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 »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG  ó`̀cCG
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  ôjRh  »ª«©ædG
 ≈∏Y QGôªà°SÉH πª©J IQGRƒdG ¿CG
 ºq∏©Jh  º«∏©J  á«∏ª©H  AÉ`̀≤`̀ JQ’G
 πMGôªdG ™«ªL »a á«Hô©dG á¨∏dG
 ≥∏£æe  ø``e  ∂```̀dPh  ,á`̀ «`̀ °`̀ SGQó`̀ dG
 ,á«Hô©dG ájƒ¡dG ßØM »a É¡à«ªgCG
 É¡àeCÉH Iõà©ªdG á«°üî°ûdG AÉæHh
 ¿BGô`̀≤`̀dG  á¨d  É¡fƒch  ,É¡àaÉ≤Kh
 …ô`̀μ`̀a  çGô````̀J  äGPh  ,º``̀jô``̀μ``̀dG
 IOÉ`̀LEG  •ÉÑJQ’h ,ô`̀NGR  »`̀HOCGh
 »a  áÑ∏£dG  AGOCG  ø«°ùëàH  É¡ªq∏©J
 »dÉàdÉHh ,á«°SGQódG OGƒªdG ôFÉ°S

.º«∏©àdG äÉLôîe ôjƒ£J
 ió``̀d ,ô````̀jRƒ````̀dG ±É````̀°````̀VCGh
 á¨∏dG  ¿É`̀Lô`̀¡`̀e  »``̀a  ¬`̀à`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e
 ¬àª¶f …òdG ,»°VGôàa’G á«Hô©dG
 ,ø«æÑ∏d  á«FGóàH’G »dÓb á°SQóe
 á`̀¨`̀∏`̀dG ™`̀«`̀eÉ`̀é`̀e{ QÉ`̀©`̀°`̀T â`̀ë`̀J
 ¿CG  ,z±ô`̀J  hCG  IQhô°V  á«Hô©dG
 ∫ÉéªdG  Gò`̀g  »a  IQGRƒ``̀dG  Oƒ¡L
 ègÉæª∏d ôªà°ùªdG ôjƒ£àdG πª°ûJ
 äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SGh á``̀«``̀°``̀SGQó``̀dG
 ø«¡ªJ  õ``̀jõ``̀©``̀Jh  ,¢``̀ù``̀jQó``̀à``̀dG
 õcGôe  ¢ü«°üîJh  ,ø«ª∏©ªdG

 õcGôeh ,ºq∏©àdG QOÉ°üªd á«°SQóe
 á£°ûfC’G  ò«ØæJh  ,áeÉY  áaô©e
 çGóëà°SGh  ,áYƒæàªdG  á«HÓ£dG
 áªYGódG  ájôjƒ£àdG  äÉYhô°ûªdG
 Gò``̀g »```̀a á``̀dhò``̀Ñ``̀ª``̀dG Oƒ``¡``é``∏``d
 ¢ü«°üîJ  É¡ªgCG  øeh  ,∫ÉéªdG
 øª°V  IAGô`̀≤`̀∏`̀d  á«eƒj  ¢ü°üM
 ≈dEG  náaÉ°VEG  ,»°SQóªdG  ∫hóédG
 »a  É«LƒdƒæμàdG  èeóH  ΩÉªàg’G

.á¨∏dG √òg º∏©Jh º«∏©J á«∏ªY
 Ée  ¿CG  ô```̀jRƒ```̀dG  ±É```̀ °```̀VCGh
 ∫É`̀é`̀e »```̀a IQGRƒ`````````̀dG ¬``̀à``̀eó``̀b
 »a  º¡°SCG  ób  ΩC’G  á¨∏dG  ôjƒ£J
 ôîàØJ  áaô°ûe  äGRÉéfEG  ≥«≤ëJ
 Éª«°S  ’h  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H
 ∫hC’G  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG
 á«dhódG  äGQÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G  »a  kÉ«HôY
 IAGô≤dG äGQÉ¡e »a Ωó≤àdG ¢SÉ«≤d
 »a  áeó≤àªdG  õcGôªdGh  ,zõdô«H{
 »Hô©dG  IAGô≤dG  …óëJ  á≤HÉ°ùe
 »``̀à``̀dGh ,É`````̀¡`````̀JGQhO ∞`̀∏`̀ à`̀î`̀ª`̀H
 ó«©°U  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  É¡«a  äõ«ªJ
 ká`̀°`̀UÉ`̀Nh ,É`̀¡`̀à`̀Ñ`̀∏`̀Wh É`̀¡`̀°`̀SQGó`̀e
 ≈∏Y  á«æjôëH  á°SQóe  ∫ƒ°üM
 ,á«fÉãdG IQhódG »a ∫hC’G õcôªdG

 á°SQóe  ∞``̀ dCG  41  ≈∏Y  ábƒØàe
 õcôªdÉH  ÉæàÑ∏W  Rƒah  ,ácQÉ°ûe
 ájQƒ¡ªéH  áHÉ£îdG  »`̀a  ∫hC’G

.á«Hô©dG ô°üe
 Oƒ`̀¡`̀é`̀H ô```̀jRƒ```̀ dG OÉ````̀°````̀TCGh
 Iõ«ªàªdG  É¡JGQOÉÑeh  ¢SQGóªdG
 §£îd  kGô«Ñc  kÉªYO  πμ°ûJ  »àdG
 ™«ªL  »`̀a  ájôjƒ£àdG  IQGRƒ```dG
 áeƒ¶æªH  á∏°üàªdG  ä’É`̀é`̀ª`̀dG
 á°SQóe kGôcÉ°T ,º«∏©àdGh á«HôàdG
 á«dÉ©ØdG  √òg  º«¶æJ  ≈∏Y  »dÓb

.áª¡ªdG
 ácQÉ°ûªH  ¿ÉLô¡ªdG  ≥∏£fG
 á`̀Xƒ`̀fƒ`̀Ñ`̀dG á`̀Ø`̀«`̀£`̀d IPÉ``̀ à``̀ °``̀SC’G
 ΩÉ©dG  º«∏©à∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG
 ø«dhDƒ°ùªdG  øe  Oó`̀Yh  »æØdGh
 ø```̀«```̀jƒ```̀Hô```̀à```̀dGh IQGRƒ```````̀ dÉ```````̀ H

.øjƒYóªdGh
 áÑ∏W  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e  ∂``̀ dP  Ó``̀ Jh
 á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dGh ≈`````̀dhC’G ø`̀«`̀à`̀≤`̀∏`̀ë`̀dG
 äGô≤a  Ió`̀Y  ºjó≤àH  ¢SQGóªdÉH
 á¨∏dG  ∫Éée »a º¡JGQób äRôHCG
 É`̀¡`̀JGQÉ`̀¡`̀e ∞`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀H á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 äGhÓ``̀J :â`̀∏`̀ª`̀°`̀Th ,É`̀¡`̀fƒ`̀æ`̀ah
 ,z≥`̀JQGh  CGô`̀bG{  ¿Gƒæ©H  á«fBGôb

 Ωƒ``̀j{ ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H ô`̀«`̀°`̀ü`̀b º`̀∏`̀«`̀ah
 »`̀Hô`̀©`̀dG §`̀î`̀ dG ,z»``JÉ``«``M »``̀a
 ∫ƒM  ô«Ñ©J  πªLCG  ,ájƒgh  øa
 »à¨d{  ¿Gƒæ©H  á«Hô©dG  á¨∏dG
 Iô«°üb  á°üb  IAGô``b  ,z»àjƒg
 ,zô«¨°üdG  »JGƒμëdG{  ¿Gƒæ©H
 ¿Gƒæ©H  á«fhôàμdEG  á≤HÉ°ùeh
 …ô©°ûdG  AÉ``̀≤``̀dE’Gh  ,zÉ```̀ fCG  ø``̀e{
 ,zô«¨°üdG  ô`̀YÉ`̀°`̀û`̀dG{  ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H
 á`̀¨`̀∏`̀dG ø```e á`̀≤`̀à`̀°`̀û`̀e äÉ``̀ª``̀∏``̀ch
 äódh  äÉª∏c{  ¿Gƒæ©H  á«Hô©dG
 OóéàªdG  AÉ≤∏dG  á∏éeh  ,zá«HôY

.»fÉãdG Oó©dG á«fhôàμd’G
 ¿É`̀Lô`̀¡`̀ª`̀ dG π`̀ ª`̀ à`̀ °`̀TG É``ª``c
 ºjó≤J  øe  áYƒæàe  äGô≤a  ≈∏Y
 äÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀eh Qƒ`````̀eC’G AÉ```̀«```̀dhCG
 »HÉàc  ø`̀cQ  :É¡æeh  ,á°SQóªdG
 á¨∏dG  »a  π«b  Ée  πªLCGh  ,áfÉeCG
 á¨∏dÉH çóëàdG ΩÉ°Shh ,á«Hô©dG
 ä’ÉØàMG  øY ¢VôYh ,á«Hô©dG
 ∫Éée  »`̀a  á≤HÉ°ùdG  á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG
 äÉMƒ∏dG  á≤HÉ°ùeh  ,ΩC’G  á¨∏dG
 ¢`̀Uô`̀≤`̀dG •É`̀°`̀û`̀fh ,á``̀jQGó``̀é``̀dG

.QGhódG

ô«Ñ©àdGh §îdGh IAGô≤dG »a º¡JGQób ¿hRôÑj áÑ∏W

»dÓb á«FGóàHÉH »°VGôàa’G á«Hô©dG á¨∏dG ¿ÉLô¡e »a ∑QÉ°ûj á«HôàdG ôjRh

 »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG  ƒª°S ô°†M  
 á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH
 …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG º`̀jô`̀μ`̀ à`̀ dG π`̀Ø`̀M ,á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG
 ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY º«bCG …òdG »°VGôàa’G
 »a áfhÉ©àªdGh áªYGódG äÉ¡é∏d ,»FôªdG
 ΩÉY ∫ÓN äGQOÉÑªdGh äÉ«dÉ©ØdG ∞∏àîe
 ∂dPh ,á¶aÉëªdG  ¬àeÉbCG  …òdGh ,Ω2020
 …ô°ShódG  ôeÉK  ≈°ù«Y  ó«ª©dG  Qƒ°†ëH
 •ÉÑ°†dG  QÉÑc  øe  Oó`̀Yh  ßaÉëªdG  ÖFÉf
 äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  ø`̀e  ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh

.á«∏gC’Gh á°UÉîdGh á«eƒμëdG
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ß`̀aÉ`̀ë`̀e ƒ`̀ª`̀°`̀S ≈``̀≤``̀ dCGh
 ¿hÉ©àdÉH  É¡dÓN  OÉ°TCG  áª∏c  á«HƒæédG
 …ò`̀dGh  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  ™`̀e  ≥«KƒdG
 á`̀cGô`̀°`̀û`̀∏`̀ d ï```°```SGô```dG è``̀¡``̀æ``̀dG º``̀Lô``̀à``̀j
 »a  OhóëeÓdG  ¿hÉ©àdGh  ,á«©ªàéªdG
 á«YÉªàL’G  ÖfGƒédG  ∞∏àîªH  AÉ≤JQ’G
 áaÉμH  ,ájƒªæàdGh  á«æeC’Gh  ájô«îdGh

 äÉ©∏£J  »Ñ∏J  »àdGh  á¶aÉëªdG  ≥WÉæe
 ΩÉªàgGh  ájÉYQ  πX  »a  ∂`̀dPh  ,»`̀dÉ`̀gC’G
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á©HÉàeh  º`̀YOh
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
 á¶aÉëªdG ¿CG ßaÉëªdG ƒª°S ócCG Éªc
 äGRÉéfE’G  øe  ójó©dG  äó¡°T  á«HƒæédG
 »a  ,ájƒªæàdGh  ájQÉ°†ëdG  äÉÑ°ùàμªdGh
 É¡àeó≤e  »`̀a  »`̀JCÉ`̀jh  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe
 ¿CG √ƒ`̀ª`̀°`̀S É`̀ kë`̀°`̀Vƒ`̀e ,»``̀æ``̀eC’G ∫É`̀é`̀ª`̀dG
 õjõ©J  »a  Iôªà°ùe  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  ™e  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG
 G kò«ØæJ  ,á`̀«`̀∏`̀gC’G  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  ¢`̀UÉ`̀î`̀dGh
 ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  äÉ¡«Lƒàd
 ,á«∏NGódG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH
 áaOÉ¡dG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dGh  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  ¥Ó``̀WE’

 á«ªæàdG Oƒ¡L ºYój ÉªHh »dÉgC’G áeóîd
.á«HƒæédG á¶aÉëªdG »a ôjƒ£àdGh

 »°†ªdG  ¿CG  ≈```̀ dEG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  QÉ```̀°```̀TCGh
 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dGh π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG è`̀¡`̀f õ`̀jõ`̀©`̀J »`̀a
 »a  π`̀ª`̀©`̀dG  äÉ``̀ jƒ``̀ dhCG  ø``e  á«©ªàéªdG
 áª¡ªdG äGhOC’G óMCG √QÉÑàYÉH á¶aÉëªdG
 á«YÉªàL’G  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dÉ`̀H  AÉ``̀≤``̀JQ’G  »``a
 iƒà°ùe  ¿EG  å«M  ,ájƒªæàdGh  á«æeC’Gh
 á£°ûfC’G ¬H äõ«ªJ …òdG ´GóH’Gh õ«ªàdG
 ¢ùμ©j  ,Ω2020  ΩÉ``Y  »`̀a  äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dGh
 ,äÉ¡édG  ∞∏àîe  ¬JõéfCG  …ò`̀dG  ó¡édG
 øe ó`̀jó`̀©`̀dG ≈`̀∏`̀Y ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG ∫Ó``̀N ø``e
 É kLPƒªfCG  á¶aÉëªdG  ºjó≤Jh  ,õFGƒédG
 π°UGƒàdGh  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  »a  G kó`̀jô`̀a
 º`̀¡`̀FGQBG  »≤∏àd  »`̀dÉ`̀gC’G  ™`̀e  »fhôàμdE’G
 á«còdG äÉ°üæªdG ôÑY º¡JÉLÉ«àMG á«Ñ∏Jh
 Ö«dÉ°SCÓd  πãeC’G  QÉªãà°S’Gh  ,áYƒæªdG
 äÉ«dÉ©ØdG  øe  á∏°ù∏°S  º«¶æJ  »a  á«æ≤àdG

 76  øe  ôãcCG  â¨∏H  »àdGh  á«°VGôàa’G
.ΩÉ©dG ∫GƒW á«dÉ©a

 ≈∏Y  »°VGôàa’G  πØëdG  πªà°TG  óbh
 äGRÉéfEG ≥Kƒj ô«°üb º∏«Ød »Fôe ¢VôY
 IóFGôdG  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdGh  á¶aÉëªdG
 »àdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  ,äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™«ªL  ™`̀e
 áaÉc  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ≥«°ùæàdÉH  â`̀ª`̀«`̀bCG

.Ω2020 ΩÉY »a äÉYÉ£≤dG
 á¶aÉëªdG  ßaÉëe  ƒª°S  π°†ØJ  ºK
 á«eƒμM  á`̀¡`̀L  27  ºjôμàH  á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG
 √òg  ƒ∏ãªe  ÜôYCG  óbh  ,á«∏gCGh  á°UÉNh
 º¡fÉæàeGh  ºgôμ°T  ≠`̀dÉ`̀H  ø`̀Y  äÉ`̀¡`̀é`̀dG
 áØ«∏N  øH  »∏Y  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  ƒª°ùd
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG
 ø`̀jó`̀cDƒ`̀e ,á`̀ª`̀jô`̀μ`̀ dG á`̀à`̀Ø`̀∏`̀dG √ò``̀g ≈`̀∏`̀Y
 ™«ªL  »a  ¿hÉ©àdGh  ácGô°ûdG  QGôªà°SG
 ÉgÉæÑàJ »àdG áaOÉ¡dG èeGôÑdGh äGQOÉÑªdG

 .á¶aÉëªdG

á``̀«``̀eƒ``̀μ``̀M  á```̀ ¡```̀ L  27  Ωô````̀μ````̀ j  á```̀«```̀Hƒ```̀æ```̀é```̀dG  ß```̀ aÉ```̀ ë```̀ e
äGQOÉ```̀ Ñ```̀ ª```̀ dGh äÉ``̀ «``̀ dÉ``̀ ©``̀ Ø``̀ dG ∞`̀ ∏`̀ à`̀ î`̀ ª`̀ d á```̀ ª```̀ YGO á```°```UÉ```Nh

 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  πÑ≤à°SG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
 ¿ÉªcƒH  ƒeÉK  …Éc  ô«Ø°ùdG  ¢ùeCG  ´ÉaôdG  ô°üb  »a
 iód  á≤jó°üdG  ájOÉëJ’G  É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S
 ºFÉ≤dG  …OQÉf âjôZQÉe Ió«°ùdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe
 iód  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG  IQÉØ°S  ∫ÉªYCÉH

.øjôëÑdG áμ∏ªe

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ó``̀cCG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀Nh
 äÉbÓ©dG  ¿CG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ™`̀ª`̀é`̀J »`̀à`̀ dG á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 áªFÉb  á≤jó°üdG  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dGh
 É kgƒæe  ,∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  øe  áàHÉK  ¢ù°SCG  ≈∏Y
 ≈∏Y  »FÉæãdG  ≥«°ùæàdG  õjõ©J  á∏°UGƒe  á«ªgCÉH
 äGQÉ°ùe »a IójóL É kbÉaBG  íàØj ÉªH Ió©°UC’G áaÉc

.õ«ªªdG »FÉæãdG ¿hÉ©àdG
 ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó``cCG  Éªc
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  §Hôj  Ée  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 äÉbÓY øe á≤jó°üdG ájOÉëJ’G É«fÉªdCG ájQƒ¡ªLh
 ™aódG á«ªgCGh ,Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y á«eÉæàe á«FÉæK
 ÉªH  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG  øe  ÖMQCG  ¥ÉaBG  ƒëf  É¡H

.ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG ≥≤ëj

 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á∏°UGƒe  á«ªgCÉH  √ƒª°S  √ƒfh
 á«ªdÉ©dG  ±hô``̀¶``̀dG  π`̀X  »`̀a  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  »``̀dhó``̀dG
 áaÉc  ≈∏Y  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉéd  á«FÉæãà°S’G
 …ó°üà∏d  á«ªdÉ©dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  º`̀Yó`̀d  äÉjƒà°ùªdG
 ¿hÉ©à∏d  √ô`̀jó`̀≤`̀J  ø`̀Y  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  É`̀ kHô`̀©`̀e  ,áëFÉé∏d
 IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ôªãªdG
 É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªeh  ,á«μjôeC’G

 áëFÉL  á¡LGƒe  Oƒ¡éH  ≥∏©àj  Éª«a  á`̀jOÉ`̀ë`̀J’G
 áμ∏ªª∏d äÉMÉ≤∏dG ô«aƒJ π«¡°ùJh ÉfhQƒc ¢Shô«a
 øe ™ªàéªdG OGôaCG  áaÉc ájÉªM »a º¡°ùà°S »àdGh

.¢Shô«ØdG
 äGóéà°ùªdG  á°ûbÉæe  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  iô`̀L  Éªc
 ¢VGô©à°SGh  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG πªée

»μjôeC’G ∫ÉªYC’ÉH ºFÉ≤dGh »fÉªdC’G ô«Ø°ùdG ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN

zÉfhQƒc{ á¡LGƒe »a É«fÉªdCGh ÉμjôeCG ™e ¿hÉ©à∏d √ôjó≤J øY Üô©j AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

 Qƒ````̀à````̀có````̀dG π```̀Ñ```̀≤```̀à```̀°```̀SG
 »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY
 ¿GƒjódG  »a  ,á«LQÉîdG  ôjRh
 ∫É°†aCG  ,¢ùeCG  ,IQGRƒ∏d  ΩÉ©dG
 á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L ô`̀«`̀Ø`̀°`̀S ,Oƒ``̀ª``̀ë``̀e
 áμ∏ªe iód á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH
 áÑ°SÉæªH  ∂````̀dPh  ,ø`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG
 G kô`̀«`̀Ø`̀°`̀S ¬`̀∏`̀ª`̀Y ΩÉ``̀¡``̀e AÉ``¡``à``fG
 Qƒ°†ëH  ,áμ∏ªªdG  iód  √OÓÑd
 øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG
 IQGRh  π«ch  ,áØ«∏N  ∫BG  óªMCG
 ,á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG
 ≈°ù«Y  âæH  É`̀fQ  áî«°ûdG  .Oh
 π«ch  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  è`̀«`̀YO  ø``H

 .á«LQÉîdG IQGRh
 á«LQÉîdG ôjRh OÉ°TCG  óbh
 Iõ«ªàªdGh  IRQÉ`̀Ñ`̀dG  Oƒ¡édÉH
 Oƒªëe  ∫É`̀ °`̀†`̀aCG  É`̀¡`̀dò`̀H  »`̀à`̀dG
 G kô`̀«`̀Ø`̀°`̀S ¬`̀∏`̀ª`̀Y Iô``̀à``̀a ∫Gƒ`````W
 á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªéd
 ,øjôëÑdG áμ∏ªe iód á≤jó°üdG
 »a  ô`̀ KC’G  ≠dÉH  É¡d  ¿É`̀c  »àdGh
 á`̀ bGó`̀ °`̀ü`̀ dG äÉ```̀bÓ```̀Y ó``̀«``̀Wƒ``̀J
 øjó∏ÑdG  ø«H áªFÉ≤dG  ¿hÉ©àdGh
 ¢UôëH  É`̀ kgƒ`̀æ`̀e  ,ø«≤jó°üdG
 ôjƒ£J ≈∏Y ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG
 ∑ôà°ûªdG  »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 äÉjƒà°ùe  ƒëf  ¬H  AÉ`̀≤`̀JQ’Gh

 Éª¡JÉ©∏£J  »Ñ∏j  É`̀ª`̀H  π`̀ª`̀°`̀TCG
 É k«æªàe  ,ácôà°ûªdG  Éª¡aGógCGh
 OGó°ùdGh ≥«aƒàdG ΩGhO ô«Ø°ù∏d

 .á∏Ñ≤ªdG ¬∏ªY ΩÉ¡e »a
 ∫É°†aCG  Üô`̀YCG  ,¬ÑfÉL  øe
 ô«ÑμdG  √RGõ``à``YG  ø`̀Y  Oƒªëe
 ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  Qƒàcó∏d
 ø«dhDƒ°ùªdG  áaÉμdh  »fÉjõdG
 Ée  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a
 º`̀ FGO ¿hÉ``̀©``̀Jh º``̀YO ø`̀e ¬`̀«`̀≤`̀d
 ΩÉ¡e π«¡°ùJ »a º¡°SCG ôªà°ùeh
 ,áμ∏ªªdG »a »°SÉeƒ∏HódG ¬∏ªY
 ΩGhO  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  É k«æªàe

 .AÉªædGh á©æªdGh Ωó≤àdG

 ábGó°üdG äÉbÓ©H ó«°ûj á``«LQÉîdG ôjRh
¿É``à°ù`cÉHh ø``jô`ëÑ`dG ø``«H ¿hÉ``©à`dGh

 Iô°SC’G ,á«æjôëÑdG á«ÑªdhC’G áæé∏dG âÑdÉW  
 á«dhódG  á«ÑªdhC’G  áæé∏dGh  á«dhódG  á«°VÉjôdG
 êGôaEÓd  º`̀YGOh  ΩRÉ`̀M  ∞bƒe  PÉîJÉH  (IOC)
 ∫Éªc  á°VÉjQ  »a  »æjôëÑdG  »ªdÉ©dG  π£ÑdG  øY
 á«æjôëÑdG  á«ÑªdhC’G  áæé∏dG  ô«Ø°Sh  ΩÉ`̀°`̀ù`̀LC’G
 äÉ£∏°ùdG  ¬JõéàMG  …òdG  OGóëdG  º«gGôHEG  »eÉ°S
 ¬Lh  ô«¨H  2021  ôjÉæj  øe  øeÉãdG  »a  ájô£≤dG
 ™e  ájôëH  ó«°U  á∏MôH  ¬eÉ«b  ∫Ó`̀N  ∂`̀ dPh  ,≥`̀M
 á«æjôëÑdG  á«ª«∏bE’G  √É«ªdG  »a  ¬FÉbó°UCG  øe  OóY
 ±GôYC’Gh ø«fGƒ≤dGh ≥«KGƒª∏d íjô°U ∑É¡àfG »a

.á«dhódG
 ÉHÉ£N  á«æjôëÑdG  á«ÑªdhC’G  áæé∏dG  âã©Hh
 ≈dEG  ¬à¡Lh  á«dhódG  á«ÑªdhC’G  áæé∏dG  ≈dEG  É«ª°SQ
 á«ÑªdhC’G  áæé∏dG  ¢ù«FQ  ñÉ`̀H  ¢SÉeƒJ  »fÉªdC’G

.á«dhódG
 QhO  ø`̀e  É`̀bÓ`̀£`̀fG{  ádÉ°SôdG  ¢üf  »`̀a  AÉ``̀Lh
 ø««°VÉjôdG  ájÉªM  »a  á«dhódG  á«ÑªdhC’G  áæé∏dG
 É≤«Ñ£Jh ádOÉ©dG  ºgÉjÉ°†bh º¡bƒ≤M øY ´ÉaódGh
 øY  á°VÉjôdG  π°üØd  »`̀YGó`̀dG  »`̀Ñ`̀ª`̀dhC’G  ¥Éã«ª∏d
 á«dhódG  á«°VÉjôdG  Iô°SC’G  ÖdÉ£f  ÉæfEÉa  á°SÉ«°ùdG
 ºYGO  ∞bƒe  PÉîJÉH  á«dhódG  á«ÑªdhC’G  áæé∏dGh
 OGóëdG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  »eÉ°S  »°VÉjôdG  ø`̀Y  êGô`̀aEÓ`̀d
 »g  á°VÉjôdG  ¿CÉH  Éæe  ÉfÉªjEG  ,¬Jô°SCG  ≈dEG  IOƒ©∏d
 º«≤dG  ≥«≤ëàd  Üƒ©°ûdG  ø«H  ΩÓ°Sh  áÑëe  ádÉ°SQ

 ΩGôàM’Gh ábGó°üdG »a á∏ãªàªdG á∏«ÑædG á«ÑªdhC’G
 .zºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe ø«H íeÉ°ùàdGh

 äÉ£∏°ùdG  á«æjôëÑdG  á«ÑªdhC’G  áæé∏dG  âYOh
 »æjôëÑdG »°VÉjôdG øY GQƒa êGôaE’G ≈dEG ájô£≤dG
 óMCG  √QÉÑàYÉH  ¬FÉbó°UCGh  OGóëdG  º«gGôHEG  »eÉ°S
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  Gƒ∏ãe  ø`̀jò`̀dG  ø««°VÉjôdG  Rô``̀HCG
 ójó©dG  ≥≤Mh  á«LQÉîdG  πaÉëªdG  ∞∏àîe  »`̀a
 ∫Éªc á`̀°`̀VÉ`̀jQ »`̀a ä’ƒ`̀£`̀Ñ`̀ dGh äGRÉ``̀é``̀ fE’G ø`̀e
 á«dGó«ªdGh  ∫hC’G  õcôªdÉH  √Rƒa  ÉgRôHCG  ΩÉ°ùLC’G
 IFBB Mozolani Pro ádƒ£H »a á«ÑgòdG
 ∫hC’G  õcôªdÉH  √Rƒ`̀ah  2016  ΩÉ`̀Y  Classic
 IFBB Pro  ádƒ£H  »`̀a  á«ÑgòdG  á«dGó«ªdGh
 äGRÉ`̀é`̀fE’G  ø`̀e  ójó©dGh  2018  ΩÉ`̀Y  Spain
 ¬fƒc  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«Hô©dGh  ájQÉ≤dGh  á«dhódG
 Iô°†M øe º∏°ùàj øjôëÑdG áμ∏ªe »a »°VÉjQ ∫hCG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 »a ±ôàëe áæ¡ªH ôØ°S RGƒL øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e

.»°VÉjôdG ∫ÉéªdG
 ºZQ  ¬fCG  á«æjôëÑdG  á«ÑªdhC’G  áæé∏dG  äócCGh
 á«LQÉîdG IQGRh É¡àdòH »àdG á«°SÉeƒ∏HódG Oƒ¡édG
 »°VÉjôdG  øY  êGô``aE’G  á«∏ªY  ø«eCÉàd  á«æjôëÑdG
 ájô£≤dG  äÉ£∏°ùdG  ¿CG  ’EG  OGóëdG  º«gGôHEG  »eÉ°S
 ø«ÑdÉ£e ,á¶ë∏dG √òg ≈àM OGóëdG õéàëJ âdGRÉe

.¬æWhh ¬Jô°SCG ≈dEG Oƒ©«d ¬æY êGôaE’G áYô°ùH

 áæé∏dG ÖdÉ£J á«æjôëÑdG á«ÑªdhC’G áæé∏dG
 ºYGO ∞``bƒe PÉîJÉH á``«dhódG á``«ÑªdhC’G
OGó``ëdG »``eÉ°S »``°VÉjôdG ø``Y êGô``aEÓd
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π«YÉª°SEG ÖæjR :âÑàc
 ø«∏°UÉëdG  OóY  π°üj  ¿CG  ™bƒàªdG  øe
 100 ≈``̀dEG  ΩÉ``̀jCG  ∫Ó`̀N É`̀fhQƒ`̀c ìÉ`̀≤`̀d  ≈∏Y
 øe  π``̀bCG  Qhô``̀e  ó©H  ∂``̀dPh  ,¢üî°T  ∞``̀dCG
 »a  º«©£àdG  äÉ«∏ªY  AóH  ≈∏Y  óMGh  ô¡°T
 øe ¬«∏Y ø«∏°UÉëdG áÑ°ùf π°üàd ,øjôëÑdG

.%6^6 ƒëf ≈dEG ¿Éμ°ùdG »dÉªLEG
 íæe Aó``̀H â`̀æ`̀∏`̀YCG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG â``̀fÉ``̀ch
 ô`̀Ñ`̀ª`̀°`̀ù`̀jO  ø``̀e  17 »``̀a  ìÉ``≤``∏``dG  äÉ``̀Yô``̀L
 ø«æWGƒªdG øe ójó©dG πé°S å«M ,»°VÉªdG
 »MÉ≤d  äÉYôL  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ø«ª«≤ªdGh
 ΩQÉaƒæ«°Sh  »`̀fÉ`̀ª`̀dC’G  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  Rô`̀jÉ`̀a
 ÜQÉéàd  ™°†N  ô«NC’G  ìÉ≤∏dGh  ,»æ«°üdG

 ,äGQÉ`̀eE’Gh  øjôëÑdG  »a  á≤Ñ°ùe  ájôjô°S
 ÜQÉ≤j  Ée  øjôëÑdG  »a  É¡«dEG  º°†fG  å«M

.´ƒ£àe 7700
 á«∏ªY  ¥ô`̀¨`̀à`̀°`̀ù`̀J  ¿CG  í`̀Lô`̀ª`̀dG  ø``̀eh
 º«©£àd Ωƒj 300-150 ÜQÉ≤j Ée º«©£àdG
 ∫ó©ªH Oôa ¿ƒ«∏ªdG ∞°üfh ¿ƒ«∏e øe ôãcCG
 Gòg ∫ƒ°üëHh .É«eƒj ¢üî°T ±’BG 10-5
 íæª«°S ,Ö≤JôªdG ìÉ≤∏dG ≈∏Y »eƒ«dG Oó©dG
 á≤«bódG  »a  OGô`̀ aCG  4  -2  ÜQÉ≤j  Ée  ìÉ≤∏dG

.á«æeõdG IóªdG ∂∏J ∫GƒW IóMGƒdG
 ,á`̀°`̀ShQó`̀e á`̀«`̀æ`̀Wh á`̀£`̀N ∫Ó``̀N ø``̀eh
 ¢ü«°üîJ  ºà«°S  »°VÉªdG  ô¡°ûdG  âæ∏YCG
 óªM  ∂∏ªdG  ≈Ø°ûà°ùeh  É«ÑW  Gõ`̀cô`̀e  27
 ±’BG  10-5  ÜQÉ≤j  Ée  º«©£àd  »©eÉédG

.É«eƒj Oôa

 øe  »æãà°ùJ  É¡©°Vh  ºJ  »àdG  á£îdGh

 ƒgh ,º«©£àdG  øe  ÉeÉY  18 ø°S  âëJ ºg

 øe ¢üî°T ∞dCG 370 øe πbCG ó©Ñà°ù«°S Ée

.ÖfÉLCGh ø««æjôëH øe º«©£àdG IôFGO

 ôÑª°ùjO  »a  âæ∏YCG  øjôëÑdG  âfÉch

 ™«ªéd ìÉ≤d äÉYôL ¢ü«°üîJ øY âFÉØdG

 É¡«∏Y π°üë«°S PEG  ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

 789  πHÉ≤e  »æjôëH  ∞`̀dCG  712  øe  ôãcCG

 º«©£J  á«∏ªY  ¥ô¨à°ùà°Sh  .»ÑæLCG  ∞`̀dCG

 ø«M »a ,Ωƒj 140-70 ø«H Ée ø«æWGƒªdG

 -80 ø«H Ée ÖfÉLC’G º«©£J Ióe ìhGôàà°S

.Éeƒj 160

ô¡°T øe πbCG ∫ÓN ìÉ≤∏dG ≈∏Y Gƒ∏°üM ¿Éμ°ùdG øe ٪6^6

 ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉ`̀W  ≥jôØdG  πÑ≤à°SG
 øcôdG ó«≤©dG ,¢ùeG ìÉÑ°U ,ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ
 ≥ë∏ªdG  »∏«≤©dG  øªMôdGóÑY  ¬∏dóÑY  QÉ`̀«`̀W
 áμ∏ªe  ió`̀d  âjƒμdG  á`̀dhO  IQÉØ°ùH  …ôμ°ù©dG

.øjôëÑdG
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫Ó``̀N º``̀Jh
 åëHh ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H  áªFÉ≤dG  á«FÉæãdG
 áaÉ°VE’ÉH  ,»æeC’G  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ä’Éée
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G äGP äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG  ø``e  Oó``̀Y  ≈```̀dEG

 .∑ôà°ûªdG

âjƒμdG IQÉØ°ùH …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdG πÑ≤à°ùj ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ

 É«∏©dG  äÉ°SGQódG  á«∏c  »a  »ªjOÉcCG  ≥≤M
 ≈∏Y  kGõ«ªe  GRÉéfEG  »Hô©dG  è«∏îdG  á©eÉéH
 ∫ƒ°üëdG  ´É£à°SG  ÉeóæY  »Hô©dG  iƒà°ùªdG
 ø«ØdDƒªdG OóY »dÉªLEG  øe 37`dG áÑJôªdG ≈∏Y
 ôãcCG  øª°V  º¡J’É≤ªH  ó¡°ûà°ùªdG  (17400)
 á`̀°`̀SGQO  âªJ  »`̀Hô`̀Y  ∞`̀dDƒ`̀e  (152000)  ø`̀e
 ≈∏Y  á`̀«`̀©`̀Lô`̀ª`̀dG  º¡JGOÉ¡°ûà°SG  á`̀©`̀LGô`̀eh
 ôjQÉ≤J  ´ƒªée  øe  ∂dPh  ,»Hô©dG  iƒà°ùªdG

. 2020 ΩÉY ôjô≤J »a zArcif ∞«°SQBG{
 ó``̀MCG  Arcif  ∞``«``°``SQBG  π`̀eÉ`̀©`̀e  ó`̀ ©`̀ jh
 êÉ`̀à`̀fEÓ`̀d á`̀aô`̀©`̀e äÉ`̀fÉ`̀«`̀H Ió``̀YÉ``̀b äGQOÉ``̀ Ñ``̀ e
 ±Gô°TE’G  ¢ù∏ée  ±Gô°TE’  ™°†îjh  ,»ª∏©dG
 Ió©d  ø«∏ãªe  ø`̀e  ¿ƒμàj  …ò``̀dG  ≥«°ùæàdGh
 ƒμ°ùfƒ«dG  Öàμe)  :á`̀ «`̀ dhOh  á«HôY  äÉ`̀¡`̀L
 ,ähô«ÑH á«Hô©dG ∫hódG »a á«Hôà∏d »ª«∏bE’G
 ,(Gƒμ°SE’G)  É«°SBG  Üô¨d  IóëàªdG  ºeC’G  áæéd
 ,áaô©e  äÉfÉ«H  Ió`̀YÉ`̀b  ,ájQóæμ°S’G  áÑàμe
 ´ôa /á«ªdÉ©dG á°ü°üîàªdG äÉÑàμªdG á«©ªL
 øe  á«ª∏©dG  áæé∏dG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,(è«∏îdG
 IóFGQ  á«ª∏Y  á©ª°S  …hP  ø««ªjOÉcCGh  AGôÑN

 .É«fÉ£jôHh á«HôY ∫hO IóY øe
 πª©j  ìGô`̀é`̀ dG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ¿CG  ≈``̀ dEG  QÉ`̀°`̀û`̀j
 á«HôJ  º°ùb  »a  …ƒHôàdG  ¢ùØædG  º∏©d  GPÉà°SCG
 .»`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG  á`̀©`̀eÉ`̀L  »`̀a  ø`̀«`̀Hƒ`̀gƒ`̀ª`̀dG
 á«ªjOÉcCG  Iô`̀Ñ`̀N  ìGô`̀é`̀dG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  πªëjh

 áà°S  ¬d  Qó°U Éªc  .¿ôb  ™HQ ≈∏Y ójõJ  Iô«Ñc
 ,¢ùØædG  º∏Y  ä’Éée  »a  áØdDƒe  á«ª∏Y  Öàc
 äGQÉ¡e  »a  äÉ«°SÉ°SCG  ,ô«μØàdG  á«ªæJ  :»gh
 …ƒHôàdG ¢ùØædG º∏Y ,º∏©àdG äÉjô¶f ,ô«μØàdG
 ô«Z  πØ£dG  ¢ùØf  º∏Y  ,≥«Ñ£àdGh  ájô¶ædG
 É¡©«ªLh  QGô`̀≤`̀dG  PÉ`̀î`̀JGh  ô«μØàdG  ,…OÉ`̀©`̀dG
 .™jRƒàdGh  ô°ûæ∏d  Iô«°ùªdG  QGO  óæY  äQó°U
 »a É«ª∏Y ÉãëH (45) ô°ûæ∏d ¬d πÑobh ô°ûf Éªc

