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:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
 ábÉ£dG  áÄ«g  ¢ù«FQ  ∞°ûc
 ø«°ùëdGóÑY  QƒàcódG  áeGóà°ùªdG
 …ô°üM AÉ≤d ∫ÓN GRô«e »∏Y øH
 »a  ¿CG  zè`̀ «`̀ ∏`̀î`̀ dG  QÉ```̀Ñ```̀NCG{  ™``̀e
 OƒªY  ∞`̀dCG  70  »dGƒM  øjôëÑdG
 ∫Gó`̀Ñ`̀à`̀°`̀S’ á`̀£`̀N ∑É`̀ æ`̀gh IQÉ````̀fEG
 É`̀gOó`̀Y  á`̀¨`̀dÉ`̀Ñ`̀dG  í«HÉ°üªdG  π`̀ c
 í«HÉ°üe  ≈`̀dEG  ìÉÑ°üe  ∞`̀dCG  400
 Iô«Ñc  áÑ°ùf  ôaƒ«°S  Ée  ,LED
 ∞°ûch  .á`̀bÉ`̀£`̀ dG  ∑Ó`̀¡`̀à`̀°`̀SG  ø``e
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 á«eƒμëdG  »fÉÑªdG  »a  IOóéàªdG
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 í`̀°`̀VhCG  á«FÉHô¡μdG  äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 øjOQƒà°ùªdG  ¿CG  GRô«e  QƒàcódG
 äGQÉ``̀«``̀ °``̀ù``̀ dG GhOQƒ```̀à```̀°```̀ù```̀j º````d

 Ωó`̀Y  ÖÑ°ùH  ∂``̀ dPh  ;á`̀«`̀FÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG
 ¢ù«jÉ≤ªdGh  äÉØ°UGƒªdG  Oƒ`̀Lh
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âjƒμdG ™e ájƒNC’G §HGhôdGh äÉbÓ©dÉH õà©f :∂∏ªdG
 ádÉ``°SQ º∏``°ùàj ¬``àdÓL
âjƒμdG ô«eCG ø``e á«£N

z∫É«LC’G »WÉ«àMG{ ∫GƒeCG IQGOEG »a áaÉØ°T ájQÉªãà°SG á«é«JGôà°SG Éæjód :á«dÉªdG ôjRh
¥hóæ°üdG ÜÉ°ùëd §ØædG äÉ©«Ñe øe ´É£≤à°S’G IOÉjõH íª°ùj ójóL ™jô°ûJ
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 ádÉ°SQ ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M º∏°ùJ
 âjƒμdG  ádhO  ô«eCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G  ±Gƒf  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  øe  á«£N
 ,ádÉ°SôdG âæª°†J Éªc ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H Iõ«ªàªdG ájƒNC’G äÉbÓ©dÉH π°üàJ ,á≤«≤°ûdG
 âjƒμdG  ádhO  ô«eCG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ôμ°T  ,âjƒμdG  ádhO  ôjôëàd  ø«KÓãdG  iôcòdG  áÑ°SÉæªH
 …òdG ,ΩGôμdG É¡∏gCGh øjôëÑdG áμ∏ªªd »îjQÉàdG ∞bƒªdÉH »àjƒμdG Ö©°ûdGh √ƒª°S RGõàYGh

.ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H ≥«KƒdG §HGôàdGh IƒNC’G ô°UGhCG ¢ùμ©j
 ìÉÑ°üdG óªëªdG ô°UÉf óªMCG QƒàcódG ï«°ûdG ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ≈dEG ádÉ°SôdG º∏°S óbh

.¢ùeCG ¬d ¬àdÓL ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN âjƒμdG ádhóH á«LQÉîdG ôjRh
 ÖMÉ°üd  á°üdÉîdG  ¬JÉ«æªJh  ¬JÉ«ëJ  π≤æH  »àjƒμdG  á«LQÉîdG  ôjRh  ¬àdÓL  ∞∏c  Éªc
 øe ójõªdG  ≥«≤°ûdG  »àjƒμdG  Ö©°û∏dh IOÉ©°ùdGh áë°üdG  Qƒaƒe âjƒμdG  ádhO ô«eCG  ƒª°ùdG
 §HGhôdGh áî°SGôdG á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ô°UGhCÉH √RGõàYG øY ¬àdÓL ÉHô©e ,»bôdGh Qƒ£àdG

.ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H ™ªéJ »àdG á≤«KƒdG ájƒNC’G
(2¢U π«°UÉØàdG)

 ï«°ûdG  »æWƒdG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á«dÉªdG  ô``̀jRh  ó``̀cCG
 áeOÉ≤dG ∫É«LC’G ¥hóæ°U ¿CG áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH ¿Éª∏°S
 ´ÉØJQG  äGôàa  »a  ∫Gƒ``eC’G  QÉ`̀NO’  º¡e  ¥hóæ°U  ƒg
 á¶aÉëe  ájQÉªãà°SG  á°SÉ«°S  ™°Vh  ºJh  §ØædG  QÉ©°SCG
 á«ªdÉY  á¶Øëe  AÉæH  ≈∏Y  πμ°ûàJ  äGQÉªãà°S’G  √ò¡d
 ™e »éjQóJ πμ°ûH ∫ƒ°UC’G IOÉjõd á«dÉY ádƒ«°S äGP

.á«dÉªdG ¥Gƒ°SC’G IOÉjR
 ¥hóæ°ü∏d  ájQÉªãà°SG  á°SÉ«°S  ∑Éæg  ¿CG  í°VhCGh
 Éàa’  ,¥Gƒ`̀°`̀SC’G  »a  ´É`̀°`̀VhC’G  Ö°ùëH  É¡ãjóëJ  ºàj
 á«é«JGôà°SG  ¬jód  ¥hóæ°üdG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¿CG  ≈`̀ dEG
 É¡«a A»°T ºgCGh ,…QhO πμ°ûH É¡ãjóëJ ºàj ájQÉªãà°SG
 á«MÉf øe áYƒæàeh É«aGô¨L áYƒæàe á¶Øëe ¿ƒμJ ¿CG

.á«dÉY ádƒ«°S º°†Jh ájQÉªãà°S’G äGhOC’G

 √òg  á©LGôe  ºàj  ¬``fCG  ≈``dEG  á«dÉªdG  ô``jRh  âØdh
 òNC’G  ºàjh  …QhO  πμ°ûH  ájQÉªãà°S’G  á«é«JGôà°S’G
 äÉ°ù°SDƒªdGh ≥jOÉæ°üdG πÑb øe á«dÉªdG äGQÉ°ûà°S’ÉH
 ¿ƒμJ ≈àM åjóëàdG Gòg »a ∑ƒæÑdGh á«ªdÉ©dG á«dÉªdG
 É¡æY  ìÉ°üaE’G  ºàjh  áaÉØ°Th  á∏eÉμàe  á«é«JGôà°SG

.…QhO πμ°ûH
 áëFÉL  ÖÑ°ùH  2020  ΩÉ`̀Y  »`̀a  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG  QÉ`̀ °`̀TCGh
 øe á«dÉ©dG áÑ°ùædG ¿EÉa á«FÉæãà°S’G ±hô¶dGh ÉfhQƒc
 âÑ©d áeOÉ≤dG ∫É«LC’G »WÉ«àMG ¥hóæ°U »a ádƒ«°ùdG
 á£∏°ùdG  ™e  πª©∏d  ádhódG  áYÉ£à°SG  »a  Gô«Ñc  GQhO
 áFQÉ£dG  äÉLÉ«àM’G  øe  AõL  πjƒªJ  »a  á«©jô°ûàdG
 ,¥hóæ°üdG Gòg øe âªJ »àdG äÉYÉ£≤à°S’G ∫ÓN øe
 Ö°ùæH  ®ÉØàM’G  ’ƒ`̀d  ∂`̀dP  πªY  ™«£à°ùæd  øμf  º`̀dh

 øe AõL ¿ƒμj ¿CG º¡ªdG øe ¬fEÉa ∂dòdh ,á«dÉY ádƒ«°S
.ádƒ«°S º°†j ¥hóæ°üdG

 »WÉ«àMG ¥hóæ°üd º¡ªdG QhódG ≈∏Y ôjRƒdG ócCGh
 Ωƒ≤à°S  áeƒμëdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  Égƒæe  ,á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  ∫É`̀«`̀LC’G
 IOÉjõd  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ≈dEG  ójóL  ™jô°ûJ  ádÉMEÉH
 »WÉ«àMG  ídÉ°üd  §`̀Ø`̀æ`̀dG  äÉ©«Ñe  ø`̀e  ´É`̀£`̀≤`̀à`̀°`̀S’G
 øe Rõ`̀©`̀jh ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG º`̀Yó`̀j ÉªH á`̀eOÉ`̀≤`̀dG  ∫É``«``LC’G
 Gò`̀g º`̀jó`̀≤`̀J ≈`̀∏`̀Y º`̀FÉ`̀b π`̀ª`̀©`̀dG ¿CG kGó``̀cDƒ``̀e ,¬``̀ JGOGô``̀ jEG
 ¿ƒfÉ≤dG  ¿EG  PEG  ,áeOÉ≤dG  á∏«∏≤dG  ô¡°TC’G  ∫ÓN ™jô°ûàdG
 ô©°S IOÉjR ∫ÉM »a Q’hO ≠∏Ñe ´É£àbG ¢VôØj »dÉëdG

 .GQ’hO 40 ≈∏Y óMGƒdG π«eôÑdG
(7h4 ¢U π«°UÉØàdG)

 ó``«°ûj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó``¡©dG »``dh
ÉfhQƒc á¡LGƒe »a É«°ShQ ™e ¿hÉ``©àdÉH

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG
 É«°ShQh øjôëÑdG áμ∏ªe ™ªéj Ée AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 á∏°UGƒe  á«ªgCGh  ,áæ«àe  á«FÉæK  äÉbÓY  øe  á≤jó°üdG  ájOÉëJ’G
 ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  ≥≤ëj  ÉªH  Ió`̀©`̀°`̀UC’G  ∞∏àîe  ≈∏Y  Égõjõ©J
 äÉ©∏£àdG ≥≤ëjh ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©jh

.IOƒ°ûæªdG
 Qƒ¨jEG  ô«Ø°ùdG  ¢ùeCG  ´ÉaôdG  ô°ü≤H  √ƒª°S  AÉ≤d  ió`̀d  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 √ƒª°S √ƒfh ,øjôëÑdG áμ∏ªe iód ájOÉëJ’G É«°ShQ ô«Ø°S ±ƒæªjôc
 ƒëf É¡H  ™aódG  á«ªgCGh  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  äGQÉ°ùe  ¬«dEG  â∏°Uh ÉªH
 ,ä’ÉéªdG  πc  »a  áeó≤àe  äÉjƒà°ùe  ≈dEG  É¡H  ∫ƒ°Uƒ∏d  Ö`̀MQCG  ≥aCG
 É«°ShQh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ôªãªdG  ¿hÉ©à∏d  √ôjó≤J  øY  ÉHô©e
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  á¡LGƒe  Oƒ¡éH  ≥∏©àj  Éª«a  ájOÉëJ’G

.áμ∏ªª∏d äÉMÉ≤∏dG ô«aƒJ π«¡°ùJh(2¢U π«°UÉØàdG)

 ∫ó``©dGh  á``«∏NGódG  …ô``jRh  á``dÉbEG
ÉfhQƒc Oƒ``«b Éª¡àØdÉîªd ø``««fOQC’G
 ¢ùeCG ¿É«fOQC’G ∫ó©dGh á«∏NGódG GôjRh π«bCG :(RôàjhQ) – ¿ÉªY
 ÉfhQƒc ¢Shô«a Oƒ«b ¥ôN º©£e »a AÉ°ûY πØM ÉªgQƒ°†ëd óMC’G

.ÉªgÉJQGRh É¡°VôØJ ¿CG ¢VôàØªdG øe »àdG
 á«∏NGódG  ôjRh  ádÉ≤à°SG  áfhÉ°üîdG  ô°ûH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  πÑbh
 ¿ÓYEG  øe  ΩÉjCG  ó©H  »fƒ¡∏àdG  ΩÉ°ùH  ∫ó©dG  ôjRhh  ø«°†«ÑªdG  ô«ª°S
 ô¡°T  òæe  Iôªà°ùªdG  ihó©dG  áLƒe  ∞bh  ≈dEG  ±ó¡J  IójóL  óYGƒb

.ihóY ó°TCG ¢Shô«ØdG øe ádÓ°S ÖÑ°ùH
 óYÉÑàdG óYGƒb ø«∏gÉéàe áeÉY áHOCÉe »a øjôjRƒdG Qƒ¡X iOCGh
 äÉeGô¨dG  ø`̀e  ™`̀°`̀SGh  ¥É`̀£`̀f  ≈∏Y  Ö°†¨dG  IOÉ``̀jR  ≈``̀dEG  »YÉªàL’G
 ¿ƒdhDƒ°ùªdG  ÖbÉ©j  ’  Éªæ«H  ¢SÉædG  áeÉY  ≈∏Y  á°VhôØªdG  á¶gÉÑdG
 Oó©dG ≈∏Y É¡«a Qƒ°†ëdG OóY ójõj »àdG äÉÑ°SÉæªdG ºgQƒ°†M ÖÑ°ùH

.É°üî°T 20 ƒgh ¬H ìƒª°ùªdG
 ô`̀eGhCG  º¡cÉ¡àf’  OGô`̀aC’G  äGô°ûY  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  áWô°ûdG  â≤dCGh
 ôLÉàªdG  äÉÄe  â≤∏ZCGh  á«°VÉªdG  ™«HÉ°SC’G  »a  ∫õæªdG  »a  AÉ≤ÑdG
 ΩÉY  ióe  ≈∏Y  áeGô°U  äGAGô`̀LE’G  ó°TCG  øe  Ió`̀MGh  »a  ,äÉcô°ûdGh

.Oƒ«≤∏d É°Vôah ΩÉY ∫õY äGAGôLEG ≥«Ñ£J ó¡°T
 øe  äÉÄe  »a  ø«jôμ°ù©dG  øe  ôÑcCG  GOó`̀Y  áeƒμëdG  äô°ûf  Éªc
 ºjó≤àH »°VÉªdG ¢ù«ªîdG Ωƒj √PÉîJG ºJ QGôb ≥«Ñ£àd ¢û«àØàdG •É≤f

.AÉ°ùe Iô°TÉ©dG ≈dEG π«∏dG ∞°üàæe øe ∫ƒéàdG ô¶M AóH óYƒe
 øe  çó`̀MC’G  áLƒª∏d  »°ù«FôdG  ÖÑ°ùdG  ¿EG  ¿ƒdhDƒ°ùªdG  ∫ƒ≤jh

.ácôëdG ≈∏Y á°VhôØªdG Oƒ«≤∏d ¢SÉædG ∑É¡àfG ƒg äÉHÉ°UE’G
 áeÉªμdG ™°†j ’ Oôa …CG ºjô¨J øμªj IójóédG óYGƒ≤dG ÖLƒªHh

.(GQ’hO 140) QÉæjO 100 ≈dEG π°üj ÉªH áeÉ©dG øcÉeC’G »a

 ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ  ∫Éb

 øe  ÉHÉ£N  ¢ùeCG  º∏°ùJ  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ¿EG  »fGôëÑdG  Oƒªëe  ÖFÉædG

 ¬«LƒJ  IOÉYE’  ácôà°ûªdG  áæé∏dG  AÉ«MEG  IOÉYEG  ≈∏Y  á≤aGƒªdÉH  áeƒμëdG

 áHÉéà°SG  AÉL  ÜÉ£îdG  Gòg  ¿CG  ±OQCGh  .¬«≤ëà°ùªd  »eƒμëdG  ºYódG

 »eÉ©d  ádhó∏d  áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  ôjôªàd  ÜGƒædG  ¬Wôà°TG  »HÉ«f  Ö∏£ªd

 ≈∏Y  áeƒμë∏d  √ôμ°T  πjõL  »fGôëÑdG  ÖFÉædG  ¬`̀ qLhh  .2022-2021

 ácôà°ûªdG  áæé∏dG  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,ÜGƒædG  ÖdÉ£ªd  áHÉéà°S’G  áYô°S

 áeó≤ªdG  áØ∏àîªdG  ájó≤ædG  ΩƒYódG  ´Gƒ`̀fCG  á°SGQO  ≈∏Y  ÉÑjôb  ∞μ©à°S

 øe  ójó©dG  QÉÑàY’ÉH  ò``̀NC’G  ™`̀e  ,É¡bÉ≤ëà°SG  ô«jÉ©eh  ø««æjôëÑ∏d

.ºî°†àdG É¡°SCGQ ≈∏Y äGô«¨àªdG

 ¥ôM ∫hÉM ¢ü`î`°T ¢ù`Ñ`M
Éª¡æ«H  ±ÓN ÖÑ°ùH  ¬à≤«∏W
 É«WÉ«àMG  ¢üî°T  ¢ùÑëH  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô``̀eCG
 ≈∏Y ábQÉM IOÉe Öμ°ùH ¬à≤«∏W ¥ôM ádhÉëªH ¬eÉ¡J’
 Gó«¡ªJ  á`̀jQÉ`̀é`̀dG  äÉ≤«≤ëàdG  á`̀eP  ≈∏Y  ∂``dPh  ,É¡¡Lh
 ¿CG  ó©H  äÉ≤«≤ëàdG  ¬æY  ô°ùØà°S  Éªd  »FÉ¡ædG  ±ô°üà∏d
 IOÉªdG  ¢SCÉc  §≤°S  É`̀ª`̀fEGh  ó°ü≤j  ºd  ¬`̀fCG  º¡àªdG  ≈`̀YOG
 á¶aÉëe  áHÉ«f  ¢ù«FQ  ∫É`̀ bh  .Éjƒ°S  Éª¡«∏Y  ábQÉëdG
 õcôe øe ÉZÓH â≤∏J ób âfÉc áeÉ©dG áHÉ«ædG ¿EG áª°UÉ©dG
 ≈∏Y AGóàY’ÉH ¢üî°T ΩÉ«b √OÉØe (Ü) ¢ù«ªîdG áWô°T
 ≈∏Y  ábQÉM  IOÉe  Öμ°ùH  ΩÉb  ¿CÉH  ¬à≤«∏W  º°ùL  áeÓ°S
 äô°TÉHh  .º¡æ«H  ±ÓN  ôKEG  Égó°ùL  øe  ábôØàe  AÉëfCG
 äQôb  PEG  ;É¡H  ÉgQÉ£NEG  Qƒa  á©bGƒdÉH  ≥«≤ëàdG  áHÉ«ædG
 á≤aôH  É¡≤«∏W ∫õæªH ÉgOƒLh AÉæKCG  É¡fCG  É¡«∏Y »æéªdG
 ïÑ£ªdG  ≈dEG  ¬LƒàdG  É¡≤«∏W  É¡æe  Ö∏W  ¬≤«≤°Th  ¬JódGh
 ™°VƒH √ôKCG  ≈∏Y ΩÉb Éª¡æ«H ±ÓN π°üM óbh ,¬à≤aôH
 ñGô°üdÉH  äóéæà°SG  ÉeóæYh  É¡≤æNh  É¡≤æY  ≈∏Y  √ój
 ,Égó°ùL  ≈∏Y  ¬Ñμ°Sh  ábQÉM  IOÉ`̀e  ¬H  ¢SCÉc  òNCÉH  ΩÉb
 .≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG É¡∏≤f ºJh ¬≤«≤°Th ¬JódGh â∏NóJ óbh
 Ée  ôμfCG  …òdG  º¡àªdG  âHƒéà°SG  É¡fCG  áHÉ«ædG  âaÉ°VCGh
 §≤°S IôLÉ°ûªdG AÉæKCG ¬fCG ±É°VCGh ,ΩÉ¡JG øe ¬«dEG Ö°ùf
 ,É¡«∏Y »æéªdG  ≈∏Yh ¬«∏Y ábQÉëdG  IOÉªdG  πªëj ¢SCÉc
 âHófh  º¡àªdG  ≥«≤°T  ∫Gƒ`̀bCG  ≈dEG  áHÉ«ædG  â©ªà°SG  Éªc
 ≈∏Y ∞°ûμ∏d  »Yô°ûdG Ö«Ñ£dGh áªjôédG ìô°ùe AGôÑN
 áeP  ≈∏Y  É«WÉ«àMG  º¡àªdG  ¢ùÑëH  äô``̀eCGh  ø«aô£dG
 á«æØdG ôjQÉ≤àdG QÉ¶àfGh äÉ≤«≤ëàdG ∫Éªμà°SGh ≥«≤ëàdG
 ¬æY ôØ°ùJ Ée Ö°ùëH á«°†≤dÉH »FÉ¡ædG ±ô°üà∏d Gó«¡ªJ

.äÉ≤«≤ëàdG
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.»°ShôdG ô«Ø°ùdG ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

.¢ùeCG »àjƒμdG á«LQÉîdG ôjRh ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN âjƒμdG ádhO ô«eCG øe á«£N ádÉ°SQ º∏°ùàj ∂∏ªdG ádÓL |

.GRô«e ø«°ùëdGóÑY .O |

.á«dÉªdG ôjRh |

ºYódG ¬«LƒJ IOÉYEG áæéd πªY ±ÉæÄà°SG ≈∏Y ≥aGƒJ áeƒμëdG

 ™fÉªdG  ó«dh  QƒàcódG  ∞°ûc
 ºà«°S  ¬fCG  áë°üdG  IQGRh  π«ch
 á`̀Yô`̀L  ∞````̀dCG  300  ΩGó``î``à``°``SG
 OÉ°†ªdG  º«©£àdG  ø`̀e  á«aÉ°VEG
 ô¡°T ∫Ó``̀N É`̀ fhQƒ`̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d
 ∫hóéd É`̀≤`̀ah ,…QÉ`̀é`̀dG  ¢`̀SQÉ`̀e

 .äÉ«Ñ∏£dG á«ªch ™jRƒàdG
 äGƒ£îdG √òg ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 »a áμ∏ªªdG Oƒ¡éd áªLôJ »JCÉJ
 ,º«©£à∏d  á«æWƒdG  á∏ªëdG  QÉWEG
 º«©£àdG èeÉfôH ∞«ãμJ ºà«°S PEG
 ™e  …QÉ`̀é`̀dG  ¢SQÉe  ô¡°T  ∫Ó`̀N

.º«©£àdG äÉYôL ∫ƒ°Uh
 »æWƒdG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ¿EG  ∫É``̀bh
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀ d »``Ñ``£``dG
 ø`̀ª`̀°`̀V ™```̀°```̀Vh ó````̀b É`````fhQƒ`````c
 ≈`̀∏`̀Y á``¶``aÉ``ë``ª``dG ¬```̀JÉ```̀jƒ```̀ dhCG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG á`̀ë`̀ °`̀Uh á`̀eÓ`̀°`̀S

 ôÑY ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG ø`̀e º`̀¡`̀à`̀jÉ`̀bhh
 á∏eÉ°ûdG  º«©£àdG  á∏ªM  ™«°SƒJ
 IOÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG äÉ`̀ª`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG ò````NC’
 á∏ªM  ∞`̀ «`̀ ã`̀μ`̀ Jh  ,¢``Shô``«``Ø``∏``d
 ,áëFÉédG  á¡LGƒªd  ø«°üëàdG
 äGƒ£îH  ´Gô`̀°`̀SE’G  º`̀J  ó≤a  Gò`̀d

 äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W á`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀ª`̀d ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG
 π`̀LCG  ø`̀e  äÉª«©£àdG  äÉ`̀Yô`̀L
 ô¡°T ∫ÓN á©°Sƒe º«©£J á∏ªM
 äÉ«ªμd  É`̀≤`̀ah  …QÉ`̀é`̀ dG  ¢`̀SQÉ`̀e
 É¡ª∏°ùJ  ºà«°S  »àdG  äÉ`̀Yô`̀é`̀dG
 Ö°ùëH  á©æ°üªdG  äÉcô°ûdG  øe

.™jRƒàdG ∫hóL
 IQOÉ`̀Ñ`̀e á`̀«`̀ª`̀gCG ≈``̀ dEG √ƒ``̀fh
 »æjôëÑdG ™ªàéªdG OGôaCG ™«ªL
 º«©£àdG  ò``̀NC’  π«é°ùàdG  ≈``̀dEG
 »a º¡°ùj ÉªH ,¢Shô«Ø∏d OÉ°†ªdG
 …ó°üà∏d  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  ºYO
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  áëFÉé∏d
 ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀cGh ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG á`̀eÓ`̀°`̀Sh
 ™æªd  á`̀«`̀aÉ`̀c  á«©ªàée  á`̀YÉ`̀æ`̀e
 ™«ªédG É«YGO ,¢Shô«ØdG ∫É≤àfG
 OÉ°†ªdG º«©£àdÉH π«é°ùàdG ≈dEG
 ,z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød

