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 IhôãdGh áYGQõdG π«ch åëH
 ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G IQGRƒ```````H á``jô``ë``Ñ``dG
 §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th
 óªëe  π«Ñf  QƒàcódG  »fGôª©dG
 RÉ`̀¡`̀L ø``̀e ó```̀ah ™``̀e í``à``Ø``dGƒ``HCG
 …QÉ≤©dG  π«é°ùàdGh  áMÉ°ùªdG
 ¢Sóæ¡ªdG áMÉ°ùªdG ΩÉY ôjóe º°V
 IQGOEG  ôjóeh  ,ºdÉ°S  âÑ°S  »LÉf
 ,…ójƒ°ùdG ó°TGQ …ôëÑdG í°ùªdG
 ∫É``̀eô``̀dG ø``̀Y å`̀ë`̀Ñ`̀ dG ´hô``°``û``e

.É¡LGôîà°SGh ájôëÑdG
 ¿EG  íàØdGƒHCG  π«cƒdG  ∫É`̀ bh
 ΩÉªàgÉH  ≈¶ëj  ´hô°ûªdG  Gò`̀g
 ™jQÉ°ûªd  á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  ø`̀e
 á°SÉFôH á«àëàdG á«æÑdGh á«ªæàdG
 AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀f
 ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ø``̀H ó`̀ dÉ`̀N ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 á©HÉàªH  ≈¶ëj  ¬`̀fCG  Éªc  ,áØ«∏N
 ¿hDƒ``̀°``̀Th ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G ô```̀jRh ø``̀e
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ΩÉ`̀°`̀ü`̀Y  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG

 .∞∏N
 ´hô°ûªdG  ¿CG  ≈``̀ dEG  QÉ``̀°``̀TCGh
 ∫ƒ`̀ ∏`̀ë`̀ dG OÉ```̀é```̀ jEG ≈`````̀dEG ±ó``̀¡``̀j
 äGQÉ`̀«`̀î`̀dG AÉ``̀£``̀YEGh π`̀ FGó`̀ Ñ`̀ dGh
 ∫Ó`̀N ø``̀e ∫É``̀eô``̀dG êGô`̀î`̀à`̀°`̀S’
 áaô©ªd  á«≤«≤M  í`̀°`̀ù`̀e  á«∏ªY
 óLƒJ  »`̀à`̀dG  ájôëÑdG  ≥WÉæªdG
 É`̀¡`̀ª`̀é`̀M ¢``̀SÉ``̀ «``̀ bh ∫É`````̀ eQ É``̀¡``̀H
 ,É¡JÉ«ªch  É¡à«Yƒfh  É¡àaÉãch
 ¥É`̀ª`̀YC’G  ójóëJ  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ®ÉØë∏d ájôëÑdG äÉ≤Ñ£dG ¿É«Hh
 ájô£ØdG  IÉ`̀«`̀ë`̀dGh  áÄ«ÑdG  ≈∏Y

.ájôëÑdG
 ∫ qƒ©j  ¬``̀fCG  í`̀à`̀Ø`̀dGƒ`̀HCG  ô``̀cPh
 º¡°ùj  »μd  ´hô°ûªdG  Gò`̀g  ≈∏Y
 äGOGô`̀jE’G  »a IOÉ`̀jR  ≥«≤ëJ »a
 πμ°ûH  äÉ«ªμdG  ÜÉ°ùàMG  AGô`̀L
 áØ∏μdG  OGOôà°SG  ºà«°S  Éªc  ,≥«bO

 ≈dEG  áeó≤ªdG  äÉeóîdG  ∫ÓN  øe
 ,∫ÉéªdG Gòg »a á∏eÉ©dG äÉcô°ûdG
 É¡æe  IOÉØà°S’G  øμªj  »dÉàdÉHh
 á£°ûfC’Gh äÉÑ∏£àªdG á«£¨J »a

.´hô°ûªdÉH á≤∏©àªdG
 »a  ò`̀NCG  ´hô°ûªdG  ¿CG  ó`̀cCGh
 IÉ«ëdG  ôKCÉJ  Ωó`̀Y  QÉÑàY’G  ø«Y
 á«μª°ùdG  Ihô```̀ã```̀dGh  á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ó©J  »`̀à`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a
 »FGò¨dG  øeC’G  »a  É vª¡e  G kQó°üe
 Gòg  »a  É kàa’  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 øª°†àj ´hô°ûªdG ¿CG ≈dEG Oó°üdG
 ΩóY  øe  ≥≤ëà∏d  á«Ä«H  äÉ°SGQO
 IÉ«ëdG  ≈`̀∏`̀Y  ô`̀«`̀KCÉ`̀J  …CG  Oƒ``̀Lh

 .øjôëÑdG áμ∏ªe »a ájôëÑdG
 ó≤ oY  …ò`̀dG  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀Nh
 ,™jóÑdG »a áYGQõdG ádÉch ≈æÑªH
 âÑ°S  »`̀LÉ`̀f  ¢Sóæ¡ªdG  ¢`̀Vô`̀Y
 äGƒ£îdGh ´hô°ûªdG äGóéà°ùe
 ™°Vƒe ¬©°Vƒd ÉgPÉîJG ºJ »àdG

.ò«ØæàdG
 ´hô°ûªdG  ¿CG  âÑ°S  í°VhCGh
 ∫É`̀eô`̀dG  ø`̀Y  åëÑdG  ≈``̀ dEG  ±ó`̀¡`̀j
 π°†aCG  ≥jôW  øY  É¡LGôîà°SGh
 »a äÉ«æ≤àdG çóMCGh äÉ°SQÉªªdG
 É k°†jCG ±ó¡j …òdGh ,∫ÉéªdG Gòg
 äÉeƒ∏©ªdGh  äÉfÉ«ÑdG  ™ªL  ≈dEG
 ≈∏Y πª©dGh ,IóMGh á∏¶e âëJ
 ÖcGƒà«d  É¡ãjóëJh  Égôjƒ£J
 áeóNh  á«eƒμëdG  èeGôÑdG  ™e

.á«é«JGôà°S’G äÉYhô°ûªdG
 πªà°ûj  ´hô°ûªdG  ¿CG  ø«Hh
 ™«ªéd ≥«°ùæJ IóMh AÉ°ûfEG ≈∏Y
 OQGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H  á∏°üàªdG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G
 âëJ äÉeƒ∏©ªdG ™ªLh ájôëÑdG
 äGAGôLE’G π«¡°ùàd IóMƒdG √òg
 äÉãjóëàdG  AGô`̀LEG  ≈∏Y  πª©dGh
 ≥ah  §`̀FGô`̀î`̀dG  ≈∏Y  áHƒ∏£ªdG
 ,∫É`̀é`̀ª`̀dG Gò``̀g »``a äGô`̀«`̀¨`̀à`̀ª`̀dG

 äÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀e Ió```̀YÉ```̀b AÉ```̀ °```̀û```̀fEGh
.á«fhôàμdEG

 á«fGõ«ªdG  âÑ°S  ¢VôY  Éªc
 á«dÉªdG  äÉ`̀≤`̀aó`̀à`̀dGh  áHƒ∏£ªdG
 ,´hô``°``û``ª``dG ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀d á```̀eRÓ```̀dG
 ≥WÉæªH  á°UÉîdG  π«°UÉØàdGh
 ,á`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG ∫É```̀eô```̀ dG äÉ``̀«``̀ª``̀ch
 ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG ≈````̀ dEG á``̀aÉ``̀°``̀VE’É``̀H
 ájô°ûÑdG  QOGƒ`̀μ`̀ dG  ø`̀e  á`̀LÉ`̀ë`̀dG

.∫ÉéªdG Gòg »a á°ü°üîàªdG
 øª°†àj  ´hô°ûªdG  ¿EG  ∫Ébh
 äÉ«æ≤àdG  çó``̀MCG  ≈∏Y  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G
 ó`̀jó`̀ë`̀Jh í`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y »``̀a
 ΩGóîà°SG  ôÑY  ,∫É`̀eô`̀ dG  ™`̀bGƒ`̀e
 äGó©ªdÉH  Iõ¡ée  áãjóM  áæ«Ø°S
 äÉÑ∏£àe  Ωó`̀î`̀j  ÉªH  áHƒ∏£ªdG
 .ábÓ©dG äGP á«eƒμëdG äÉ¡édG

 ™`̀°`̀Vh ≈```̀ dEG â`̀Ñ`̀°`̀S QÉ```°```TCGh
 ´hô°ûªdG  ò«Øæàd  á∏eÉμàe  á£N
 5 ≈dEG  ôªà°ùj  »æeR ∫hóL ≥ah
 ácGô°ûdÉH  ∂`̀dPh  ,áeOÉb  äGƒæ°S
 äGP  á``«`̀ ª`̀ °`̀ Sô``dG  äÉ``̀¡``̀é``̀dG  ™```̀e

 .ábÓ©dG
 áMÉ°ùªdG  RÉ`̀¡`̀L  ¿CG  ó```̀cCGh
 ≈`̀∏`̀Y …QÉ```≤```©```dG π`̀ «`̀é`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ dGh

 äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™``e  ôªà°ùe  π`̀ °`̀UGƒ`̀J
 ô«aƒàd  á`̀bÓ`̀©`̀dG  äGP  á«ª°SôdG
 ´hô°ûªdG Gòg ò«Øæàd É¡JÉLÉ«àMG

 G kô«ãc  ¬«∏Y  ∫ƒ©j  …òdGh  ,º¡ªdG
 »àdG  á«ªæàdG  á«∏ªY  º``̀YO  »``a

 .øjôëÑdG áμ∏ªe Égó¡°ûJ
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 ¿É```̀μ```̀°```̀SE’G ô```````̀jRh ∞``̀°``̀û``̀c
 ¿CG  ø`̀Y  ô`̀ª`̀ë`̀dG  º`̀°`̀SÉ`̀H  ¢Sóæ¡ªdG
 á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G äÉ`̀eó`̀î`̀ dG »`̀ dÉ`̀ ª`̀LEG
 á`̀jGó`̀H ò`̀æ`̀e É`̀¡`̀©`̀jRƒ`̀J º``̀J »``̀à``̀dG
 ¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG »`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG π`̀°`̀ü`̀Ø`̀dG
 áeóN  5726  â`̀¨`̀∏`̀H  ¿B’G  ≈`̀à`̀M
 IóMh 3926 ≈dEG áª°ù≤e á«fÉμ°SEG
 657h  ,áª«°ùb  92h  ,á«fÉμ°SG
 ,É«YÉªàLG  Éæμ°S  594h  ,á`̀≤`̀°`̀T
 πjƒªJ  161h  ,ÉàbDƒe  Éæμ°S  53h

.AÉæH πjƒªJ 243h ,AGô°T
 √OQ »a ¿Éμ°SE’G ôjRh QÉ°TCGh
 »μdÉªdG  º°SÉH  ÖFÉæ∏d  ∫GDƒ°S  ≈∏Y
 á«fÉμ°SE’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  Oó`̀Y  ∫ƒ`̀M
 π°üØdG  á``̀jGó``̀H  ò`̀æ`̀e  É``̀¡``̀YGƒ``̀fCGh
 OóY  ¿CG  ≈`̀dEG  ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG
 »``dÉ``gC’ á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀ª`̀dG äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG
 á¶aÉëªdÉH  Iô`̀°`̀TÉ`̀©`̀dG  Iô``̀ FGó``̀ dG
 áeóN  243  »a  πãªàJ  á«dÉª°ûdG
 IóMh  154  ≈dEG  º°ù≤æJ  á«fÉμ°SEG
 47h  ,∂«∏ªJ  á≤°T  29h  ,á«æμ°S
 ,AGô°ûdG πjƒªJ 8h ,ÉjGõe èeÉfôH

.AÉæÑdG πjƒªJ 5h
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¢`̀ü`̀î`̀j É`̀ª`̀ «`̀ ah

