اأن 

الرئي�ص  الراوتر  جودة  كانت  مهما  فّعال  ب�شكل  املنزل 

عالية، وباالأخ�ص يف امل�شاحات الوا�شعة«.

»البرتوكيماويات« ت�شت�شيف م�شت�شار جمل�ض التنمية القت�شادي

اخلليج  �شركة  ا�شت�شافت 

�شباح  البرتوكيماويات،  ل�شناعة 

مار�ص   21 املوافق  االأحد  يوم 

اجلاري، Iain Lindsay م�شت�شار 

جمل�ص التنمية االقت�شادي، وذلك 

م�شت�شاًرا  ملهامه  ت�شلمه  مبنا�شبة 

للمجل�ص. وقد اطلع خالل الزيارة 

على طبيعة عمل ال�شركة، وتعرف 

عن كثب على جودة املنتجات التي 

اأكرب  اإىل  بت�شديرها  ال�شركة  تقوم 

االأ�شواق العاملية.

لدى  ا�شتقباله  يف  وكان 

ال�شركة  جممع  اإىل  و�شوله 

عبدالرحمن  الدكتور  ال�شناعي 

وعدد  ال�شركة  رئي�ص  جواهري 

اإذ  التنفيذية،  االإدارة  اأع�شاء  من 

اإليه  ونقل  ال�شركة،  ب�شيف  رحب 

جمل�ص  واأع�شاء  رئي�ص  حتيات 

ال�شركة، معرًبا عن ترحيبه  اإدارة 

دون  �شت�شهم  التي  الزيارة  بهذه 

التعاون  عالقات  تعزيز  يف  �شك 

التنمية  وجمل�ص  ال�شركة  بني 

االقت�شادي.

وامتدح رئي�ص ال�شركة الروؤية 

فيما  البحرينية  للقيادة  احلكيمة 

االقت�شادي  النمو  بدعم  يتعلق 

من  والذي  وامل�شتدام  املتوا�شل 

حياة  بناء  يف  ي�شهم  اأن  �شاأنه 

ولعل  املواطنني،  لكافة  اأف�شل 

يبذلها  التي  اجلهود  يف�ّشر  ما  هذا 

اال�شتثمارات  بدعم  املوقر  املجل�ص 

وامتدح  املحلية.  الطاقات  وبناء 

احلثيثة  اجلهود  ال�شركة  رئي�ص 

بكل  يقودها  والتي  للمجل�ص 

جدارة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

رئي�ص  االأعلى  القائد  نائب  العهد 

�شموه  اختار  اإذ  الوزراء،  جمل�ص 

�شخ�شيات من املديرين التنفيذيني 

اأع�شاًء  ليكونوا  ال�شناعي  للقطاع 

وتاأتي  املجل�ص،  اإدارة  جمل�ص  يف 

الروؤية  لترتجم  اخلطوة  هذه 

الكبري  والتقدير  ل�شموه  الثاقبة 

دعم  يف  ال�شناعي  القطاع  لدور 

االقت�شاد الوطني.

ليند�شي  اإيان  اأكد  جانبه،  من 

والتن�شيق  التعاون  تعزيز  اأهمية 

االقت�شادي  التنمية  جمل�ص  بني 

اإىل  م�شرًيا  ال�شناعي،  والقطاع 

�شركة  متثلها  التي  املهمة  املكانة 

اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات، 

يف  اإ�شهاماتها  حيث  من  �شواء 

ال�شناعة اأو يف تنمية املجتمع، اأو 

فيما يتعلق بالتطور امل�شتمر الذي 

امل�شتويات،  جميع  على  ت�شهده 

املحلية  مكانتها  من  عزز  ما 

م�شيًفا  والعاملية،  بل  واالإقليمية، 

ي�شعى  التي  الوجهات  من  اأنها 

معها  التعاون  لزيادة  املجل�ص 

خدمة لالأهداف امل�شرتكة.

»�شتاربك�ض« ي�شتقبل ع�شاق القهوة بفرعه اجلديد يف »الليوان«

�شتاربك�ص« �شل�شلة 

على  الرائدة  املقاهي 

تفتتح  العامل  م�شتوى 

يف  اجلديد  فرعها 

م�شروع الليوان مبنطقة 

املحافظة  يف  الهملة 

والذي  ال�شمالية، 

امل�شاريع  اأحدث  ُيعد 

اال�شتخدامات  متعددة 

م�شتوى  على  الواعدة 

والذي  البحرين،  مملكة 

عقارات  �شركة  طّورته 

الهملة  مبنطقة  ال�شيف 

يف املحافظة ال�شمالية. 

مقهى  ويقع 

الليوان  �شتاربك�ص 

م�شتوى  على  -االأحدث 

على  البحرين-  مملكة 

مرًتا   220 م�شاحة 

بذلك  ليكون  مربًعا، 

اأول مقهى يفتتح اأبوابه 

م�شروع  يف  للجمهور 

الليوان.



05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Mon 22 Mar 2021  |  السنة 16  |   العدد 5581   |  االثنين 8 شعبان 1442هـ

»حقوق اإلنسان« و»هدرزفيلد« البريطانية 
تبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث��ت رئيس��ة المؤسس��ة الوطني��ة لحقوق اإلنس��ان 
ماري��ا خوري، خالل اس��تقبالها مدير المش��اريع بجامعة 
هدرزفيل��د البريطاني��ة  د.مصطف��ى القاض��ي، تعزي��ز 

التعاون المشترك.
وقدم��ت خ��وري خ��الل اللقاء، ال��ذي حضره مدي��ر إدارة 
بالمؤسس��ة لطيف��ة  والتدري��ب  القانوني��ة  الش��ؤون 
الجالهمة، نبذة عن دور المؤسس��ة وما تضطلع به من 
تعزيز لثقافة حقوق اإلنس��ان في البحري��ن عبر البرامج 
التدريبية والتثقيفية التي تقدمها المؤسسة بالشراكة 
مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات األكاديمية.

وتط��رق الطرف��ان إلى س��بل التنس��يق والتع��اون بين 
المؤسس��ة وجامع��ة هدرزفيل��د م��ن خالل وض��ع آلية 
مش��تركة للتعاون والتنسيق بين الجانبين، خاصة فيما 
يتعلق بالبناء المؤسسي المتمثل في تعزيز ونشر ثقافة 
حق��وق اإلنس��ان، حيث أك��دت خوري على دعم وتش��جع 

المؤسسة التام للمسيرة التعليمية واألكاديمية.
فيما ثّمن القاضي، إس��هامات المؤسسة وحرصها على 
تعزيز وتنمية ثقافة حقوق اإلنسان في البحرين، مؤكدًا 
رغبة الجامعة في التعاون بين الجانبين بما يس��هم في 

دعم وإثراء المسيرة األكاديمية المؤسسية.

 انطالق منتدى أنظمة األعمال 
الرقمية في جامعة البحرين اليوم

تنطل��ق في جامع��ة البحري��ن الي��وم، أعمال النس��خة 
الرابع��ة من منتدى أنظم��ة األعمال الرقمي��ة، برعاية 
رئي��س الجامعة د.ري��اض حمزة، على منص��ة التواصل 

اإللكتروني »تيمز«.
وقالت رئيس��ة اللجن��ة المنظم��ة للمنتدى، األس��تاذة 
المس��اعدة ف��ي قس��م نظ��م المعلومات بكلي��ة تقنية 
المعلومات د.نورة حس��ن الغتم، إن »المنتدى س��يبحث 
كيفية ترسيخ قيم ريادة األعمال التي تركز على الحلول، 
وتس��تثمر الفرص المتاحة التي وفرتها جائحة كوفيد 
19، م��ن أج��ل دعم الش��ركات الناش��ئة ف��ي البحرين، 
باإلضافة إلى االس��تفادة من الخبرات والتجارب الناجحة 

في ريادة األعمال الرقمية«. 
وأوضح��ت، أن المنتدى س��يناقش دور مجلس س��يدات 
أعمال دب��ي في دعم رائ��دات األعم��ال وتجربة جائحة 

كورونا، ودور التعليم العالي ف��ي تعزيز ريادة األعمال، 
وتجربة إنش��اء تطبيق »Kolibrie« لدع��م رواد األعمال 

في هولندا. 
خب��راء  سيس��تضيف  المنت��دى  أن  الغت��م  وأك��دت 
ومتخصصين م��ن مجلس دبي لس��يدات األعمال، ومن 
كلية لندن الجامعية، ومن جامعة تيلبورغ. وأشارت إلى 
أن المنتدى يش��كل فرصة مفتوحة للنق��اش والتباحث 
مع الطلب��ة والباحثين، ومع ورواد األعمال، ومؤسس��ات 

القطاعين: العام والخاص. 
ودع��ت الطلب��ة والباحثي��ن ورواد األعم��ال الرقمي��ة 
الناش��ئة، والمهتمي��ن الراغبي��ن في االس��تفادة من 
أعم��ال المنتدى كونه من الف��رص المهمة في جانب 
ريادة األعمال بوجود متخصصين ذوي خبرة طويلة في 

هذا المجال.

اطلع على التجهيزات القائمة الستقبال الراغبين بأخذ التطعيم

محمد بن عبداهلل يدشن مركز التطعيم في مجمع سترة التجاري
أجرى رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس الفريق الوطني 
الطب��ي للتص��دي لفي��روس كورون��ا )كوفي��د 19( الفريق 
طبيب الش��يخ محم��د بن عبداهلل آل خليف��ة، زيارة ميدانية 
تفقدية صباح أمس إلى مرك��ز التطعيم الجديد في مجمع 
س��ترة التجاري للوقوف على الجاهزية العامة للمركز إيذانًا 

بتدشينه ضمن شبكة مراكز التطعيم في المملكة.
وأك��د أن الحمل��ة الوطنية للتطعيم تس��ير بحس��ب ما هو 
مخط��ط لها ووف��ق التوجيهات الملكية الس��امية لحضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى، بتوفي��ر التطعيم اآلمن لفي��روس كورونا 
»كوفيد-19« وإتاحته مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين 
تعزيزًا لخطط األم��ن الصحي في مواجهة فيروس كورونا، 
حيث يأتي تدشين مركز التطعيم في مجمع سترة التجاري 
اس��تكمااًل للجه��ود المبذول��ة لتوفير التطعي��م بمختلف 
المراكز الطبي��ة في البحرين تعزيزًا لإلج��راءات االحترازية 
ضم��ن الجه��ود الوطنية لفري��ق البحرين بقي��ادة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء لمواجه��ة الجائحة على كافة 
المس��تويات. واطلع رئيس المجل��س األعلى للصحة، خالل 
الزي��ارة، عل��ى التجهي��زات القائمة الس��تقبال المواطنين 
والمقيمي��ن الراغبين ف��ي الحصول عل��ى التطعيم، وذلك 
بحض��ور عدد من أعض��اء الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا والقائمين على الحملة الوطنية للتطعيم، 
مش��يدا بالجهود المس��تمرة م��ن الفريق الوطن��ي الطبي 