 πμ°ûH  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¬`̀Jô`̀ah  …ò``̀ dG
 ™«ªé∏d  øμªjh  ™«ªé∏d  »fÉée
 É keÉY 18 ôª©dG øe ¿ƒ¨∏Ñj øªe
 ™bƒªdG  ôÑY  π«é°ùàdG  ¥ƒa  Éªa
 IQGRƒ```̀ d ™`̀ HÉ`̀ à`̀ dG »``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G
healthalert.  á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 ≥«Ñ£J  ∫ÓN  øe  hCG  gov.bh

.z»YGh ™ªàée{
 ò``̀NCG ≈`̀∏`̀Y ∫É```Ñ```bE’G ø``ª``Kh
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d OÉ`̀ °`̀†`̀ª`̀ dG º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG
 ¢ùμ©j  …ò```̀dG  ô```̀eC’G  ,É``̀fhQƒ``̀c
 Oƒ`̀Lhh  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG
 º°ùàj  …ò``dG  ∫hDƒ°ùªdG  »`̀Yƒ`̀dG
 ≈∏Y º`̀¡`̀ °`̀Uô`̀Mh ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  ¬``̀ H
 áeÓ°Sh  áë°U  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG
 º¡£«ëeh  º¡∏FGƒYh  º¡°ùØfCG

.»©ªàéªdG

 É`̀ fhQƒ`̀ c  äÉ`̀ MÉ`̀ ≤`̀ d  ø``̀e  á`̀ «`̀ aÉ`̀ °`̀ VEG  á`̀ Yô`̀ L  ∞```̀ dCG  300
…QÉ``édG  ¢``SQÉe  ∫Ó``N  º``«©£àdG  è``eÉfôH  ∞``«ãμJ  :™``fÉªdG  .O

.™fÉªdG ó«dh .O |



â`̀ jƒ`̀ μ`̀ dG ô```«```eCG ø```e á`̀ «`̀ £`̀ N á``̀dÉ``̀ °``̀SQ º`̀ ∏`̀ °`̀ ù`̀ à`̀j  ∂``̀∏``̀ª``̀dG
øjó∏ÑdG  ø`̀«`̀H  á``̀jƒ``̀NC’G §``̀HGhô``̀dGh äÉ`̀bÓ`̀©`̀dÉ`̀H   √RGõ``̀à``̀YG  ø`̀ Y Üô`̀©`̀j  ¬`̀à`̀dÓ`̀L
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 ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ócCG
 áμ∏ªe ™ªéj Ée AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N
 á«FÉæK  äÉbÓY øe á≤jó°üdG  ájOÉëJ’G  É«°ShQh øjôëÑdG
 Ió©°UC’G  ∞∏àîe  ≈∏Y  Égõjõ©J  á∏°UGƒe  á«ªgCGh  ,áæ«àe
 øjó∏ÑdG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©jh ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG ≥≤ëj ÉªH

.IOƒ°ûæªdG äÉ©∏£àdG ≥≤ëjh ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh
 ô«Ø°ùdG  ¢ùeCG  ´ÉaôdG  ô°ü≤H √ƒª°S AÉ≤d  iód ∂dP AÉL
 áμ∏ªe  ió`̀d  á`̀jOÉ`̀ë`̀J’G  É«°ShQ  ô«Ø°S  ±ƒæªjôc  Qƒ`̀¨`̀jEG
 ¿hÉ©àdG äGQÉ°ùe ¬«dEG â∏°Uh ÉªH √ƒª°S √ƒfh ,øjôëÑdG
 É¡H ∫ƒ°Uƒ∏d ÖMQCG ≥aCG ƒëf É¡H ™aódG á«ªgCGh ∑ôà°ûªdG
 √ôjó≤J øY ÉHô©e ,ä’ÉéªdG πc »a áeó≤àe äÉjƒà°ùe ≈dEG
 ájOÉëJ’G  É«°ShQh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ôªãªdG  ¿hÉ©à∏d

 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  á¡LGƒe  Oƒ¡éH  ≥∏©àj  Éª«a
 ßØM  »a  º¡°ùj  ÉªH  áμ∏ªª∏d  äÉMÉ≤∏dG  ô«aƒJ  π«¡°ùJh
 á∏°UGƒe  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀ dEG  Gô«°ûe  ,™«ªédG  áeÓ°Sh  áë°U
 á«ªdÉ©dG  Oƒ¡édG  ºYód  »`̀dhó`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¬``̀LhCG  õjõ©J

.áëFÉé∏d …ó°üà∏d
 äGóéà°ùªdG  ô`̀NBG  ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  iô`̀Lh
 πªée  á°ûbÉæeh  ,á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«ª«∏bE’G  ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒªdG
 √ôμ°T  øY  ájOÉëJ’G  É«°ShQ  ô«Ø°S  ÜôYCG  ,¬ÑfÉL  øe
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd √ôjó≤Jh
 äÉbÓ©dG õjõ©àd ΩÉªàgG øe √ƒª°S ¬«dƒj Ée ≈∏Y AGQRƒdG

.Ió©°UC’G πc ≈∏Y á«°ShôdG á«æjôëÑdG

 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M º∏°ùJ
 ô«eCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G  ±Gƒf  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  øe  á«£N  ádÉ°SQ
 ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H Iõ«ªàªdG ájƒNC’G äÉbÓ©dÉH π°üàJ ,á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO
 ÖMÉ°U ôμ°T ,âjƒμdG ádhO ôjôëàd ø«KÓãdG iôcòdG áÑ°SÉæªH ,ádÉ°SôdG âæª°†J Éªc
 »îjQÉàdG  ∞bƒªdÉH  »àjƒμdG  Ö©°ûdGh  √ƒª°S  RGõàYGh  âjƒμdG  ádhO  ô«eCG  ƒª°ùdG
 ø«H ≥«KƒdG §HGôàdGh IƒNC’G ô°UGhCG ¢ùμ©j …òdG ,ΩGôμdG É¡∏gCGh øjôëÑdG áμ∏ªªd

.ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG
 óªëªdG ô°UÉf óªMCG QƒàcódG ï«°ûdG ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ≈dEG ádÉ°SôdG º∏°S óbh

.¢ùeCG ¬d ¬àdÓL ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN âjƒμdG ádhóH á«LQÉîdG ôjRh ìÉÑ°üdG
 ádhO ô«eCG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG ôjó≤Jh äÉ«ëJ ¬àdÓL ≈dEG »àjƒμdG ôjRƒdG π≤f
 Ωó≤àdGh  á©aôdG  ΩGhO  É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  áÑ«£dG  ¬JÉ«æªJh  á≤«≤°ûdG  âjƒμdG
 ¬JÉ«æªJh  ¬JÉ«ëJ  π≤æH  »àjƒμdG  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ¬àdÓL  ∞∏c  Éªc  ,QÉ```̀gOR’Gh

 Ö©°û∏dh  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  Qƒaƒe  âjƒμdG  ádhO  ô«eCG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  á°üdÉîdG
 ô°UGhCÉH  √RGõàYG  øY  ¬àdÓL  ÉHô©e  ,»bôdGh  Qƒ£àdG  øe  ójõªdG  ≥«≤°ûdG  »àjƒμdG
 øjó∏ÑdG  ø«H ™ªéJ »àdG  á≤«KƒdG  ájƒNC’G  §HGhôdGh áî°SGôdG  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG

.ø«≤«≤°ûdG
 ∂∏ªdG  ádÓéd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  »àjƒμdG  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  Üô`̀YCG  ¬ÑfÉL  øe

.âjƒμdG ádhO √ÉéJ øjôëÑdG áμ∏ªªd áaô°ûªdG ∞bGƒªdG ≈∏Y ióØªdG

É`̀ fhQƒ`̀ c á`̀ ¡`̀ LGƒ`̀ e »``̀a É`̀ «`̀ °`̀ ShQ ™``̀e ¿hÉ`̀ ©`̀ à`̀ dÉ`̀ H ó`̀«`̀°`̀û`̀j AGQRƒ`````̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀ FQ ó`̀¡`̀©`̀ dG »``̀ dh
 á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀∏`̀d …ó`̀ °`̀ ü`̀ à`̀ ∏`̀ d á``̀ «``̀ dhó``̀ dG Oƒ``̀¡``̀é``̀dG õ``̀jõ``̀©``̀J á``̀∏``̀°``̀UGƒ``̀e á``̀«``̀ª``̀gCG ó```̀cDƒ```̀j √ƒ``̀ª``̀°``̀S

 ø`̀H ó```̀dÉ```̀N ï``̀«``̀°``̀û``̀dG √ sƒ``````̀f
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀ H ,AGQRƒ``````````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ≈`̀dEG  á«eGôdG  ájƒªæàdG  §£îdG
 áμ∏ªªd  á«°ùaÉæàdG  IQó≤dG  õjõ©J
 …OÉ°üàb’G ∫ÉéªdG »a øjôëÑdG
 »`̀∏`̀ë`̀ª`̀ dG ø``̀jó``̀«``̀©``̀°``̀ü``̀dG ≈``̀∏``̀Y

.»dhódGh
 áμ∏ªe  ¬H  ™àªàJ  Ée  ¿CG  ócCGh
 ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  øjôëÑdG
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IófÉ°ùeh
 ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ ó``̀¡``̀©``̀dG »````̀dh
 á«ªæàdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  AGQRƒ`̀dG
 áÑ∏°U  á«°VQCG  øe  ,ájOÉ°üàb’G
 É`̀gAÉ`̀æ`̀H â`̀YÉ`̀£`̀à`̀°`̀SG á``î``°``SGQh
 ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG Oƒ`̀≤`̀©`̀ dG ió``̀e ≈`̀∏`̀Y
 ÜòL  Qƒëe  ¿ƒμJ  ¿C’  É¡JCGƒHh

 É kbƒKƒe É k«dÉe G kõcôeh ,QÉªãà°SÓd
 ’EG äCÉàj ºd ,á≤£æªdG »a G kõ«ªeh
 ájOÉ°üàb’G  á°SÉ«°ùdG  π°†ØH
 ¢ù°SCG  ≈`̀∏`̀Y  á«æÑªdG  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dGh
 ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d á```̀°```̀ShQó```̀eh á`̀ª`̀«`̀∏`̀ °`̀S
 ¢`̀ShDhô`̀d  á©é°ûeh  á`̀æ`̀eBG  áÄ«H
 ƒëf  ÉfOƒ≤à°S  »àdGh  ,∫Gƒ``̀eC’G
 øjôëÑdG ájDhQ ΩÉY ,2030 ΩÉ©dG

.äÉÑKh á≤K πμH ,ájOÉ°üàb’G
 ï«°ûdG  AÉ`̀≤`̀d  ió`̀ d  ∂`̀ dP  AÉ`̀L
 øY  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN

 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  á£°SGƒH  ó`̀©`̀ oH
 –  ó``̀MC’G)  ¢ùeG  ìÉÑ°U  »FôªdG
 ¿ÉjEG  ó«°ùdG  (2021  ôjGôÑa  28
 ¢ù∏ée  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e  ,»`̀°`̀Só`̀æ`̀«`̀d
 √CÉæg  å«M  ,ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG
 ¬Ñ°üæe  »`̀a  ¬æ««©J  áÑ°SÉæªH
 ≥«aƒàdG  ¬``d  É`̀ k«`̀æ`̀ª`̀à`̀e  ,ó`̀ jó`̀é`̀ dG
 ΩÉ`̀¡`̀ª`̀dG RÉ```é```fEG »``̀a ìÉ``̀é``̀æ``̀dGh
 É¡fCÉ°T  øe  »àdGh  ¬«dEG  á∏cƒªdG
 øe  ójõe  ≥«≤ëJ  »`̀a  Ö°üJ  ¿CG
 É¡«dEG  ƒÑ°üj  »`̀à`̀dG  äGRÉ``̀é``̀fE’G

 »a  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏ée
 øe ¢ù°SCÉJ  »àdG  ±Gó`̀gC’G  Aƒ°V

.É¡∏LCG
 QÉ°ûà°ùªdG ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe
 √ôjó≤Jh √ôμ°T øY »°Sóæ«d ¿ÉjEG
 ,AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉæd
 ≥`̀ah π`̀ª`̀©`̀∏`̀d ¢`̀Uô`̀ë`̀ dG Gó``̀cDƒ``̀e
 ¢ù∏ée  äÉ«é«JGôà°SGh  iDhQ
 Égôjƒ£Jh  ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG
 OÉ°üàb’G  á«ªæJ  »`̀a  º¡°ùj  ÉªH

.»æWƒdG

zájOÉ°üàb’G á«ªæàdG{ QÉ°ûà°ùe ¬FÉ≤d iód

 §`̀£`̀N á``̀ «``̀ ª``̀ gCÉ``̀ H √ƒ```̀ æ```̀ j ˆGó````̀Ñ````̀Y ø````̀H ó```̀ dÉ```̀ N
É`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG á`̀«`̀°`̀ù`̀aÉ`̀æ`̀à`̀d IRõ``©``ª``dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG

 ¬∏dGóÑY  QÉ°ûà°ùªdG  Üô``̀YCG
 Ö`̀FÉ`̀f ø`̀«`̀æ`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀dG ø`̀°`̀ù`̀M ø``̀H
 AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 ≠dÉH  øY  õ««ªàdG  áªμëe  ¢ù«FQ
 ÖMÉ°U  äÉëjô°üàd  √ô`̀jó`̀≤`̀J
 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó¡©dG  »`̀dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 AÉ°SDhôd ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 øe ¢ùμ©j Éeh á«∏ëªdG ∞ë°üdG
 âHÉãdGh ºjƒ≤dG  è¡æ∏d  ø«eÉ°†e
 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dGh á``dGó``©``dG ï`̀«`̀°`̀Sô`̀à`̀d
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  äÉjôëdGh
 »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG  π`̀X  »`̀a
 á≤K Éæªãe ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  ƒª°ùd  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 πªëJ  ≈∏Y  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 á∏°UGƒeh  á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdG

 ∫ÓN øe ¬àdÓL è¡f ≈∏Y πª©dG
 õjõ©Jh »fƒfÉ≤dG ΩÉ¶ædG ôjƒ£J
 á`̀jOô`̀Ø`̀dG äÉ``̀jô``̀ë``̀dGh á``dGó``©``dG
 øe  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  áeƒ¶æeh
 OGôaC’G  ájÉªMh  ¥ƒ≤ëdG  ¿ƒ°U
 »a ™`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dG ≈```̀ dEG á``aÉ``°``VE’É``H
 á∏≤æc á∏jóÑdG  äÉHƒ≤©dG  èeÉfôH
 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fEGh á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀M á`̀«`̀Yƒ`̀f
 »àdGh  ¿É°ùf’G  ¥ƒ≤M  õjõ©àd
 á«©jô°ûàdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G  øe  ó©J
 É¡H  ó`̀«`̀°`̀û`̀j  »``̀à``̀dGh á`̀eó`̀≤`̀à`̀ª`̀dG
 è`̀¡`̀æ`̀∏`̀d »````̀ dhó````̀ dG ™``̀ª``̀à``̀é``̀ª``̀dG
 ,áμ∏ªª∏d  »`̀YGƒ`̀dGh  íeÉ°ùàªdG
 ≈∏Y »`̀HÉ`̀é`̀jEG  ô``KG  ø`̀e  É¡d  É``eh
 ,™ªàéªdGh  Iô`̀°`̀S’G  QGô≤à°SG
 á«∏«gCÉJ  ¢`̀Uô`̀a  ô«aƒàH  ∂``̀ dPh
 º¡JóYÉ°ùeh  º¡«∏Y  Ωƒμëª∏d
 ™ªàéªdÉH  º¡LÉeófG  IOÉ`̀YEG  »a
 ø««HÉéjEG G kOGôaG º¡æe π©éj ÉªH

 á«©ªàéªdG á«ªæàdG »a ø«cQÉ°ûe
 øe ádGó©dG ≥«≤ëJ ™e ¿RGƒàdÉH

.¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG ≥«Ñ£J ∫ÓN
 åjóM  ø«eÉ°†e  ¿G  ∫É``̀bh
 »g  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 ≥`̀JÉ`̀Y ≈`̀∏`̀Y IÉ`̀≤`̀∏`̀e á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e

 πÑ≤à°ùe  π````̀LCG  ø``̀ e  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 É¡eó≤Jh  Égôjƒ£Jh  øjôëÑdG
 áÄ«ÑdG  É¡æe  Ió©°UC’G  áaÉc  »a
 áμ∏ªe  ¿CG  Gó``̀cDƒ``̀e  á`̀«`̀FÉ`̀°`̀†`̀≤`̀dG
 áàHÉK  ≈£îH  ô«°ùJ  øjôëÑdG
 áeƒ¶æªdG ôjƒ£J ƒëf áë°VGhh
 ï°SôJh  á«©jô°ûàdGh  á«FÉ°†≤dG
 Ö°üJ »`̀à`̀dGh ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG  ÇOÉ`̀Ñ`̀e
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ≥«≤ëJ  »a
 ™ªàéªdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MÉ`̀H  »`̀Ø`̀Jh
 ¢ù∏éªdG  ¿CG  GócDƒe  ,¬JÉ©∏£Jh
 ≈∏Y  ¢Uôëj  AÉ°†≤∏d  ≈`̀ ∏`̀YC’G
 Qƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG  »``a  AÉ``̀L  É``e  π«©ØJ
 π`̀ª`̀©`̀dG ¥É``̀ã``̀«``̀eh »`̀ æ`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG
 ¬FOÉÑe ≥«Ñ£J ∫ÓN øe »æWƒdG
 º`̀YOh  á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG
 ádGó©dG  õjõ©Jh  ¿ƒfÉ≤dG  IOÉ«°S
 á«ªæà∏d  Éª¡e  ÉæcQ  πãªJ  »àdG

 .á∏eÉ°ûdG

 ≈£îH  ô`̀«`̀°`̀ù`̀J  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  :ø`̀«`̀æ`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀dG  ˆGó``̀Ñ``̀Y  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
á`̀ «`̀©`̀jô`̀ °`̀ û`̀ à`̀ dGh á`̀ «`̀ FÉ`̀ °`̀ †`̀ ≤`̀ dG á`̀ eƒ`̀ ¶`̀ æ`̀ ª`̀ dG ô`̀ jƒ`̀ £`̀ à`̀ d á``à``HÉ``K

.ø«æ«YƒÑdG ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG |



 øH ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S ™aQ  
 á¶aÉëe ßaÉëe »YÉæªdG …óæg
 »dÉgCG  º°SÉHh  ¬ª°SÉH  ¥ôëªdG
 ôμ°ûdG  äÉ```̀jBG  ≈`̀ª`̀°`̀SCG  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈`̀dEG  ¿Éæàe’Gh
 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N
 √ƒª°S ¬H π°†ØJ Ée ≈∏Y AGQRƒdG
 AÉ`̀ °`̀SDhô`̀H √ƒ`̀ª`̀°`̀S AÉ``≤``d AÉ``̀æ``̀KCG
 Éeh  á«∏ëªdG  ∞ë°üdG  ôjôëJ
 áMƒªW ájDhQ øe AÉ≤∏dG ¬æª°†J
 ìôa  πμH  ¿ƒæWGƒªdG  É¡∏Ñ≤à°SG

.ó«jCÉJh ºYOh

 ¿CG  ¥ôëªdG  ßaÉëe  ó``̀cCGh
 É¡fóe  á`̀aÉ`̀μ`̀H  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  »``̀dÉ``̀gCG
 ™e º`̀¡`̀jó`̀jCG ¿ƒ`̀©`̀°`̀†`̀j É``̀gGô``̀bh
 AÉæÑdG  á∏°UGƒªd  √ƒª°S  …ó``j
 ø`̀Y ø``̀«``̀Hô``̀©``̀e ,ô```̀jƒ```̀£```̀à```̀dGh
 ájDhQ  √ÉéJ  á°TÉ«édG  ºgôYÉ°ûe
 AÉ≤∏dG  ∂`̀dP  ¬æª°†J  É`̀eh  √ƒª°S
 AÉæHG √ÉéJ áª«¶Y äGQOÉÑe øe
 º`̀gQhOh  ø«°ü∏îªdG  øjôëÑdG
 º∏Y  ™`̀aQh  ô«ª©àdGh  AÉæÑdG  »a
.ä’ÉéªdG áaÉc »a É«dÉY áμ∏ªªdG

 ¥ô`̀ë`̀ª`̀ dG ß``̀aÉ``̀ë``̀e Ωó`````̀bh
 ¿É`̀æ`̀à`̀e’Gh ô`̀jó`̀≤`̀ à`̀ dGh ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG

 äÉ``¡``«``Lƒ``à``dG ≈``̀∏``̀Y √ƒ``̀ª``̀°``̀ù``̀d
 √É≤∏J  Ée  øY ôÑ©J  »àdG  áªjôμdG
 ™````̀ HQC’G á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG äÉ`̀¶`̀ aÉ`̀ë`̀e
 á©HÉàeh  ΩÉªàgG  øe  É¡«dÉgCGh
 äÉLÉ«àM’Gh  äÉeóîdG  áaÉμd
 πμ°ûH  ø«æWGƒªdG  ¢ùeÓJ  »àdG
 ¬JGP  âbƒdG  »a  Rõ©Jh  ,ô°TÉÑe
 Ö`̀cGƒ`̀Jh  á«àëàdG  á«æÑdG  ø`̀e
 Éªd  á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀ª`̀dG
 ƒ`̀ª`̀f ø```̀e ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG √ó``¡``°``û``J

.Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y ´QÉ°ùàe
 ºYódG  ¿CG  ßaÉëªdG  ó``̀cCGh
 ¬H  ≈¶ëJ  …ò```dG  Ohó`̀ë`̀eÓ`̀ dG
 áμ∏ªªdG »a á«eƒμëdG Iõ¡LC’G
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U πÑb  øe
 ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö``̀MÉ``̀°``̀Uh ió``̀Ø``̀ª``̀dG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó`̀¡`̀©`̀ dG »```̀dh »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG

 áμ∏ªªdG  ¿CG  ó`̀cDƒ`̀j  ,AGQRƒ`````dG

 ô`̀jƒ`̀£`̀J π`̀«`̀Ñ`̀°`̀S »``̀a á`̀«`̀°`̀VÉ`̀e

 äÉ``̀eó``̀î``̀dG ≈```````̀bQCG º``̀ jó``̀≤``̀ Jh

 øe  »`̀JCÉ`̀J  »`̀à`̀dGh  ø«æWGƒª∏d

 á«àëàdG  á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dG  É``¡``JÉ``jƒ``dhCG
 äÉLÉ«àMG  áaÉch  äÉeóîdGh
 åjóM  ¿CG  GócDƒe  ,ø«æWGƒªdG
 ô`̀jô`̀ë`̀J AÉ```̀ °```̀ SDhô```̀ d √ƒ``̀ª``̀ °``̀S
 ô`̀Ñ`̀à`̀©`̀j á`̀«`̀∏`̀ë`̀ª`̀ dG ∞``ë``°``ü``dG
 ¥ô°ûªdG  πÑ≤à°ùª∏d  ÉLÉ¡æe
 ∂∏ªdG á`̀dÓ`̀L ¬`̀H É`̀fó`̀Yh …ò``̀dG
 ¬©bh  ¢ùª∏àf  ÉæàHh  ióØªdG

.ΩÉY ó©H ÉeÉY
 ¥ôëªdG  ßaÉëe  ºààNGh
 áÑëeh  ôμ°T  ™aôH  ¬ëjô°üJ
 ΩGô``̀μ``̀dG É``̀¡``̀«``̀dÉ``̀gCGh ¥ô``ë``ª``dG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀ dh  ƒª°S  ≈``̀dEG
 ¬H  π°†Øàj  É`̀e  ≈`̀∏`̀Y  AGQRƒ````̀dG
 äÉ¡«LƒJh  ΩQÉμe  øe  √ƒª°S
 ídÉ°U  »`̀a  Ö°üJ  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀eh

.ø«æWGƒªdGh øWƒdG

 π°ü«a  øH  ¬∏dGóÑY  πÑ≤à°SG
 óYÉ°ùe  …ô``̀°``̀Shó``̀dG  ô`̀Ñ`̀L  ø``̀H
 ¬ÑàμªH ,¢ùeG ,á«LQÉîdG ôjRh
 ¢`̀Tƒ`̀«`̀H á``«``LQÉ``î``dG IQGRƒ``````̀H
 ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ±Éà°SÉØjô°T