 .áªμëe á«HôYh á«ªdÉY á«ª∏Y äÓée
 ìGô`̀é`̀dG ô`̀°`̀UÉ`̀æ`̀dGó`̀Ñ`̀Y Qƒ`̀à`̀có`̀dG π`̀¨`̀°`̀Th
 ¬Jô«°ùe  ∫Ó``̀N  á``````̀jQGOE’G  ™`̀ bGƒ`̀ª`̀ dG  ¢`̀†`̀©`̀H
 »ª∏©dG  åëÑdG  ó«ªY  ÖFÉf  É¡æe  ,á«ªjOÉcC’G
 ¢ùØædG  º∏Y  º°ùb  ¢ù«FQh  ,É«∏©dG  äÉ°SGQódGh
 OóY  ≈∏Y  ±ô°TCG  Éªc  ,…ƒHôàdGh  …OÉ`̀°`̀TQE’G
 »éeÉfôH »a É«∏©dG äÉ°SGQódG áÑ∏W øe ô«Ñc
 á©eÉédG  π```NGO  √GQƒ``̀à``̀có``̀dGh  ô«à°ùLÉªdG
 ≈∏Y  ójõj  Ée  á°ûbÉæe  »a  ∑QÉ°Th  ,É¡LQÉNh
 √GQƒàcO  áMhôWCGh  ô«à°ùLÉe  ádÉ°SQ  (120)
.ájƒHôàdGh á«°ùØædG äÉ°ü°üîàdG ∞∏àîe »a

 É``eó≤àe ÉØ«æ``°üJ π``à``ëj »``Hô`©`dG è``«``∏``îdG á``©eÉéH PÉà``°SCG
»`̀ª`̀∏`̀©`̀dG êÉ``̀à``̀fEÓ``̀d zá``̀aô``̀©``̀e{ äÉ``fÉ``«``H Ió``̀ YÉ``̀ b ø`̀ª`̀ °`̀V

.ìGôédG ô°UÉædGóÑY .O |

 ºFÉ≤dG »°ùjôªdG ájOÉf IPÉà°SC’G äócCG
 äÉeƒ∏©ªdG  º`̀¶`̀f  IQGOEG  ô`̀jó`̀e  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H
 IQGRƒ``̀ dG  ¿CG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒ```̀H
 Éª«a  »æØdG  ºYódG  áeóN  ºjó≤J  π°UGƒJ
 ,»ªbôdG  ºq∏©àdG  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  π«©ØJ  ¢üîj
 ∫ƒ°üØdGh  á«ª«∏©àdG  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  ká`̀°`̀UÉ`̀Nh
 øY  ºq∏©àdG  á«∏ªY  π«¡°ùàd  ,á«°VGôàa’G

 ™e  ∫hCÉ``̀H  k’hCG  πeÉ©àdG  …ô`̀é`̀j  PEG  ,ó`̀©`̀H
 ∫ƒ∏ëdG  OÉ`̀é`̀jEGh  ,º`̀Yó`̀dG  äÉÑ∏W  ∞∏àîe

.É¡d á©jô°ùdG
 ájGóH  òæe  ¬``̀fCG  »°ùjôªdG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 ºYódG õ`̀cô`̀e AÉ`̀°`̀û`̀fEG º`̀J »`̀°`̀SGQó`̀dG ΩÉ`̀©`̀dG
 º¶f  IQGOEG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  ´hô°ûeh  äÉeƒ∏©ªdG

 ¬JÉeóN  Ωó≤j  …òdGh  ,πÑ≤à°ùªdG  ¢SQGóªd
 äGƒæb  øª°V  êQó`̀æ`̀jh  ,É`̀«`̀ª`̀bQh  É«ØJÉg
 ÉgôaƒJ  »àdG  Iójó©dG  IófÉ°ùªdGh  ºYódG
 ¢SQGóªdG ¬H Ωƒ≤J Ée ≈dEG káaÉ°VEG ,IQGRƒdG
 ™e  π°UGƒàdG  »a  Iô«Ñc  á«JGP  Oƒ¡L  øe
 »a äÉÑ≤©dG π«dòàd QƒeC’G AÉ«dhCGh áÑ∏£dG

.»ªbôdG ºq∏©àdG ∫Éée

á«°VGôàa’G ∫ƒ``°üØdGh á``«ª«∏©àdG á``HGƒÑ∏d »``æØdG º``YódG º``jó≤J



 ±É°ûàcG  ≈`̀∏`̀Y  áæ°ùdG  á`̀HGô`̀b  äô``̀e
 AÉ`̀ë`̀fCG  ∞∏àîe  »``a  É``̀fhQƒ``̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a
 äÉ``jó``ë``à``dÉ``H á`̀ Ä`̀ «`̀ ∏`̀ e »````̀gh ,º```̀dÉ```̀©```̀dG
 óë∏d á«FÉæãà°S’Gh á«ë°üdG äGAGôLE’Gh
 ¢Shô«ØdG  Gò`̀g  πμ°T  ó≤a  ,√QÉ°ûàfG  øe
 ôÑY  ¥ƒÑ°ùe  ô«Z  É k«ªdÉY  É kjóëJ  ô«¨°üdG
 ™e  Ö°SÉæàJ  ,áeQÉ°Uh  ,Iô«ãc  äGAGôLEG
 ≈à°T »a ¿óªdG ∫õY ≈dEG äóàeG ,¬JQƒ£N
 ,á«aÉ≤ãdG  äÉWÉ°ûædG  ™æeh ,ºdÉ©dG  AÉëfCG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«¡«aôàdGh  ,á«°VÉjôdGh
 π≤æàdG  ájôM  ó««≤Jh  ,äÉ©ªéàdG  ô¶M
 É k©°SGh  k’ó`̀L  QÉ`̀KCG  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,ôØ°ùdGh
 ≈∏Y  á«bƒ≤ëdG  äÉª¶æªdG  •É`̀°`̀ShCG  ø«H
 ô«KCÉJ ∫ƒM ,»dhódGh »ª«∏bE’G iƒà°ùªdG
 äÉjôëdGh ¥ƒ≤ëdG ≈∏Y äGAGôLE’G √òg
 »ªdÉ©dG  ¿Ó``YE’G  É¡∏Øc  »àdG  á«°SÉ°SC’G
 »àdG  ÇOÉÑªdG  ≈∏Yh  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëd

.¥ƒ≤ëdG √ò¡d á«dhódG áYô°ûdG É¡àª°V
 äQOÉ`̀H  áëFÉédG  »°ûØJ  ájGóH  ™ªa
 ≈∏Y  Oƒ«≤dG  ø`̀e  ô«ãμdG  ¢VôØH  ∫hó``̀dG
 ¢UÉî°TC’G  äÉjôM  áaÉc  ¢ùªJ  ÖfGƒL
 ,¢Shô«ØdG  ôWÉîªd  É`̀ kjOÉ`̀Ø`̀J  º¡bƒ≤Mh
 IÉ`̀ «`̀ë`̀ dG ≥```̀M á``̀jÉ``̀ª``̀M ≈``̀∏``̀Y π``̀ª``̀©``̀ dGh
 áª¶æe ¿Ó```̀YEG  ó`̀©`̀H  á`̀°`̀UÉ`̀N ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh
 á«ë°U  ÇQGƒ`̀W  ádÉM  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 Éª«a  ,Ω2020  ô`̀jÉ`̀æ`̀j  30  »``a  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y
 »a  ô`̀NBG  ≈ëæe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äòîJG
 ô«HGóàdGh  á«FÉbƒdG  äGAGô``̀LE’G  ≥«Ñ£J
 CGóÑe  …CÉH  ∫ÓNE’G  ¿hO  øe- ájRGôàM’G
 õjõ©àd  -¿É``°``ù``fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ÇOÉ`̀ Ñ`̀e  ø`̀e
 ≈∏Y ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  á`̀jÉ`̀ª`̀M
 ΩGôàM’  G kõ«ªe  É kLPƒªf  âfÉch  ,É¡°VQCG

.¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
 á«μ∏ªdG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  AÉ``æ``Hh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  â°Sôc  ,ióØªdG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S

 ¿É°ùfE’G ™°Vƒd ÉgOƒ¡L ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
 äQOÉH ó≤a ,É¡JÉjƒdhCG ¢SCGQ ≈∏Y ¬bƒ≤Mh
 IÉ«ëdG QGôªà°S’ äGAGôLE’G π«¡°ùJ ≈dEG
 øe  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  á«eƒ«dG
 äÉÄØdG  ™«ªéd  äô`̀ahh  ,õ««ªJ  …CG  ¿hO
 É`̀ k≤`̀ah á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dGh á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 ô°üà≤J  º`̀dh  ,á«dhódG  ô«jÉ©ªdG  π°†aC’
 ∞«ØîàdG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG
 ø«æWGƒªdG  ≈∏Y  ájOÉ°üàb’G  QÉ`̀KB’G  øe
 ,Ö°ùëa  áëFÉédG  äÉ©Ñàd  ø«ª«≤ªdGh
 ¥ƒ≤ëdG  πª°ûàd  ô«Ñc  óM ≈dEG  äóàeG  πH
 ¥ƒ≤M  ájÉªMh  ,á«ª«∏©àdGh  ,á«ë°üdG
 …hPh  ,ø°ùdG  QÉÑch  ,ICGô`̀ª`̀dGh  ,πØ£dG
 õjõ©Jh ,∫Éª©dG ¥ƒ≤M ájÉªMh ,ábÉYE’G
 á©°SGh áeõM OÉªàYG ôÑY ,»FGò¨dG øeC’G
 ájRGôàM’G  äGAGô```̀LE’Gh  äGQGô`̀≤`̀dG  øe
 »àdG  ,á`̀°`̀ShQó`̀ª`̀dG  á«FÉbƒdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh
 π«∏≤Jh ,º«éëJ »a ô«Ñc móM ≈dEG âª¡°SCG
 √òg  AGô``L  áéJÉædG  á«Ñ∏°ùdG  QGô`̀ °`̀VC’G
 õjõ©J »a ™LGôJ …CG  ¿hO øe ,áëFÉédG
 áàØ∏dG øY Ó°†a ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh
 ƒØ©dÉH ¬àdÓL ¿ód øe á«eÉ°ùdG á«fÉ°ùfE’G
 ∂`̀dPh  º¡«∏Y  ΩƒμëªdG  ø`̀e  äÉÄªdG  ø`̀Y
 áægGôdG ±hô¶dG πX »a á«fÉ°ùfEG ḿ Ghód
 ,É¡d …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édGh áëFÉé∏d
 ≥«Ñ£J  »a  ®ƒë∏ªdG  ™°SƒàdG  øY  Ó°†a

.á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb
 ≈àM  áëFÉédG  »°ûØJ  á`̀jGó`̀H  òæeh
 á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  â°UôM  ,¬îjQÉJ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëd
 »HÉbôdGh  »bƒ≤ëdG  ÉgQhO  øe  É kbÓ£fG-
 É¡«∏Y ócCG »àdG á©°SGƒdG É¡JÉ«MÓ°U øª°V
 ≈∏Y -¢ùjQÉH ÇOÉÑe ≥ah É¡FÉ°ûfEG ¿ƒfÉb
 äGAGôLE’Gh äGƒ£î∏d áã«ãëdG á©HÉàªdG
 »a á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀dG É`̀¡`̀Jò`̀î`̀JG »`̀à`̀ dG
 á«fGó«ªdG  äGQÉjõdG  ôÑY  ∂dPh  ,áμ∏ªªdG
 AÉ°†YCG É¡H ΩÉb »àdG áæ∏©ªdG ô«Zh áæ∏©ªdG
 ¥ƒ≤M  ´É°VhCG  ó°Uôd  É¡«°VƒØe  ¢ù∏ée
 á«MÓ°UE’G  äÉ°ù°SDƒªdG  »`̀a  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G

 á«dÉª©dG  äÉ©ªéàdGh  RÉéàM’G  øcÉeCGh
 â°UôM PEG ,á«ª«∏©àdGh á«ë°üdG QhódGh
 ,ìƒ°VƒdGh  ,á«aÉØ°ûdG  ≈∏Y  äÉ¡édG  ∂∏J
 áëFÉédG QÉ°ûàfG ™e »WÉ©àdG »a ájóédGh
 áLÉëdG ióeh äGAGôLEG øe ¬JòîJG Éª«a
 äRõ``̀Yh ,äGAGô```````̀LE’G ∂`̀∏`̀à`̀d á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ™ªàéªdG äÉª¶æe ™e πYÉØàdGh ¿hÉ©àdG
 ájÉªëH á∏°üdG äGP äÉ°ù°SDƒªdGh »fóªdG
 ™ªàéªdG  ±É«WCG  áaÉch ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M
 ,áëFÉédG  √òg  RhÉéàd  »°SÉ°SCG  ∂jô°ûc
 áfÉ«°U øY âbƒdG äGP »a G kó¡L o∫CÉJ ºdh

.É¡à«bôJh É¡eGôàMGh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
 äÉª¶æe  ∑Éæg  ¿CG  I qô`̀ oª`̀dG  ábQÉØªdG
 ¥ƒ`̀≤`̀M ø``̀Y ´É``̀aó``̀dÉ``̀H ΩGõ```̀à```̀d’G »``Yó``J
 »bƒ≤ëdG  É¡∏ªY  ¢SQÉªJ  øμdh  ¿É°ùfE’G
 -á«LGhOR’G  ´GƒfCG  ô£NCG-  á«LGhORÉH
 IóFGôdG  á«bƒ≤ëdG  äGRÉéfE’G  øe  π«æ∏d
 ôÑY  ,á«dhódG  É¡àfÉμeh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 äÉëjô°üàH  ô`̀NB’Gh  ø«ëdG  ø«H  A’OE’G
 ¥ƒ≤ëd É kcÉ¡àfG É¡JGòH ó©J á∏∏°†e á«eÓYEG

 Ωó≤Jh  ,™bGƒ∏d  É k«aÉæe  É ké¡fh  ,¿É°ùfE’G
 ä’hÉëe ≈∏Y á«æÑeh ácôÑØe äÉeƒ∏©e
 âeÉb ÉªY ≥FÉ≤ëdG π«∏°†J ±ó¡H á°ùFÉj
 á«fÉ°ùfEG  Oƒ¡L  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬H
 ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh É¡«æWGƒe ájÉªëd Iô«Ñc
 ∫ÓNE’G ¿hO ÉfhQƒc ¢Shô«a øe É¡°VQCG
 ∞bGƒe  ≥∏£æe  ø`̀e  ,¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ≤ëH

.º¡H á°UÉN
 áëFÉL  »°ûØJ  ≈∏Y  ΩÉY  Qhôe  ó©Hh
 äÉMÉ≤d  áæë°T  ∫ƒ`̀°`̀Uh  ™`̀eh  ,É`̀fhQƒ`̀c
 øe  ájÉbƒ∏d  ¢üNôªdGh  ø`̀eB’G  º«©£àdG
 á«ªdÉY  ô«jÉ©e  ≥ah  óéà°ùªdG  ¢Shô«ØdG
 ≈`̀ dEG  ø`̀jõ`̀î`̀à`̀dGh  π≤ædG  áeÓ°S  ¿Éª°†d
 ≈``̀dhC’G  ∫hó```dG  øª°V  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ¬`̀Lh  ,√ô«aƒJ  »a
 ø`̀WGƒ`̀e uπ`̀μ`̀d ¿É`̀é`̀ª`̀dÉ`̀H ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG á`̀MÉ`̀JEÉ`̀H
 øªd  É kjQÉ«àNG  ¿ƒμj  ¿CG  ≈∏Yh  ,º«≤eh
 ,ø«°üëàdG Gòg øe ó«Øà°ùj ¿CG »a ÖZôj
 ájQÉ°†ëdGh á«fÉ°ùfE’G º«≤dG í°†àJ Éægh
 áª«μëdG IOÉ«≤dG  É¡H ≈∏ëàJ »àdG á∏«ÑædG

 ¬àdÓL  π©L  å«M  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd
 øª°V  ,¿É`̀ °`̀ù`̀ fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀M  ¬«æ«Y  Ö°üf
 ìÉ≤∏dG  áMÉJEG  ôÑY  ,á«eÉ°ùdG  ¬JÉ¡«LƒJ
 -áμ∏ªªdG  OQGƒe  ájOhóëe  ºZQ-  É kfÉée
 ô¶ædG  ¿hO  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG  øe  Oôa  uπμd
 á«eGõdEG  ΩóYh  ,É kª«≤e  hCG  É kæWGƒe  ¬fƒμd
 âbƒdG  »a  ,á«°üî°T  ájôëc  ìÉ≤∏dG  òNCG
 ô«aƒàH  ∫hó`̀dG  øe  OóY  ¬«a  âØàcG  …òdG

.§≤a É¡«æWGƒªd ìÉ≤∏dG
 áμ∏ªe  ¿CG  ó``̀cDƒ``̀ f  ,ΩÉ``̀à``̀î``̀dG  »```̀ah
 ájÉYQ »a áàHÉK ≈ k£îH »°†ªJ øjôëÑdG
 ¥ƒ≤M ÇOÉÑeh º«b õjõ©àH ≥∏©àj Ée πc
 »a ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG ™bGhh ,¿É°ùfE’G
 ,¿ƒfÉ≤dG  IOÉ«°Sh  äÉ°ù°SDƒªdG  ádhO  πX
 ∂°û∏d k’Éée ´óJ ºd á«eÉ°S á«μ∏e ájÉYôHh
 ¿É°ùfE’G  áeGôμH  ≥«ª©dG  É¡fÉªjEG  ióªH
 ¬àjÉªëH  É¡eGõàdGh  ¬bƒ≤ëd  É¡eGôàMGh
 øe â∏©L ,ábôØJ  hCG  õ««ªJ  …CG  ¿hO  øe

.¬H iòàëoj G kóFGQ É kLPƒªf áμ∏ªªdG

 á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  øe  äÉ¡«LƒàH 
 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 äCGóH ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N
 ó©J  á«Yƒf  áeóN  ºjó≤àH  ¢ùeCG  áë°üdG  IQGRh
 äGóMh ø«°TóJ ôÑY ∂dPh ,á≤£æªdG  »a ≈dhC’G
 ¢Shô«Ød  OÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG  º«©£àdG  AÉ``£``YE’  á∏≤æàe
 ø°ùdG  QÉÑc  øe  ø«ÑZGô∏d  z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc
 º¡«∏Y Ö©°üj øªe á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hPh
 ≈`̀dEG  á«eGôdG  Oƒ¡édG  QÉ``̀WEG  »`̀a  ∂``dPh  ,π≤æàdG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ¿Éª°V
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óëdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a

.z19 - ó«aƒc{ ÉfhQƒc
 »àdGh É¡Yƒf øe ≈dhC’G IQOÉÑªdG √òg ó©Jh
 ºbÉW  ∫Ó`̀N  ø`̀e  á∏eÉ°T  º«©£à∏d  á`̀eó`̀N  ô`̀aƒ`̀J
 º«©£àdG  ¬FÉ£YEGh  ø°ùªdG  IQÉ`̀jõ`̀H  Ωƒ≤j  »ÑW
 áeRÓdG  ájÉªëdG  ô«aƒJ  ±ó¡H  ∂dPh  ,¬dõæe  »a
 »àdG  áYÉæªdG  ∫Ó`̀N  øe  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ó°V

.¢Shô«Ø∏d OÉ°†ªdG º«©£àdG äÉYôL Égôaƒà°S
 äÉÑ∏£dG  ó°UôH  Ωƒ≤J  É¡fCG  IQGRƒ`̀dG  äó`̀cCGh

 ô°üMh ,»fhôàμdE’G  É¡©bƒe ∫ÓN øe áeó≤ªdG
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  …hPh ø`̀°`̀ù`̀dG  QÉ`̀Ñ`̀c  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG

 º«©£àdG  »≤∏àd  π«é°ùàdÉH GƒeÉb øªe ,á°UÉîdG
 âæ«Hh  ,áëFÉé∏d  …ó°üà∏d  Oƒ¡édG  ºYO  ±ó¡H

 á∏≤æàªdG  äGóMƒdG πªY ô«°ùd  á«dBG  â©°Vh É¡fCG

 ø«H  ≥«°ùæàdGh  ,áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe  ™«ªL  ≈∏Y

 IQÉjõdG  óYƒªH  º¡eÓYE’  Ö∏£dG  »eó≤e  πFGƒY

.á∏≤æàªdG IóMƒdÉH º«©£àdG ≥jôa ∫ÓN øe

 ò«ØæJ π°UGƒà°S É¡fCÉH áë°üdG IQGRh âæ«Hh

 ≥«≤ëJ  π`̀LCG  ø`̀e  á«bÉÑà°S’G  áeƒμëdG  §£N

 äÉ`̀LQO  ≈∏YCG  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  Oƒ°ûæªdG  ±ó¡dG

 .áëFÉédG á¡LGƒªd »ë°üdG øeC’G

 òNCÉH  ø«ÑZGôdG  áë°üdG  IQGRh  â`̀¡`̀Lhh

 ó«aƒc{  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  º«©£àdG

 ≥jôW  øY  π«é°ùàdGh  IQOÉÑªdG  ≈`̀ dEG  ,z19  –
 ™HÉàdG  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  ôÑY  É`̀¡`̀Jô`̀ah  »`̀à`̀dG  äGQÉ`̀«`̀î`̀dG

 ™`̀bƒ`̀ª`̀dG IQÉ````̀jR ∫Ó```̀N ø``̀e á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG IQGRƒ`````̀d
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.z»YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£J ôÑY

Ω2021 ôjÉæj 13 - `g1442 ≈dhC’G iOÉª oL 29 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15636) Oó©dG 4

ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V ø°ùdG QÉÑc º«©£àd á∏≤æàe äGóMh ø°TóJ áë°üdG
 ..¢ùª°T »a ƒd ..ô£b

!!..¢ùeCG øe âfÉH
ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG  áeÓ°Sh  ø`̀eCGh  IÉ«M  ádCÉ°ùe  π¶à°S
 iôÑch  iƒ°üb  ájƒdhCG  äGP  ájô£≤dG  äÉ£∏°ùdG  iód  ø«aƒbƒªdG
 π°UGƒJ  ¿CÉ`̀H  πÑ≤f  ø`̀dh  ,É`̀fDhÉ`̀æ`̀HCG  A’Dƒ`̀¡`̀a  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d
 º¡ëdÉ°üªH  QGô°VE’Gh  ,ô£î∏d  º¡°†jô©Jh  º¡MGhQCG  ójó¡J  ô£b

.º¡bGRQCG ™£bh ,º¡JÉμ∏àªeh
 ,»æjôëH  QÉëH  …CG  ∞«bƒJ  ó¨dG  »a  ºàj  ’CG  øª°†j  øe  ºK
 øe  É¡aÉ≤jEG  ºàj  ’h  ,ájôëH  á∏MQ  »a  êôîJ  ,á«æjôëH  á∏FÉY  hCG
 OGóM »eÉ°S{ »æjôëÑdG ÖYÓdG ™e π°üM Éªc ,ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG

 ??..z√AÓeRh
 ±ƒNh  ≥∏bh  ójó¡J  ô°üæY  ájô£≤dG  äÉ°SQÉªªdG  â∏©L  ó≤d
 áª«μëdG  á°SÉ«°ùdG  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ,ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG  iód
 äGƒæ°ùdG  ∫Gƒ`̀W  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  âeõàdG  »àdG  áæ«°UôdGh
 äÉfÉ«ÑdGh  äGó¡©àdG  ≈∏Y  ô£b  ™«bƒJ  ó©H  ≈`̀à`̀Mh  ,á«°VÉªdG
 øjOÉ«°üdG  ó°V É¡JÉ°SQÉªeh É¡«Z »a »°†ªJ É¡fCG  ’EG  ,≥«KGƒªdGh

.ôeCG …C’ ’ÉH »≤∏J ’h ,ø««æjôëÑdG
 PÉ`̀î`̀JG  IQƒ`̀μ`̀°`̀û`̀e  â`̀æ`̀∏`̀YCG  ,Iô`̀bƒ`̀ª`̀ dG  á«æjôëÑdG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 IQÉëÑdG  ≈∏Y  â©bh  »àdG  QGô°VC’G  ô°üëd  ,áeRÓdG  äGAGô``̀LE’G
 äÉ£∏°ùdG É¡JòîJG »àdG äGAGôLE’G AGôL º¡°†jƒ©Jh ø««æjôëÑdG
 ,iƒ°üb  ájƒdhCG  º¡àeÓ°Sh  ø«æWGƒªdG  øeCG  ¿CG  äócCGh  ,ájô£≤dG
 Oƒ¡L ºYóJh ,º¡ëdÉ°üeh º¡bƒ≤ëHh ,º¡H QGô°VE’ÉH íª°ùJ ødh
 πc øY êGôaEÓd  áeRÓdG  äGAGôLE’G πc PÉîJG »a á«∏NGódG  IQGRh

.ô£b ádhO »a ø«aƒbƒªdG ø«æWGƒªdG
 áμ∏ªe  ΩÉ«b  ¬«a  ™HÉàj  …ò`̀dG  âbƒdG  »a  »æjôëÑdG  øWGƒªdG
 ô««°ùàd  OGó`̀©`̀à`̀°`̀S’Gh  ,ô`̀£`̀b  á``̀dhO  ™`̀e  AGƒ```̀LC’G  íàØH  øjôëÑdG
 ó°V  ájô£≤dG  äÉ£∏°ùdG  äÉ°SQÉªe  QGôªà°SÉH  CÉLÉØj  ,äÓ`̀Mô`̀dG
 ø°ùM  ¿É«H  πbC’G  ≈∏Y  ∫ƒ≤j  ∫ÉëdG  ¿É°ùdh  ,øjOÉ«°üdGh  IQÉëÑdG
 ∫ÓN  øe  ,»æjôëH  QÉëH  …CG  ∞«bƒJ  Ωó`̀Yh  ,zô£b  É`̀j{  ÉjGƒædG
 âfÉc ¿EG  ájô£b ádÉ°Sôc ,øjOÉ«°üdG ™e ø°ùëdG πeÉ©àdGh ¬«ÑæàdG
 ø°ùMh á≤«≤°ûdG äÉbÓ©dÉH ΩGõàd’Gh ¥ó°üdGh ÉjGƒædG ø°ùM ójôJ

.QGƒédG
 äÉ¡«LƒàdG  ó`̀ jDƒ`̀ jh  º`̀Yó`̀j  »æjôëH  ø`̀WGƒ`̀e  π`̀c  ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dÉ`̀H
 á«LQÉîdG IQGRh IƒYóH ÖMôjh ,áª«μëdG á«æjôëÑdG äÉ¡LƒàdGh
 ô£b ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H á«FÉæãdG äÉãMÉÑªdG AóÑd á«æjôëÑdG
 ¢üf Éªd kÓ«©ØJ ,øjó∏ÑdG ø«H á≤∏©ªdG äÉYƒ°VƒªdGh ÉjÉ°†≤dG ∫É«M
 ..ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°üdG  ´ƒ°Vƒe  É¡ªgCG  øeh  ,Ó©dG  ¿É«H  ¬«∏Y

??..…ô£≤dG ÖfÉédG øY GPÉe øμdh
 ,»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée »a AÉ°†YCÉch ,ø««æjôëÑc Éæ≤M øe
 äÉ°SQÉªªdG  øe  ¢ù∏éªdG  áfÉeCG  QhO  øY  ÜGô¨à°SÉH  ∫AÉ°ùàf  ¿CG
 ?∞«bƒàdG äÉ«∏ªY QGôªà°SGh ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG ó°V ájô£≤dG
 áeÓ°Sh øeCG ¿CG hCG ,É¡°üîj ’ ´ƒ°VƒªdG ¿CG ΩCG ,É¡«æ©j ’ ôeC’G πg
 øY äƒμ°ùdÉa ?É¡JÉjƒdhCG ≈∏Y áLQóe ô«Z ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG
 á°ûgó∏d  ô«ãe  »æjôëÑdG  øWGƒªdG  øeCG  ó°V  ájô£≤dG  äÉ°SQÉªªdG

 !!.ÜGô¨à°S’Gh
 øe  âfÉH  ..¢ùª°T  »a  ƒ`̀d)  ∫ƒ≤j  »é«∏îdG  »Ñ©°ûdG  πãªdG
 ,ìƒ°VƒdG  ’h  ,¢ùª°ûdG  ójôJ  ’  ájô£≤dG  äÉ°SQÉªªdGh  ..(¢ùeCG
 πμH ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG ™e â∏eÉ©J âfÉc ’EGh ..áëdÉ°üªdG ’h

 .≥«≤°ûdG QÉédG ≥Mh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd ΩGôàMG

 ï«°ûdG  øH  »∏Y  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  π≤f
 ∫hCG  ≥jôØdG  IÉ°SGƒeh  …RÉ©J  QƒØ°ü©dG  ø«°ùëdGóÑY
 ≈dEG  á«∏NGódG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG
 ájôb  ø`̀e  ¥OÉ`̀°`̀U  óªëe  AGô``̀gR  á∏Ø£dG  Ió«≤ØdG  á∏FÉY
 ó`̀M’G Ωƒ`̀j  …Qhô``̀e  çOÉ`̀ë`̀d  â°Vô©J »`̀à`̀dGh ,RGQó```̀ dG

.É¡JÉah øY ôØ°SCG »°VÉªdG
 ¬∏dG á«dÉª°ûdG ßaÉëe ÉYO ,á∏Ø£dG …hP ¬FÉ≤d iódh
 É¡æμ°ùjh  ¬àªMQ  ™°SGƒH  á∏Ø£dG  óª¨àj  ¿CG  π`̀Lh  õ`̀Y

 .¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG π«ªL É¡∏gCG º¡∏jh ,¬JÉæL í«°ùa
 ºgôμ°T  ≠dÉH  øY  á∏Ø£dG  hhP  Üô``YCG  ,º¡ÑfÉL  øe
 á«∏NGódG  ôjRh  IÉ°SGƒeh  …RÉ©J  ≈∏Y  º¡fÉæàeG  º«¶Yh
 á¶aÉëªdG ßaÉëªd ôμ°ûdÉH ø«¡Lƒàe ,á«fÉ°ùfE’G ¬ààØdh

.º¡d ¬JÉ°SGƒeh ¬JQÉjR ≈∏Y á«dÉª°ûdG

AGô``gR  á``∏Ø£dG  á``∏FÉY ≈``dEG  á``«∏NGódG  ô``jRh  …RÉ``©J  π``≤æj  á``«dÉª°ûdG  ß``aÉëe

 ¿ƒμe  óaƒH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  âcQÉ°T
 ôjóe ,ó«©dG  óªëe õjõ©dGóÑY ô«Ø°ùdG  øe
 ,á«LQÉîdG IQGRƒH á«Hô©dG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG
 IQGOEG Iôjóe ,»°VQ ¢SÉÑY ≈æe Iô«Ø°ùdGh
 øªMôdGóÑYh  ,ájƒ«°SBGhôaC’G  ¿hDƒ°ûdG
 á«HhóæªdÉH ¢VƒØªdG ôjRƒdG ,º°TÉg ø°ùM
 ∫hódG á©eÉL iód øjôëÑdG áμ∏ªªd áªFGódG
 ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  ´ÉªàLG  »a  ,á«Hô©dG
 …òdG  ,…óæ¡dG  »Hô©dG  ¿hÉ©àdG  ióàæªd
 »fhôàμd’G ∫É°üJ’G ôÑY ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤Y
 ô°üe  ájQƒ¡ªL  øe  πc  á°SÉFôH  ,»FôªdG
 ájQƒ¡ªLh  »Hô©dG  ÖfÉédG  øY  á«Hô©dG
 Éª«a ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG õjõ©J ±ó¡H ,óæ¡dG
 »a …óæ¡dG ÖfÉédGh »Hô©dG ÖfÉédG ø«H

 .ä’ÉéªdG ∞∏àîe
 óªëe  õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ô«Ø°ùdG  ≈``̀≤``̀dCGh
 áª∏c ,á«Hô©dG ¿hDƒ°ûdG IQGOEG ôjóe ,ó«©dG
 ±ô°T É¡d ¿Éc øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG É¡«a ócCG
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ≈dhC’G  IQhódG  áaÉ°†à°SG
 …óæ¡dG »Hô©dG ¿hÉ©àdG ióàæªd …QGRƒdG
 òNCG ø«ëdG ∂dP òæeh .2016 ΩÉY ™∏£e »a
 »a  Qƒ£àdG  »a  …óæ¡dG  »Hô©dG  ¿hÉ©àdG
 á«aÉ≤ãdGh  ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe
 ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀dG º`̀é`̀M ò``̀NCG É`̀ª`̀c ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 πμ°ûH  ƒªædG  »a  ø«ÑfÉédG  ø«H  …QÉéàdG

 äÉ«dB’  ôªà°ùªdG  Qƒ£àdÉH  G kó«°ûe  ,ô«Ñc
 á«ªgCG  G kó`̀cDƒ`̀e  ,…óæ¡dG  »Hô©dG  ¿hÉ©àdG
 AÉ≤JQÓd  Oƒ¡édG  øe  ójõªdG  ≈dG  áLÉëdG
 ø«H  ájOÉ°üàb’Gh  ájQÉéàdG  äÉbÓ©dÉH
 øe  ójõªdG  AÓ``jEG  IQhô`̀°`̀V  ™e  ø«ÑfÉédG
 G kô¶f ∑ôà°ûªdG QÉªãà°S’G ∫ÉéªH ΩÉªàg’G
 iód áMÉàªdG ¢UôØdG øe ô«ãμdG OƒLh ≈dEG
 QÉªãà°S’Éc ¢Uƒ°üîdG Gòg »a ø«ÑfÉédG

 á`̀bÉ`̀£`̀ dÉ`̀ H á`̀≤`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ª`̀ dG ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG »```̀a
 AÉcòdGh Ωƒ∏©dGh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJh
 øe  Égô«Zh  áÄ«ÑdG  ájÉªMh  »YÉæ£°U’G

 .iôNC’G ájƒ«ëdG ä’ÉéªdG
 ¿hDƒ°ûdG ôjRh óYÉ°ùe QÉ°TCG ¬ÑfÉL øe
 ¬à∏NGóe  »a  óæ¡dG  ájQƒ¡ªéH  á«LQÉîdG
 º¡YÉªàLG ∫ÓN AGQRƒdG ¬«∏Y ≥ØJG Ée ≈dEG
 …óæ¡dG  »Hô©dG  ¿hÉ©àdG  ióàæªd  ∫hC’G

 2016 ΩÉ``̀Y »`̀a á`̀eÉ`̀æ`̀ª`̀dG »`̀a ó`̀≤`̀Y …ò``̀ dG

 πc  »a  …óæ¡dG  »Hô©dG  ¿hÉ©àdG  õjõ©àd

 …QGRƒdG  ´ÉªàLÓd  ô«°†ëà∏dh  ä’ÉéªdG

 áaÉ°†à°SÉH  É kgƒæe  ,»¡dOƒ«f  »a  ΩOÉ`̀≤`̀dG

 á«dÉédG OGôaCG øe ô«Ñc Oó©d á«Hô©dG ∫hódG

 ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ≠dÉH  øY  É kHô©e  ,ájóæ¡dG

.∫hódG √òg ≈dEG

 QÉ`̀ Ñ`̀ ``̀ c ´É``̀ª``̀ ```̀à``̀ ```̀LG »```̀ a ∑QÉ``̀ °``̀ û``̀ ```̀ J ø``jô`````ë`````Ñ`````dG
 …ó`̀ æ`̀ ¡`̀ dG »``̀Hô``̀©``̀dG ¿hÉ``̀ ©``̀ à``̀ dG ió`̀ à`̀ æ`̀ ª`̀ d ø`̀ «`̀ dhDƒ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG

:¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M á°ù°SDƒe

áμ∏ªªdG »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ÇOÉÑªH ∫ÓNE’G ¿hO øe á«FÉbƒdG äGAGôLE’G â≤ÑW øjôëÑdG
äÉ``°ù°SDƒªdG ∞∏àîe »``a ¿É``°ùfE’G ¥ƒ≤M ´É``°VhCG ó``°Uôd á``«fGó«e äGQÉ``jR äò``Øf á``°ù°SDƒªdG
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®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 ¥ƒ≤ëd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  â`̀Ø`̀f
 äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG ¢`̀†`̀©`̀H äGAÉ``````̀YOG ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G
 õcôe  A’õ`̀f  ó`̀MCG  AÉØàNG  ∫ƒ`̀M  á«LQÉîdG
 ´É`̀£`̀≤`̀fGh  (.´.R)  π`̀ «`̀gCÉ`̀à`̀ dGh  ìÓ``̀°``̀UE’G
 äGAÉ``````YO’G  ∂`̀∏`̀ J  ¿CG  Ió```cDƒ```e  ,√QÉ```̀ Ñ```̀NCG
 âYOh  ,ô`̀eC’G  á≤«≤M  ¢ùμ©J  ’  äGƒYódGh
 …hP  ôYÉ°ûe  ΩGôàMG  ≈`̀dEG  äÉª¶æªdG  ∂∏J
 πª©J äÉaô°üàdG √òg πãe ¿EG å«M ,πjõædG
 ócDƒJ  Éªc  ,º¡jód  ™∏¡dGh  ≥∏≤dG  IQÉ`̀KEG  ≈∏Y
 »LQÉîdG ºdÉ©dG ™e π°UGƒàdG ¿CG á°ù°SDƒªdG
 ,A’õæ∏d  ádƒØμªdG  ¥ƒ≤ëdG  º`̀gCG  ø`̀e  ó©j
 ájôëd ≥`̀ë`̀dG  Gò`̀¡`̀H  ™`̀à`̀ª`̀à`̀dG  ô```eCG  ∑ô`̀à`̀ jh
 ™e π°UGƒàdG ≈∏Y √QÉÑLEG øμªj ’h ,πjõædG
 á°ù°SDƒªdG åM ºZQ ,¬YÉæàeG ∫ÉM »a ¬jhP
 ≈∏Y  ¬FÉ≤d  ∫ÓN  Iôe  øe  ôãcCG  »a  πjõæ∏d
 ’EG  ,¬jhP  ™e  π°UGƒàdG  »a  ¬≤M  ΩGóîà°SG

.GQGôe ∂dP ¢†aQ ¬fG
 ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  äô°ûfh
 ™bƒªH  »ª°SôdG  É¡HÉ°ùM  ≈∏Y  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 øe  á∏°ù∏°S  zôàjƒJ{  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG

 :»JB’Éc äGójô¨àdG
 ¥ƒ≤ëd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  â≤∏J
 »fhôàμdE’G  ÉgójôH  ôÑY  ádÉ°SQ  ¿É°ùfE’G
 »a  »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉª¶æe  ió`̀MEG  øe
 AÉØàNG  ∫ƒ`̀M  äGAÉ``̀YOG  øª°†àJ  ,êQÉ`̀î`̀dG
 (.´.R) π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G õcôe A’õf óMCG