وكافة الفرق المساندة في إنجاح الحملة.
 وأش��ار إلى الحرص الذي توليه البحرين للحفاظ على صحة 
وس��المة كافة المواطني��ن والمقيمين والحد من انتش��ار 
فيروس كورونا، والذي يتطلب اس��تمرار الوعي المجتمعي 
بتطبيق كافة اإلجراءات االحترازية بذات العزيمة واإلصرار 
للحف��اظ على ما تحقق من منجزات ولمواجهة أية تحديات 
أخرى.  وأكد أهمية االس��تمرار في تبادل الخبرات والتجارب 
ومواكب��ة جميع المس��تجدات فيم��ا يخ��ص كل اإلجراءات 
والجه��ود المبذول��ة للقضاء عل��ى فيروس كورون��ا والذي 
س��يكون ل��ه دور كبي��ر ف��ي تعزيز جه��ود التص��دي لهذه 
الجائحة، موضحًا أن المملكة تواصل جهودها الكبيرة للحد 

من انتش��ار الفيروس عب��ر مضاعفة تعزي��ز كل اإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية المتخذة الرامية لحفظ صحة 
وسالمة الجميع، مشيرًا إلى أن تدشين المركز الجديد يأتي 
في سياق الحرص على التسهيل على المواطنين والمقيمين 
بزي��ادة مراكز أخ��ذ التطعيم��ات. وأفاد الش��يخ محمد بن 
عبداهلل آل خليف��ة بأن البحرين وفرت التطعيمات بش��كل 
مجاني للمواطني��ن والمقيمين، وأج��ازت كذلك عدة أنواع 
م��ن التطعيمات بلغ عددها خمس��ة تطعيم��ات لحد اآلن 

حيث تأتي إجازة التطعيمات بناًء على دراس��ات مستفيضة 
ومتعمق��ة تق��وم به��ا الهيئة الوطني��ة لتنظي��م المهن 
والخدمات الصحية بمشاركة لجنة األبحاث السريرية ولجنة 

التطعيمات بوزارة الصحة، داعيًا الجميع للمبادرة للتسجيل 
في الحملة الوطنية للتطعيم وذلك للمساهمة في الجهود 

الرامية لحماية المجتمع من هذه الجائحة.

تدشين المركز الجديد تسهياًل على المواطنين والمقيمين

جهود مستمرة للفريق الوطني الطبي في إنجاح حملة التطعيم الوطنية

 القبض على امرأة سرقت »قطعة ذهب« 
من محل مجوهرات في جد حفص

ألق��ت مديرية ش��رطة محافظة العاصم��ة القبض على 
ام��رأة 52 عاما، إثر قيامها بس��رقة »قطعة ذهب« من 
محل للمجوهرات بمنطقة جد حفص، فيما قام أصحاب 
ثالثة محالت أخ��رى، بتقديم بالغ��ات ضدها في وقائع 

مماثلة.
وأوضح مدير عام مديرية شرطة العاصمة أن المديرية، 
وإث��ر تلقيها بالغ��ا من صاحب المحل، قامت بمباش��رة 
أعم��ال البحث والتحري والتي أس��فرت عن القبض على 
المذك��ورة، منوها إلى أنه جار اتخاذ اإلجراءات القانونية 

المقررة، تمهيدا إلحالتها إلى النيابة العامة.
في س��ياق متصل، وتعقيبا على تداول بعض حس��ابات 

وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي، ما يفيد دع��وة صاحب 
المحل للجاني إلى »ارجاع القطعة المسروقة قبل اتخاذ 
اإلج��راءات الالزمة«، أكدت الش��ؤون القانونية أن وزارة 
الداخلية هي الجهة المنوط بها ضبط الجرائم والقبض 
عل��ى مرتكبيها وجم��ع التحريات بش��أنها دون غيرها، 
وعل��ى كل من يتع��رض لجريم��ة أو يش��هدها، اللجوء 
ألق��رب مركز ش��رطة فورا ل��إلدالء بما لديه م��ن أقوال 
ومعلومات بشان الواقعة، داعية المواطنين والمقيمين 
إلى س��رعة اإلب��الغ عن الوقائ��ع وعدم اللجوء لوس��ائل 
التواصل االجتماعي وذلك حفاظا على أمنهم الشخصي 

وعلى األدلة والمعلومات المتعلقة بالواقعة.
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 م��ن أروع متع الحياة أن نكون أصحاب أيادي بيضاء معطاءة 
وأط��واق نج��اة لآلخري��ن نعينهم عل��ى نوائب األي��ام نجبر 
كس��رهم ونكفك��ف دمعهم ونخف��ف حزنهم ونمس��ح على 

رؤوسهم بحب وود.

 »كارفور« تجمع 44 ألف وجبة
لـ»حفظ النعمة« للحد من الهدر الغذائي

س��اهمت كارف��ور، الت��ي تملكه��ا 
وتديرها شركة »ماجد الفطيم« في 
البحرين، بجم��ع 44210 ألف وجبة، 
أي ما يعادل 44 طن��ًا من الوجبات، 
لصالح جمعية حف��ظ النعمة »أول 
بنك طع��ام في مملك��ة البحرين«، 
في إط��ار الش��راكة الت��ي تجمعها 
مع جمعية حف��ظ النعمة منذ يناير 

.2020
وتهدف الش��راكة إلى رفع مس��توى 
الوع��ي حول س��امة الغ��ذاء ودعم 
قضي��ة الح��د م��ن اله��در الغذائي 
ف��ي المملكة، ومس��اعدة العائات 

واألشخاص المحتاجين.
وت��م جمع الوجب��ات المحفوظة من 
جميع فروع كارف��ور البحرين، البالغ 
عددها 13 فرع��ًا، ويعد فرع كارفور 
في »سيتي سنتر« وكارفور في مجمع 
اإلنماء وفي جواد دوم باربار، الفروع 
األكثر مس��اهمة في توفير الوجبات 
المحفوظ��ة، حيث قدم ف��رع كارفور 
في سيتي س��نتر 19% من الوجبات، 
وفرع كارفور في مجمع اإلنماء %13، 
فيما قدم فرع كارفور في »جواد دوم 
بارب��ار« 12% من الع��دد اإلجمالي 

للوجبات المحفوظة. 
وتوف��ر »كارف��ور« فائ��ض الم��واد 
الغذائي��ة لصال��ح جمعي��ة حف��ظ 
النعم��ة، والت��ي س��يتم تس��ليمها 
المس��تفيدين  عل��ى  وتوزيعه��ا 
المبادرة  المعنيين. وستساعد هذه 
ف��ي تقليل كمي��ة اله��در الغذائي، 
وستس��اهم أيضًا في إح��داث تأثيٍر 

إيجابي على البيئة والمجتمع.
وق��ال مدي��ر كارف��ور البحرين لدى 

»ماج��د الفطي��م للتجزئ��ة« جيروم 
عقل: »نحن س��عداء، بهذه الشراكة 
الممي��زة، والتي تتناغ��م مع عملنا 
لتحقي��ق  المعايي��ر  إرس��اء  عل��ى 
السياس��ات  وتطبي��ق  اإلس��تدامة 
المس��ؤولة التي تساهم في تنمية 

المجتمع المحيط«.
وأوض��ح، أن��ه وانطاق��ًا من ش��عار 
كارفور »منك��م وإليكم«، نهدف من 
خال هذه الش��راكة الت��ي تجمعنا 
مع جمعية حف��ظ النعمة على الحد 
من هدر الطعام، حيث يتم التنسيق 
م��ع الجمعي��ة الت��ي تعم��ل وف��ق 
نظام عملي حثي��ث لجمع المنتجات 
الغذائية والزراعية القابلة للتلف كل 
يوم، في ظل االلتزام التام بمعايير 
النظافة. وبع��د جمع الوجبات يقوم 
الجمعية بتوزيع  ل��دى  المتطوعون 
األطعم��ة عل��ى األس��ر المحتاج��ة 

والعمال في مجتمع البحرين«. 
وقال عقل: »نهدف إلى اس��تمرارية 
ه��ذه الش��راكة م��ع جمعي��ة حفظ 
النعم��ة وتوس��يع نطاقها بش��كٍل 
أكبر ف��ي الع��ام 2021، م��ن خال 
المس��اهمة في تقديم وجبات أكثر 
من العام السابق للعائات واألفراد 
الجهود  في  والمساعدة  المحتاجين 
المبذولة للحد من هدر الطعام في 

مملكة البحرين«.
الرئي��س التنفي��ذي لجمعية حفظ 
النعمة أحمد الكويتي قال: »سعداء  
بشراكتنا مع كارفور البحرين، والتي 
أثم��رت بش��كٍل كبي��ر ف��ي تحقيق 
أه��داف الجمعية للحد م��ن ظاهرة 
هدر الطعام، وتوفير الدعم الغذائي 
لألسر المس��تفيدة، وس��نعمل من 
أجل إنجاح واس��تمرار هذه الشراكة 

لخير مملكتنا الغالية«.

وتمكن��ت جمعي��ة حف��ظ النعمة، 
م��ن جم��ع 1.393.638 وجب��ة من 
الوجبات المحفوظة من العديد من 
المنظمات والشركات، منذ تأسيس 
الجمعية في الع��ام 2014. وقامت  
كارف��ور البحري��ن بتوفي��ر 3% م��ن 
الع��دد اإلجمالي م��ن الوجبات منذ 

بدء الشراكة في العام 2020.

أحمد الكويتي

جيروم عقل

»السلمانية« يحتفي بعيد األم 
بإهداء الورود لألمهات الجديدات

ف��ي لفته جميل��ة احتفل فريق م��ن الك��وادر الطبية بمجمع 
الس��لمانية الطبي، بمناس��بة عيد األم، بتوزيع��ه باقات من 
الورود مع رس��ائل تهنئة خاصة للمريضات في قس��م النساء 
والوالدة، وذلك تقديرًا واحتفاء بدورهن في المجتمع واألسرة، 
حي��ث حرص��ت إدارة المجمع عل��ى تقديم التهنئ��ة لامهات 

الجديدات وتقديرهن من خال رسم البهجة على قلوبهن.
وتق��دم الرئي��س التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومية أحمد 
األنص��اري بأحر التهان��ي لألمهات الجدد بمناس��بة عيد األم 
متمني��ًا لهن دوام الصح��ة والعافية، مؤك��دًا أن إدارة مجمع 
الس��لمانية الطبي ال تأل��و جهدًا في تقدي��م أفضل الخدمات 
الطبية والجراحية وأنها مس��تمرة في تطوير كافة القطاعات 
الطبية بالمس��توى الذي يلي��ق بالمملكة وبما يتناس��ب مع 

الخدمات الطبية العالمية.
وقال: »ننتهز هذه المناسبة ذات المعاني اإلنسانية العالية، 
لنرفع التهنئة العطرة إلى س��مو األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف��ة، قرين��ة عاه��ل الباد المف��دى، رئيس��ة المجلس 
األعل��ى للم��رأة، ونهنئ كل األمه��ات في البحري��ن والعالم، 
ونخص بالتهنئة األم البحرينية والمقيمة لدورها المش��هود 
في تنش��ئة األجيال وغرس القيم في نفوس األبناء، والتهنئة 
موصولة لألم العاملة في كل القطاعات وخصوصًا في المجال 

الصحي«.
إلى ذلك تقدمت أمهات المس��تقبل بجزيل الش��كر والتقدير 
إلدارة مجمع الس��لمانية الطبي والطاق��ِم الطبي لهذه اللفتة 
الطيبة التي تدعم المرضى معنويًا وتس��اهم في اس��تكمال 

عملية الشفاء والتعافي.