 »`̀dÉ`̀gC’  á«∏Ñ≤à°ùªdG  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀H Iô``̀°``̀TÉ``̀©``̀dG Iô```̀ FGó```̀ dG
 ¿Éμ°SE’G  ô`̀jRh  í°VhCG  á«dÉª°ûdG
 ò«ØæJ  ∫Éªμà°SG  »`̀a  πãªàJ  É`̀¡`̀fCG
 øe π``̀c »``̀a IQGRƒ``````̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e
 óëdG  ¥ô°T  áæjóeh ¿Éª∏°S  áæjóe
 ò«ØæJ  »a  AóÑdGh  ,áØ«∏N  áæjóeh
 ™jQÉ°ûeh  ,Iô`̀à`̀°`̀S  ¥ô`̀°`̀T  áæjóe
 ¿CG  ≈dEG  Éàa’ ,á«æμ°ùdG  äÉ©ªéªdG
 øe  ¿hó«Øà°ù«°S  Iô`̀FGó`̀dG  »dÉgCG

.º¡d áÑjô≤dG áeÉ©dG ™jQÉ°ûªdG

 ¿É``μ``°``SE’G ô````̀jRh ±É```̀°```̀VCGh
 ôjÉæj  ∫Ó``̀N  äCGó```̀H  IQGRƒ````̀dG  ¿CG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeCG ò«ØæàH 2020
 ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N
 ™jRƒàH  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd
 áaÉ°VE’ÉH  ,á«æμ°S  IóMh  ±’BG  5
 ºjó≤J  »a  IQGRƒ`̀ dG  QGôªà°SG  ≈`̀dEG
 iô```̀NC’G á`̀«`̀∏`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG äÉ``eó``î``dG
 AGô°ûdGh  AÉæÑdG  »∏jƒªJ  áeóîc

 .ÉjGõe áeóNh

:»μdÉªdG º°SÉH ÖFÉæ∏d ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQ ¿Éμ°SE’G ôjRh

 òæe  á`̀ «`̀ fÉ`̀ μ`̀ °`̀ SEG  á``̀eó``̀N  5726  ™``̀ jRƒ``̀ J
¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG »`̀©`̀jô`̀ °`̀û`̀à`̀dG π`̀ °`̀ü`̀Ø`̀ dG á``̀jGó``̀ H

.¿Éμ°SE’G ôjRh |.»μdÉªdG º°SÉH |

 ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉW  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG

 á«dhódG áª¶æªdG øe G kóah ,ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ

 á°SÉFôH  DARE  ¿É`̀eOE’Gh  ∞æ©dG  áëaÉμªd

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ¢Shô¨«H  ∂`̀fGô`̀a  ó«°ùdG

 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ¿ƒà«∏c  OQÉ°ûàjQ  Qƒ`̀à`̀có`̀dGh

 áª¶æª∏d  »ª∏©dG  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQh  IQGOE’G

 ƒ°†Yh ègÉæªdG ôjóe »∏∏«c ÉãæeÉ°S Ió«°ùdGh

 ó«°ùdG Qƒ°†ëH ∂dPh ,áª¶æªdÉH º««≤àdG ≥jôa

 ∞æ©dG áëaÉμe èeÉfôH ôjóe »æ«eCG óªMCG »∏Y

.zÉ k©e{ ¿ÉeOE’Gh

 ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  Ö`̀MQ  AÉ≤∏dG  π¡à°ùe  »`̀ah

 »a  áª¶æªdG  Qhó```H  G kó`̀«`̀°`̀û`̀e  ,ó`̀aƒ`̀dÉ`̀H  ΩÉ`̀©`̀ dG

 ¿ÉeOE’Gh ∞æ©dG áëaÉμe èeÉfôH è¡æe ôjƒ£J

 ôjƒ£Jh  áÑ∏£dG  äÉ«cƒ∏°S  ø«°ùëàd  (É`̀ k©`̀e)

 õ`̀jõ`̀©`̀Jh í`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG QGô``̀≤``̀dG PÉ``î``JG äGQÉ``̀¡``̀e

 áeóN  áWô°Th  áÑ∏£dG  ø«H  ácGô°ûdGh  ábÓ©dG

 á«∏NGódG  ô``jRh  º`̀YO  ≈``dEG  G kô«°ûe  ,™ªàéªdG

 ¬≤≤M …òdG »HÉéj’G ôKC’ÉH ¬fÉªjEGh èeÉfôÑ∏d

 áÑ∏£dGh ΩÉY πμ°ûH ™ªàéªdG ≈∏Y ¬≤≤ë«°S Éeh

.ó«©ÑdG ióªdG ≈∏Y ¢UÉN πμ°ûH

 ¢Shô«¨H  ∂fGôa  ó«°ùdG  ≈æKCG  ,¬à¡L  øe

 (É k©e) èeÉfôH IQGOEG øe ádhòÑªdG Oƒ¡édG ≈∏Y

 áμ∏ªªdG »a ¬°ùjQóJ á≤jôWh è¡æªdG Öjô©J »a

 ≈∏Y  ø«ªFÉ≤∏d  »dÉ©dG  »aGôàM’G  iƒà°ùªdGh

 ∫Éée  »a  ºgOƒ¡Lh  »ª«∏bE’G  ÖjQóàdG  õcôe

 AGOC’G  äGô°TDƒe  ™°Vƒd  çƒëÑdGh  äÉ°SGQódG

.áÑ∏£dG ≈∏Y èeÉfôÑdG ôKC’

 äÉ`̀ «`̀ dBGh π`̀Ñ`̀°`̀S å`̀ë`̀H AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫Ó``̀N º``̀Jh

 ø«H »``̀ª``̀jOÉ``̀cC’Gh »``æ``eC’G ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀J

 »a  (É`̀ k©`̀e)  ¿É``̀eOE’Gh  ∞æ©dG  áëaÉμe  èeÉfôH

 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  »`̀a   DARE  áª¶æeh  øjôëÑdG

 ÜÉÑ°ûdG  »``Yh  õjõ©àd  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG

 π°UGƒàdG  πFÉ°Shh  …ôμØdG  ±ô£àdG  ôWÉîªH

.»YÉªàL’G

áª¶æªdG ™e ¿hÉ©àdG ôjƒ£J åëH

¿ÉeOE’Gh ∞æ©dG á``ëaÉμe áª¶æe øe Gó``ah πÑ≤à``°ùj ΩÉ©dG øeC’G ¢``ù«FQ

:»∏Y áªWÉa âÑàc
 ôÑY  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  â`̀æ`̀∏`̀YCG
 §îdG π«©ØJ ΩGô¨à°ùf’G »a É¡HÉ°ùM
 »æWƒdG  ±É©°SE’G  õcôªH  øNÉ°ùdG
 äGóéà°ùe  ∫ƒM  ä’É°üJ’G  »≤∏àd
 ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒμdG ¢Shô«a
 ƒ`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀NCG  ó`̀Lƒ`̀«`̀°`̀S  å`̀«`̀M  ,z19
 áYÉ°ùdG  QGó`̀e  ≈∏Y  áë°üdG  õjõ©J
 äGQÉ`̀°`̀ù`̀Ø`̀à`̀°`̀SG ™`̀«`̀ª`̀L ≈`̀ ∏`̀ Y Oô``̀∏``̀d

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 äGôÑàîe  ¿CG  IQGRƒ`̀ dG  äó`̀cCGh
 ¢ùeCG  Ωƒ`̀j  äô``̀LCG  áeÉ©dG  áë°üdG
 ä’Éëd  ÉjôÑîe  Ó«∏ëJ  19  ∫hC’G
 ,áÑdÉ°S  É¡©«ªL  äAÉ```̀L  √É`̀Ñ`̀à`̀°`̀TG
 ºd  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿CG  áë°Vƒe
 áHÉ°UEG ä’ÉM …CG ¿B’G ≈àM πé°ùJ
 Éª«a ,z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 ΩÉb »àdG π«dÉëàdG »dÉªLEG ¿CG âæ«H
 É k°üëa z74{ ≠∏H »Ñ£dG  ≥jôØdG  É¡H

.É¡«a ¬Ñà°ûªdG ä’Éë∏d
 äGQƒ£Jh  äGóéà°ùe  ∫ƒ`̀Mh

 ÉfhQƒμdG ¢Shô«Ød »FÉHƒdG ™°VƒdG

 IQGRh  äô``̀ cP  ,É`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y  óéà°ùªdG

 »a  á«ª°SôdG  É¡à°üæe  ôÑY  áë°üdG

 ¿CG  zâÑ°ùdG{  ¢`̀ù`̀eCG  zΩGô¨à°ùf’G{

 áHÉ°UEG  ∫hCG  π«é°ùJ  âæ∏YCG  ¿ÉæÑd

 ,z19  ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG  ¢Shô«ØH

 á«àjƒμdG  Å`̀fGƒ`̀ª`̀dG  â``̀Ø``̀bhCG  Éª«a

 ájQƒ¡ªédG  ≈``dEGh  øe  OGô``̀aC’G  π≤f

 øeh Gô`̀ë`̀H ¿Gô```̀jEG »`̀a á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G

 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG â`̀≤`̀∏`̀Y É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L

 ≈``̀dEG ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dG ô`̀Ø`̀°`̀S á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG

.¿GôjEG »a á«eÓ°SE’G ájQƒ¡ªédG

 ¿CG  ≈````̀dEG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äQÉ```̀ °```̀ TCGh

 á«ªdÉ©dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  áª¶æe  º««≤J

 áLQóH ∞æ°U ób ¢Shô«ØdG ôWÉîªd

 , m∫ÉY É k«ª«∏bEGh ,ø«°üdG »a IQƒ£îdG

 ™«ªL ¿CG  ≈dEG  ágƒæe  , m∫ÉY  É k«ªdÉYh

 äÉ`̀«`̀FÉ`̀°`̀ü`̀ME’Gh äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG √ò``̀g

 ôjQÉ≤J  ôNB’  É k≤ah  »JCÉJ  ,IQƒcòªdG
 IócDƒe  ,á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe
 QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG á``̀Ñ``̀bGô``̀e π``̀°``̀UGƒ``̀J É``̀ ¡``̀ fCG
 äòîJG  ó`̀bh  ,ºdÉ©dG  »a  ¢Shô«ØdG
 ,á``jRGô``à``M’G ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG ø``e GOó```̀Y
 òaÉæªdG  »`̀a  ¢üëØdG  ∂``dP  »`̀a  ÉªH
 ™«ªL  π«©ØJh  øjôëÑ∏d  á«°ù«FôdG
 ™e  É k«°TÉªJ  ;á«FÉbƒdG  äGOGó©à°S’G
 áª¶æe  É¡à©°Vh  »àdG  äGAGô```̀LE’G
 á«ªdÉ©dG õcGôªdGh ,á«ªdÉ©dG áë°üdG

.¢VGôeC’G áëaÉμªd á«°ù«FôdG
 ∞°ûc  π`̀°`̀ü`̀à`̀e  ó`̀«`̀©`̀°`̀U  ≈`̀∏`̀Yh
 zÉJÉjEG{ …ƒédG π≤æ∏d »dhódG OÉëJ’G
 ô«KCÉàd  »```̀dhC’G  ¬ª««≤J  èFÉàf  ø`̀Y
 ójóédG  É``fhQƒ``c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  »°ûØJ
 äÉjƒà°ùe  ≈∏Y  (19-COVID)
 ,¿Gô«£dG  ´É£≤d  äGOGôjE’Gh Ö∏£dG
 π«é°ùJ  ∫ÉªàMG  ≈`̀dEG  ô«°ûJ  »àdGh
 ≈∏Y  Ö∏£dG  äÉjƒà°ùe  »a  É k©LGôJ
 %13 á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀H  á`̀ jƒ`̀é`̀ dG  äÓ``̀Mô``̀ dG
 É«°SBG á≤£æe »a »dÉëdG ΩÉ©dG ∫ÓN

.ÇOÉ¡dG §«ëªdGh

»æWƒdG ±É©°SE’G õcôªH øNÉ°S §N π«©ØJ

É¡æe  É``̀fhQƒ``̀μ``̀dÉ``̀H  √É`̀ Ñ`̀ à`̀ °`̀ TG  á``̀dÉ``̀M  74  ¢`̀ ü`̀ ë`̀ a
äÉ``̀HÉ``̀°``̀UEG  ’h  ..∫hC’G  ¢``̀ ù``̀ eCG  É`̀ °`̀ü`̀ë`̀a  19