.√QÉÑNCG ´É£≤fGh
 óah ΩÉ`̀b ¬`̀fG ∂`̀ dP ô``KCG  ≈∏Y â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 õcôªd  á`̀«`̀fGó`̀«`̀e  IQÉ``jõ``H  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 ∂∏J áë°U ≈∏Y ±ƒbƒ∏d π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G
 »a  πjõædG  á∏HÉ≤e  âªJ  å«M  ,äGAÉ``̀YO’G
 IÉYGôe  ™e  ,áfGõfõdG  êQÉ`̀N  á°UÉN  áaôZ
 ,á∏HÉ≤ªdG ∫ÓN á«°Uƒ°üîdG »a ¬≤M ádÉØc
 øY  ø«∏ãªe  øY  iCÉæªH  á∏HÉ≤ªdG  âfÉc  PEG
 ≈∏Y ájójóM Oƒ«b …CG ¿hOh ,õcôªdG IQGOEG

.πjõædG
 ¬bƒ≤M áaÉμH  ™àªàj  πjõædG  ¿CG  ø«ÑJh
 ájò«ØæàdG  áëFÓdG  »a  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG
 á«ë°üdG ájÉYôdGh êÓ©∏d ™°†îjh õcôª∏d
 πjõædG OÉaCG Éªc ,∂dòd áLÉëdG âYóà°SG Éª∏c

.äÉÑ∏W ájCG OƒLh Ωó©H á∏HÉ≤ªdG ∫ÓN
 AÉYOG  É¡«≤∏J  ≈`̀dEG  á°ù°SDƒªdG  âgƒfh
 ,πjõædG  …hP  øe  ≥HÉ°S  â`̀bh  »a  ÓKÉªe
 õcôe  »a  ø««æ©ªdG  ™e  É¡æ«M  â∏°UGƒJh
 øe Oó```Y ≈`̀∏`̀Y ´Ó````̀W’G º```Jh ,ìÓ```̀°```̀UE’G
 πjõædG É¡«a ô¡¶j »àdG á«FôªdG äÓ«é°ùàdG
 õcôªdG  »a  á£°ûfC’G  ¢†©H  ¢SQÉªj  ƒgh
 π«Ñ°S  ≈∏Y  É¡æeh  ,A’õ`̀æ`̀dG  á«≤ÑH  Iƒ`̀°`̀SCG
 ºJ  Éªc  ,RÉØ∏àdG  IógÉ°ûe  ô°üëdG  ’  ∫ÉãªdG
 »a  á°ù°SDƒªdG  ó`̀ah  πÑb  ø`̀e  πjõædG  AÉ≤d
 áaÉμH  ™àªàj  ¬`̀fCG  ó`̀cCG  å«M  ,É°†jCG  É¡æ«M
 »a ¬≤M ΩGóîà°SG øY ™æàeG ¬fCG ’EG ,¬bƒ≤M
 ≈dEG  G kô¶f  ,∞JÉ¡dG  ôÑY ¬jhP ™e π°UGƒàdG

.ôNBG ≈æÑe ≈dEG ¬∏≤f
 á°ù°SDƒªdG  äó°UQ  ,¬JGP  ¥É«°ùdG  »ah
 øe IƒYO »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ôÑY
 »a  ácQÉ°ûª∏d  á«LQÉîdG  äÉª¶æªdG  ∂∏J
 ôcòdG  ∞dÉ°S  πjõædG  zô«°üe{  øY  ∞°ûμdG
 ∂∏J ¿CG  á°ù°SDƒªdG  ócDƒJh ,¿ÓYE’G Ö°ùëH
 á≤«≤M  ¢ùμ©J  ’  äGƒ``̀Yó``̀dGh  äGAÉ````̀YO’G

 ΩGôàMG  ≈`̀dEG  äÉª¶æªdG  ∂∏J  â`̀YOh  ,ô`̀eC’G

 √òg  πãe  ¿EG  å«M  ,πjõædG  …hP  ôYÉ°ûe

 ™∏¡dGh  ≥∏≤dG  IQÉKEG  ≈∏Y  πª©J  äÉaô°üàdG

 Oó°üdG Gòg »a á°ù°SDƒªdG ócDƒJ Éªc .º¡jód

 øe  ó©j  »LQÉîdG  ºdÉ©dG  ™e  π°UGƒàdG  ¿CG

 ôeCG ∑ôàjh ,A’õæ∏d ádƒØμªdG ¥ƒ≤ëdG ºgCG

 øμªj ’h ,πjõædG ájôëd ≥ëdG Gò¡H ™àªàdG

 »a  ¬jhP  ™e  π°UGƒàdG  ≈∏Y  πjõædG  QÉÑLEG

 πjõæ∏d  á°ù°SDƒªdG  åM  ºZQ  ,¬YÉæàeG  ∫ÉM

 ΩGóîà°SG ≈∏Y ¬FÉ≤d ∫ÓN Iôe øe ôãcCG »a

 ¢†aQ ¬fG  ’EG  ,¬jhP ™e π°UGƒàdG  »a ¬≤M

.GQGôe ∂dP

 Ωó≤Jh  ihÉμ°ûdG  á°ù°SDƒªdG  πÑ≤à°ùJh

 §îdG ≥`̀jô`̀W ø`̀Y á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 hCG  ,(80001144)  »`̀fÉ`̀é`̀ª`̀dG  ø`̀NÉ`̀°`̀ù`̀dG

 NIHR  ádÉ≤ædG  ∞`̀JGƒ`̀¡`̀dG  ≥«Ñ£J  ôÑY

 »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  hCG  ,Bahrain
 .http://nihr.org.bh

 äÉ`̀ ª`̀ ¶`̀ æ`̀ e äGAÉ`````````̀YOG »``Ø``æ``J ¿É```̀ °```̀ ù```̀ fE’G ¥ƒ``̀≤``̀ë``̀d á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG
ìÓ```̀ °```̀ UE’G õ```̀cô```̀e A’õ``````̀f ó``````̀MCG AÉ```Ø```à```NG ∫ƒ`````̀M á```«```LQÉ```N
¬YÉæàeG  ∫É``̀ M  »``a  ¬```̀jhP  ™``e  π`̀ °`̀ UGƒ`̀ à`̀ dG  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ jõ`̀ æ`̀ dG  QÉ``̀Ñ``̀LEG  ø`̀μ`̀ª`̀j  ’  :ó``̀ cDƒ``̀ Jh

á«fÉª∏°ùdG ΩCGƒJ IÉah á©bGh »a ø«àÑ«Ñ£d áæ°Sh äGƒæ°S 3 Ö«ÑW ¢ùÑM
áë«ë``°üdG á«Ñ£dG IQƒ``°ûªdG âeób ƒd ôÑcCG âfÉc ø«∏Ø£dG IÉ«M ¢Uôa :áªμëªdG

 á©bGƒdÉH É¡dÉ°üJGh É¡àbÓY hCG á«ÑW AÉ£NCG É¡HÉμJQG Ωó``Y âÑK á°Vôªªd IAGôÑdG
 á«FÉæédG  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG  â`̀°`̀†`̀b
 Ö«ÑW ¢ùÑëH á°ùeÉîdG iô¨°üdG
 »a  ¬`̀à`̀fGOEG  ó©H  äGƒæ°S  3  Ióªd
 »ãjóM  ΩCGƒ``̀J  IÉ`̀ ah  »`̀a  ÖÑ°ùàdG
 Éªc ,á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùªH IO’ƒdG
 ø«àÑ«ÑW  ¢ùÑëH  áªμëªdG  â°†b
 Éª¡æe  Ió`̀MGh  πμd  áæ°S  ø«jôNCG
 º¡æe πμd QÉæjO ∞dCG ádÉØc äQóbh
 áªμëªdG äCGôH Éªc ,ò«ØæàdG ∞bƒd
 Éªe á©HGôdG áª¡àªdG »gh á°Vôªe

.ΩÉ¡JG øe É¡«dEG Ö°ùf
 äÉ«ã«M »a áªμëªdG  äócCGh
 ≥M »``̀a CÉ`̀£`̀î`̀ dG äƒ``Ñ``K º`̀μ`̀ë`̀dG
 Ωó©d  á°UÉN  á`̀KÓ`̀ã`̀dG  ø«ª¡àªdG
 øe  ócCÉàdÉH  ∫hC’G  Ö«Ñ£dG  ΩÉ«b
 ≈∏Y  IÉ«ë∏d  äÉ`̀eÓ`̀Y  á`̀ jCG  Oƒ`̀Lh
 Qƒ°†M  ¬Ñ∏W  Ωó```Yh  ø«à∏Ø£dG
 ,Éª¡«∏Y  ∞°ûμ∏d  ∫É``Ø``WCG  Ö«ÑW
 äÉeƒ∏©e  AÉ`̀£`̀YEG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 Oƒ``̀Lh Ωó``©``H ΩCÓ````d á`̀≤`̀ «`̀bO ô`̀«`̀Z
 âÑK  Éªc  ,ø«à∏Ø£dG  IÉéæd  á°Uôa
 Ωó©H á«fÉãdG áÑ«Ñ£dG ≥ëH CÉ£îdG
 á°†jôªdG  ≈∏Y  ∞°ûμdÉH  É¡eÉ«b
 ºjó≤J  hCG  É¡àdÉM  øe  ≥≤ëàdG  hCG
 ΩÉ«bh ,É¡à°ûbÉæe hCG É¡d IQƒ°ûªdG
 IQƒ°ûªdG  ºjó≤àH  áãdÉãdG  áÑ«Ñ£dG
 ∞``̀JÉ``̀¡``̀dG ≥```̀jô```̀W ø```̀Y á``̀«``̀Ñ``̀£``̀dG
 º≤J  º`̀dh  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  âëJ  áÑ«Ñ£d
 ó©H  IÉ«ëdG  äÉeÓY  ìÉ°†«à°SÉH

.∫ÉØWCÓd IO’ƒdG
 ƒd  ¬``̀fCG  áªμëªdG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh
 áãdÉãdGh  á«fÉãdG  ¿Éàª¡àªdG  âeób
 áë«ë°üdG  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG  IQƒ`̀°`̀û`̀ª`̀ dG
 áaô¨d  á°†jôªdG  π≤f  ¬«∏Y  ÖJôàd
 Ö«ÑW  É`̀¡`̀H  ó`̀LGƒ`̀à`̀j  á°ü°üîe
 Ö«ÑWh IO’ƒdGh AÉ°ùæ∏d  ¢VGôeCG
 ™°VƒdG ó©H IO’ƒdG »ãjóM ∫ÉØWCG
 ∑Éæg  ¿ƒμà°S  »dÉàdÉHh  Iô°TÉÑe

 AÉ≤Ñ∏d  ôÑcCG  ¢Uôah  ôÑcCG  ájÉYQ
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,IÉ«ëdG  ó«b  ≈∏Y
 »`̀æ`̀é`̀ª`̀dG ≥`̀ë`̀H Qô``°``†``dG äƒ``̀Ñ``̀K
 Éª¡jhP  ≈``dEG  Éª¡ª«∏°ùàH  Éª¡«∏Y

.Éª¡JÉah øe ócCÉàdG ¿hO
 áæé∏dG ôjô≤J ¿CG âë°VhCG Éªc
 á«æ¡ªdG  AÉ`̀£`̀NC’G  ôjô≤àd  á«æØdG
 Ö£dG  áæ¡e  »dhGõªd  á«bÓNC’Gh
 áÄ«¡dG  πÑb  øe  á∏μ°ûªdG  …ô°ûÑdG
 äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG
 ôjô≤J  ¬«dEG  ¢ü∏N  Éeh  ,á«ë°üdG
 Oƒ¡°T  IOÉ`̀aEGh  ,»Yô°ûdG  Ö«Ñ£dG
 ø«ª¡àªdG á«dhDƒ°ùe äócCG äÉÑKE’G
 áª¡àªdG  äCGô`̀H  Éª«a  ,á©bGƒdG  øY
 ó©H (á`̀°`̀Vô`̀ª`̀e) »``̀gh á`̀©`̀ HGô`̀ dG
 AÉ`̀£`̀NC’G  ¿CG  áªμëª∏d  ø«ÑJ  ¿CG
 á«æ¡e  AÉ£NCG  »g  É¡àÑμJQG  »àdG
 QOÉ°U ø¡e ô«°ü≤Jh á«ÑW â°ù«dh
 ™ªéªdÉH  äÉ°VôªªdG  »bÉHh  É¡æe
 øμªªdG  øe  ¢ù«d  ¬fCG  Éªc  ,»Ñ£dG
 ∫hC’G  º¡àªdG  √Qô``̀b  É`̀e  áØdÉîe
 ,ø«aƒàeh  ø«°†¡ée  áæLC’G  ¿CG

 ΩóY áªμëªdG ¬©e äCÉJQG Ée »gh
 ô«Z  hCG  ô°TÉÑe  πμ°ûH  É¡dÉ°üJG

 .á©bGƒdÉH ô°TÉÑe
 á``̀HÉ``̀«``̀f ¢```̀ù```̀«```̀FQ ìô````̀ °````̀Uh
 ¿CG á`̀eÉ`̀©`̀dG äÉ`̀¡`̀é`̀dGh äGQGRƒ````dG
 É kZÓH â≤∏J ób âfÉc áeÉ©dG áHÉ«ædG
 IO’ƒdG »ãjóM ø«eCGƒàdG ódGh øe
 ≈Ø°ûà°ùe  »`̀a  ø«°üàîªdG  ¿CÉ``̀H
 √ƒ`̀ª`̀∏`̀°`̀S »``̀Ñ``̀£``̀dG á`̀ «`̀ fÉ`̀ ª`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ dG
 Éª«a ø««aƒàe Éª¡fCG ≈∏Y ø«eCGƒàdG
 ó«b ≈∏Y Éª¡fCG IôÑ≤ªdG »a ¬d ø«ÑJ
 Iô°TÉÑe  Éª¡JOÉYEÉH  ΩÉ≤a  IÉ«ëdG
 ¬d  Ghó``̀cCGh  ≈Ø°ûà°ùªdG  äGP  ≈`̀ dEG
 â`̀dGR  É`̀e  ø«JOƒdƒªdG  ió``̀MEG  ¿CG
 áaô¨d  É¡∏≤f  ºJh  IÉ«ëdG  ó«b  ≈∏Y
 »a IÉ«ëdG âbQÉa É¡fG ’EG ¢TÉ©fE’G
 áHÉ«ædG  äô°TÉH  óbh  .≥M’  âbh
 âHófh ÆÓÑdG É¡«≤∏J Qƒa ≥«≤ëàdG
 AÉ`̀£`̀NC’G  ôjô≤àd  á«æØdG  áæé∏dG
 áæ¡e »dhGõªd á«bÓNC’Gh á«æ¡ªdG
 πÑb øe á∏μ°ûªdGh …ô°ûÑdG Ö£dG
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG

 ≈¡àfG  …òdG  ,á«ë°üdG  äÉeóîdGh
 QOÉμ∏d  äÉ«dhDƒ°ùªdG  ójóëJ  ≈`̀dEG
 ádÉM  ≈∏Y  ±ô`̀°`̀TCG  …ò``̀dG  »Ñ£dG
 Éª¡©e  πeÉ©àdGh  ø«eCGƒàdG  ™°Vh
 π°UƒJ  ÉªY  kÓ°†a  ,Éª¡©°Vh  ôKEG
 áHÉ«ædÉH  »Yô°ûdG  Ö«Ñ£dG  ¬`̀«`̀dEG
 »∏ªàμe  ô«Z  ø«eCGƒàdG  ¿CG  áeÉ©dG
 Éª¡«ah Gódh óbh á«ªMôdG ô¡°TC’G
 ¿CGh É k«FõL É k°ùØæJ É°ùØæJh IÉ«ëdG
 G kô¶f áFQÉW ádÉM ôÑà©J Éª¡JO’h
 ¿CGh  ,»ªMôdG  ÉªgôªY  ô¨°U  ≈dEG
 Éª¡∏≤f  Ωõ∏à°ùj  ¿É``c  ô```eC’G  Gò``g
 iƒ°ü≤dG  ájÉYôdG  ≈dEG  QƒØdG  ≈∏Y
 ,IÉ`̀«`̀ë`̀dG ó`̀«`̀b ≈`̀∏`̀Y É`̀à`̀fÉ`̀c É`̀ª`̀dÉ`̀W
 ≈dEG  QƒØdG  ≈∏Y  Éª¡∏≤f  Ωó`̀Y  ¿CGh
 á°UôØdG äƒa ób iƒ°ü≤dG ájÉYôdG
 â©ªà°SG  Éªc   .Éª¡JÉ«M  PÉ`̀≤`̀fE’
 Oƒ¡°Th  ø«eCGƒàdG  …ó`̀dGh  ∫Gƒ`̀bC’
 ƒ°†Yh  ¢ù«FQ  ∫Gƒ``̀bCGh  á©bGƒdG
 ≈`̀ dEG  ∂`̀ dò`̀ ch  á`̀Hó`̀à`̀æ`̀ª`̀dG  áæé∏dÉH
 Ióªà©ªdG  IôÑîdG  …hP øe Ö«ÑW
 âfÉ©à°SG  …ò``̀dG  ¢ü°üîàdG  »`̀a

 ¬æª°†J  É`̀ª`̀«`̀a  ∂```̀dPh  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¬`̀ H
 á«dhDƒ°ùe  âÑKCG  …ò`̀ dGh  ôjô≤àdG
 πeÉ©J …òdG »Ñ£dG QOÉμdG AÉ°†YCG
 º¡JÉÑLGƒH  º¡dÓNE’  ádÉëdG  ™e
 ¢üëØH  º¡eÉ«b  ΩóY  »a  á∏ãªàªdG
 ôgÉ¶e  ø``̀e  âÑãà∏d  ø`̀«`̀eCGƒ`̀à`̀ dG
 Ωõ∏j  É`̀e  PÉ``î``JGh  Éª¡«a  IÉ`̀«`̀ë`̀dG
 Éªc  ,É`̀ª`̀gƒ`̀ë`̀f  á«ÑW  á`̀jÉ`̀YQ  ø`̀e
 »Ñ£dG  QOÉμdG  AÉ°†YCG  âHƒéà°SG
 ™e  πeÉ©àdG  ≈∏Y  GƒHhÉæJ  øjòdG

.ø«eCGƒàdGh ΩC’G ádÉM
 ¿CG  ≈dEG  áHÉ«ædG  ¢ù«FQ QÉ°TCGh
 ôjô≤J Aƒ°V »a â¡àfG äÉ≤«≤ëàdG
 AÉ`̀£`̀NC’G  ôjô≤àd  á«æØdG  áæé∏dG
 »`̀dhGõ`̀ª`̀d  á``̀«``̀bÓ``̀NC’Gh  á«æ¡ªdG
 øe  á∏μ°ûªdG  …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e
 ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡dG πÑb
 ¢ü∏N  Éeh  ,á«ë°üdG  äÉeóîdGh
 ≈dEG  ,»Yô°ûdG  Ö«Ñ£dG  ôjô≤J  ¬«dEG

.ø«ª¡àªdG á«dhDƒ°ùe äƒÑK
 ø«ª¡àª∏d  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh
 IôFGóH 2020 ôHƒàcCG 16 »a º¡fCG
 GƒÑÑ°ùJ  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ø`̀eCG
 Éª¡«∏Y »æéªdG äƒe »a º¡Ä£îH
 Éªd  º`̀¡`̀dÓ`̀NE’  áé«àf  ∂``dP  ¿É``̀ch
 º¡àæ¡e  ∫ƒ``°``UCG  º¡«∏Y  ¬°VôØJ
 »fÉãdG ¿Éª¡àªdG â£YG ¿ÉH á«Ñ£dG
 áÄWÉN  á«ÑW  IQƒ`̀°`̀û`̀e  á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dGh
 Ió``̀dGh  á°†jôªdG  π≤æH  âÑÑ°ùJ
 ¢VÉ¡LE’G  ìÉæéd  Éª¡«∏Y »æéªdG
 ó©H  á`̀eRÓ`̀dG  ájÉYôdG  É«≤∏àj  º`̀dh
 º¡àªdG  ∫É`̀Ø`̀ZEG  øY  Ó°†a  ™°VƒdG
 Éª¡«∏Y »æéªdG  áæjÉ©e øY ∫hC’G
 É¡ØFÉXh ™e ≥«≤ëà∏d  É¡JO’h øY
 IÉ«ëdG  ó«b  ≈∏Y  É¡fGh  ájƒ«ëdG
 ÉªgOGóeG ΩóY ¬«∏Y ÖJôJ Ée ƒgh
 ø«eRÓdG  ájò¨àdGh  ø«é°ùcC’ÉH

.IÉ«ëdG ó«b ≈∏Y Éª¡FÉ≤Ñd

 ô`̀ jô`̀ ≤`̀ à`̀ dG º`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ j ΩÉ```̀©```̀ dG Ö``̀ FÉ``̀ æ``̀ dG
á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG Ió``̀Mƒ``̀d …ƒ`̀ æ`̀ °`̀ ù`̀ dG

 π°†a  øH  »∏Y  QƒàcódG  ΩÉ©dG  ÖFÉædG  πÑ≤à°SG
 ºFÉ≤dG ´Gõ¡dG ódÉN óªëe ¢ùeCG ¬ÑàμªH ø«æ«YƒÑdG
 ≥«≤ëàdG  Ió`̀Mh  ¢ù«FQ  ΩÉ`̀©`̀dG  »eÉëªdG  ∫ÉªYCÉH
 …ƒæ°ùdG ôjô≤àdG ΩÉ©dG ÖFÉæ∏d Ωób å«M ,á°UÉîdG
 øª°†àªdGh  á°UÉîdG  ≥«≤ëàdG  Ió`̀Mƒ`̀H  ¢UÉîdG
 ΩÉ©dG  ∫Ó`̀N  É`̀¡`̀JGRÉ`̀é`̀fEGh  Ió`̀Mƒ`̀dG  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H  É kfÉ«H

.2020 Ωô°üæªdG
 QhódÉH  AÉ≤∏dG  Gòg  »a  ΩÉ©dG  ÖFÉædG  OÉ°TCG  óbh
 ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ájÉªM  »a  IóMƒdG  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG
 É¡Jô°TÉÑeh  ,á«FÉæédG  á`̀dGó`̀©`̀dG  áeƒ¶æe  øª°V
 ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉμMCG  ™e  É kbÉØJG  áeÉJ  á«dÓ≤à°SÉH  É¡eÉ¡e

 á«cƒ∏°ùdG äÉfhóªdÉH É¡eGõàdGh ,á«dhódG ÇOÉÑªdGh
 ,É¡∏ª©H  á∏°üdG  äGP  á«dhódGh  á«æWƒdG  á«æ¡ªdGh
 á°ü°üîàªdG É¡Ñ©°T ôjƒ£J ≈∏Y ¢UôëdG øY kÓ°†a
 á«fƒfÉ≤dG  äÉfÉª°†dG  áaÉc  ô«aƒJ  ≈∏Yh  ,É«æ¡e

 .äÉ≤«≤ëJ øe √ô°TÉÑJ Éª«a á«FGôLE’Gh
 ¢ù«FQ ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H  º`̀FÉ`̀≤`̀dG  ìô`̀°`̀U ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀eh
 ΩÉ©dG  ÖFÉædG  π°†ØJ  ¿CÉH  á°UÉîdG  ≥«≤ëàdG  IóMh
 »JCÉj  IóMƒdÉH  ¢UÉîdG  …ƒæ°ùdG  ôjô≤àdG  º∏°ùnàH
 ôªà°ùªdG  ¬ªYOh  IóMƒdG  ∫ÉªYCG  ¬à©HÉàe  QÉWEG  »a
 ágGõfh  á«aÉØ°ûH  É¡JÉ°UÉ°üàNÉH  ™∏£°†J  »c  É¡d

.á«dÓ≤à°SGh

ø``¡«∏Y »``æéªdG  á``¨d  ó``«éj º``Lôàe Qƒ``°†ëd  äÉ``jƒ«°SBG  »``a  QÉ``éJÓd á``μÑ°T  á``«°†b π``«LCÉJ
 π«LCÉJ  iôÑμdG  á«FÉæédG  áªμëªdG  äQô`̀b
 áμÑ°T  Gƒ∏μ°T  »æjôëH  º¡æ«H  ø«ª¡àe  4  á«°†b
 ∞°ûc  å«M  ,äÉjƒ«°SB’G  äÉ«àØdG  »a  QÉéJÓd
 RÉéàMÉH  ó«Øj  ∫ƒHôàf’G  øe ÆÓH øY á©bGƒdG
 ºàjh  ô«ØédG  á≤£æªH  á≤°ûH  äÉ«àØdG  ió``̀MG
 á°ù∏L ≈dEG  ∂dPh ,IQÉYódG  ∫ÉªYCG  »a É¡dÓ¨à°SG
 ºLôàe  QÉ`̀°`̀†`̀MEG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  ∞«∏μàd  ô`̀jÉ`̀æ`̀j  18
 ¢ùÑM  QGôªà°SG  ™e  ø¡«∏Y  »æéªdG  á¨d  ó«éj

.ø«ª¡àªdG
 RÉéàMÉH  ó«Øj  ∫ƒHôàf’G  øe  ÆÓ`̀H  ¿É`̀ch
 IQÉYódG ∫ÉªYCG »a É¡dÓ¨à°SG ºàjh ájƒ«°SBG IÉàa
 ºJh ¬æY ≠∏ÑªdG ¿ÉμªdG ≈dEG á«æeCG Iƒb â¡Lƒàa

 áHÉéà°SG  ¿hO  øe  äGôe  IóY  á≤°ûdG  ÜÉH  ¥ôW
 ™e QÉ`̀≤`̀©`̀dÉ`̀H  ø```̀eC’G ¢`̀SQÉ`̀M π`̀°`̀UGƒ`̀J ¿CG  ≈``̀ dEG
 IÉàa  á£°SGƒH  ÜÉÑdG  íàa  ºàa  á≤°ûdG  ôLCÉà°ùe
 É¡fG  âHÉLCG  ÉgóLGƒJ  øY  É¡dGDƒ°ùHh  ájƒ«°SBG
 ø«ÑJ iôNCG IÉàa ≈∏Y ôãY Éªc ,IQÉYódG ¢SQÉªJ
 óæY  ÉgôØ°S  RGƒ`̀L  ¿CÉ`̀H  äOÉ``̀aCGh  á¨∏ÑªdG  É¡fCG
 É¡JôÑLCGh  øjôëÑdG  ≈dEG  É¡àÑ∏L  ájƒ«°SBG  Ió«°S
 1500  ≠∏Ñe  É¡æe  âÑ∏Wh  IQÉYódG  ∫ÉªYCG  ≈∏Y
 ≈`̀ dEG  äCÉ`̀é`̀∏`̀a  IQOÉ`̀¨`̀ª`̀dÉ`̀H  É`̀¡`̀d  ìÉª°ù∏d  QÉ`̀ æ`̀ jO
 â¨∏HCG  »àdG  ≈gh  Égó∏H  »a  É¡JódGƒH  ∫É°üJ’G

.á©bGƒdG øY
 ™`̀HGô`̀dG  º¡àªdG  ô°†M  AÉ``æ``K’G  ∂`̀∏`̀J  ≈``̀ah

 ¬à≤jó°U  ídÉ°üd  á≤°ûdG  ôLCÉà°ùe  ¬fCÉH  OÉ``̀aCGh
 ¿CGh  πHÉ≤e  ¿hO  øe  É¡«≤à∏j  å«M  ájƒ«°SB’G
 á≤°ûdG  ≈`̀ dEG  äÉ«àØdG  Ö∏éJ  ø`̀e  »`̀g  É¡à≤jó°U
 ≈dEG  π°UƒàdG  ºJ  á«æeC’G  äÉjôëàdG  AGô`̀LEÉ`̀Hh
 »æéªdG âdÉbh .º¡«∏Y ¢†Ñ≤dGh ø«ª¡àªdG »bÉH
 áª¡àªdG ¿CGh Iô«≤a Iô°SCG ≈dEG »ªàæJ É¡fEG É¡«∏Y
 øjôëÑdG  »`̀a  É¡d  πªY  ¢Uôa  ô«aƒàH  É¡à¨∏HCG
 ÉgôØ°S  RGƒ``̀L  É¡æe  äò``̀NG  É`̀gQƒ`̀°`̀†`̀M  ó`̀©`̀Hh
 ¬«∏Y ∫ƒ°üë∏d QÉæjO 1500 OGó°S É¡æe âÑ∏Wh
 Éjô¡°T GQÉéjEG GQÉæjO 230 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH GOóée
 É¡fCG âaÉ°VCGh ,Üô°ûdGh πcC’G ô«aƒJh øμ°ùª∏d
 ø¡fCG âØ°ûàcG äÉ«àa IóY ™e â°ù∏Lh äô°†M

 »g  â∏ªY  Éªc  ,…OÉe  πHÉ≤ªH  IQÉYódG  ø°SQÉªj
 80h GQÉæjO 20 ø«H Ée ìhGôàj πHÉ≤ªH iôNC’G
 ∫Éée »a πª©J â∏X É¡fCG ≈dEG äQÉ°TCGh .GQÉæjO
 ≠∏ÑªdG äôah ¿CG ó©Hh ô¡°TCG 8 øe ôãcCG IQÉYódG
 ÉgôØ°S RGƒL ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ø«ª¡àª∏d Üƒ∏£ªdG
 º∏a QÉæjO 600`H GQó≤e É«aÉ°VEG É¨∏Ñe É¡æe GƒÑ∏W
 »àdGh Égó∏H »a É¡JódGh ™e â∏°UGƒàa ,™£à°ùJ
 π°UGƒàdG  ºJh  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  â¨∏HCG  ÉgQhóH
 äGƒb πÑb øe ÉgôjôëJ ºJ ¿CG ≈dEG ∫ƒHôàf’G ™e
 âdÉbh  á©bGƒdÉH  áª¡àªdG  âaôàYGh  .áWô°ûdG
 øjôëÑdG  ≈`̀ dEG  äô°†M  äGƒæ°S  ™`̀HQCG  òæe  ¬`̀fEG
 ≈∏Y  â∏°üMh  IQÉYódG  ∫Éée  »a  πª©J  âfÉch

 ’EG iôNCG ájƒ«°SB’ ≠∏Ñe OGó°S ó©H ÉgôØ°S RGƒL
 QOÉ¨J  ºd  ÉgôØ°S  RGƒL  ≈∏Y  É¡dƒ°üM  ó©H  É¡fCG
 Éª¡æ«H  äCÉ°ûfh  ™`̀HGô`̀dG  º¡àªdG  ≈∏Y  âaô©Jh
 øμ°S ô«aƒJ »a ÉgóYÉ°ùj íÑ°UCGh á«ØWÉY ábÓY
 ∫Éée  »a  πª©J  âëÑ°UCGh  ¬ª°SÉH  √ôLCÉà°SG

.ø«ª¡àªdG »bÉH á≤aôH iôNC’G »g IQÉYódG
 »a  º`̀¡`̀fCG  ø«ª¡àªdG  ≈``̀dEG  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCG
 á¶aÉëe  ø```̀eCG  Iô``̀FGó``̀H  2020  ΩÉ``̀Y  ¿ƒ`̀°`̀†`̀Z
 áãdÉãdG  ≈àM  ≈``̀dhC’G  ø`̀e  äÉª¡àªdG  áª°UÉ©dG
 GƒeÉb  ¿CÉ``̀H  ø¡«∏Y  »æéªdG  ¢üî°ûH  ¿ô`̀é`̀JG
 ø¡dÓ¨à°SG  IAÉ`̀°`̀SEG  ¢Vô¨H  ø¡FGƒjEGh  ø¡∏≤æH
 ójó¡àdGh  √Gô`̀cE’G  ≥jô£H  IQÉYódG  á°SQÉªe  »a

 πHÉ≤e á«fƒjóe OGó°S ≈∏Y øgôÑLCG ¿CÉH á∏«ëdGh
 »æéªdG ¿õéM É«fÉK ,øgôØ°S äGRGƒL ΩÓà°SG
 ójó¡àdGh Iƒ≤dG ∫Éª©à°SÉH ≥M ¬Lh ô«¨H ø¡«∏Y
 Ió`̀e  äOGRh  ø``̀¡``̀FGQh  ø``e  Ö`̀°`̀ù`̀μ`̀à`̀dG  ¢`̀Vô`̀¨`̀H
 ø¡«∏Y  »æéªdG  ø∏ªM  ÉãdÉK  ,ô¡°T  øY  õéëdG
 É©HGQ  ,√Gôc’G  ≥jôW øY IQÉYódG  ÜÉμJQG  ≈∏Y
 »æéªdG  ¬Ñ°ùμJ  Ée  ≈∏Y  ø¡JÉ«M  »a  ¿óªàYG
 ø°VôM  É°ùeÉN  ,IQÉ`̀Yó`̀dG  á°SQÉªe  øe  ø¡«∏Y
 ,IQÉYódG á°SQÉªe ≈∏Y ø¡«∏Y »æéªdG ¿óYÉ°Sh
 »a  óªàYG  ¬`̀fG  ™HGôdG  º¡àªdG  ≈`̀dEG  äóæ°SCG  Éªc
 »æéªdG  øe  ¬Ñ°ùμJ  ≈∏Y  á«FõL  áØ°üH  ¬JÉ«M

.IQÉYódG á°SQÉªe øe É¡«∏Y

Iƒ°TQ Ö∏W ∞Xƒªd äGƒæ°S 5 øé°ùdÉH »FÉ¡f ºμM
 ºμM õ««ªàdG áªμëe äôbCG
 áÑbÉ©ªH  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe
 Ö∏W  »fóªdG  ´ÉaódÉH  ∞Xƒe
 äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀H ∫Ó``̀NEÓ``̀ d Iƒ``̀°``̀TQ
 áªμëe  âfÉc  å«M  ,¬àØ«Xh
 á`̀Hƒ`̀≤`̀Y â``̀dó``̀Y ±É`̀ æ`̀ Ä`̀ à`̀ °`̀ S’G
 ≈∏Y  äGƒ``̀æ``̀°``̀S  10  ø`̀é`̀°`̀ù`̀dG
 áHƒ≤©dG  π©éH  ∂`̀ dPh  º¡àªdG
 ,§`̀≤`̀a  äGƒ``̀æ``̀°``̀S  5 IQô``̀≤``̀ª``̀dG
 á`̀LQO  ∫hCG  áªμëe  â`̀fÉ`̀c  PEG
 äGƒæ°S  ô°ûY  ¬æé°ùH  â°†b
 ÉªY QÉæjO »ØdCG ≠∏Ñe ¬ªjô¨àHh

.ΩÉ¡JG øe ¬«dEG Ö°ùf
 á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ©Jh
 ÉZÓH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  »≤∏J  ≈dEG
 áëaÉμªd  áeÉ©dG  IQGOE’G  ø`̀e
 …OÉ°üàb’G  ø```̀eC’Gh  OÉ°ùØdG
 ΩÉ`̀«`̀b √OÉ``̀Ø``̀e »``̀fhô``̀à``̀μ``̀ dE’Gh
 IQGOEÓ```̀d ™`̀HÉ`̀J »`̀fó`̀e ∞`̀Xƒ`̀e
 Ö∏£H  »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG
 √Qó``̀b »`̀ dÉ`̀e ≠`̀∏`̀Ñ`̀e ΩÓ``à``°``SGh
 ºjó≤J  πHÉ≤e  Iƒ°TQ  QÉæjO  ÉØdCG
 ,äÉcô°ûdG ióMEG ídÉ°üd áeóN
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô`̀°`̀TÉ`̀H  ó``bh

 ∫Gƒ`̀bC’  â©ªà°SGh  É¡JÉ≤«≤ëJ
 âHƒéà°SG Éªc ,äÉÑKE’G Oƒ¡°T
 Ö°ùf ÉªH ±ôàYG …òdG  º¡àªdG

.ΩÉ¡JG øe ¬«dEG
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh
 ÉeÉY  ÉØXƒe  ¬`̀fƒ`̀c  ∫É`̀M  ¬`̀«`̀dEG
 øY  IQÉÑY  á«£Y  ¬°ùØæd  Ö∏W
 QÉ`̀æ`̀jO  É`̀Ø`̀dCG  √Qó``̀b  »`̀dÉ`̀e  ≠∏Ñe
 ΩÉ¡ªH  ¬eÉ«b  ió`̀d  πªY  AGOC’
 êGQOEG ìGôàbG »a πãªJ ¬àØ«Xh
 äÉcô°ûdG  øª°V  ácô°T  º`̀°`̀SG
.IQGOE’G äGóbÉ©J »a ácQÉ°ûªdG

äGQóîªdG »a QÉéJÓd É¡≤jó°Uh ájƒ«°SB’ Éæé°S äGƒæ°S 5
 5  øé°ùdG  áHƒ≤Y  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó``jCG
 Éªgó∏H  øe  IQóîe  OGƒe  ÉÑ∏L  ø«jƒ«°SB’  äGƒæ°S
 å«M  ,øjôëÑdG  »`̀a  É¡éjhôJh  QÉ`̀é`̀J’G  ±ó`̀¡`̀H
 ≈dEG  Égó∏H  øe  IQóîªdG  OGƒ`̀ª`̀dG  É¡Ñ∏éH  áª¡àªdG
 âfÉc  É¡LhRh  É¡à≤jó°U  ™e  ¿hÉ©àdÉH  øjôëÑdG
 É¡fCÉH É¡à≤jó°U É¡JôÑNCGh Égó∏H »a É¡JRÉLG »°†≤J
 QÉæjO ∞dCG áª«≤H QóîªdG ƒÑ°ûdG IOÉe É¡©e π°Sôà°S
 ƒg Ωƒ≤jh QÉ£ªdG »a Iô«NC’G êhR É¡∏Ñ≤à°ùj ¿CGh
 áª¡àªdG  ¿CG  ’EG  ,Éª¡æ«H  óFÉ©dG  º«°ù≤Jh  èjhôàdÉH
 êhR  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  øjôëÑdG  QÉ£e  »a  â£Ñ°V