»المحرق الخيرية« تهدي نورة 
بنت خليفة درع الجمعية

أه��دى رئيس مجل��س إدارة جمعي��ة المح��رق الخيرية صاح 
بوحس��ن درع الجمعي��ة إل��ى رئيس مجلس إدارة ش��ركة ميد 
بوينت الش��يخة نورة بنت خليفة آل خليف��ة، معربًا عن جزيل 
التقدير واالمتنان لها على حس��ن تعاون ش��ركة ميد بوينت 
الدائم م��ع جمعية المحرق الخيرية، مؤك��دًا أن هذا التعاون 
يجسد إيمان ميد بوينت بالعمل الخيري وأهميته في المجتمع 

وحرصها على دعمه.
وعبر بوحس��ن عن عميق شكر جميع منتسبي جمعية المحرق 
الخيرية لقيام ش��ركة ميد بوينت بإدارة اجتماعات وانتخابات 
الجمعي��ة العمومية للجمعية من خال االتصال المرئي بكل 
كفاءة واقتدار، مش��يرًا إلى أن ذلك كان له أكبر األثر في عمل 
الجمعية وديمومته وتقدم��ه وازدهاره في ظل هذه الظروف 
الصعبة، مؤكدًا حرص جمعي��ة المحرق الخيرية على االرتقاء 
بكاف��ة أط��ر التعاون المثمر مع ش��ركة ميد بوين��ت، متمنيًا 

لجميع القائمين على الشركة بدوام التوفيق والنجاح.

فوزي كانو: تبني المشاريع الخيرية وتخلد ذكرى الراحلين

»البحرين الخيرية« تطلق 3 جوائز بـ20 ألف دينار
أطلق��ت جمعية البحري��ن الخيرية، 
3 جوائ��ز لتش��جيع العم��ل الخيري 
تبل��غ قيمتها 20 ألف دينار في إطار 
حرصها على تبني المشاريع الخيرية 
الت��ي تخ��دم المجتمع��ات وتعود 

بالنفع عليها.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الجمعية 
الوجيه فوزي أحمد كانو، عن إطاق 
وس��ام أحمد بن علي كان��و للتميز 
ف��ي العم��ل الخي��ري وه��ي تخليد 
لذك��رى الوال��د الكري��م رحمة اهلل 
عليه، وجائزة عبد اهلل بن علي كانو 
لإلعام التطوع��يّ والخيرّي، تخليدا 
لذكرى عب��داهلل بن علي كانو رحمة 
اهلل عليه، وجائزة يوس��ف بن أحمد 
بن علي كان��و للتعري��ف باألعمال 
الخيرية والتطوعية، تخليدا لذكراه 

رحمة اهلل عليه.
وأش��ار إل��ى أّن مث��ل ه��ذه الجوائز 
من ش��أنها أن تحفز على التنافس 
الشريف في العمل الخيري وتحسين 
الجمعية  ح��رص  مبين��ا  خدمات��ه، 
على العناي��ة بقطاع العمل الخيري 
وتش��جيع القائمي��ن عليه منظمات 

وأفرقة وأفرادا. 
فيم��ا قال أمي��ن ع��ام الجمعية د. 
حس��ن كم��ال إّن »الجوائ��ز، تجّدد 
حرصنا على الوفاء لآلباء المؤسسين 
للجمعي��ة ولرم��وز العم��ل الخيري 

واإلنس��اني في البحرين، وتتماشى 
وأهدافه��ا  الجمعي��ة  رؤي��ة  م��ع 
ف��ي نش��ر ثقاف��ة العم��ل الخيري 
والتطوع��ي، وتخليدا لجهود كوكبة 
من رج��ال العمل الخي��ري والوطني 
من عائلة كانو الكرام الذين دخلوا 
بّوابة اإلنس��انية من بابها الواسع، 

وتخليدا لذكراهم العطرة«.
وأضاف أن »وس��ام أحمد علي كانو 
للتميز في العمل الخيري«، البالغة 
جائ��زة  س��يكون  دين��ار،  آالف   10
س��نوية عب��ارة عن مكاف��آت مالية 
والجمعي��ات  المؤسس��ات  لدع��م 
الخيري��ة والتطّوعية ف��ي البحرين، 
ولدعم العاملين في القطاع الخيري 

التطّوعّي واإلنساني بالباد.
وتمن��ح ه��ذه الجائ��زة إل��ى أولئك 
الذي��ن يقدمون مش��اريع وخدمات 

متميزة ف��ي قطاع العم��ل الخيري 
داخ��ل المملك��ة في هذه النس��خة 
األولى م��ن الجائزة تش��جيعا لهم 
التطّوعية من  لجهوده��م  ودعم��ا 
أج��ل االس��تمرار في خدم��ة الوطن 

واإلنسانية.
تحفي��ز  إل��ى  الجائ��زة  وته��دف 
والجمعي��ات  الخيري��ة  المنظم��ات 
والف��رق التطوعي��ة عل��ى اإلب��داع 
واالبت��كار والتميز في خدمة العمل 
الخيري اإلنساني، واستنهاض همم 
من لديهم القدرة على اإلسهام في 
دعم العمل الخيري واإلنس��اني في 
البحرين، وإبراز التجارب الرائدة في 
مج��ال األعمال التطوعي��ة الخيرية 
المتميزة، ونش��رها لتك��ون قدوة، 
في  اإلبداعية  باألعم��ال  واالرتق��اء 
نشر ثقافة العمل الخيري والتشجيع 

عليه.
أم��ا جائزة عب��د اهلل بن عل��ي كانو 
لإلعام التطوع��يّ والخيرّي والباغ 
قيمته��ا 5 آالف ألف دين��ار، فتعتبر 
المب��ادرات  م��ن  جدي��دة  مب��ادرة 
النوعي��ة للجمعي��ة، تواص��ل م��ن 
الحكوم��ي  العم��ل  رف��د  خاله��ا 
وإس��هامات القط��اع الخ��اص ف��ي 

التنمية الشاملة للبحرين.
العم��ل  ثقاف��ة  لنش��ر  وته��دف 
العاملين  الخي��ري، وتقدير جه��ود 
التطوع��ي،  اإلع��ام  مج��ال  ف��ي 
التشجيع على توثيق العمل الخيري 
والتطوعّي ونش��ره بوسائل اإلعام 
المختلف��ة، ورف��د جه��ود اإلع��ام 
العمومي والخاص في نش��ر ثقافة 
العم��ل التطوعي والخي��ري، ودعم 
المؤسس��ات واألف��راد ف��ي تطوير 

العمل الخيري والتطوعي.
أما جائزة يوس��ف بن أحمد بن علي 
كانو، للتروي��ج والتعريف باألعمال 
الخيري��ة والتي تبل��غ 5 آالف دينار، 
فتهدف التشجيع على العمل الخيري 
المؤسس��ات  دع��م  والتطوع��ّي، 
واألفراد في تطوي��ر العمل الخيري 
والتط��وع، ورفد عمل المؤسس��ات 
التنمي��ة  مج��ال  ف��ي  الحكومي��ة 
االجتماعية، تقدير جهود العاملين 

في المجال التوعي واإلنساني.

برعاية »الحواج« و»فخرو لإللكترونيات«

 »النرويجية الدولية للعدالة والسالم« 
تكّرم األمهات المثاليات

نظمت الجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسام 
ف��ي البحري��ن وبرعاي��ة مجموع��ة الحواج وش��ركة 
فخرو لإللكترونيات، حف��ا خارجيا لتكريم مجموعة 
م��ن األمهات المثالي��ات من فئ��ة األرامل ومرضى 
الس��رطان وأمهات العاملين في الصفوف األمامية 
وذلك بمناس��به يوم األس��رة وس��ط أج��واء مليئة 

بالفرح واإليجابية.
وأكد فري��ق العمل، أن مب��ادرة االحتفال باألمهات 
المثاليات تأتي مواصلة للدور االجتماعي واإلنساني 
للجمعي��ة والتأكي��د على دور األم ف��ي غرس القيم 
النبيلة في نفوس��هم واالهتم��ام بدورها الكبير في 

صناعة المجتمع.
وأش��ار إلى أن هذه الفعالية جاءت هذه الس��نة في 
ظ��روف اس��تثنائية ولكن��ه بفضل م��ن اهلل تعالى 

تمكنوا من إقامتها بشكلها الخاص من خال اتباع 
كاف��ة التدابي��ر الوقائية وتنفيذ توصي��ات الفريق 
الوطني الطبي لتصدي فيروس كورونا )كوفيد�19(.
من جهته��ن، أكدت األمهات المش��اركات عن بالغ 
س��عادتهن به��ذا التكريم وع��ن ش��كرهن الكبير 

للجهات المهتمه ب��دور المرأة واألم البحرينية، وما 
تبذله من جهود عظيم��ة لارتقاء مع المجتمع في 

كافة المجاالت.
وت��م تكري��م األمه��ات المثالي��ات باإلضاف��ة إلى 

المشاركين والمنظمين لمساهمتهم البناءة.
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اختراق

فالش ميموري

زرع الوازع والمراقبة وجدولة ساعات االستخدام

مدبولي: إدمان األطفال على األجهزة واأللعاب 
اإللكترونية يضر بالصحة النفسية والجسدية

ق��ال الخبي��ر واالستش��اري بالتربي��ة الخاصة 
األجه��زة  اس��تخدام  »إن  مدبول��ي:  أس��امة 
واأللعاب اإللكترونية بالنس��بة للطفل يحتاج 
لعدة مهارات، منها القدرة على فصل األصابع 
عن بعضها بالش��كل الصحي��ح، والقدرة على 
استخدام يديه بتآزر حركي مناسب فهو بحاجة 
إل��ى حمل الجه��از أو تثبيته بيد ويس��تخدمه 
بالي��د األخرى، وأن تكون حاس��ة اللمس لديه 
جي��دة بحيث يتمكن من تحري��ك إصبعه على 
الشاش��ة، وتنمية مهارات التفكير العليا وحل 
المش��كالت مثل اإلمساك بالقلم والكتابة به، 

وربط الصوت بالصورة«.
وبي��ن أن م��ن اآلث��ار الس��لبية التأثي��ر عل��ى 
الذاكرة على المدى الطويل، وخفض معدالت 
التركي��ز، وزي��ادة الضغط العصبي كالتش��نج 
في عضالت العنق، باإلضافة إلى المس��اهمة 
في انطواء الطفل حي��ث يصبح المخ غير قابل 
الس��تيعاب المعلومات ومعالجتها مما يؤدي 
إل��ى اضطراب في اكتس��اب مه��ارات التعليم 
الس��لوكية واالجتماعية، كما أن االس��تعمال 

المتزايد لهذه التكنولوجيا قد يزيد من صفات 
التوحد واالنعزال وقلة التواصل مع الناس.