 ø`̀H π``̀«``̀ª``̀L á````jÉ````YQ â``̀ë``̀J
 πª©dG  ô`̀jRh  ¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe
 º¶æJ  ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh
 ó`̀gÉ`̀©`̀ª`̀d á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG
 øe  IôàØdG  »a  ,á°UÉîdG  ÖjQóàdG
 ,ΩOÉ≤dG ¢SQÉe ô¡°T øe 12 ≈dEG 11
 á«ªbôdG  IQGOE’G)  ôªJDƒe  äÉ«dÉ©a
 .(Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀∏`̀d
 ¢ù«FQ  ìô`̀°`̀U  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 ¿EG  :ÓFÉb »°ûédG ±Gƒf á«©ªédG
 »a  É«°SÉ°SCG  ÓeÉY  íÑ°UCG  âbƒdG
 ™«ªL ™aO Ée ∂dP ,RÉéfE’G ô«jÉ©e
 É«LƒdƒæμàdG  ô«î°ùàd  äÉYÉ£≤dG
 »`̀a º`̀ ¡`̀ eÉ`̀ ¡`̀ e ΩÉ```̀ª```̀ JEG π`````̀LCG ø```̀e
 IAÉ`̀Ø`̀μ`̀dG ¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀Hh ,ô`̀°`̀ü`̀bCG â``̀bh
 OQGƒªdG ´É£b øμj ºdh .á«∏YÉØdGh
 AÉæãà°SÉH  Ö`̀jQó`̀à`̀ dGh  ájô°ûÑdG
 ∂dÉæg Gó``̀Z  ó`̀≤`̀a  .Ió``YÉ``≤``dG  ∂`̀∏`̀à`̀d
 IQGOEG  èeGôH  øe  áYƒªée ,Ωƒ«dG
 IQOÉ≤dGh á«còdG ájô°ûÑdG OQGƒªdG
 »ØWÉ©dG  ø«ÑfÉédG  á°ùeÓe  ≈∏Y
 â°ùeCG Éªc .ø«ØXƒª∏d »fÉ°ùfE’Gh
 ôãcCG  á«fhôàμdE’G  ÖjQóàdG  èeGôH
 ∫É°üjEG  ≈∏Y  IQób  ôãcCGh  ,ÓYÉØJ

.»≤∏àª∏d áeƒ∏©ªdG
 :á«©ªédG  ¢ù«FQ  ±É``°``VCGh
 ¢ü°üîJ  ¿CG  äCÉJQG  á«©ªédG  ¿EG{
 á°ûbÉæe  π``̀LCG  ø`̀e  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  Gò`̀g
 OQGƒ`̀ª`̀dG  äGQGOEG  ô«î°ùJ  á«Ø«c
 ôNB’  ,ÖjQóàdG  ógÉ©eh  ájô°ûÑdG
 åjóëdG  º`̀∏`̀©`̀dG  ¬`̀ «`̀ dEG  π`̀°`̀Uƒ`̀J  É`̀e
 Gòg  ¿CG  Éæ«Ñe  ,z∫É`̀é`̀ª`̀dG  Gò`̀g  »`̀a
 »a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG Ωó``î``j ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀ dG
 ´É`̀£`̀b »````ah Ö``̀jQó``̀à``̀ dG ó``gÉ``©``e
 ´É``̀£``̀bh á``̀jô``̀°``̀û``̀Ñ``̀dG OQGƒ`````̀ª`````̀dG

 øjôjóªdG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ,§«£îàdG
 ±ó¡à°ùjh  ,ΩÉ`̀ °`̀ù`̀bC’G  AÉ``̀°``̀SDhQh
 ø``̀«``̀jQGOE’G  øjQÉ°ûà°ùªdG  ∂`̀dò`̀c
 ø`̀«`̀ «`̀ FÉ`̀ °`̀ü`̀NC’Gh ø`̀«`̀ aô`̀ °`̀û`̀ª`̀ dGh
 ¿hDƒ``°``T ´É``£``b »``̀a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dGh
 ´É£b  »`̀a  ø«∏eÉ©dGh  ø«ØXƒªdG
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG ´É`̀£`̀b »``̀ah Ö`̀jQó`̀à`̀dG
 »a Gó``̀cDƒ``̀e ,á``«``∏``NGó``dG á`̀eÉ`̀©`̀ dG
 É°VhôY  ∂dÉæg  ¿CG  ¬°ùØf  âbƒdG
 »a  áÑZGôdG  äÉYƒªéª∏d  á°UÉN
 ,äÉ©eÉédG  áÑ∏£dh  ,ácQÉ°ûªdG

.πªY øY ø«ãMÉÑ∏dh
 ô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀dG Gò````̀g äÉ``̀«``̀dÉ``̀©``̀a
 øY  ¿ÓYE’G  πØM  ∂dòc  øª°†àà°S
 á«é«∏îdG õ«ªàdG IõFÉéH øjõFÉØdG
 OQGƒ````̀ª````̀dG á``̀«``̀ª``̀æ``̀J ∫É```̀é```̀e »````̀a
 »`̀gh  ,Ω2020  ΩÉ`̀©`̀ d  á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 äGQGOE’  á°ü°üîªdG  Iõ`̀FÉ`̀é`̀dG
 »a  Iõ«ªàªdG  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG
 ,¢UÉîdGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø«YÉ£≤dG  Ó`̀c
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée  ∫hO  á`̀aÉ`̀c  »`̀a
 í°TôàdG ÜÉH ¿CÉH Éª∏Y .á«é«∏îdG
 25 ï``jQÉ``à``H π`̀Ø`̀≤`̀«`̀°`̀S Iõ`̀FÉ`̀é`̀∏`̀ d

.…QÉédG ôjGôÑa

 GRô«e  »∏Y  ø`̀H  ø«°ùëdGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  πÑ≤à°SG

 π«∏N QƒàcódG  ¬ÑàμªH áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG  áÄ«g ¢ù«FQ

 iód  ≥HÉ°ùdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  ø°ùM  º«gGôHEG

 QƒàcódÉH  GRô«e  ôjRƒdG  ÖMQ  AÉ≤∏dG  ∫ÓNh.¿ÉHÉ«dG

 ¬∏ªY Iôàa ∫ÓN É¡H ΩÉb »àdG Oƒ¡édÉH G kó«°ûe ,ø°ùM

 ¿hÉ©àdG  Qƒ°ùL  óe  »a  ¿ÉHÉ«dG  iód  øjôëÑ∏d  ô«Ø°ùc

 á°UÉNh  ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H

 IAÉØc ø«°ùëJ èeGôHh áeGóà°ùªdG ábÉ£dG ä’Éée »a

 QÉμaC’Gh  äÉMôà≤ªdG  ∫OÉÑJ  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  ºJh  ,ábÉ£dG

.áØ«¶ædG ábÉ£dG ä’ÉéªH áãjóëdG äÉ«æ≤àdG ∫ƒM

 ¢üdÉN  øY  ø°ùM  π«∏N  QƒàcódG  ôÑY  ¬à¡L  øe

 Ö«MôàdGh ∫ÉÑ≤à°S’G ø°ùM ≈∏Y GRô«e Qƒàcó∏d √ôμ°T

 ¬∏ªY  Iôàa  AÉ`̀æ`̀KCG  ¬`̀H  »¶M  …ò``dG  Ö«£dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh

 ô`̀jRƒ`̀dG É`̀¡`̀dò`̀Ñ`̀j …ò```dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H G kó`̀«`̀°`̀û`̀e ,á`̀≤`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG

 ≥«≤ëàd  áeGóà°ùªdG  á`̀bÉ`̀£`̀dG  áÄ«¡H  ¿ƒ`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

.∫ÉéªdG Gòg »a á«æWƒdG ±GógC’G

 ô```̀ª```̀JDƒ```̀e ≈````̀ Yô````̀ j π```̀ ª```̀ ©```̀ dG ô`````````̀jRh
á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG  OQGƒ``̀ª``̀∏``̀d  á`̀ «`̀ ª`̀ bô`̀ dG  IQGOE’G

 πÑ≤à°ùj  zá``eGó``à``°``ù``ª``dG  á``̀ bÉ``̀ £``̀ dG{  ¢``ù``«``FQ
¿É``̀HÉ``̀«``̀dG ió````̀d ≥``̀HÉ``̀°``̀ù``̀dG á`̀ μ`̀ ∏`̀ ª`̀ ª`̀ dG ô`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ S

.πª©dG ôjRh |

´hô``°``û``e ¿É``̀ã``̀ë``̀Ñ``̀j zá``̀ MÉ``̀ °``̀ ù``̀ ª``̀ dG{h á``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀ dG Ihô````̀ã````̀dG
É``̀ ¡``̀ LGô``̀ î``̀ à``̀ °``̀ SGh á```̀jô```̀ë```̀Ñ```̀dG ∫É`````̀eô`````̀ dG ø````̀ Y å```̀ë```̀Ñ```̀dG

 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  π«ch  ≈≤àdG

 …ô°ShódG  ºdÉ°S  ìÉÑ°U  ó«°ùdG  á«YÉªàL’G

 á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG  IQGRh  π«ch

 QÉ°ûà°ùªdG  ∫ó`̀©`̀ dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀ d  ±É`````̀bhC’Gh

 ºJ  å«M  ,¬Ñàμe  »a  ,…ÓYƒH  ó«°TQ  πFGh

 ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  πÑ°S  åëH

.ábÓ©dG äGP QƒeC’G øe OóY »a ø«JQGRƒdG

 øe OóY √ô°†M …òdG ,AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh

 èFÉàf  ¢VGô©à°SG  ,ø«JQGRƒdÉH  ø««æ©ªdG

 »a ,ø«ÑfÉédG ø«H á«≤«°ùæàdG äÉYÉªàL’G

 ¿CÉ°ûdG  äGP  ácôà°ûªdG  πFÉ°ùªdG  øe  Oó`̀Y

.»YÉªàL’Gh »fƒfÉ≤dG
 …ô`̀°`̀Shó`̀dG  OÉ`̀ °`̀ TCG  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh

 ∫ó`̀©`̀dG  IQGRh  ø`̀«`̀H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  iƒà°ùªH

 ø«Hh ±É```̀ bhC’Gh á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh

 kÉgƒæe ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh

 äGP äÉ¡édG ø«H á«∏YÉØH ≥«°ùæàdG Oƒ¡éH
 äÉeóîdG  π°†aCG  ºjó≤J  ¿Éª°†d  ábÓ©dG
 ≥∏£æe  øe  ó©°üdG  áaÉc  ≈∏Y  ø«æWGƒª∏d
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  ø`̀«`̀H  á«©ªàéªdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG

.ádhódG
 Oƒ¡é∏d √ôjó≤J …ÓYƒH ócCG ¬ÑfÉL øe
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  πÑb  øe  ádhòÑªdG
 ø«æWGƒªdG áeóN ≈dEG  á«eGôdG á«YÉªàL’G

 ¿É`̀ª`̀°`̀Vh  á«©ªàéªdG  äÉ`̀Ä`̀Ø`̀dG  á`̀aÉ`̀c  ø``e
 kÉgƒæe  ,á«fƒfÉ≤dGh  á«©ªàéªdG  º¡bƒ≤M
 ≥«≤ëàd ø«ÑfÉédG ø«H ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdÉH

.IOƒ°ûæªdG ±GógC’G

∑ôà°ûªdG  É`̀ª`̀¡`̀fhÉ`̀©`̀J  õ`̀jõ`̀©`̀J  ¿É`̀ã`̀ë`̀Ñ`̀J  z∫ó```©```dG{h  zπ`̀ ª`̀ ©`̀ dG{



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

األحد
23  فبراير 2020

تفعيل خط ساخن بمركز اإلسعاف الوطني للمواطنين والمقيمين في حال الشعور بأعراض كورونا
األيام

1
11275

#

24
الأحد 29 جمادى الآخرة  1441ـ العدد 11275 

Sunday 23rd February 2020 - No. 11275

0816

الأهلي يحقق العالمة 

الكاملة مع ختام 

مواجهاته يف الدور 

التمهيدي لعربّية 

الطائرة

اتفاقّية امتياز 

لت�شغيل منفذ 

خلدمات الت�شالت 

يف مبنى امل�شافرين 

اجلديد

20 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

بقلم:
أ.د. محمد جابر األنصاري

»في األيام«

بالتعاون مع دارة األنصاري 
للفكر والثقافة

05

مواجع يومية قاسية.. 
لكنه تحول التاريخ!