.∫ÉÑ≤à°S’G áYÉ≤H Égô¶àæj ¿Éc …òdG É¡à≤jó°U
 ∂°T  øjôëÑdG  QÉ£ªH  ∑QÉªédG  §HÉ°V  ¿É`̀ch
 Égó∏H  øe  á∏MQ  ôÑY  É¡dƒ°Uh  ∫Ó`̀N  áª¡àªdG  »a
 ≈∏Y  É¡JRƒëH  ôãYh  ôªMC’G  QÉ°ùªdG  ≈dEG  É¡dƒMh
 RÉ¡L πNGóHh É¡°ùHÓe äÉ«W πNGóH ƒÑ°T ¢SÉ«cCG
 ¿Gõ«e ≈dEG áaÉ°VE’ÉH IOÉ°Sh πNGOh ô©°T ∞«Ø°üJ
 ≈∏Y Égój áÑ«≤M IóYÉ≤H ôãY Éªc ,Üô°ûeh ¢SÉ°ùM
 ,áæ«©e  á«æa  á≤jô£H  ICÉÑîe  ƒÑ°ûdG  IOÉªd  ¢SÉ«cCG
 º¡àªdG  øe  É«ØJÉg  ’É°üJG  â≤∏J  É¡°û«àØJ  ∫Ó`̀Nh

 ∫ƒ°UƒdG  ádÉ°üH  Égô¶àæj  ¬fCÉH  ÉgôÑîj  »fÉãdG
.¬«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJ áHÉ«ædG øe ¿PEG ÖLƒªHh

 É¡æe  âÑ∏W  É¡à≤jó°U  ¿CÉ`̀H  áª¡àªdG  âaôàYGh
 QÉæjO  ∞dCG  áª«≤H  øjôëÑdG  ≈dEG  IQóîe  OGƒe  π≤f
 óFÉ©dG  º«°ù≤Jh  ¬éjhôàH  É¡LhR  Ωƒ≤j  ¿CG  ≈∏Y
 É¡àØNCGh IQóîªdG IOÉªdG Ö∏L ≈∏Y â≤aGƒa Éª¡æ«H
 ¿CG  á«æeC’G  äÉjôëàdG  øe  âÑKh  ,É¡ÑFÉ≤M  πNGóH
 äGQóîªdG  èjhôàd  áμÑ°T  øª°V  ¿Óª©j  ø«ª¡àªdG
 149  IQóîªdG  OGƒªdG  á«ªc  â¨∏Hh  øjôëÑdG  »a

.ÉeGôL 323^7 É¡Yƒªée ¿õJ ƒÑ°T ¢ù«c
 ÉÑ∏L  Éª¡fCG  ø«ª¡àªdG  ≈`̀ dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 ô«Z  »a  ø«eÉà«aÉà«e  É«∏≤Y  GôKDƒe  QÉéJ’G  ó°ü≤H
 ≈`̀dhC’G  áª¡àªdGh  ,ÉfƒfÉb  É¡H  ìô°üªdG  ∫Gƒ``̀MC’G
 IQóîe  IOÉ``̀e  »WÉ©àdG  ó°ü≤H  äRô```̀MCGh  äRÉ``̀M
 »°†≤àd  ,ÉfƒfÉb  É¡H  ìô°üªdG  ∫Gƒ``̀MC’G  ô«Z  »`̀a
 äGƒæ°S  5  øé°ùdÉH  ø«ª¡àªdG  áÑbÉ©ªH  áªμëªdG
 ΩÉ¡JG  øe  Éª¡«dEG  óæ°SCG  ÉªY  QÉæjO  ±’BG  3  áeGôZh
 IQOÉ°üeh áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG øY ÉªgOÉ©HEGh

 .äÉWƒÑ°†ªdG

ø`̀ «`̀ ª`̀ ¡`̀ à`̀ e á``````̀ ©``````̀ HQCG ≈```̀ ∏```̀ Y ¢```̀†```̀Ñ```̀≤```̀dG
Iô``μ``°``ù``ª``dG OGƒ`````ª`````dG ™```̀ «```̀ Hh ™``«``æ``°``ü``à``H

 IQGOE’G  ΩÉ`̀Y  ô`̀jó`̀e  ìô`̀°`̀U
 á`````̀ dOC’Gh å`̀MÉ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀ d á``̀eÉ``̀©``̀dG
 áëaÉμe  áWô°T  ¿CÉ`̀H  á«FÉæédG
 á`̀jÉ`̀ª`̀Mh ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dÉ`̀H QÉ```̀é```̀J’G
 É¡eÉ«b QÉWEG »ah áeÉ©dG ÜGOB’G
 ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£àH É¡eÉ¡e ò«ØæàH
 øe âæμªJ ,áªjôédG áëaÉμeh
 ø«jƒ«°SBG  á©HQCG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG
 33h 29 ø«H ºgQÉªYCG ìhGôàJ

 ™«Hh ™«æ°üàH º¡eÉ«b ôKEG ÉeÉY
.Iôμ°ùªdG OGƒªdG

 »≤∏J  Qƒ``̀a  ¬```fCG  í``̀°``̀VhCGh
 ¿CÉ°ûdG  Gò¡H  äÉeƒ∏©e  IQGOE’G
 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y á`̀Wô`̀ °`̀ û`̀ dG äô``̀°``̀TÉ``̀H
 »``̀à``̀dGh …ô```ë```à```dGh å``̀ë``̀Ñ``̀dG
 äÉ`̀jƒ`̀g ó`̀jó`̀ë`̀J ø`̀Y äô`̀Ø`̀°`̀SCG
 º¡«∏Y  ¢†Ñ≤dGh  ø`̀jQƒ`̀cò`̀ª`̀dG
 øe á«ªc º¡JRƒëHh ,ø«°ùÑ∏àe

 .Iôμ°ùªdG OGƒªdG
 IQGOE’G  ΩÉ`̀Y  ôjóe  QÉ`̀°`̀TCGh
 á`````̀ dOC’Gh å`̀MÉ`̀Ñ`̀ª`̀∏`̀ d á``̀eÉ``̀©``̀dG
 õjôëJ  º`̀J  ¬``fCG  ≈``dEG  á«FÉæédG
 ,É¡«∏Y  ßØëàdGh  äÉWƒÑ°†ªdG
 äGAGô````````LE’G á``̀aÉ``̀c PÉ```̀î```̀JGh
 G kó`̀«`̀¡`̀ª`̀J á``̀eRÓ``̀dG á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG
 áHÉ«ædG  ≈``̀dEG  á«°†≤dG  á`̀ dÉ`̀ME’

.áeÉ©dG
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¿ƒ°TÉ°ûZ ¿ƒHÉ°ûY

 áeRC’G ∫ÓN ájô«gÉªédG É¡JóYÉb »a ô«Ñc OÉjORG ó©H
 åÑdG ∫Éée »a É«ªdÉY IóFGôdG z¢ùμ«∏Øàf{ âæ∏YCG ,á«ë°üdG
 Ée ™e ,2021 »a IójóédG É¡JGQGó°UEG áªFÉb ¢ùeCG »≤aóàdG

 .ΩƒéædG øe áÑcƒch ÓjƒW Éª∏«a 70 øY π≤j ’
 »a  É¡d  Gó`̀jó`̀L  ÉHƒ∏°SCG  ábÓª©dG  áμÑ°ûdG  äQÉ`̀à`̀NGh
 πªY πc ¿ÓYEG  äOÉàYG  Éeó©H ΩÉ©dG  Gòg Égójóéd èjhôàdG
 .∫ÉéªdG »a …OÉjôdG É¡©bƒe õjõ©J IócDƒe ,IóM ≈∏Y ¬éàæJ
 äÉcô°T  π`̀c  ,ô«Ñc  ¥QÉ`̀Ø`̀H  ≈£îàJ  á°üæªdG  â`̀JÉ`̀Hh

 .äÉLÉàfE’G OóY á«MÉæd Ohƒ«dƒg »a êÉàfE’G
 »ª∏©dG  ∫É«îdÉH  GQhô``̀e  Éjó«eƒμdG  ≈`̀ dEG  É`̀eGQó`̀dG  ø`̀e
 ™jƒæJ ≈∏Y z¢ùμ«∏Øàf{ â°UôM ,¿ôà°ùjƒdG ≈àMh ÖYôdGh
 »àdG ∫ÉªYC’G ¢†©H ™e ,¥GhPC’G ∞∏àîe »°Vôàd É¡JÉLÉàfEG
 .á«FÉªæ«°ùdG õFGƒédG QõHCG ≈∏Y á°ùaÉæª∏d áéàæe É¡fCÉc hóÑJ
 øe Iô°ûY ìôW ïjQGƒJ øY ∞°ûμdÉH á°üæªdG âØàcGh

 ∞°üàæeh ôjÉæj ø«H É¡∏c É¡°Vô©H AóÑdG Qô≤ªdG øe ,É¡eÓaCG

 Ó«é°ùJ  z¢ùμ«∏Øàf{  äô°ûf  ,ΩÓ``̀aC’G  áªFÉb  ™`̀eh  .¢SQÉe

 ∫ÉªYCG »a ø«cQÉ°ûªdG ΩƒéædG áÑcƒc ô¡¶j Gô«°üb GQƒ°üe

 (z1984  ¿Éehh  Qó`̀fhh{)  ähOÉZ  ∫ÉZ  º¡æ«H  ,áæ°ùdG  √òg

 z¢SƒjQƒ«a  ó`̀fCG  â°SÉa{)  ¿ƒ°ùfƒL  z∑hQ  …P{  ø``̀jGhOh

 .(z∫ƒHójO{) RódƒæjQ øjGQh (z»éfÉeƒL{h

 ∫ÉªYCG  º¡H  ôNõà°S  ø`̀jò`̀dG  ôãμdG  ΩƒéædG  ø«H  ø`̀eh

 õFGƒL äRÉM Iô«Ñc AÉª°SCG ,2021 »a IójóédG z¢ùμ«∏Øàf{

 É«aÉàchCGh ∑ƒdƒH GQófÉ°Sh Öjôà°S πjô«e ∫ÉãeCG øe QÉμ°ShCG

 ƒjôHÉc …O hOQÉfƒ«d ≈dEG  áaÉ°VEG  õfôjBG  »ªjô«Lh ô°ùæÑ°S

 .…OhôH ¿ÉjQOCGh ≠æ«c Éæ«éjQh ¢ùfQƒd ôØ«æLh

 äÉ`̀LÉ`̀à`̀fEG  á`̀ª`̀FÉ`̀b  º`̀°`̀†`̀J  ,ø`̀«`̀Lô`̀î`̀ª`̀dG  ó«©°U  ≈`̀∏`̀Yh

 IõFÉL É°†jCG IõFÉëdG ¿ƒ«ÑeÉc øjÉL ΩÉ©dG Gòg z¢ùμ«∏Øàf{

 ø«à∏ãªªdG ≈dEG áaÉ°VEG ,zÆhO …P ±hCG QhÉH …P{ ™e ,QÉμ°ShCG

 øjò∏dG  Gófô«e  πjƒfÉe-ø«d  πãªªdGh  ÖJÉμdGh  …ô«H  »dÉg

 .Gô«eÉμdG ∞∏N ≈dEG ≈dhC’G Iôª∏d ¿Ó≤àæj

 »``fƒ``°``S á```cô```°```T Ωõ```à```©```J
 ™«°SƒJ  äÉ«fhôàμdEÓd  á«fÉHÉ«dG
 äGó`̀©`̀ª`̀H á``°``UÉ``î``dG É``̀¡``̀dÉ``̀ª``̀YCG
 ∫hCG  ¥Ó``̀WEG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ƒjó«ØdG
 ,Gô«eÉc  πªëJ  Iô«°ùe  Iô`̀FÉ`̀W
 ô`̀jG{  º°SG  âëJ  É¡à≤∏WCG  å«M
 AÉKÓãdG ¢ùeCG É¡æY âØ°ûch z∂«H
 äÉ`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G ¢`̀Vô`̀©`̀e ∫Ó``̀N

.á«cÓ¡à°S’G
 è``̀à``̀æ``̀ª``̀dG Gò```````̀g π```̀ ã```̀ª```̀ jh
 ∫ƒ`̀Nó`̀d »`̀fƒ`̀°`̀S ø``̀e á``dhÉ``ë``e
 πªëJ »`̀à`̀dG  äGô`̀FÉ`̀£`̀ dG  ∫É`̀é`̀e
 øY »fƒ°S âæ∏YCGh  .äGô«eÉμdG
 ôªJDƒe  ∫ÓN  Iô«°ùªdG  IôFÉ£dG
 á`̀«`̀cÓ`̀¡`̀à`̀°`̀S’G äÉ``«``fhô``à``μ``dE’G

 ôÑcCG  ó`̀MCG  ,ΩÉ`̀©`̀dG  Gò¡d  á«ªbôdG

 ,á«fhôàμdE’G äÉéàæªdG ¢VQÉ©e

 ¢Sƒd  »`̀a  Éjƒæ°S  ó≤©j  …ò``̀dGh

.¢Sƒ∏éfG

 ñÉæªdG  á£°TÉf  QÉ`̀«`̀à`̀NG  º`̀J
 É`̀à`̀jô`̀L á``̀HÉ``̀°``̀û``̀dG á``̀jó``̀jƒ``̀°``̀ù``̀dG
 ≈∏Y  É¡JQƒ°U  ™°Vƒd  ,êôÑfƒJ
 Qô≤ªdG øe …ójƒ°S …ójôH ™HÉW

 .¢ù«ªîdG Ωƒj ™«Ñ∏d ¬MôW
 (ÉeÉY )18 á£°TÉædG äô¡Xh
 …óJôJh  ±ôL  ≈∏YCG  ∞≤J  »gh
 ôØ°UCG  ô£ªdG  ø`̀e  É`̀«`̀bGh  ÉØ£©e
 hCG)  ƒfƒæ°ùdG  Qƒ«W  ™e  ,¿ƒ`̀∏`̀dG

 .É¡bƒa ≥∏ëJ (±É£îdG
 zOQƒf  â°SƒH{  ácô°T  âdÉbh
 ƒg ™HÉ£dG ¿EG ájójôÑdG äÉeóî∏d

 ™HGƒ£dG  øe  áYƒªée  øe  Aõ`̀L
 á`̀©`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG{ º``̀°``̀SG π`̀ª`̀ë`̀J »``̀à``̀dG

 áÄ«ÑdG  ≈∏Y  õcôJ  »gh  ,záªq«≤dG

 É¡©°Vh  »àdG  á«Ä«ÑdG  ±Gó`̀gC’Gh

 .…ójƒ°ùdG ¿ÉªdôÑdG

 ™``̀HGƒ``̀W »```̀bÉ```̀H ¢``̀ù``̀μ``̀©``̀Jh

 »àdG iôNC’G πFGƒªdG áYƒªéªdG

 ¿CG  …ó`̀jƒ`̀°`̀ù`̀dG  ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  ôÑàYG

 øª°†àJ  »`̀à`̀dGh  ,áª¡e  É¡àjÉªM

 á`̀«`̀∏`̀Ñ`̀é`̀dG äÉ``̀JÉ``̀Ñ``̀æ``̀dGh ∫É``Ñ``é``dG

 á«©«Ñ£dG  ôXÉæªdGh  äÉ`̀HÉ`̀¨`̀dGh

 ´Gƒ`̀fCG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«YGQõdG

 .IOó¡ªdG ´OÉØ°†dG øe

 ähQ ¬`̀Yƒ`̀f ø``e ó`̀jô`̀a ìô`̀°`̀ù`̀e ¢`̀Vô`̀Y »``a
 ø««fOQCG  ájÉμM  É`̀«`̀fOQCG  ÉHÉ°T  20  øe  áYƒªée
 ¿ÉªY áª°UÉ©dÉH óMGh »æμ°S ≈æÑe »a ¿ƒ°û«©j
 AÉæKCG ø«≤«dG ΩóYh π∏ªdGh áHÉJôdG ≈∏Y ¿ƒÑ∏¨àjh

.ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH ΩÉ©dG ∫õ©dG äGAGôLEG
 ƒgh  zô¶M  á∏«d  º∏M{  º°SG  πªM  ¢Vô©dG
 z∞«°U á`̀∏`̀«`̀d  º`̀∏`̀M{ á`̀«`̀Mô`̀°`̀ù`̀e  ø``e  ≈`̀Mƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e
 ΩÉ«dh  ±hô©ªdG  Ö`̀jOCÓ`̀d  Iô«¡°ûdG  ájó«eƒμdG

.(ôjÉæj 11) ø«æK’G Ωƒj Ωóbh ,ô«Ñ°ùμ°T
 QÉ``̀WEG »`̀ a á`̀«`̀Mô`̀°`̀ù`̀ª`̀dG √ò``̀g ¢`̀Vô`̀Y AÉ```̀Lh
 ¬à≤∏WCG  …ò``̀ dG  z»`̀à`̀«`̀H  ø`̀e  »`̀à`̀Ñ`̀gƒ`̀e{  ´hô`̀°`̀û`̀e
 ¢Vô©d  »°VÉªdG  ΩÉ©dG  á`̀«`̀fOQC’G  áaÉ≤ãdG  IQGRh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  AÉæKCG  ÜÉÑ°ûdG  ÖgGƒe

.áμ∏ªªdG »a
 ´hô°ûªdÉH ácQÉ°ûªdG »a ø«ÑZGôdG øe Ö∏Wh
 QÉ«àNG  º`̀Jh  âfôàfE’G  ôÑY  AGOCG  ƒjó«a  ∫É`̀°`̀SQEG

.á«Mô°ùªdG »a ácQÉ°ûª∏d øjõFÉØdG
 π°Uƒf{  ÜôM  º«μM  »fOQC’G  êôîªdG  ∫Ébh

 …É¡H ™àªàfh ø«∏FÉØàe π¶f ΩR’ ÉæMG ¬fG πFÉ°SQ
 ¬LGƒf  ÉæMG  ¬fG  øe  ÉæμªJ  »àdG  á«dÉ©dG  ìhô`̀dG

.z´GóHE’ÉHh ∫ÉªédÉHh øØdÉH áëFÉédG
 »a  ∑QÉ°ûªdG  ±É°ù©dG  ôeÉJ  πãªªdG  ∫É`̀ bh
 É°Uƒ°üNh  º¡e  ô«àc  ìô°ùªdG  Óg{  á«Mô°ùªdG
 ´É°VhCG  É¡«a  ôªæH  ÉæMG  »∏dG  ´É°VhC’ÉH  Éæëf
 π°Uƒ«d  º¡e  ô«àc  ¬fCG  ó≤àYCG  ôéëdGh  ÉfhQƒμdG
 ó©ÑdG  É`̀fó`̀æ`̀Y  É`̀æ`̀ë`̀fh ≈`̀à`̀M á`̀jƒ`̀Yƒ`̀J  π`̀ FÉ`̀ °`̀SQ
 ΩR’  Éæëf  ¬`̀jG  ó`̀b  ¬``fGh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 ¬«a ¬jG ób GóL º¡e øμdh ¢†©H øY OÉ©H ¿ƒμf
.zºdÉ©∏d ø«Ñj ΩR’ »Yh ¬«a ¬jG ób ™∏£J ÖgGƒe
 »bÉH  ∑Gô°TEG  π°UGƒà°S  É¡fEG  IQGRƒdG  âdÉbh

 .á«aÉ≤ãdG á°TQƒdG √òg »a øjõFÉØdG
 øe  AÉ¡àf’G  ó©H{  Üô`̀M  êôîªdG  ±É`̀°`̀VCGh
 02 øe iôNCG áYƒªée ÖjQóJ ºàj á°TQƒdG …Ég
 ájÉ¡f ™e ¬∏dG AÉ°T ¿EG øμªàf ≈àM ,á«Ñ°Uh ÜÉ°T
 øjòdG  ÉjÉÑ°üdGh  ÜÉÑ°ûdG  áaÉc  ÖjQóJ  øe  ΩÉ©dG

.z»à«H øe »àÑgƒe ´hô°ûe »a GƒcQÉ°T

2021 »a z¢ùμ«∏Øàf{ äGQGó``°UEG øª``°V ΩƒéædG øe áÑcƒch É``ª∏«a 70

Gô«eÉc πªëJ Iô«°ùe IôFÉW ∫hCG øY ∞°ûμJ »fƒ°SójóL …ójôH ™HÉW ≈∏Y êôÑfƒJ ÉàjôL ñÉæªdG á£°TÉf IQƒ°U

ÉfhQƒc Oƒ``«b ∫ƒM ¿É``ªY »a »Mô``°ùe ¢VôY ..zô``¶M á``∏«d º``∏M{

 á«æ¡ªdG  ô«jÉ©ªdG  øY  ∫hDƒ°ùªdG  ôjóªdG  â«æ«H  ∫ƒ`̀H  ∞`̀bh
 á«fÉªdôH  áæéd  ΩÉeCG  ,IQƒ¡°ûªdG  á«f’ó«°üdG  ¢ùJƒH  áYƒªée »a
 ¿CG  ≈∏Y  π«dO  …CG  Éæjód  ¢ù«d  :»∏j  Ée  ±ôëdÉH  ∫É`̀bh  ,á«fÉ£jôH
 ¢Vôe …CG »Ø°ûJ ø«jÓªdG äÉÄªH É¡æe ™«Ñf »àdG á«Ñ°û©dG ájhOC’G
 »a ≈àM – Qƒ¡ªédG ..z√óc õjÉY{ Qƒ¡ªédG ¿C’ É¡©«Ñf Gòg ™eh
 ôë°ùdG  ∫ƒ©Øe  É¡d  á«Ñ°û©dG  á`̀jhOC’G  ¿CG  ó≤à©j –  á«Hô¨dG  ∫hódG
 IóMGh ¢ùJƒHh ..IôãμH É¡eóîà°ùJ É«fÉ£jôH »a áμdÉªdG á∏FÉ©dGh
 ≈∏Y ô£«°ùJh ºdÉ©dG »a ô«bÉ≤©dG ≥jƒ°ùJh êÉàfEG äÉμÑ°T ôÑcCG øe

.ádhO 82 »a ´hôa É¡dh É«fÉ£jôH »a ájhOC’G ¥ƒ°S
 Gôjô≤J  õªjÉJ  …Góæ°U  á«YƒÑ°SCG  äô°ûf  á∏«∏b  ™«HÉ°SCG  πÑbh
 ∑Éæg ¢ù«d{ »∏j Ée ∫ƒ≤J á«f’ó«°Uh á«ÑW äÉ°SGQO á°UÓN iƒM
 ƒÑ«°SÓÑdGh zƒÑ«°SÓÑdG  øe π°†aCG  á«Ñ°û©dG  ô«bÉ≤©dG  ¿CG  âÑãj Ée
 ..á«FÉbh  hCG  á«LÓY  ¢üFÉ°üN  äGP  OGƒ`̀e  …CG  …ƒëj  ’  ¢Uôb
 ƒÑ«°SÓÑdG  Ωóîà°ùjh  ..¢ùHh  ø«ëW  /≥«bOh  ôμ°S  ájƒ°T  »æ©j
 ¿ƒ°Vƒîj øe º«°ù≤àH ójóL QÉ≤Y …CG ∫ƒ©Øe ÖjôéJ »a ΩÉ¶àfÉH
 ójóédG QÉ≤©dG ∫hÉæàJ ÉgGóMEG ôãcCG hCG ø«àYƒªée ≈dEG áHôéàdG »a
 iôéJ  Égó©Hh  ,√ôeCÉH  º∏©J  ¿CG  ¿hO  ƒÑ«°SÓÑdG  ∫hÉæàJ  iô`̀NCGh

 .»∏°UC’G AGhódG ∫ƒ©Øe áaô©ªd ,èFÉàædG á°SGQO
 ó«LCG  ’  áæNÉ°S  √É«e  »`̀a  ¢`̀Vƒ`̀NCG  »`̀æ`̀fCG  á≤«≤ëd  ∑Qó`̀e  É`̀ fCG
 π°UGƒà∏d ôÑæeh º∏b ÖMÉ°U πc QhOh …QhO øμdh ,É¡«a áMÉÑ°ùdG
 äQô`̀bh  ,áªà©ªdG  ≥WÉæªdG  ≈∏Y  zAƒ°†dG  AÉ`̀≤`̀dEG{  ƒg  ¢SÉædG  ™e
 ,äƒe  hCG  IÉ«M  ≈àM  hCG  á«aÉY  ádCÉ°ùe  É¡fC’  √É«ªdG  ∂∏J  ¢VƒN
 óbh  ,™LÉf  »LÓY  ∫ƒ©Øe  äGP  á«Ñ°ûY  á`̀ jhOCG  ∑Éæg  ó«cCÉàdÉHh
 iôNCG  OGƒ`̀eh  ÜÉ°ûYC’ÉH  èdÉ©àJ  ø«æ°ùdG  ±’B’h  ájô°ûÑdG  â∏X
 »æ©j .áéàæªdG  á¡édG ≈∏Y zΩÓμdGh ∑ôdG{ øμdh ,áMÉàe á«©«ÑW
 ™°†îJh  åëH  πeÉ©e  É¡d  á«f’ó«°U  ácô°T  ¬àéàfCG  »Ñ°ûY  QÉ≤Y
 Ö∏≤H ¬dhÉæJCG ,É¡«∏Y ±QÉ©àe §HGƒ°V ≥ah áHôéà∏d ¬éàæJ Ée πc
 π©ØdÉH ∑Éægh ,áàHÉK ¬àYÉéf øμJ ºd Ée ¥ƒ°ùdG πNój ’ ¬fC’ óeÉL
 ,»ªdÉ©dG ¥ƒ°ùdG »a ádhGóàªdG á«Ñ°û©dG ájhOC’G øe Iô«Ñc äÉ«ªc
 »JGƒ∏dG ÉfôjOƒeh ÉμæjRGôà°SGh QõjÉa πãe äÉcô°T É¡éàæJ »àdGh

.ΩÉjC’G √òg É¡dhGóJ ºJ »àdG ÉfhQƒc äÉMÉ≤d øéàfCG
 äQÉ°U ÜÉ°ûYC’ÉH IGhGóªdG ¿CG »æéYõj ¬fCG  »g ôeC’G á≤«≤M
 ájGQO  …CG  ÓH  ¢UÉî°TCG  ∫Gƒ`̀MC’G  ÖdÉZ  »a  Égôjój  áëHGQ  IQÉéJ
 π∏îe  ´Éæ©f  ájƒ°T  ≈∏Y  √ôHõc  :á«f’ó«°üdG  çƒëÑdG  ∫Éée  »a
 ôNBG  ÜÉ q°ûY  ≈dEG  ÖgòJh  ,óÑμdG  ÜÉ¡àdG  …hGóJ  ≠ª°U  ájƒ°T  ≈∏Y
 ¢ùîdG  ¥ƒë°ùe  øe  á£∏N  ∂«£©«a  óÑμdG  ÜÉ¡àd’  AGhO  Ö∏£àd
 »Hô©dG  ºdÉ©dG  »a  ô¡X  Gòμgh  ...ôμ°ùdG  Ö°üb  π°ù©H  ïfÉÑ°ùdGh
 zájô°S  áÑ«côJ{`H  óMGh  ô¡°T  ∫ÓN  É«FÉ¡f  ¿ÉWô°ùdG  ¿hhGó`̀j  øe
 øjòdG  äGô°û©dG  øY  Éæ©ª°Sh  .»cÉàæc  êÉLO  äGQÉ¡H  áÑ«côJ  πãe
 ôgódG  øe  Éæ«M  º¡à«°U  ´GPh  ÜÉ°ûYC’ÉH  Ró`̀jE’G  êÓ©d  Gƒ∏°UƒJ
 øμdh  áæ«©e  ä’ÉM  »a  ÜÉ°ûYC’ÉH  ihGó`̀JCG  É«°üî°Th  ..ÉÑN  ºK
 »ah  ,z¬∏c  ´ÉàH{  ¿É°Uôb  É¡H  ÖYÓàj  ºdh  áHôée  ÜÉ°ûYC’G  ∂∏J
 ôÑY  ¢SÉædG  ≥Kƒà°SG  ÜÉ°ûYCG  ∑Éæg  ∫hó`̀ dGh  äÉ©ªàéªdG  ™«ªL
 ø«HÉ°û©dG øe áÄa øμdh ,á«FÉbƒdGh á«LÓ©dG É¡°UGƒN øe ¿hô≤dG
 èàæJh á«Ñ£dG ÜÉ°ûYC’ÉH ¢SÉædG á≤ãH ¥Rôà°ùJ äQÉ°U ø«jQÉéàdG
 AGhO øe Ée ¬fCG áHhòcCG ≥jƒ°ùJ ó©H ,áHÉbQ …C’ ™°†îJ ’ äÉ£∏N
 ¿hôcòJCG ..á«æ©ªdG ádÉëdG èdÉ©j ºd ƒd ≈àM áë°üdÉH QÉ°V »Ñ°ûY
 ¿CG  ó©H áLƒ¡dG âJÉe ?AGO πμd  AGhóc ácôÑdG áÑM IQÉ°üY áLƒg
 GƒWôaCG  øªd  á∏ªédÉH  …ƒ∏c  π°ûa  ä’ÉM  çhóM  øe  AÉÑWCG  QòM
 ájhOC’G  ≈àM ¬fCG  √Éæ©e ?Gòg ≈æ©e Ée ..IQÉ°ü©dG  ∂∏J ∫hÉæJ »a
 Ωƒ≤j  øe  ¿C’  á∏JÉb  íÑ°üJ  ób  IócDƒªdG  áYÉéædG  äGP  á«Ñ°û©dG
 Oƒ©J »àdG áYôédG õ«côJ hCG áYôédG »g Ée ±ô©j ’ Égô«°†ëàH

.ôWÉîªdÉH ¢ù«dh IóFÉØdÉH
 Ée)  …òdG  ´ƒdõdG  ¢Tô°T  áHhòcCÉH  393837``̀ dG  Iôª∏d  ºcôcPCG
 øe π°†aCG  ¬fCG  ócDƒJ äGƒÑY ¬æe äô¡X ≈àM (GôLÉ«ØdG äô¡X ¿CG
 πcCÉJ »àdG ¢Sƒ«àdG ¿CG Éæ¶M’ :GƒdÉb ?∂dP ºàaôY ∞«c ..GôZÉ«ØdG
 áHòμdG õjõ©àdh !!ádƒëa ôãcCG íÑ°üJ ¿ÉæÑd ÜƒæL »a áÑ°û©dG ∂∏J
 ÜƒæédG  øe  áàÑædG  ∂∏J  Gƒbô°S  ø««∏«FGô°SE’G  OƒæédG  ¿EG  GƒdÉb

?¢Sƒ«J øëf πg :í«ë°U ∂dP ¿CG Ög !»fÉæÑ∏dG

 Iõ``̀FÉ``̀é``̀H õ```̀FÉ```̀Ø```̀dG QÉ``̀ à``̀ î``̀ j Qƒ``̀ ¡``̀ ª``̀ é``̀ dG
ôjƒ``°üà∏d  IOC Bahrainh  KHK  ∫É``£HCG

 QÉ«àNÉH  Qƒ¡ªédG  ΩÉ``b  ó≤d  ,G kô``̀«``̀NCGh
 á q°UÉîdG ôjƒ°üàdG á≤HÉ°ùe »a õFÉØdG í q°Tô oªdG
 »JCÉj .(IOC Bahrain)h KHK ∫É£HCG áª q¶æªH
 äÉcQÉ°ûe ô°ûY π°†aCG ¢VôY ºJ ¿CG ó©H Gòg

.»fhôàμdE’G Qƒ¡ªédG âjƒ°üàd
 øe áª q¶æ oªdG ôjƒ°üàdG á≤HÉ°ùe âeÉb ó≤d
 (IOC Bahrain)h  KHK  ∫É£HCG  πÑb
 á`̀°`̀Uô`̀ oØ`̀dG  á``̀MÉ``̀JEG  »``̀a  …OÉ````̀jQ  QhO Ö`̀©`̀∏`̀H
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ø«ª«≤ oªdGh  ø«æWGƒª∏d
 É¡eƒj  »a  áμ∏ªª∏d  º¡àqÑëe  øY  GhôqÑ©j  »c
 É¡eÉàN  ≈dEG  á≤HÉ°ùªdG  â∏°Uh  ó≤d  .»æWƒdG
 πÑb  øe IõFÉØdG  IQƒ°üdG  QÉ«àNG  ºJ  ¿CG  ó©H
 »a  áë q°Tô oe  Qƒ°U  ô°ûY  ø«H  øe  Qƒ¡ªédG

 .»fhôàμdE’G âjƒ°üàdG
 ºJ  á≤HÉ°ùªdG  øe  ≈``̀dhC’G  πMGôªdG  »a
 ,á≤HÉ°ùª∏d  ácQÉ°ûe  1000  øe  ôãcCG  ºjó≤J

 IôÑîdG  …hP  ø«ª qμëªdG  øe  ≥jôa  ΩÉb  óbh
 º¡ªjó≤J  ºàj  ¿CG  πÑb  øjõFÉa  10  QÉ«àNÉH
 ôjƒ°üàdG  ô«ÑN  ΩÉb  óbh  ,ΩÉ©dG  âjƒ°üà∏d
 ∂«∏c ácô°T ÖMÉ°U ™e ,¿ÉfÉjGQÉf å«éªjôH
 Q qƒ°üªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»°Tƒ∏ÑdG ¿ÉL Éjó«e
 Qƒ°üdG  QÉ«àNÉH  ,»YÉaôdG  »∏Y  ±ôàëªdG

.áë q°Tô oªdG
 øe  Qƒ¡ªédG  √QÉàNG  …ò`̀dG  õFÉØdG  É`̀eCG
 å`̀«`̀é`̀fGQ ƒ`̀¡`̀a ô`̀°`̀û`̀©`̀dG äÉ`̀ë`̀«`̀°`̀Tô`̀à`̀dG ø`̀«`̀H
 ,É kJƒ°U 946 ≈∏Y π°üM …òdG  OÉ qc’ÉHhô«L
 hOÉe qπM ó≤a  áãdÉãdGh á«fÉãdG  áÑJôªdG  »ah
 ≈∏Y Ó°üM ¿Gò∏dG  Ö©°UCG  ó¡ah π«KÉehQÉc

 .»dGƒàdG ≈∏Y É kJƒ°U 580h É kJƒ°U 845
 ø`̀jò`̀ dG ¿hô``````̀NB’G ¿ƒ``̀ë``̀ q°``̀Tô``̀ oª``̀dG É````̀eCG
 ∫Éªc  áªWÉa  º¡a  Iô°û©dG  áªFÉ≤d  Gƒ∏°Uh
 »a’Gó«°S  ,…OÉ`̀¡`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ≈Ø£°üe  ,»`̀à`̀°`̀TO

 ó°TGQ  »∏Y  ,Rƒ`̀cQÉ`̀e  øØ∏e  ,π«à«a  ç’É`̀Ñ`̀eCG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  óªMCG  ¬∏dGóÑY  óªMCG  ,…ô¡ªdG
 A’Dƒ`̀g  ™«ªL  π°üë«°Sh  ,ó`̀ehRÉ`̀e  â`̀«`̀eCG
 á`̀ qjOô`̀a  õ`̀FGƒ`̀L  ≈∏Y  Iô°û©dG  ¿ƒ`̀ë`̀ q°`̀Tô`̀ª`̀dG
.äÉ©HÉWh ∞JGƒgh äGô«eÉc ø«H Ée ìhGôàJ

 ¢ù«FQ Ö`̀FÉ`̀f  CÉ`` qæ``g  QÉ````̀WE’G  Gò``̀g  »``̀ah
 Qƒ°üæe óªëe óq«°ùdG KHK ∫É£HCG áª q¶æe
 á≤«≤ëdG  »a{  : kÓFÉb  á≤HÉ°ùªdG  »a  øjõFÉØdG
 ácQÉ°û oe  qπ`̀c  ¿CG  ∫ƒ≤f  ¿CG  Éæ«∏Y  ,™`̀bGƒ`̀dGh
 IQÉ¡e ≈∏Y kIhÓYh ,á©FGQ âfÉc ÉgÉæª∏à°SG
 äô`̀¡`̀XCG ó`̀b äÉ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿EÉ``̀a ,Q qƒ`̀°`̀ü`̀e qπ`̀ c
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ا�ستقبل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يف 

ق�سر الرفاع اأم�س ال�سفري كاي ثامو بوكمان �سفري 

مملكة  لدى  ال�سديقة  الحتادية  اأملانيا  جمهورية 

�سفارة  باأعمال  القائم  ناردي  ومارغريت  البحرين، 

الوليات املتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد  اللقاء  وخالل   

العالقات  اأن  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

ال�سرتاتيجية التي جتمع مملكة البحرين والوليات 

املتحدة الأمريكية ال�سديقة قائمة على اأ�س�س ثابتة 

من التعاون امل�سرتك، منوًها باأهمية موا�سلة تعزيز 

اآفاًقا  الأ�سعدة مبا يفتح  الثنائي على كل  التن�سيق 

جديدة يف م�سارات التعاون الثنائي املميز.

 كما اأكد �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س 

البحرين  مملكة  يربط  ما  على  الوزراء  جمل�س 

عالقات  من  ال�سديقة  الحتادية  اأملانيا  وجمهورية 

الدفع  واأهمية  كافة،  الأ�سعدة  على  متنامية  ثنائية 

مبا  والتعاون  التن�سيق  من  اأرحب  اآفاق  نحو  بها 

يحقق امل�سالح امل�سرتكة.

التعاون  تعزيز  موا�سلة  باأهمية  �سموه  ونوه   

الدويل امل�سرتك يف ظل الظروف العاملية ال�ستثنائية 

جلائحة فريو�س كورونا على كل امل�ستويات لدعم 

�سموه  معرًبا  للجائحة،  للت�سدي  العاملية  اجلهود 

البحرين  مملكة  بني  املثمر  للتعاون  تقديره  عن 

البحرين  ومملكة  الأمريكية،  املتحدة  والوليات 

بجهود  يتعلق  فيما  الحتادية  اأملانيا  وجمهورية 

توفري  وت�سهيل  كورونا  فريو�س  جائحة  مواجهة 

للمملكة والتي �ست�سهم يف حماية جميع  اللقاحات 

اأفراد املجتمع من الفريو�س.

 كما جرى خالل اللقاء مناق�سة امل�ستجدات على 

جممل  وا�ستعرا�س  والدولية  الإقليمية  ال�ساحتني 

الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.

م�شيًدا بالتعاون الدويل ملكافحة اجلائحة.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء: 

اللقاحات �شت�شهم يف حماية جميع اأفراد املجتمع من الفريو�س

�سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء لدى ا�ستقباله ال�سفري الأملاين والقائم باأعمال ال�سفارة الأمريكية

وزير اخلارجية ي�شتقبل ال�شفري

 الباك�شتاين مبنا�شبة انتهاء مهام عمله

ا�ستقبل وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�سد الزياين، 

اأم�س الثالثاء، �سفري جمهورية  يف الديوان العام للوزارة 

اأف�سال حممود،  البحرين  لدى مملكة  الإ�سالمية  باك�ستان 

وذلك مبنا�سبة انتهاء مهام عمله �سفرًيا لبالده لدى اململكة، 

اآل خليفة وكيل  اأحمد  بح�سور الدكتور ال�سيخ عبداهلل بن 

وزارة اخلارجية لل�سوؤون الدولية، ود. ال�سيخة رنا بنت 

عي�سى بن دعيج اآل خليفة وكيل وزارة اخلارجية.