وذكر أن الجلوس المستمر لفترات طويلة على 
األجهزة اإللكترونية قد يؤدي إلى زيادة الوزن، 
مش��يرًا إلى أن اإلدمان على ه��ذه التكنولوجيا 
قد يؤدي إلى نوب��ات صرعية، وجفاف وإجهاد 
العين المستمر ذلك ألن هذه األجهزة تنبعث 
منها إشعاعات تس��بب رؤيا ضبابية وألمًا في 
العين ودموعًا مستمرة، كما يؤدي إلى التأخر 

في النش��اطات البدنية واأللعاب اليدوية التي 
تنمي م��ن مهارات الطفل، إل��ى جانب فقدان 
الق��درة عل��ى التواصل م��ع العائل��ة وأقرانه 
وجه��ًا لوجه. وأض��اف أن »اإلدم��ان قد يؤدي 
أيض��ًا لزيادة العن��ف عند األطف��ال والعدوان 
وضرب األخوة الصغار وعدم س��ماع اإلرشادات 
والتمرد على األس��رة وتقليد ألعاب المصارعة 
وتطبيقها بالواقع، كما يس��بب اضطرابات في 
النوم وصعوب��ة في التركي��ز وصداعًا وضعفًا 

في الذاكرة وقلقًا وتوترًا، فضاًل عن المش��اكل 
الصحية وآالم أس��فل الظه��ر وآالم في الرقبة 
وضعف في عض��الت المثانة والتبول الالإرادي 
وإمساك بس��بب الجلوس المستمر وكسل في 
العضالت«، الفتًا إلى أن االس��تخدام المستمر 
لهذه األجهزة اللوحية قد يؤدي كذلك إلى إلى 

إهمال الدراسة وضعف التحصيل العلمي.
وتح��دث مدبول��ي عن حل��ول هذه المش��اكل 
وقال: »يج��ب زرع الوازع داخل الطفل وتنبيهه 
وتوجي��ه  المخاط��ر،  ه��ذه  كل  إل��ى  الدائ��م 
الطفل إلى ضرورة س��ؤال أهله قبل استخدام 
برنام��ج أو موقع جدي��د، والمراقب��ة بطريقة 
تجع��ل الطف��ل ي��درك أن��ك تراقب��ه لتحميه 
وجعل��ه يش��اركك تجاربه عن طريق الس��ؤال 
الدائم والتأكد من أن كل ش��يء يفعله جيدًا، 
وجدول��ة س��اعات االس��تخدام والتفريق بين 
ساعات اللعب وساعات اس��تخدام هذا الجهاز 
للدراسة، فمثاًل منع الطفل من اللعب في أيام 
الدراسة والسماح له باستخدامه أيام اإلجازات 
األس��بوعية مثاًل أو الس��ماح للطفل حين يكبر 

باستخدام الجهاز للتواصل مع أصدقائه لمدة 
ساعة مثاًل يومين في األسبوع«.

وتابع:»يج��ب وضع كلمة س��ر لجعل األطفال 
يدرك��ون أن��ه يج��ب أن يع��ودوا إلي��ك عن��د 
اس��تخدام الجه��از، وأخ��ذ نس��خة احتياطي��ة 
بش��كل دوري، وع��دم حفظ بيانات ش��خصية 
أو أرق��ام بطاقات االعتم��اد إن أمكن في هذه 
أو  القي��ود  واس��تخدام خصائ��ص  األجه��زة، 
 »Parental control« »خاصية »قيود األه��ل
لمنع الطفل من الدخول على بيانات أو برامج 
 Wi-Fi �معين��ة أو العب��ث، كما يجب قف��ل ال
أثناء اس��تعمال الطفل لتقليل الموجات بقدر 
المس��تطاع، ويجب التواصل م��ع الطفل أثناء 
اس��تخدام »اآليباد« والنظر إلى عيني األطفال 
وذل��ك ف��ي كل المه��ارات التي تق��وي التآزر 
البص��ري الحرك��ي، ويج��ب أن يالمس جس��م 
الطفل األرض حتى تخرج الشحنات من الجسم 
بس��رعة، وال بد من تواجد األهل مع أطفالهم 
لتوجيههم وتوعيتهم بالمادة المس��تخدمة 

وأيضًا االستخدام الصحيح لهذه األجهزة«.

الفرق بين نظام تشغيل IOS واندرويد
ُتع��ّد أنظمة التش��غيل أندروي��د وios، من 
األنظم��ة األكثر اس��تخدامًا ف��ي تكنولوجيا 
الهواتف الذكية واألجهزة المحمولة، ويجب 
اس��تخدام نظ��ام التش��غيل المناس��ب مع 

االحتياجات الشخصية لكل فرد.
يذك��ر أن نظ��ام التش��غيل ios ه��و نظ��ام 
تش��غيل م��ن ش��ركة آب��ل، ويس��تخدم في 
أجه��زة األيف��ون واأليباد واأليب��ود، ويعمل 
مع أوام��ر التطبيق��ات الموج��ودة في هذه 
األجهزة، ويع��رف نظام التش��غيلios بأنه 
سريع وبسيط في االس��تعمال، وضد الماء، 
وينتج عنه حرارة أقل، وشاشة تدعم اللمس 
وجودة كاميرا ممتازة وإن كان الميغابكسل 
أق��ل وهي م��ن أه��م العوامل الت��ي تصنع 

الفرق.
كما ت��م تطوير نظ��ام التش��غيل أندرويد، 
بواس��طة ش��ركة جوجل ويتمي��ز بأنه يوفر 
الكثير من خدمات تطبيقات جوجل المثبتة 
على تل��ك األجهزة ويدعم احتياجات العديد 

من المستخدمين، ومن مميزاته أنه يمتلك 
واجهة محس��نة مع مجموعة من الرموز في 
القائمة، يتكيف مع الرسومات عالية الجودة 
ثنائية وثالثية األبعاد، يدعم تعدد المهام 

أي يس��مح بتش��غيل العديد من التطبيقات 
في نفس الوقت، يدعم العديد من اللغات، 
يوفر نظام رس��ائل الوسائط، يدعم معظم 

تنسيقات وسائط الصوت والفيديو.

أنظمة UX هي اختصار User Experience وهي 
عبارة عن تجربة المستخدم للتطبيقات 

وكيفية تفاعلها مع هذه التطبيقات.

 User Interface بأّنها هي اختصار UI أنظمة
وهي عبارة عن إنشاء واجهات للبرامج أو 

األجهزة المحوسبة بأشكال وأساليب مميزة.

 software بأنها اختصار SDKتعرف الـ
Development Kit وهي عبارة عن مجموعة 

أدوات يتم استخدامها من قبل المبرمجين 
إلنشاء برامج تعمل على نظام تشغيل 

أندرويد.

ُيعّرف الـModulation أو التضمين على أنه 
عملية تحويل البيانات إلى موجات راديوية 

بإضافتها إلى اإلشارة الناقلة اإللكترونية أو 
الضوئية، حيث يكون لإلشارة الناقلة شكل 

موجي ثابت.

يعد الجدار الناري نظامًا يفرض قوانين 
خاصة للدخول بين شبكات الحاسوب ويضع 
سياسات ليسمح بالمرور بين هذه الشبكات.

)Internet of things) IOT

عب��ارة عن إنترنت األش��ياء واقت��رح أول مرة في ع��ام 1999، 
ويمكن من التواصل الداخلي أو الترابط بين األش��ياء المادّية 

وأجهزة الحوسبة.
ويمك��ن تفس��ير إنترن��ت األش��ياء بأنه ق��درة األجه��زة على 
التواصل والتنسيق فيما بينها من خالل شبكة اإلنترنت بحيث 
تقوم بجميع األمور بدون أي تدخل بشري معتمدة بشكل كبير 
على البيانات الضخمة، والذكاء االصطناعي، وشبكة اإلنترنت.
وتتضم��ن األدوات الخاص��ة باالتص��ال ف��ي إنترنت األش��ياء 
معّداٍت حاس��وبيٍة تش��مل معالجاٍت مع برمجٍة مضمنٍة توّجه 
عملهم وحساس��اٍت تجمع أنواعًا مختلفًة م��ن القراءات درجة 
الحرارة، والرطوبة، والضوء، والحركة، والمنس��وب الكيميائي، 
ومع��دل ضربات القلب، وحركة الجس��م، باإلضافة إلى أجهزة 
اتصاٍل تقوم بإرسال واستقبال اإلشارات، وتعمل هذه األجهزة 
معظ��م األحي��ان بواس��طة برمجياته��ا أو برامجه��ا الثابتة 
نة داخلها، كما تستطيع تحميل العديد من العمليات  المضمَّ
ومعالجته��ا عن طري��ق البرمجيات المعتمدة على الحوس��بة 
الس��حابية عبر اإلنترنت التي تس��تطيع معالجة كمٍّ كبيٍر من 

البيانات.

 سامسونج جالكسي
تاب 6 أفضل جهاز لوحي في 2021

يعتبر سامس��ونج جالكس��ي تاب 6 أفضل حاس��وب لوحي يعمل بنظام 
أندروي��د، بفضل وجود كاميرا خلفية مزدوجة العدس��ة يمكنها التقاط 
مقاطع فيدي��و بدقة 4K وبمعدل 30 إطارًا ف��ي الثانية، ومعالج متطور 

وسريع.
كم��ا يتميز الجهاز بمس��احة تخزين داخلية كبيرة تص��ل إلى 256 جيجا 
بايت وذاكرة وصول عشوائي تتيح لك تعددًا للمهام بسهولة، باإلضافة 
إلى شاش��ة AMOLED هي األفضل في فئتها، مع بطارية قوية تصمد 

الستخدام يوم كامل، وقلم S Pen مدمج بالجهاز، ومتوفر بعدة ألوان.
ويبل��غ وزن الجهاز 420 جرامًا ومقاس الشاش��ة 10.5 بوصة بأبعاد 5.7 
*159.5*244.5 ملم، ودقة الشاش��ة وذاكرة الوصول العشوائية 6 أو 8 
جيجا بايت، والمعالج س��ناب دراج��ون 855، وبطارية 7.040 مللي أمبير 
ومس��احة التخزين 256/128 جيجا بايت، وكاميرا أمامية 8 ميجا بكسل 

ويبدأ سعره من 550 دوالرًا.