 .øjôëÑdG áμ∏ªe iód óæ¡dG
 ô```̀jRh ó`̀YÉ`̀ °`̀ ù`̀e OÉ````̀°````̀TCGh 
 áfÉàªH  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  á«LQÉîdG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh á`̀bGó`̀°`̀ü`̀dG äÉ`̀bÓ`̀Y
 áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  á«FÉæãdG
 óæ¡dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀Lh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 øe ¬``H RÉ`̀à`̀ª`̀J É``̀eh á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG
 ≈∏Y  øjôªà°ùe  AÉ`̀ª`̀fh  Qƒ`̀£`̀J
 ¢ùμ©J »àdGh ,äÉjƒà°ùªdG áaÉc
 »°†ªdG  ≈∏Y  øjó∏ÑdG  ¢`̀Uô`̀M
 ¥ÉaBG  ƒëf  äÉbÓ©dG  √ò¡H  É keób
 í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG »`̀Ñ`̀∏`̀j É`̀ª`̀H π``ª``°``TCG
 G kócDƒe ,ácôà°ûªdG äÉMƒª£dGh
 ≈``̀dEG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ™`̀∏`̀£`̀J
 ¿hÉ©àdG  ¬LhCG  õjõ©J  á∏°UGƒe
 Oƒ©j  ÉªH  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh
 øjó∏ÑdG  ≈∏Y  á©ØæªdGh  ô«îdÉH

 É k«æªàe  ,ø«≤jó°üdG  ø«Ñ©°ûdGh
 ió`̀d  ó`̀æ`̀¡`̀dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ô«Ø°ùd
 ≥«aƒàdG  ΩGhO  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 øªK ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``e  .ìÉ``é``æ``dGh
 ±Éà°SÉØjô°T  ¢`̀Tƒ`̀«`̀H  ó«°ùdG
 ø`̀jò`̀∏`̀dG á``̀jÉ``̀Yô``̀dGh ΩÉ``̀ª``̀à``̀g’G
 »a  ájóæ¡dG  á«dÉédG  ÉªgÉ≤∏J
 ∫ÓN  á°UÉNh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áëFÉéd  á«FÉæãà°S’G  á∏MôªdG
 É kHô©e  ,(19  -  ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 QÉ°ùª∏d  √ôjó≤Jh  √RGõàYG  øY
 äÉbÓ©dG  √ó¡°ûJ  …òdG  Ωó≤àªdG
 ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG

 ≈`̀∏`̀Y √OÓ```````̀H ¢```̀Uô```̀M ø``````Yh
 »Ñ∏j  ÉªH  äÉbÓ©dG  √òg ó«WƒJ
 É k«æªàe  ,É¡æe  ƒLôªdG  ±GógC’G
 Ωó≤àdG  ΩGhO  øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 º`̀ Jh  .QÉ````````̀gOR’Gh á`̀©`̀ æ`̀ª`̀ dGh
 äÉbÓY  åëH  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀N
 ø`̀«`̀H ¿hÉ```̀©```̀à```̀dGh á``̀bGó``̀°``̀ü``̀dG
 ájQƒ¡ªLh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 ÉªH É`̀gõ`̀jõ`̀©`̀J  π`̀ Ñ`̀ °`̀Sh ó`̀æ`̀¡`̀ dG
 ∫É``````̀eB’Gh äÉ`̀©`̀ ∏`̀£`̀ à`̀ dG Ωó``̀î``̀j
 ÉjÉ°†≤dG  øe  Oó`̀Yh  ,ácôà°ûªdG
 ΩÉªàg’G  πëe  äÉYƒ°VƒªdGh

.∑ôà°ûªdG

 ∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S º∏°ùJ
 á«ªdÉ©dG IOÉ¡°ûdG ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N
 å«M ,z9001:2015 hõjB’G{ IOƒédG IQGOEG ΩÉ¶f »a
 É¡àeƒ¶æe QÉWEG »a kGójóL kGRÉéfEG á¶aÉëªdG â≤≤M
 IOÉ¡°T kÉ≤Ñ°ùe äRÉàLG á¶aÉëªdG ¿CÉH kÉª∏Y ,ájQGOE’G
 2012 ΩÉY »a ≈dhC’G Iôª∏d z9001:2008 hõjB’G{
 ≈∏Y  ábƒeôªdG  IOÉ¡°ûdG  √ò`̀g  ∫ÉæJ  á¶aÉëe  ∫hCÉ`̀c
 kÉ«ªdÉY  kGQÉ«©e  É¡Ø°UƒH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  iƒà°ùe
 áeó≤ªdG  äÉeóîdGh  IOƒédG  IQGOEG  iƒà°ùe  º««≤àd

.á¶aÉëªdG ™ªàéªd
 π°†ØH AÉL RÉéfE’G Gòg ¿CG ßaÉëªdG ƒª°S ócCGh
 ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG äÉ¡«LƒJh ºYO
 …QGOE’G πª©dG IAÉØc ™aôd ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG
 á∏eÉ°ûdG  IOƒédG  åjóëJh  ôjƒ£J  ™e  ≈°TÉªàj  ÉªH
 äÉ©∏£àdG áÑcGƒeh ,á¶aÉëªdG ΩÉ°ùbCGh äGQGOEG πμd
 øe …QGOE’G πª©dG á«ªæJ »a áeƒμëdG πªY èeÉfôÑd

.¬JGQó≤H AÉ≤JQ’Gh ájô°ûÑdG OQGƒªdG ∫ÓN
 √òg  á¶aÉëªdG  π«f  ¿CG  ≈``̀dEG  √ƒª°S  QÉ``°``TCGh
 á¶aÉëªdG á«é«JGôà°SGh ájDhQ ™e ≈°TÉªàj IOÉ¡°ûdG

 á«dhódG  äGOÉ¡°ûdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »`̀a  á«HƒæédG
 »Ñ°ùàæe Oƒ¡éH √ƒª°S kGó«°ûe ,á«ªdÉ©dG õFGƒédGh
 ¿ƒ©∏£°†j  Éeh  ΩÉ°ùbC’Gh  äGQGOE’G  πμH  á¶aÉëªdG
 ájƒªæàdG  ±Gó``̀gC’G  ≥«≤ëJ  »a  º¡°SCG  QhO  øe  ¬H
 §«£îàdG º°ùb ¬dòÑj Ée ≈∏Y √ƒª°S kÉ«æãe ,IOƒ°ûæªdG
 ≥«≤ëJ »a Oƒ¡°ûªdG √Qhód IOƒédGh »é«JGôà°S’G
 kÉ«∏ëe  á¶aÉëªdG  ±Gó`̀gCG  ≥≤ëj  …òdG  RÉéfE’G  Gòg

.kÉ«dhOh
 á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe  ƒª°S  º∏°ùJ  óbh
 ≈°ù«Y  º`̀jô`̀e  Ió«°ùdG  ø`̀e  π`̀c  Qƒ°†ëH  IOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG
 Ió«°ùdGh ,á¶aÉëªdÉH »fƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùªdG »YÉæªdG
 §«£îJ  á`̀«`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG  »`̀©`̀«`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG  ó`̀ª`̀ë`̀e  Oƒ`̀æ`̀Y
 ∫hCG  ΩRÓ`̀ª`̀ dGh  ,™jQÉ°ûªdG  IQGOEGh  »é«JGôà°SG
 ,ßaÉëªdG  ƒª°S  Öàμe  ø`̀e  áªgÓédG  »∏Y  ó`̀ª`̀MCG
 ¬«dƒj Éªd  ºgôjó≤Jh ºgôμ°T ≠dÉH  øY GhôÑY øjòdG
 ,IOƒ¡°ûe ájÉYQh π°UGƒàe ºYO øe ßaÉëªdG ƒª°S
 øe  ójõªdG  ≥«≤ëJ  »`̀a  √ƒª°S  ¢UôëH  øjó«°ûe
 á¶aÉëª∏d  á`̀aô`̀°`̀û`̀ oª`̀dG  äÉ`̀eÉ`̀¡`̀ °`̀S’Gh  äGRÉ```̀é```̀fE’G

 .ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a á«HƒæédG

 á``î``«``°``û``dG â``̀∏``̀Ñ``̀≤``̀à``̀°``̀SG
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e  â`̀æ`̀ H »`̀e
 áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  á°ù«FQ
 AÉ°ùe  áÄ«¡dG  ô≤e  »a  QÉ`̀KB’Gh
 28 ≥``̀aGƒ``̀ª``̀dG ó`````MC’G ¢``̀ù``̀eG
 Qƒ``à``có``dG  Ω2021  ô``̀jGô``̀Ñ``̀a
 ¢ù«FôdG áæjO øH ∑QÉÑe  óªëe
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  ºJ  å«M  ,áÄ«Ñ∏d
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e ø``̀e Oó```̀Y á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e
 äÉ© qªée  ô«é°ûJh  π«ªéJ
 ∫ƒ``̀M á``Ø``∏``à``î``e ≥```̀WÉ```̀æ```̀eh

 .øjôëÑdG
 âæH »e áî«°ûdG äOÉ°TCGh
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e
 ¢ù∏éªdGh áÄ«¡dG ø«H Ée AÉ qæÑdG
 Oƒ¡L  IôcÉ°T  ,áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  »``a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 á«Ä«ÑdGh  á«©«Ñ£dG  äÉeƒ≤ªdG
 ¿CG  äó`̀cCGh  .øjôëÑdG  áμ∏ªªd

 ∫ÉªL  õjõ©àd  Oƒ¡édG  ôaÉ°†J
 πμ°ûH  á`̀jô`̀°`̀†`̀ë`̀dG  ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 á«æÑdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e  ™``e  ≥`̀ q°`̀ù`̀à`̀j
 ºgÉ°ùj  ,á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  á`̀«`̀à`̀ë`̀à`̀dG
 »∏ëªdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  Üò``̀L  »`̀a
 º`̀YOh »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dGh »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’Gh

 .áeGóà°ùªdG á«ªæàdG Oƒ¡L
 QƒàcódG  ¬ qLƒJ  ¬ÑfÉL  øe
 ôμ°ûdÉH  áæjO øH ∑QÉÑe  óªëe
 ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG ≈dEG

 π°UGƒàªdG  É¡∏ªY  ≈∏Y  áØ«∏N
 ájQÉ°†ëdG äÉeƒ≤ª∏d èjhôà∏d
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«fÉ°ùfE’Gh
 áaÉ≤ãdG áÄ«g ¿hÉ©J ¿CG GócDƒe
 áÄ«Ñ∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ™`̀e
 ΩGhódG ≈∏Y ôªãj ¿CG ¬fCÉ°T øe
 á«àëàdG  á«æÑdG  ºYóJ  ™jQÉ°ûe
 áμ∏ªª∏d  á«©«Ñ£dGh  á«aÉ≤ãdG
 É¡àjƒg  ≈∏Y  Aƒ°†dG  »≤∏jh

 .á∏«°UC’G ájQÉ°†ëdG
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 ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ™ªàLG
 IQGRh  ô≤e  »a  ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ,»fÉjõdG
 ¢VƒY  óªMCG  QƒàcódG  ™e  ¢ùeCG  á«LQÉîdG
 ¿hDƒ``̀°``̀Th á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```̀jRh ,∑QÉ``̀Ñ``̀e ø``̀H
 ,á≤«≤°ûdG  á«æª«dG  ájQƒ¡ªédÉH  ø«Hôà¨ªdG
 Ωƒ≤j »àdG  á«ª°SôdG  IQÉjõdG  QÉWEG  »a ∂dPh
 ∫hO »a ¬d ádƒL øª°V øjôëÑdG áμ∏ªªd É¡H

.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 ô```̀ jRh Ö`````MQ ,´É```̀ª```̀ à```̀L’G ∫Ó``````̀Nh 
 ¿hDƒ``°``Th á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô``jRƒ``H á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 G kó«°ûe  ,≥aGôªdG  óaƒdGh »æª«dG  ø«Hôà¨ªdG
 ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  §Hôj  ÉªH
 QGôªà°SÉH  ó¡°ûJ Ió«Wh ájƒNCG  äÉbÓY øe
 GócDƒe  ,ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  AÉªfh  G kQƒ£J
 õjõ©J á∏°UGƒe ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe ¢UôM
 ájQƒ¡ªédG  ™e  ∑ôà°ûªdG  »FÉæãdG  ≥«°ùæàdG
 »Ñ∏j  ÉªH  ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  á«æª«dG
 ø«H  ácôà°ûªdG  í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dGh  äÉ`̀Mƒ`̀ª`̀£`̀dG
 Rõ©j  ÉªHh  ,ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG

.á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh øeC’G
 øH ∞`̀«`̀£`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y Qƒ``̀à``̀có``̀dG Üô``````YCGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  øeÉ°†J  øY  »fÉjõdG  ó°TGQ
 É`̀gOƒ`̀¡`̀L º````YOh á`̀«`̀æ`̀ª`̀«`̀dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG ™``̀e
 ôjôëJh  á«Yô°ûdG  IOÉ©à°S’  á∏°UGƒàªdG
 É«°û«∏e  Iô`̀£`̀«`̀°`̀S  ø`̀e  á«æª«dG  »``̀ °``̀VGQC’G

 IOÉ«°S  ø`̀Y  ´É`̀aó`̀ dGh  ,á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  »KƒëdG
 øeC’G  IOÉ©à°SGh  ,É«∏©dG  ¬ëdÉ°üeh  øª«dG
 …ó°üàdGh  ,≥«≤°ûdG  øª«dG  »a  QGô≤à°S’Gh
 á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a  á«LQÉîdG  äÓNóà∏d
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  Oƒ¡éH  G kó«°ûe  ,øª«∏d
 ø«H  ¢VÉjôdG  ¥ÉØJG  ò«ØæJ  »a  ájOƒ©°ùdG
 »dÉ≤àf’G  ¢ù∏éªdGh  á«æª«dG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 äGAÉ``̀Ø``̀c á`̀eƒ`̀μ`̀M π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀Jh ,»``Hƒ``æ``é``dG
 Ö©°û∏d  á`̀ª`̀FGó`̀dG  É`̀¡`̀Jó`̀fÉ`̀°`̀ù`̀eh  ,á«°SÉ«°S
 áμ∏ªe  ™∏£J  ø`̀Y  É kHô©e  ,≥«≤°ûdG  »æª«dG
 øeC’Gh QGô≤à°S’ÉH øª«dG º©æj ¿C’ øjôëÑdG
 óªMCG  QƒàcódG  ÜôYCG  ,¬ÑfÉL øe.QÉgOR’Gh
 áμ∏ªe IQÉjõH ¬JOÉ©°S øY ∑QÉÑe øH ¢VƒY

 øjó∏ÑdG  ø«H  §Hôj  ÉªH  É kgƒæe  ,øjôëÑdG
 ájƒNCG  äÉbÓY  øe  ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh
 ΩGôàM’G  øe  ¢ù°SCG  ≈∏Y  óæà°ùJ  ,á«îjQÉJ
 áμ∏ªe  ∞bGƒe  É kæªãe  ,∫OÉÑàªdG  ôjó≤àdGh
 ájQƒ¡ªé∏d  á`̀ª`̀YGó`̀dG  á``jƒ``NC’G  øjôëÑdG
 ∞dÉëàdG  »a  á∏YÉØdG  É¡àcQÉ°ûeh  ,á«æª«dG
 IOÉ«≤H  á«æª«dG  á«Yô°ûdG  º`̀Yó`̀d  »`̀Hô`̀©`̀dG
 É¡JÉeÉ¡°SEGh  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 »æª«dG  Ö©°ûdG  IÉfÉ©e  ∞«Øîàd  IQó≤ªdG
 äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀eh º``̀YOh ¿ƒ``̀Y ø`̀e ¬`̀eó`̀≤`̀J É``̀eh
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG ∫Ó``̀N ø``̀e
 õjõ©J  »a  IRQÉ`̀Ñ`̀dG  ÉgOƒ¡Lh  ,á«fÉ°ùfE’G
 √ƒ`̀f  Éªc .á≤£æªdG  »``̀a  º`̀∏`̀ °`̀ù`̀dGh  ø````̀eC’G

 áªFGódG  IófÉ°ùªdGh  áaô°ûªdG  ∞bGƒªdÉH
 è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  É¡eó≤j  »àdG
 Iô°üfh  ,á«æª«dG  ájQƒ¡ªédG  ≈dEG  á«Hô©dG
 É«°û«∏e  á¡LGƒe  »a  »æª«dG  Ö©°ûdG  á«°†b
 ,¿Gô`̀ jEG  øe  áeƒYóªdG  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  »KƒëdG
 AÉªædGh Ωó≤àdG ΩGhO øjôëÑdG áμ∏ªªd É k«æªàe

.QÉgOR’Gh
 äÉ`̀bÓ`̀Y å`̀ë`̀H ´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó```̀N º``̀J 
 ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG
 ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a  Égõjõ©J  πÑ°Sh
 á«æeC’Gh  á«°SÉ«°ùdG  ´É°VhC’G  äGóéà°ùeh
 ∫òÑJ  »àdG  Oƒ¡édGh  ,á«æª«dG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y
 ≈dEG π°Uƒà∏d IóëàªdG ºeC’G »YÉ°ùe QÉWEG »a
 É k≤ah øª«dG »a ΩÓ°ùdG ∫ÓME’ »°SÉ«°S πM
 äGQƒ£J ôNBGh ,É k«dhO Ióªà©ªdG äÉ«©Lôª∏d
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á«ª«∏bE’Gh á«Hô©dG ´É°VhC’G

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dG
 ï«°ûdG  Qƒ``à``có``dG  ´É``ª``à``L’G  ô°†M 
 IQGRh  π«ch  ,áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY
 ô«Ø°ùdGh  ,á`̀«`̀dhó`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 á«LQÉîdG IQGRh π«ch ,QÉ«°S ∑QÉÑe ó«Mh
 ,¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏éeh  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 ,…ó`̀ª`̀MC’G  ø°ùM  »∏Y  QƒàcódG  ô«Ø°ùdGh
 áμ∏ªe  ió``̀d  á«æª«dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀dG  ô«Ø°S

 .»æª«dG ôjRƒ∏d ≥aGôªdG óaƒdGh ,øjôëÑdG

 á«æª«dG á``eƒμëdG ™``e øjôëÑdG ø``eÉ°†J ó``cDƒj á``«LQÉîdG ô``jRh
á``«HÉgQE’G  »``KƒëdG  Iô``£«°S  ø``e  á``«æª«dG  »``°VGQC’G  ô``jôëàd

∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG õjõ©J ¿ÉãëÑJ óæ¡dGh øjôëÑdG

 IOÉ`̀ ¡`̀ °`̀ û`̀ dG Rô``̀ ë``̀ J á`̀ «`̀ Hƒ`̀ æ`̀ é`̀ dG á`̀ ¶`̀ aÉ`̀ ë`̀ ª`̀ dG
zhõ````̀ jB’G{  IOƒ``̀é``̀ dG  IQGOEG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀ d  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG

 záÄ«Ñ∏d  ≈``̀ ∏``̀ YC’G{  Oƒ`̀¡`̀é`̀H  ó`̀«`̀°`̀û`̀J  »``̀e  á`̀î`̀«`̀°`̀û`̀dG
 á`̀ «`̀ Ä`̀ «`̀ Ñ`̀ dG äÉ``̀ eƒ``̀≤``̀ ª``̀ dG ≈``̀∏``̀Y ®É``̀ Ø``̀ ë``̀ dG »```̀a

 ôªëdG Üƒ≤©j øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ø°TO
 øe  ≈`̀ dhC’G  á∏MôªdG  øª°V  ¿Éμ°SE’G  ô`̀jRh
 IQGRh  äÉeóîd  »fhôàμdE’G  ∫ƒëàdG  á£N
 Ió`̀jó`̀L á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG äÉ`̀eó`̀N 5 ¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G
 »fÉμ°SEG  Ö∏W  ºjó≤J{  áeóN  ô«aƒJ  â∏ª°T
 äÉÑ∏£dG  ΩÓ`̀©`̀à`̀°`̀S’G  á`̀eó`̀N{  á`̀eó`̀Nh  ,z
 äÉ`̀fÉ`̀«`̀H å`̀jó`̀ë`̀J { á``eó``Nh zá`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G
 ºjó≤J{ áeóNh z»μæÑdG ÜÉ°ùëdGh ∫É°üJ’G
 zπjƒªJ  Ö∏W  ºjó≤J{  áeóNh  zÉjGõe  Ö∏W
 áeƒμë∏d  á«æWƒdG  á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  ™`̀bƒ`̀e  ô`̀Ñ`̀Y{
 AÉ≤d  ô°†M  ,bahrain.bh  á«fhôàμdE’G
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  ó≤ oY  …ò`̀ dG  ø«°TóàdG
 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG óFÉ≤dG »∏Y óªëe »FôªdG
 ,á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«¡d
 π«ch  áØ«∏N  ∫BG  OƒªM  øH  ódÉN  ï«°ûdGh
 óªMCG  É`̀jô`̀cR  QƒàcódGh ,¿Éμ°SE’G  IQGRh
 ∫ƒëà∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ÖFÉf  ¬LÉîdG
 ódÉN  QƒàcódGh ,áÄ«¡dG  »`̀a  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
.¿Éμ°SE’G IQGRƒd óYÉ°ùªdG π«cƒdG ¿Gó«ëdG

 √ò`̀g ¥Ó```̀WEG  ¿CG  ¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G ô``̀jRh ó``̀cCG
 ≥«≤ëàH ΩGõàd’G QÉWEG »a AÉL ób äÉeóîdG
 »`̀à`̀dGh ió`̀Ø`̀ª`̀ dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG á``dÓ``L äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀J
 »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ≥«≤ëJ  á«ªgCG  ≈∏Y  äó`̀cCG
 ≈à°T »`̀a á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG  äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG  ∞`̀«`̀Xƒ`̀Jh
 Ée  πμH  AÉ`̀≤`̀JQ’G  π`̀LCG  øe  ∂`̀dPh  ä’ÉéªdG
 ÉªHh ,áª¶fCGh äÉeóN øe ø«æWGƒª∏d Ωó≤j
 á«ªæàdG  ±Gó``̀gCG  ≥«≤ëJh  º`̀YO  »`̀a  º¡°ùj
 äGQGô≤∏d  Gò«ØæJ  äAÉ`̀L  Éªc  .áeGóà°ùªdG
 πª©dG á«ªgCÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée øY IQOÉ°üdG
 »ªbôdG  ∫ƒëàdG  §£N  π«©ØJ  áYô°S  ≈∏Y
 ™jô°ùJ  ≈∏Y  πª©dGh  ,á«eƒμëdG  äÉ¡é∏d

 √òg  É¡eó≤J  »àdG  äÉeóî∏d  ∫ƒëàdG  Iô«Jh
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d äÉ¡édG

 äÉ``̀eó``̀î``̀dG  ¿CG  ô````̀jRƒ````̀dG  ±É````̀ °````̀VCGh
 É k°†jCG  É k«°TÉªJ  »JCÉJ  á«fhôàμdE’G  á«fÉμ°SE’G
 á«eƒμëdG  èeGôÑ∏d  ó`̀Mƒ`̀ª`̀dG  QÉ```̀WE’G  ™`̀e
 ≥∏©àj  Éª«a  ,áK qóëªdG  á«fÉãdG  ¬àî°ùf  »a
 ±ó¡H  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀H
 ≈dEG G kô«°ûe ,AÓª©dG ≈∏Y äGAGôLE’G π«¡°ùJ
 ôÑcC’G  AõédG  øe  AÉ¡àf’G  Qô≤ªdG  øe  ¬`̀fCG
 IQGRƒ`̀d  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  á£N  QhÉëe  øe
 ,…QÉédG  ΩÉ©dG  ∞°üàæe  ∫ƒ∏ëH  ¿Éμ°SE’G
 á«fhôàμdE’G  äÉeóîdG  ¢†©H  áaÉ°VEG  ≈≤Ñ«d
 »`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  ó`̀≤`̀©`̀dGh  ±ô°üàdG  ≥`̀M  πãe
 ó©H  IQGRƒdG  CGCGóÑJ  ¿CGóÑJ  ¿CG  ≈∏Y ,Égô«Zh
 »YÉæ£°U’G AÉcòdG ≥«Ñ£J á£N ™°Vh ∂dP