 وقد اأ�ساد وزير اخلارجية باجلهود البارزة واملتميزة 

التي بذلها اأف�سال حممود طوال فرتة عمله �سفرًيا جلمهورية 

باك�ستان الإ�سالمية ال�سديقة لدى مملكة البحرين، والتي 

ال�سداقة والتعاون  الأثر يف توطيد عالقات  بالغ  لها  كان 

البلدين  بحر�س  منوًها  ال�سديقني،  البلدين  بني  القائمة 

ال�سديقني على تطوير التعاون الثنائي امل�سرتك والرتقاء 

واأهدافهما  تطلعاتهما  يلبي  اأ�سمل، مبا  م�ستويات  نحو  به 

امل�سرتكة، متمنًيا لل�سفري دوام التوفيق وال�سداد يف مهام 

عمله املقبلة.

اأف�سال حممود عن اعتزازه الكبري  اأعرب   من جانبه، 

للدكتور عبداللطيف بن را�سد الزياين ولكل امل�سوؤولني يف 

مملكة البحرين؛ على ما لقيه من دعم وتعاون دائم وم�ستمر 

اأ�سهم يف ت�سهيل مهام عمله الدبلوما�سي يف اململكة، متمنًيا 

ململكة البحرين دوام التقدم والتطور والنماء.

م�شاعد وزير اخلارجية ي�شتقبل ال�شفري 

الباك�شتاين مبنا�شبة انتهاء مهام عمله

ا�ستقبل م�ساعد وزير اخلارجية عبداهلل بن في�سل بن 

 2021 يناير   12 املوافق  الثالثاء  اأم�س  الدو�سري،  جرب 

باك�ستان  جمهورية  �سفري  للوزارة،  العام  بالديوان 

وذلك  حممود،  اأف�سال  البحرين  مملكة  لدى  الإ�سالمية 

مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله لدى مملكة البحرين.

وخالل اللقاء، اأ�ساد م�ساعد وزير اخلارجية بالعالقات 

البحرين  مملكة  بني  جتمع  التي  الوطيدة  الثنائية 

تطور  من  ت�سهده  وما  الإ�سالمية  باك�ستان  وجمهورية 

وتقدم على امل�ستويات كافة، منوًها باجلهود الطيبة التي 

�سفرًيا  عمله  فرتة  خالل  حممود  اأف�سال  ال�سفري  بها  قام 

لبالده لدى مملكة البحرين والتي اأدت اإىل تطوير عالقات 

ال�سداقة والتعاون الثنائي امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني 

مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة، متمنًيا لل�سفري دوام التوفيق 

والنجاح يف مهام عمله الدبلوما�سي اجلديد.

املبعوث اخلا�س ل�شوؤون املناخ يد�شن تقرير البالغ الوطني لتغري املناخ.. بن دينة:

اإدراج تغري املناخ يف اخلطط وال�شيا�شات التنموية للبحرين

بن  مبارك  بن  حممد  الدكتور  د�سن 

املناخ  ل�سوؤون  اخلا�س  املبعوث  دينة 

الأعلى  للمجل�س  التنفيذي  الرئي�س 

الوطني  البالغ  تقرير  اأم�س،  للبيئة، 

الثالث لتغري املناخ يف مملكة البحرين، 

الذي  الفرتا�سي  الجتماع  خالل  وذلك 

املرئي  الت�سال  عرب  املجل�س  نظمه 

بالتعاون مع مكتب غرب اآ�سيا وجامعة 

البحرين وجامعة اخلليج العربي، وعدد 

تقرير  اإعداد  يف  امل�ساركة  اجلهات  من 

البالغ الوطني الثالث لتغري املناخ.

املبعوث  اأ�ساد  احلفل،  بداية  ويف 

بتوجيهات  املناخ  ل�سوؤون  اخلا�س 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ومتابعة 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

يعك�س  والذي  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

مب�ساريع  البحرين  مملكة  اهتمام 

تغري  ظاهرة  مع  والتكيف  التخفيف 

وامل�ساهمني  بامل�ساركني  مرحبا  املناخ، 

املجل�س  منت�سبي  من  التقرير  اإعداد  يف 

احلكومية  واملوؤ�س�سات  للبيئة  الأعلى 

الوطنيني  واخلرباء  واخلا�سة  والأهلية 

جهود  من  بذلوه  ما  على  والدوليني؛ 

فرتة  طوال  دوؤوب  وعمل  متوا�سلة 

يف  الأثر  بالغ  له  كان  والذي  الإعداد، 

التي  املثمرة  النتائج  لأف�سل  الو�سول 

جتلت يف خمرجات تقرير البالغ الوطني 

الثالث لتغري املناخ. 

دينة  بن  حممد  الدكتور  واأكد 

اخلطط  يف  املناخ  تغري  اإدراج  اأهمية 

البحرين،  ململكة  التنموية  وال�سيا�سات 

و�سرورة التكاتف بني جميع املوؤ�س�سات 

احلكومية والهلية واخلا�سة يف �سبيل 

احلد من تاأثريات تغري املناخ على اململكة، 

يف  البحرين  مملكة  موا�سلة  اإىل  م�سريا 

الوفاء باللتزامات الدولية جتاه احلفاظ 

دعم  خالل  من  ومواردها  البيئة  على 

املناخ  لتغري  للت�سدي  العاملية  اجلهود 

وامل�ساركة الفاعلة مع املجتمع الدويل يف 

جميع الق�سايا البيئية امللحة. 

 واأو�سح اأن رفع التقرير على من�سة 

اإبراز امل�ساريع  الأمم املتحدة جاء بهدف 

التي قامت بها اململكة للتخفيف والتكيف 

مع ظاهرة تغري املناخ، حيث اإن التكيف 

مع ارتفاع م�ستوى �سطح البحر واخلطة 

الوطنية  واخلطة  للت�سجري  الوطنية 

من  هي  التكيف  م�ساريع  لال�ستثمار يف 

من  للحد  الوطنية  ال�سرتاتيجية  �سمن 

ظاهرة تغري املناخ. 

دينة  بن  حممد  الدكتور  واأردف   

ان�سمامها  ومنذ  البحرين  مملكة  اأن 

لتغري  الإطارية  املتحدة  الأمم  لتفاقية 

 1992 عام  يف   )UNFCCC( املناخ 

عام  يف  باري�س  اتفاق  اإىل  وان�سمامها 

الدولية  التزاماتها  بتنفيذ  قامت   2016

اإعداد  واأن  الأممية،  التفاقيات  نحو 

تلك  �سمن  من  يعد  الوطنية  البالغات 

تطبيق  اإىل  تهدف  والتي  اللتزامات، 

منهج املعلومات اخلا�سة يف كل الدول، 

واقرتاح جمموعة من ال�سيا�سات للتكيف 

اآثار تغري املناخ، م�سيفا  والتخفيف من 

البالغ  اأ�سدرت  البحرين  مملكة  اأن 

مار�س  يف  املناخ  لتغري  الأول  الوطني 

2005 والثاين يف فرباير 2012. 

تنفيًذا لتوجيهات اللجنة التن�شيقية برئا�شة �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

ن وحدات متنقلة لتطعيم كبار ال�شن �شد فريو�س كورونا »ال�شحة« تد�ش    ّ

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  التن�سيقية  اللجنة  من  بتوجيهات 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، بداأت وزارة ال�سحة يوم اأم�س 

بتقدمي خدمة نوعية تعد الأوىل يف املنطقة، وذلك عرب تد�سني وحدات متنقلة لإعطاء 

وذوي  ال�سن  كبار  من  للراغبني  »كوفيد-19«  كورونا  لفريو�س  امل�ساد  التطعيم 

الرامية  اجلهود  اإطار  يف  وذلك  التنقل،  عليهم  ي�سعب  ممن  اخلا�سة  الحتياجات 

انت�سار  من  واحلد  البحرين  مملكة  يف  واملقيمني  املواطنني  و�سالمة  �سحة  ل�سمان 

توفر  والتي  نوعها  من  الأوىل  املبادرة  هذه  وتعد  »كوفيد-19«.  كورونا  فريو�س 

خدمة للتطعيم �ساملة من خالل طاقم طبي يقوم بزيارة امل�سن واإعطائه التطعيم يف 

املناعة  من خالل  كورونا  فريو�س  �سد  الالزمة  احلماية  توفري  بهدف  وذلك  منزله، 

التي �ستوّفرها جرعات التطعيم امل�ساد للفريو�س.

موقعها  خالل  من  املقدمة  الطلبات  بر�سد  تقوم  اأنها  على  الوزارة  واأكدت 

قام  ممن  اخلا�سة،  الحتياجات  وذوي  ال�سن  كبار  احتياجات  وح�سر  الإلكرتوين، 

باأنها  وبينت  للجائحة،  للت�سدي  اجلهود  دعم  بهدف  التطعيم  لتلقي  بالت�سجيل 

والتن�سيق  اململكة،  املتنقلة على جميع حمافظات  الوحدات  ل�سري عمل  اآليه  و�سعت 

بني عوائل مقدمي الطلب لإعالمهم مبوعد الزيارة من خالل فريق التطعيم بالوحدة 

املتنقلة.

وبينت وزارة ال�سحة باأنها �ستوا�سل تنفيذ خطط احلكومة ال�ستباقية من اأجل 

حتقيق الهدف املن�سود للو�سول اإىل اأعلى درجات الأمن ال�سحي ملواجهة اجلائحة.

كورونا  لفريو�س  امل�ساد  التطعيم  باأخذ  الراغبني  ال�سحة  وزارة  ووجهت 

»كوفيد-19«، اإىل املبادرة والت�سجيل عن طريق اخليارات التي وفرتها عرب املوقع 

الت�سجيل عرب  بالرقم 444، وكذلك  الت�سال  اأو  ال�سحة،  لوزارة  التابع  الإلكرتوين 

تطبيق جمتمع واعي.
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»بلدية �ملحرق« ت�ؤكد �لتز�مها بالرد على �ل�سكاوى يف �أ�سرع وقت
يو�سف  اإبراهيم  املحرق  بلدية  عام  مدير  اأكد 

جميع  على  الرد  يف  البلدية  التزام  على  اجلودر 

املواطنني  قبل  من  الواردة  واملالحظات  ال�سكاوى 

ملتابعتها  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  واملقيمني 

وقت  اأ�سرع  يف  ب�ساأنها  املنا�سبة  احللول  واإيجاد 

املتبعة،  البلدية  والقوانني  الأنظمة  بح�سب  ممكن 

 1192 عدد  مع  تعاملت  البلدية  اأن  اإىل  م�سرًيا 

من ال�سكاوى الواردةن وذلك يف الفرتة من يناير 

ولغاية دي�سمرب خالل العام 2020م.

واأ�سار املدير العام اإىل اأنه وبح�سب توجيهات 

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزير 

خلف،  عبداهلل  بن  ع�سام  املهند�س  العمراين 

ل�سوؤون  الوزارة  وكيل  من  حثيثة  ومبتابعة 

البلديات املهند�س حممد بن اأحمد اآل خليفة، تويل 

البلدية اهتماما كبريا مبتابعة �سكاوى ومالحظات 

التوا�سل  قنوات  خمتلف  يف  واملقيمني  املواطنني 

ال�سكاوى  عدد  اجمايل  بلغ  حيث  الجتماعي، 

النظام  عرب  البلدية  تلقتها  التي  واملالحظات 

خالل  )توا�سل(  وال�سكاوى  للمقرتحات  الوطني 

الفرتة املذكورة 876 �سكوى على مدى 12 �سهرا 

الكلي  املجموع  من   %80 اإىل  و�سلت  وبن�سبة 

لل�سكاوى الواردة.

تلقيا  الأق�سام  اأكرث  اأن  اجلودر  واأو�سح 

الرقابة  ق�سما  هما  البلدية  اإىل  الواردة  لل�سكاوى 

باإدارة  النظافة  خدمات  ومتابعة  والتفتي�س 

ال�سكاوى  ن�سبة  بلغت  حيث  الفنية،  اخلدمات 

 %79 املذكورة  الفرتة  خالل  بالق�سمني  املتعلقة 

يخ�س  فيما  اأما  �سكوى،  اإىل 726  و�سل  وبواقع 

الهاتفي  والت�سال  ال�سخ�سي  احل�سور  �سكاوى 

التوا�سل  الواردة عرب مواقع  املبا�سر واملالحظات 

بلغ  فقد  املحلية  وال�سحف  والإذاعة  الجتماعي 

جمموعها نحو 106 �سكاوى ومالحظات وبواقع 

9% على مدار العام.

ق�ة �لدفاع تخّرج دورة �أفر�د م�ستجدين

�إن�ساء منطقة جتارية �أمريكية يف �لبحرين.. وزير �لتجارة �لأمريكي:

 �لبحرين �سريك ��سرت�تيجي وجتاري مهم لل�ليات �ملتحدة
ووزارة  الأمريكية  التجارة  وزارة  اأبرمت 

مملكة  يف  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة 

لتعزيز  تهدف  تفاهم  مذكرة  اأم�س  البحرين 

التجارة الأمريكية البحرينية من خالل اإن�ساء 

منطقة جتارية اأمريكية يف مملكة البحرين.

اجلانب  من  املذكرة  بتوقيع  قام  حيث 

املتحدة  الوليات  التجارة يف  وزير  الأمريكي 

الأمريكية ويبلر رو�س، ومن اجلانب البحريني 

بن  زايد  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزير 

را�سد الزياين.

التجارة  وزير  �سرح  ال�سدد  هذا  ويف 

البحرين  مملكة  كانت  »لقد  قائاًلً:  الأمريكي 

ا  مهًمّ وجتارًيّا  ا�سرتاتيجًيّا  �سريًكا  ومازالت 

خالل  من  وذلك  الأمريكية  املتحدة  للوليات 

العملية  ا�ستقرار و�سمان �سري  املحافظة على 

ياأتي  اخلليج.  منطقة  المريكية يف  التجارية 

اللتزام  لتعزز هذا  املذكرة  التوقيع على هذه 

امل�سرتك والعالقة الوطيدة بني البلدين. وكما 

الدولية  التجارة  اإدارة  بالتزام  �سعادته  اأكد 

مملكة  مع  بالعمل  المريكية  التجارة  بوزارة 

التجارية  املنطقة  اإجناز  اأجل  من  البحرين 

الأمريكية«.

من جانبه، افاد وزير ال�سناعة والتجارة 

توافر  »اأن  الزياين:  را�سد  بن  زايد  وال�سياحة 

فر�سة  تعد  منطقتنا،  القت�سادية يف  الفر�س 

لال�ستثمار  الأمريكية  لل�سركات  مثالية 

ولتو�سيع اأعمالها من خالل املنطقة التجارية 

تفتح  و�سوف  البحرين.  مملكة  يف  الأمريكية 

العالقات  لتعزيز  اأو�سع  اآفاق  املذكرة  هذه 

ملزايا  وفقاً  البلدين  بني  امل�سرتكة  التجارية 

البحرين  مملكة  بني  احلرة  التجارة  اتفاقية 

والوليات املتحدة الأمريكية«.

هذا، ومن املتوقع اأن ي�سهم اإن�ساء املنطقة 

تعزيز  يف  اململكة  يف  الأمريكية  التجارية 

وال�سناعي  والتجاري  القت�سادي  التعاون 

البلدين  بني  الثنائية  التجارة  عجلة  ودفع 

نحو اآفاق اأبعد. كما �ستبا�سر الوليات املتحدة 

للمنطقة  الرتويج  على  البحرين  ومملكة 

للتجارة  اإقليمي  كمركز  الأمريكية  التجارية 

والتوزيع  اللوج�ستية  واخلدمات  والت�سنيع 

البحرين  مملكة  يف  الأمريكية  ال�سركات  بني 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  اأ�سواق  ويف 

وخارجها.

و�سوف ت�سمح املنطقة التجارية الأمريكية 

يف مملكة البحرين لل�سركات الأمريكية العمل 

الب�سائع  تبادل  لأن�سطة  جمهزة  مبنطقة 

اإىل  اإ�سافة  ال�ساملة،  اللوج�ستية  واحللول 

خليفة  ميناء  عرب  الت�سدير  عمليات  ت�سهيل 

وج�سر  الدويل  البحرين  ومطار  �سلمان  بن 

امللك فهد اأو عرب اأي منافذ اأخرى يتم اإن�ساوؤها 

اململكة من خالل حلول جمركية  م�ستقباًل يف 

متخ�س�سة.

هذه  توقيع  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

بني  الرا�سخة  لل�سراكة  تعزيًزا  ياأتي  املذكرة 

واللذان  البحرين،  ومملكة  املتحدة  الوليات 

املتني  التعاون  من  عريق  تاريخ  يتمتعان 

حيث  والأمني،  القت�سادي  ال�سعيدين  على 

عالقات  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأقامت 

 1971 العام  يف  اململكة  مع  دبلوما�سية 

وقامت بت�سنيف البحرين كحليف رئي�سي من 

)الناتو(  الأطل�سي  �سمال  منظمة حلف  خارج 

تعمل  ذلك،  على  عالوة   .2002 العام  يف 

املتحدة  الوليات  بني  احلرة  التجارة  اإتفاقية 

التنفيذ  حيز  دخلت  والتي  البحرين،  ومملكة 

جتارية  فر�س  خلق  على   ،2006 العام  يف 

جتارة  حجم  بلغ  كما  البلدين،  لكال  اإ�سافية 

اأمريكي  دولر  مليون  بينهما 2،45  الب�سائع 

يف العام 2019، مع 1.5 مليار دولر اأمريكي 

اإ�سافية من التجارة يف اخلدمات، وذلك ح�سب 

الإح�ساءات املعلن عنها يف نف�س العام.

�لنائب �لعام يت�سّلم �لتقرير �ل�سن�ي ل�حدة �لتحقيق �خلا�سة

رئي�س �لأمن �لعام يبحث �لتعاون

 مع �مللحق �لع�سكري �لك�يتي

رئي�س  احل�سن  ح�سن  بن  طارق  الفريق  ا�ستقبل 

الأمن العام، اأم�س العقيد الركن طيار عبدهلل عبدالرحمن 

لدى  الكويت  دولة  ب�سفارة  الع�سكري  امللحق  العقيلي 

مملكة البحرين. ومت خالل اللقاء، ا�ستعرا�س العالقات 

جمالت  وبحث  ال�سقيقني  البلدين  بني  القائمة  الثنائية 

من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  الأمني،  والتن�سيق  التعاون 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

لالأفراد  دورة  تخريج  حفل  البحرين  دفاع  بقوة  اأقيم 

امل�ستجدين باإحدى وحدات قوة دفاع البحرين، بح�سور اللواء 

هيئة  رئي�س  م�ساعد  خليفة  اآل  را�سد  بن  علي  ال�سيخ  الركن 

الأركان للقوى الب�سرية.

احلكيم  الذكر  من  عطرة  اآيات  بتالوة  احلفل  وا�ستهل 

بعدها القيت كلمة بهذه املنا�سبة واإيجاز عن الدورة ومراحل 

وتطبيقات  نظرية  مواد  من  عليها  ا�ستملت  التي  التدريب 

للم�ساة  ميدانًيا  ع�سكرًيا  ا  عر�سً اخلريجون  وقدم  عملية، 

وعددا من التطبيقات العملية.

بن  علي  ال�شمالية  املحافظة  حمافظ  نقل 

ال�شيخ عبداحل�شني الع�شفور تعازي وموا�شاة 

الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة 

وزير الداخلية اإىل عائلة الفقيدة الطفلة زهراء 

حممد �شادق من قرية الدراز، والتي تعر�شت 

اأ�شفر عن  املا�شي  الأحد  يوم  مروري  حلادث 

وفاتها. ولدى لقائه بذوي الطفلة، دعا حمافظ 

ال�شمالية اهلل عز وجل اأن يتغمد الطفلة بوا�شع 

اأهلها  ويلهم  جناته،  ف�شيح  وي�شكنها  رحمته 

اأعرب  جانبهم،  من  وال�شلوان.  ال�شرب  جميل 

ذوو الطفلة عن بالغ �شكرهم وعظيم امتنانهم 

ولفتته  الداخلية  وزير  وموا�شاة  تعازي  على 

الإن�شانية، متوجهني بال�شكر ملحافظ املحافظة 

ال�شمالية على زيارته وموا�شاته لهم.

ويبلر رو�سوزير التجارة

د. ع�سرت ح�سني ت�ؤكد على �أهمية �للتز�م بالإجر�ء�ت �لحرت�زية
غلوم  ع�سرت  الدكتورة  اأكدت 

يف  العائلة  طب  ا�ست�سارية  ح�سني 

التزام  اأهمية  على  ال�سحة  وزارة 

بالتعليمات  املجتمع  اأفراد  كافة 

والقرارات  الحرتازية  والإجراءات 

الطبي  الوطني  الفريق  عن  ال�سادرة 

واجلهات  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

من  للحد  تهدف  والتي  العالقة  ذات 

انت�سار فريو�س كورونا كوفيد-19. 

اجلميع  التزام  ب�سرورة  منوهًة 

الوقائية  والإر�سادات  بالتعليمات 

معايري  على  احلفاظ  ب�ساأن  ال�سادرة 

التجمعات  ومنع  الجتماعي  التباعد 

واخت�سارها على الأ�سرة الواحدة يف 

املنزل واملحيط الجتماعي يف النطاق 

املعتاد واملحدود، والأماكن اخلارجية 

للوقاية  وذلك  املغلقة؛  بدل  املفتوحة 

بني  انت�ساره  وتفادي  الفريو�س  من 

املخالطني من اأفراد املجتمع.

ع�سرت  الدكتورة  �سّددت  كما 

اأهمية  على  ت�سريحها  خالل  ح�سني 

التقيد بجميع الإر�سادات جتنًبا لزيادة 

عادت  التي  القائمة  احلالت  عدد 

خالل  من  وذلك  موؤخراً  الرتفاع  اإىل 

�سحة  ل�سمان  املبذولة  اجلهود  دعم 

واملقيمني  املواطنني  كافة  و�سالمة 

الحرتازية،  بالإجراءات  باللتزام 

قد  احلالت  من  العديد  اأن  موؤكدًة 

تكون حاملة للفريو�س ولكن ل تظهر 

الختالط  اأن  كما  اأعرا�س  اأية  عليها 

بها ي�سكل خطرا على �سحة و�سالمة 

املجتمع.

ارتداء  اأهمية  اإىل  واأ�سارت 

الكمامات واأقنعة الوجه وغ�سل الأيدي 

وال�سابون  باملاء  منتظمة  ب�سورة 

وموا�سلة تعقيم الأ�سطح والتي تعترب 

من العوامل الأ�سا�سية والأهم للوقاية 

ومكافحته،  الفريو�س  من  واحلماية 

بالقرب  التواجد  جتنب  مراعاة  مع 

يعـــانون  الذين  الأ�سخــا�س  من 

كامنــة  �سحيــة  ظروف  مــن 

اإل  اخلــروج  وعدم  الــ�سن  وكبار 

والت�سال  املعي�سة،  لل�ســرورات 

على الرقــم 444 يف حــالة ال�سعور 

لالإ�ســابة  حمتملة  اأعــرا�س  باأي 

بفريو�س كورونا.

ف�سل  بن  علي  الدكتور  ا�ستقبل 

حممد  اأم�س،  العام،  النائب  البوعينني 

املحامي  باأعمال  القائم  الهزاع  خالد 

اخلا�سة،  التحقيق  وحدة  رئي�س  العام 

الذي قدم للنائب العام التقرير ال�سنوي 

اخلا�سة  التحقيق  بوحدة  اخلا�س 

الوحدة  باأعمال  بياًنا  واملت�سمن 

واإجنازاتها خالل العام املن�سرم 2020.

اللقاء  هذا  يف  العام  النائب  واأ�ساد   

بالدور الذي تقوم به الوحدة يف حماية 

العدالة  منظومة  �سمن  الإن�سان  حقوق 

اجلنائية، ومبا�سرتها مهامها با�ستقاللية 

واملبادئ  القانون  اأحكام  مع  اتفاًقا  تامة 

ال�سلوكية  باملدونات  والتزامها  الدولية، 

ال�سلة  ذات  والدولية  الوطنية  واملهنية 

بعملها، ف�سالً عن احلر�س على تطوير 

املتخ�س�سة مهنًيا، وعلى توفري  �سعبها 

كل ال�سمانات القانونية والإجرائية فيما 

تبا�سره من حتقيقات.

باأعمال  القائم  اأو�سح  جانبه  من   

باأن  اخلا�سة  التحقيق  وحدة  رئي�س 

التقرير  بت�سلم  العام  النائب  تف�سل 

ال�سنوي اخلا�س بالوحدة ياأتي يف اإطار 

امل�ستمر  ودعمه  الوحدة  اأعمال  متابعته 

لها كي ت�سطلع باخت�سا�ساتها ب�سفافية 

ونزاهة وا�ستقاللية.

حمافظ �ل�سمالية ينقل تعازي 

وزير �لد�خلية لعائلة �لطفلة »زهر�ء«

ع�شرت ح�شني



05حمليات www.alayam.com

الأربعاء 29 جمادى الأوىل  1442 ـ العدد 11603 

Wednesday 13th January 2021 - No. 11603

الربوفي�سور العايل: اجلائحة عّززت

 من اهتمام املجتمع بالدرا�سة اجلامعية

الأهلية الربوفي�سور  اأ�ساد رئي�س اجلامعة 

من  احلكيمة  القيادة  تقّدمه  العايل مبا  من�سور 

العام  بجناحيه  التعليم  لقطاع  وموؤازرة  دعم 

الدور  على  نف�سه  الوقت  يف  مثنًيا  واخلا�س، 

الذي ي�سطلع به جمل�س التعليم العايل واأمانته 

و�سيانته  اجلامعي  التعليم  تطوير  يف  العامة 

ويوؤهلها   2030 البحرين  روؤية  مع  يتفق  مبا 

امل�ستوى  على  مرموًقا  تعليمًيا  موقًعا  لتتبواأ 

الدويل والإقليمي.

اجلامعة  باأن  العايل  الربوفي�سور  وقال 

هدف  اأجل  من  اإمكانياتها  كل  ت�سخر  الأهلية 

واحد وهو تخريج مبدعني واأكفاء ل�سوق العمل 

وقبل ذلك مواطنني �ساحلني وفاعلني، يتحلون 

العزيز  لوطنهم  ــولء  وال النتماء  مب�ساعر 

نف�سه  الوقت  يف  منوًها  احلكيمة،  وقيادتهم 

باهتمام املجتمع البحريني بالدرا�سة اجلامعية 

يف  اجلامعيني  الطلبة  انتظام  يوؤكده  ما  وهو 

معها  وتاأقلمهم  التفاعلية  الإلكرتونية  الدرا�سة 

الطلبة  من  لأعداد  الأهلية  اجلامعة  وا�ستقطاب 

الطلبة  من  جيد  عدد  بينهم  من  امل�ستجدين 

املتفوقني واملبدعني. 

فتح  عن  الأهلية  اجلامعة  اأعلنت  وقــد 

البكالوريو�س  برامج  جميع  يف  القبول  باب 

الطلبة  لقبول  ــوراه  ــت ــدك وال واملاج�ستري 

العام  من  الثاين  الدرا�سي  للف�سل  امل�ستجدين 

امكانية  تتاح  حيث   ،2021 /2020 الدرا�سي 

املواد  وت�سجيل  القبول  اإجــراءات  جميع  انهاء 

متكاملة  الكرتونية  م�ساندة  و�سمن  الكرتونًيا 

معايري  تراعي  فيما  اأمورهم،  واأولياء  للطلبة 

وامل�ستوى  القبول  ب�سروط  تت�سل  اإ�سافية 

املاج�ستري  ــج  ــربام ل للمتقدمني  العلمي 

والدكتوراه.

د. النعيمي ي�سارك مبهرجان

 اللغـــة العربية يف »ابتدائيـــة قاليل«

النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأكد 

تعمل  الوزارة  اأن  والتعليم  الرتبية  وزير 

با�ستمرار على الرتقاء بعملية تعليم وتعلم 

الدرا�سية،  املراحل  العربية يف جميع  اللغة 

الهوية  حفظ  يف  اأهميتها  منطلق  من  وذلك 

باأمتها  املعتزة  ال�سخ�سية  وبناء  العربية، 

الكرمي،  القراآن  لغة  وكونها  وثقافتها، 

ولرتباط  زاخر،  واأدبي  فكري  تراث  وذات 

اإجادة تعلمها بتح�سني اأداء الطلبة يف �سائر 

تطوير خمرجات  وبالتايل  الدرا�سية،  املواد 

التعليم.

يف  م�ساركته  لدى  الوزير،  واأ�ساف 

الذي  الفرتا�سي،  العربية  اللغة  مهرجان 

للبنني،  البتدائية  قاليل  مدر�سة  نظمته 

العربية  اللغة  »جماميع  �سعار  حتت 

يف  الــوزارة  جهود  اأن  ترف«،  اأو  �سرورة 

هذا املجال ت�سمل التطوير امل�ستمر للمناهج 

التدري�س،  وا�سرتاتيجيات  الدرا�سية 

وتعزيز متهني املعلمني، وتخ�سي�س مراكز 

معرفة  ومراكز  التعلم،  مل�سادر  مدر�سية 

املتنوعة،  الطالبية  الأن�سطة  وتنفيذ  عامة، 

الداعمة  التطويرية  امل�سروعات  وا�ستحداث 

للجهود املبذولة يف هذا املجال، ومن اأهمها 

�سمن  للقراءة  يومية  ح�س�س  تخ�سي�س 

اجلدول املدر�سي، اإ�سافة اإىل الهتمام بدمج 

هذه  وتعلم  تعليم  عملية  يف  التكنولوجيا 

اللغة.

الوزارة  قدمته  ما  اأن  الوزير  واأ�ساف 

يف  اأ�سهم  قد  الأم  اللغة  تطوير  جمال  يف 

مملكة  بها  تفتخر  م�سرفة  اإجنازات  حتقيق 

البحرين، ول �سيما ما احل�سول على املركز 

الأول عربيا يف الختبارات الدولية لقيا�س 

التقدم يف مهارات القراءة »بريلز«، واملراكز 

العربي  القراءة  م�سابقة حتدي  املتقدمة يف 

مبختلف دوراتها، والتي متيزت فيها اململكة 

وخا�سة  وطلبتها،  مدار�سها  �سعيد  على 

ح�سول مدر�سة بحرينية على املركز الأول 

األف   41 على  متفوقة  الثانية،  الدورة  يف 

مدر�سة م�ساركة، وفوز طلبتنا باملركز الأول 

يف اخلطابة بجمهورية م�سر العربية.

85 مرًتا مربًعا م�ساحة مكتب الوزير.. الدليل املايل:

موافقة »البلديات« على خمططات املكاتب و�سراء »الأثاث«

�سارة جنيب:

املــالــيــة  وزارة  ـــــادت  اأف

يجب  باأنه  الوطني  والقت�ساد 

احل�سول  احلكومية  اجلهة  على 

وزارة  من  امل�سبقة  املوافقة  على 

البلديات  ــوؤون  و�ــس الأ�ــســغــال 

اعتماد  قبل  العمراين  والتخطيط 

ت�سميم  اإعادة  اأو  ت�سميم  خمطط 

كانت  اإذا  احلكومية  املكاتب 

لالأعمال  التقديرية  التكلفة 

مبلغ 25  تتجاوز  بذلك  املرتبطة 

تقدمي  يتم  اأن  على  دينار،  األف 

تقل  ل  فرتة  خالل  املوافقة  طلب 

عن 90 يوًما من تاريخ املناق�سة.

الدليل  خالل  من  واأو�سحت 

مراعاة  »مع  اأنــه  املوّحد  املــايل 

احتياجات مكاتب الإدارة العليا يف 

اجلهة احلكومية، يجب اأن تكون 

لالأغرا�س  تخ�س�س  التي  املباين 

تكون  بحيث  م�سممة،  ــة  الإداري

�ست�ستغل  التي  امل�ساحات  فيها 

مفتوحة،  للموظفني  كمكاتب 

�سقق  اأو  غرف  اإىل  مق�سمة  وغري 

تق�سيمات  اأو  ــدران  ج تف�سلها 

بال�ستغالل  ي�سمح  ما  ثابتة، 

الهدر يف  ويقلل  للم�ساحة  الأمثل 

املوارد احلكومية ويحقق املرونة 

عدم  ويجب  الت�سميم،  اإعادة  يف 

اأو  ملكاتب  املــرافــق  تخ�سي�س 

بالإمكان  اإدارات معّينة متى كان 

من  م�سرتك  ب�سكل  ا�ستخدامها 

اإدارة، مع  اأو  اأكرث من مكتب  قبل 

مراعاة متطلبات العمل«.

اأنه  الدليل  بنّي  وتف�سيلًيا، 

التعاقد  بعدم  ــزام  ــت الل يجب 

ا�ستئجار  اأو  �سراء  اأو  لإن�ساء 

تزيد  مب�ساحة  حكومية  مكاتب 

وهي  املــحــددة،  ال�سقوف  على 

 60 للوزير،  مربًعا  مــرًتا   85

للوكيل   50 للوكيل،  مربًعا  مرًتا 

امل�ساعد، 25 مرًتا مربًعا للمدير، 

مرًتا  و16  الق�سم،  لرئي�س   20

فيما  املجموعة،  لرئي�س  مربًعا 

املفتوحة  املكاتب  م�ساحة  تبلغ 

جمموعة  رئي�س  من  اأقل  هم  ملن 

املكتب  كان  اإذا  مربعة  اأمتار   4

اإذا  مربعة  اأمتار  و10  مفتوًحا، 

كان املكتب مغلًقا.

اأ�سار  بالأثاث،  يتعلق  وفيما 

اأن يتم جتهيز املكاتب  اإىل  الدليل 

احلاجة  على  بناًء  احلكومية 

طبيعة  تتطلبها  التي  الفعلية 

عمل اجلهة احلكومية، ول يجوز 

بغر�س  الأثاث  من  كميات  �سراء 

تخزينها ل�ستخدامات م�ستقبلية، 

احلكومية  اجلهات  على  ويجب 

النظر يف اإعادة ا�ستخدام الأجهزة 

لتجهيز  احلايل  املكتبي  والأثاث 

البحث  قبل  اجلــديــدة  املكاتب 

يجوز  ول  اأخــرى،  خيارات  عن 

ا�ستبعاد وا�ستبدال الأثاث ولوازم 

قبل  احلكومية  اجلهات  مكاتب 

واإذا  الفرتا�سي،  عمرها  نهاية 

كان الأ�سل ما زال يف حالة ت�سمح 

باإعادة ا�ستخدامه.

عند  يجب  ــه  اأن اإىل  ولفت 

جتهيز وتاأثيث املكاتب احلكومية 

الأق�سى  واحلــد  بنوع  اللتزام 

ل�سعر الأثاث امل�سموح به، ح�سب 

امل�ستوى الوظيفي ل�ساغل املكتب.

مع  فاإنه  الدليل،  وبح�سب 

ــام  ــاة الــ�ــســروط والأحــك ــراع م

لالأ�سعار  الق�سوى  واحلـــدود 

ة  املحّددة، ت�سدر ال�سلطة املخت�سّ

يف اجلهة احلكومية قراًرا تنظيمًيا 

الأثاث  قطع  ونوع  عدد  لتحديد 

املوظفني،  ملكاتب  �س  تخ�سّ التي 

الأثاث  واأ�سكال جتهيزات  واألوان 

التوحيد  مراعاة  مع  والديكور، 

والتنا�سق يف الألوان والت�سميم.

ق�ست ب�سجنهم من �سنة اإىل ثالث.. واألف دينار لوقف التنفيذ

املحكمة تدين 3 اأطباء يف حادثة وفاة التواأم وتربئ املمر�سة

واجلهات  الــوزارات  نيابة  رئي�س  قال 

اجلنائية  ال�سغرى  املحكمة  باأن  العامة 

اأطباء  اأم�س مبعاقبة ثالثة  اأ�سدرت حكمها 

و�سنة  لالأول  �سنوات  ثالث  ملدة  باحلب�س 

دينار  األف  وكفالة  والثالث  للثاين  واحدة 

اإليهم من  لوقف التنفيذ لكل منهم ملا ن�سب 

مبا  اإخاللً  التواأمني  وفاة  ت�سببهم خطاأ يف 

وبرباءة  مهنتهم،  اأ�سول  عليهم  تفر�سه 

املمر�سة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بالًغا من 

والد التواأمني حديثي الولدة باأن املخت�سني 

�سلموه  الطبي  ال�سلمانية  م�ست�سفى  يف 

التواأمني على اأنهما متوفيان فيما تبني له يف 

املقربة اأنهما على قيد احلياة فقام باإعادتهما 

اأكدوا  والذي  امل�ست�سفى  ذات  اإىل  مبا�سرة 

املولودتني ما زالت على قيد  اإحدى  باأن  له 

اأنها  اإل  الإنعا�س  لغرفة  نقلها  ومت  احلياة 

فارقت احلياة يف وقت لحق.

فور  التحقيق  النيابة  با�سرت  وقد   

لتقرير  الفنية  اللجنة  البالغ وندبت  تلقيها 

مهنة  ملزاويل  والأخالقية  املهنية  الأخطاء 

الهيئة  قبل  من  امل�سكلة  الب�سري  الطب 

ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

للكادر  امل�سوؤوليات  اإىل حتديد  انتهى  الذي 

و�سع  حالة  على  اأ�ــســرف  ــذي  ال الطبي 

و�سعهما،  اإثر  معهما  والتعامل  التواأمني 

ال�سرعي  الطبيب  اإليه  تو�سل  عما  ف�سالً 

مكتملي  غري  التواأمني  اأن  العامة  بالنيابة 

احلياة  فيهما  ولدا  وقد  الرحيمة  الأ�سهر 

تعترب  ولدتهما  واأن  تنف�ًسا جزئًيا  وتنف�سا 

حالة طارئة نظًرا ل�سغر عمرهما الرحمي، 

على  نقلهما  ي�ستلزم  كان  الأمــر  هذا  واأن 

الفور اإىل الرعاية الق�سوى طاملا كانتا على 

قيد احلياة، واأن عدم نقلهما على الفور اإىل 

لإنقاذ  الفر�سة  فوت  قد  الق�سوى  الرعاية 

حياتهما. 