بحرينيون يلغون حجوزاتهم اإىل اإيران

فريق لدرا�شة تاأثريات »كورونا« على القت�شاد

خالل زيارته ملركز »الأيام« الإعالمي.. �شفري م�شر:

 اأمـن البـحـــريـــن مــن اأمـــن مـ�شــــر 

متام اأبو�صايف:

هناك  اأن  �صعبان،  يا�صر  البحرين  لدى  م�صر  جمهورية  �صفري  اأكد 

اململكة،  يف  لال�صتثمار  امل�صرية  الأمــوال  روؤو�ــس  جلذب  توجيهات 

التحويلية، والبرتوكيماويات، واخلدمات  ال�صناعات  ل�صيما يف قطاع 

الطبية.

وقال ال�صفري امل�صري يف حـــوار مع »الأيام«، على هام�س زيارته 

احلمر،  الإدارة جنيب  برئي�س جمل�س  ولقائه  الإعالمي،  »الأيام«  ملركز 

بيئة  »هناك  التحرير:  وهيئة  ال�صايجي،  عي�صى  التحرير  ورئي�س 

التعريف بها«.  ال�صروري  البحرين جتعل من  ا�صتثمارية جديدة يف 

وحول اأمن اخلليج، �صّدد ال�صفري �صعبان على اأن اأمن اخلليج ب�صكل 

عام واأمن البحرين ب�صكل خا�س من اأمن م�صر.

ويف ال�صاأن ال�صيا�صي، قال ال�صفري: »ال�صيا�صات العدائّية التي تتبعها 

)الدوحة( لزالت قائمة، ومل تبدر من قطر اأي اإ�صارة اإيجابية«، معترًبا اأن 

اإل »حماولة لتفكيك  ما قامت به »الدوحة« خالل الأ�صهر املا�صية ما هو 

املوقف الرباعي«.

ال�شيا�شات العدائية لقطر لزالت قائمة وحتاول تفكيك املوقف الرباعي

يا�صمني �صاهني:

باإلغاء  قاموا  اإنهم  بحرينييون  قال 

حجوزات �صفرهم اإىل اإيران املقررة نهاية 

وزارة  دعوات  بعد  وذلك  احلايل،  ال�صهر 

نتيجة  اإيران  اإىل  ال�صفر  بعدم  اخلارجية 

انت�صار فريو�س »كورونا«. 

جتارة  غرفة  �صّكلت  جهتها  ومــن 

لدرا�صة  عمل  فريق  البحرين  و�صناعة 

فريو�س  انت�صار  على  املرتتبة  ــار  الآث

البحريني،  القت�صاد  على  »كورونا« 

القت�صادية  الــتــداعــيــات  وملتابعة 

ال�صلبية  التاأثريات  وح�صر  للفريو�س، 

لنت�صار هذا الوباء.

خالد بن حمد يوّجه ل�شت�شافة 

بطولة اأقوى رجل يف العامل

»النيابة« حتيل 9 متهمني للمحاكمة 

يف واقعة الجتار بفتيات اأجنبيات
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رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س التحرير خالل ا�صتقبالهما ال�صفري امل�صري يف مركز »الأيام« الإعالمي

وزارة اخلارجية رًدا على تقرير »منظمة العفو«:

التقرير ل ي�شتند اإىل احلقائق وبعيد عن املهنية

مملكة  خارجية  وزارة  ــت  ــرب اأع

التقرير  ت�صّمنه  ملا  اأ�صفها  عن  البحرين 

من  الدولية  العفو  منظمة  عن  ال�صادر 

ومغالطات  �صحيحة  غري  معلومات 

وابتعاده  ــة،  اأدل اأو  حلقائق  ت�صتند  ل 

يف  الالزمتني  واملو�صوعية  املهنية  عن 

املعلومات  وا�صتقاء  احلقوقية،  التقارير 

قنوات  واأخبار  نزيهة  غري  م�صادر  من 

بالتطّرف  عنها  ُيعرف  ماأجورة  اإعالمية 

والتحّيز وعدم امل�صداقية.

اأنها  اخلارجية  وزارة  توؤكد  واإذ 

التقرير  هذا  يف  ورد  ما  بدرا�صة  �صتقوم 

اأن  اإىل  لتتطلع  عليه،  والرد  مزاعم  من 

تت�صم التقارير ال�صادرة عن تلك املنظمة 

م�صادر  على  تعتمد  واأل  بالإن�صاف 

ت�صتقي  واأن  واحد،  راأي طرف  عن  تعرب 

معلوماتها من جميع اجلهات واملوؤ�ص�صات 

املعنية التي مل يتم التوا�صل معها لتكون 

مو�صوعية  وتقاريرها  اإيجابية  مواقفها 

وحمايدة ل انتقائية منحازة.
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

اأمري قا�سم

 من رّواد الرتبية والتعليم، ملع ا�سمه معلًما واإعالمًيا ومذيًعا، 

عرفته  اأن  فمنذ  فيه،  واملتفانني  عملهم  يف  البارزين  من  فكان 

والبت�سامة ل تفارق حمّياه، من الوفود الأوىل التي عملت يف وزارة 

الرتبية والتعليم بدولة الإمارات العربية املتحدة، اإنه الأ�ستاذ اأمري 

قا�سم عبداهلل املزعل، من مواليد قرية الديه عام 1946م.

در�ص الأ�ستاذ اأمري قا�سم يف مدر�سة جدحف�ص البتدائية عام 

1954م، واأنهى البتدائية بعد خم�ص �سنوات فقط، اإذ بداأ الدرا�سة 

يف ال�سف الثاين البتدائي لكونه ميتلك القراءة والكتابة من خالل 

تعلمه القراآن الكرمي عند جّدته املعلمة مرمي بنت عبداهلل الوكيل 

رحمها اهلل، اإذ كان لها الف�سل بعد اهلل تعاىل يف تعليم اأغلب -اإن مل 

يكن جميع- اأبناء قرية الديه والقرى املجاورة لها، بعدها يف العام 

الدرا�سي 1966/ 1967م انتقل الأ�ستاذ اأمري قا�سم اإىل املدر�سة 

�سنتني  ملدة  املعلمني  بق�سم  التحق  بعدها  �سنتني،  ملدة  الثانوية 

اأخريني، اإذ كان مدير املدر�سة الثانوية اآنذاك الأ�ستاذ حممد ح�سن 

الزيات م�سري اجلن�سية، ثم تاله الأ�ستاذ عبدامللك احلمر.

اأمري قا�سم عام 1963م عمل معلًما  وعندما تخرج الأ�ستاذ 

للبنني،  البتدائية  اخلمي�ص  مدر�سة  يف  الإجنليزية  اللغة  ملادة 

عام  يف  بعدها  طه،  حممد  عبدعلي  الأ�ستاذ  مديرها  كان  عندما 

1967م ُنِقَل اإىل مدر�سة جدحف�ص البتدائية للبنني، اإل انه انتدب 

للعمل يف اإمارة اأبوظبي يف العام نف�سه، اإذ َعِمَل ملدة ثالث �سنوات 

معلًما ملادة اللغة العربية يف مدر�سة النهيانية يف العني )وهي 

وكان  نهيان(،  اآل  �سلطان  بن  �سخبوط  ال�سيخ  ق�سر  عن  عبارة 

مديرها الأ�ستاذ يو�سف الأن�ساري من مملكة البحرين، ويف عام 

1970م عاد الأ�ستاذ اأمري قا�سم اإىل مملكة البحرين لُيعنّي ثانية 

وكان  1972م،  عام  حتى  للبنني  البتدائية  اخلمي�ص  مبدر�سة 

مديرها الأ�ستاذ عبدعلي حممد طه، ويف عام 1973م تعاقد مرة 

اأخرى مع اإمارة اأبوظبي ليعمل ملدة ثالث �سنوات اأخرى مبدر�سة 

النهيانية من عام 1973م حتى عام 1976م، وكان مدير املدر�سة 

اآنذاك الأ�ستاذ جا�سم احلامد رحمه اهلل من مملكة البحرين، ويف 

البحرين لُيعنّي  اإىل مملكة  اأمري قا�سم  الأ�ستاذ  عام 1976م عاد 

ثانية مبدر�سة جدحف�ص البتدائية للبنني، وكان مديرها الأ�ستاذ 

�سيد حممود علوي �سّب.

دولة  للعمل يف  ُتغادر  التي  الوفود  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بلقاء  حتظى  املتحدة  العربية  الإمارات 

عي�سى بن �سلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه، و�ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه عندما كان ولًيا للعهد، 

وذلك لال�ستئذان لل�سفر واأخذ التوجيهات على اعتبار اأنهم ممثلو 

مملكة البحرين يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

ويف اأثناء خدمة الأ�ستاذ اأمري قا�سم التحق بالدرا�سة اجلامعية 

اإذ ح�سل على  العربية،  اإىل جامعة بريوت  النت�ساب  من خالل 

اللي�سان�ص يف الآداب عام 1972م، هذا الأمر، عطًفا على متيزه 

بوزارة  العامة  بالعالقات  لاللتحاق  اأّهاله  العمل،  واإخال�سه يف 

الرتبية والتعليم عام 1976م حتت رئا�سة الأ�ستاذ حممد �سالح 

عبدالرزاق القحطاين.

العامة  العالقات  وظيفًيا يف  قا�سم  اأمري  الأ�ستاذ  تدرج  وقد 

رئي�ًسا  اأ�سبح  خاللها  من  التي  واملهارات  اخلبات  من  وامتلك 

لالأن�سطة الرتبوية ورئي�ًسا للعالقات العامة حتى عام 2005م، 

وقد عا�سر الأ�ستاذ اأمري قا�سم التطوير يف العالقات العامة اإدارًيا، 

ق�سم  ق�سمني:  ت�سمل  كانت  فقد  اإدارة،  اإىل  جهاز  من  تطورت  اإذ 

العالقات العامة وق�سم الأن�سطة الرتبوية، بعد ذلك مّتت عملية 

التطوير بف�سل الق�سمني لت�سبح اإدارة الأن�سطة الرتبوية وجهاز 

العالقات العامة، اإذ اأُ�سندت اإىل الأ�ستاذ اأمري قا�سم رئا�سة اجلهاز 

يف عهد ال�سيخ عبدالعزيز بن حممد اآل خليفة رحمه اهلل، والدكتور 

علي حممد فخرو، ثم الأ�ستاذ عبدالعزيز حممد الفا�سل، والدكتور 

حممد بن جا�سم الغتم، حتى الدكتور ماجد بن علي النعيمي.

يف هذه الأثناء تطّور الأ�ستاذ اأمري قا�سم اأكادميًيا، اإذ ح�سل 

على الدبلوم العايل يف الرتبية عام 1984م من جامعة البحرين، 

جامعة  من  والرتبية  العلوم  يف  املاج�ستري  على  ح�سل  كذلك 

مان�س�سرت عام 1987م، بالإ�سافة اإىل ح�سوله على دبلوم الإدارة 

املتقدمة من جامعة البحرين عام 1991م �سمن م�سروع تاأهيل 

القيادة الرتبوية يف وزارة الرتبية والتعليم، ثم �سهادة من معهد 

الإدارة العامة بالريا�ص عام 1994م.

الدورات، و�سارك  من  العديد  قا�سم  اأمري  الأ�ستاذ  لقد ح�سر 

يف اأغلب املوؤمترات التي ُتقيمها وزارة الرتبية والتعليم يف مملكة 

الإعالم  تخ�س�ص  جمال  يف  اأغلبها  وكان  وخارجها،  البحرين 

والعالقات العامة، كما كان الأ�ستاذ اأمري قا�سم ع�سًوا يف العديد 

التعليم، وجلنة  منها جلنة  والتعليم،  الرتبية  وزارة  من جلان 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  جائزة  وجلنة  العلمية،  املوؤهالت 

مكافحة  املتميزة، وجلنة  للمدر�سة  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

التوعية  وجلنة  الطريق،  على  ال�سالمة  وجلنة  الإيدز،  مر�ص 

املرورية لطلبة املدار�ص، وجلنة حماية البيئة، وجلنة عيد العلم 

التي ُتنظم �سري احلفل �سنوًيا، واللجنة التن�سيقية امل�سرتكة بني 

وزارة الرتبية والتعليم ووزارة الإعالم.