.á«fhôàμdE’G äÉeóîdG »a

 Üƒ≤©j  øH  º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG  ÜôYCG  Éªc
 áÄ«¡d  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ¢üdÉN  øY  ôªëdG
 ∂dPh  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG
 ≥«≤ëJ  π`̀LCG  øe  É¡àdòH  »àdG  Oƒ¡édG  AÉ≤d
 ,IQGRƒ`̀dG  äÉeóîd  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  á«∏ªY
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  Gò`̀g  QGôªà°SG  GócDƒe
 ¥ÓWEG  πMGôe  ∫Éªμà°SG  ≈dEG  ±ó¡j  …òdGh

.á«fhôàμdE’G á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG áaÉc
 ábÉÑdG  √ò`̀g  ¥Ó``̀WEG  ¿CG  ô`̀jRƒ`̀dG  ó``̀cCGh
 äGAGô```̀LE’  Gô«°ù«J  »`̀JCÉ`̀j  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ø`̀e
 äGƒæb ôÑY ¿Éμ°SE’G IQGRh äÉeóN ºjó≤J
 »a  á°UÉN ,ø«æWGƒª∏d  Iô°ù«e  á«fhôàμdEG
 ¬édÉ©J  …òdG  ô«ÑμdG  äÓeÉ©ªdG  ºéM  πX
 45 ÜQÉ≤j  Ée  ≠∏H  …ò`̀dGh Éjƒæ°S  IQGRƒ`̀dG
 É¡©e  πeÉ©àdG  ºà«°S  »àdGh  ,á∏eÉ©e  ∞`̀dCG

.á«fhôàμdE’G äGƒæ≤dG ôÑY

 óFÉ≤dG  »∏Y  óªëe  Üô``̀YCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  áÄ«¡d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 √ôμ°T  ¢üdÉN  øY  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh
 á°üàîªdG ¥ôØdGh ¿Éμ°SE’G ôjRƒd √ôjó≤Jh
 πLCG øe É¡ªYOh É¡fhÉ©J ≈∏Y ,IQGRƒdG »a
 äÉeóîd  »`̀ª`̀bô`̀dG  ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG  á`̀£`̀N  π«©ØJ
 ôKCG  ≈dEG  ¬°ùØf  âbƒdG  »a  G kô«°ûe  ,IQGRƒdG
 á«fhôàμdE’G  ¿Éμ°SE’G  äÉeóN ábÉH  ø«°TóJ
 ô«°ù«àdG »a ÉgôKCGh ,ø«æWGƒªdG áeóN »a
 ,º¡JÉÑ∏W ºjó≤J áYô°S øe º¡æ«μªJh º¡«∏Y
 ,º`̀gó`̀¡`̀Lh  º`̀¡`̀à`̀bh  ß`̀Ø`̀M  »`̀ a  º¡°ùj  É`̀ª`̀H
 ó«°TôJ  »a  ∫ƒëàdG  Gò`̀g  QhO  ÖfÉL  ≈`̀ dEG
 ±hô`̀¶`̀dG  äÉÑ∏£àe  á`̀Ñ`̀cGƒ`̀eh  äÉ`̀≤`̀Ø`̀æ`̀dG
 PEG ,ÉfhQƒc áëFÉL É¡à°Vôa »àdGh áægGôdG
 ºjó≤J  ÖJÉμe  IQÉjR  øY  ø«æWGƒªdG  »æ¨J
 ≥≤ëJh  ,¿Éμ°SE’G  IQGRh  ≈æÑªH  äÉeóîdG
 á¶aÉëªdG »a óYÉ°ùJh »YÉªàL’G óYÉÑàdG

 .º¡àeÓ°Sh º¡àë°U ≈∏Y
 ÖFÉf ¬LÉîdG óªMCG ÉjôcR QƒàcódG ΩÉbh
 »a »fhôàμdE’G ∫ƒëà∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
 á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG  áÄ«g
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ∫ƒ``̀M π`̀°`̀ü`̀Ø`̀e ìô`̀ °`̀ T º`̀jó`̀≤`̀à`̀H
 »ª°SôdG  ôjRƒdG  ¿ÓYEG  ∂dP  ÓJ  ,áæ°Tó oªdG
 IQGRƒd  á«fhôàμdE’G  äÉeóîdG  ø«°TóJ  øY
 ¬JÉ©∏£J  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ójóéJh  ,¿Éμ°SE’G
 øe á`̀ë`̀jô`̀°`̀T ô``̀ Ñ``̀ cCG IOÉ`̀ Ø`̀ à`̀ °`̀ SÉ`̀ H ¬``̀ ∏``̀ eGh
 QGôªà°SÉHh ,äÉeóîdG √òg øe ø«æWGƒªdG
 áÄ«g  ™`̀e  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 øe  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG
 »ªbôdG  ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG  á«∏ªY  ∫Éªμà°SG  π``̀LCG

.äÉeóî∏d

 á«æWƒdG áHGƒÑdG ™bƒe ôÑY IójóL á«fhôàμdEG äÉeóN 5 ø°Tój ¿Éμ°SE’G ô``jRh

ôjƒ£àdG á∏°UGƒªd AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh …ój ™e ÉæjójCG ™°†f :¥ôëªdG »dÉgCGh ßaÉëe

.¥ôëªdG ßaÉëe |

 É¡æe  OÉØà°SG  »àdG  á«æμ°ùdG  äGó`̀Mƒ`̀dG  Oó`̀Y  ¿EG  ¿Éμ°SE’G  IQGRh  âdÉb   
 áeóNh  IóMh  ∞dCG  30  ≠∏H  ób  á«°VÉªdG  ¢ùªîdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  ¿ƒæWGƒªdG
 »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ôeC’G á∏¶e âëJ êQóæj äGóMƒdG øe Oó©dG Gòg ¿CGh ,á«æμ°S
 ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
 É kYÉØJQG  ó¡°û«°S  Oó`̀©`̀dG  Gò`̀g  ¿CG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh  ,á«æμ°S  Ió`̀Mh  ∞`̀ dCG  40  AÉæÑH
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ô`̀eCG  ò«ØæJ  øe  AÉ¡àf’G  óæY
 áeóNh  Ió`̀Mh  5000  ™jRƒàH  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 âaÉ°VCGh  .øgGôdG  âbƒdG  »a  É¡©jRƒJ  ≈∏Y  IQGRƒ`̀dG  ∞μ©J  »àdGh  ,á«fÉμ°SEG
 ´ƒæàJ ,ò«ØæàdG ó«b á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdG øe OóY ™jRƒJ ≈∏Y É k«dÉM ∞μ©J É¡fCG
 áæjóe  øe  πc  »a  ∂dPh  á«æμ°ùdG  ºFÉ°ù≤dGh  äGóMƒdGh  ∂«∏ªàdG  ≥≤°T  ø«H  Ée
 äÉ¶aÉëªH  ábôØàe  ≥WÉæªHh  ¿Éª∏°S  áæjóeh  ,ô«ëÑdG  ´hô°ûeh  ,óëdG  ¥ô°T
 Égò«ØæJ ºJ »àdG IójóédG øjôëÑdG ¿óe ™jQÉ°ûe ¿CÉH IQGRƒdG äOÉaCGh  .áμ∏ªªdG
 á«MÉ°Vh  óëdG  ¥ô°Th  áØ«∏Nh  ¿Éª∏°S  ¿óe  »gh  ,á«°VÉªdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN
 ™jQÉ°ûeh GôNDƒe É¡H πª©dG CGóH »àdG Iôà°S ¥ô°T áæjóe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»∏eôdG
 ∞∏àîe  »a  Égò«ØæJ  ºJh  É kYhô°ûe  40  ÉgOóY  ¥Éa  »àdG  á«æμ°ùdG  äÉ©ªéªdG
 »Ñ∏j  ÉªH  äGóMƒdG  øe  Oó©dG  Gòg  ô«aƒJ  »a  âª¡°SCG  ób  ,áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe

 á«eóbCG  QÉ«©e  ¿CG  ≈dEG  ágƒæe  ,á«æjôëÑdG  ô°SC’G  ±’B’  á«æμ°ùdG  äÉLÉ«àM’G
 É k≤ahh á«fÉμ°SE’G  ™jQÉ°ûªdGh ¿óªdG  ∞∏àîe ™jRƒJ iód  ¬≤«Ñ£J ºàj  äÉÑ∏£dG
 ájÉYôdG  π°†ØH  ¬`̀fCG  IQGRƒ``̀dG  âæq«Hh  .¢Uƒ°üîdG  Gò`̀g  »a  á©ÑàªdG  áª¶fCÓd
 πgÉY  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿oód  øe  á«fÉμ°SE’G  äÉeóîdG  É¡H  â«¶M  »àdG
 ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdGh  ,ióØªdG  OÓÑdG
 ∂dPh  ,ø«æWGƒªdG  äÉÑ∏£àe  á«Ñ∏àd  ájƒdhCG  ÉgQÉÑàYÉH  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 »a  ájôëÑdG  äÉ`̀¡`̀LGƒ`̀dGh  ä’Ó``̀WE’G  äGP  ™bGƒªdG  π°†aCG  ô«aƒJ  ∫Ó`̀N  øe
 áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  øe  AGƒ°S  áeRÓdG  äÉfRGƒªdG  ô«aƒJ  øY  kÓ°†a  ,É¡à«ÑdÉZ
 ∫ƒëJ  ≈`̀dEG  iOCG  ∂dP  πc  ¿CG  áë°Vƒe  ,»é«∏îdG  á«ªæàdG  èeÉfôH  hCG  ádhó∏d
 ±’B’G  AÉæH  ≈`̀dEG  äGóMƒdG  äÉÄe  AÉæH  øe  ™jQÉ°ûªdG  ò«ØæJ  Iô«Jh  »a  ô«Ñc
 É¡àjDhQ  ô°üà≤J  ºd  áeƒμëdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh  .á«°SÉ«b  äGôàa  »`̀ah  ,É¡æe
 ádÓL  iDhQ  áªLôJ  ≈``dEG  â©°S  π`̀H  ,Ö°ùëa  á«æμ°ùdG  äGó`̀Mƒ`̀dG  AÉæH  ≈∏Y
 äÉ££îe áaÉc âæª°†àa ,ø«æWGƒª∏d á«æμ°ùdG äGóMƒdG ô«aƒàH ióØªdG ∂∏ªdG
 á«ë°üdGh  á«ª«∏©àdG  ≥aGôªdG  á«æμ°ùdG  äÉ©ªéªdG  ™jQÉ°ûeh  IójóédG  ¿óªdG
 ô«aƒàH  ΩÉªàg’G  ºJ  G kójóëJ  ¿óªdG  ó«©°U  ≈∏Yh  ,IOÉÑ©dG  QhOh  ájQÉéàdGh
 ,IÉ°ûªdGh á«FGƒ¡dG äÉLGQódG äGQÉ°ùe ô«aƒJh ,ø«æWGƒª∏d ájôëÑdG äÉ¡LGƒdG

 Qƒ°ùédGh ¥ô£dG äÉμÑ°ûc á«àëàdG á«æÑdÉH á≤∏©àªdG äÉØ°UGƒªdG çóMCG  ≥ah
 »a RÉéfE’G Ö°ùf ™jô°ùJ »a Iôªà°ùe É¡fEG IQGRƒdG âdÉbh .»ë°üdG ±ô°üdGh
 ,øjó«Øà°ùªdG  ø«æWGƒª∏d  É¡ª«∏°ùJ  áYô°S  ±ó¡H  á«dÉëdG  á«fÉμ°SE’G  ™jQÉ°ûªdG
 ÖfÉL  ≈dEG  ,á«∏Ñ≤à°ùªdG  á«fÉμ°SE’G  ™jQÉ°ûªdG  ≈∏Y  ≥Ñ£æ«°S  …òdG  ôeC’G  ƒgh
 ácGô°T èeGôHh äÓjƒªJ øe á«fÉμ°SE’G äGQÉ«îdG ™jƒæJ ≈∏Y IQGRƒdG ¢UôM

.ø«æWGƒª∏d »°û«©ªdG QGô≤à°S’G ôaƒj ÉªH ,¢UÉîdG ´É£≤dG ™e

á«°VÉªdG ¢ùªîdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ¿ƒæWGƒªdG É¡æe OÉØà°SG á«æμ°S áeóN ∞dCG 30 :z¿Éμ``°SE’G{
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..ôjô≤àdG ¢†îªJ
 !!..ÓWÉH zÉ°VGôàaG{ ódƒa 

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 √ò¡H  ..zó≤à©f  ’ øëf ..ø¶f øëf ..»æÑf  øëf ..Qó≤f  øëf{
 ,(ODNI) á«μjôeC’G á«æWƒdG äGôHÉîªdG ôjô≤J êôN äGQÉÑ©dG
 ¬ªMQ-  »é≤°TÉN  ∫ÉªL  …Oƒ©°ùdG  øWGƒªdG  πàb  áªjôL  ¿CÉ°ûH
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG øe á«FÉ¡f á«FÉ°†b ΩÉμMCG É¡«a äQó°U »àdGh -¬∏dG
 á«μjôeC’G IQGOE’G ¿CG ôeC’G »a ô«ãªdGh Öjô¨dG  .á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
 z…ó«æ«c ¿ƒL{ »μjôeC’G ¢ù«FôdG πà≤e ≥FÉ≤M ó©H ∞°ûμJ ºd »àdG
 »a  »μjôeCG  ô«Z  øWGƒe  πà≤e  øY  Gôjô≤J  äQó°UCG  ,É¡«°VGQCG  ≈∏Y
 áaô©e  »a  áÑZôd  ¢ù«d  ô`̀eC’G  ¿CG  »æ©j  Ée  ..á«μjôeCG  ô«Z  ¢`̀VGQCG
 πLCG  øe  ±ƒ°ûμe  §¨°Vh  »°SÉ«°S  RGõàHG  ƒg  Ée  Qó≤H  ,≥FÉ≤ëdG
 Ó«°üØJh á∏ªL ¢VƒaôªdG ôeC’G ƒgh ,ájOƒ©°ùdG IOÉ«°ùH ¢SÉ°ùªdG
 áYƒªée  äô°ûf  á«Hô©dG  á«eÓYE’G  πFÉ°SƒdG  øe  OóY  .™«ªédG  øe
 ¿CG{  :»gh  ,»μjôeC’G  ôjô≤àdG  á«bGó°üe  ∞°ùæJ  »àdG  ≥FÉ≤ëdG  øe
 á«æWƒdG äGôHÉîªdG RÉ¡éd º««≤Jh äÉLÉàæà°SG ≈∏Y »æÑe ôjô≤àdG
 ó¡©dG  »`̀dh  øjój  ó`̀MGh  π«dO  ôjô≤àdG  »`̀a  óLƒj  ’h  ,á«μjôeC’G
 .»μjôeC’G êÉàæà°S’G ójDƒJ äGOÉ¡°T hCG äÉeƒ∏©e …CG hCG …Oƒ©°ùdG
 ,¬fGƒæY øª°†àJ Ég’hCG ,äÉëØ°U 3 RhÉéàj ’ …òdG ôjô≤àdG ¿CG Éªc
 »a  ∂μ°ûJ  äGQÉÑ©H  CÓàeG  ,Iô«°üb  äGô≤a  Ió`̀Y  øª°†àJ  iô``NCGh
 .z±ô©f  ’  ,πªàëªdG  øe  ,ø¶f  ,™bƒàf  ,Qó≤f{  π«Ñb  øe  ,¬àë°U
 ¬ª««≤J  ôjô≤àdG  ¬«∏Y  »æÑj  …òdG  »°SÉ°SC’G  óæÑdG  ¿G  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 AÉ≤d  »a  ¬°ùØf  …Oƒ©°ùdG  ó¡©dG  »`̀dh  √óæa  ¿CG  ≥Ñ°S  ¬LÉàæà°SGh
 Oô∏d  ÉfÉ«H  ájOƒ©°ùdG  á«LQÉîdG  QGó`̀°`̀UEG  áYô°S  ¿CG  Éªc   .≥HÉ°S
 ∞bƒªdG  Iƒb  ócDƒJ  √Qhó°U  øe  ≥FÉbO  ó©H  »μjôeC’G  ôjô≤àdG  ≈∏Y
 ∂ÑJôJ hCG  √É°ûîJ hCG  ¬«ØîJ Ée áμ∏ªªdG  iód ¢ù«d ¬fCGh ,…Oƒ©°ùdG
 á«aÉØ°T  ∞°ûc  ô`̀eC’G  ¿CG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ..ôjô≤J  Gòμg  ¿CÉ°ûH  ¬æe
 ΩÉμMCG  QGó°UEGh  ,ájGóÑdG  òæe  á«°†≤dG  ™e  πeÉ©àdG  »a  ájOƒ©°ùdG
 ágGõf  ióe  ¬∏c  ºdÉ©∏d  ¢VÉjôdG  âàÑKCG  óbh  .ø«fGóªdG  ó°V  á«FÉ¡f
 áÑbÉ©eh  ≥FÉ≤ë∏d  É¡Ø°ûc  »a  É¡à«bGó°üeh  É¡FÉ°†b  á«dÓ≤à°SGh

.zOÓÑdG êQÉNh πNGO É¡«æWGƒe ≈∏Y ºFGódG É¡°UôMh ø«fGóªdG
 ójóédG  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  IQGOEG  ¿CG  ø«≤«dG  º∏Y  º∏©j  ™«ªédG
 ∫hÉëJ  É¡æμdh  ,¿É°ùfEG  …CG  ’h  »é≤°TÉN  ∫ÉªL  É¡«æ©j  ’  z¿ójÉH{
 ≥Ñ°SC’G ¢ù«FôdG IQGOEG ¬JCGóH Ée á∏°UGƒªd ,áahô©ªdG É¡JóæLCG ¢Vôa
 ≥∏©àJ äÉØ∏e ¢Vôah ,á«°SÉ«°S á«bƒ≤M ÉjÉ°†b ΩÉëbEG »a zÉeÉHhCG{
 ,á«Ñgòeh ájóFÉ≤Yh á«æjO ôjQÉ≤J áZÉ«°Uh ,äÉ°SQÉªªdGh äÉjôëdÉH
 Iô£«°ùdG  ¢Vôa ∫hÉëJ »àdG  ,á«μjôeC’G  á«é¡æªdÉH  ∫hódG  ∫É¨°TE’
 ¿CG  z¿ó`̀jÉ`̀H{  IQGOEG  â`̀cQOCG  ó`̀bh  ,äÉWƒ¨°†dGh  RGõ`̀à`̀H’G  ∫Ó`̀N  øe
 ™«HôdG{  äGôeGDƒe  º£M  …ò`̀dG  »°SÉ°SC’G  πeÉ©dG  âfÉc  ájOƒ©°ùdG
 ¬HõMh øjOÉH OGQCG ∂dòd ,zábÓîdG ≈°VƒØdG{ ΩÉghCG OóHh ,z»Hô©dG
 áeCÓd »eÉëdGh óFGôdGh óFÉ≤dG É¡fC’ ,’hCG ájOƒ©°ùdÉH BGóÑj ¿CG ºcÉëdG

 .á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG
 Éæ°ùØfCG  ø`̀Y  ™`̀aGó`̀f  É`̀ª`̀fEG  ,ájOƒ©°ùdG  ø`̀Y  ™`̀aGó`̀f  Éªæ«M  É`̀æ`̀fEG
 OÓH  øYh ..Éæ∏Ñ≤à°ùeh ÉæHƒ©°T  øYh ..ÉæàeCGh  ÉææWh øYh ..’hCG
 ∫É£HEG ≈∏Y IQOÉb ájOƒ©°ùdG IOGQE’G ¿CÉH ≥ãfh ..ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG
 ódƒa ..»μjôeC’G  ôjô≤àdG  ¢†îªJ óbh ..IôeGDƒeh áæàa πc ∫ƒ©Øe

!!..ÓWÉH zÉ°VGôàaG{

 ≈∏Y á°SOÉ°ùdG áæ°ù∏d záaÉ≤K ΩÉ©£dG{ ¿ÉLô¡e Oƒ©j
 Ée QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g ¬ª q¶æJ å«M ,»dGƒàdG
 Qƒ¡ªédG  ¿ƒμ«°Sh  .Ω2021  πjôHCG  3h  ¢SQÉe  6  ø«H
 »àdG  äÉ«dÉ©ØdGh  á£°ûfC’G  øe  ójó©dG  ™e  óYƒe  ≈∏Y
 á«YGóHE’G ä’ÉéªdG øe √ô«Zh »¡£dG ºdÉY ø«H Ée §HôJ
 ácôà°ûªdG  ¢Vhô©dG  äÉ«dÉ©ØdG  √òg  πª°ûJh  .á«æØdGh
 ä’ƒ`̀Lh  πª©dG  ¢``̀TQhh  ,IÉ`̀¡`̀£`̀dGh  ø«fÉæØdG  ø«H  É`̀e

 .øjôëÑdG áμ∏ªe äÉ¡μæd á∏«°UC’G íeÓªdG ±É°ûμà°SG
 äÉ«dÉ©ØdG »a ácQÉ°ûªdG »a ø«ÑZGôdG ≈∏Y ¿ƒμ«°Sh
 áÄ«g ™bƒe ∫ÓN øe ≥Ñ°ùe πμ°ûH π«é°ùàdG ΩÉ©dG Gòg
 ,www.culture.gov.bh  âfôàfE’G  ≈∏Y áaÉ≤ãdG
 äÉ«dÉ©ØdG  OG qhQ  áeÓ°S  ≈∏Y  É k°UôM  ∂`̀dP  »`̀JCÉ`̀j  å«M
 øe óë∏d É¡H ≈°UƒªdG ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH É keGõàdGh

 .(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
 áYÉæ°U ≈dEG záaÉ≤K ΩÉ©£dG{ ±ó¡j ,ΩÉY πc »a Éªch
 ™ªL  ∫Ó`̀N  øe  á«æØdG  ä’ÉéªdG  øe  Oó`̀Y  ø«H  Ée  AÉ≤d
 ∂dPh  ,ø«fÉæØdG  øe  OóY  ™e  áØ∏àîe  äÉ«Ø∏N  øe  IÉ¡W
 èFÉàf  ¢ùμ©J  á«YGóHEG  ∫ÉªYCG  ºjó≤J  πLCG  øe É k©e  πª©∏d

 .º¡fhÉ©J
 ∞«°ûdG  :ºg  áæ°ùdG  √òg  »a  ¿ƒcQÉ°ûªdG  IÉ¡£dGh
 áæjO  øH  ¬∏dGóÑY  ,ƒdÉc  Éæ«àfÉc  øe  õ«æ«JQÉe  ø«aôjEG
 É«HÉJ  ,äÉjƒ∏ëdGh  äÉé∏ãª∏d  »Lƒa  âfhÉe  ¢ù°SDƒe
 ,(Isolated Eats)  õàjG  óà«dƒ°ùjG  á°ù°SDƒe  õJƒd
 »FÉæãdG É k°†jCGh ,õÑîdG áYÉæ°U »a á°ü°üîàªdG ÉfGO ∫É«d
 ÉjQÉeh  »°SÉÑ©dG  GQ’  »dƒfÉc  ófBG  QÉà°SÉÑdC’  ¢ù°SDƒªdG

 .õdƒf
 §FÉ°SƒdG  á`̀fÉ`̀æ`̀a  :º`̀¡`̀a  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀¡`̀d  ¿ƒ`̀fÉ`̀æ`̀Ø`̀dG  É``̀eCG
 ≈≤«°Sƒe  á`̀bô`̀a  ,»éæN  IOÉ``̀Z  IQƒ¡°ûªdG  IOó`̀©`̀à`̀ª`̀dG
 Do you) ?äG ∂j’ »∏jQ ƒj hO :ÜƒH ∂«∏jó«μjÉ°S

 ºéf  ¿Éª∏°S  ¿GóYÉ°üdG  ¿ÉfÉæØdG  ,(Really Like it
 πeCG  áÄ«Ñ∏d  á≤jó°üdG  AÉ`̀jRC’G  áª qª°üeh  …ô«éM  »eh