التواأمني  والدي  لأقوال  ا�ستمعت  كما 

وع�سو  رئي�س  ــوال  واأق الواقعة  و�سهود 

من  طبيب  اإىل  وكذلك  املنتدبة  باللجنة 

الذي  التخ�س�س  املعتمدة يف  ذوي اخلربة 

ت�سمنه  فيما  وذلك  اللجنة  به  ا�ستعانت 

اأع�ساء  م�سوؤولية  اأثبت  والــذي  التقرير 

احلالة  مع  تعامل  ــذي  ال الطبي  الكادر 

لإخاللهم بواجباتهم املتمثلة يف عدم قيامهم 

بفح�س التواأمني للتثبت من مظاهر احلياة 

طبية  رعاية  من  يلزم  ما  واتخاذ  فيهما 

الكادر  اأع�ساء  ا�ستجوبت  كما  نحوهما، 

الطبي الذي تناوبوا على التعامل من حالة 

الأم والتواأمني.

واأ�سار رئي�س النيابة اإىل اأن التحقيقات 

انتهت يف �سوء تقرير اللجنة الفنية لتقرير 

مهنة  ملزاويل  والأخالقية  املهنية  الأخطاء 

الهيئة  قبل  من  امل�سكلة  الب�سري  الطب 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية، 

ال�سرعي،  الطـبيب  تقرير  اإليه  خل�س  وما 

ثم  ومن  املتــهمني  م�سوؤولية  ثبــوت  اإىل 

اجلنائية  للمحاكمة  بتقديــمهم  ــرت  اأم

عما  ومعاقبتهم  باإدانتهم  املحــكمة  فق�ست 

اأ�سند اإليهم.

م�سوؤول مكتب �سوؤون البحرينيني

 يف بريوت اأحمد العيتاين يف ذّمة اللـه

متام اأبو�سايف:

اأم�س الثالثاء امل�سوؤول  غّيب املوت 

بريوت  يف  البحرين  مملكة  �سفارة  يف 

�سابًقا، وم�سوؤول مكتب ت�سريف �سوؤون 

العيتاين  اأحمد  بريوت  يف  البحرينيني 

اإ�سابته  اإثر  عاًما   80 يناهز  عمر  عن 

بفريو�س كورونا »كوفيد-19«.

�سفارة  يف  عمل  قد  كان  العتياين 

العام  يف  افتتاحها  بعد  البحرين 

العالقات  مهام  تــوىّل  حيث   ،1971

لدى  البحري  �سفري  كان  حني  العامة، 

بريوت ال�سفري علي املحرو�س، ومن ثم 

اأغلقت  ان  اىل  بهلول،  حممود  ال�سفري 

الإ�سرائيلي،  الجتياح  اثر  ال�سفارة 

اللبنانية  الهلية  احلــرب  وانـــدلع 

الثانية يف العام 1982.

الفقيد  انتقل  الثمانينات،  يف 

العا�سمة  اململكة يف  �سفارة  للعمل يف 

ال�سورية دم�سق، حني كان ي�سغل مهام 

�سفري البالد لدى �سوريا ال�سفري حممد 

عامني  العتياين  ق�سى  حيث  املحميد، 

بريوت  اىل  بعدها  ليعود  دم�سق  يف 

اعمال  ت�سريف  مكتب  اإدارة  ويتوىل 

�سوؤون البحرينيني يف بريوت.

عرف عن الفقيد خدمته وم�ساعدته 

للجالية البحرينية ب�سكل عام، والطلبة 

التحديات  كافة  رغم  خا�س،  ب�سكل 

التي كانت تفر�سها الحداث ال�سيا�سية 

على  لبنان  �سهدتها  التي  والع�سكرية 

مدار 50 عاًما املا�سية.

 - لولدين  اأًبــا  العيتاين  اأن  يذكر 

�سليمان ووائل - وكان قد عانى موؤخًرا 

ي�ساب  اأن  قبل  الكلى  يف  متاعب  من 

بـ»فريو�س كورونا«، وينتقل على اإثره 

اإىل جوار ربه.

�سّرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث 

مكافحة  �سرطة  ــاأن  ب اجلنائية  والأدلـــة 

الجتار بالب�سر وحماية الآداب العامة ويف 

اإطار قيامها بتنفيذ مهامها بتطبيق القانون 

ومكافحة اجلرمية، متكنت من القب�س على 

 29 بني  اأعمارهم  ترتاوح  اآ�سيويني  اأربعة 

اإثر قيامهم بت�سنيع وبيع املواد  و33 عاًما 

امل�سكرة.

واأو�سح باأنه فور تلقي الإدارة ملعلومات 

عمليات  ال�سرطة  با�سرت  ال�ساأن،  بهذا 

اأ�سفرت عن حتديد  البحث والتحري والتي 

هويات املذكورين والقب�س عليهم متلب�سني، 

وبحوزتهم كمية من املواد امل�سكرة. 

العامة  الإدارة  عــام  مدير  ــار  ــس واأ�

للمباحث والأدلة اجلنائية اإىل اأنه مت حتريز 

كافة  واتخاذ  عليها،  والتحفظ  امل�سبوطات 

الإجراءات القانونية الالزمة متهيداً لإحالة 

الق�سية اإىل النيابة العامة.

القب�ض على 4 اآ�سيويني بت�سنيع وبيع املواد امل�سكرة

الربوفي�صور من�صور العايل

املرحوم اأحمد العيتاين

خالل حفل تكرمي اجلهات الداعمة واملتعاونة يف خمتلف الفعاليات.. حمافظ اجلنوبية:

 تعزيز ال�سراكة مع القطاعني العام واخلا�ض واجلهات الأهلية

بن  علي  بن  خليفة  ال�سيخ  �سمو  ح�سر 

املحافظة اجلنوبية  اآل خليفة حمافظ  خليفة 

حفل التكرمي ال�سنوي الفرتا�سي، الذي اأقيم 

الداعمة  للجهات  املرئي،  الت�سال  تقنية  عرب 

الفعاليات واملبادرات  واملتعاونة يف خمتلف 

خالل العام 2020، والذي اأقامته املحافظة، 

وذلك بح�سور العميد عي�سى ثامر الدو�سري 

ال�سباط  كبار  من  وعدد  املحافظ،  نائب 

وامل�سوؤولني من خمتلف القطاعات احلكومية 

واخلا�سة والأهلية.

حمافظ   �سمو  األقى  احلفل،  م�ستهل  ويف 

اجلنوبية كلمة اأ�ساد خاللها بالتعاون الوثيق 

النهج  يرتجم  والذي  القطاعات،  خمتلف  مع 

والتعاون  املجتمعية،  لل�سراكة  الرا�سخ 

اجلوانب  مبختلف  الرتقاء  يف  الالحمدود 

والتنموية  والأمنية  واخلريية  الجتماعية 

مبناطق املحافظة كافة، والتي تلبي تطلعات 

الأهايل، وذلك يف ظل رعاية واهتمام ح�سرة 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ومتابعة  ودعم 

رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

املحافظة  اأن  املحافظ  �سمو  اأكد  كما 

الإجنازات  من  العديد  �سهدت  اجلنوبية 

يف  والتنموية  احل�سارية  واملكت�سبات 

املجال  مقدمتها  يف  وياأتي  املجالت،  خمتلف 

الأمني، مو�سًحا �سموه اأن املحافظة اجلنوبية 

مع  املجتمعية  ال�سراكة  تعزيز  يف  م�ستمرة 

الأهلية،  واجلهات  واخلا�س  العام  القطاعني 

را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  لتوجيهات  تنفيًذا 

الداخلية، لإطالق  اآل خليفة وزير  بن عبداهلل 

الأهايل  خلدمة  الهادفة  واملبادرات  الربامج 

يف  والتطوير  التنمية  جهود  يدعم  ومبا 

املحافظة اجلنوبية.

واأ�سار �سموه اإىل اأن امل�سي يف تعزيز نهج 

اأولويات  من  املجتمعية  وال�سراكة  التوا�سل 

الأدوات  اأحد  باعتباره  املحافظة  يف  العمل 

الجتماعية  باجلوانب  الرتقاء  يف  املهمة 

والأمنية والتنموية، حيث اإن م�ستوى التميز 

والبداع الذي متيزت به الأن�سطة والفعاليات 

اأجنزته  الذي  اجلهد  يعك�س   2020 عام  يف 

على  احل�سول  خالل  من  اجلهات،  خمتلف 

املحافظة  وتقدمي  اجلوائز،  من  العديد 

اأمنوذًجا فريًدا يف التحول الرقمي والتوا�سل 

وتلبية  اآرائهم  لتلقي  الأهايل  مع  الإلكرتوين 

املنوعة،  الذكية  املن�سات  عرب  احتياجاتهم 

يف  التقنية  لالأ�ساليب  الأمثل  وال�ستثمار 

الفرتا�سية  الفعاليات  من  �سل�سلة  تنظيم 

والتي بلغت اأكرث من 76 فعالية طوال العام.

على  الفرتا�سي  احلفل  ا�ستمل  وقد 

اإجنازات  يوثق  ق�سري  لفيلم  مرئي  عر�س 

الرائدة  املجــتمعية  وال�سراكــة  املحافظة 

التي  وامل�ساريع  اجلــهات،  جميع  مع 

مــع جميع  والتعــاون  بالــتن�سيق  اأقيمــت 

القطاعــات يف العام 2020.

ال�صيخ خليفة بن علي

 والد التواأمني اأمام قربهما
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مقرتح لإعف�ء الطلبة الدار�سني ب�خل�رج من ر�سوم فح�ص »كوفيد-19«

ملاذا ل يتم اإعفاء الطلبة الذين يدر�شون باخلارج 

من دفع ر�شوم فح�س فريو�س كورونا )كوفيد-19( 

وهم عماد الوطن، ويغرتبون من اأجل رفع حت�شيلهم 

وطنهم  ويخدمون  النهاية  يف  ليعودون  الدرا�شي 

الغايل؟

ننا�شد من �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

قد  بكرمه  �شموه  اأن  ا  القرار، خ�شو�شً النظر يف هذا 

هم بالعفو من دفع الر�شوم؛ حلر�شه الدائم على  خ�شّ

يف  عالية  بهمم  ينه�شوا  لكي  وم�شاعدتهم  ال�شباب 

�شبيل تطوير بلدنا احلبيبة.

الأجنبي املقيم يف مملكتنا ي�شتطيع اإجراء الفح�س 

الإعفاء  ي�شتحقون  والبحرينيون  مادي،  مقابل  دون 

يف اأثناء عودتهم للوطن، فاأنا اأب لبنتني تدر�شان يف 

اخلارج وعند عودتهما �شوف يكلفني اإجراء الفح�س 

لذلك  ال�شفر،  تذاكر  تكلفة  اإىل  بالإ�شافة  ديناًرا،   80

اأتقدم مبقرتحي املتوا�شع هذا، ول�شموكم وافر ال�شكر 

هذه  يفرح  قرار  �شّن  منكم  راجًيا  العرفان،  وجزيل 

الثلة من جنود العلم.

البي�ن�ت لدى املحرر

من��سدة لوزير الإ�سك�ن للح�سول على وحدة �سكنية

احلمر،  يعقوب  بن  با�شم  الإ�شكان  وزير  املهند�س 

الوطن  هذا  ربوع  يف  ترعرع  فمن  م�شاعدتي،  اأمتنى 

العزيز وتنعم بخرياته الوا�شعة ل يجد اإل اأن يتوجه 

بال�شكر هلل على نعمه التي ل تعد، واأن يهتف بالعرفان 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  جاللة  النه�شة  هذه  لباين 

خليفة، حفظه اهلل ورعاه، واإىل احلكومة الر�شيدة على 

ينعم  اأن  اأجل  من  تبذله  ما  كل  يف  املخل�شة  جهودها 

الكرمية  باحلياة  الوطن  هذا  اأر�س  على  مواطن  كل 

والعي�س الهنيء.

ومن هذا املنطلق، ل ي�شعني اإل اأن اأتوجه ب�شكواي 

يقف  ومازال  وقف  من  خري  واأنتم  �شعادتكم  اإىل  هذه 

اإذ  العي�س،  ظروف  به  ع�شفت  من  لكل  و�شنًدا  عوًنا 

اإنني مواطنة بحرينية مطلقة واأم لطفلتني )7 �شنوات 

و3 �شنـوات(، تقدمت بطلب ق�شيمـة �شكنية يف موقع 

ويتم  متكّررة،  مرات   5 الإلكرتوين  الإ�شكان  وزارة 

رف�س طلبي يف كل مرة -بعد اكتمال �شهر-، مع العلم 

باأن اأوراقي جميعها مكتملة ح�شب متطلبات الوزارة، 

�شالحية  انتهاء  بحّجة  اأو  الإقرار  توقيع  عدم  بحّجة 

التوافق  خطاب  اإرفاق  عدم  بحّجة  اأو  الراتب  ك�شف 

باأنني  علًما  اأطفايل،  بح�شانة  يق�شي  الذي  الأ�شري 

اإىل جميع  اأرفق بكل مرة ك�شف راتب جديد بالإ�شافة 

املتطلبات، ولكن دون جدوى. 

ة  املخت�شّ للجهات  املراجعات  من  الكثري  وبعد 

واإعادة  البحرين  توا�شل  موقع  على  ال�شكوى  وتقدمي 

هذه  بعد  �شعادتكم،  جمدًدا.  رف�شه  مت  الطلب،  تقدمي 

الذي  املتكّرر  والرف�س  والت�شويف  والتاأجيل  املماطلة 

البحرينية  والقوانني  الوا�شحة  التعليمات  ينايف 

ثم  باهلل  اأمل  وكلي  اأنا�شدكم  فاإين  كمواطنة،  وحقوقي 

بكم اأن تدعموين وت�شاندوين يف املوافقة على طلبي هذا 

وقت ممكن،  اأقرب  �شكنية يف  ق�شيمة  على  باحل�شول 

�شعبة،  معي�شية  ظروف  يف  نعي�س  وابنتّي  اإنني  اإذ 

ول  بالإيجار  �شغرية  �شقة  يف  حالًيا  نقطن  فنحن 

ال�شبل  بي  �شاقت  فقد  املعي�شية،  متطلباتنا  تفي  تكاد 

واأ�شبح و�شعي يف هذه ال�شقة يزداد �شعوبة مع قرب 

بلوغ ابنتي �شن املراهقة واحتياجها اإىل اخل�شو�شية، 

با�شتئجار  يل  ي�شمح  ل  املادي  و�شعي  اأن  اإىل  اإ�شافة 

�شكن اآخر خا�س بي وبابنتّي.

البي�ن�ت لدى املحرر

 ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء 

اأن��سد يدكم الكرمية مل�س�عدتي

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

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظكم اهلل ورعاكم، اأتقدم 

لكم راجية من اهلل ومنكم النظر يف حالتي والأمر باحل�شول 

على الدعم املادي، وذلك ب�شبب عدم وجود م�شدر دخل اعتمد 

عليه يف معي�شتي، اإذ اإين البنة الوحيدة من دون اإخوة من 

نف�س الأم والأب. وقد تويف والدي يف عام 2014، اأما والدتي 

فهي متزوجة من عربي اجلن�شية وتعي�س خارج اململكة. لقد 

تزوجت بعد وفاة والدي ولكني انف�شلت يف عام 2019، بعدها 

حاولت العمل لأنفق على نف�شي، وتقدمت بطلب للح�شول على 

قر�س �شخ�شي يف اأثناء فرتة عملي ل�شراء �شيارة، ولكن مت 

اإنهاء عقد العمل معي بعد تعّر�شي حلادث �شيارة يف الثالث 

من اأغ�شط�س يف 2019، واأ�شبت يف احلادث بك�شر م�شاعف 

يف يدي، وب�شبب هذا احلادث خ�شعت اىل عمليتني جراحيتني 

ومت و�شع �شفائح دائمة خوًفا من حدوث اإعاقة دائمة فيها، 

وقدم الطبيب املعالج ن�شائح متنعني من الأعمال ال�شاقة اأو 

رفع الأ�شياء الثقيلة مع العالج الطبيعي امل�شتمر، علًما باأن 

اأمينة �شندوق يف حمل جتاري، وقد قدمت  وظيفتي كانت 

ومت  كمطلقة،  الدعم  لطلب  الجتماعية  ال�شوؤون  اىل  ر�شالة 

رف�شها، وقدمت اىل املوؤ�ش�شة امللكية لالعمال الإن�شانية ومل 

يتم قبويل لأن لي�س لدي اأطفال، وتوا�شلت مع املجل�س الأعلى 

ا مت الرف�س لل�شبب نف�شه، لذا اأمتنى من �شموكم  للمراأة واأي�شً

تفهم و�شعي بالكامل وم�شاعدتي للح�شول على دخل مادي 

اأ�شتطيع العي�س منه واأ�شد الديون املرتاكمة علّي، فكما ذكرت 

يف الأعلى باأين يتيمة ولي�س لدي معيل.

البي�ن�ت لدى املحرر  

اأن��سد رئي�ص ديوان ويل العهد

 رئي�ص جمل�ص الوزراء توظيف ابني

اأنا اأب لبن م�شاب مبر�س ال�شكلر، ح�شلت على تو�شية 

من �شمو الأمري الراحل خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س 

الوزارات،  اإحدى  يف  توظيفه  ب�شاأن  اهلل،  رحمه  الوزراء، 

هذه  واأرفقت  املدنية  اخلدمة  ديوان  اإىل  باأوراقه  وتقدمت 

الت�شال بي  اليوم مل يتم  اإىل  اأوراقه، ولكن  التو�شية مع 

ب�شاأن توظيفه، وديوان اخلدمة املدنية ي�شعون ا�شم ابني 

دون  ومن  ال�شحية  حلالته  مراعاة  دون  من  القوائم  يف 

بن  الأمري خليفة  �شمو  من  ال�شامية  التو�شية  اإىل  الإ�شارة 

�شلمان رئي�س الوزراء، رحمه اهلل، لذلك اأنا�شد رئي�س ديوان 

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

العهد رئي�س جمل�س الوزراء النظر يف طلب ابني، والعمل 

مبا اأو�شى به الأمري الراحل رحمه اهلل.

البي�ن�ت لدى املحرر

ق�سيتي ع�لقة يف املح�كم

منذ 5 اأعوام ومل حتل اإىل اليوم

رفعت ق�شية على اأحد الأ�شخا�س الذي قام بال�شتدانة 

اإذ قام با�شتدانة مبلغ قدره 10  بالقليل،  مني مببلغ لي�س 

اآلف دينار مني، وذلك قبل 5 اأعوام، وقمت بتوكيل حمامية 

اإجراء  اأي  اتخاذ  يتم  اأنه مل  اإل  ال�شخ�س  هذا  للرتافع على 

�شده، كاإلزامه باإرجاع املبلغ يل اأو اأن يتم حب�شه اأو منعه من 

ال�شفر، كما اأن هذا ال�شخ�س غري �شوي، اإذ يقوم باأخذ مبالغ 

من عدة اأ�شخا�س، ولكن مل يتم اتخاذ اأي اإجراء �شده.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأوق�ت المتح�ن�ت مبعهد البحرين 

للتدريب مربكة لطلبة الفرتة امل�س�ئية

نحن جمموعة طلبة من معهد البحرين للتدريب، يف فرتة 

الت�شجيل مت تخيرينا بني الدرا�شة يف الفرتة ال�شباحية اأو 

امل�شائية، فقمنا باختيار الفرتة امل�شائية لرتباطنا باأعمالنا، 

اإل اأنه يف الفرتة الأخرية مت حتويل اأوقات المتحانات من 

الفرتة امل�شائية اىل الفرتة ال�شباحية، وهذا ما يتعار�س مع 

اأعمالنا، اإذ اإنه ي�شعب علينا ال�شتئذان ب�شكل متكّرر بهدف 

اإيجاد حل  تقدمي المتحانات، لذلك ننا�شد اجلهات املعنّية 

لنا لنتمّكن من التوفيق بني عملنا والدرا�شة.

البي�ن�ت لدى املحرر

مّر على طلبي 20 ع�ًم� ومل 

اأح�سل على وحدة �سكنية اإىل الآن

يف  للنظر  الإ�شكان  بوزارة  املعنّيني  امل�شوؤولني  اأنا�شد 

اإذ تقدمت بطلب لالنتفاع بوحدة �شكنية منذ العام  طلبي، 

تقدمي  على  مّر  اأي   ،2021 العام  يف  الآن  ونحن   2001

الوزارة  مع  التوا�شل  اأحاول  واأنا  تعبُت  عاًما،   20 طلبي 

بهدف النظر يف طلبي، واأنا حالًيا اأبلغ من العمر 50 عاًما 

واأريد العي�س ما تبقى من عمري مع اأ�شرتي حياة كرمية، 

لذلك اأرجو من امل�شوؤولني النظر يف طلبي هذا.

البي�ن�ت لدى املحرر

ح�لتي ال�سحية متدهورة واأ�سكن ب�لإيج�ر 

يف منزل غري �س�لح لال�ستخدام الآدمي

اأوّجه ندائي اإىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

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

ورعاه، للنظر يف طلبي. اأنا �شيدة اأبلغ من العمر 41 عاًما، 

ولدّي 8 اأبناء واأعاين من العديد من الأمرا�س التي متنعني 

من احلركة، فاأنا م�شابة بال�شكري وال�شغط، بالإ�شافة اإىل 

وجود ماء على الرئتني واأحتاج اإىل اإجراء عملية يف اأ�شرع 

وقت ممكن، كما اأنني اأ�شكن بالإيجار مع اأبنائي وهذا املنزل 

مليء باحل�شرات وغري �شالح لال�شتخدام الآدمي، واأتلقى 

مبالغ ب�شيطة ل تكفي لإعالة اأ�شرتي من ال�شوؤون وعالوة 

الكرمي  �شموكم  من  اأمتنى  لذلك  والإ�شكان،  املعي�شة  غالء 

م�شاعدتي يف العالج واحل�شول على وحدة �شكنية تتالءم 

مع حالتي ال�شحية، ودمتم لهذا البلد.

البي�ن�ت لدى املحرر

التم��ص لوزير الإ�سك�ن 

اأنا مواطن بحريني األتم�س عناية وزير الإ�شكان 

طلبي،  يف  للنظر  احلمر  يعقوب  بن  با�شم  املهند�س 

فقد تقدمت بطلب اإىل وزارة الإ�شكان للح�شول على 

قر�س بناء، وقد قمُت ب�شراء اأر�س يف العام 2015 

البنوك، بعدها مت  اأحد  عن طريق قر�س عقاري من 

الأرا�شي  اإلغاء طلبات مالك  اأو  اإ�شدار قرار بتجميد 

العقارية،  القرو�س  ب�شرائها عن طريق  قاموا  الذين 

مع العلم اأنني قمُت ب�شداد القر�س، ولكن مت جتميد 

�شهر  يف  الإ�شكان  وزير  اإىل  بعدها  وتقدمُت  الطلب، 

قبول  على  املوافقة  ومّتت  املا�شي  العام  من  مار�س 

وردين  ولكن   ،2020 يوليو  منذ  وت�شجيله  الطلب 

التوزيعات(  )ق�شم  الإ�شكان  وزارة  من  ات�شال 

اأخرى  مرة  العقاري  القر�س  عن  ب�شوؤايل  وقاموا 

جديد  من  طلبي  جتميد  �شُيِعيدون  اأنهم  و�شعرُت 

ا�شتثنائية من  الرغم من ح�شويل على موافقة  على 

قبل وزير الإ�شكان، لذلك اأنا�شد وزير الإ�شكان النظر 

البناء  لأمتّكن من احل�شول على قر�س  مبو�شوعي 

وبناء اأر�شي.

البي�ن�ت لدى املحرر

والدي من ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة 

ويحت�ج لكر�سي كهرب�ئي متحرك

اأنا ابنة لوالد من ذوي الحتياجات اخلا�شة، اإذ ُبرتت 

ال�شكر.  مبر�س  اإ�شابته  ب�شبب   2017 العام  يف  رجاله 

على  للح�شول  ال�شلمانية  م�شت�شفى  اىل  بطلب  تقدمت 

كر�شي متحرك كهربائي، ولكن مل اأتلقَّ اأي رد منهم، كما اأن 

والدي لديه عّزة نف�س �شديدة ويحتاج اإىل اخلروج للرتفيه 

لذلك  اأبناءه-،  منا -نحن  هذا  بطلب  يقوم  ول  نف�شه،  عن 

اأنا�شد املعنّيني بهذا الأمر م�شاعدتي يف احل�شول على هذا 

الكر�شي.

البي�ن�ت لدى املحرر

من ذوي الحتي�ج�ت اخل��سة واأن��سد 

الإ�سك�ن تخ�سي�ص وحدة �سكنية يل ب�للوزي

اأنا مواطن من ذوي الحتياجات اخلا�شة، اأنا�شد وزير 

الحتياجات  بذوي  خا�شة  �شكنية  وحدة  منحي  الإ�شكان 

�شيتم  اللوزي  مبنطقة  م�شروًعا  هناك  اإن  اإذ  اخلا�شة، 

وزارة  اأن  ا  خ�شو�شً الإ�شكان،  وزارة  قبل  من  اإن�شاوؤه 

الإ�شكان تخ�ش�س وحدات �شكنية لأهايل املنطقة، ومنطقة 

اإليها، كما اأن  اأنتمي  اللوزي ُتعد من منطقة دم�شتان التي 

طلبي للح�شول على وحدة �شكنية قد مر عليه 13 عاًما.

البي�ن�ت لدى املحرر

بّح�ر ين��سد �سمو ويل 

العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء 

منذ ثمانية اأ�شهر واأنا بال م�شدر دخل، واأنا رب اأ�شرة 

ول اأعمل، قمت مبراجعة وزارة الداخلية بعد اأن مت اإبالغي 

باأن طرادي غرق بعد اأن انقطع حبله من بندر الدار مل�شافة 

100 مرت، فا�شطرت الوزارة لنت�شاله وحجزه، والت�شال 

بي لطلب الرخ�شة لتتم الإجراءات الالزمة.

مبا�شرة  ومراجعتهم  مرات  عدة  بهم  بالت�شال  فقمت 

على مدى ثمانية الأ�شهر املا�شية، ويتم وعدي يف كل مرة 

بت�شليم الطراد والرخ�شة، ولكن دون الوفاء بالوعد، فمن 

يعّو�شني عن ثمانية اأ�شهر عمل؟

اأنا�شد �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، ووزير 

الداخلية، واجلهات املعنّية بالتدخل، فالبحر م�شدر دخلي 

ولدّي اأ�شرة اأعيلها.

البي�ن�ت لدى املحرر

بّح�رة �س�حل امل�لكية ي�سكون تكرار �سرقة ممتلك�تهم اخل��سة

ديوين مرتاكمة واجلمعية اخلريية توقفت عن م�س�عدتي

اأنا مواطن بحريني اأعاين من ظروف مالية �شيئة 

للغاية، اإذ اإن الديون تراكمت علّي ول اأ�شتطيع �شداد 

ول  الإ�شكان  من  ال�شكنية  للوحدة  ال�شهري  الق�شط 

تراكم  اإىل  بالإ�شافة  الكهرباء،  فاتورة  دفع  من  اأمتّكن 

ق�شايا،   6 عددها  بلغ  التي  املحاكم  علّي يف  الق�شايا 

وجميعهم يطالبونني بدفع هذه الديون. وكنت اأ�شتلم 

من جمعية �شند اخلريية كوبون م�شرتيات بقيمة 50 

ديناًرا، ثم مت حتويلها اإىل 40 ديناًرا، لأمتّكن من �شراء 

احتياجاتي ال�شهرية للمنزل، ولكن تفاجاأت منذ فرتة 

بتوقف اجلمعية اخلريية عن منحي هذا الكوبون الذي 

بات ال�شبيل الوحيد لإنفاقي على عائلتي ب�شبب كرثة 

الديون، لذا اأمتنى من اأ�شحاب الأيادي البي�شاء ومن 

جمعية �شند اخلريية م�شاعدتي لأمتّكن من العي�س مع 

اأ�شرتي من دون احلاجة اإىل اأحد.

البي�ن�ت لدى املحرر

�شكا عدد من البحارة ومالكي القوارب ب�شاحل 

يف  والعبث  ال�شرقات  وتكرار  كرثة  من  املالكية 

قبل  قواربهم، من  املوجودة يف  ممتلكاتهم اخلا�شة 

بعد.  عليهم  التعرف  يتم  مل  جمهولني  اأ�شخا�س 

تتكّرر  بداأت  وال�شرقة  التخريب  حالت  اأن  ُيذكر 

ت�شّبب  قد  ما  الأخرية،  الآونة  يف  متفاوتة  بفرتات 

الذين  القوارب  هذه  لأ�شحاب  املادي  ال�شرر  يف 

املعنّية،  للجهات  ومنا�شدتهم  اأ�شواتهم  يرفعون 

توقف  ل�شمان  املنا�شبة  والتدابري  الإجراءات  لأخذ 

�شاحل  يف  خا�شة  للقوارب،  وال�شرقات  العبث  هذا 

املالكية.  

ووزارة  املعنّية  اجلهات  البحارة  يطالب  اإذ 

الداخلية بتكثيف الدوريات والإجراءات الأمنية يف 

الأ�شخا�س  على  القب�س  لإمكانية  املذكور،  املحيط 

ويقول  امل�شوؤولة.  غري  الأعمال  بهذه  املتوّرطني 

�شرقة  حلالة  تعّر�س  اإنه  املت�شّررين  البحارة  اأحد 

اأثرت  كبرية  مادية  خ�شائر  متكبًدا  مرة،  من  لأكرث 

خالل  من  عليه  يعتمد  الذي  املحدود  دخله  على 

هذه  خالل  من  البحارة  وياأمل  والإبحار.  ال�شيد 

من  واجلاد  ال�شريع  التجاوب  يالقوا  ان  املنا�شدة 

التي ل تتوانى عن حفظ املمتلكات  اجلهات املعنّية 

العامة. واحلقوق 

البي�ن�ت لدى املحرر



02l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 16  |   العدد 5513   |  األربعاء 29 جمادى األولى 1442هـ  |  Wed 13 Jan 2021أخبار الوطن

بحث العالقات المشتركة مع سفير ألمانيا والقائم بأعمال السفارة األمريكية

 ولي العهد رئيس الوزراء: 
تعزيز التعاون الدولي في ظل ظروف جائحة »كورونا«

اس��تقبل صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء في قصر 
الرفاع أمس س��فير ألمانيا االتحادية لدى المملكة كاي 
ثامو بوكمان، والقائم بأعمال سفارة الواليات المتحدة 

األمريكية لدى البحرين مارغريت ناردي.
وأكد صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء خالل اللقاء أن العالقات االستراتيجية التي تجمع 
البحرين والواليات المتحدة األمريكية قائمة على أسس 
ثابتة من التعاون المش��ترك، منوه��ًا بأهمية مواصلة 
تعزيز التنس��يق الثنائي على كاف��ة األصعدة بما يفتح 

آفاقًا جديدة في مسارات التعاون الثنائي المميز.
كم��ا أكد صاح��ب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس 
مجل��س ال��وزراء عل��ى م��ا يرب��ط البحري��ن وجمهورية 
ألماني��ا االتحادي��ة م��ن عالق��ات ثنائي��ة متنامية على 
كاف��ة األصعدة، وأهمية الدفع به��ا نحو آفاق أرحب من 

التنسيق والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة.
ونوه س��موه بأهمية مواصل��ة تعزيز التع��اون الدولي 
المشترك في ظل الظروف العالمية االستثنائية لجائحة 
في��روس كورونا على كافة المس��تويات لدع��م الجهود 
العالمي��ة للتصدي للجائحة، معربًا س��موه عن تقديره 
للتع��اون المثم��ر بي��ن البحري��ن والوالي��ات المتحدة 
األمريكي��ة، وجمهوري��ة ألمانيا االتحادي��ة فيما يتعلق 
بجهود مواجهة جائحة فيروس كورونا وتس��هيل توفير 
اللقاحات للمملكة والتي ستسهم في حماية كافة أفراد 

المجتمع من الفيروس.
كما جرى خالل اللقاء مناقشة المستجدات على الساحتين 
اإلقليمي��ة والدولية واس��تعراض مجم��ل القضايا ذات 

االهتمام المشترك.

الدوسري: عالقات ثنائية وطيدة 
تجمع البحرين وباكستان

اس��تقبل مس��اعد وزير الخارجي��ة عبداهلل بن فيص��ل بن جبر 
الدوس��ري، أمس بالدي��وان العام للوزارة، س��فير باكس��تان 
اإلسالمية لدى البحرين أفضال محمود، بمناسبة انتهاء فترة 

عمله لدى البحرين.
وأش��اد الدوسري بالعالقات الثنائية الوطيدة التي تجمع بين 
البحرين وباكستان اإلس��المية وما تشهده من تطور وتقدم 
على كافة المس��تويات، منوهًا بالجهود الطيبة التي قام بها 
الس��فير أفضال محم��ود خالل فترة عمله س��فيرًا لبالده لدى 
البحري��ن والت��ي أدت إلى تطوير عالق��ات الصداقة والتعاون 
الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح 
المش��تركة، متمنيًا للس��فير دوام التوفيق والنجاح في مهام 

عمله الدبلوماسي الجديد.
من جهته أعرب أفضال محمود عن خالص ش��كره للدوس��ري 
ولكافة المس��ؤولين في البحرين وخاصة ف��ي وزارة الخارجية 
على ما لمس��ه من احترام وتعاون أس��هم في تيس��ير مهام 
عمل��ه واالرتق��اء بأوج��ه التع��اون الثنائ��ي بي��ن البلدي��ن 

الصديقين، متمنيًا للمملكة دوام التقدم واالزدهار.

 الزياني: عالقات أشمل 
مع باكستان لتلبية التطلعات المشتركة

اس��تقبل وزير الخارجية الدكت��ور عبداللطيف بن 
راش��د الزياني، في الديوان الع��ام للوزارة، أمس 
سفير باكستان اإلس��المية لدى البحرين أفضال 
محم��ود، بمناس��بة انته��اء مهام عمله س��فيرًا 
لبالده لدى المملكة، بحضور وكيل وزارة الخارجية 
للشؤون الدولية الدكتور الشيخ عبداهلل بن أحمد 
آل خليفة، ووكيلة وزارة الخارجية د. الش��يخة رنا 

بنت عيسى بن دعيج آل خليفة.
وأش��اد وزير الخارجية بالجهود البارزة والمتميزة 
الت��ي بذله��ا أفضال محم��ود طوال فت��رة عمله 
س��فيرًا لجمهورية باكستان اإلسالمية الصديقة 
ل��دى البحري��ن، والت��ي كان له��ا بال��غ األثر في 
توطيد عالقات الصداق��ة والتعاون القائمة بين 
البلدين، منوه��ًا بحرص البلدين الصديقين على 
تطوي��ر التع��اون الثنائ��ي المش��ترك واالرتقاء 
به نحو مس��تويات أش��مل بما يلبي تطلعاتهما 
وأهدافهم��ا المش��تركة، متمني��ًا للس��فير دوام 

التوفيق والسداد في مهام عمله المقبلة. 

م��ن جانب��ه، أعرب أفض��ال محمود ع��ن اعتزازه 
الكبير للزياني ولكافة المس��ؤولين في البحرين 
عل��ى ما لقيه م��ن دعم وتعاون دائم ومس��تمر 

أسهم في تس��هيل مهام عمله الدبلوماسي في 
المملكة، متمنيًا لمملك��ة البحرين دوام التقدم 

والمنعة والنماء.

 رئيس األمن العام يبحث والملحق 
العسكري بسفارة الكويت العالقات الثنائية

اس��تقبل رئي��س األم��ن الع��ام 
الفريق طارق بن حس��ن الحسن، 
أمس، الملحق العسكري بسفارة 
مملك��ة  ل��دى  الكوي��ت  دول��ة 
البحري��ن العقي��د الرك��ن طي��ار 
عب��دهلل عبدالرحم��ن العقيل��ي. 
اللق��اء، اس��تعراض  وتم خ��الل 
القائم��ة  الثنائي��ة  العالق��ات 
بي��ن البلدين الش��قيقين وبحث 
والتنس��ي��ق  التع��اون  مج��االت 
األمن��ي، باإلضافة إل��ى عدد من 
االهتم��ام  ذات  الموضوع��ات 

المشترك.

النائب العام يتسلم التقرير 
السنوي لوحدة التحقيق الخاصة

استقبل النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين القائم 
بأعمال المحامي الع��ام رئيس وحدة التحقيق الخاصة محمد 
خالد الهزاع، الذي قدم للنائب العام التقرير الس��نوي الخاص 
بوح��دة التحقيق الخاص��ة والمتضمن بيان��ًا بأعمال الوحدة 

وإنجازاتها خالل العام المنصرم 2020.
وأش��اد النائب العام بالدور الذي تقوم به الوحدة في حماية 
حقوق اإلنس��ان ضمن منظومة العدالة الجنائية، ومباشرتها 
مهامها باستقاللية تامة اتفاقًا مع أحكام القانون والمبادئ 
الدولي��ة، والتزامها بالمدونات الس��لوكية والمهنية الوطنية 
والدولية ذات الصل��ة بعملها، فضاًل عن الحرص على تطوير 
ش��عبها المتخصص��ة مهنيًا، وعل��ى توفير كاف��ة الضمانات 

القانونية واإلجرائية فيما تباشره من تحقيقات.
 م��ن جانبه أوض��ح القائ��م بأعم��ال رئيس وح��دة التحقيق 
الخاص��ة ب��أن تفضل النائب العام بَتس��لم التقرير الس��نوي 
الخ��اص بالوح��دة يأتي ف��ي إط��ار متابعته أعم��ال الوحدة 
ودعمه المس��تمر لها كي تضطلع باختصاصاتها بش��فافية 

ونزاهة واستقاللية.