قبل  من  العلم  عيد  يف  مرتني  قا�سم  اأمري  الأ�ستاذ  ُكّرَم  وقد 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة طيب اهلل ثراه، 

الأوىل �سمن قدامى العاملني مّمن اأم�سوا ثالثني عاًما عام 1993م، 

والآخر بعد ح�سوله على املاج�ستري عام 1998م وذلك يف فرتة 

وزير الرتبية والتعليم الدكتور علي فخرو.

اأمري  الأ�ستاذ  تقاعد  والإعالمي،  الرتبوي  الزخم  هذا  واأمام 

قا�سم عن العمل عام 2005م.

مواطنون يغريون وجهات �سفرهم اإىل دول اأخرى

مكاتب �سياحية تلغي حجوزات ال�سفر اإىل اإيران ب�سبب »كورونا«

موؤكًدا اأهمية دور املتطوعني يف ن�سر الوعي الوقائي.. »الهالل الأحمر«:

جاهزون لتقدمي العون عند اأّي تطورات لفريو�س كورونا

يا�سمني �ساهني

ال�سفر  �سركات  اأن  مواطنون  اأكد 

وال�سياحة قامت باإلغاء حجوزات �سفرهم 

ال�سهر احلايل وذلك بعد  اىل ايران نهاية 

دعوات وزارة اخلارجية البحرينية بعدم 

حالت  اكت�ساف  نتيجة  ايران  اىل  ال�سفر 

م�سابة مبر�ص كورونا امل�ستجد يف مدينة 

يق�سدها  التي  الإيرانية  املدن  قم وبع�ص 

البحرينيون لزيارة الأماكن املقد�سة. 

�سفريات  مكتب  يف  م�سوؤول  وقال 

بوقف  ابالغهم  مت  من  »عدد  اإن  الكاظم 

رحالت �سفرهم اىل ايران بلغ 20 م�سافًرا 

حتى الن وذلك حفاًظا على �سالمة الزوار 

واملواطنني«.

امل�سافرين  على  »عر�سنا  واأ�ساف 

اإرجاع مبالغهم ولكن ثقتهم بنا كموؤ�س�سة 

وال�سياحة  ال�سفر  جمال  يف  تعمل  رائدة 

ذلك  يرف�سون  جعلهم  عاًما   60 منذ 

وجهات  اىل  ال�سفر  ترتيب  ويطلبون 

اأخرى وهناك من طلب تاأجيل ال�سفر حتى 

حت�سن الو�ساع ال�سحية يف ايران«.

الكويت  دولة  »تعليق  اأن  اىل  واأ�سار 

يف  ت�سبب  ايران  اىل  املتجهة  لرحالتها 

البحرينيني  امل�سافرين  حتويل  �سعوبة 

يف الفرتة القادمة اىل وجهات �سفر اخرى، 

ا وان بع�ص مكاتب ال�سفر تتخذ  خ�سو�سً

من الكويت »معبا« لل�سفر اىل ايران«. 

وكانت وزارة اخلارجية البحرينية قد 

اأو�ست املواطنني بعدم ال�سفر للجمهورية 

اإعالن  بعد  وذلك  الإيرانية،  الإ�سالمية 

الك�سف عن 10  الإيرانية  ال�سحة  وزارة 

كورونا  بفريو�ص  جديدة  اإ�سابة  حالت 

الوفيات  عدد  وارتفاع  البالد،  يف  اجلديد 

ب�سبب الفريو�ص اإىل 5 اأ�سخا�ص.

وزارة ال�سحة اليرانية اأ�سارت اىل اأن 

عدد حالت الإ�سابة بالفريو�ص ارتفع اإىل 

 8 اأن  موؤكدة   ،5 اإىل  الوفيات  وعدد   28

من الإ�سابات اجلديدة اكت�سفت يف مدينة 

»قم«، وحالتان يف العا�سمة طهران.

اإن  البحرينية  اخلارجية  وقالت 

جميع القادمني من ايران والدول املوبوءة 

لفحو�سات  �سيكونون خا�سعني  باملر�ص 

حفاًظا  عودتهم  فور  طبي  وحجر  طبية 

املواطنني  و�سالمة  �سالمتهم  على 

واملقيمني.

وبينت وزارة اخلارجية اأنه بالتن�سيق 

مت  فقد  وال�سحة  الداخلية  وزارتي  مع 

الحرتازية  الجراءات  من  عدد  تفعيل 

الدول  من  القادمني  دخول  مبنع  املتخذة 

املوبوءة خالل 14 يوما ال�سابقة لتاريخ 

كافة  واتخاذ  اململكة  اىل  و�سولهم 

واملقيمني  للبحرينيني  الطبية  الجراءات 

الطبية  الجراءات  بح�سب  القادمني 

املعتمدة من قبل منظمة ال�سحة العاملية. 

الكويت  اعلنت  مت�سل،  �سياق  ويف 

طائرات   5 ار�سال  عن  ال�سبت  ام�ص  يوم 

كويتية اىل ايران لتحمل على متنها 700 

مواطن �سيتم اجالوؤهم من ايران كاجراء 

املر�ص  فريو�ص  انت�سار  احرتازي خ�سية 

ب�سكل اكب، وقد ار�سلت فريقا يتكون من 

لفح�ص  ايران  اىل  وممر�سا  طبيبا   12

للتمكن  الطائرات  �سعودهم  قبل  الركاب 

من فرز احلالت امل�ستبه بها، ومن املزمع 

ان يبقى الفريق هناك ملدة يومني حتى يتم 

اجالء جميع الكويتيني العالقني هناك.

بعدما  الجراءات  تلك  جاءت  وقد 

من  رحالتها  تعليق  عن  الكويت  اعلنت 

بعد  واجلو  البحر  عن طريق  ايران  واىل 

اكت�ساف حالت ا�سابة جديدة بالكورونا 

جميع  ت�سغيل  وقف  واكدت  ايران،  يف 

املر�ص  لنتقال  تفاديا  ايران  اىل  رحالتها 

بني الركاب. 

كذلك اأعلنت ال�سعودية م�ساء اجلمعة، 

تعليق �سفر املقيمني فيها اإىل اإيران ب�سبب 

لن  اأنه  على  م�سددة  كورونا،  فريو�ص 

ي�سمح لأي مقيم بالعودة. 

ويف البحرين مل ت�سجل حتى الن اي 

وزارة  فعلت  وقد  كورونا،  ملر�ص  حالة 

ال�سحة البحرينية اخلط ال�ساخن مبركز 

على  الت�سالت  لتلقي  الوطني  ال�سعاف 

اخ�سائيو  عليه  بالرد  يقوم   444 هاتف 

وقد  ال�ساعة،  مدار  على  ويعمل  الوزارة 

ام�ص  يوم  حتاليل  عن  الوزارة  اعلنت 

حالة   19 بلغت  والتي  اجلمعة  الول 

كلها �سالبة، لي�سل اجمايل التحاليل 74 

فح�ص للحالت امل�ستبه بها.

وظهر الفريو�ص الغام�ص يف ال�سني، 

لأول مرة يف 12 دي�سمب 2019، مبدينة 

ر�سميا  عنه  ك�سفت  بكني  اأن  اإل  ووهان، 

منت�سف يناير املا�سي.

ويف وقت �سابق اأعلنت منظمة ال�سحة 

نطاق دويل  على  الطوارئ  العاملية حالة 

انت�سر  الذي  الفريو�ص،  تف�سي  ملواجهة 

ت�سبب يف حالة  ما  بلدان،  عدة  لحقا يف 

رعب �سادت العامل اأجمع.

اجتماعا  البحريني  الأحمر  الهالل  جمعية  عقدت 

مفتوحا مع اأع�سائها املتطوعني، جرى خالله التاأكيد على 

فريو�ص  من  الوقاية  كيفية  يف  الوعي  ن�سر  يف  دورهم 

ا�ستعدادهم  اإىل  اإ�سافة  ال�سرائح،  خمتلف  لدى  كورونا 

بهذا  �سلة  ذي  وطني  نداء  اأي  لتلبية  وجهوزيتهم 

هذا  يف  احلكومية  اجلهود  ويدعم  يكمل  مبا  الفريو�ص، 

ال�ساأن.

وا�ستهّل ع�سو جمل�ص اإدارة الهالل الأحمر البحريني 

الدكتور فوزي اأمني الجتماع بالإ�سادة باجلهود احلكومية 

املبذولة للوقاية من هذا الفريو�ص، منوها بال�ستعدادات 

اأي حالت طارئة  البحرين ملواجهة  اتخذتها مملكة  التي 

وجتهيز  وال�سحي،  الطبي  الكادر  تدريب  خالل  من 

مناطق العزل ال�سحي يف عدد من امل�ست�سفيات واملراكز، 

والتعامل مع احلالت التي جرى ال�ستباه بها حتى الآن 

الت�سريحات  اإزاء  الطمئنان  عن  معربا  عالية،  مبهنية 

كورونا  فريو�ص  من  البحرين  خلّو  توؤكد  التي  الر�سمية 

حتى الآن.

وقال الدكتور اأمني خالل الجتماع: »كل ذلك ل مينع 

من امل�سي قدما يف اتخاذ جميع ال�ستعدادات الالزمة؛ من 

اأجل التعامل مع اأي تطورات م�ستقبلية قد حتدث ل �سمح 

اهلل، ونحن يف الهالل الأحمر البحريني جاهزون لتقدمي 

اجلهود  يكمل  ومبا  طلبها،  حال  يف  وامل�ساعدة  العون 

احلكومية املبذولة، خا�سة اأن لدى الهالل دراية كبرية يف 

كيفية التعامل مع الكوارث واجلائحات وتف�سي الأمرا�ص 

يف مناطق خمتلفة حول العامل«.

متطوعي  بح�سور  جرى  الذي  الجتماع  وخالل 

ال�سحية  التوعية  جلنة  اأع�ساء  وبالأخ�ص  اجلمعية، 

اأمني  د.  اأو�سح  باجلمعية،  الطبي  الفريق  واأع�ساء 

من  التاأكد  هو  املتطوعني  مع  الجتماع  من  الهدف  اأن 

فور  الالزم  وال�سحي  الطبي  العون  لتقدمي  جهوزيتهم 

الالزمة  واملهارات  باملعلومات  وتزويدهم  منهم،  الطلب 

ان�سغال  »عند  وقال:  الطارئة،  احلالت  مع  للتعامل 

الفرق الطبية وال�سحية املوؤهلة واملدربة يف التعامل مع 

امل�سابني بكورونا، ميكن للمتطوعني املدربني �سد النق�ص 

يف جمال تقدمي اخلدمات الإ�سعافية وال�سحية للمراجعني 

واملر�سى العتياديني يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية«.

بامل�سادر  قائمة  اأمني  الدكتور  قدم  الجتماع،  وخالل 

كورونا،  فريو�ص  انت�سار  حول  للمعلومات  املوثوقة 

وكيفية التعامل معه، مبا ي�ساعد على مكافحة الإ�ساعات 

التي ترافق عادة مثل هذه الأحداث العاملية الكبرية.

اأن الحتاد الدويل للهالل الأحمر وال�سليب  واأو�سح 

هذا  مع  للتعامل  �سيناريوهات  ثالثة  و�سع  الأحمر 

يف  والآخر  ال�سني،  م�ستوى  على  منها  واحد  الفريو�ص، 

اجلوار  دول  يف  عالية  ب�سرعة  الفريو�ص  انت�سر  حال 

ال�سيني، وال�سيناريو الأخري يف حال حتول الفريو�ص اإىل 

جائحة عاملية، وقال اإن تركيز الحتاد ين�سّب يف جزء منه 

على �سبل دعم الدول الأفريقية الفقرية يف حال اجتاحها 

هذه  ال�سحي يف  للقطاع  الدعم  توفري  و�سبل  الفريو�ص، 

اأ�سال من ال�سعف وتراجع اخلدمات،  الدول الذي يعاين 

م�سيفا اأن الحتاد ر�سد 32 مليون فرنك �سوي�سري لهذا 

الغر�ص.