 إطالق مجلس »إن جي إن« 
للتوعية باألمن السيبراني في البحرين

أطلق��ت ش��ركة »إن ج��ي إن« العالمي��ة ألنظم��ة 
المعلومات المتكاملة مجلس »إن جي إن« كمنصة 
لنش��ر وتعزيز الوع��ي باألم��ن الس��يبراني لألفراد 
والمؤسسات في البحرين، حيث يشمل هذا المجلس 
االفتراضي ندوات وورش عمل عبر اإلنترنت يتحدث 
فيه��ا نخب��ة م��ن الخب��راء والمختصين ح��ول أهم 
موضوع��ات األمن الس��يبراني وموضوع��ات تقنية 

المعلومات وأكثرها شيوعًا.
ويعمل مجل��س »إن جي إن« على تثقيف المعنيين 
في القطاع العام والخاص واألفراد بشأن التهديدات 
الس��يبرانية المحتمل��ة التي يمك��ن أن يواجهوها 
عب��ر اإلنترنت، باإلضافة إلى أهمي��ة فهم أدوارهم 
ومس��ؤولياتهم الفردية إلنش��اء فض��اء إلكتروني 
أكثر أمان��ًا. ويدعم ه��ذا المجلس توج��ه البحرين 

نح��و التحول الرقمي، والتنوي��ع االقتصادي، وزيادة 
االس��تثمار ف��ي مجال البني��ة التحتي��ة لتكنولوجيا 
المعلوم��ات واالتصاالت، وتبن��ي التقنيات الحديثة 

مثل الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي.
كم��ا يعمل مجل��س »إن جي إن« عل��ى تعزيز وعي 
الناش��ئة بالتوج��ه نح��و دراس��ة مج��االت األم��ن 
الس��يبراني، حي��ث يمك��ن للبحرين بفض��ل وجود 
أكث��ر من 900 خريج س��نويًا ف��ي دورات تكنولوجيا 
المعلوم��ات واالتص��االت، وقوى عامل��ة ذات قدرة 
تنافسية، والجامعات أو المعاهد التقنية التي تقدم 
دورات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، أن تغلق 
فج��وة الكفاءات الموج��ودة حاليًا في س��وق األمن 
الس��يبراني بالمنطق��ة. ويقول الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة »إن جي إن« يعق��وب العوضي: »إن إطالق 

مجل��س »إن ج��ي إن« يأتي ف��ي إطار المس��ؤولية 
االجتماعي��ة للش��ركة، وبهدف تعزي��ز وعي وفهم 
الش��ركات واألف��راد للتهدي��دات الس��يبرانية م��ن 
خالل تمكينهم من تبني ممارس��ات أكثر أمانًا عبر 
اإلنترن��ت«، موضح��ًا »خالل العقدي��ن األولين من 
القرن الحادي والعش��رين، حدثت زي��ادة كبيرة في 
ع��دد الهجمات اإللكترونية ضد األفراد والش��ركات 
والمنظم��ات والحكوم��ات بغرض إح��داث الفوضى 
والتجس��س والتدمير. وبحلول 2021 أصبحت هذه 
الجريمة العالمية تؤثر على معظم المس��تخدمين 
عبر اإلنترنت«. وأضاف »إن العالم كله أصبح يواجه 
»جائح��ة من الهجم��ات اإللكتروني��ة«، حيث باتت 
جرائم األمن الس��يبراني تش��كل خطرًا حقيقيًا على 

األفراد والمجتمعات والدول«.



5 لقاحات... أمام الراغبين في زيادة المناعة ضد كورونا
للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  أفـــاد 
رئيـــس الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصدي 
الشـــيخ  )كوفيـــد19-(  كورونـــا  لفيـــروس 
محمـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة أن مملكـــة 
البحرين وفرت التطعيمات بشكل مجاني 
للمواطنين والمقيمين، وأجازت كذلك عدة 
أنـــواع مـــن التطعيمات بلغ عددها خمســـة 
تطعيمـــات لحـــد اآلن، حيـــث تأتـــي إجازة 
التطعيمات بناًء على دراســـات مستفيضة 
ومتعمقة تقوم بها الهيئة الوطنية لتنظيم 
المهن والخدمات الصحية بمشـــاركة لجنة 
التطعيمـــات  الســـريرية ولجنـــة  األبحـــاث 
بـــوزارة الصحـــة، داعًيـــا الجميـــع للمبادرة 
للتســـجيل فـــي الحملة الوطنيـــة للتطعيم 
الراميـــة  الجهـــود  فـــي  للمســـاهمة  وذلـــك 

لحماية المجتمع من هذه الجائحة.

جاء ذلك خالل زيارته الميدانية التفقدية 
أمـــس إلـــى مركـــز التطعيـــم الجديـــد فـــي 
علـــى  للوقـــوف  التجـــاري  ســـترة  مجمـــع 
الجاهزيـــة العامـــة للمركز إيذاًنا بتدشـــينه 

ضمن شبكة مراكز التطعيم في المملكة.
للتطعيـــم  الوطنيـــة  الحملـــة  أن  وأكـــد   
تســـير بحســـب ما هـــو مخطط لهـــا ووفق 
لعاهـــل  الســـامية  الملكيـــة  التوجيهـــات 
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفة، بتوفير التطعيم اآلمن 
لفيـــروس كورونـــا “كوفيـــد19-” وإتاحتـــه 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  لجميـــع  مجاًنـــا 
تعزيًزا لخطط األمن الصحي في مواجهة 
يأتـــي تدشـــين  فيـــروس كورونـــا، حيـــث 
مركـــز التطعيم في مجمع ســـترة التجاري 
لتوفيـــر  المبذولـــة  للجهـــود  اســـتكماالً 
التطعيـــم بمختلـــف المراكـــز الطبيـــة فـــي 

البحريـــن تعزيـــزًا لإلجـــراءات االحترازية 
ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة لفريـــق البحرين 
بقيـــادة ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة لمواجهـــة الجائحـــة على 

كافة المستويات.
 واطلـــع رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة، 
خـــالل الزيـــارة، علـــى التجهيـــزات القائمة 
الســـتقبال المواطنين والمقيمين الراغبين 

في الحصول على التطعيم، وذلك بحضور 
عدد مـــن أعضـــاء الفريق الوطنـــي الطبي 
للتصدي لفيـــروس كورونا والقائمين على 
الحملـــة الوطنية للتطعيم، مشـــيًدا معاليه 
بالجهـــود المســـتمرة مـــن الفريـــق الوطني 
الطبـــي وكافة الفرق المســـاندة في إنجاح 

الحملة.
توليـــه  الـــذي  الحـــرص  إلـــى  وأشـــار   
البحريـــن للحفـــاظ علـــى صحـــة وســـالمة 
كافـــة المواطنيـــن والمقيميـــن والحـــد من 
انتشـــار فيـــروس كورونـــا، والـــذي يتطلب 
اســـتمرار الوعي المجتمعـــي بتطبيق كافة 
العزيمـــة  بـــذات  االحترازيـــة  اإلجـــراءات 
واإلصـــرار للحفـــاظ علـــى مـــا تحقـــق مـــن 

منجزات ولمواجهة أية تحديات أخرى.
 وأكد أهمية االستمرار في تبادل الخبرات 
والتجـــارب ومواكبـــة جميع المســـتجدات 

والجهـــود  اإلجـــراءات  كل  يخـــص  فيمـــا 
المبذولـــة للقضـــاء علـــى فيـــروس كورونا 
والـــذي ســـيكون لـــه دور كبيـــر فـــي تعزيز 
جهـــود التصـــدي لهـــذه الجائحـــة، موضًحا 
أن المملكـــة تواصل جهودها الكبيرة للحد 
من انتشـــار الفيروس عبر مضاعفة تعزيز 

والتدابيـــر  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كل 
الوقائيـــة المتخـــذة الراميـــة لحفظ صحة 
وســـالمة الجميع، مشـــيًرا إلى أن تدشـــين 
المركـــز الجديـــد يأتي في ســـياق الحرص 
على التســـهيل على المواطنين والمقيمين 

بزيادة مراكز أخذ التطعيمات.

المنامة - بنا
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جواهري: جذب مزيد من االستثمارات المربحة للبحرين
لصناعـــة  الخليـــج  شـــركة  اســـتضافت 
البتروكيماويـــات صبـــاح أمـــس مستشـــار 
مجلس التنمية االقتصادي إيان ليندسي؛ 
كمستشـــار  لمهامـــه  تســـلمه  بمناســـبة 
علـــى  الزيـــارة  خـــالل  واطلـــع  للمجلـــس. 
طبيعـــة عمل الشـــركة، وتعـــرف عن كثب 
على جودة المنتجات التي تقوم الشـــركة 

بتصديرها إلى أكبر األسواق العالمية.
عبدالرحمـــن  الشـــركة  رئيـــس  وأشـــاد 
التنميـــة  مجلـــس  بسياســـات  جواهـــري 
االقتصاديـــة التـــي تعـــزز موقـــع البحرين 
االستثماري وتبرز المنجزات االقتصادية 
بها، إذ تتمتع المملكة بمقومات استثمارية 
الشـــركات  كبريـــات  الســـتقطاب  واعـــدة 
العالميـــة فـــي ظـــل بيئـــة تنافســـية عادلة 
وتشـــريعات متطورة متوافقة مع معايير 
العمل الدولي، وخبرات وطنية وكفاءات 

قـــادرة علـــى إدارة عمليـــات االنتـــاج فـــي 
مختلف القطاعات. 

وامتـــدح رئيس الشـــركة الجهود الحثيثة 
للمجلس والتي يقودهـــا بكل جدارة ولي 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  رئيـــس  العهـــد 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
إذ اختار سموه شـــخصيات من المديرين 
التنفيذييـــن للقطـــاع الصناعـــي؛ ليكونـــوا 

أعضاء في مجلس إدارة المجلس.
الرؤيـــة  لتترجـــم  الخطـــوة  هـــذه  وتأتـــي 
لـــدور  الكبيـــر  الثاقبـــة لســـموه والتقديـــر 
القطـــاع الصناعـــي فـــي دعـــم االقتصـــاد 
أن  الصـــدد  هـــذا  فـــي  مؤكـــًدا  الوطنـــي، 

النجـــاح المتنامـــي الـــذي يحققـــه القطاع 
الخـــاص إنمـــا يعـــود فـــي واقع األمـــر إلى 
المقومات والحوافز التي وفرتها حكومة 
مملكة البحرين وسخرت اإلمكانات كافة 

لدعم هذا القطاع المهم.
أن  بتأكيـــد  حديثـــه  جواهـــري  واختتـــم 
شـــركة الخليج لصناعـــة البتروكيماويات 
تسعى من خالل مبادراتها سواء الحالية 

مـــن  مزيـــد  جـــذب  إلـــى  المســـتقبلية  أو 
االســـتثمارات إلـــى المملكـــة خصوصا من 
خالل مشـــروعاتها المستقبلية التي تنوي 
إقامتهـــا، وهـــو مـــا يعـــزز أهـــداف مجلس 
التنمية فيما يتعلق بجذب االســـتثمارات 

المربحة إلى مملكة البحرين.
مـــن جانبـــه، أكـــد إيـــان ليندســـي أهميـــة 
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق بيـــن مجلس 
التنميـــة االقتصـــادي والقطـــاع الصناعي، 
مشـــيًرا إلـــى المكانـــة المهمة التـــي تمثلها 
شـــركة الخليج لصناعـــة البتروكيماويات 
ســـواء من حيث إســـهاماتها في الصناعة 
أو فـــي تنميـــة المجتمـــع أو فيمـــا يتعلـــق 

بالتطور المستمر الذي تشهده على جميع 
المســـتويات، ما عزز من مكانتها المحلية 
واإلقليميـــة، بل والعالمية، مضيًفا أنها من 
الوجهـــات التـــي يســـعى المجلـــس لزيادة 
التعاون معها خدمة لألهداف المشتركة.