 .ø«aGQ
 É¡Mô£«°S »àdG ™«°VGƒªdG ™e Qƒ¡ªédG πYÉØà«°Sh
 ¿hô°VÉëdG  Ωƒ≤«°S  Éªc  ,¢Vô©dG  Ωƒ`̀j  »a  »FÉæK  πc
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,IÉ¡£dG  Égô°†M  »àdG  äÉØ°UƒdG  ¥hòàH
 ,á∏«°UCG  ∫ÉªYCG  øe  ¿ƒfÉæØdG  ¬YóHCG  Ée  ájDhôd  ∫ƒéàdG
 äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀ù`̀μ`̀Y ≈`̀∏`̀Yh .É`̀gô`̀«`̀Zh á`̀«`̀Jƒ`̀°`̀U ™`̀WÉ`̀≤`̀e
 ™bƒe  »a  º¡fhÉ©J  ¢Vô©H  »FÉæK  πc  Ωƒ≤«°S  ,á≤HÉ°ùdG
 øjôëÑdG  ∞ëàe  :»`̀g  ™bGƒªdG  √ò`̀gh  ,∞∏àîe  »aÉ≤K
 Iô°ùédG õcôe ,DƒdDƒ∏dG QÉ°ùe ™bƒe QGhR õcôe ,»æWƒdG
 ´ÉaôdG »a íJÉØdG óªMCG øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG á©∏b ,±ôë∏d
 ≈dEG  ∂dP  ±ó¡jh  .¥ qôëªdG  »a  zAGô°†N  QÉ`̀KBG{  ìÉæLh
 ìhQ  áaÉ°VEGh  Iõ«ªªdG  ™bGƒªdG  √òg  ≈∏Y  Aƒ°†dG  AÉ≤dEG
 ÜQÉéàdG  ¿É°†àM’  õ`̀cGô`̀e  É¡∏©L  ôÑY  É¡«dEG  Ió`̀jó`̀L

 á«YƒÑ°SC’G  ¢Vhô©dG  ≈dEG  áaÉ°VEGh .á«ÑjôéàdG  á«aÉ≤ãdG
 ºà«°S  øjôëÑdG  ∫ƒ`̀M  áØ∏àîªdG  á«aÉ≤ãdG  ™bGƒªdG  »a
 »fhôàμdEG  ÜÉàc ∫ÓN øe áaÉ≤K  ΩÉ©£dG  èeÉfôH  ≥«KƒJ
 ≈∏Y äÉ«dÉ©ØdG øe OóY ºjó≤J ≈dEG áaÉ°VEG .»≤FÉKh º∏«ah

 .áaÉ≤K ΩÉ©£dG ¢ûeÉg
 õjÉª«°ùcÉe  á«∏ëªdG  º«∏©àdG  á°üæe  Ω qó`̀≤`̀à`̀°`̀Sh
 AÉØàMG  »¡£dG  πªY  ¢TQh  øe  G kOó`̀Y  (Maximize)
 øe á≤HÉ°S  ï°ùf »a ¿ÉcQÉ°ûe Ωƒ≤«°Sh .áaÉ≤K  ΩÉ©£dÉH
 ,áØ«∏N  ∫BG  á q°üM  Éªg  πªY  ¢TQh  ºjó≤àH  áaÉ≤K  ΩÉ©£dG
 Ωƒj  πªY  á°TQh  ºjó≤àH  í∏jƒ°U  Iƒdƒd  Ωƒ≤à°S  Éªæ«H
 AGôgR  Ωó≤à°S  ,∂`̀dP  ≈`̀dEG  áaÉ°VEGh  .Ω2021  ¢SQÉe  15
 20  Ωƒ`̀j  »¡£dG  ∫ƒ`̀M  á«°VGôàaG  πªY  á`̀°`̀TQh  Rô`̀ë`̀dG
 ø«f qhóªdG  Rô`̀HCG  øe  Ió`̀MGh  Ωƒ≤à°Sh  .Ω2021  ¢SQÉe
 òNCÉH  ,ô`̀Ñ`̀cCG  Ö`̀æ`̀jR  ,ΩÉ`̀©`̀£`̀dG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  ø««æjôëÑdG
 ,≥Ñ°ùªdG  π«é°ùàdG  Ö∏£àJ  ,ä’ƒ``L  »a  ø«cQÉ°ûªdG
 »¡£dG  á≤FGP  âq∏μ°T  »àdG  äÉ¡μædG  ±É°ûμà°SG  πLCG  øe
 13 Ωƒj ¥ôëªdG »a ≈dhC’G ádƒédG ¿ƒμà°Sh ,á«∏ëªdG

 .¢SQÉe 19 Ωƒj áeÉæªdG »a á«fÉãdGh ,¢SQÉe
 áî°ùf »```̀YGQ ,Iô``̀jõ``̀é``̀dG  ´QGõ````̀e  Ωƒ`̀≤`̀à`̀°`̀S  ∂`̀ dò`̀c
 â°ùjôH  »∏àμ«aô«Hh  ,á`̀aÉ`̀≤`̀K  ΩÉ`̀©`̀£`̀dG  ø`̀e  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g
 áî°ùf  »a  âcQÉ°T  »àdG  ,(Perfectly Pressed)
 »∏ëªdG  »aôëdG  ≈¡≤ªdGh  ,áaÉ≤K  ΩÉ©£dG  øe  á≤HÉ°S
 ,¿ÉLô¡ªdG Ióe ∫ÓN á«ª°Sƒe äÉéàæe ºjó≤àH ,z¬eôc{

 .øjôëÑdG áμ∏ªe õ«ªJ »àdG äÉ¡μædÉH AÉØàMG
 ,¬JÉ«dÉ©ah  ¿ÉLô¡ªdG  ∫ƒM  äÉeƒ∏©ªdG  øe  ójõª∏d
www.  â`̀fô`̀à`̀fE’G  ≈∏Y  áÄ«¡dG  ™`̀bƒ`̀e  IQÉ``̀jR  ≈`̀Lô`̀j
 ≈∏Y áÄ«¡dG äÉHÉ°ùM á©HÉàe hCG  ,culture.gov.bh

 .CultureBah@ »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe

2021 πjôHCGh ¢``SQÉe ø«H É``e á°SOÉ°ùdG ¬``àî°ùf »a Oƒ``©j záaÉ≤K ΩÉ``©£dG{ ¿É``Lô¡e
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!»é≤°TÉN ..¬fƒaô©j Ée πc

 ¿CÉ°ûH  á«μjôeC’G  ájõcôªdG  äGôHÉîªdG  ádÉch  øY  QOÉ°üdG  ôjô≤àdG
 IQÉÑY  ƒg  ,(¬∏dG  ¬ªMQ)  »é≤°TÉN  ∫ÉªL  …Oƒ©°ùdG  »`̀eÓ`̀YE’G  πà≤e
 ≈∏Y AÉæH  AÉæYQ äÉLÉàæà°SG  áYƒªée ÉªfEGh  ,ádOCG  πªëJ ’ á≤«Kh øY
 ≈àM …hÉ°ùj ’ ôjô≤àdG ,á«FÉ¡ædG á∏°üëªdG »a .áë°VGh ô«Z äÉ«£©e
 ¢VôàØj  äGQÉÑîà°S’G  Iõ¡LCG  ôjQÉ≤J  ¿C’  ,¬H  Öàc  …òdG  ôÑëdG  áª«b
 Gòg  ÉeCG  ,IòaÉf  QOÉ°üe  äGPh  á≤Kƒeh  á¨eGO  äÉeƒ∏©e  ≈dEG  óæà°ùJ  ¿CG
 Éeh  ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d  »°SÉ«°S  RGõàHG  á≤«Kh  ƒ¡a  ôjô≤àdG
 GƒYQÉ°Sh  áÑ©∏dG  √òg  Gƒª¡a  áμ∏ªªdG  AÉØ∏M  ™«ªL  ¿CG  ƒg  ∂dP  ócDƒj
 áμ∏ªªdG ÖfÉL ≈dEG ±ƒbƒdG øY GhôÑYh ôjô≤àdG »a OQh Ée Öé°T ≈dEG
 »a ∂°T ’ .É¡JOÉ«°Sh ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG ßØëJ »àdG É¡JGAGôLEG πc »a
 ’CGh  ,AÉ≤ÑdG  ≥ëà°ùJ  IÉ«M  πch  ,áª¡e  ìhQ  πch  ,º¡e  ¿É°ùfEG  πc  ¿CG
 ’  áªjôL ìhôdG  ¥ÉgREG  ¿CG  »a  ∂°T  ’h ,OQÉH  ΩóH  hCG  ≥M ô«¨H  ≥gõJ
 ±hôX  »a  ó`̀MGh  ¢üî°T  πà≤ªH  óª©àªdG  ¢Sƒ¡dG  Gòg  ¿CG  ’EG  ,ôØà¨J
 áμ∏ªªdG ¿ƒμd ,áé¡æªe á°SÉ«°S â°ù«dh á≤HÉ°S É¡fƒc øY kÓ°†a ,á°†eÉZ
 OƒLh  ’h  ºMGôàeh  íeÉ°ùàe  ô°VÉMh  ïjQÉJ  äGP  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ≈dEG  ™«ªédG  ƒYój  ôeCG  ƒg  ,º¡à«Ø°üJ  hCG  ø«°VQÉ©e  πà≤H  πé°ùd  É¡«a
 É¡«a  ∑ôà°ûJ »àdGh ,É kjƒæ°S IQôμàªdG  á«dhódG  á∏ªëdG  √òg »a ¿É©eE’G
 âbƒdG »a ,á«bƒ≤M äÉ«©ªLh ΩÓYEG  πFÉ°Shh äGôHÉîe Iõ¡LCGh ∫hO
 »ah  á«∏gC’G  ÜhôëdG  »a  º¡JÉ«M  ô°ûÑdG  øe  ø«jÓªdG  ¬«a  ó≤Øj  …òdG
 ’h ,ÜÉgQEÓd á«YGôdG ∫hódG øe ádƒØμªdG á«ØFÉ£dGh á«bô©dG äÉ«Ø°üàdG
 πc  .IÉ«M á°üb º¡æe Oôa πμd ¿CÉH çôàμj hCG A’Dƒg ôcP ≈∏Y »JCÉj óMCG
 ™e äÉHÉ°ùM á«Ø°üJ hó©J ’ ádCÉ°ùªdGh !»é≤°TÉN ƒg §≤a ¬fƒaô©j Ée
 ,Iôμ©dG √É«ªdG »a É¡«∏Y ó«°üàdG ádhÉëeh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
 ø«ªFÉ≤dG  ¿C’  ,√ô«Z  Iô«ãc  äÉØ∏e  â∏°ûa  Éªc  ∞∏ªdG  Gò`̀g  π°ûØ«°Sh
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ó°V  »bƒ≤ëdGh  »eÓYE’Gh  »°SÉ«°ùdG  ¢û««éàdG  ≈∏Y
 ’h ïjQÉàdG  ¿hCGô≤j  ’ º¡fCG  G kó«L hóÑj  á∏MôªdG  √òg ∫ÓN ájOƒ©°ùdG

.¬æe ¿ƒª∏©àj

 â``̀æ``̀H á``````̀jRƒ``````̀a äó````````````̀cCG
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY
 πªY ô`̀jƒ`̀£`̀J á`̀«`̀ª`̀gCG  ÜGƒ``̀æ``̀dG
 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG á`̀ «`̀ °`̀ SÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ Hó`̀ dG
 á«æjôëÑdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G  RGô``̀HE’
 øe ≥`̀≤`̀ë`̀J É``̀eh ,á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG
 πX  »`̀a  ,Ió``̀FGQ  ìÉéf  ¢ü°üb
 á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†ëd
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
 Oƒ¡éH äOÉ°TCGh .ióØªdG OÓÑdG
 ÜGƒædG ¢ù∏éªH áeÉ©dG áfÉeC’G
 »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG π`̀ ª`̀ ©`̀ dG º```̀YO »``̀ a
 ¬``̀LhCG á`̀aÉ`̀c º`̀jó`̀≤`̀J ∫Ó``̀N ø`̀e
 á`̀jQGOE’G  äÉeóîdGh  IófÉ°ùªdG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀Jh ,á`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dGh
 äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉª¶æªdG  ™`̀e
 »©jô°ûàdG  ∫ÉéªdG  »a  á∏eÉ©dG
 áeÉ©dG  äÉfÉeC’Gh  ,»fƒfÉ≤dGh
 äGOÉ``̀ë``̀J’Gh ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀ª`̀dGh »`̀a
 ,á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  á«fÉªdôÑdG
 πLCG øe Oƒ¡édG áaÉc ô«î°ùJh
 ,ÜGƒæ∏d  »fÉªdôÑdG  πª©dG  ºYO
 á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG äÉ``YÉ``£``≤``dG »``̀a
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dGh á``̀«``̀HÉ``̀bô``̀dGh
 ∫Ó`̀N ∂``̀ dP AÉ``̀L .á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG

 ,¢``ù``eCG É`̀¡`̀Ñ`̀à`̀μ`̀ª`̀H É`̀¡`̀dÉ`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 ó`̀ª`̀ë`̀e ó```̀ °```̀TGQ QÉ`̀ °`̀ û`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG
 ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  áªéfƒH
 QƒàcódG  Qƒ°†ëHh  ,ÜGƒ`̀ æ`̀ dG
 áÄ«g ¢`̀ù`̀«`̀FQ  å`̀«`̀ã`̀¨`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀U
 ø`̀«`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG ø`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 QGó`̀°`̀UEG  áÑ°SÉæªH  ,¢ù∏éªdÉH
 á`̀ «`̀ dhó`̀ dG äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀ dG π``̀ «``̀ dO{
 äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀ dGh äGOÉ`````̀ë`````̀J’Gh
  .zá`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh

 ≥``̀jô``̀a Oƒ``̀ ¡``̀é``̀ H äOÉ``````̀°``````̀TCGh
 OGó``̀YEG  »`̀a  º¡°SCG  …ò``̀dG  πª©dG
 zäÉª¶æªdG  π`̀ «`̀ dO{  QGó``̀ °``̀UEGh
 áÑàμª∏d  áaÉ°†e  áª«b  √QÉÑàYÉH
 ºYód Éª¡e GQó°üeh ,á«fÉªdôÑdG
 Oƒ¡édG πX »a ,»HÉ«ædG πª©dG
 á`̀ ∏`̀ °`̀UGƒ`̀ à`̀ ª`̀ dGh Iô`̀ª`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG π`̀ª`̀Y ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d

.á«fÉªdôÑdG
 Üô```````̀ YCG ,¬````̀Ñ````̀fÉ````̀L ø`````̀ e 

 áªéfƒH  ó``̀°``̀TGQ  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G
 áaÉch ,√ôjó≤Jh √ôμ°T ≠dÉH øY
 ºYód  ,áeÉ©dG  áfÉeC’G  »Ñ°ùàæe
 ¢ù∏ée  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀Jh
 ôªà°ùªdG  »©°ùdG  »`̀a  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 á``̀fÉ``̀eC’G »``̀a π`̀ª`̀©`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d
 äÉMÉéf øe ≥≤ëJ Éeh ,áeÉ©dG
 »`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG π`̀ª`̀©`̀∏`̀d äGRÉ```̀é```̀ fEGh

.á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏HódGh

:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

 á`̀ «`̀ fÉ`̀ª`̀ dô`̀ Ñ`̀ dG á`̀ «`̀ °`̀ SÉ`̀ eƒ`̀ ∏`̀ Hó`̀ dG π``ª``Y ô``jƒ``£``J
á`̀jQÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dG á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG äGRÉ```̀ é```̀ fE’G RGô`````̀HE’

 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ó`̀cCG
 ≈dEG  Égƒæe  ,áeOÉ≤dG  ∫É«LC’G  »WÉ«àMG  ¥hóæ°üd  º¡ªdG  QhódG  »æWƒdG
 IOÉjõd á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ≈dEG ójóL ™jô°ûJ ádÉMEÉH Ωƒ≤à°S áeƒμëdG ¿CG
 ºYój ÉªH áeOÉ≤dG ∫É«LC’G »WÉ«àMG ídÉ°üd §ØædG äÉ©«Ñe øe ´É£≤à°S’G
 ôÑà©j  ójóédG  ™jô°ûàdG  ¿G  ≈dEG  kGô«°ûe  ,¬JGOGôjEG  øe  Rõ©jh  ¥hóæ°üdG
 ¬©°Vƒe  »a  ¥hóæ°üdG  ™°Vh  »a  º¡°ùà°S  »àdG  áª¡ªdG  äGhOC’G  ióMEG
 ÉªYO  ¥hóæ°üdG  øe  É¡Ñë°S  ºJ  »àdG  äÉahô°üªdG  á«£¨àd  Ö°SÉæªdG
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG QÉWG øª°V áeÉ©dG á«fGõ«ª∏d
 …òdGh  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ¬«∏Y  ≥aGh  ¿ƒfÉ≤H  ´hô°ûe  ≥ah  (19-ó«aƒc)

 á«©jô°ûàdG  ø«à£∏°ùdG  ø«H  AÉæÑdGh  ôªãªdG  ¿hÉ©à∏d  RQÉ`̀H  ∫Éãªc  AÉL
 ,»∏ëªdG ¥É£ædG ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL QÉKBG ∞«Øîàd ájò«ØæàdGh
 á∏«∏≤dG  ô¡°TC’G  ∫ÓN  ™jô°ûàdG  Gòg  ºjó≤J  ≈∏Y  ºFÉb  πª©dG  ¿CG  kGócDƒe
 IOÉjR ∫ÉM »a Q’hO ≠∏Ñe ´É£àbG ¢VôØj »dÉëdG ¿ƒfÉ≤dG ¿EG PEG ,áeOÉ≤dG

 .GQ’hO 40 ≈∏Y óMGƒdG π«eôÑdG ô©°S
 óMCG √QÉÑàYÉH ¥hóæ°üdG ºYO ≈∏Y πª©dG á∏°UGƒe á«ªgCG ≈dEG âØdh
 »àdG QÉKB’Gh äÉ«YGóàdG øe ∞«ØîàdG »a âª¡°SCG »àdG áª¡ªdG ≥jOÉæ°üdG

 .áëFÉédG Iôàa ∫ÓN á«ªdÉ©dG äÉ«YGóà∏d kÉ°SÉμ©fG áμ∏ªªdG É¡Jó¡°T
 ¥hóæ°üdG ºYO á∏°UGƒe πLCG øe ΩÉªàgG øe áeƒμëdG ¬«dƒJ Ée ócCGh

 ¿Éª°Vh »∏ëªdGh »ªdÉ©dG øjó«©°üdG ≈∏Y ¬dƒ°UCG »a QÉªãà°S’G õjõ©Jh
 ídÉ°üd QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe kGójõe ≥≤ëj …òdG πμ°ûdÉH ¬©FGOh áeGóà°SG
 á¶aÉëªdG øe øμªJ ¥hóæ°üdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh  .É¡FÉæHCGh øjôëÑdG áμ∏ªe
 á«é«JGôà°SG ¬YÉÑJÉH á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ¬dƒ°UCG ájƒ≤Jh ¬JÉÑK ≈∏Y
 πNódG  äGP  á«dÉªdG  ¥GQhC’G  »a  äGQÉªãà°S’G  ºéM  IOÉ`̀jR  ≈`̀dEG  ±ó¡J
 ¥Gƒ°SC’G  ≈∏Y  áëFÉédG  É¡à°Vôa  »àdG  ôWÉîªdG  øe  π∏≤j  ÉªH  âHÉãdG
 äÉMÉéædG øe ójó©dG ≥«≤ëàH ô«Ñc πμ°ûH ¥ qƒØJ ¬fCG Éªc ,á«ªdÉ©dG á«dÉªdG
 ∫ÓN  øe  áÑ∏≤àªdGh  áÑ©°üdG  ájOÉ°üàb’G  ±hô¶dG  πX  »a  á«dGƒàªdG

 .ôWÉîªdG ºéM π«∏≤àd QÉªãà°S’G ™jƒæJ iƒà°ùe IOÉjR

 IOÉ`̀ jõ`̀ H  íª°ùj  ó`̀ jó`̀ L  ™`̀jô`̀°`̀û`̀J  :»`̀ æ`̀ Wƒ`̀ dG  OÉ`̀ °`̀ ü`̀ à`̀ b’Gh  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG  ô```̀jRh
∫É``̀ «``̀ LC’G »``WÉ``«``à``MG ÜÉ`̀ °`̀ ù`̀ ë`̀ d §``Ø``æ``dG äÉ`̀ ©`̀ «`̀ Ñ`̀ e ø``̀ e ´É``£``≤``à``°``S’G

 »©«ØædG º«gGôHEG ÖFÉædG ∞°ûc
 á«fÉªdôÑdG  ≥«≤ëàdG  áæéd  ¢ù«FQ
 »`̀à`̀dG ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀U ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H
 ø«eCÉà∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áÄ«¡dG  ø`̀e  QGó``̀J
 Ée  É¡jód  áÄ«¡dG  ¿CG  øY  »YÉªàL’G
 »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 432 ÜQÉ≤j
 áμ∏ªe  πNGO  ÉμæH  14  »a  É¡àYOhCG
 É¡H QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ±ó`̀¡`̀H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.2020 ôÑª°ùjO ájÉ¡f ≈àM
 ≈∏Y  »©«ØædG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ∫É``̀ bh
 ™e ¬à°SÉFôH áæé∏dG ´ÉªàLG ¢ûeÉg
 »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 á`̀ °`̀SGQO â`̀∏`̀ª`̀Y ∑Ó```̀eG  á`̀cô`̀°`̀T  ¿G
 QGôb  PÉîJG  ÉgôKG  ≈∏Y  ºJ  ihó`̀L

 É¡μ∏ªJ  ∫ƒ°UCÉc  ¢`̀VGQG  ™°ùJ  ™«ÑH
 65 RhÉ``̀é``̀à``̀J á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀H á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG
 AÉæKG  áæé∏dG  âÑdÉWh  ,ôàe  ∞`̀ dCG
 »°VGQ’G  ∂∏J  ™«H  Ωó©H  ´ÉªàL’G
 ÉªH á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J OÉ`̀ª`̀à`̀YGh
 ¢ù«FQ  ≥``̀ aGhh  »`̀ °`̀VGQ’G  ¢üîj
 Ö∏W  ≈`̀∏`̀Y  áÄ«¡dG  IQGOG  ¢ù∏ée
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿CG  ø`̀ «`̀ H  É`̀ ª`̀ c  .á`̀ æ`̀é`̀ ∏`̀ dG
 ≈∏Y  áÄ«¡dG  ø`̀e  ∂dòc  äô°ùØà°SG
 ÖFÉæ∏d  »Øë°üdG  íjô°üàdG  ô``̀KEG
 áæé∏dG  ƒ°†Y  º°TÉg  ìÓ`̀a  ó«°ùdG
 ø`̀jÉ`̀Ñ`̀J á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG ±É`̀ °`̀û`̀ à`̀cG ∫ƒ```̀M
 OhOQh ,áÄ«¡dG É¡JOhR »àdG ΩÉbQ’G
 á`̀«`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG á`̀∏`̀ Ä`̀ °`̀SC’G ≈`̀∏`̀Y á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG

 ∂∏J  áë°U  ió``̀e  ø`̀Y  ,áØ∏àîªdG
 äócCG  áÄ«¡dG  IQGOEG  øμdh  ,ΩÉ`̀bQC’G
 áë«ë°U  ô«Z  É keÉbQCG  â∏°SQCG  É¡fCG
 âeÉb  ºK  ø`̀eh  ,OhOô``̀dG  ¢†©H  »a
 ,áë«ë°üdG  ΩÉbQC’G  ∫É°SQEG  IOÉYEÉH
 ¿CG  ≈``̀dEG  ô«°ûj  ∂`̀ dP  ¿CG  ≈``̀dEG  É`̀ kà`̀a’
 ΩÉ``̀bQCÉ``̀H  á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG  äOhR  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG
 øe  ≥«bóàdG  ÖLƒà°ùj  Ée  áÄWÉN
 äÉfÉ«ÑdG  ™«ªL  ø`̀e  áÄ«¡dG  π`̀Ñ`̀b
 áæé∏dG  ™aôà°Sh  ,É≤HÉ°S  IOQGƒ``̀dG
 ¢Uƒ°üîH  áÑ°SÉæªdG  äÉ«°UƒàdG