نن�سق مع »الداخلية« و»اخلارجية« لتفعيل الإجراءات الحرتازية

»ال�سحة«: فح�س 74 حالة م�ستبه باإ�سابتها بـ»كورونا« وجميعها »�سليمة«

مملكة  بخلو  ال�سحة  وزارة  اأفادت 

كورونا  فريو�ص  مر�ص  من  البحرين 

الإجراءات  كل  واتخاذها   )19 )كوفيد 

ا  حر�سً املر�ص  من  للوقاية  الحرتازية 

اإذ  واملقيمني،  املواطنني  �سالمة  على 

 19 اأجرت  اأنها  بيانها  يف  الوزارة  اأكدت 

من  القادمني  امل�سافرين  من  لعدد  حتليالً 

الـ24  خالل  املر�ص  فيها  املتف�سي  الدول 

�ساعة الأخرية، اإذ تبنّي اأن جميع احلالت 

�سليمة، واأن نتائج حتاليل الفح�ص �سالبة 

امل�ستبه بها، لت�سل بذلك حالت  للحالت 

اإىل 74 حالة م�ستبه بها  الكلية  ال�ستباه 

كانت نتائجها  �سلبية.

تقوم  اأنها  الوزارة  واأو�سحت 

بالتن�سيق مع كل اجلهات املعنية ملتابعة 

ال�ستباه  اأو  ر�سدها  يتم  التي  احلالت 

ح�سب  وذلك  كافة،  اململكة  منافذ  يف  بها 

تو�سيات  اإىل  ا�ستناًدا  ال�سحي  التقييم 

واللوائح  العاملية،  ال�سحة  منظمة 

املطارات  يف  املتبعة  الدولية  ال�سحية 

الدليل  بح�سب  كافة،  املنافذ  الدولية ويف 

الدويل املوحد للتعامل مع جميع القادمني 

ووفق  املر�ص  فيها  املتف�سي  الدول  من 

لدول  املوحدة  الحرتازية  الإجراءات 

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ص 

للوقاية منه.

فح�ص  مت  اأنه  ال�سحة  وزارة  وبّينت 

جميع القادمني عب مطار البحرين الدويل 

فريو�ص  مر�ص  فيها  املتف�سي  الدول  من 

جميع  خ�سع  اإذ   ،)19 )كوفيد  الكورونا 

فيها  املتف�سي  الدول  من  القادمني  الركاب 

الفريو�ص لفحو�سات طبية للتاأكد من عدم 

اإ�سابتهم باملر�ص، على اأن يتم عزلهم ملدة 

14 يوًما ملتابعة حالتهم ال�سحية بح�سب 

الإجراءات الوقائية املتبعة يف هذا ال�ساأن، 

من  القادمني  اتباع  �سرورة  على  موؤكدة 

الدول املتف�سي فيها املر�ص كل الإر�سادات 

ال�ساخن  باخلط  والت�سال  التوعوية، 

حال  يف  الطبية  الرعاية  لطلب   )444(

ظهور الأعرا�ص امل�ساحبة للمر�ص خالل 

هذه  من  عودتهم  من  التالية  يوم  الــ14 

الدول.

تتابع  اأنها  اإىل  الوزارة  واأ�سارت 

الخت�سا�ص  ذات  اجلهات  مع  با�ستمرار 

تنفيذ كافة الإجراءات الحرتازية بح�سب 

لأية  ر�سدها  حال  ويف  العاملية  املعايري 

حالت م�ستبه باإ�سابتها مبر�ص فريو�ص 

نقل  �سيتم  فاإنه   ،)19 )كوفيد  الكورونا 

تلك احلالت فورا اإىل مركز العزل واإجراء 

الفحو�سات الالزمة وحتويلهم اإىل احلجر 

ال�سحي بح�سب احلالة امل�ستبه بها.

اإنها  بيانها  يف  الوزارة  وقالت 

كانو  خليل  اإبراهيم  مركز  خ�س�ست 

جانب  اإىل  للعزل  مركًزا  ليكون  للتاأهيل 

واأنها  للوزارة،  تابعة  اأخرى  عزل  مراكز 

الداخلية  وزارتي  مع  بالتن�سيق  تقوم 

الإجراءات  جميع  لتفعيل  واخلارجية 

مر�ص  من  للوقاية  املتخذة  الحرتازية 

حفاًظا   )19 )كوفيد  الكورونا  فريو�ص 

على �سالمة املواطنني واملقيمني.

https://www.alayam.com/alayam/first/843345/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/843346/News.html
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املوا�صالت  وزير  ح�صر 

والت�صالت املهند�س كمال بن اأحمد 

مطار  �صركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

اتفاقية  توقيع  مرا�صم  البحرين، 

بني  �صنوات،  خم�س  مدتها  امتياز 

�صركة مطار البحرين و�صركة زين 

البحرين وّقعها الرئي�س التنفيذي 

حممد  البحرين  مطار  ل�صركة 

يو�صف البنفالح، والع�صو املنتدب 

حممد  البحرين  زين  ل�صركة 

بح�صور  العابدين،  زين  عبداهلل 

خليفة  اآل  علي  بن  اأحمد  ال�صيخ 

والرئي�س  الإدارة،  جمل�س  رئي�س 

واملدير  هاورد،  دانكن  التنفيذي 

التنفيذي لإدارة الت�صال وعالقات 

بن  عبداهلل  ال�صيخ  امل�صتثمرين 

التنفيذي  واملدير  خليفة،  اآل  خالد 

عمار  الأفراد  ومبيعات  لت�صويق 

من  عدد  اإىل  بالإ�صافة  الكتبي، 

وممثلي  اجلانبني  من  امل�صوؤولني 

و�صائل الإعالم.

التفاقية،  هذه  ومبوجب 

البحرين  زين  �صركة  �صتقوم 

مببنى  جتزئة  منفذ  بت�صغيل 

امل�صافرين اجلديد مبطار البحرين 

الدويل، اإذ �صتوفر جمموعة وا�صعة 

الت�صالت  منتجات  اأف�صل  من 

يف  اجلودة  عالية  واخلدمات 

الزائرون  ليظل  اجلديدة،  املن�صاأة 

بذويهم  ات�صال  على  الدوليون 

يف  اإقامتهم  اأثناء  يف  واأعمالهم 

مملكة البحرين.

�صعادته  عن  البنفالح  واأعرب 

مع  املثمرة  ال�صراكة  هذه  باإبرام 

لتزويد  البحرين  زين  �صركة 

يحتاجونه  ما  بكل  اململكة  زائري 

الت�صالت  بخدمات  لال�صتمتاع 

اأن قطاعي  ال�صرعة، م�صيًفا  عالية 

اإىل  يهدفان  والطريان  الت�صالت 

خلق  وهي  ذاتها،  الغاية  حتقيق 

الأفراد،  بني  للتوا�صل  ج�صور 

م�صرًيا اإىل اأن �صركة مطار البحرين 

مزودي  انتقاء  على  حر�صت  قد 

امل�صافرين  مبنى  يف  اخلدمات 

ل�صمان  العناية؛  مبنتهى  اجلديد 

اأف�صل  من  املطار  مرتادي  ا�صتفادة 

من  البحرين  مملكة  تقدمه  ما 

اإمكانات ومزايا فريدة. ويف ختام 

جميع  اأن  البنفالح  اأكد  حديثه، 

باملجموعة  �صي�صتمتعون  الزائرين 

واخلدمات  املنتجات  من  الوا�صعة 

�صتوفرها  التي  امل�صتوى  رفيعة 

املن�صاأة اجلديدة.

عبداهلل  حممد  قال  جانبه،  من 

زين  »تعتز  العابدين:  زين 

البحرين بتعاونها مع �صركة مطار 

البحرين لفتتاح فرع لل�صركة يف 

متثل  اإذ  اجلديد.  امل�صافرين  مبنى 

هذه املن�صاأة اجلديدة البوابة الأوىل 

اإىل مملكة البحرين، ومن هنا ياأتي 

تزويد  يف  البحرين  زين  دور 

ات�صالت  بخدمات  اململكة  زائري 

زين  فرع  وي�صّكل  اجلودة.  فائقة 

امل�صافرين  مبنى  يف  البحرين 

خلدمة  اآخر  متميًزا  مرفًقا  اجلديد 

قّيمة  واإ�صافة  امل�صافرين،  ال�صادة 

التي  املمتازة  اخلدمات  باقات  اإىل 

الرتقاء  بهدف  ال�صركة  توفرها 

بتجربة مرتادي املطار اجلديد«.

العابدين  زين  واأ�صاف 

اأهمية  مدى  البحرين  زين  »تقّدر 

ات�صال  على  اململكة  زائري  بقاء 

واأعمالهم،  واأ�صدقائهم  بعائالتهم 

لذا فاإن ح�صورنا الفاعل يف �صالة 

الو�صول مببنى امل�صافرين اجلديد 

للزائرين  مثالية  ميزة  ي�صّكل 

البالد على  اإىل  العائدين  واملقيمني 

لهم خدمات  �صيوفر  اإذ  �صواء،  حد 

ال�صاعة  مدار  على  ومنتجات 

وذلك  الأ�صبوع،  اأيام  وطوال 

لت�صبح اإقامتهم يف اململكة مريحة 

وُمر�صية دون اأي عناء«.

بني �شركة مطار البحرين وزين البحرين

اتفاقية امتياز لت�شغيل منفذ خلدمات االت�شاالت يف مبنى امل�شافرين اجلديد

»هيئة االت�شاالت« تفتح باب الت�شجيل جلائزة االأمان االإلكرتوين

باب  فتح  الت�صالت  تنظيم  هيئة  اأعلنت 

الإلكرتوين،  لالأمان  الت�صجيل يف جائزة �صايرب 

املجتمع  اأفراد  ت�صجيع  اإىل  تهدف  والتي 

خلق  على  البحرين  يف  التعليمية  واملوؤ�ص�صات 

الإلكرتوين.  الأمان  جمال  يف  توعوي  حمتوى 

املدار�س  من  للطالب  امل�صاركة  باب  و�صيفتح 

املرحلة  يف  املنخرطني  اخلا�صة  اأو  احلكومية 

الإعدادية والثانوية، كذلك املوؤ�ص�صات التعليمية 

من مدار�س وجامعات لرت�صيح الطلبة املتميزين 

للم�صاركة.

�صايرب  جائزة  يف  امل�صاركة  طريقة  وتكمن 

لالأمان الإلكرتوين يف عمل فيلم ق�صري )ل يزيد 

ال�صتخدام  تاأثري  يتناول  ثانية(   120 على 

على  الجتماعي  التوا�صل  لو�صائل  املفرط 

ال�صباب، وعلى عالقاتهم الجتماعية والأ�صرية. 

وقال مدير اإدارة �صوؤون امل�صتهلك والإعالم 

خليفة  اآل  حمود  بن  عبداهلل  ال�صيخ  بالهيئة 

خالل  من  ت�صعى،  الت�صالت  تنظيم  هيئة  اإن 

متكني  اإىل  تطرحها،  التي  اآمن  اإنرتنت  مبادرة 

اإ�صراكهم  البحرين من خالل  ال�صباب يف مملكة 

�صنع  منهم يف  الواعدة  للمواهب  املجال  وفتح 

الطالب  ت�صجيع  جانب  اإىل  املجتمعي،  الوعي 

الأمان  جمال  يف  �صيربانية  ثقافة  حتقيق  على 

تاأثريها  حول  الوعي  زيادة  بهدف  الإلكرتوين؛ 

على احلياة اليومية.