وأوضـــح أن مجلس التنميـــة االقتصادية 
يبـــذل الجهـــود الحثيثة لدعـــم المبادرات 

والمشـــروعات التي تعمل على االستفاّدة 
توفرهـــا  التـــي  المثاليـــة  األجـــواء  مـــن 
حكومـــة البحريـــن لدعم وتعزيـــز الحركة 
االقتصاديـــة في البالد، ومضى يقول “إن 
شـــركة الخليج لصناعـــة البتروكيماويات 
هي في الواقع واحدة من أهم الشـــركات 
بالمملكـــة،  الكبـــرى والرئيســـة  الصناعيـــة 
التـــي يمكـــن من خـــالل التعـــاون معها أن 
نعمـــل علـــى تحقيـــق أهدافنـــا المشـــتركة 
سواء من حيث التنافسية أو خلق القوى 

البشرية المؤهلة”.

سترة - شركة جيبك

ليندسي: مساع 
لتوسيع التعاون مع 

“البتروكيماويات”
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المنامة - وزارة الصحة

بمناســـبة عيـــد األم وفـــي لفتـــه جميلـــة، 
قـــام فريق مـــن الكـــوادر الطبيـــة بمجمع 
باقـــات  بتوزيـــع  الطبـــي  الســـلمانية 
مـــن الـــورود مـــع رســـائل تهنئـــة خاصـــة 
للمريضـــات في قســـم النســـاء والوالدة؛ 
تقديـــرا واحتفاء بدورهن فـــي المجتمع 

واألسرة. 
وحرصـــت إدارة المجمـــع علـــى تقديـــم 
التهنئـــة لألمهات الجـــدد وتقديرهن من 

خالل رسم البهجة على قلوبهن.
وتقـــدم الرئيس التنفيذي للمستشـــفيات 
الحكومية أحمد األنصاري بأحر التهاني 
األم،  عيـــد  بمناســـبة  الجـــدد  لألمهـــات 

متمنيا لهن دوام الصحة والعافية. وأكد 
أن إدارة مجمع الســـلمانية الطبي ال تألو 
جهًدا في تقديم أفضل الخدمات الطبية 
والجراحيـــة، وأنها مســـتمرة في تطوير 
القطاعات الطبية كافة بالمســـتوى الذي 

يليق بمملكة البحرين وبما يتناســـب مع 
الخدمات الطبية العالمية.

وقال “ننتهز هذه المناســـبة ذات المعاني 
اإلنســـانية العالية؛ لنرفع التهنئة العطرة 
المجلـــس  رئيســـة  العاهـــل  قرينـــة  إلـــى 

األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
البحريـــن  فـــي  األمهـــات  كل  ونهنـــئ 
والعالم، ونخص بالتهنئة األم البحرينية 
والمقيمـــة لدورها المشـــهود في تنشـــئة 

نفـــوس  فـــي  القيـــم  وغـــرس  األجيـــال 
األبنـــاء، والتهنئة موصولة لـــألم العاملة 
فـــي كل القطاعـــات، خصوصـــا بالمجال 

الصحي”.
إلـــى ذلـــك، تقدمـــت أمهـــات المســـتقبل 

بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر إلدارة مجمـــع 
الســـمانية الطبـــي والطاقـــم الطبي لهذه 
المرضـــى  تدعـــم  التـــي  الطيبـــة  اللفتـــة 
معنوًيـــا وتســـاهم فـــي اســـتكمال عملية 

الشفاء والتعافي.

ورود لألمهات الجدد بعيدهن من “السلمانية”

محمد بن عبدهللا مدشًنا 
مركز تطعيم سترة: 

الوعي لمواجهة أية 
تحديات أخرى

البنفالح: المطار أكبر منشأة خضراء في البحرين
%  25 بنســـبة  أقـــل  بطاقـــة  يعمـــل  الجديـــد  المســـافرين  مبنـــى 

مطـــار  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
البحريـــن رئيس مجلس البحرين للمباني 
الخضـــراء محمـــد البنفـــالح فـــي مقابلـــة 
خاصـــة لوكالـــة أنبـــاء البحريـــن )بنـــا( أن 
مطـــار البحريـــن يعتبـــر نموذًجـــا للمبانـــي 

الخضراء.
وأضـــاف أن “مبنـــى المســـافرين الجديـــد 
يعتبـــر أكبـــر منشـــأة خضـــراء فـــي مملكة 
البحريـــن بفضـــل حصولـــه على الشـــهادة 
الذهبيـــة للريـــادة فـــي مجـــال التصميـــم 
الُمراعـــي للبيئة والطاقـــة )LEED(، والتي 
تمثـــل أيقونـــة عالمية لإلنجـــاز في مجال 
نظـــام   )LEED( يمثـــل  كمـــا  االســـتدامة، 
للمبانـــي  العالـــم  فـــي  األشـــهر  التصنيـــف 

الخضراء”.
مبنـــى  مســـاحة  أن  “رغـــم  وأوضـــح 
المســـافرين الجديد تصـــل إلى 4 أضعاف 
المبنـــى القديـــم، إال إنه يعمـــل بطاقة أقل 
التقليديـــة.  المبانـــي  مـــن   % 25 بنســـبة 

ويعمـــل وفـــق اســـتراتيجيات اســـتدامة 
الطاقـــة  اســـتهالك  تقليـــل  علـــى  تســـاعد 
والميـــاه، وإدارة النفايـــات بفاعليـــة أكبر، 
وتحسين مستوى التهوية ونوعية الهواء 
في المساحات الداخلية بالمبنى. وعالوة 
على ذلك، تم توظيف أفضل الممارســـات 
البيئية واســـتخدام مواد مستدامة أثناء 
عملية تشييد المبنى للحد من مستويات 

التلوث”.
وتابـــع “إن مطار البحرين الدولي الجديد 

يعتبـــر صرًحـــا حضارًيا تشـــكَّل مـــن رؤى 
تصميمـــه  يلعـــب  إذ  بيئًيـــا،  مســـؤولة 
خفـــض  فـــي  محورًيـــا  دوًرا  المســـتدام 
االســـتهالك الكلـــي للطاقـــة. كذلـــك يتـــم 
اســـتخدام نظـــام متطـــور إلدارة المبانـــي 
االحتيـــاج  ذات  الُنظـــم  فـــي  للتحكـــم 
المتفاوت للطاقـــة مثل التدفئة والتهوية 
وتكييف الهـــواء واإلضاءة االصطناعية. 
وتسمح اســـتراتيجية اإلنارة في السقف 
بدخول اإلضـــاءة الطبيعيـــة بوفرة، وهو 

مـــا يقلل الحاجـــة لإلضـــاءة االصطناعية 
ويخلـــق أجواًء لطيفة تبعث على الهدوء 
والســـكينة. كما تشـــكل األلواح الزجاجية 
المزدوجـــة أيًضـــا حاجـــًزا لعـــزل الحرارة 
لتكييـــف  الحاجـــة  وتقليـــل  الخارجيـــة 

الهواء”.
واختتم البنفالح قائال “في المبنى الجديد 
هنـــاك أيًضـــا نظام إضـــاءة موفـــر للطاقة 
يوظـــف شـــرائط مصابيـــح LED لخفـــض 
اســـتهالك الطاقة والحفاظ على الســـمات 
الجماليـــة للمبنـــى فـــي الوقـــت ذاتـــه، كما 
تســـاعد ُمستشعرات اإلشغال على ضمان 
تشغيل اإلضاءة عند الحاجة فقط، أيضا 
ُتراقـــب جودة الهـــواء ومســـتويات ثاني 
أكســـيد الكربون عن طريق ُمستشـــعرات 
ذكيـــة خاصة للتدفئـــة والتهوية وتكييف 
الهواء )HVAC(. مـــن ناحية أخرى، ُتنتج 
محطـــة التناضح العكســـي مياًها صالحة 
للشـــرب وتوفر 30 % مـــن الطاقة بفضل 

استخدام مبادالت الضغط”.

المنامة - بنا

المنامة - هيئة الطاقة المستدامة

استقبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة 
بمرفـــأ  بمكتبـــه  ميـــرزا  عبدالحســـين 
التنفيـــذي  المديـــر  المالـــي  البحريـــن 
اإلقليمـــي لشـــركة “Huawei” الصينيـــة 
 ،Eric Haiyun Li البحريـــن  بمملكـــة 
الـــذكاء  مجموعـــة  رئيـــس  بحضـــور 

االصطناعي جاسم حاجي.
ميـــرزا  رحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
عـــن  شـــرح  إلـــى  واســـتمع  بالحضـــور، 
 ”Huawei“ شـــركة  ومشـــاريع  أنشـــطة 
فـــي مختلـــف المجـــاالت التكنولوجيـــة، 
خصوصا مشـــاريعهم في أنظمة الطاقة 
الشمسية وأبحاث السيارات الكهربائية 
تعزيـــز  فـــي  رغبتهـــم  وكذلـــك  الذكيـــة، 

عالقـــات التعـــاون المشـــترك مـــع هيئـــة 
الطاقـــة المســـتدامة.  وأشـــاد ميـــرزا بما 
تقـــوم بـــه الشـــركة مـــن مشـــاريع كبـــرى 
في مجـــاالت متعددة فـــي التكنولوجيا 
واالتصـــاالت والطاقة المتجـــددة، مهنًئا 
إياهـــا بحصولهـــا على المركـــز 49 ضمن 
افضـــل 500 شـــركة عالميـــة فـــي العـــام 
2020 على الرغم من التحديات التي مر 
بهـــا العالم من جائحة فيـــروس كورونا، 
منوًها بدور شـــركة هواوي في تكريس 
خدماتهـــا فـــي البحريـــن على مـــدى 16 
عاًما من خـــالل مكتبهم اإلقليمي، الذي 
يضـــم أكثر مـــن 500 موظف مـــن بينهم 

50 موظًفا بحرينًيا.

ميرزا: مناقشة فتح آفاق التعاون مع “هواوي”



https://alwatannews.net/article/868946

الجمعيـــات  رؤســـاء  مـــن  عـــدد  أشـــاد 
كلمـــة  بمضاميـــن  والمهنيـــة  األهليـــة 
وزيـــر الداخليـــة، رئيـــس لجنـــة متابعة 
تنفيذ الخطـــة الوطنية لتعزيز االنتماء 
الوطنـــي “بحريننـــا” الشـــيخ راشـــد بـــن 
عبدهللا آل خليفة،، التي ألقاها بمناسبة 
المجتمعيـــة واالنتمـــاء  الشـــراكة  يـــوم 
الوطنـــي، مشـــيرين إلـــى أن مبـــادرات 
الشـــراكة المجتمعية واالنتماء الوطني 
تحّولـــت إلى نمـــوذج رائد فـــي تحقيق 
مفهـــوم األمن الشـــامل وتعزيـــز الهوية 
الوطنية، مؤكدين أن الشعب البحريني 
أثبـــت وقوفـــه بجانـــب قيـــادة جاللـــة 
الملـــك فـــي وجـــه كل مـــن يريـــد العبث 

بأمن واستقرار مملكة البحرين.
 وأكـــدوا في تصريحـــات خاصة لوكالة 
الشـــراكة  أن  “بنـــا”  البحريـــن  أنبـــاء 
هـــو  الوطنـــي  واالنتمـــاء  المجتمعيـــة 
المســـيرة  ونهـــج  لفلســـفة  انعـــكاس 
التنموية الشـــاملة لعاهل البالد صاحب 
بـــن عيســـى آل  الملـــك حمـــد  الجاللـــة 
خليفـــة، وتأكيـــد لالهتمـــام الدائـــم من 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، فـــي ترســـيخ فكر الشـــراكة 

المجتمعية لدى كل فئات المجتمع.