 .´ƒ°VƒªdG Gòg
 ¢ù«FQ ôcP π°üàe ¥É«°S »ah
 »¡àæJ  ¿CG  Qô≤ªdG  øe  ¬`̀fCG  áæé∏dG

 πª©d  IOó`̀ë`̀ª`̀dG  á«fƒfÉ≤dG  Ió`̀ª`̀dG
 .2021  ¢``̀SQÉ``̀e  17  »``̀a  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG
 Égôjô≤J  º∏°ùà°S  áæé∏dG  ¿CG  GócDƒe
 PEG  ,∂``̀ dò``̀ d  Oó``ë``ª``dG  â``̀bƒ``̀dG  π`̀ Ñ`̀ b
 øe  ójó©dG  ≈∏Y  ôjô≤àdG  …ƒàëj
 ±ó¡J  »`̀à`̀dG  áª¡ªdG  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG
 ≥jOÉæ°üdG  á`̀eƒ`̀ª`̀jO  õ`̀jõ`̀©`̀J  ≈``̀ dEG
 äÉÑ°ùàμe ≈∏Y ®ÉØëdG  ,ájóYÉ≤àdG
 ¢ù«FQ  Ö`̀dÉ`̀W  É`̀ª`̀c  .ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 âbƒdG »a É¡FÉ°†YCG ™«ªLh áæé∏dG
 Ωó`̀Y ≈```̀dEG ÜGƒ``̀æ``̀dG n¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¬```̀JGP
 ø«fGƒ≤H á≤∏©àe äGQGôb …CG  PÉîJG
 áæé∏dG  πªY  AÉ¡àfG  ø«ëd  óYÉ≤àdG

.äÉ«°UƒàdG ™aQh

ø«YƒÑ°SCG ∫ÓN óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ¿CÉ°ûH ≥«≤ëàdG áæéd äÉ«°UƒJ ™aQ :»©«ØædG ÖFÉædG á``«Ñ£dG äÉ``eóîdG »``a á``«HÉ«``ædG ≥``«`≤`ëàdG á``æéd
»``FÉ¡ædG É``gôjô≤àd á``«Fó`Ñ``ªdG äÉ````Môà`≤ªdG ™``°†J

 IQGRh øe áeó≤ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG ¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæéd äó≤Y
 ,…ô«°û©dG ΩÉ°ûg .O ÖFÉædG á°SÉFôH ¢ùeG É¡YÉªàLG ,ÜGƒædG ¢ù∏éªH áë°üdG
 äÉLÉàæà°S’Gh  ,á«FÉ¡ædG  ÜGƒædG  äÉ¶MÓeh  äÉ«Fôe  ¢VGô©à°SG  ºJ  å«M
 ≈dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  QÉ°TCGh  .»FÉ¡ædG  áæé∏dG  ôjô≤àd  á«FóÑªdG  äÉMôà≤ªdGh
 É¡JÉ«°UƒJh  É¡jôjô≤J  áØ°ù∏a  »ah  É¡JÉYÉªàLG  πch  É¡∏ªY  »a  áæé∏dG  ¿CG
 A»°T πc πÑb â©°Vh áæé∏dG ¿CG É¡ªgCG á«°SÉ°SCG ÇOÉÑeh QƒeCG IóY âaó¡à°SG
 á°UÉîdGh áeÉ©dG äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a ¬d á∏eÉμdG ájÉYôdG ºjó≤Jh ¢†jôªdG áeÓ°S
 ±ƒbƒdGh áaô©ªd å«ãëdG »©°ùdG ≈∏Y áæé∏dG â∏ªY ∂dòc ,É¡JÉjƒdhCG øª°V
 kÓ°†a ,IQGRƒdG øe áeó≤ªdG äÉeóîdG ôjƒ£Jh ø«°ùëJ ¬fCÉ°T øe Ée πc ≈∏Y
 äÉÑ≤©dG hCG äÉjóëàdG øe Iô«Ñch Iô«¨°U πc ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d Oƒ¡édG ∫òH øY
 ∂dP ¿Éc AGƒ°S ¬Lh πªcCG ≈∏Y É¡JÉeóîd É¡FGOCG »a áë°üdG IQGRh ¬LGƒJ »àdG

.Égô«Zh »Ñ£dG QOÉμdG hCG á«æHC’G hCG ájhOC’G ¢ü≤æH ≥∏©àj
.»©«ØædG º«gGôHEG |

.…ô«°û©dG ΩÉ°ûg .O |

 ™e  ¿hÉ©àdÉH  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  º¶f   =
 øY  Iô°VÉëe  »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  …CGô```̀ dGh  ™jô°ûàdG  áÄ«g
 ¥Éã«e  »a  ø«°ùæédG  ø«H  ¿RGƒ`̀à`̀dG{  :¿Gƒæ©H  ó©H
 zá«æWƒdG  äÉ©jô°ûàdGh  ø«fGƒ≤dGh  »æWƒdG  πª©dG
 Qƒà°SOh  ¥Éã«ªdG  ¢`̀S sô`̀c  ∞«c  É¡dÓN  ¢Vô©à°SG
 ICGôªdG ¥ƒ≤M á«Yhô°ûe 2002 ΩÉ©d øjôëÑdG áμ∏ªe
 Iô°†ëd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG ábÓ£fG ™e á«æjôëÑdG
 πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«°SCÉàH  G kQhô``e  ,ióØªdG  OÓÑdG
 ∫Éªμà°SGh  ôjƒ£J  ≈∏Y  ôªà°ùªdG  πª©dGh  ICGôª∏d
 á«æ©ªdG  äGQGô≤dGh  ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdG  áeƒ¶æe
 á«ªæJ  »a  É¡àªgÉ°ùe  ™`̀aQh  ICGô`̀ª`̀dG  äÉbÉW  π«©ØàH

.É¡æWh
 ™e  É`̀ kæ`̀eGõ`̀J  Iô`̀°`̀VÉ`̀ë`̀ª`̀dG  √ò``̀g  º«¶æJ  iô```Lh
 QGôbE’  øjô°û©dG  iôcòdÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe ä’ÉØàMG
 ™jô°ûàdG áÄ«g ™e ¿hÉ©àdÉHh ,»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e
 ó«dh  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  É¡eóbh  ,»`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  …CGô```̀dGh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  »a  »fƒfÉ≤dG  QÉ°ûà°ùªdG  …ô°üªdG

.ICGôª∏d
 Iô°VÉëªdG  ∫Ó`̀N  …ô°üªdG  QƒàcódG  çó`̀ë`̀Jh
 É¡àjƒ°†Y  »a  âª°V  »àdG  ¥Éã«ªdG  OGó`̀YEG  áæéd  øY
 ´ƒªée  ø`̀e  %13  ø∏ sμ°T  äÉ«æjôëH  äGó«°S  â°S
 AÉàØà°SÓd  IƒYódG  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,áæé∏dG  AÉ°†YCG
 äócCG 2001 ΩÉY ôjGôÑa 15h 14 »eƒj ¥Éã«ªdG ≈∏Y
 ôª©dG øe ø«¨dÉÑdG ø««æjôëÑdG AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG ≥M
 á≤aGƒe  ¥Éã«ªdG  Gòg  ∫É`̀fh  ,ácQÉ°ûªdG  »a  É keÉY  21
 áÑ°ùf  â¨∏Hh  ,âjƒ°üàdG  ≥`̀M  º¡d  øªe  %98^4
 Éªe  ø«cQÉ°ûªdG  »dÉªLEG  øe  %49  AÉ°ùædG  âjƒ°üJ
 ójóédG  Qhó`̀dG  ™e  ICGôª∏d  »HÉéjE’G  πYÉØàdG  ¢ùμ©j

 Égƒ£îJ »àdG IójóédG á∏MôªdG ¬ëeÓe â∏μ°T …òdG
.áμ∏ªªdÉH á«°SÉ«°ùdG á«ªæàdG

 ≈∏Y  á«Ñ©°ûdG  á≤aGƒªdG  Ö≤Y  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 »a  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  Qó`̀°`̀UCG  ,»æWƒdG  ¥Éã«ªdG
 2001  áæ°ùd  (6)  ºbQ  Ωƒ°SôªdG  2001  ôjGôÑa  24
 »àdGh  z»æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e  π«©ØJ  áæéd{  AÉ°ûfEÉH
 äÉ©jô°ûàdGh  ø«fGƒ≤dG  ™«ªL  á©LGôe  ≈`̀dEG  ±ó¡J
 ò«Øæàd áeRÓdG äÉ«dB’Gh äÓjó©àdG ìGôàbGh á«æWƒdG
 QGôb ÖLƒªH áæé∏dG  π«μ°ûJ ºJ óbh ¥Éã«ªdG ÇOÉÑe
 É¡°SCGôJh  2001  áæ°ùd  (15)  º`̀bQ  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 G kƒ°†Y 16 É¡àjƒ°†Y »a âª°Vh ,ó¡©dG »dh áØ«∏N
 ƒëf  ôªà°SG  π°UGƒàe  πªY  Ö≤Yh  ,¿ÉJó«°S  º¡æe
 2002  ôjGôÑa  14  »a  ∫ó©ªdG  Qƒà°SódG  Qó°U  ΩÉ©dG
 ICGôªdG  QhO  ºYóJ  »àdG  ÇOÉÑªdG  øe  ô«ãμdG  É kæª°†àe

.¬ª«éëJ hCG ¬dÉØZE’ k’Éée ´ój ’ ÉªH ™ªàéªdG »a
 πª©dG  ¥Éã«e  øe  ∫hC’G  π°üØdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  âØdh
 IGhÉ°ùªdGh  á«°üî°ûdG  äÉjôëdG  ádÉØc  ócCG  »æWƒdG
 äÉeÉYóc  ¢UôØdG  DƒaÉμJh  ádGó©dGh  ø«æWGƒªdG  ø«H
 É¡àdÉØc  AÖ`̀Y  ádhódG  ≈∏Y  ™≤jh  ,™ªéª∏d  á«°SÉ°SCG
 ¿CG  ≈```̀dEG  á`̀aÉ`̀ °`̀VEG  ,á`̀bô`̀Ø`̀J  Ó``H  É©«ªL  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d
 ¥ƒ≤ëdG  »a  ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉ``eCG  ¿hhÉ°ùàe  ø«æWGƒªdG
 π°UC’G hCG ¢ùæédG ÖÑ°ùH º¡æ«H õ««ªJ ’ ,äÉÑLGƒdGh
 π°üØdG ≈dEG É°†jCG QÉ°TCGh ,Ió«≤©dG hCG øjódG hCG á¨∏dG hCG
 ácQÉ°ûªdG  »a  Ö©°ûdG  ≥M  ≈∏Y  ¢üf  …ò`̀dG  »fÉãdG
 k’ÉLQ ¿ƒæWGƒªdG  ™àªàj  å«M ,áeÉ©dG  ¿hDƒ°ûdG  »a
 ¥ƒ≤ëdGh áeÉ©dG ¿hDƒ°ûdG »a ácQÉ°ûªdG ≥ëH kAÉ°ùfh
 É≤ÑW  í«°TôàdGh  ÜÉîàf’G  ≥M  É¡«a  ÉªH  á«°SÉ«°ùdG

.¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMC’

 ¿RGƒàdG{ Iô``°VÉëe º¶æj zICGô``ª∏d ≈∏YC’G{
 z»æWƒdG π``ª©dG ¥Éã«e »``a ø«°ùæédG ø``«H
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خالل ا�ستقباله ال�سفري اإيغور كرمينوف.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء:

الدفع بالعالقات مع رو�سيا نحو اأفق اأرحب للو�سول اإىل م�ستويات متقدمة
االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

رئي�س جمل�س الوزراء، على ما يجمع 

االحتادية  ورو�سيا  البحرين  مملكة 

متينة،  ثنائية  عالقات  من  ال�سديقة 

على  تعزيزها  موا�سلة  واأهمية 

من  يحقق  مبا  االأ�سعدة،  خمتلف 

امل�سالح امل�سرتكة ويعود بالنفع على 

ال�سديقني، ويحقق  وال�سعبني  البلدين 

املن�سودة. التطلعات 

بق�سر  �سموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

اإيغور  ال�سفري  اأم�س،  يوم  الرفاع 

االحتادية  رو�سيا  �سفري  كرمينوف 

�سموه  نوه  اإذ  البحرين،  مملكة  لدى 

التعاون  م�سارات  اإليه  و�سلت  مبا 

اأفق  نحو  بها  الدفع  واأهمية  امل�سرتك 

م�ستويات  اإىل  بها  للو�سول  اأرحب 

معرًبا  املجاالت،  كل  على  متقدمة 

بني  املثمر  للتعاون  تقديره  عن 

االحتادية  ورو�سيا  البحرين  مملكة 

جائحة  مواجهة  بجهود  يتعلق  فيما 

توفري  وت�سهيل  كورونا،  فريو�س 

يف  ي�سهم  مبا  للمملكة  اللقاحات 

م�سرًيا  اجلميع،  و�سالمة  �سحة  حفظ 

اأوجه  تعزيز  موا�سلة  �سرورة  اإىل 

التعاون الدويل لدعم اجلهود العاملية 

للجائحة. للت�سدي 

ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  وجرى 

ال�ساحتني  على  امل�ستجدات  اآخر 

جممل  ومناق�سة  والدولية،  االإقليمية 

امل�سرتك. االهتمام  املو�سوعات ذات 

رو�سيا  �سفري  اأعرب  جانبه،  من 

وتقديره  �سكره  عن  االحتادية 

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 

رئي�س جمل�س الوزراء؛ على ما يوليه 

العالقات  بتعزيز  اهتمام  من  �سموه 

االأ�سعدة  على  الرو�سية  البحرينية 

كافة.

لدى لقائه امل�ست�سار ليند�سي.. ال�سيخ خالد بن عبدالـله:

تعزيز القدرة التناف�سية للبحرين اقت�سادًيا حملًيا ودولًيا
رئي�س  نائب  خليفة  اآل  اهلل  عبد  بن  خالد  ال�سيخ  ه  نَوّ

جمل�س الوزراء باأهمية اخلطط التنموية الرامية اإىل تعزيز 

االقت�سادي،  املجال  يف  البحرين  ململكة  التناف�سية  القدرة 

على ال�سعيدين املحلي والدويل.

ح�سرة  بقيادة  البحرين  مملكة  به  تتمتع  ما  اأن  واأكد 

عاهل  خليفة،  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

ال�سمو  �ساحب  وم�ساندة  ورعاه،  اهلل  املفدى، حفظه  البالد 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  االأمري  امللكي 

جمل�س الوزراء رئي�س جمل�س التنمية االقت�سادية، حفظه 

اهلل، من اأر�سية �سلبة ورا�سخة ا�ستطاعت بناءها على مدى 

لال�ستثمار،  جذب  حمور  لتكون  وبواأتها  املا�سية،  العقود 

ومركًزا مالًيا موثوًقا ومميًزا يف املنطقة، مل يتاأتَّ اإال بف�سل 

�سليمة  اأ�س�س  على  املبنية  واملالية  االقت�سادية  ال�سيا�سة 

االأموال،  لروؤو�س  وم�سجعة  اآمنة  بيئة  لتوفري  ومدرو�سة 

البحرين  روؤية  عام   ،2030 العام  نحو  �ستقودنا  والتي 

االقت�سادية، بكل ثقة وثبات.

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�سيخ  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

عن ُبعد بوا�سطة تقنية االت�سال املرئي، �سباح اأم�س، اإيان 

هناأه   اإذ  االقت�سادية،  التنمية  جمل�س  م�ست�سار  ليند�سي 

التوفيق  له  متمنًيا  اجلديد،  من�سبه  يف  تعيينه  مبنا�سبة 

اأن  �ساأنها  من  التي  اإليه  املوكلة  املهام  اإجناز  يف  والنجاح 

اإليها  ي�سبو  التي  االإجنازات  من  مزيد  حتقيق  يف  ت�سب 

جمل�س التنمية االقت�سادية يف �سوء االأهداف التي تاأ�س�س 

من اأجلها.

�سكره  عن  ليند�سي  اإيان  امل�ست�سار  اأعرب  جانبه،  من 

وتقديره لنائب رئي�س جمل�س الوزراء، موؤكًدا احلر�س على 

العمل وفق روؤى وا�سرتاتيجيات جمل�س التنمية االقت�سادية 

وتطويرها، مبا ي�سهم يف تنمية االقت�ساد الوطني.
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اجتمع مع وزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني اليمني.. وزير اخلارجية:

دعم ال�شرعية وحترير الأرا�شي اليمنية من ميلي�شيا احل�ثي الإرهابية
وزير  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

الدكتور  مع  اأم�س،  اخلارجية  وزارة  مقر  يف  اخلارجية، 

اأحمد عو�س بن مبارك وزير اخلارجية و�شوؤون املغرتبني 

الزيارة  اإطار  يف  وذلك  ال�شقيقة،  اليمنية  باجلمهورية 

الر�شمية التي يقوم بها ململكة البحرين �شمن جولة له يف 

دول جمل�س التعاون.

بوزير  اخلارجية  وزير  رحب  االجتماع،  وخالل 

اخلارجية و�شوؤون املغرتبني اليمني والوفد املرافق، م�شيًدا 

اأخوية  عالقات  من  ال�شقيقني  وال�شعبني  البلدين  يربط  مبا 

املجاالت،  �شتى  يف  ومناء  تطوًرا  با�شتمرار  ت�شهد  وطيدة 

موؤكًدا حر�س مملكة البحرين على موا�شلة تعزيز التن�شيق 

الثنائي امل�شرتك مع اجلمهورية اليمنية يف خمتلف املجاالت 

البلدين  بني  امل�شرتكة  وامل�شالح  الطموحات  يلبي  مبا 

يف  واال�شتقرار  االأمن  يعزز  ومبا  ال�شقيقني،  وال�شعبني 

املنطقة.

عن  الزياين  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  واأعرب 

ت�شامن مملكة البحرين مع احلكومة اليمنية ودعم جهودها 

اليمنية  االأرا�شي  وحترير  ال�شرعية  ال�شتعادة  املتوا�شلة 

من �شيطرة ميلي�شيا احلوثي االإرهابية، والدفاع عن �شيادة 

يف  واال�شتقرار  االأمن  وا�شتعادة  العليا،  وم�شاحله  اليمن 

اليمن ال�شقيق، والت�شدي للتدخالت اخلارجية يف ال�شوؤون 

الداخلية لليمن، م�شيًدا بجهود اململكة العربية ال�شعودية يف 

تنفيذ اتفاق الريا�س بني احلكومة اليمنية واملجل�س االنتقايل 

وم�شاندتها  �شيا�شية،  كفاءات  حكومة  وت�شكيل  اجلنوبي، 

مملكة  تطلع  عن  معرًبا  ال�شقيق،  اليمني  لل�شعب  الدائمة 

البحرين باأن ينعم اليمن باال�شتقرار واالأمن واالزدهار.

من جانبه، اأعرب الدكتور اأحمد عو�س بن مبارك عن 

بني  يربط  مبا  منوًها  البحرين،  مملكة  بزيارة  �شعادته 

اأخوية تاريخية،  ال�شقيقني من عالقات  البلدين وال�شعبني 

مثمًنا  املتبادل،  والتقدير  االحرتام  من  اأ�ش�س  اإىل  ت�شتند 

للجمهورية  الداعمة  االأخوية  البحرين  مملكة  مواقف 

لدعم  العربي  التحالف  يف  الفاعلة  وم�شاركتها  اليمنية، 

ال�شعودية،  العربية  اململكة  بقيادة  اليمنية  ال�شرعية 

وما  اليمني  ال�شعب  معاناة  لتخفيف  املقدرة  واإ�شهاماتها 

تقدمه من عون ودعم وم�شاعدات من خالل املوؤ�ش�شة امللكية 

االأمن  تعزيز  يف  البارزة  وجهودها  االإن�شانية،  لالأعمال 

وال�شلم يف املنطقة.

التي  الدائمة  وامل�شاندة  امل�شرفة  باملواقف  نوه  كما 

اإىل  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  يقدمها 

يف  اليمني  ال�شعب  ق�شية  ون�شرة  اليمنية،  اجلمهورية 

اإيران،  من  املدعومة  االإرهابية  احلوثي  ميلي�شيا  مواجهة 

متمنًيا ململكة البحرين دوام التقدم والنماء واالزدهار.

ومت خالل االجتماع بحث عالقات التعاون الثنائي بني 

املجاالت،  خمتلف  يف  تعزيزها  و�شبل  ال�شقيقني  البلدين 

ال�شاحة  على  واالأمنية  ال�شيا�شية  االأو�شاع  وم�شتجدات 

اليمنية، واجلهود التي تبذل يف اإطار م�شاعي االأمم املتحدة 

وفًقا  اليمن  يف  ال�شالم  الإحالل  �شيا�شي  حل  اإىل  للتو�شل 

االأو�شاع  تطورات  واآخر  دولًيا،  املعتمدة  للمرجعيات 

االهتمام  ذات  الق�شايا  اإىل  باالإ�شافة  واالإقليمية،  العربية 

امل�شرتك.

اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  االجتماع  ح�شر 

خليفة وكيل وزارة اخلارجية لل�شوؤون الدولية، وال�شفري 

لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  �شيار  مبارك  وحيد 

الدكتور علي ح�شن  التعاون، وال�شفري  االإقليمية وجمل�س 

البحرين،  لدى مملكة  اليمنية  اجلمهورية  �شفري  االأحمدي 

والوفد املرافق للوزير اليمني.

احت�شاب اأج�ر اخلرباء بقرار من اللجنة العلمية

وزير العدل ي�شدر قراًرا ب�شاأن التدريب مبعهد الدرا�شات الق�شائية

�شارة جنيب:

االإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير  اأ�شدر   

خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�شيخ  واالوقاف 

قراًرا ب�شاأن تعديل الئحة تنظيم العمل مبعهد 

الدرا�شات الق�شائية والقانونية.

ومبوجب القرار، ين�شاأ يف الوزارة ح�شاب 

املعهد  وبرامج  الأن�شطة  يخ�ش�س  »اأمانات« 

توؤديها  التي  املبالغ  فيه  وتودع  التعاقدية، 

االأ�شخا�س  من  املعهد  مع  املتعاقدة  اجلهة 

اخلا�شة  اأو  العامة  االعتبارية  اأو  الطبيعية 

اأو  الن�شاط  لتنفيذ  املبا�شرة  التكاليف  لتغطية 

الربنامج حمل التعاقد، ويتم ال�شرف من هذا 

الربنامج  اأو  الن�شاط  تكلفة  لتغطية  احل�شاب 

حمل التعاقد.

يتم  اأن  يجوز  ال  فاإنه  القرار،  وبح�شب 

برنامج  اأو  لن�شاط  مبلغ خم�ش�س  اأي  �شرف 

ويق�شد  اأجله،  من  ُخ�ش�س  ما  غري  يف 

باالأن�شطة والربامج التعاقدية الأغرا�س تنفيذ 

اأحكام املادة كافة االأن�شطة والربامج التي يتم 

اإعدادها وتنفيذها مبقابل يوؤديه متلقي اخلدمة 

فائ�س  ويورد  كالهما.  اأو  املتعاقدة  اجلهة  اأو 

ح�شاب  من  التعاقدات  من  املتبقية  املبالغ 

االأمانات اإىل ح�شاب االإيرادات يف وزارة العدل 

وال�شوؤون االإ�شالمية واالأوقاف.

االأجور  »ت�شرف  اأن  على  القرار  ون�س 

والربامج  االأن�شطة  بتنفيذ  املتعلقة  واملكافاآت 

الربنامج  اأو  الن�شاط  للقائمني على  التعاقدين 

مدربي  ومكافاآت  اأجور  ح�شاب  الآلية  وفًقا 

والربامج  االن�شطة  واأخ�شائيي  وخرباء 

التعاقدية«.

الربامج  اأو  االأن�شطة  عقد  تكلفة  وت�شتمل 

التعاقدية على مقابل ت�شميم واإعداد ومراجعة 

التدريب ودرجة  العلمية، مبراعاة نوع  املادة 

الطباعة  تكاليف  ال�شاعات،  وعدد  التخ�ش�س 

للمادة  االإلكرتوين  اأو  الورقي  والت�شوير 

املدربني  مكافاآت  اإىل  باالإ�شافة  العلمية، 

واخلرباء واالأخ�شائيني حم�شوبة بعدد �شاعات 

والدرجة  اخلربة  م�شتوى  ومراعاة  التدريب 

اإقامته  وحمل  املدرب  اأو  للمحا�شر  العلمية 

الربنامج،  اأو  الن�شاط  تنفيذ  ولغة  املعتادة 

تكلفة املورد يف حال التعاقد مع �شركة اأو جهة 

للم�شاهمة يف تنفيذ الن�شاط اأو الربنامج.