وبح�صب بيان ر�صمي، �صيحظى امل�صاركون 

بفر�س  الإلكرتوين  الأمان  امل�صجلون يف جائزة 

تدريبية  حلقات  الهيئة  لهم  توفر  اإذ  تدريبية، 

الق�صرية،  الأفالم  ل�صناعة  مهاراتهم  ل�صقل 

ويقوم خمرج الت�صوير حمد عبداهلل الفائز بعدد 

والربامج  للم�صل�صالت  الدولية  اجلوائز  من 

التلفزيونية ب�صرح العديد من تقنيات الت�صوير 

لإك�صاب  وذلك  الأفالم؛  وعمل  واملونتاج 

يف  اأعلى  جودة  لهم  ت�صفي  مهارات  امل�صاركني 

اأعمالهم املقدمة للجائزة.

اإىل جانب ذلك، فاإن هيئة تنظيم الت�صالت 

والن�صمام  للم�صاركة  للمخت�صني  املجال  تفتح 

اإىل جلنة التحكيم يف جائزة الأمان الإلكرتوين، 

الذين  والقادة  للخرباء  متاح  الت�صجيل  اإن  اإذ 

يندرجون حتت املهن الآتية: �صانع اأفالم، خمرج 

اأفالم، روائي، كاتب �صيناريو، ناقد اأفالم، خبري 

الإعالم الجتماعي، خبري الأمن على الإنرتنت، 

وخرباء الرتبية وغريها فيما يتعلق باملجالت 

نف�صها.

�صايرب  جلائزة  املحكمني  اختيار  ويتم 

لالأمان الإلكرتوين ا�صتناًدا اإىل خربتهم العملية 

واملهنية.

امل�صاركة  يف  الراغبني  لل�صباب  وميكن 

التحكيم  جلنة  اإىل  الن�صمام  اأو  باجلائزة 

عرب  الت�صجيل  وطريقة  ال�صروط  على  الطالع 

www.( الرابط الإلكرتوين ملبادرة اإنرتنت اآمن

.) /award /safesurf.bh

 ال�صيخ عبداهلل بن حمود اآل خليفة

يوم  �صباحاً   9 ال�صاعة  متام  يف  يعقد 

 ،2020 فرباير   24 املوافق  الثنني  غد 

املفتوح  اللقاء  التجار،  ببيت  املجل�س  بقاعة 

البناء  مواد  جتارة  وموردي  اأ�صحاب  مع 

الأ�صواق  جلنة  تنظمه  والذي  واملعدات، 

البحرين  و�صناعة  جتارة  بغرفة  التجارية 

بالتعاون مع جلنة العقار والإن�صاء. 

جلميع  دعوتها  الغرفة  وجهت  وقد 

واملهتمني  الأعمال  واأ�صحاب  العقاريني 

باللغتني  تنظيمه  يتم  الذي  اللقاء  حل�صور 

على  الطالع  بهدف  والإجنليزية؛  العربية 

الأعمال عند  التي تواجه ا�صحاب  املعوقات 

�صيتم  كما  واملعدات،  البناء  مواد  ا�صترياد 

هذه  ملعاجلة  املنا�صبة  احللول  بحث  خالله 

املعوقات.

خالل  من  تهدف  اأنها  الغرفة  وذكرت 

مع  اللتقاء  اإىل  الفعاليات  هذه  مثل  تنظيم 

همومهم؛  اإىل  وال�صتماع  الأعمال  ا�صحاب 

التي  ال�صعوبات  خمتلف  تذليل  �صبيل  يف 

تواجههم وت�صهيل اإجراء معامالتهم.

ُيعقد غًدا بالغرفة 

لقاء الأ�شحاب وموّردي مواد البناء واملعدات

لدول  التجاري  التحكيم  مركز  �صجل 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية »دار 

القرار« خالل العام 2019 ن�صبة منو بلغت 

6% يف عدد الع�صويات امل�صجلة �صمن قائمة 

 ،2018 بالعام  مقارنة  واخلرباء  املحكمني 

واخلرباء  املحكمني  ع�صويات  عدد  بلغ  فقد 

مقارنة   ،2019 يف  وخبريا  حمكما   250

بـ236 حمكما وخبريا يف العام الذي �صبقه.

املكلف  العام  الأمني  قال  وباملنا�صبة، 

قائمة  اإن  املقهوي  نا�صر  القرار«  لـ»دار 

بالكفاءات  باملركز تزخر  املحكمني واخلرباء 

الب�صرية الإقليمية والدولية، فاملركز يحتفظ 

بقائمة للمحكمني وجدول للخرباء من جميع 

جن�صيات  من  كذلك  التعاون،  جمل�س  دول 

دول  معظم  ومن  واأوروبية  اأو�صطية  �صرق 

على  الطالع  املعنية  ولالأطراف  العامل، 

من  اأو  منها  حمكمني  واختيار  القائمة  تلك 

خارجها. وبنّي املقهوي اأن املركز �صهد خالل 

كان  ع�صوية   250 ت�صجيل   2019 العام 

155 منها قيد حمكم جديد، 49 قيد حمكم 

قيد حمكم مت متديده،  التخرج، 18  حديث 

خبري  قيد   10 جتديده،  مت  حمكم  قيد   15

جديد، و3 قيد خبري مت جتديده.

بح�صب  اأنه  املقهوي  واأو�صح 

لها  كان  الرجال  ع�صوية  فاإن  الإح�صاءات 

الن�صيب الأكرب يف الت�صجيل بن�صيب 138 

فيما  للن�صاء،  ع�صوية   112 مقابل  ع�صوا، 

جاء تخ�ص�س القانون يف مقدمة الع�صويات 

بواقع 131 ع�صوية ثم 43 الهند�صة بواقع 

املالية  الأوراق  منازعات  ثم  ع�صوية،   43

28 ع�صوية، فيما توزعت باقي الع�صويات 

التحكيم  مثل  خمتلفة،  تخ�ص�صات  على 

املقاولة  وعقد  الهند�صي  التحكيم  البحري، 

املحا�صبة،  الفيديك،  �صوء  يف  )الإن�صاءات( 

ال�صريعة والفقه املقارن، الإقت�صاد واملالية، 

والت�صجيل  التثمني  اإلكرتونية،  هند�صة 

به  يتميز  »ما  اأن  املقهوي  وبنّي  العقاري.  

اأن لديه قائمة  املركز من الناحية القانونية 

لئحة  القانوين  اإطارها  املحكمني  لأ�صماء 

الإدارة.  جمل�س  قبل  من  معتمدة  تنظيمية 

القانونيني  وتاأهيل  باإعداد  املركز  ويقوم 

والتخ�ص�صات  واملهند�صني  واملحامني 

خا�س  برنامج  يف  واإ�صراكهم  الأخرى، 

الربامج  عرب  اأو  املحكمني،  واإعداد  لتاأهيل 

التخ�ص�صية الأخرى التي يوفرها املركز، ثم 

يتم اعتمادهم حمكمني«.

نا�صر املقهوي

»دار القرار« ي�شّجل 250 حمكًما وخبرًيا خالل 2019 

لدرا�صة  عمل  فريق  البحرين  و�صناعة  جتارة  غرفة  �صّكلت 

القت�صاد  على  كورونا  فريو�س  انت�صار  على  املرتتبة  الآثار 

كورونا،  لفريو�س  القت�صادية  التداعيات  وملتابعة  البحريني، 

�صركات  على  الوباء  هذا  لنت�صار  ال�صلبية  التاأثريات  وح�صر 

احللول  واقرتاح  البحرين،  مبملكة  اخلا�س  القطاع  وموؤ�ص�صات 

على  خا�صة  الإمكان،  قدر  التاأثريات  تلك  من  للحد  العاجلة 

ال�صركات البحرينية املتعاملة مع ال�صوق ال�صينية.

واأو�صح رئي�س الغرفة �صمري عبداهلل نا�س اأن الفريق املذكور 

على  و�صيعمل  ال�صرت،  �صاكر  للغرفة  التنفيذي  الرئي�س  يرتاأ�صه 

ت�صليط ال�صوء على تاأثريات هذا الأمر على الواردات البحرينية 

املتعلقة  اجلوانب  خمتلف  مناق�صة  عن  ف�صالً  ال�صني،  من 

اجلارية  ال�صتعدادات  طبيعة  على  والتعرف  املو�صوع،  بهذا 

على  املتوقعة  التداعيات  من  للحد  الحرتازية  والإجراءات 

املوؤ�ص�صات وال�صركات البحرينية من هذا الوباء.

بعقد  �صتقوم  الفريق  هذا  خالل  من  الغرفة  اأن  واأ�صاف 

العالقة والهتمام  املخت�صة وذوي  لقاءات مفتوحة مع اجلهات 

»كورونا«،  لنت�صار  القت�صادية  التداعيات  مو�صوع  حول 

مرحًبا بتعاون جميع جهات الخت�صا�س لتقدمي الدعم والعون 

لل�صركات البحرينية املت�صّررة نتيجة انت�صار هذا الوباء، لفًتا اإىل 

اأ�صبحت له تداعيات  الذي  الوباء  اأهمية اللتفات املبكر ملواجهة 

طبيعة  اإىل  بالنظر  خا�صة  اأحد،  على  تخفى  تعد  مل  اقت�صادية 

وحجم مثل هذه التداعيات التي اأ�صبحت وا�صحة للعيان، �صّيما 

اأن املنتجات ال�صينية ت�صكل ن�صبة كبرية جًدا من حجم ال�صوق 

عام  يف  ال�صني  من  البحرين  واردات  حجم  بلغ  اإذ  البحريني، 

2019 يف حدود 776،6 مليون دينار بحريني، بينما بلغ حجم 

التبادل التجاري بني البلدين يف العام نف�صه حوايل 895،871 

مليون دينار.

�صاكر ال�صرت

لبحث التحديات واملعاجلات العاجلة

»الغرفة« ت�شّكل فريق عمل لدرا�شة تاأثريات »كورونا« على االقت�شاد البحريني

 جانب من توقيع االتفاقية

https://www.alayam.com/alayam/economic/843282/News.html
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 »الصحة«: خلو البحرين من »كورونا« 
ومواصلة اتخاذ اإلجراءات االحترازية

أكدت وزارة الصحة، خلو مملكة البحرين من مرض فيروس كورونا »كوفيد 
19« واتخاذه��ا لكافة اإلجراءات االحترازية للوقاي��ة من المرض حرصًا على 

سالمة المواطنين والمقيمين.
وأوضح��ت الوزارة ف��ي بيانها أنها أج��رت 19 تحلياًل لعدد من المس��افرين 
القادمين من الدول المتفش��ي فيها المرض خالل ال�24 ساعة األخيرة، حيث 
تبي��ن أن كافة الحاالت س��ليمة، وأن نتائج تحاليل الفحص س��البة للحاالت 
المش��تبه بها، لتصل بذلك حاالت االشتباه الكلية إلى 74 حالة مشتبهًا بها 
كانت نتائجها جميعًا سلبية. وأوضحت الوزارة بأنها تقوم بالتنسيق مع كافة 
الجهات المعنية لمتابعة الحاالت التي يتم رصدها أو االش��تباه بها في كافة 
منافذ المملكة، وذلك حس��ب التقييم الصحي اس��تنادًا إلى توصيات منظمة 
الصح��ة العالمية، واللوائ��ح الصحية الدولي��ة المتبعة في كاف��ة المطارات 
الدولي��ة وفي المنافذ، بحس��ب الدليل الدول��ي الموحد للتعام��ل مع جميع 
القادمي��ن من الدول المتفش��ي فيها الم��رض ووفق اإلج��راءات االحترازية 

الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للوقاية منه.
وبينت »الصحة«، أنه تم فحص جمي��ع القادمين عبر مطار البحرين الدولي 
من الدول المتفش��ي فيها مرض في��روس الكورونا )كوفيد 19(، حيث خضع 
جميع الركاب القادمين من الدول المتفشي فيها الفيروس لفحوصات طبية 
للتأك��د من ع��دم إصابتهم بالمرض، عل��ى أن يتم عزلهم لم��دة 14 يومًا 
لمتابعة حالتهم الصحية بحسب اإلجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن.