عالقة وطيدة

وأكـــدت رئيســـة جمعية رعايـــة الطفل 
واألمومـــة، الشـــيخة هنـــد بنت ســـلمان 
آل خليفـــة أن مبادرات الخطة الوطنية 
التـــي وضعهـــا وزيـــر الداخليـــة، جاءت 
انطالًقـــا مـــن الرؤيـــة الملكية الســـامية 
لجاللـــة الملك، وتأكيًدا لالهتمام الدائم 
من صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، أن يكون تعزيز 
الهويـــة الوطنيـــة، ضمـــن برنامـــج عمل 
الحكومـــة وجـــزًءا أساســـًيا مـــن ثقافة 

األجيال القادمة.
 وأشـــادت بالرؤيـــة المتمكنـــة واإلدارة 
وجميـــع  الداخليـــة  لوزيـــر  المحنكـــة 
التـــي  الـــوزارة  فـــي  والمســـؤولين 
اســـتطاعت أن تبنـــي عالقـــة وطيـــدة 
بيـــن المجتمع ورجال األمن قائمة على 
أهداف مشـــتركة يتفق عليهـــا الجميع، 
مشيرة إلى أن بعض الدول حول العالم 
وتســـتنفد  طويلـــة  ســـنوات  تســـتغرق 
طاقاتهـــا وميزانياتهـــا من أجل إرســـاء 
قواعد األمن لديها، في حين أن مملكة 
البحرين تفخر حقيقة بما توصلت إليه 
مـــن مكانة أمنية رفيعـــة بفضل تضافر 
جهـــود أبنائهـــا المخلصيـــن، ســـواء من 

خالل التعاقد المجتمعي والوطني.
المجتمعيـــة  الشـــراكة  أن  وأضافـــت 
عبـــر  الوطنـــي  االنتمـــاء  مـــع  تتالقـــى 
معـــادالت وخطوط كثيـــرة، فهي قيمة 
حضاريـــة راقية تجســـد وعي المجتمع 
المســـؤولية  تحملـــه  فـــي  البحرينـــي 
الوطنية بالشـــراكة مع األجهزة األمنية 
الوطـــن  أمـــن  علـــى  المحافظـــة  فـــي 
واســـتقراره، وتضافر الجهـــود الوطنية 
والخاصـــة  الحكوميـــة  للمؤسســـات 
والمواطنيـــن  المدنـــي  والمجتمـــع 
تحقيـــق  فـــي  كشـــركاء  والمقيميـــن 

االستقرار األمني.

شركاء باألمن

جمعيـــة  رئيســـة  أكـــدت  جهتهـــا،  مـــن 
البحريـــن لألطفـــال ذوي الصعوبـــة في 
التواصل، أن يوم الشـــراكة المجتمعية 
واالنتماء الوطني هو انعكاس لفلســـفة 
ومضامين المســـيرة التنموية الشـــاملة 
لجاللـــة الملـــك واالهتمـــام الدائـــم مـــن 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
في ترســـيخ فكـــر الشـــراكة المجتمعية 
لـــدى كل فئـــات المجتمـــع، مشـــيرة إلى 
واألهليـــة  الحكوميـــة  المؤسســـات  أن 
يتحدثـــون  والمقيميـــن  والمواطنيـــن 
برســـالة واحـــدة وهـــي “نحـــن شـــركاء 
فـــي األمـــن” فهـــذه المبادرة التـــي تمتد 
وتتعمق مع األيام والســـنين وتترســـخ 

في مفهوم كل مواطن ومقيم.
وأضافـــت أن الخطـــة الوطنيـــة جاءت 
لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ قيم 
أهميـــة  تؤكـــد  ومبادراتهـــا  المواطنـــة، 
وتاريخنـــا  عاداتنـــا  علـــى  المحافظـــة 
الوطنـــي، إذ إن الخطـــة الوطنية ورغم 
الظـــروف االســـتثنائية التـــي فرضتهـــا 
جائحـــة كورونـــا، تمضـــي في مســـارين 
متوازييـــن، يتعلـــق األول بوضـــع إطـــار 
وإدامـــة  لتنفيـــذ  مؤسســـي  تنظيمـــي 
عمل الخطة، فيما يتعلق المســـار اآلخر 

بتفعيل المبادرات.

دفاع شرس

 من جانبه، قال رئيس جمعية العالقات 
إبراهيـــم  فهـــد  البحرينيـــة  العامـــة 
الشـــهابي: إن الرؤيـــة الملكية الســـامية 
لجاللـــة الملك، تجســـدت في مشـــروع 
تطرق إلى مســـتوى شامل من التنمية، 
إذ لـــم يكتـــف مشـــروع جاللتـــه بطـــرح 
نظام سياســـي ديمقراطي متكامل، وال 
بخلق نظام اقتصـــادي ديناميكي، قادر 
على تنويع مصادر الدخل ودعم عجلة 
االقتصـــاد، بـــل تجاوز مشـــروع جاللته 
ذلـــك، ليولـــي اهتماما خاصـــا بالمواطن 

على المستوى اإلنساني.
وأشـــاد بمضامين كلمة وزيـــر الداخلية 
الخطـــة  تنفيـــذ  لجنـــة متابعـــة  رئيـــس 
الوطنـــي  االنتمـــاء  لتعزيـــز  الوطنيـــة 

“بحريننـــا”،  المواطنـــة  قيـــم  وترســـيخ 
مشـــيرا إلـــى أن تفعيل أكثـــر من 80 % 
مـــن المبـــادرات المدرجـــة علـــى خطـــة 
العمل، يعكس الرغبة الصادقة ألعضاء 
اللجنـــة، وفي مقدمتهم وزير الداخلية، 
على تحقيق الرؤية المجتمعية الشاملة 

لصاحب الجاللة الملك.
الوزيـــر  كلمـــة  أن  الشـــهابي  وأوضـــح   
فـــي  ثابتـــة،  حقائـــق  علـــى  انطـــوت 
البحريـــن  مقدمتهـــا أن شـــعب مملكـــة 
عصـــي اختراقـــه علـــى كل مـــن حـــاول 
البائســـة  المحـــاوالت  كل  وأن  ذلـــك، 
لشـــق صفـــه مصيرهـــا الفشـــل، مؤكـــدا 
أن اهتمـــام الحكومـــة بتعزيـــز الهويـــة 
الوطنية نابع أساًســـا من اعتزازنا بهذه 
الهوية، وأن أي تشـــكيك فـــي إنجازاتنا 
ســـيقابل بدفاع شرس من قبل كل فرد 

على هذه األرض الطيبة.

ممارسة واقعية

رئيـــس  أكـــد  االتجـــاه،  ذات  وفـــي   
المهندسين البحرينية ضياء عبدالعزيز 
توفيقـــي أن احتفـــال مملكـــة البحريـــن 
بيـــوم الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء 
الوطنـــي يأتي تجســـيًدا ألهمية تعاون 
ومؤسســـات  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
األمـــن  رجـــال  مـــع  المدنـــي  المجتمـــع 
واألمـــان  واألمـــن  الســـالمة  لتحقيـــق 
بإطـــالق  مشـــيًدا  البحريـــن،  لمملكـــة 
وزيـــر الداخليـــة، رئيـــس لجنـــة متابعة 
تنفيذ الخطـــة الوطنية لتعزيز االنتماء 
الوطني 18 مارس 2006 ليوم الشراكة 
المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطنـــي، وذلك 
حرًصـــا منـــه علـــى فتـــح آفـــاق للتعاون 
المناســـبات  مختلـــف  فـــي  والتفاعـــل 
والدينيـــة  الوطنيـــة  والفعاليـــات 
واالجتماعيـــة، ممـــا يـــؤدي إلـــى تفعيل 
التعـــاون وخلـــق أجـــواء إيجابيـــة مـــن 
أجـــل مجتمع آمن ومتعـــاون يعزز روح 
األســـرة الواحدة التي تتميز بها مملكة 

البحرين.
 وأضاف أن المفاهيم النظرية للشراكة 
المجتمعية أصبحت ممارســـة واقعية، 
الســـلوك  مـــن  متعـــددة  أشـــكااًل  تأخـــذ 

فـــي  والمتمثـــل  اإليجابـــي،  الوطنـــي 
واحتـــرام  للنـــشء  الســـليمة  التربيـــة 
القوانيـــن وااللتـــزام بهـــا، إضافـــة إلـــى 
المحافظة على المرافق العامة وسالمة 
البيئـــة، والتواصـــل مـــع رجـــال األمـــن 
والتعاون معهم إلدامة االســـتقرار، مما 
جعـــل مـــن وجـــود رجـــل األمـــن مبعث 
طمأنينة وارتياح، فالشراكة المجتمعية 
هي مبادرة وطنية انطلقت من مشاعر 
وطنيـــة صادقة وهي متجددة لمواكبة 
روح العصـــر والتفاعل مع األحداث من 
منظور وطني يســـعى لخدمة المصالح 

العامة.

مصدر قوة

إلـــى ذلك، قال رئيـــس جمعية البحرين 
للعمـــل التطوعـــي عبدالعزيز الســـندي: 
إن يوم الشـــراكة المجتمعية واالنتماء 
الوطنـــي هو يـــوم مهم يؤســـس لثقافة 
مجتمعية تقـــوم على مرتكزات وطنية 
نحن بحاجة شديدة إليها، خصوًصا مع 
تأثيـــرات االنفتـــاح على العالـــم ورواج 
وهـــي  االجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
مســـؤولية يتناقلها األجيال ألنها تربط 
الهويـــة بالجذور وتعزز االنتماء للوطن 
والشـــعور بالقوميـــة وتغليـــب االنتماء 
للوطن واألمة على أي اعتبارات أخرى، 
في ظـــل الرؤية الثاقبـــة لجاللة الملك، 
القائمـــة علـــى تكريـــس القيم الســـامية 
للمجتمـــع البحريني والنهـــج الحضاري 
فـــي إدارة الدولـــة وتطورهـــا واالرتقاء 
بها، في إطار ما تحرص عليه الحكومة 
فـــي برنامـــج عملها برئاســـة ســـمو ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، في ضوء 
الرؤية الملكية الســـامية لتعزيز الهوية 
الوطنية وجعلهـــا ثقافة دائمة لألجيال 

القادمة.
 وأضاف أن كلمة الفريق وزير الداخلية، 
جـــاءت للتأكيـــد علـــى القيـــم والمبادئ 
التـــي يؤمن بها المجتمع البحريني منذ 
مئات السنين، والخصوصية البحرينية 
فـــي وجـــه  قـــوة  التـــي تعتبـــر مصـــدر 
األطماع والمشاريع التي تستهدف أمن 
واستقرار الدول، إذ جاء في الكلمة أن 

األزمـــات والتحديـــات التـــي تجاوزتها 
قيـــادة  بفضـــل  هـــي  البحريـــن  مملكـــة 
وحكمـــة جاللـــة الملـــك، وبثقة الشـــعب 
بقيادته السياســـية حتـــى خرج الوطن 

وأبناؤه منها أقوى وأشد صالبة.