واأ�شاف: »ت�شمل التكلفة م�شروفات جتهيز 

م�شروفات  القاعات،  تاأجري  اأو  وا�شتهالك 

اأنواعها  باختالف  الوجبات  وت�شمل  ال�شيافة 

التوريد،  وجهة  ال�شيافة  م�شتوى  ومبراعاة 

وتنقالت  واإقامة  �شفر  م�شروفات  على  عالوة 

املرتجمني  اأو  املن�شقني  اأو  اخلرباء  اأو  املدربني 

اأو متلقي اخلدمة من اخلارج، تكاليف الرتجمة 

ومقابل تاأجري اأجهزة الرتجمة ونوع الرتجمة 

التغطية  م�شروفات  املرتجمني،  وعدد  واللغة 

االإعالمية وطباعة ال�شهادات وتكاليف الدروع 

الفعاليات  اإطالق  اإقامة  وتكاليف  التذكارية، 

وختامها«.

وفيما يتعلق باآلية احت�شاب اأجور ومكافاآت 

املدربني  بني  التمايز  مبراعاة  يكون  املدربني 

والدرجة  اخلربة  وم�شتوى  الندرة  بح�شب 

وذلك  التدريب،  ولغى  االإقامة  وحمل  العلمية 

لكل  واحدة  نقطة  ي�شمل  الذي  النقاط  بنظام 

توافرها،  الواجب  اال�شا�شية  املتطلبات  من 

اإجمايل عدد �شنوات اخلربة اأكرث من 15 �شنة، 

احل�شول على درا�شات اأكادميية اأو مهنية بعد 

التدري�س  هيئة  ع�شوية  اجلامعية،  الدرجة 

اجلمعيات  اإحدى  اجلامعات، ع�شوية  باإحدى 

املنا�شب،  واقع  من  االإدارية  اخلربة  املهنية، 

ونقطتان ال�شتخدام لغة اأجنبية.

لكل  نقطة  املادي عن كل  التعوي�س  ويتم 

�شاعة بحيث يحت�شب مبلغ 35 ديناًرا للنقطة 

ديناًرا   50 للنقطتني،  ديناًرا   40 الواحدة، 

 80 النقاط،  الأربع  ديناًرا   65 نقاط،  للثالث 

لل�شت  دينار   100 نقاط،  للخم�س  ديناًرا 

اأن  على  نقاط،  لل�شبع  ديناًرا  و125  نقاط، 

اليوم  ال�شاعات يف  لعدد  االأق�شى  احلد  يكون 

التدريبي 6 �شاعات، ويف حال ا�شتقدام املدرب 

من اخلارج يحت�شب كل يوم من يومي ال�شفر 

والعودة بواقع 3 �شاعات لكل يوم، ويف جميع 

االأحوال يكون ملدير املعهد زيادة اأجر التدريب 

بواقع 20% من االأجر املح�شوب مبراعاة عامل 

الندرة.

من  بقرار  اخلرباء  اأجور  ح�شاب  ويكون 

اللجنة العلمية للمعهد يف �شوء نوع اخلربة 

التعاقد، ويكون  الن�شاط حمل  املطلوبة ونوع 

ح�شاب اأجور االأخ�شائيني القائمني على التنفيذ 

من  التعاقدية  والربامج  لالأن�شطة  اللوج�شتي 

غري موظفي املعهد بواقع 25 ديناًرا عن اليوم 

الواحد.

العدد �شي�شهد ارتفاًعا عند النتهاء من تنفيذ اأمر ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء

»الإ�شكان«: 30 األف وحدة وخدمة ا�شتفاد منها امل�اطن�ن يف 5 �شن�ات
عدد  اإن  االإ�شكان  وزارة  قالت 

ا�شتفاد  التي  ال�شكنية  الوحدات 

ال�شنوات  خالل  املواطنون  منها 

 30 بلغ  قد  املا�شية  اخلم�س 

واإن  �شكنية،  وخدمة  وحدة  األف 

يندرج  الوحدات  من  العدد  هذا 

ال�شامي  امللكي  االأمر  مظلة  حتت 

امللك  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

البالد املفدى ببناء 40 األف وحدة 

�شكنية. واأو�شحت الوزارة اأن هذا 

العدد �شي�شهد ارتفاًعا عند االنتهاء 

من تنفيذ اأمر �شاحب ال�شمو امللكي 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

وخدمة  وحدة   5000 بتوزيع 

الوزارة  تعكف  والتي  اإ�شكانية، 

على توزيعها يف الوقت الراهن.

واأو�شحت الوزارة اأنها تعكف 

حالًيا على توزيع عدد من امل�شاريع 

تتنّوع  التنفيذ،  قيد  االإ�شكانية 

والوحدات  التمليك  �شقق  بني  ما 

كل  يف  وذلك  ال�شكنية،  والق�شائم 

وم�شروع  احلد،  �شرق  مدينة  من 

البحري، ومدينة �شلمان، ومبناطق 

متفرقة مبحافظات اململكة.

م�شاريع  باأن  الوزارة  واأفادت 

مت  التي  اجلديدة  البحرين  مدن 

املا�شية،  ال�شنوات  خالل  تنفيذها 

وهي مدن �شلمان وخليفة و�شرق 

باالإ�شافة  الرملي،  احلد و�شاحية 

بداأ  التي  �شرتة  �شرق  مدينه  اإىل 

وم�شاريع  موؤخًرا،  بها  العمل 

فاق  التي  ال�شكنية  املجمعات 

تنفيذها  مت  م�شروًعا   40 عددها 

قد  اململكة،  حمافظات  خمتلف  يف 

من  العدد  هذا  توفري  يف  اأ�شهمت 

االحتياجات  يلبي  مبا  الوحدات 

البحرينية،  االأ�شر  الآالف  ال�شكنية 

الفتة اإىل اأن معيار اأقدمية الطلبات 

خمتلف  توزيع  لدى  تطبيقه  يتم 

االإ�شكانية،  وامل�شاريع  املدن 

هذا  يف  املتبعة  لالأنظمة  ووفًقا 

اخل�شو�س.

بف�شل  اأنه  الوزارة  وبّينت 

الرعاية التي حظيت بها اخلدمات 

االإ�شكانية من لُدن ح�شرة �شاحب 

اجلاللة عاهل البالد املفدى حفظه 

اهلل ورعاه، واملتابعة امل�شتمرة من 

العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

لتلبية  اأولوية  باعتبارها  اهلل، 

من  وذلك  املواطنني،  متطلبات 

ذات  املواقع  اأف�شل  توفري  خالل 

البحرية  والواجهات  االإطالالت 

توفري  عن  ف�شالً  غالبيتها،  يف 

من  �شواء  الالزمة،  املوازنات 

امليزانية العامة للدولة اأو برنامج 

التنمية اخلليجي، مو�شحة اأن كل 

ذلك اأدى اإىل حتّول كبري يف وترية 

مئات  بناء  من  امل�شاريع  تنفيذ 

منها،  االآالف  بناء  اإىل  الوحدات 

ويف فرتات قيا�شية.

اأن  اإىل  الوزارة  واأ�شارت 

احلكومة املوقرة مل تقت�شر روؤيتها 

ال�شكنية  الوحدات  بناء  على 

فح�شب، بل �شعت اإىل ترجمة روؤى 

جاللة امللك املفدى بتوفري الوحدات 

فت�شمنت  للمواطنني،  ال�شكنية 

اجلديدة  املدن  خمططات  كافة 

ال�شكنية  املجمعات  وم�شاريع 

وال�شحية  التعليمية  املرافق 

وعلى  العبادة،  ودور  والتجارية 

االهتمام  مت  حتديًدا  املدن  �شعيد 

البحرية  الواجهات  بتوفري 

م�شارات  وتوفري  للمواطنني، 

وامل�شاة،  الهوائية  الدراجات 

املتعلقة  املوا�شفات  اأحدث  وفق 

الطرق  ك�شبكات  التحتية  بالبنية 

واجل�شور وال�شرف ال�شحي.

م�شتمرة  اإنها  الوزارة  وقالت 

يف  االإجناز  ن�شب  ت�شريع  يف 

احلالية  االإ�شكانية  امل�شاريع 

للمواطنني  ت�شليمها  �شرعة  بهدف 

الذي  االأمر  وهو  امل�شتفيدين، 

�شينطبق على امل�شاريع االإ�شكانية 

حر�س  جانب  اإىل  امل�شتقبلية، 

اخليارات  تنويع  على  الوزارة 

وبرامج  متويالت  من  االإ�شكانية 

اخلا�س،  القطاع  مع  �شراكة 

املعي�شي  اال�شتقرار  يوفر  مبا 

للمواطنني.

احلكم بقب�ل ا�شتئناف النيابة �شد البنك املركزي الإيراين

رفع قيمة املبالغ امل�شادرة من بنك امل�شتقبل وبن�ك اإيرانية اأخرى

�شرح رئي�س نيابة اجلرائم املالية وغ�شل 

اجلنائية  اال�شتئناف  حمكمة  باأن  االأموال 

العليا قد اأ�شدرت، يوم اأم�س، حكما ح�شوريا 

ب�شاأن  امل�شتاأنف  احلكم  بت�شحيح  اعتباريا 

عقوبة امل�شادرة، باالإ�شافة اإىل عقوبة ال�شجن 

والغرامة املق�شي بها يف ق�شية خا�شة بغ�شل 

وخم�شة  امل�شتقبل  بنك  فيها  املتهم  االأموال، 

من م�شوؤوليه باال�شرتاك مع عدد من البنوك 

ق�شت  اإذ  االإيراين،  املركزي  والبنك  االإيرانية 

اال�شتئناف  بقبول  االآراء  باإجماع  املحكمة 

على  بها  املق�شي  امل�شادرة  عقوبة  وبتعديل 

الطبيعيني  االأ�شخا�س  �شدهم  امل�شتاأنف 

مبلغ  م�شادرة  بجعلها  وذلك  واالعتباريني، 

مليونا  وع�شرين  واحد   )21500000(

اأموال  من  اأمريكي  دوالر  األف  وخم�شمائة 

واأمالك كل منهم وتاأييد احلكم امل�شتاأنف فيما 

عدا ذلك.

وكانت املحكمة الكربى اجلنائية قد ق�شت 

بتاريخ 28/ 10/ 2020 مبعاقبة امل�شوؤولني 

خم�س  ملدة  بال�شجن  امل�شتقبل  بنك  يف 

�شنوات، وبتغرمي كل منهم مبلغ مليون دينار 

ومب�شادرة مبلغ ثالثة ماليني دوالر اأمريكي 

اإليهم،  اأموال واأمالك كل منهم عما ُن�شب  من 

وكذا مبعاقبة االأ�شخا�س االعتبارية بتغرمي 

كل منهم مليون دينار ومب�شادرة مبلغ ثالثة 

كل  واأمالك  اأموال  من  اأمريكي  دوالر  ماليني 

منهم عما ُن�شب اإليهم من اتهام، فطعنت النيابة 

يف  خطاأ  من  اعرتاه  ملا  احلكم  على  العامة 

تطبيق القانون فيما ق�شى به من حتديد لقيمة 

مبلغ امل�شادرة مببلغ 3 ماليني دوالر اأمريكي، 

يف حني اأن الثابت باالأوراق اأن حمل اجلرمية 

هو مبلغ وقدره 21 مليونا وخم�شمائة األف 

دوالر اأمريكي الذي يتعنّي احلكم مب�شادرته 

اأو مب�شادرة قيمته من اأموال واأمالك املتهمني 

مما ا�شتوجب الطعن عليه ا�شتئنافا، فحكمت 

مبلغ  بت�شحيح  العليا  اال�شتئناف  حمكمة 

امل�شادرة على النحو املتقدم.

وكانت النيابة العامة قد اأعلنت �شابقا اأن 

حتقيقاتها قد ك�شفت عن خمطط مكن خمتلف 

املتورطة  تلك  فيها  مبا  االإيرانية  الكيانات 

للعقوبات  اخلا�شعة  اأو  االإرهاب  متويل  يف 

الدولية من تنفيذ املعامالت الدولية مع جتنب 

التدقيق التنظيمي، اإذ تبنّي قيام بنك امل�شتقبل 

الوطني  البنك  اإ�شراف  حتت  يعمل  الذي 

اإيران بتمرير  االإيراين )ملي( وبنك �شادرات 

توفري  مع  الدولية  املالية  املعامالت  اآالف 

من  وذلك  فيها،  االإيرانية  للكيانات  غطاءات 

للمعلومات  املتعمدة  واالإزالة  االإخفاء  خالل 

�شبكة  عرب  االأموال  حتويل  عند  االأ�شا�شية 

)ال�شويفت(.

التحقيقات  اأن  النيابة  رئي�س  ذكر  فيما 

مازالت م�شتمرة يف �شاأن بقية الوقائع التي 

ت�شمنت قيام عدد من البنوك االإيرانية، وعلى 

راأ�شها البنك املركزي االإيراين، با�شتغالل بنك 

امل�شتقبل يف تنفيذ املعامالت الدولية باملخالفة 

لقانون حظر ومكافحة غ�شل االأموال ومتويل 

االإرهاب والقوانني واالأنظمة امل�شرفية.

املانع: تكثيف الربنامج ال�طني

للتطعيم يف �شهر مار�س اجلاري

وزارة  وكيل  املانع  وليد  الدكتور  ك�شف 

ال�شحة اأنه �شيتم ا�شتخدام 300 األف جرعة 

اإ�شافية من التطعيم امل�شاد لفريو�س كورونا 

جلدول  وفًقا  اجلاري،  مار�س  �شهر  خالل 

التوزيع وكمية الطلبيات.

واأ�شار اإىل اأن هذه اخلطوات تاأتي ترجمة 

الوطنية  احلملة  اإطار  يف  اململكة  جلهود 

التطعيم  برنامج  تكثيف  �شيتم  اإذ  للتطعيم، 

و�شول  مع  اجلاري  مار�س  �شهر  خالل 

جرعات التطعيم. وقال وكيل وزارة ال�شحة 

اإن الفريق الوطني الطبي للت�شدي  لفريو�س 

املحافظة  اأولوياته  �شمن  و�شع  قد  كورونا 

على �شالمة و�شحة املواطنني ووقايتهم من 

الفريو�س، عرب تو�شيع حملة التطعيم ال�شاملة 

الأخذ التطعيمات امل�شادة للفريو�س، وتكثيف 

حملة التح�شني ملواجهة اجلائحة، لذا فقد مت 

التن�شيق مل�شاعفة طلبات  االإ�شراع بخطوات 

تطعيم  حملة  اأجل  من  التطعيمات؛  جرعات 

وفًقا  اجلاري  مار�س  �شهر  خالل  مو�شعة 

من  ا�شتالمها  �شيتم  التي  اجلرعات  لكميات 

ال�شركات امل�شنعة بح�شب جدول التوزيع.

مبادرة  باأهمية  ال�شحة  وكيل  ونوه 

جميع اأفراد املجتمع البحريني للت�شجيل الأخذ 

التطعيم امل�شاد للفريو�س، مبا ي�شهم يف دعم 

اجلهود املبذولة للت�شدي للجائحة واحلفاظ 

واكت�شاب  اجلميع،  و�شالمة  �شحة  على 

مناعة جمتمعية كافية ملنع انتقال الفريو�س، 

امل�شاد  للتطعيم  الت�شجيل  اإىل  داعًيا اجلميع 

وفرته  »كوفيد-19« الذي  كورونا  لفريو�س 

وميكن  للجميع،  جماين  ب�شكل  البحرين 

للجميع مّمن يبلغون من العمر 18 عاًما فما 

لوزارة  التابع  االإلكرتوين  املوقع  عرب  فوق، 

اأو من خالل   healthalert.gov.bh ال�شحة 

تطبيق جمتمع واعي.

اأخذ  على  االإقبال  »املانع«  الوكيل  وثّمن 

التطعيم امل�شاد لفريو�س كورونا، االأمر الذي 

الوعي  ووجود  الوطنية  امل�شوؤولية  يعك�س 

وحر�شهم  اجلميع،  به  يت�شم  الذي  امل�شوؤول 

اأنف�شهم  و�شالمة  �شحة  على  احلفاظ  على 

وعوائلهم وحميطهم املجتمعي.

د٫ وليد املانع
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ال�سحية طالبت اجلهات املعنية بالتدخل العاجل وتطبيق اأق�سى العقوبات على اجلاين..

بحريني يحرق طليقته ب�»الأ�س���يد«.. والنيابة تاأمر بح�سبه احتياطًيا

م�شطفى ال�شاخوري:

اأ�شابتها حروق عميقة  امراأة بحرينية  اأكدت 

يف مناطق خمتلفة من ج�شدها نتيجة قيام طليقها 

بالقتل  هددها  اأن  بعد  عليها  حارقة  مادة  باإلقاء 

وقام بخنقها حماوالً اغت�شابها بعد اأن ا�شتدرجها 

اإىل �شقته باإحدى قرى حمافظة العا�شمة.

حمافظة  نيابة  رئي�س  �شرح  جانبه  من 

من  بالًغا  تلقت  قد  العامة  النيابة  باأن  العا�شمة 

�شخ�س  قيام  مفاده  )ب(  اخلمي�س  �شرطة  مركز 

باالعتداء على �شالمة ج�شم طليقته باأن قام ب�شكب 

اثر  ج�شدها  من  متفرقة  انحاء  على  حارقة  مادة 

خالف بينهم.

فور  بالواقعة  التحقيق  النيابة  با�شرت  وقد 

اثناء  عليها  املجني  قررت  حيث  بها  اخطارها 

تواجدها مبنزل طليقها برفقة والدته و�شقيقه طلب 

برفقته وقد ح�شل  للمطبخ  التوجه  منها طليقها 

خالف بينهما قام على اثره بو�شع يده على عنقها 

باخذ  قام  بال�شراخ  ا�شتنجدت  وعندما  وخنقها 

وقد  ج�شدها  على  و�شكبه  حارقة  مادة  به  كاأ�س 

تدخلت والدته و�شقيقه ومت نقلها اىل امل�شت�شفى، 

وقد وا�شتجوبت النيابة املتهم الذي انكر مان�شب 

�شقط  امل�شاجرة  اثناء  انه  اتهام وا�شاف  اليه من 

املجني  وعلى  عليه  احلارقة  املادة  يحمل  كاأ�س 

عليها، كما ا�شتمعت النيابة اإىل اقوال �شقيق املتهم 

وندبت خرباء م�شرح اجلرمية والطبيب ال�شرعي 

املتهم  بحب�س  واأمرت  الطرفني  على  للك�شف 

احتياطيا على ذمة التحقيق وا�شتكمال التحقيقات 

وانتظار التقارير الفنية متهيداً للت�شرف النهائي 

بالق�شية ح�شب مات�شفر عنه التحقيقات.

ال�شحية  اأكدت  الق�شية  تفا�شيل  وحول 

العمة »38 عاًما« لـ»االأيام«  البالغة من  »ب.ي« 

اإىل  اأيام  قبل  ا�شتدرجها  عاًما«   42« طليقها  اأن 

�شقته الواقعة مبنزل والده حيث كانت يف زياره 

الغاز  ت�شغيل  على  تعليمه  بدعوى  طليقها  الأم 

باإغالق  وقام  للمطبخ  ا�شتدرجها  حيث  والطبخ، 

االأبواب اأمامها لتتفاجاأ مبحاولته اغت�شابها ب�شكل 

ت�شبه  مادة  اأنها وجدت  موؤكدة  فقاومته،  مفاجئ 

اأنه  غري  الزجاجية  القناين  اإحدى  يف  »االأ�شيد« 

مادة حارقة جهزها طليقها  اأنها  تت�شور  تكن  مل 

ليحرقها به، م�شيفة اأنه طلب منها القيام ببع�س 

يتهمها  اأن  قبيل  ورف�شتها،  اخلا�شة  االأفعال 

باخلروج مع �شخ�س اآخر وهو االأمر الذي رف�شته 

املحاوالت  من  �شاعة  من  اأكرث  بعد  ليقوم  جمدًدا 

ج�شدها  وتذويب  بالقتل  بتهديدها  والنقا�س 

بخنقها  ليقوم  بال�شراخ  بداأت  حيث  وت�شويهه، 

اأجزاء متفرقة  ورميها مبادة االأ�شيد التي اأحرقت 

واأجزاء  ورقبتها  وجهها  و�شوهت  ج�شدها  من 

خلفية من ج�شمها، وجرحها مبادة جارحة »تعتقد 

اأنها غر�شة زجاجية«.

ودخول  اهلل  لطف  »لوال  ال�شحية:  واأ�شافت 

اأمه و�شقيقه لنا باملطبخ بعد �شماعهم ا�شتنجادي 

اإال  تركني  وما  املوتى  عداد  يف  لكنت  و�شراخي 

جثة هامدة«.

واأكدت ال�شحية »من منطقة �شرتة« وهي اأم 

البنتني اأن عالقتها بطليقها الذي خرج موؤخًرا من 

ق�شايا  ق�شائية يف  باأحكام  اأن حكم  بعد  ال�شجن 

تعاطي واجتار مبخدرات حكم على اأثرها ب�شنوات 

طويلة، ق�شى منها 10 �شنوات، كانت جيدة جًدا 

ومل تكن ت�شوبها اأي توترات حتى بعد انف�شالهما 

منه  تطلب  مل  اأنها  م�شيفة  الزوجية،  ع�س  عن 

ت�شرف  كانت  بل  والأبنائها  لها  نفقة  مبالغ  اأي 

اأنها كانت  اأموالها اخلا�شة كما  على ال�شغار من 

وبا�شتمرار تر�شل االأبناء اإىل والدهم ليجل�شوا معه 

اأنها كانت تدعوه للجلو�س  اأ�شرته، م�شيفة  ومع 

معهم يف اأوقات خمتلف لكي ال ي�شعر االأبناء بفقد 

اأنها  اإال  نف�شًيا،  تربيتهم  ينعك�س على  ما  والدهم 

تفاجاأت بفعله هذا مرة واحدة دون �شابق اإنذار.

باإنزال  املعنية  اجلهات  ال�شحية  وطالبت 

العاجل  وبالتدخل  باملجرم،  العقوبات  اأق�شى 

لعالجها وتوفري االأدوية اخلا�شة بذلك، اإذ اأ�شارت 

بجمع  عالًجا  لها  وفرت  املعنية  اجلهات  اأن  اإىل 

ت�شطر  االأدوية  بع�س  اأن  اإال  الطبي  ال�شلمانية 

ل�شرائها من اخلارج وهو االأمر الباهظ مالًيا والذي 

ال ت�شتطيع حتمل تكاليفه، م�شرية اإىل اأن املجل�س 

ملتابعة  خا�س  حماٍم  بتكليف  قام  للمراأة  االأعلى 

ق�شيتها، م�شرية يف الوقت ذاته اإىل حاجتها مبزيد 

ا يف هذه الفرتة  من الدعم املادي والنف�شي خ�شو�شً

احلرجة التي متر بها والتي قد ت�شتمر طويالً وال 

ت�شتطيع معها اخلروج من املنزل ب�شبب احلروق 

واالإرهاق النف�شي واجل�شدي الذي اأ�شابها، حيث 

بقيت بامل�شت�شفى الأكرث من اأ�شبوع كامل وال زالت 

اآثار احلروق بارزة يف ج�شدها.

تفاعالً  »االأيام«  ن�شرتها  التي  الق�شية  والقت 

ر�شمًيا و�شعبًيا كبرًيا والتي اعتربت غريبة على 

وامل�شهودة  بطيبته  املعروف  البحريني  جمتمعنا 

بني اجلميع.

ال�سحية واآثار احلروق على ج�سدها

»جتمع الوحدة«: نت�سامن مع ال�سعودية

 يف مواجهة حملة ال�ستهداف املف�سوحة

عن  الوطنية  الوحدة  جتمع  يعرب 

ت�شامنه الكامل مع اململكة العربية ال�شعودية 

اال�شتهداف  حملة  تواجه  وهي  ال�شقيقة 

االأمريكية  االإدارة  من  املف�شوحة  واالبتزاز 

ال�شكوك  اإثارة  حتاول  وهي  اجلديدة 

الظنية  االتهامات  وكيل  ال�شبهات  واختالق 

للقيادة ال�شعودية يف ق�شية مقتل ال�شحفي 

انتهت  اأن  بعد  خا�شقجي  جمال  ال�شعودي 

كل ف�شول هذه الق�شية �شرعاً وقانوناً اأمام 

الق�شاء ال�شعودي.