 البحرين تشارك في اجتماع 
كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الهندي

ش��اركت البحرين ف��ي اجتماع كبار المس��ؤولين لمنتدى التع��اون العربي 
الهندي، ال��ذي عقد أمس، عبر االتصال اإللكتروني المرئي، برئاس��ة مصر 
ع��ن الجانب العربي والهن��د، بهدف تعزي��ز التعاون المش��ترك فيما بين 

الجانب العربي والجانب الهندي في مختلف المجاالت.
وأك��د مدي��ر إدارة الش��ؤون العربي��ة الس��فير عبدالعزيز محم��د العيد أن 
البحرين كان لها ش��رف اس��تضافة ال��دورة األولى على المس��توى الوزاري 
لمنت��دى التعاون العربي الهندي في مطل��ع العام 2016. ومنذ ذلك الحين 
أخ��ذ التعاون العربي الهندي في التطور ف��ي مختلف المجاالت االقتصادية 
والثقافي��ة واالجتماعية، كم��ا أخذ حجم التبادل التج��اري بين الجانبين في 

النمو بشكل كبير.
وأشاد بالتطور المستمر آلليات التعاون العربي الهندي، مؤكدًا على أهمية 
الحاج��ة للمزيد من الجهود لالرتقاء بالعالق��ات التجارية واالقتصادية بين 
الجانبين مع ضرورة إيالء المزيد من االهتمام بمجال االس��تثمار المشترك 
نظ��رًا لوجود الكثير من الفرص المتاحة ل��دى الجانبين في هذا الخصوص 
كاالس��تثمار ف��ي المش��اريع المتعلقة بالطاق��ة وتكنولوجي��ا المعلومات 
والعلوم والذكاء االصطناعي وحماية البيئ��ة وغيرها من المجاالت الحيوية 
األخرى، مؤكدًا على إمكانية قيام غرف التجارة والصناعة في الدول العربية 
ونظيراتها في جمهورية الهند بلعب دور حيوي في تشجيع وتطوير التعاون 

بين الجانبين في المجاالت االقتصادية واالستثمارية.

من جانبه أشار مس��اعد وزير الشؤون الخارجية في الهند إلى ما اتفق عليه 
الوزراء خالل اجتماعهم األول لمنتدى التعاون العربي الهندي الذي عقد في 
المنامة في العام 2016 لتعزيز التعاون العربي الهندي في كافة المجاالت 
وللتحضير لالجتماع الوزاري القادم في نيودلهي، منوهًا باس��تضافة الدول 

العربية لعدد كبير من أفراد الجالية الهندية.
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ت��م إصدار المناقصات المذك��ورة أعاله في نظام المناقصات اإللكتروني التابع لش��ركة نفط البحري��ن )بابكو(. وعليه تدعو 
الشركة المقاولين المسجلين والراغبين في دخول هذه المناقصة ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة إلى تسجيل الدخول في 

النظام وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم وتنزيل الوثائق بعد دفع رسوم الوثائق المذكورة أعاله.
أما بالنسبة للمقاولين الجدد والغير مسجلين فبإمكانهم التسجيل عن طريق زيارة الموقع التالي:

https://www.bapco.net/doing-business-with-us.html#prequalifications
تحت التأهيل المسبق يرجي اختيار تسجيل مورد جديد وثم اكمال الخطوات.

لمزيد من االستفسار يرجي االتصال على دائرة المشتريات على األرقام التالية:
 17755684 -17752995 -17755845 -17757054

يت��م تقديم العط��اءات الكترونيًا من خالل نظام بابكو االلكتروني. أما بالنس��بة للضمان االبتدائي فيكون في صورة ش��يك 
مصدق أو شيك معتمد أو خطاب بنكي مصدق أو بوليصة تأمين من احدى المؤسسات المالية المحلية أو نقدًا وأن يكون هذا 
الضمان س��اري المفعول طوال مدة سريان العطاء المنصوص عليها في وثائق المناقصة )6 شهور من تاريخ تقديم العطاء( 
ويج��ب تقديم النس��خة األصلية إلى قس��م المناقص��ات الكائن في مبني بنك البحرين والكويت الس��ابق بالق��رب من البوابة 

الشمالية لشركة بابكو أيام الثالثاء فقط من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 11:00 صباحًا.
* تخض��ع هذه المناقصة ألحكام المرس��وم بقانون رقم 36 لعام 2002 بش��أن تنظيم المناقصات والمزايدات والمش��تريات 

والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 37 لعام 2002.
* كما يجب مراعاة الشروط التالية:

1. أن ترفق نس��خة من ش��هادة الس��جل التجاري س��ارية المفعول للعام الجاري على أن تكون مش��تملة على نشاط موضوع 
المناقصة.

2. أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.
3. ضرورة ختم جميع المستندات األصلية والمصورة المقدمة ضمن المناقصة بخاتم الشركة أو الجهة المقدمة للعطاء.

* يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة.

م�م�ل�ك�ة ال�ب�ح�ري�ن

تعلن شركة نفط البحرين ش. م. ب. )مقفلة( عن طرح المناقصة العامة التالية:

موضوع المناقصة

توفير دعم خدمات الصيانة 
والمساندة للعديد من 

أجهزة تحليل البترول

رقم 
المناقصة

22976500/-15.750

قيمة 
الضمان 
االبتدائي
بالدينار 
البحريني

قيمة وثائق 
المناقصة
بالدينار 
البحريني

الموعد النهائي 
لتقديم العطاءات
التاريخ  اليوم 

الوقت

 2 مارس 2021

 3 سنوات لطبيب وسنة 
لطبيبتين في واقعة »توأم السلمانية«

أيمن شكل «

حكم��ت المحكم��ة الصغ��رى الجنائي��ة 
بحرين��ي  لطبي��ب  3 س��نوات  بالحب��س 
وبالحبس س��نة لطبيب��ة بحرينية وأخرى 
آس��يوية تس��ببوا بخطئه��م ف��ي وف��اة 
توأمي��ن بمستش��فى الس��لمانية، فيما 
برأت المحكمة ممرضة آسيوية، وقدرت 
كفال��ة ألف دين��ار ل��كل م��ن المدانين 

الثالثة لوقف التنفيذ.
أنج��زت  ق��د  العام��ة  النياب��ة  وكان��ت 
تحقيقاته��ا ف��ي واقعة وف��اة التوأمين 
بمجمع الس��لمانية الطب��ي، حيث كانت 
قد تس��لمت تقرير اللجنة الفنية لتقرير 
األخط��اء المهني��ة واألخالقي��ة لمزاولي 
مهن��ة الط��ب البش��ري المش��كلة م��ن 
قب��ل الهيئة الوطني��ة لتنظي��م المهن 
والخدم��ات الصحية بناًء على قرار النيابة 
العام��ة، والمتضم��ن م��ا انته��ى إليه 
رأي اللجن��ة م��ن تحدي��ٍد لمس��ؤوليات 
ال��كادر الطب��ي الذي أش��رف عل��ى حالة 
وض��ع التوأمي��ن والتعام��ل معهما إثر 

وضعهم��ا.
واس��تمعت النياب��ة إل��ى أق��وال رئيس 
وعض��و باللجن��ة وكذل��ك إل��ى طبي��ب 
م��ن ذوي الخب��رة المعتم��دة ف��ي ذلك 
التخص��ص الذي اس��تعانت ب��ه اللجنة 

وذل��ك فيما تضمنه ذل��ك تقرير، والذي 
أثبت مس��ؤولية أعض��اء ال��كادر الطبي 
إلخالله��م  الحال��ة  م��ع  تعام��ل  ال��ذي 
بواجباته��م المتمثلة ف��ي عدم قيامهم 
بتقديم المشورة الطبية الصحيحة وعدم 
قيامه��م بفحص التوأمي��ن للتثبت من 
مظاهر الحياة فيهما واتخاذ ما يلزم من 

رعاية طيبة نحوهما.
 كم��ا خل��ص تقري��ر الطبيب الش��رعي 
المنت��دب م��ن النيابة إل��ى أن التوأمين 
غير مكتملي األش��هر الرحمية وقد ولدا 
فيهم��ا الحي��اة وتنفس��ا تنفس��ًا جزئيًا 
وأن والدتهم��ا تعتبر حال��ة طارئة نظرًا 
لصغ��ر عمرهما الرحم��ي، وأن هذا األمر 
كان يس��تلزم نقلهم��ا عل��ى الف��ور إلى 
حاضن��ات الرعاية القص��وى طالما كانتا 
عل��ى قيد الحياة، وأن ع��دم نقلهما على 
الف��ور إل��ى الرعاي��ة القصوى ق��د فوت 
الفرصة إلنقاذ حياتهما. كما اس��تمعت 
النياب��ة كذلك إلى أقوال والدي التوأمين 
وش��هود الواقع��ة والطبي��ب الش��رعي، 
واس��تجوبت أعضاء الكادر الطبي الذين 
تناوبوا التعامل مع حالة األم والتوأمين، 
وانته��ت التحقيق��ات ف��ي ض��وء تقرير 
اللجن��ة الفنية لتقرير األخط��اء المهنية 
واألخالقية لمزاولي مهنة الطب البشري 
المش��كلة م��ن قب��ل الهيئ��ة الوطني��ة 

لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية، وما 
خل��ص إلي��ه تقرير الطب الش��رعي، إلى 
ثبوت مس��ؤولية ثالثة أطب��اء وممرضة 
الجنائية  للمحاكمة  بتقديمه��م  وأمرت 
عما أس��ند إليهم من التس��بب خطأ في 
م��وت التوأمي��ن، فيما أم��رت بإحالتهم 
باإلضافة إل��ى ثالث ممرض��ات أخريات 
إلى اللجنة المختصة لمجازاتهن تأديبيًا 
عما كش��فت عنه تحقيق��ات النيابة من 
الطبية  لألع��راف  ارتكابه��ن مخالف��ات 

ليس لها صلة بوفاة التوأمين.
وأس��ندت النياب��ة للمتهمي��ن أنهم في 
16 أكتوبر 2020 بدائ��رة أمن محافظة 
العاصم��ة تس��ببوا بخطئه��م في موت 
نتيج��ة  ذل��ك  وكان  عليهم��ا  المجن��ي 
إلخالله��م لم��ا تفرض��ه عليه��م أصول 
مهنتهم الطبية بأن أعطت المتهمتان 
الثاني��ة والثالثة مش��ورة طبي��ة خاطئة 
تس��ببت بنقل المريضة وال��دة المجني 
عليهم��ا لجن��اح اإلجه��اض ول��م يتل��ق 
التوأم��ان الرعاية الالزمة بع��د الوضع، 
فض��اًل ع��ن إغف��ال المته��م األول ع��ن 
معاين��ة المجني عليهم��ا عند والدتهما 
للتحقق م��ن وظائفهما الحيوية وأنهما 
عل��ى قيد الحياة وهو ما ترتب عليه عدم 
إمدادهما باألكسجين والتغذية الالزمين 

لبقائهما على قيد الحياة.

 بن دينه: إدراج تغير 
المناخ في الخطط والسياسات 

التنموية للمملكة

دش��ن المبع��وث الخ��اص لش��ؤون المن��اخ الرئي��س التنفيذي 
للمجلس األعلى للبيئة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، أمس 
تقري��ر البالغ الوطني الثال��ث لتغير المناخ ف��ي المملكة، وذلك 
خ��الل االجتماع االفتراضي ال��ذي نظمه المجل��س عبر االتصال 
المرئي بالتعاون مع مكتب غرب آسيا وجامعة البحرين وجامعة 
الخلي��ج العربي، وعدد من الجهات المش��اركة ف��ي إعداد تقرير 

البالغ الوطني الثالث لتغير المناخ.
وأشاد المبعوث الخاص لشؤون المناخ بتوجيهات حضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى 
ومتابع��ة صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء والذي يعكس اهتمام 
البحري��ن بمش��اريع التخفي��ف والتكيف مع ظاهرة تغي��ر المناخ، 
مرحبًا بالمشاركين والمساهمين في إعداد التقرير من منتسبي 
المجلس األعلى للبيئة والمؤسسات الحكومية واألهلية والخاصة 
والخب��راء الوطنيين والدوليين على ما بذلوه من جهود متواصلة 
وعم��ل دؤوب ط��وال فترة اإلع��داد والذي كان له بال��غ األثر في 
الوصول ألفضل النتائج المثمرة والتي تجلت في مخرجات تقرير 

البالغ الوطني الثالث لتغير المناخ. 
وأكد أهمية إدراج تغير المناخ في الخطط والسياس��ات التنموية 
للمملك��ة، وضرورة التكات��ف بين جميع المؤسس��ات الحكومية 
واألهلية والخاصة في س��بيل الحد من تأثيرات تغير المناخ على 
المملكة، مش��يرًا إلى مواصل��ة البحرين في الوف��اء بااللتزامات 
الدولية تجاه الحفاظ على البيئة ومواردها من خالل دعم الجهود 
العالمية للتصدي لتغير المناخ والمشاركة الفاعلة مع المجتمع 

الدولي في جميع القضايا البيئية الملحة. 
 وأوض��ح أن رفع التقري��ر على منصة األمم المتح��دة جاء بهدف 
إبراز المش��اريع الت��ي قامت بها المملكة للتخفي��ف والتكيف مع 
ظاه��رة تغير المناخ حيث إن التكيف مع ارتفاع مس��توى س��طح 
البحر والخطة الوطنية للتش��جير والخطة الوطنية لالستثمار في 
مش��اريع التكيف هي من ضمن االس��تراتيجية الوطنية للحد من 

ظاهرة تغير المناخ. 
وق��ال إن البحري��ن ومن��ذ انضمامه��ا التفاقية األم��م المتحدة 
اإلطارية لتغير المن��اخ )UNFCCC( في عام 1992 وانضمامها 
إل��ى اتفاق باري��س في ع��ام 2016 قام��ت بتنفي��ذ التزاماتها 
الدولي��ة نحو االتفاقي��ات األممية، وأن إع��داد البالغات الوطنية 
يع��د من ضمن تلك االلتزام��ات، والتي تهدف إلى تطبيق منهج 

المعلومات الخاصة في كل الدول. 

 القبض على 4 آسيويين 
يصنعون ويبيعون المواد المسكرة

أكد مدير عام اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية أن شرطة 
مكافحة االتجار بالبش��ر وحماية اآلداب العام��ة في إطار قيامها 
بتنفيذ مهامها بتطبيق القانون ومكافحة الجريمة، تمكنت من 
القبض على 4 آس��يويين تت��راوح أعمارهم بين 29 و33 عامًا إثر 

قيامهم بتصنيع وبيع المواد المسكرة.
وأوض��ح أنه فور تلق��ي اإلدارة معلومات بهذا الش��أن، باش��رت 
الشرطة عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن تحديد هويات 
المذكوري��ن والقبض عليهم متلبس��ين، وبحوزته��م كمية من 
المواد المسكرة، مشيرًا إلى أنه تم تحريز المضبوطات والتحفظ 
عليه��ا، واتخاذ كافة اإلجراءات القانوني��ة الالزمة تمهيدًا إلحالة 

القضية إلى النيابة العامة.

 »األولمبية البحرينية« تطالب 
نظيرتها الدولية بدعم اإلفراج عن الحداد

طالبت اللجنة األولمبية البحرينية األس��رة الرياضي��ة الدولية واللجنة األولمبية 
الدولي��ة )IOC( باتخاذ موقف حازم وداعم لإلفراج عن البطل العالمي البحريني 
في رياضة كمال األجس��ام وس��فير اللجن��ة األولمبية البحرينية س��امي إبراهيم 
الحداد الذي احتجزته الس��لطات القطرية في الثامن من يناير 2021 بغير وجه 
ح��ق، وذلك خالل قيام��ه برحلة صيد بحري��ة مع عدد من أصدقائ��ه في المياه 
اإلقليمي��ة البحرينية في انتهاك صريح للمواثي��ق والقوانين واألعراف الدولية. 
وبعث��ت اللجنة األولمبية البحرينية خطابًا رس��ميًا إلى رئي��س اللجنة األولمبية 

الدولية األلماني توماس باخ.
 وج��اء في نص الرس��الة »انطالقًا من دور اللجنة األولمبي��ة الدولية في حماية 
الرياضيين والدفاع عن حقوقهم وقضاياهم العادلة وتطبيقًا للميثاق األولمبي 
الداع��ي لفص��ل الرياضة عن السياس��ة فإننا نطالب األس��رة الرياضية الدولية 
واللجن��ة األولمبي��ة الدولي��ة باتخاذ موقف داع��م لإلفراج عن الرياضي س��امي 
ابراهي��م الحداد للعودة إلى أس��رته، إيمانًا منا بأن الرياضة هي رس��الة محبة 
وس��الم بين الش��عوب لتحقيق القيم األولمبية النبيل��ة المتمثلة في الصداقة 

واالحترام والتسامح بين مختلف دول العالم..«.
 ودعت اللجنة الس��لطات القطري��ة لإلفراج فورًا عن الرياضي البحريني س��امي 
ابراهي��م الح��داد وأصدقائه باعتباره أحد أبرز الرياضيي��ن الذين مثلوا البحرين 
في مختلف المحافل الخارجية وحقق العديد من اإلنجازات والبطوالت في رياضة 
كمال األجس��ام، باإلضافة إلى كونه أول رياضي في البحرين يتسلم من حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى جواز سفر 

بمهنة محترف في المجال الرياضي.
 وأك��دت اللجنة األولمبية البحرينية أنه رغم الجهود الدبلوماس��ية التي بذلتها 
وزارة الخارجي��ة البحرينية لتأمي��ن عملية اإلفراج عن الرياضي س��امي إبراهيم 
الح��داد إال أن الس��لطات القطري��ة مازالت تحتج��ز الحداد حتى ه��ذه اللحظة، 

مطالبين بسرعة اإلفراج عنه ليعود إلى أسرته ووطنه.

 بتوجيهات »التنسيقية«.. »الصحة«: 
وحدات متنقلة لتطعيم كبار السن ضد »كورونا«

بتوجيه��ات من اللجنة التنس��يقية برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، بدأت وزارة 
الصح��ة أمس الثالثاء بتقديم خدمة نوعية تعد األولى في المنطقة، وذلك 
عبر تدش��ين وحدات متنقل��ة إلعطاء التطعي��م المضاد لفي��روس كورونا 
)كوفيد19( للراغبين من كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة ممن يصعب 
عليه��م التنقل، وذل��ك في إط��ار الجه��ود الرامية لضمان صحة وس��المة 
المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين والحد من انتشار فيروس كورونا 

)كوفيد19(.
وتع��د هذه المبادرة األولى من نوعها والتي توفر خدمة للتطعيم ش��املة 
من خ��الل طاقم طبي يقوم بزيارة المس��ن وإعطائ��ه التطعيم في منزله، 
وذل��ك بهدف توفير الحماية الالزمة ضد في��روس كورونا من خالل المناعة 

التي ستوفرها جرعات التطعيم المضاد للفيروس.
وأك��دت ال��وزارة أنها تقوم برص��د الطلب��ات المقدمة من خ��الل موقعها 
اإللكترون��ي، وحصر احتياجات كبار الس��ن وذوي االحتياجات الخاصة، ممن 
قام بالتس��جيل لتلق��ي التطعيم بهدف دع��م الجهود للتص��دي للجائحة، 
وبينت أنها وضعت آليه لس��ير عمل الوحدات المتنقلة على جميع محافظات 
المملكة، والتنسيق بين عوائل مقدمي الطلب إلعالمهم بموعد الزيارة من 

خالل فريق التطعيم بالوحدة المتنقلة.
وبينت وزارة الصحة أنها ستواصل تنفيذ خطط الحكومة االستباقية من أجل 
تحقيق الهدف المنش��ود للوصول إل��ى أعلى درجات األمن الصحي لمواجهة 
الجائحة. ووجهت وزارة الصحة الراغبين في أخذ التطعيم المضاد لفيروس 
كورون��ا )كوفي��د19(، إل��ى المبادرة والتس��جيل ع��ن طريق الخي��ارات التي 
 وفرتها عبر الموق��ع التابع لوزارة الصحة من خالل زيارة الموقع اإللكتروني

https://healthalert.gov.bh، أو االتص��ال بالرقم 444 وكذلك التس��جيل 
عبر تطبيق مجتمع واعي.
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بعد تأثيرات جائحة »كورونا«

  محامون: قانون العمل عصرّي.. 
ونقابيون: بعض النصوص تحتاج تعدياًل

أيمن شكل  «

على الرغ��م من حداثة قانون العمل في القطاع األهلي 
رق��م )36( لس��نة 2012، ف��إن الظروف الحالي��ة وأزمة 
فيروس كورونا )كوفي��د19(، فتحت الباب إلعادة تقييم 
القانون ومدى مالءمته للفترة اآلنية، فقد أشار محامون 
إلى أنه معاصر ويقدم حلواًل لكافة الوقائع، لكن آخرين 

رأوا الحاجة لتعديل بعض نصوصه.
وكان للمحامي��ة د. س��عاد ياس��ين رأي ح��ول القانون 
أوضحت فيه أنه عالج العديد من أوجه القصور الموجودة 
ف��ي قانون العم��ل الس��ابق بمنح العام��ل العديد من 
المزايا من أبرزها تعديل اإلجازة السنوية، وإنشاء إدارة 
الدعاوى العمالية، وهو ما س��اهم بشكل كبير في إنجاز 
العدالة القضائية، كما حدد القانون القواعد التنظيمية 
إلنه��اء عقد العمل في ح��ال غلق المنش��أة أو تقليص 
نشاطها وكيفية احتساب المستحقات العمالية، وذلك 

من خالل المادتين )110 و111(.
وبخص��وص الثغرات قالت: إن أب��رز الثغرات الموجودة 
ه��ي الم��ادة )81( التي تعط��ي لصاح��ب العمل الحق 
ف��ي وقف العامل عن العمل في ح��ال اتهامه بجنحة أو 
جناية، حي��ث اتخذها صاح��ب العمل ذريع��ة أو طريقًا 
إلنه��اء عقد العمل من خ��الل تقديمه بالغًا جنائيًا ضد 
العام��ل تح��ت أي اتهام بحس��ب الظروف، وبن��اء عليه 
يتم إيقافه عن العم��ل ثم يقوم صاحب العمل برفض 
إعادت��ه إلى العم��ل مرة أخ��رى بعد أن تثب��ت براءته 
وإنهاء عقد العمل تحت مس��مى فقد الثقة بين صاحب 
العم��ل والعامل، ويحرم من أحقيت��ه في الحصول على 
التعويض عن الفصل التعس��في، وكذلك بدل اإلخطار 
وغيرها من المستحقات العمالية المنصوص عليها في 

عقد العمل.
وأضافت يس كذلك ثغ��رة أخرى في نفس المادة )81( 
هي النص: »وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير من 
صاح��ب العمل أو م��ن يمثله وجب أداء أج��ره عن مدة 
الوقف، ويجب عل��ى كل من النياب��ة العامة والمحكمة 
المختص��ة إذا ثبت لها ذلك- أن تش��ير إليه في قرارها 
أو ف��ي حكمها«. حيث أكد نص المادة أنه من ش��روط 
حص��ول العامل على أجرة عن مدة التوقف هو أن تثبت 
النياب��ة العامة أو المحكمة المختص��ة أن االتهام كان 
م��ن تدبير صاح��ب العمل، إال أن الواق��ع العملي يؤكد 
أنه من الصعوب��ة البالغة على أرض الواقع تحقيق هذا 
الش��رط، األمر الذي يترت��ب عليه مك��وث العامل مدة 
تصل إلى أكثر من )6( أشهر بدون أي عمل وفي النهاية 
ع��دم حصوله على راتب��ه مقابل تلك الم��دة، وطالبت 
بتعديل الم��ادة منعًا للتحايل على القانون والبحث في 
ثغراته للتهرب م��ن االلتزامات الواقعة على عاتق كل 

من طرفي عقد العمل.
ونوهت بقرار إلغاء درجة االس��تئناف في قانون العمل، 
حيث يتم الطعن في التمييز مباشرة على الحكم الصادر 
م��ن المحكمة الكب��رى العمالية، وبناء علي��ه يتم فقد 
درجة من درجات التقاضي الثالث، وال تستطيع الشركة 

وقف التنفي��ذ لمعالجة القصور في الحك��م إن وجد، إال 
بن��اء على قرار من محكمة التمييز في البت على الش��ق 
المس��تعجل بوقف مل��ف التنفيذ إلى حي��ن الفصل في 
الطع��ن في التمييز، ولفتت إلى أن هذا القرار يس��تلزم 
تحديد جلسة له أمام المحكمة تستغرق مدة قد تصل 
إلى 4 أش��هر يك��ون العامل خاللها ق��ام بالتنفيذ على 
المؤسسة أو الش��ركة، ما يترتب عليه تعرض الشركة 
للضرر، وخاصة إذا كانت الشركة  ليس لديها علم برفع 
دع��وى عمالية وصدور الحكم ضدها إال في أثناء الس��ير 

في إجراءات التنفيذ.
وح��ول الحاجة لتعديل أو إضافة للقانون تتماش��ى مع 
أزمة مثل في��روس كورونا، أوضحت ي��س أن األوبئة أو 
الك��وارث الطبيعي��ة تعد من األس��باب القاه��رة، التي 
تناولها قان��ون العمل في المادة )43( التي وازنت بين 
ظ��روف صاحب العم��ل والتزامات العام��ل، كما حددت 
الم��ادة )65( أحقي��ة العامل ف��ي الحصول عل��ى إجازة 

مرضية في حال ثبوت تعرضه للمرض.
وأش��ار المحام��ي محمود ربيع إلى أن القانون اس��تطاع 
أن يعالج المس��ائل الطارئة التي استجدت بسبب تأثير 
فيروس كورونا المس��تجد، ذلك ألن المش��رع البحريني 
قد وضع نصوصًا لمواجهة الحاالت االستثنائية التي قد 
تحدث في أي وقت وتش��كل اضطرابًا مالي��ًا وإداريًا في 
عمل المؤسس��ات والش��ركات التجارية، ويعود السبب 
في ذلك إلى أن قانون العمل يعد قانونًا حديثًا نس��بيًا، 
حيث صدر في عام  2012 وامتلك واضعو التشريع نظرة 
بعيدة، بوضع نصوص تعالج أي ظروف غير عادية وغير 
متوقع��ة وتضمن آلي��ة للتأقل��م معها والخ��روج من 
األزم��ات المؤقت��ة بأقل تكلف��ة ممكنة، وبم��ا يحقق 

أقصى مصلحة ممكنة ألطراف اإلنتاج.
وأض��اف قائاًل: إن تعرض المنش��أة  مثاًل لحالة اإلغالق 
الكل��ي أو الجزئ��ي وتقليص النش��اط بس��بب الظروف 
الصحي��ة، قد عولج م��ن خالل الم��ادة 110 التي أجازت 
لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بسبب إغالق المنشأة 
كليًا أو جزئيًا أو تقليص حجم نشاطها أو استبدال نظام 
إنت��اج بآخر بما يمس حج��م العمالة، على أال يتم إنهاء 
العقد إال بعد إخطار الوزارة بس��بب اإلنهاء قبل ثالثين 

يومًا م��ن تاريخ إخط��ار العام��ل باإلنهاء، واش��ترطت 
المادة في غير حالة اإلغالق الكلي للمنشأة مراعاة عدم 
إنهاء عقد العامل البحريني ال��ذي يتمتع بنفس كفاءة 
وخب��رة العامل األجنبي الذي يعمل معه في المنش��أة، 
وق��د قررت ذات المادة أيضًا تعويض��ًا للعامل عن هذا 
اإلنهاء راع��ت فيه ظروف الطرفي��ن وأحدثت توازنًا في 

تحمل الخسائر والتبعات.
كذل��ك عال��ج القان��ون حالة إغ��الق الس��لطات العامة 
للمنشآت فترة من زمن لمواجهة خطر انتشار الفيروس 
كما حدث للمجمعات التجاري��ة في فترة زمنية معينة، 
وما هو حاص��ل للمطاعم والمقاهي فقد نظمت المادة 
43 ذلك وقررت أن العامل يستحق نصف األجر إذا كانت 

ثمة ظروف قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل.
وما يعزز فاعلية هذه المواد وُيشكل ضمانة حقيقة لها 
ه��و  أن هذه الحاالت تكون تح��ت رقابة القضاء، ويحق 
ل��كل األطراف تقديم ما يش��اء من أدل��ة وإثباتات على 
صحة وجهة نظره وصحة أقواله، وتكون الكلمة الفصل 
بعد ذلك للمحاكم مع إتاحة حق الطعن لمن ال يرتضي 

الحكم.
من جانب نقاب��ي عمالي، أكد نائب رئيس االتحاد الحر 
لنقاب��ات عم��ال البحرين لعالق��ات العمل والش��كاوى 
العمالي��ة أحم��د فقيه��ي أن القانون في��ه العديد من 
الثغ��رات التي ال تصب ف��ي مصلحة الطبق��ة العاملة، 
وهن��اك عدة م��واد وبن��ود تحتاج إلى تعدي��ل من قبل 
السلطة التش��ريعية، أبرزها بند »كفاءة العامل« الذي 
ال توجد معايير ثابتة يمكن االس��تناد إليها في قياس 
ه��ذه الكفاءة، وعاد ما يس��تخدم كذريع��ة لدى صاحب 

العمل ليتخذ قرار إنهاء خدمات العامل.
وأش��ار إلى أن االتحاد الحر كان قد طلب إجراء تعديالت 
على 15 مادة في قانون العمل رقم )36( لس��نة 2012، 
بإع��ادة صياغة 12 مادة منه، وإضافة بند جديد لثالثة 

مواد.
من جانب آخر أورد االتحاد العام لنقابات عمال البحرين 

13 بندا في القانون وهي:
أوال: عدم وجود حماية كافية لحقوق العمال المكتسبة 
وإن كان��ت الم��ادة 4 م��ن قان��ون العم��ل الجدي��د قد 

اعط��ت هذه الحق��وق صفة اإلس��تمرارية، اال انها خلت 
م��ن نص يتضمن ع��دم جواز المس��اس به��ا كما في 
القانون الس��ابق، مم��ا فتح الباب أم��ام أصحاب العمل 
للمس��اس بهذه الحقوق، إضافة لع��دم وجود عقوبات 

على مخالفتها.
ثانيًا: ع��دم وجود نص يعاقب صاح��ب العمل في حال 

خروجه عن شروط العقد المتفق عليها. 
ثالثًا: عدم وج��ود عقوبات رادع��ة لحماية المرأة من 
الفص��ل بس��بب ال��زواج أو الحم��ل حي��ث إن العقوبة 
المترتب��ة على فص��ل الم��رأة العامل��ة أو إنهاء عقد 
عمله��ا بس��بب الحم��ل أو ال��زواج حيث الح��د األدنى 

للعقوبة 200 دينار والحد األقصى 500 دينار.
 رابعًا: أحكام الباب السابع من قانون العمل المتعلق 
بس��اعات العمل وفترات الراحة، ورغ��م احتوائه على 
نصوص آمرة ، إال أن القانون خال من نصوص عقابية 

على مخالفة تلك القواعد اآلمرة.
 خامس��ًا: لم يح��دد قانون العمل ماهي��ة طبيعة أيام 
اإلج��ازة الس��نوية »الم��ادة 58«، هل ه��ي أيام عمل 
أم أيام حس��ابية، ف��ي حين أنها كانت أي��ام عمل في 

القانون السابق.
سادس��ًا: عدم إعطاء المرأة العامل��ة الحق في الرجوع 
ال��ى العمل مت��ى م��ا كان الفصل تعس��فيا في حين 

اعطيت لغيرها من النقابيين.
س��ابعًا: عدم تعريف ماهية الكف��اءة القابلة للقياس 
رغم احتواء المادة 109 على مس��ألة جسيمة اال وهي 
انه��اء عقد العمل بموجبها إال أنها قد خلت من وجود 
ن��ص تعريفي يفس��ر ماهية عدم الكف��اءة أو النقص 
وقد تعس��ف بعض أصحاب العمل في استخدام هذة 

المادة
ثامنًا: عدم اشتراط موافقة وزارة العمل التطبيق نص 
الم��ادة و11 من قانون العمل. وق��د ترتب على ذلك 
إس��اءة اس��تغالل اصحاب العمل لهذه المادة ألسباب 
غير جدية ولجوئهم في بعض األحيان لحلول ش��كلية 

باإلغالق الكلى أو الجزئي للمنشأة.
 تاسعًا: عدم اس��تحقاق العامل ألي تعويض في حال 

كان خالل فترة التجربة. 
عاش��رًا: قص��ر فت��رة المهل��ة المحددة لعدم س��ماع 
الدعوى بش��أن التعوي��ض على 30 يوم��ًا وهي فترة 
ليست كافية للعامل ولصاحب العمل حيث انه يتخلل 
ذلك مهلة 7 ايام لكتابة التظلم المنصوص عليه في 

المادة 76 من قانون العمل.
أحد عشر: عدم وجود نصوص عقابية عدا المواد 139 
و140 ف��ي حالة مخالفة أو امتن��اع صاحب العمل عن 
تطبيق أحكام الباب الرابع عشر فيما يخص المفاوضة 

الجماعية.
اثن��ا عش��ر: ع��دم وج��ود نص��وص تعط��ي أفضلية 

للمواطنين في التوظيف.
ثالثة عش��ر: عدم وجود مساواة للعامالت في القطاع 
الخاص بالعام وعدم تس��اوي م��دة إجازة األمومة في 

القطاعين العام والخاص.

محمود ربيع د. سعاد ياسين أحمد فقيهي

 استشارية طب عائلة: يجب االلتزام 
باإلجراءات االحترازية لتفادي »كورونا«

أكدت استشارية طب العائلة في وزارة الصحة د. عشرت غلوم ، أهمية التزام 
كافة أفراد المجتمع بالتعليمات واإلج��راءات االحترازية والقرارات الصادرة 
ع��ن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفي��روس كورونا )كوفيد19( والجهات 

ذات العالقة والتي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا )كوفيد19(. 
ونوهت بض��رورة التزام الجميع بالتعليمات واإلرش��ادات الوقائية الصادرة 
بش��أن الحفاظ على معايير التباعد االجتماعي ومنع التجمعات واختصارها 
على األس��رة الواحدة في المنزل والمحيط االجتماع��ي في النطاق المعتاد 
والمحدود، واألماكن الخارجية المفتوح��ة بدل المغلقة، وذلك للوقاية من 

الفيروس وتفادي انتشاره بين المخالطين من أفراد المجتمع.
وش��ددت عل��ى أهمية التقيد بجميع اإلرش��ادات تجنبًا لزي��ادة عدد الحاالت 
القائمة الت��ي عادت إلى االرتفاع مؤخرًا، من خ��الل دعم الجهود المبذولة 
لضمان صحة وس��المة كاف��ة المواطنين والمقيمين بااللت��زام باإلجراءات 

االحترازية.
وأك��دت أن العديد من الح��االت قد تكون حاملة للفي��روس ولكن ال تظهر 
عليه��ا أية أعراض كما أن االختالط بها يش��كل خطرًا على صحة وس��المة 
المجتمع. وأش��ارت  إلى أهمية ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه وغسل األيدي 
بص��ورة منتظمة بالماء والصابون ومواصلة تعقيم األس��طح والتي تعتبر 
من العوامل األساس��ية واألهم للوقاية والحماية من الفيروس ومكافحته، 
م��ع مراعاة تجنب الوجود بالقرب من األش��خاص الذين يعانون من ظروف 
صحية كامنة وكبار الس��ن وعدم الخروج إال للضرورات المعيش��ة، واالتصال 
على الرقم 444 في حالة الش��عور بأي أع��راض محتملة لإلصابة بفيروس 

كورونا )كوفيد19(.

وأف��ادت بأن هناك جهودًا حكومية كبي��رة تم بذلها وخاصة من قبل الفرق 
الطبي��ة في مكافحة هذه الجائحة من خ��الل العمل المتواصل لتوفير أعلى 
معايير الرعاية الصحية، مؤكدًة أهمية التكاتف المجتمعي واتباع اإلجراءات 
الوقائي��ة وع��دم التراخي والتهاون في مختلف الظ��روف تجاه تطبيق كافة 
التعليم��ات الموصى بها والصادرة باس��تمرار عن الفري��ق الوطني الطبي 
للتص��دي لفيروس كورون��ا )كوفيد19( والتي س��تؤدي إل��ى خفض معدل 
الحاالت القائمة الناجمة عن المخالطة وتجنب ارتفاع أعدادها، بما يعكس 
حجم هذه المس��ؤولية المجتمعية والواجب الوطني الذي يحتم على الجميع 
االلت��زام خالل الظ��روف الصحية الحالي��ة بما يحفظ صحة وس��المة جميع 

المواطنين والمقيمين بالمملكة.

 طالبة تمريض بجامعة 
البحرين تستعرض تجربتها 
بالتطوع في مراكز الفحص

شاركت رئيس قس��م التمريض بكلية العلوم الصحية والرياضية، 
ومدي��ر المرك��ز المتع��اون لمنظمة الصح��ة العالمي��ة لتطوير 
التمري��ض بالمملك��ة الدكتورة لين��ا خنجي مؤخرًا ف��ي االجتماع 
االفتراض��ي لمنظم��ة الصح��ة العالمية، والذي أقيم تحت وس��م: 
»دعوة لتطبيق توصيات النتائج المستفادة من جائحة كورونا في 
مجال التمريض والقبالة«، والذي س��لط الضوء على تأثير جائحة 
كورونا )كوفيد19( على القوى العاملة في مجال التمريض والقبالة 
ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط، واألس��اليب المتط��ورة والحديثة 
المتبع��ة ف��ي التعامل م��ع تأثي��ر الجائحة، وأفضل الممارس��ات 

واإلنجازات التمريضية على المستويين المحلي واإلقليمي. 
وخ��الل االجتماع، اس��تعرضت طالب��ة برنام��ج البكالوريوس في 
التمري��ض في كلية العلوم الصحي��ة والرياضية بجامعة البحرين 
نوف إس��ماعيل، تجربتها في العم��ل التطوعي في مراكز الفحص 
العش��وائي التابع��ة لوزارة الصحة خالل انتش��ار جائح��ة كورونا، 
مؤك��دة أنه��ا تجرب��ة تمكن��ت م��ن خالله��ا تحوي��ل المصاعب 
والتحدي��ات إلى فرص صقلت ش��خصيتها كممرض��ة، ونمت من 
قدرتها عل��ى مواجهة التحدي��ات العالمية في التصدي النتش��ار 

الجائحة. 
وأش��ارت خنجي إلى إعج��اب المش��اركين في االجتم��اع بالعرض 
التفصيل��ي للطالبة نوف، الفت��ة إلى ثناء المختصي��ن على الدور 
الريادي لجامعة البحرين في تنمية قدرات طلبتها، وتشجيع قسم 
التمري��ض على العم��ل التطوعي وخدمة المجتمع، واالس��تعداد 

الريادي لقيادة التمريض وعلومه في مملكة البحرين. 
وقال��ت الطالبة ن��وف: »كانت تجرب��ة فريدة م��ن نوعها، دمجت 
فيها التحول المفاجئ لدراس��ة التمري��ض عن ُبعد، والتي اتاحها 
قس��م التمريض بدعم م��ن جامعة البحري��ن، واالنخراط بالعمل 

التطوعي«.