وش��ددت على ض��رورة اتباع القادمين م��ن الدول المتفش��ي فيها المرض 
كافة اإلرش��ادات التوعوية، واالتصال بالخط الس��اخن )444( لطلب الرعاية 
الطبية في ح��ال ظهور األعراض المصاحبة للمرض خالل ال�14 يومًا التالية 
م��ن عودتهم من هذه الدول. وأش��ارت الوزارة إلى أنها تتابع باس��تمرار مع 
الجه��ات ذات االختصاص تنفيذ كافة اإلجراءات االحترازية بحس��ب المعايير 
العالمي��ة وفي ح��ال رصدها ألية حاالت مش��تبه بإصابته��ا بمرض فيروس 
الكورون��ا )كوفي��د 19(، فإنه س��يتم نقل تلك الحاالت فورًا إل��ى مركز العزل 
وإج��راء الفحوص��ات الالزم��ة وتحويلهم إل��ى الحجر الصحي بحس��ب الحالة 

المشتبه بها.
وقال��ت الوزارة في بيانه��ا إنها خصصت مركز إبراهي��م خليل كانو للتأهيل 
ليك��ون مركزًا للعزل إلى جانب مراكز عزل أخ��رى تابعة للوزارة، وإنها تقوم 
بالتنس��يق مع وزارتي الداخلية والخارجي��ة لتفعيل كافة اإلجراءات االحترازية 
المتخذة للوقاية من مرض فيروس الكورونا )كوفيد 19( حفاظًا على سالمة 

المواطنين والمقيمين.

إجراء 19 تحلياًل لمسافرين 
قادمين من دول الفيروس 

والحاالت سليمة

 »الهالل األحمر«: 
للمتطوعين دور في نشر 

الوعي للوقاية من »كورونا«
عقدت جمعية اله��الل األحمر البحريني، اجتماع��ًا مفتوحًا مع 
أعضائه��ا المتطوعين، ج��رى خالله التأكيد عل��ى دورهم في 
نشر الوعي في كيفية الوقاية من فيروس كورونا لدى مختلف 
الشرائح، إضافة إلى اس��تعدادهم وجهوزيتهم لتلبية أي نداء 
وطن��ي ذي صلة بهذا الفيروس، وبم��ا يكمل ويدعم الجهود 

الحكومية في هذا الشأن.
وأش��اد عضو مجل��س إدارة الجمعية د.ف��وزي أمين، بالجهود 
الحكومي��ة المبذول��ة للوقاي��ة من ه��ذا الفاي��روس، منوهًا 
باالس��تعدادات الت��ي اتخذتها مملكة البحري��ن لمواجهة أية 
حاالت طارئة من خالل تدريب الكادر الطبي والصحي، وتجهيز 
مناط��ق العزل الصح��ي في عدد من المستش��فيات والمراكز، 
والتعامل مع الحاالت التي جرى االشتباه بها حتى اآلن بمهنية 
عالي��ة، معربًا ع��ن االطمئنان إزاء التصريحات الرس��مية التي 

تؤكد خلو البحرين من فيروس كورنا حتى اآلن.
وق��ال: »لك��ن كل ذلك ال يمنع م��ن المضي قدم��ًا في اتخاذ 
جميع االس��تعدادات الالزمة من أجل التعامل مع أية تطورات 
مستقبلية قد تحدث ال سمح اهلل.. نحن جاهزون لتقديم العون 
والمس��اعدة في حال طلبه��ا، وبما يكمل الجه��ود الحكومية 
المبذول��ة، خاص��ة وأن لدى اله��الل دراية كبي��رة في كيفية 
التعامل مع الكوارث والجائحات وتفش��ي األمراض في مناطق 
مختلف��ة ح��ول العالم«. وخ��الل االجتماع الذي ج��رى بحضور 
متطوع��ي الجمعية وباألخ��ص أعضاء لجن��ة التوعية الصحية 
وأعضاء الفريق الطب��ي بالجمعية، أوضح أمين أن الهدف من 
االجتماع م��ع المتطوعين هو التأكد م��ن جهوزيتهم لتقديم 
الع��ون الطبي والصحي الالزم فور الطل��ب منهم، وتزويدهم 

بالمعلومات والمهارات الالزمة للتعامل مع الحاالت الطارئة.
وقال: »عند انشغال الفرق الطبية والصحية المؤهلة والمدربة 
ف��ي التعامل م��ع المصابي��ن بكورون��ا، يمك��ن للمتطوعين 
المدربين س��د النقص في مجال تقديم الخدمات اإلس��عافية 
والصحية للمراجعين والمرضى االعتياديين في المستشفيات 

والمراكز الصحية«.
وقدم أمين قائمة بالمصادر الموثوقة للمعلومات حول انتشار 
فيروس كورنا، وكيفية التعامل معه، وبما يساعد على مكافحة 
اإلشاعات التي ترافق عادة مثل هذه األحداث العالمية الكبيرة.
وأوض��ح أن االتحاد الدول��ي للهالل األحم��ر والصليب األحمر 
وضع 3 س��يناريوهات للتعامل مع هذا الفي��روس، واحد منها 
على مس��توى الصين، واآلخر في حال انتشر الفيروس بسرعة 
عالية في دول الجوار الصيني، والسيناريو األخير في حال تحول 

الفيروس إلى جائحة عالمية.
وق��ال إن تركيز االتح��اد ينصب في جزء منه حول س��بل دعم 
ال��دول اإلفريقية الفقيرة في حال اجتاحها الفايروس، وس��بل 
توفير الدعم للقطاع الصحي في هذه الدول الذي يعاني أصاًل 
من الضع��ف وتراجع الخدم��ات، مضيفًا أن االتح��اد رصد 32 

مليون فرنك سويسري لهذا الغرض.

 القبض على مجموعة 
متورطة في قضية إيواء 

عمالة منزلية هاربة
ص��رح مدير ع��ام اإلدارة العامة للمباحث واألدل��ة الجنائية، أن 
ش��رطة مكافحة االتجار بالبش��ر وحماية اآلداب العامة، تمكنت 
من القبض على 7 أش��خاص آسيويين »نس��اء ورجال« مشتبه 
بقيامه��م بإيواء العمالة المنزلية الهارب��ة وتأجير غرف عليهم 

بالمخالفة للقانون.
وأوضح أن بعض المقبوض عليهم، مطلوبون في قضايا أخرى، 

من بينهم امرأة »40 عامًا« مشتبه بتزويرها بطاقة هوية.
وأش��ار مدير عام اإلدارة العامة للمباح��ث واألدلة الجنائية، إلى 
أنه جاٍر اس��تكمال اإلجراءات القانونية المق��ررة تمهيدا إلحالة 

المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

»المباحث«: شخص اتفق مع زمالئه لتمثيل 
عملية قبض تجنبًا لمواصلة الدراسة بمعهد

صرح مدير ع��ام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائي��ة، ردًا عل��ى ادع��اء ش��خص »18 عامًا« 
باختطاف��ه من داخ��ل معهد تعليم��ي، واقتياده 
إلى مركز شرطة، أن المذكور، اتفق مع عدد من 
زمالئ��ه، في اليوم الس��ابق للواقعة، على تمثيل 

عملية قبض عليه داخل المعهد لعدم رغبته في 
مواصلة الدراسة به. وأوضح أن أحد زمالئه، قام 
بانتحال صفة رجل الشرطة وارتداء سترة عاكسة، 
واالس��تعانة بس��يارة زميل آخر لهم��ا وتنفيذ ما 

اتفقوا عليه، ليغادروا المعهد التعليمي معًا.

وأش��ار مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة 
الجنائي��ة، إل��ى أن��ه ت��م اس��تدعاء المذكورين 
المتورطي��ن بارت��كاب الواقع��ة، والتحفظ على 
السيارة المدنية المس��تخدمة، واتخاذ اإلجراءات 

القانونية المقررة.

 »نيابة العاصمة«: 
 محاكمة عاجلة آلسيوي 

حاول سرقة ممرضة باإلكراه
ص��رح رئيس نياب��ة محافظة العاصم��ة محمد صالح، أنه عل��ى إثر ورود 
بالغ من اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية بقيام آس��يوي باالعتداء 
على ممرضة في الطريق العام ومحاولة س��رقتها، باش��رت النيابة العامة 
التحقي��ق في البالغ بعد القبض على المتهم واس��تجوابه ومواجهته بما 
توصلت إليه التحري��ات والمقطع المصور المتداول ف��ي مواقع التواصل 
االجتماع��ي حي��ث اعترف بما هو منس��وب إليه من اتهام وق��رر أنه كان 
يحاول س��رقة حقيبتها وخ��اب أثر الجريم��ة بعد مقاوم��ة المجني عليها 
واس��تنجادها بالمارة. وأمرت النيابة بحبس��ه على ذم��ة التحقيق بعد أن 
وجهت إليه تهمة الش��روع في السرقة باإلكراه وجاٍر استكمال التحقيقات 

تمهيدًا إلحالة المتهم لمحاكمة عاجلة.

إحالة 9 مدانين محبوسين إلى المحاكمة 
الجنائية لالتجار بفتيات أجنبيات

صرح رئيس النيابة ن��واف العوضي، بأن النيابة 
العام��ة أنج��زت تحقيقاتها ف��ي واقع��ة االتجار 
بفتي��ات أجنبي��ات وحج��ز حريته��ن بغي��ر وجه 
قانوني، وأمرت بإحالة 9 مدانين محبوسين إلى 
المحاكمة الجنائية لجلس��ة 3 مارس النقبل أمام 

المحكمة الكبرى الجنائية.
وكانت القنصلية الكازخستانية، أبلغت بتعرض 
إح��دى الفتيات م��ن رعاياها للتعذي��ب من أجل 
إجبارها على ممارس��ة الدع��ارة، وبناء على ذلك 
الب��الغ ب��ادرت ش��رطة مكافحة االتجار بالبش��ر 
بإج��راء التحري��ات الت��ي توصلت إل��ى الضحية 
كما تم التوصل إل��ى هوية 20 ضحية أخرى تم 
اس��تغاللهن باإلك��راه إلجبارهن على ممارس��ة 

الدعارة.
فيما كش��فت التحريات عن قي��ام متهم بحريني 
الجنس��ية بت��رؤس جماع��ة إجرامي��ة تتألف من 
4 نس��اء كازخس��تانيات يعملن تح��ت إمرته في 

اس��تغالل الفتي��ات وإجباره��ن عل��ى ممارس��ة 
الدع��ارة، ف��ي حي��ن تول��ى مته��م أجنب��ي آخر 
باستقبال الفتيات عند وصولهن للبالد، ونقلهن 

إلى الزبائن من راغبي المتعة.
وتمكنت الش��رطة من القبض عل��ى المتهمين 
كافة. كما تم ضبط متحصالت الجريمة الناشئة 
عن االتجار في الضحايا، والتي من ضمنها مبلغ 
مال��ي يناه��ز 200 أل��ف دينار، فض��اًل عن مواد 
مخ��درة. وباش��رت النياب��ة العام��ة تحقيقاتها، 
حيث استمعت إلى أقوال المجني عليهن وأمرت 

بإيداعهن مرك��ز اإليواء ليتلقين الرعاية الطبية 
والنفس��ية الالزم��ة، وبتوقي��ع الكش��ف الطبي 
عليه��ن، وبتكلي��ف المختب��ر الجنائ��ي بفحص 

المضبوطات.
وواجهته��م  المتهمي��ن  اس��تجوبت  كم��ا 
بالمضبوطات وأمرت بحبس��هم جميعًا احتياطيًا 
على ذمة التحقي��ق تمهيدًا إلحالتهم للمحاكمة 
الجنائي��ة لتوقي��ع أقص��ى العقوب��ات بحقه��م 
عم��ا اقترفوه م��ن جرائم، والتي تص��ل العقوبة 
المق��ررة ع��ن جريمة االتج��ار باألش��خاص إلى 
الس��جن باإلضافة إلى الغرامات المالية المقررة 
بالقانون، فضاًل عن إلزام المتهمين بدفع كافة 
المصاري��ف بما فيه��ا مصاريف إع��ادة المجني 

عليهن إلى دولتهن.
ومن ناحي��ة أخرى، تم تس��هيل س��فر الضحايا 
المجن��ي عليهن إلى بلدهن بن��اًء على رغبتهن 

وعلى نفقة الدولة.

ضبط متحصالت 
الجريمة ومن ضمنها 

 200 ألف دينار 
ومواد مخدرة

https://alwatannews.net/article/868365