ثقافة راسخة

من جهته، أكد أمين سر جمعية األطباء 
البحرينيـــة نـــزار بوكمـــال أن الشـــراكة 
المجتمعية في مملكـــة البحرين، غدت 
ثقافـــة راســـخة، ونهج أصيـــل، تنم عن 
سلوك رفيع، وإسهام حضاري كبير في 
تعزيـــز األمن واالســـتقرار، عبر التعاون 
الفاعـــل والعالقـــة اإليجابيـــة بين رجل 
األمـــن والمواطـــن والمقيـــم، وقـــال إن 
األطبـــاء في مملكـــة البحريـــن يمثلون 
أحـــد األركان األساســـية فـــي تجســـيد 
قيـــم الـــوالء واالنتمـــاء والمواطنة من 
خالل مـــا يقدمونه من جهـــود مخلصة 
والتـــي  الصحـــي،  األمـــن  تعزيـــز  فـــي 
برزت بشـــكل واضح فـــي ظل الظروف 
فرضتهـــا  التـــي  الراهنـــة  االســـتثنائية 

جائحة كوفيد - 19.
 وأشـــاد بجهود وزيـــر الداخلية، رئيس 
لجنـــة متابعـــة الخطة الوطنيـــة لتعزيز 
االنتماء الوطنـــي “بحريننا”، الذي تبنى 
مبادرة فكرة »الشراكة المجتمعية« منذ 
العـــام 2006، مؤكدا أن مملكة البحرين 
نسجت منذ ذلك الوقت قصص النجاح 
المشـــرفة والرائدة، في تعزيز الشـــراكة 
ومـــا  الوطنيـــة،  والـــروح  المجتمعيـــة 
تجسد في التعاون والتفاعل وااللتزام 
باإلجراءات االحترازية خالل مواجهة 
تحديـــات جائحـــة كورونـــا، وفـــي دعم 
البرامـــج والحمـــالت الوطنيـــة، لتقديم 
المطلوبـــة،  المســـاندة  أوجـــه  كافـــة 
وتحقيق الرعاية الشاملة لضمان صحة 
الفحـــص  وتوفيـــر  الجميـــع،  وســـالمة 
ولقـــاح التطعيـــم بالمجـــان، للمواطنين 

والمقيمين بال استثناء.
 وقـــال بوكمـــال: إن مبـــادرة الشـــراكة 
المجتمعية تحولت اليوم إلى مشـــروع 
حضاري رائد، ومجتمعي متميز، وعمل 
نعتـــز  واحترافـــي،  مهنـــي  مؤسســـي 

ونفتخر به جميعا، ســـاهم في ترســـيخ 
الشـــراكة اإليجابيـــة لـــدى كافـــة أفـــراد 
المجتمـــع، وأصبح الجميع شـــركاء في 
مسيرة األمن والنهضة عبر الممارسات 
الحضاريـــة والقانونيـــة التـــي كرســـتها 
فـــي  أصيـــال  نهجـــا  البحريـــن  مملكـــة 
التعامـــل مـــع مختلـــف الظـــروف، وهـــو 
مـــا ســـاهم فـــي تقليـــل مؤشـــر ومعدل 
وانخفـــاض  والحـــوادث،  الجرائـــم 
الســـلوكيات الخاطئـــة، والمظاهـــر غير 
الحضارية، وتعزيز قيم احترام القانون 

ومؤسساته.

تجسيد التالحم

 وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة جمعيـــة 
إن  بوهـــزاع:  حســـن  الطيبـــة  الكلمـــة 
االحتفـــاء بيـــوم الشـــراكة المجتمعيـــة 
واالنتمـــاء الوطنـــي مـــن كل عـــام يأتي 
المؤسســـات  كافـــة  لتالحـــم  تجســـيدا 
العامـــة والخاصـــة ومنظمـــات المجتمع 
المدني من أجل خدمة مملكة البحرين، 
ويأتـــي هـــذا اليوم ليشـــهد على ملحمة 
أخرى من مالحم ترابط أبناء البحرين 
ومكوناتـــه  المجتمـــع  أطيـــاف  بكافـــة 
بفضـــل قيـــادة صاحـــب الجاللـــة عاهل 

البالد.
أثبـــت  البحريـــن  شـــعب  أن  وأضـــاف   
فمملكـــة  وتعاضـــده،  وحدتـــه  اليـــوم 
البحريـــن ومنذ األزل تعيـــش في مناخ 
يعتبـــر التعدديـــة والتنـــوع أحـــد أركان 
المجتمـــع مـــع المحافظة علـــى عروبتها 
وهويتها اإلسالمية، مشيًرا إلى أن يوم 
الشـــراكة المجتمعية واالنتماء الوطني 
يأتـــي كإحـــدى ثمـــار الخطـــة الوطنيـــة 
لتعزيز االنتماء الوطني وترســـيخ قيم 
أن  يســـرنا  التـــي  )بحريننـــا(  المواطنـــة 
نشيد بما تقدمه من مبادرات رائدة في 
مجال العمل الوطني وتعزيز المواطنة 

واالنتماء لمملكة البحرين.

دكاكين الحقوقيين

 من جهته ألقى النائب الســـابق الشـــيخ 
جاسم الســـعيدي تحية افتخار للقيادة 
البحرينيـــة على ما تقوم بـــه من تعزيز 
الوحـــدة الوطنيـــة تحت مســـمى األمن 
والعطاء في تاريخ ١٨ مارس ، مشـــيدا 
بكل ما قام به ســـمو ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء من أعمـــال رائدة في 
الفريـــق الطبي الوطني الذي جســـد لنا 

القيادة والشعب صوت واحد.
وقـــال: عندما نتحدث عن قيادتنا نجد 
أن جاللـــة الملك قام بـــدور عظيم أمام 
الهجـــوم من أطـــراف خارجية وأطماع 
زاهريـــن  عقديـــن  منـــذ  فلجـــأ  عالميـــة 
بالميثـــاق الوطنـــي العالـــي والدســـتور 
الـــذي عـــزز الديمقراطيـــة التـــي حازت 
رضا المواطنين وفرح بها المخلصون. 
التـــي  الداخليـــة  وزيـــر  بكلمـــة  وأشـــاد 
جســـدت الـــروح الواحـــدة بين الشـــعب 
األمـــن  إلـــى  تهـــدف  التـــي  والقيـــادة 
واالستقرار و تعزز الروح الواحدة التي 
يشـــعر بهـــا المواطـــن أمـــام التحديـــات 
الفاضحـــة واالدعـــاءات الخاطئـــة مـــن 
دكاكين الحقوقيين واألقالم المأجورة 
التـــي تدفـــع إلـــى تعكيـــر الصفـــو فـــي 

مملكتنا الحبيبة.

جاسم السعيدي

المنامة - بنا

رؤساء جمعيات: الشراكة االجتماعية... ملحمة وطنية
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إبراهيم النهام
محرر الشؤون المحلية

“زمالة المدمنين المجهولين” تطفئ شمعتها الـ 36
احتفلــت مجموعــات زمالــة المدمنيــن المجهوليــن الســبت الماضــي بمــرور 36 عاًمــا على إنشــاء الزمالــة والتي عقدت 
اجتماعهــا األول فــي البحريــن فــي 13 مــارس 1985 من قبل األعضــاء )عمار.م( و)محمد.ت( و)غلــوم.غ ( وآخرون في 
مستشــفى الطب النفســي، بموافقة ومســاندة المرحوم الدكتور علي مطر والمرحوم الشيخ إبراهيم آل خليفة وكيل 

وزارة الداخلية آنذاك.

نجـــوم  االحتفـــال مجموعـــة  وضـــم 
البســـيتين ومجموعة األمل بالرفاع 
بالمحـــرق  الرحلـــة  ومجموعـــة 
الزنـــج  فـــي  التعافـــي  ومجموعـــة 

ومجموعة الخطوات بالبحير.
االفتراضـــي  االحتفـــال  وحضـــر 
الـــذي عقـــد عـــن بعـــد عبـــر برنامـــج 
“الـــزوم“ 150 شـــخًصا مـــن المدمنين 
المتعافيـــن، وبمشـــاركة أحد أعضاء 

المكتـــب العالمـــي لزمالـــة المدمنيـــن 
المجهولين والذي كان له األثر الكبير 
فـــي مســـاندة المدمنيـــن الذيـــن مـــا 
يزالون يعانون في الغرف وخارجها.
التـــي يبلـــغ عـــدد  الزمالـــة  وتســـعى 
أعضاؤهـــا 200 مـــن المتعافيـــن إلى 
تحقيق التعافي المستمر للمتعافين، 
وذلـــك عبـــر مواصلـــة االجتماعـــات 
اليوميـــة عـــن بعـــد حتـــى فـــي فترة 

التباعـــد  وفـــرض  كورونـــا  جائحـــة 
علـــى  الحـــرص  مـــع  االجتماعـــي، 
المحافظة علـــى مجهولية األعضاء 

والتعامل بحذر مع وسائل اإلعالم.
 والجديـــر بالذكر أن زمالة المدمنين 
في البحرين بصدد إطالق حسابات 
علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعي 
لتســـهيل التواصل مـــع المدمنين مع 
حرصهـــا علـــى التواصل عبـــر الخط 

الساخن للزمالة للتواصل في الفترة 
الحالية.

المناســـبة  بهـــذه  الزمالـــة  وقدمـــت 
الشـــكر للمســـاندين لهـــم مـــن وزارة 
الداخليـــة ووزارة الصحـــة وأعيـــان 
البلـــد الذين كان لهم األثر الكبير في 
رعايتهـــا وتحقيـــق أهـــداف الزمالـــة 
أبنـــاء  مـــن  والمتعافيـــن  للمجتمـــع 

المملكة.
وأبدت الزمالة امتنانها لهذه الرعاية 
التي ساهمت بدمجهم في المجتمع 
وممارســـة حياتهـــم بشـــكل طبيعي 
بين أســـرهم وفي وظائفهـــم كأفراد 

منتجين وفاعلين في المجتمع.

خالـــد  النائـــب  أن  “البـــالد”  علمـــت 
بوعنـــق أصيـــب بفيـــروس كورونـــا 
التـــي  المســـحة  ألن  المســـتجد؛ 

أجراها جاءت إيجابية.
وكان بـــو عنـــق قـــد تعـــّرض أخيـــًرا 
لبعـــض المتغيـــرات الصحيـــة، التي 
دفعتـــه إلجـــراء الفحـــص الخـــاص 
بالفيروس، حيث يقضي اآلن فترة 

الحجر الصحي في منزله بقاللي.
وعليه، تواصلت “البالد” معه، وأكد 
مـــن جهته، لمنـــدوب الصحيفة، أنه 
بصحة جيدة، وبأنه ســـوف يشارك 
بشـــكل فاعـــل فـــي جلســـة النـــواب 
الثالثـــاء المقبـــل “عن بعـــد” باعتبار 

أن خدمة شـــعب البحرين والقيادة 
واجـــب عليـــه، وهي مســـئولية غير 

قابلة للمزايدة أو التراجع.

إصابة النائب خالد بو عنق بـ “كورونا”

خالد بوعنق

حسن بوهزاع الشيخة هند بنت سلمان ضياء توفيقي

عبدالعزيز السندي نزار بوكمال فهد الشهابي
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