 أستاذ بجامعة الخليج العربي يحتل تصنيفًا 
متقدمًا ضمن قاعدة بيانات »معرفة« لإلنتاج العلمي

حقق األكاديمي في كلية الدراس��ات العليا بجامعة 
الخلي��ج العربي الدكت��ور عبدالناصر الج��راح إنجازًا 
ممي��زًا عل��ى المس��توى العرب��ي عندما اس��تطاع 
الحص��ول عل��ى المرتب��ة ال���37 م��ن إجمالي عدد 
المؤلفين 17400 المستش��هد بمقاالتهم ضمن 
أكثر من 152000 مؤلف عربي تم دراسة ومراجعة 
استش��هاداتهم المرجعية على المس��توى العربي 
وذلك من مجموع تقارير »آرسيف Arcif« في تقرير 
ع��ام  2020، حي��ث يعد معامل آرس��يف Arcif أحد 
مب��ادرات قاعدة بيان��ات معرفة لإلنت��اج العلمي، 
ويخضع إلش��راف مجلس اإلش��راف والتنسيق الذي 
يتك��ون من ممثلي��ن لعدة جهات عربي��ة ودولية: 
»مكت��ب اليونيس��كو اإلقليمي للتربي��ة في الدول 

العربي��ة ببيروت، لجنة األمم المتحدة لغرب آس��يا 
»اإلس��كوا«، مكتب��ة اإلس��كندرية، قاع��دة بيانات 
معرفة، جمعية المكتب��ات المتخصصة العالمية/ 
ف��رع الخلي��ج. باإلضاف��ة للجن��ة علمية م��ن خبراء 
وأكاديميين ذوي سمعة علمية رائدة من عدة دول 

عربية وبريطانيا. 
يش��ار إلى أن الدكت��ور الجراح يعمل أس��تاذًا لعلم 
النف��س التربوي في قس��م تربي��ة الموهوبين في 
جامع��ة الخلي��ج العرب��ي. ويحمل خب��رة أكاديمية 
كبيرة تزي��د عن ربع قرن. كما صدر له س��ت كتب 
علمي��ة مؤلفة ف��ي مج��االت علم النف��س، وهي: 
تنمي��ة التفكير، أساس��يات في مه��ارات التفكير، 
نظري��ات التعل��م، علم النف��س الترب��وي النظرية 

والتطبيق، علم نف��س الطفل غير العادي، التفكير 
واتخ��اذ القرار جميعه��ا صدرت عند دار المس��يرة 
للنش��ر والتوزي��ع.  كم��ا نش��ر وُقبل له للنش��ر 45 
بحث��ًا علمي��ًا ف��ي مجالت علمي��ة عالمي��ة وعربية 
محكمة، كما ش��غل بعض المواق��ع اإلدارية خالل 
مس��يرته األكاديمي��ة، منه��ا نائب عمي��د البحث 
العلم��ي والدراس��ات العلي��ا، ورئي��س قس��م علم 
النفس اإلرشادي والتربوي، إلى جانب إشرافه على 
ع��دد كبير من طلبة الدراس��ات العليا في برنامجي 
الماجس��تير والدكت��وراه داخل الجامع��ة وخارجها، 
باإلضافة إلى مش��اركته في مناقش��ة ما يزيد عن 
120 رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه في مختلف 

التخصصات النفسية والتربوية.
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المنامة - بنا

اســـتقبل ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، في قصر 
الرفاع أمس ســـفير جمهوريـــة ألمانيا 
مملكـــة  لـــدى  الصديقـــة  االتحاديـــة 
البحريـــن كاي ثامـــو بوكمـــان، والقائم 
المتحـــدة  الواليـــات  ســـفارة  بأعمـــال 
البحريـــن  مملكـــة  لـــدى  األميركيـــة 

مارغريت ناردي.

وخـــال اللقـــاء، أكـــد صاحـــب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء أن العاقـــات اإلســـتراتيجية 
التي تجمع مملكة البحرين والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة الصديقـــة قائمة 
التعـــاون  مـــن  ثابتـــة  أســـس  علـــى 
مواصلـــة  بأهميـــة  منوًهـــا  المشـــترك، 
كل  علـــى  الثنائـــي  التنســـيق  تعزيـــز 
األصعـــدة بما يفتح آفاقـــا جديدة في 

مسارات التعاون الثنائي المميز.
كمـــا أكد صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيس مجلس الوزراء ما يربط 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة ألمانيـــا 
عاقـــات  مـــن  الصديقـــة  االتحاديـــة 
ثنائيـــة متنامية على كافـــة األصعدة، 
وأهميـــة الدفع بهـــا نحو آفـــاق أرحب 
مـــن التنســـيق والتعـــاون بمـــا يحقـــق 

المصالح المشتركة.

 ونـــوه ســـموه بأهمية مواصلـــة تعزيز 
التعـــاون الدولـــي المشـــترك فـــي ظـــل 
الظروف العالمية االستثنائية لجائحة 
المســـتويات  علـــى  كورونـــا  فيـــروس 
كافـــة لدعم الجهـــود العالمية للتصدي 
للجائحـــة، معرًبـــا ســـموه عـــن تقديره 
للتعـــاون المثمـــر بين مملكـــة البحرين 
األميركيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
ومملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة ألمانيا 

بجهـــود  يتعلـــق  فيمـــا  االتحاديـــة 
كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  مواجهـــة 
وتســـهيل توفيـــر اللقاحـــات للمملكـــة 
والتي ستســـهم في حماية كافة أفراد 

المجتمع من الفيروس.
مناقشـــة  اللقـــاء  خـــال  جـــرى  كمـــا   
المستجدات على الساحتين اإلقليمية 
والدولية واســـتعراض مجمل القضايا 

ذات االهتمام المشترك.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء: تعاون مثمر مع أميركا وألمانيا لمواجهة الجائحة وتسهيل توفير اللقاحات

فتح آفاق جديدة في مسارات العالقات مع واشنطن

عالقاتنا مع أميركا قائمة على 
أسس ثابتة من التعاون المشترك

الدفع بالعالقات 
مع ألمانيا نحو 

آفاق أرحب 
من التعاون 

والتنسيق

المنامة - وزارة الداخلية

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  نقـــل 
العصفـــور تعازي ومواســـاة وزير 
الشـــيخ  أول  الفريـــق  الداخليـــة 
راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة إلى 
زهـــراء  الطفلـــة  الفقيـــدة  عائلـــة 
محمـــد صادق مـــن قريـــة الدراز، 
والتـــي تعرضت لحـــادث مروري 
يـــوم األحـــد الماضـــي أســـفر عن 
بـــذوي  لقائـــه  ولـــدى  وفاتهـــا. 
الطفلـــة، دعـــا محافظ الشـــمالية 

هللا عـــز وجـــل أن يتغمـــد الطفلة 
بواســـع رحمته ويســـكنها فسيح 
جناته، ويلهم أهلها جميل الصبر 
والســـلوان. مـــن جانبهـــم، أعـــرب 
ذوو الطفلـــة عـــن بالـــغ شـــكرهم 
وعظيـــم امتنانهـــم علـــى تعـــازي 
ومواســـاة وزير الداخلية ولفتته 
بالشـــكر  متوجهيـــن  اإلنســـانية، 
لمحافـــظ الشـــمالية علـــى زيارته 

ومواساته لهم.

وزير الداخلية يعزي عائلة الطفلة زهراء

المنامة - وزارة الداخلية

العـــام  األمـــن  رئيـــس  اســـتقبل 
الفريق طارق بن حسن الحسن، 
صباح أمس، الملحق العســـكري 
لـــدى  الكويـــت  دولـــة  بســـفارة 
مملكـــة البحريـــن العقيـــد الركن 
عبدالرحمـــن  عبدللـــه  طيـــار 

العقيلي.

وتم خـــال اللقـــاء، اســـتعراض 
العاقـــات الثنائيـــة القائمـــة بين 
وبحـــث  الشـــقيقين  البلديـــن 
والتنســـيق  التعـــاون  مجـــاالت 
األمنـــي، باإلضافـــة إلى عدد من 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 

المشترك.

تنسيق أمني بين البحرين والكويت

إنشاء منطقة تجارية أميركية في البحرين
تسهيل عمليات التصدير المشتركة عبر ميناء خليفة والمطار وجسر الملك فهد

أبرمـــت وزارة التجارة األميركية ووزارة 
الصناعة والتجارة والســـياحة في مملكة 
البحريـــن أمـــس، مذكـــرة تفاهـــم تهـــدف 
لتعزيز التجـــارة األميركية البحرينية من 
خال إنشاء منطقة تجارية أميركية في 

مملكة البحرين.
الجانـــب  مـــن  المذكـــرة  بتوقيـــع  وقـــام 
األميركـــي وزيـــر التجـــارة ويبلـــر روس، 
ومـــن الجانـــب البحريني وزيـــر الصناعة 

والتجارة والسياحة زايد الزياني.
وصـــرح روس قائـــًا: “لقـــد كانـــت مملكة 
ا  البحريـــن ومازالـــت شـــريًكا إســـتراتيجيًّ
المتحـــدة  للواليـــات  ـــا  مهمًّ ـــا  وتجاريًّ
األميركيـــة مـــن خـــال المحافظـــة علـــى 
اســـتقرار وضمان ســـير العملية التجارية 
األميركيـــة فـــي منطقـــة الخليـــج. يأتـــي 
التوقيـــع علـــى هـــذه المذكـــرة لتعـــزز هذا 
االلتزام المشـــترك والعاقة الوطيدة بين 

البلدين”. 
كمـــا أكـــد التـــزام إدارة التجـــارة الدوليـــة 
بـــوزارة التجـــارة األميركيـــة بالعمـــل مـــع 
مملكـــة البحرين؛ من أجل إنجاز المنطقة 

التجارية األميركية.
من جانبه، افاد الزياني “أن توافر الفرص 

االقتصاديـــة فـــي منطقتنـــا، تعـــد فرصة 
مثاليـــة للشـــركات األميركيـــة لاســـتثمار 
ولتوســـيع أعمالهـــا مـــن خـــال المنطقـــة 
التجاريـــة األميركية في مملكة البحرين. 
وســـوف تفتح هذه المذكرة آفاق أوســـع 
المشـــتركة  التجاريـــة  العاقـــات  لتعزيـــز 
بيـــن البلدين وفقا لمزايا اتفاقية التجارة 
الحـــرة بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليات 

المتحدة األميركية”.
ومن المتوقع أن يســـاهم إنشاء المنطقة 
التجاريـــة األميركيـــة فـــي المملكـــة فـــي 
تعزيـــز التعـــاون االقتصـــادي والتجـــاري 
والصناعي ودفع عجلـــة التجارة الثنائية 
بين البلدين نحو آفاق أبعد. كما ستباشر 

الواليات المتحدة ومملكة البحرين على 
الترويـــج للمنطقـــة التجاريـــة األميركيـــة 
والتصنيـــع  للتجـــارة  إقليمـــي  كمركـــز 
والخدمـــات اللوجســـتية والتوزيـــع بيـــن 
الشـــركات األميركية في مملكة البحرين 
التعـــاون  مجلـــس  دول  أســـواق  وفـــي 

الخليجي وخارجها.
التجاريـــة  المنطقـــة  تســـمح  وســـوف 
األميركية في مملكة البحرين للشـــركات 
األميركية العمل بمنطقة مجهزة ألنشطة 
اللوجســـتية  والحلـــول  البضائـــع  تبـــادل 
الشـــاملة، إضافـــة إلـــى تســـهيل عمليـــات 
التصديـــر عبـــر مينـــاء خليفة بن ســـلمان 
ومطـــار البحريـــن الدولـــي وجســـر الملك 

فهد أو عبر أي منافذ أخرى يتم إنشاؤها 
مســـتقبًا فـــي المملكـــة من خـــال حلول 

جمركية متخصصة.
يشـــار إلـــى أن توقيع هـــذه المذكرة يأتي 
تعزيًزا للشـــراكة الراســـخة بيـــن الواليات 
واللذيـــن  البحريـــن،  ومملكـــة  المتحـــدة 
التعـــاون  مـــن  عريـــق  تاريـــخ  يتمتعـــان 
االقتصـــادي  الصعيديـــن  علـــى  المتيـــن 
واألمني، حيث أقامت الواليات المتحدة 
مـــع  دبلوماســـية  عاقـــات  األميركيـــة 
المملكة في العام 1971 وقامت بتصنيف 
مـــن خـــارج  رئيســـي  البحريـــن كحليـــف 
منظمـــة حلـــف شـــمال األطلســـي )الناتو( 
في العـــام 2002. عاوة على ذلك، تعمل 
اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة بيـــن الواليـــات 
المتحدة ومملكة البحرين، والتي دخلت 
حيـــز التنفيذ في العـــام 2006، على خلق 
فرص تجارية إضافيـــة لكا البلدين، كما 
بلـــغ حجـــم تجـــارة البضائع بينهمـــا 2,45 
مليـــون دوالر أمركي في العام 2019، مع 
1.5 مليـــار دوالر إضافية من التجارة في 
الخدمـــات، حســـب اإلحصـــاءات المعلـــن 

عنها في العام نفسه.

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

وزير الخارجية يقيم حفاًل لتوديع السفير الباكستاني
ــل ــم ــات الـــتـــعـــاون نـــحـــو مـــســـتـــويـــات أش ــاقـ ــعـ ــاء بـ ــ ــقـ ــ االرتـ

أقـــام وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزياني، في الديـــوان العام للوزارة، 
أمس، حفًا لتوديع سفير جمهورية 
مملكـــة  لـــدى  اإلســـامية  باكســـتان 
البحريـــن، أفضـــال محمـــود، وذلـــك 
بمناســـبة انتهـــاء مهام عمله ســـفيًرا 
بحضـــور  المملكـــة،  لـــدى  لبـــاده 
الوكاء والوكاء المساعدين وكبار 

المسؤولين بوزارة الخارجية.
وأثناء الحفل، أشاد وزير الخارجية 
التـــي  البـــارزة والمتميـــزة  بالجهـــود 
بذلهـــا أفضـــال محمود طـــوال فترة 
عملـــه ســـفيًرا لجمهوريـــة باكســـتان 

مملكـــة  لـــدى  الصديقـــة  اإلســـامية 
البحرين، والتي كان لها بالغ األثر في 
توطيد عاقـــات الصداقة والتعاون 

الصديقيـــن  البلديـــن  بيـــن  القائمـــة 
والتي تشهد تقدًما ملحوًظا يعكس 
البلديـــن  لـــكا  الصادقـــة  الرغبـــة 

فـــي االرتقـــاء بهـــذه العاقـــات نحو 
مستويات أشمل بما يلبي تطلعاتهما 
وأهدافهما المشتركة، متمنًيا للسفير 
دوام التوفيـــق والســـداد فـــي مهـــام 

عمله المقبلة.
عـــن  محمـــود  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
ولكافـــة  للزيانـــي  الكبيـــر  اعتـــزازه 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  المســـؤولين 
علـــى ما لقيه مـــن دعم وتعاون دائم 
ومســـتمر أســـهم فـــي تســـهيل مهام 
المملكـــة،  فـــي  الدبلوماســـي  عملـــه 
متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم 

والمنعة والنماء.

المنامة - وزارة الخارجية

ويبلر روسزايد الزياني
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عشرت حسين: تفادوا المخالطة والتزموا بمعايير التباعد
ــات ــ ــع ــ ــم ــ ــج ــ ــت ــ ــى داخــــــــــــل ال ــ ــش ــ ــف ــ ــت ــ “كـــــــــــورونـــــــــــا” ت

أكدت استشــارية طب العائلة في وزارة الصحة عشــرت غلوم حسين أهمية 
التــزام جميــع أفراد المجتمــع بالتعليمات واإلجــراءات االحترازية والقرارات 
الصــادرة عــن الفريــق الوطنــي الطبــي للتصــدي لفيــروس كورونــا والجهــات 
ذات العالقــة والتــي تهــدف للحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد 19(، 
منوهــًة بضــرورة التــزام الجميع  بالتعليمات واإلرشــادات الوقائيــة الصادرة 
بشــأن الحفــاظ على معايير التباعد االجتماعي ومنــع التجمعات واختصارها 
علــى األســرة الواحدة فــي المنزل والمحيــط االجتماعي في النطــاق المعتاد 
والمحدود، واألماكن الخارجية المفتوحة بدل المغلقة؛ للوقاية من الفيروس 

وتفادي انتشاره بين المخالطين من أفراد المجتمع.
كمـــا شـــددت علـــى أهميـــة التقيـــد 
بجميـــع اإلرشـــادات تجنبـــا لزيـــادة 
عدد الحـــاالت القائمـــة التي عادت 
إلـــى االرتفـــاع مؤخـــرا، وذلـــك من 
المبذولـــة  الجهـــود  دعـــم  خـــال 
لضمان صحة وســـامة المواطنين 
والمقيميـــن بااللتـــزام باإلجـــراءات 
العديـــد  أن  مؤكـــدًة  االحترازيـــة، 
حاملـــة  تكـــون  قـــد  الحـــاالت  مـــن 

للفيـــروس، ولكـــن ال تظهـــر عليهـــا 
أيـــة أعـــراض كمـــا أن االختاط بها 
يشـــكل خطرا على صحة وســـامة 

المجتمع.
ارتـــداء  أهميـــة  وأشـــارت إلى 
الكمامـــات وأقنعـــة الوجـــه وغســـل 
بالمـــاء  منتظمـــة  بصـــورة  األيـــدي 
تعقيـــم  ومواصلـــة  والصابـــون 
األســـطح والتي تعتبر من العوامل 

األساسية واألهم للوقاية والحماية 
مـــع  ومكافحتـــه،  الفيـــروس  مـــن 
بالقـــرب  التواجـــد  مراعـــاة تجنـــب 
مـــن األشـــخاص الذيـــن يعانون من 
ظـــروف صحية كامنة وكبار الســـن 
للضـــرورات  إال  الخـــروج  وعـــدم 
المعيشـــة، واالتصـــال علـــى الرقـــم 
444 في حال الشـــعور بأي أعراض 
محتملة لإلصابة بفيروس كورونا. 
كما أفادت الطبيبة عشـــرت حسين 

بـــأن هناك جهـــودا حكوميـــة كبيرة 
تـــم بذلهـــا وخاصـــة من قبـــل الفرق 
الطبية فـــي مكافحة هذه الجائحة 
من خال العمل المتواصل؛ لتوفير 
الصحيـــة،  الرعايـــة  معاييـــر  أعلـــى 
مؤكدًة أهميـــة التكاتف المجتمعي 
واتباع اإلجـــراءات الوقائية وعدم 
التراخـــي والتهـــاون فـــي مختلـــف 
كافـــة  تطبيـــق  تجـــاه  الظـــروف 
التعليمـــات الموصى بهـــا والصادرة 
باستمرار عن الفريق الوطني الطبي 
للتصـــدي لفيروس كورونـــا )كوفيد 
إلـــى خفـــض  ســـتؤدي  والتـــي   )19
معدل الحاالت القائمة الناجمة عن 
المخالطة وتجنب ارتفاع أعدادها، 
بما يعكـــس حجم هذه المســـؤولية 
الوطنـــي  والواجـــب  المجتمعيـــة 
الـــذي يحتم علـــى الجميـــع االلتزام 
خـــال الظـــروف الصحيـــة الحالية 
بمـــا يحفظ صحـــة وســـامة جميع 

المواطنين والمقيمين بالمملكة.

المنامة - بيبا

أكـــد المدير العـــام لمعهـــد اإلدارة العامة 
مســـابقة  أن  شـــمس  بـــن  رائـــد  “بيبـــا” 
االبتـــكار الحكومـــي “فكـــرة” التي رســـم 
مامحها برؤيـــة حكومية وطنية ثاقبة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة، قـــد بلورت تطلعات 
ســـموه الراميـــة إلـــى مواصلـــة التقـــدم 
فـــي  الوطنـــي  التنافســـية  ســـلم  علـــى 
الحكوميـــة، مشـــيًرا  الخدمـــات  تقديـــم 
إلـــى أن توجيهـــات ســـموه الراميـــة إلى 
تبنـــي األفكار الحكوميـــة الُمبتكرة التي 
أثمرت عنها مســـابقة فكرة، ستسهم في 
جعـــل بيئـــة العمل الحكومـــي بيئة عمل 
مؤسســـي متجددة قادرة علـــى مواكبة 
تطلعـــات المواطنيـــن. جـــاء ذلـــك أثناء 
االجتماع االفتراضي الذي نظمه المعهد 
لإلعان عن تبني فكرة منصة التدريب 
اإللكترونيـــة الوطنيـــة الُمقدمة من قبل 
هاشم باقر العلوي من مجلس الشورى.

التدريـــب  منصـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
مبـــادرة  تعـــد  الوطنيـــة،  اإللكترونيـــة 
حكومية واعدة تتماشـــى مع التطلعات 
المســـتقبلية بشأن توظيف التكنولوجيا 
لتعزيـــز مســـتوى الخدمـــات الحكومية، 
الوطنيـــة  الكـــوادر  كفـــاءة  رفـــع  عبـــر 
ومؤهاتها العلمية والعملية، مضيًفا أن 
منصـــة التدريب اإللكترونية من شـــأنها 
أن ُتلبـــي كافـــة االحتياجـــات التدريبية 
لموظفي القطـــاع الحكومي، عبر توفير 

ســـاعات تدريبيـــة كافية تغطـــي المواد 
العلميـــة من خـــال االســـتعانة بالخبراء 
والمختصين من شركاء المعهد، وتزويد 
الموظف بالـــدورات والبرامج التدريبية 
التـــي تتماشـــى مـــع مســـتواه الوظيفي، 
والمهـــارات التي يحتاج إلى اكتســـابها، 
إذ ســـيتم ربط هـــذه المنصـــة بالتطبيق 
العامـــة،  اإلدارة  لمعهـــد  اإللكترونـــي 
المخصـــص لمتابعة البرامـــج والدورات 
التدريبيـــة لموظفـــي القطـــاع العام. كما 
ســـتصب هذه المنصة بشكل مباشر في 
الجهـــود التـــي يقـــوم بها المعهـــد ألتمتة 
الخدمـــات وعمليـــات التدريـــب لتصبح 

في متناول جميع موظفي الحكومي.
وأوضح بن شـــمس أن المعهد اتخذ منذ 
ســـنوات نهًجا إدارًيـــا واضًحا يرمى إلى 
مواكبـــة التطـــور التكنولوجـــي لارتقاء 
بمســـتوى وكفـــاءة الخدمـــات التعليمية 
وضـــع  عبـــر  المقدمـــة،  والتدريبيـــة 
اســـتراتيجية واضحة لتحويل عدد من 
الخدمـــات التعليميـــة والتدريبيـــة إلـــى 
خدمات إلكترونية، واستحداث قنوات 
إلكترونية جديدة لنقل العلم والمعرفة، 
إضافـــة إلـــى منصـــة بيبـــا اإللكترونيـــة 
والتي يقـــدم المعهد من خالها خدمات 
إلكترونيـــة متنوعـــة لمختلـــف موظفي 
القطـــاع العام مثل الدورات اإللكترونية 
والمواد الفلمية التعليمية والمحاضرات 
األلعـــاب  إلـــى  إضافـــة  اإللكترونيـــة، 

التعليمية.

منصة إلكترونية لرفع قدرات موظفي الحكومة

“الصحة” تدشن وحدات متنقلة لتطعيم كبار السن ضد “كوفيد 19”
توجيـــه الراغبيـــن فـــي أخـــذ لقـــاح “كورونـــا” للتســـجيل عبـــر الخيـــارات المطروحـــة

بتوجيهات من اللجنة التنســـيقية 
برئاســـة  ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
بدأت وزارة الصحة أمس بتقديم 
خدمـــة نوعيـــة تعـــد األولـــى فـــي 
المنطقـــة، عبـــر تدشـــين وحـــدات 
متنقلـــة إلعطاء التطعيـــم المضاد 
 ”19 “كوفيـــد  كورونـــا  لفيـــروس 
للراغبيـــن مـــن كبـــار الســـن وذوي 
االحتياجات الخاصة ممن يصعب 
عليهـــم التنقـــل، في إطـــار الجهود 
الراميـــة لضمـــان صحـــة وســـامة 
المواطنيـــن والمقيمين في مملكة 
انتشـــار  مـــن  والحـــد  البحريـــن 

فيروس كورونا “كوفيد 19”.
وتعـــد هـــذه المبـــادرة األولـــى مـــن 
نوعهـــا، إذ توفـــر خدمـــة للتطعيم 
شـــاملة مـــن خـــال طاقـــم طبـــي 
وإعطائـــه  المســـن  بزيـــارة  يقـــوم 
التطعيم في منزلـــه؛ بهدف توفير 
فيـــروس  ضـــد  الازمـــة  الحمايـــة 
كورونـــا مـــن خـــال المناعـــة التي 
التطعيـــم  جرعـــات  ســـتوفرها 

المضاد للفيروس.
وأكـــدت الـــوزارة أنها تقـــوم برصد 
الطلبات المقدمة من خال موقعها 

احتياجـــات  وحصـــر  اإللكترونـــي، 
االحتياجـــات  وذوي  الســـن  كبـــار 

الخاصـــة، ممـــن قاموا بالتســـجيل 
لتلقي التطعيم بهدف دعم الجهود 
أنهـــا  للجائحـــة، وبينـــت  للتصـــدي 
وضعت آلية لســـير عمل الوحدات 
المتنقلـــة علـــى جميـــع محافظـــات 
المملكـــة، والتنســـيق بيـــن عوائـــل 
مقدمـــي الطلب إلعامهـــم بموعد 
الزيـــارة من خال فريـــق التطعيم 

بالوحدة المتنقلة.
أنهـــا  الصحـــة  وزارة  وبينـــت 
ســـتواصل تنفيذ خطط الحكومة 
تحقيـــق  أجـــل  مـــن  االســـتباقية؛ 
إلـــى  للوصـــول  المنشـــود  الهـــدف 
الصحـــي  األمـــن  درجـــات  أعلـــى 
لمواجهة الجائحة. ووجهت وزارة 
الصحـــة الراغبيـــن بأخـــذ التطعيم 
المضـــاد لفيروس كورونـــا “كوفيد 
19”، إلى المبادرة والتســـجيل عن 
طريق الخيارات التي وفرتها عبر 
الموقـــع التابع لـــوزارة الصحة من 
خـــال زيـــارة الموقـــع اإللكتروني 
 ،)https://healthalert.gov.bh(
أو االتصـــال بالرقـــم 444 وكذلـــك 
التســـجيل عبـــر تطبيـــق “مجتمـــع 

واعي”.

المنامة - بنا

تم إصدار المناقصات المذكورة أعاه في نظام المناقصات اإللكتروني التابع لشـــركة نفط البحرين 
)بابكو(. وعليه تدعو الشركة المقاولين المسجلين والراغبين في دخول هذه المناقصة ممن تتوافر 
فيهـــم الكفـــاءة والخبـــرة إلى تســـجيل الدخول فـــي النظام وإدخال اســـم المســـتخدم وكلمة المرور 

الخاصة فيهم وتنزيل الوثائق بعد دفع رسوم الوثائق المذكورة أعاه.
أما بالنسبة للمقاولين الجدد والغير مسجلين فبإمكانهم التسجيل عن طريق زيارة الموقع التالي:

https://www.bapco.net/doing-business-with-us.html#prequalifications
تحت التأهيل المسبق يرجي اختيار تسجيل مورد جديد وثم اكمال الخطوات.
لمزيد من االستفسار يرجي االتصال على دائرة المشتريات على األرقام التالية:

 17755684 - 17752995 – 17755845 - 17757054
يتـــم تقديـــم العطـــاءات الكترونيًا من خال نظام بابكـــو االلكتروني. أما بالنســـبة للضمان االبتدائي 
فيكون في صورة شيك مصدق أوشيك معتمد أو خطاب بنكي مصدق أو بوليصة تأمين من احدى 
المؤسسات المالية المحلية أو نقدًا وأن يكون هذا الضمان ساري المفعول طوال مدة سريان العطاء 
المنصـــوص عليهـــا في وثائق المناقصة )6 شـــهور مـــن تاريخ تقديم العطاء( ويجب تقديم النســـخة 
األصليـــة إلى قســـم المناقصات الكائن فـــي مبني بنك البحرين والكويت الســـابق بالقرب من البوابة 

الشمالية لشركة بابكو أيام الثاثاء فقط من الساعة 10:00 صباحًا الي الساعة 11:00 صباحًا
تخضـــع هـــذه المناقصـــة ألحـــكام المرســـوم بقانـــون رقـــم 36 لعـــام 2002 بشـــأن تنظيـــم المناقصات 
والمزايدات والمشـــتريات والمبيعات الحكومية والئحته التنفيذية الصادرة بالمرســـوم رقم 37 لعام 

.2002
كما يجب مراعاة الشروط التالية:

1. أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري سارية المفعول للعام الجاري على أن تكون مشتملة 
على نشاط موضوع المناقصة.

2. أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.
3. المقاوليـــن الغيـــر مدرجين علـــى قائمة المقاوليين المعتمدين ســـوف يخضعون للتاهيل المســـبق 

قبل ترسية المقاولة.
يعتبر هذا اإلعان مكما لوثائق المناقصة.

مـمـلـكـة الـبـحـريـن

تعلن شركة نفط البحرين ش. م. ب. )مقفلة( عن طرح المناقصة العامة التالية:

موضوع 
المناقصة

رقم
 المناقصة

قيمة الضمان 
االبتدائي

بالدينار البحريني

قيمة وثائق 

المناقصة
بالدينار البحريني

الموعد النهائي 
لتقديم العطاءات

اليوم التاريخ الوقت

توفير دعم خدمات الصيانة 

والمساندة للعديد من أجهزة 

تحليل البترول

2 مــارس 15.7502021-/22976500

المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة بأن شـــرطة مكافحة 
اإلتجار بالبشـــر وحمايـــة اآلداب العامة 
مهامهـــا  بتنفيـــذ  قيامهـــا  إطـــار  وفـــي 
بتطبيـــق القانـــون ومكافحـــة الجريمـــة، 
تمكنت من القبض على أربعة آسيويين 
تتراوح أعمارهـــم بين 29 و33 عاما إثر 

قيامهم بتصنيع وبيع المواد المسكرة.
اإلدارة  تلقـــي  فـــور  بأنـــه  وأوضـــح 
لمعلومات بهذا الشـــأن، باشرت الشرطة 

عمليات البحث والتحري والتي أسفرت 
عن تحديد هويات المذكورين والقبض 
عليهم متلبســـين، وبحوزتهـــم كمية من 

المواد المسكرة.
وأشار مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة إلـــى أنـــه تـــم تحريـــز 
المضبوطـــات والتحفظ عليهـــا، واتخاذ 
الازمـــة  القانونيـــة  اإلجـــراءات  كافـــة 
النيابـــة  إلـــى  القضيـــة  إلحالـــة  تمهيـــدا 

العامة.

القبض على 4 آسيويين يصنعون ويبيعون المواد المسكرة

صـــرح رئيس نيابـــة الوزارات والجهـــات العامة بأن 
المحكمـــة الصغرى الجنائية أصـــدرت حكمها أمس 
بمعاقبـــة 3 أطبـــاء بالحبـــس لمدة 3 ســـنوات لألول 
وســـنة واحـــدة للثاني والثالـــث، وكفالة ألـــف دينار 
لوقف التنفيذ لكل منهم لما نسب إليهم من تسببهم 
خطأ فـــي وفاة التوأمين إخااًل بمـــا تفرضه عليهم 

أصول مهنتهم وببراءة الممرضة.
وكانـــت النيابـــة العامـــة قـــد تلقـــت باًغـــا مـــن والد 
التوأميـــن حديثـــي الـــوالدة بـــأن المختصيـــن فـــي 
مستشـــفى السلمانية الطبي ســـلموه التوأمين على 
أنهمـــا متوفيـــان، فيمـــا تبيـــن له فـــي المقبـــرة أنهما 
على قيد الحياة، فقام بإعادتهما مباشـــرة إلى ذات 
المستشـــفى، إذ أكـــدوا له أن إحـــدى المولودتين ما 
زالـــت على قيد الحياة وتم نقلها لغرفة اإلنعاش إال 

أنها فارقت الحياة في وقًتا الحق.

وباشـــرت النيابة التحقيق فـــور تلقيها الباغ وندبت 
اللجنـــة الفنية لتقريـــر األخطاء المهنيـــة واألخاقية 
لمزاولي مهنة الطب البشري المشكلة من قبل الهيئة 
الوطنيـــة لتنظيم المهـــن والخدمـــات الصحية، الذي 
انتهـــى إلى تحديد المســـؤوليات للـــكادر الطبي الذي 
أشـــرف علـــى حالة وضـــع التوأميـــن والتعامل معهما 
إثر وضعهما، فضًا عما توصل إليه الطبيب الشرعي 
بالنيابـــة العامـــة أن التوأميـــن غيـــر مكتملي األشـــهر 
الرحيمـــة وقـــد ولـــدا فيهمـــا الحيـــاة وتنفســـا تنفًســـا 
جزئًيـــا، وأن والدتهما تعتبر حالـــة طارئة نظًرا لصغر 
عمرهمـــا الرحمي، وأن هذا األمر كان يســـتلزم نقلهما 
علـــى الفـــور إلـــى الرعاية القصـــوى طالمـــا كانتا على 
قيد الحيـــاة، وأن عدم نقلهما على الفور إلى الرعاية 

القصوى قد فوت الفرصة إلنقاذ حياتهما. 
وشـــهود  التوأميـــن  والـــدي  ألقـــوال  اســـتمعت  كمـــا 
الواقعـــة وأقـــوال رئيـــس وعضـــو باللجنـــة المنتدبـــة 

وكذلـــك إلـــى طبيب مـــن ذوي الخبـــرة المعتمدة في 
التخصـــص الـــذي اســـتعانت بـــه اللجنـــة وذلـــك فيما 
تضمنه التقرير، الذي أثبت مســـؤولية أعضاء الكادر 
الطبـــي الذي تعامـــل مع الحالة إلخالهـــم بواجباتهم 
المتمثلـــة في عدم قيامهـــم بفحص التوأمين للتثبت 
مـــن مظاهر الحياة فيهما واتخـــاذ ما يلزم من رعاية 
طبية نحوهما، كما اســـتجوبت أعضاء الكادر الطبي 
الذي تناوبوا على التعامل من حالة األم والتوأمين.

وأشـــار رئيس النيابة إلـــى أن التحقيقات انتهت في 
ضـــوء تقرير اللجنـــة الفنية لتقريـــر األخطاء المهنية 
واألخاقيـــة لمزاولي مهنة الطب البشـــري المشـــكلة 
من قبـــل الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهـــن والخدمات 
الصحيـــة، ومـــا خلص إليـــه تقرير الطبيب الشـــرعي، 
إلـــى ثبـــوت مســـؤولية المتهميـــن ومـــن ثـــم أمـــرت 
المحكمـــة  الجنائيـــة فقضـــت  للمحاكمـــة  بتقديمهـــم 

بإدانتهم ومعاقبتهم عما أسند إليهم.

المنامة - النيابة العامة

ألف دينار لوقف حبس 3 تسببوا بوفاة التوأمين

طلبة الطب في الصين: نلتمس من الوزير النعيمي حل مشكلتنا

ــن الـــتـــهـــم الـــمـــوجـــهـــة ــ الـــمـــحـــكـــمـــة تــــبــــرئ مـــمـــرضـــة مـ

ــا مــتــوقــف عــلــى الـــمـــوافـــقـــة الســتــكــمــال الــتــدريــب ــن ــرج ــخ ت

رفـــع طلبـــة البحريـــن المنتســـبون لجامعـــة ونجـــو 
الصينية التماًســـا إلى وزير التربيـــة والتعليم ماجد 
النعيمـــي؛ مـــن أجل مـــد يد العـــون والمســـاعدة لهم 
لتخطـــي ظـــروف االنقطـــاع الدراســـي مـــع جامعـــة 
ونجو، حيث كانوا يتلقون فيها علومهم األكاديمية.

وأوضـــح الطلبـــة لــــ “البـــاد” بـــأن الســـبل تقطعـــت 
دراســـتهم  اســـتكمال  لعـــدم  اضطـــروا  حيـــن  بهـــم 
فـــي الجامعـــة بســـبب ظـــروف جائحة كورونـــا وما 
اســـتتبعه مـــن إجـــراءات صينيـــة للحد من انتشـــار 

الوباء ومكافحته.
وذكـــروا بأنهـــم مجموعة من 20 طبيبـــا 16 مختصا 

فـــي الطـــب البشـــري و4 في طـــب األســـنان، وتكمن 
معاناتهـــم في أنهم ال يســـتطيعون مواصلة التدريب 
ذلـــك  الصيـــن؛  ومستشـــفيات  األم  جامعتهـــم  فـــي 
ألنهـــم موجـــودون فـــي البحريـــن منـــذ عـــدة أشـــهر 
بســـبب ظـــروف جائحـــة كورونا. ولفتوا إلـــى أنهم ال 
يستطيعون التخرج من الجامعة ألنهم لم يستكملوا 
عمليـــة التدريـــب، وتبّقـــى لهـــم نحـــو 4 أشـــهر علـــى 

التدريب؛ من أجل إتمام عملية التخرج.
ونوهـــوا إلـــى أنهـــم تواصلـــوا مـــع جامعتهـــم ونجـــو 
يواصلـــوا  بـــأن  التفـــاق  معهـــا  وتوصلـــوا  الصينيـــة 
التدريب في أحد المستشـــفيات الخليجية شـــريطة 
الحصـــول علـــى كتـــاب إقـــرار بذلك من المستشـــفى 
وموافقـــة كتابيـــة مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم في 

البحرين.
وقالـــوا “حصلنا علـــى موافقة مكتوبة مـــن قبل أحد 
المستشـــفيات فـــي الشـــقيقة الســـعودية وقـــد أبدت 
إدارة المستشـــفى تعاونـــا كبيـــرا معنـــا، إال أننـــا لـــم 
نســـتطع المضي قدًما في الدخول ببرنامج التدريب 
واســـتكمال عملية التدريب التي تشترطها الجامعة 
من دون موافقة كتابيـــة من وزارة التربية والتعليم 

في البحرين حول هذا األمر”.
وفي األخير جدد الطلبة التماسهم إلى وزير التربية 
والتعليم إليجاد الحل المناسب لقضيتهم ليبنوا على 
األمر مقتضاه، شـــاكرين لسفارة البحرين في الصين 
كل مساعيها الطيبة من أجل تذليل الصعوبات التي 

يواجهها الطلبة في الصين.
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