ويعرب جتمع الوحدة الوطنية عن اإدانته 

وا�شتنكاره ال�شديدين للتقرير الذي مت تزويد 

الكوجنر�س االأمريكي به حول هذه اجلرمية 

وهو الذي اعتمد ب�شكل كلي على ا�شتنتاجات 

عن  التجمع  يعرب  كما  دليل.  الأي  ت�شتند  ال 

قلقه الكبري حيال توجهات االإدارة االأمريكية 

وهي  بايدن  جو  الرئي�س  بقيادة  اجلديدة 

تتبعها  كانت  التي  التوجهات  نف�س  تتبنى 

اإدارة الرئي�س االأمريكي االأ�شبق باراك اأوباما 

ال�شعودية  العربية  اململكة  ا�شتهداف  يف 

اإدارة  بداأته  والذي  العربية  اخلليج  ودول 

بايدن باإزالة ا�شم ملي�شيا احلوثي االإرهابية 

بعد  ف�شوله  تك�شفت  ثم  االإرهاب  قائمة  من 

ظهور هذا التقرير اال�شتخباري الذي يهدف 

للم�شا�س ب�شيادة اململكة العربية ال�شعودية 

يف  االأ�شا�شي  الدور  �شاحبة  وهي  ال�شقيقة 

الطائفي  االإيراين  امل�شروع  الأجندة  الت�شدي 

البغي�س. ويعترب جتمع الوحدة الوطنية اأن 

ما تقوم به اإدارة بايدن من ا�شتهداف مبا�شر 

اأجندة  يخدم  ال�شعودية  العربية  للمملكة 

اإيران وي�شعى ملنح وكالء اإيران يف املنطقة 

الفو�شى  خمطط  لتنفيذ  ال�شرعية  غطاء 

االأمريكي والذي ميهد لتطبيق م�شروع اإعادة 

تق�شيم املنطقة وفقاً خلارطة ال�شرق االأو�شط 

اجلديد والتي اعلنت عنها الواليات املتحدة 

�شراحة عام 2003.

 متابعة م�ساريع جتميل وت�سجري عدد من املناطق البحرينية

ا�شتقبلت ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة رئي�شة هيئة البحرين للثقافة 

واالآثار يف مقر الهيئة م�شاء يوم اأم�س االأحد املوافق 28 فرباير 2021م حممد 

مبارك بن دينة املبعوث اخلا�س ل�شوؤون املناخ،، حيث مت خالل اللقاء متابعة 

عدد من م�شاريع جتميل وت�شجري جممعات ومناطق خمتلفة حول البحرين. 

االأعلى  واملجل�س  الهيئة  بني  ما  البناء  بالتعاون  مي  ال�شيخة  واأ�شادت 

للبيئة، �شاكرة جهود املجل�س يف احلفاظ على املقومات الطبيعية والبيئية 

ململكة البحرين. واأكدت اأن ت�شافر اجلهود لتعزيز جمال املناطق احل�شرية 

ب�شكل يت�شق مع م�شاريع البنية التحتية الثقافية، وي�شاهم يف جذب االهتمام 

املحلي واالإقليمي والعاملي ودعم جهود التنمية امل�شتدامة. 

من جانبه توجه بن دينة بال�شكر اإىل ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة على 

عملها املتوا�شل للرتويج للمقومات احل�شارية واالإن�شانية ململكة البحرين، 

اأن يثمر  موؤكًدا اأن تعاون هيئة الثقافة مع املجل�س االأعلى للبيئة من �شاأنه 

على الدوام م�شاريع تدعم البنية التحتية الثقافية والطبيعية للمملكة وتلقي 

ال�شوء على هويتها احل�شارية االأ�شيلة.

البحريني ع��ل��ى جمتمعنا  غ��ري��ب��ة  اع��ت��روه��ا  ال��ت��ي  ال��ق�����س��ي��ة  م��ع  و���س��ع��ب��ي  ر���س��م��ي  ت��ف��اع��ل 
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�سيّما يف  العا�سمة، ال  فاقعة يف  بلدية  خمالفات 

تكثيف  مطلوب  العمالة..  فيها  تنت�سر  التي  االأحياء 

الر�سد واالإزالة.

من  تخلق  اأن  ت�ستطيع  التي  هي  املنيعة  الدول 

واملذاهب  واالأ�سول  واالأديان  االأعراق  متعدد  �سعبها 

)اأمة واحدة( جتمعها راية املواطنة احلقة وتربطها اآالم 

واآمال م�سرتكة.

بهذا الفكر تنتهي خطابات الكراهية ور�سائل الطائفية.. وجتتمع 

االأمة دائًما على مائدة احلوار حول امل�ستقبل وامل�سري امل�سرتك.
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اإىل م�زمبيق يف  1498 - فا�شك� دا غاما ي�شل 

طريقه اإىل الهند.

1565 - تاأ�شي�ص مدينة ري� دي جانريو والتي 

تعد اأكرب املدن يف الربازيل.

1864 - ريبيكا يل كرومبلر ت�شبح اأول �شيدة من 

ال�ليات  اأ�شل زجني حت�شل على �شهادة بالطب يف 

املتحدة.

1896 - الق�ات الإثي�بية تهزم الق�ات الإيطالية 

الغازية هزمية مروعة يف »معركة العدوى«.

1912 - الأمريكي األربت بريي يق�م باأول قفزة 

باملظلة من الطائرة.

1919 - اندلع الث�رة يف ك�ريا.

احلرب  وذلك يف  بلغاريا  اأملانيا حتتل   -  1941

العاملية الثانية.

غل�ب  وطرد  الأردين  اجلي�ص  تعريب   -  1956

با�شا من الأردن واإلغاء املعاهدة الأردنية /  الربيطانية.

ال�شهام  الربيطاين  الفريق  تاأ�شي�ص   -  1965

احلمر لال�شتعرا�ص اجل�ي.

1966 - �شفينة الف�شاء ال�ش�فيتية »فين��ص 3« 

ف�شاء  �شفينة  اأول  لتك�ن  الزهرة  ك�كب  على  تهبط 

تهبط على هذا الك�كب.

1979 - افتتاح اأبراج الك�يت.

تبداأ  بلبنان  اخلا�شة  الدولية  املحكمة   -  2009

اأعمالها مبقرها يف مدينة لهاي اله�لندية.

بي�سة ُتباع بـ37 �ألف جنيه �إ�سرتليني
كادبري،  ل�شركة  ذهبية  بي�شة  بيعت 

م�شابقة بحث عن  عاًما، خالل   38 قبل  اأ�شدرت 

 37 قدره  وقتها، مببلغ  بريطانيا يف  هزت  كنز 

»ديلي  ل�شحيفة  ووفًقا  اإ�شرتليني.  جنيه  األف 

ال�شهادات  ع�شرات  كانت  الربيطانية،  ميل« 

يف   1983 عــام  �شناديق  ــل  داخ ُدفــنــت  قــد 

عليها  يعرث  من  تخ�ل  بريطانيا،  اأنحاء  جميع 

من  غراًما   250 من  بي�شة  على  احل�ش�ل 

املزخرف. البي�ص 

اإلغاء  اإىل  ال�ش�ك�لتة  �شركة  ا�شطرت  وقد 

اأ�شحاب  من  ال�شكاوى  كرثة  ب�شبب  امل�شابقة، 

الذين  النا�ص  جحافل  اأخافتهم  الذين  الأرا�شي، 

وحتى  وامل�اقع.  املمتلكات  يف  ينقب�ن  كان�ا 

ب�شت  املطالبة  عن  اأُفيد  امل�شابقة،  اإلغاء  حلظة 

ذهبية. بي�شة   12 من 

رقمها  حجًما،  اأكرب  مزخرفة  بي�شة  لكن 

قرياًطا،   22 عيار  الذهب  من  م�شن�عة   ،»13«

ال�شركة  منحتها  قد  كانت  اأحد،  عنها  يعرف  مل 

لديها،  التجزئة  جتار  لأحد  ج�ائز  �شحب  يف 

امل�شاعدة. على  �شكرها  عن  كتعبري 

قدره  نهائي  مببلغ  بيعت  البي�شة  تلك 

اإ�شرتليني. جنيه   37200

كورونا يغّيب �لفنان 

�مل�سري يو�سف �سعبان

الأحد،  �شعبان،  ي��شف  امل�شري  الفنان  ت�يف 

بفريو�ص  باإ�شابته  متاأثًرا  عاًما،   90 ناهز  عمر  عن 

ك�رونا.

قد  �شعبان  ي��شف  املخ�شرم  الفنان  وكان 

»الدقي«  م�شت�شفى  يف  املركزة  العناية  وحدة  دخل 

بالعا�شمة امل�شرية، الثالثاء.

امل�ش�ؤولة  عنرب،  نهال  الفنانة  اأكدت  واخلمي�ص، 

امل�شرية،  التمثيلية  املهن  نقابة  الطبي يف  امللف  عن 

اأنه »ل يحتاج جلهاز تنف�ص ا�شطناعي، خا�شة واأن 

ن�شبة الأك�شجني لديه مل تقل عن %94«.

الفنان  ابنة  اإميان،  اأكدت  نف�شه،  الي�م  ويف 

الراحل، يف ت�شريحات مل�قع »�شكاي ني�ز عربية«، 

اأن والدها يتمتع ب�شحة جيدة حتى الآن.

ب�شكل  تتط�ر  والدها  حالة  اإن  حينها  وقالت 

اأنه  م��شحة  ال�شحي،  الربوت�ك�ل  ويتبع  ي�مي، 

عر�شه  املقرر  الدبابري«،  »ع�ص  م�شل�شل  ي�ش�ر  كان 

يف ال�شباق الرم�شاين املقبل، يف دولة لبنان، وبعدها 

عاد اإىل م�شر بعد اأن ا�شتد عليه املر�ص.

واأفادت باأن �شعبان دخل يف حالة �شدمة نف�شية 

اأن  كما  ك�رونا،  بفريو�ص  اإ�شابته  معرفته  عقب 

الأ�شرة يف حالة حزن �شديد عليه.

بفريو�ص  م�شابة  والدتها  اأن  اإميان  واأو�شحت 

حالتها  لكن  له،  خمالطتها  نتيجة  اأي�شا  ك�رونا 

ال�شحية م�شتقرة ب�شكل كبري.

�لأوىل من نوعها يف �أوروبا.. حافالت ذ�تية �لقيادة يف �إ�سبانيا
القيادة  ذاتية  حافلة  جت�ب 

يف  اإ�شبانيا  بجن�ب  ملقة  �ش�ارع 

ن�عه  من  الأول  باأنه  َف  ُو�شِ م�شروع 

يف اأوروبا.

احلافلة ُو�شعت يف اخلدمة، وهي 

اأجهزة  ومزّودة  بالكامل  كهربائية 

�شّت  وتنفذ  وكامريات،  ا�شت�شعار 

رحالت ي�مًيا م�شافة كل منها ثمانية 

املدينة  امليناء وو�شط  كيل�مرتات بني 

الأندل�شية.

�شركة  �شممتها  التي  املركبة 

حافلة  هي  الإ�شبانية  »اإيريزار« 

ويبلغ  للمدن،  خم�ش�شة  تقليدية 

ط�لها 12 مرًتا وميكن اأن حتمل 60 

راكًبا، وفق »قناة احلرة«.

ي�شمح  ل  الإ�شباين  القان�ن  ولأن 

يجل�ص  القيادة،  ذاتية  مركبة  بت�شيري 

ل  لكنه  املعتاد،  مكانه  يف  ال�شائق 

يف  اإل  الدوا�شات،  ول  املق�د  يلم�ص 

حالت ا�شتثنائية.

مقهى للقطط �ل�سالة يف دبي

مكانا  يجدون  دبي  يف  القطط  حمب�  اأ�شبح 

ي�شتمتع�ن  فيه  يجل�ش�ن  مبقهى  فيه،  يجتمع�ن 

باأمرين؛ ال�شتمتاع بتناول القه�ة، وق�شاء وقت ممتع 

مع احلي�انات الأليفة التي يحب�نها. ومن هذه الزاوية 

القطط  لتبني  كمركز  املقهى  هذا  دور  وتنامى  ن�شاأ 

ال�شالة يف دبي.

القطط  حمبي  مقهى  اأو  اإيل�رومنيا  مقهى  وياأمل 

ال�شرق  يف  للقطط  مقهى  اأول  كان  والذي  دبي،  يف 

الأو�شط عندما افتتح عام 2015، يف اأن ت�شاعد حالة 

ا  ال�شرتخاء التي تعي�شها قططه، وعددها نح� 25 قطًّ

جرى اإنقاذها وت�فري ماأوى م�ؤقت لها، يف اإيجاد منازل 

دائمة ت�ؤويها عند اأ�شخا�ص يتبن�نها من بني رواده.

عليه  ما  باإحباط  ي�شعر  »من  فريد:  اأمنية  وتق�ل 

�شتذهب  اإحباطاتك  كل  قط..  ب�شحبة  اجلل��ص  �ش�ى 

اأدراج الرياح«.

واأ�ش�شت املقهى �شقيقتا اأمنية املحبتان للقطط، اآلء 

واإميان فريد، بعد اإمتام درا�شتهما اجلامعية وا�شتلهمتا 

الفكرة من مقاه مماثلة يف ك�ريا ولندن.

ال�شالة  القطط  من  الأ�شلي�ن  املقهى  �شكان  وكان 

التي جمعها اأ�شحابه على مر ال�شنني. والآن، ي�شت�شيف 

راأ�ص  اإمارة  يف  للحي�انات  ماأوى  من  القطط  املقهى 

اخليمة.

اإيل�رومنيا، وهي ا�شم املقهى، معناها حب  وكلمة 

القطط، وهي كلمة ي�نانية الأ�شل.

ن�سرت جنوى كرم، �سوًرا وهي 

حتتفل مع امل�سوؤولني االإماراتيني 

بت�سلمها االإقامة الذهبية، وكتبت: 

»ت�سّرفت اليوم با�ستالم »االإقامة 

الذهبية« من دولة االإمارات ال�سقيقة.. 

اهلل يعز قيادتها و�سعبها.. و�ساقبت اإّنو 

عيد ميالدي و�سارت الفرحة اثنني«.

»�ل�سحة«: ت�سجيل 617 �إ�سابة 

جديدة بكورونا و5 حالت وفاة

بلغ  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

اأظهرت  عددها 15019 يف ي�م 28 فرباير 2021، 

حالة   229 منها  جديدة  قائمة  حالة   617 ت�شجيل 

لعمالة وافدة، و 374 حالة ملخالطني حلالت قائمة، 

و 14 حالة قادمة من اخلارج، كما تعافت 617 حالة 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

115089

 66 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

تلقي  ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت  حالة، 

العالج 110 حالت يف حني اأن 6790 حالة و�شعها 

القائمة الذي بلغ  م�شتقر من العدد الإجمايل للحالت 

6856 حالة قائمة

وفيما يتعلق بعدد حالت التطعيم لهذا الي�م تبني 

من الح�شاء الر�شمي للفريق ال�طني اأنه بلغ 2875 

حتى  التطعيم  اأخذ  من  جمم�ع  واأن  تطعيم.  حالة 

ا. م�شاء ي�م الأحد قد بلغ 298171 �شخ�شً
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مواصلة تعزيز التعاون الدولي لدعم جهود التصدي لـ»كورونا«

 ولي العهد رئيس الوزراء: روسيا سهلت 
توفير اللقاحات للبحرين لصحة وسالمة الجميع

أع��رب صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، ع��ن تقديره 
للتع��اون المثمر بي��ن مملكة البحرين وروس��يا االتحادية 
الصديق��ة فيم��ا يتعلق بجه��ود مواجهة جائح��ة فيروس 
كورونا وتس��هيل توفير اللقاحات للمملكة بما يس��هم في 
حفظ صحة وس��امة الجميع، مش��يرًا إلى ض��رورة مواصلة 

تعزي��ز أوج��ه التع��اون الدولي لدع��م الجه��ود العالمية 
للتص��دي للجائحة. جاء ذلك لدى لقاء س��موه بقصر الرفاع 
أمس، الس��فير ايغور كريمنوف سفير روسيا االتحادية لدى 
مملكة البحرين، حيث نوه س��موه بما وصلت إليه مسارات 
التع��اون المش��ترك وأهمي��ة الدفع به��ا نحو أف��ق أرحب 

للوصول بها إلى مستويات متقدمة على كافة المجاالت.

وأك��د عل��ى ما يجم��ع مملكة البحري��ن وروس��يا االتحادية 
الصديق��ة من عاق��ات ثنائية متين��ة، وأهمي��ة مواصلة 
تعزيزه��ا على مختلف األصع��دة بما يحقق م��ن المصالح 
المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين 

ويحقق التطلعات المنشودة.
وج��رى خ��ال اللق��اء، اس��تعراض آخ��ر المس��تجدات على 

الساحتين اإلقليمية والدولية، ومناقشة مجمل الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب سفير روسيا االتحادية عن شكره وتقديره 
لصاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
على ما يوليه سموه من اهتمام بتعزيز العاقات البحرينية 

الروسية على كافة األصعدة.

 خالد بن عبداهلل: أهمية خطط التنمية 
المعززة لتنافسية البحرين اقتصاديًا

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء الش��يخ خالد بن 
عبداهلل آل خليفة عل��ى أهمية الخطط التنموية 
الرامي��ة إلى تعزي��ز القدرة التنافس��ية للبحرين 
في المجال االقتص��ادي على الصعيدين المحلي 
والدولي، مش��يرًا إلى أن ما تتمت��ع به المملكة 
بقي��ادة حض��رة صاحب الجال��ة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المفدى، ومساندة 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة، ول��ي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
رئيس مجلس التنمي��ة االقتصادية، من أرضية 
صلب��ة وراس��خة اس��تطاعت بناءه��ا عل��ى مدى 
العق��ود الماضي��ة، وبوأته��ا ألْن تك��ون مح��ور 
جذب لاس��تثمار، ومركزًا مالي��ًا موثوقًا ومميزًا 
ف��ي المنطق��ة، ل��م يت��أت إال بفضل السياس��ة 
االقتصادية والمالية المبنية على أس��س سليمة 
ومدروس��ة لتوفير بيئة آمنة ومش��جعة لرؤوس 

األموال، والتي س��تقودنا نحو العام 2030، عام 
رؤية البحرين االقتصادية، بكل ثقة وثبات.

جاء ذل��ك لدى لقائه ع��ن ُبعد بواس��طة تقنية 
االتص��ال المرئي صباح أمس، مستش��ار مجلس 
التنمي��ة االقتصادي��ة إيان ليندس��ي، حيث هنأه 
بمناس��بة تعيينه في منصبه الجديد، متمنيًا له 
التوفيق والنجاح في إنج��از المهام الموكلة إليه 
والت��ي م��ن ش��أنها أن تصب في تحقي��ق مزيد 

م��ن اإلنجازات التي يصبو إليه��ا مجلس التنمية 
االقتصادية في ضوء األهداف التي تأس��س من 

أجلها.
من جانبه، أعرب المستش��ار ليندسي عن شكره 
وتقدي��ره لنائب رئي��س مجلس ال��وزراء، مؤكدًا 
الحرص للعمل وفق رؤى واس��تراتيجيات مجلس 
التنمي��ة االقتصادية وتطويرها بما يس��هم في 

تنمية االقتصاد الوطني.

مساعد وزير الخارجية: تطور 
مستمر مع الهند على كافة المستويات

اس��تقبل مس��اعد وزير الخارجية عبداهلل بن فيصل بن جبر الدوس��ري في مكتبه 
أمس، سفير الهند لدى البحرين بيوش شريفاستاف.

وأش��اد مس��اعد وزير الخارجية خ��ال اللقاء بمتان��ة عاقات الصداق��ة والتعاون 
الثنائي��ة القائمة بين البحري��ن والهند الصديقة وما تمتاز ب��ه من تطور ونماء 
مستمرين على كافة المستويات، والتي تعكس حرص البلدين على المضي قدمًا 
بهذه العاقات نحو آفاق أشمل بما يلبي المصالح والطموحات المشتركة، مؤكدًا 
تطلع البحرين إلى مواصلة تعزيز أوجه التعاون والتنس��يق المش��ترك بما يعود 
بالخير والمنفعة على البلدين والش��عبين الصديقين، متمنيًا لس��فير الهند لدى 

البحرين دوام التوفيق والنجاح. 
من جانبه، ثمن شريفاس��تاف االهتمام والرعاية التي تلقاها الجالية الهندية في 
البحرين وخاصة خال المرحلة االستثنائية لجائحة كورونا )كوفيد ١٩(، معربًا عن 
اعتزازه وتقديره بالمس��ار المتقدم الذي تش��هده العاقات الثنائية بين البلدين 
الصديقين وبحرص باده على توطيد ه��ذه العاقات بما يلبي األهداف المرجوة 

منها، متمنيًا للبحرين دوام التقدم والمنعة واالزدهار. 
وت��م خال االجتماع بحث عاقات الصداقة والتعاون بين البحرين والهند وس��بل 
تعزيزها بما يخدم التطلعات واآلمال المشتركة، وعدد من القضايا والموضوعات 

محل االهتمام المشترك.

الشيخة مي تبحث وبن دينة 
مشاريع تجميل وتشجير مناطق البحرين

بحثت رئيس��ة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الش��يخة مي بن��ت محمد آل خليفة، 
خ��ال اس��تقباله أم��س، المبعوث الخاص لش��ؤون المن��اخ، الرئي��س التنفيذي 
للمجل��س األعل��ى للبيئة د.محمد ب��ن دينة، متابع��ة عدد من مش��اريع تجميل 

وتشجير مجّمعات ومناطق مختلفة حول البحرين.  
وأش��ادت الش��يخة مي بالتعاون البّناء ما بي��ن الهيئة والمجل��س األعلى للبيئة، 
مقدمة ش��كرها نظي��ر جهود المجل��س في الحفاظ عل��ى المقوم��ات الطبيعية 

والبيئية لمملكة البحرين. 
وأك��دت أن تضاف��ر الجه��ود لتعزيز جمال المناطق الحضرية بش��كل يتّس��ق مع 
مش��اريع البنية التحتية الثقافية، يس��اهم في جذب االهتم��ام المحلي واإلقليمي 

والعالمي ودعم جهود التنمية المستدامة.   
فيم��ا وّجه بن دينة الش��كر إلى الش��يخة مي بن��ت محمد آل خليف��ة على عملها 
المتواص��ل للترويج للمقومات الحضارية واإلنس��انية للبحرين، مؤكدًا أن تعاون 
هيئة الثقافة مع المجلس األعلى للبيئة من ش��أنه أن يثمر على الدوام مش��اريع 
تدع��م البنية التحتي��ة الثقافية والطبيعية للمملكة وتلق��ي الضوء على هويتها 

الحضارية األصيلة.

 إمكانية اختيار اللقاح البديل 
حال عدم توافر الخيار األول

أعلن��ت وزارة الصح��ة ع��ن إمكانية اختي��ار نوع التطعي��م البديل ف��ي حال عدم 
توافر الخيار األول أثناء عملية التس��جيل ألخ��ذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا 

)كوفيد19(.
وأش��ارت في تغريدة إلى أنه »حرصًا وتس��هيًا لحص��ول الجميع على التطعيمات 
وفق توافرها، بإمكانك اآلن اختيار نوع التطعيم البديل، في حال عدم توافر الخيار 
األول، أثناء عملية التس��جيل ألخذ التطعيم المض��اد لفيروس كورونا )كوفيد19( 

وذلك عبر تطبيق مجتمع واعي«. 
يذك��ر أن البحرين وافقت على تس��جيل 5 لقاحات لكورون��ا )كوفيد19( حتى اآلن، 
وهي لقاح فايزر، ولقاح سينو فارم، ولقاح أوكسفورد - أسترازانيكا، ولقاح سبوتنك، 

باإلضافة إلى لقاح جونسن أند جونسن.
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اكتمال الجزء األكبر من خطة التحول الرقمي منتصف 2021

 وزير اإلسكان يدشن 5 خدمات 
إلكترونية جديدة عبر البوابة الوطنية

دش��ن وزي��ر اإلس��كان باس��م الحم��ر، ضم��ن 
المرحلة األول��ى من خطة التح��ول اإللكتروني 
لخدمات وزارة اإلس��كان، 5 خدم��ات إلكترونية 
جديدة عب��ر موق��ع البوابة الوطني��ة للحكومة 
اإللكترونية bahrain.bh، شملت خدمة تقديم 
طلب إس��كاني، وخدمة االستعالم عن الطلبات 
اإلس��كانية، وخدم��ة تحديث بيان��ات االتصال 
والحس��اب البنكي، وخدمة تقدي��م طلب مزايا، 

باإلضافة إلى خدمة تقديم طلب تمويل.
وحض��ر حفل التدش��ين ال��ذي ُعقد عب��ر تقنية 
االتص��ال المرئ��ي، الرئي��س التنفي��ذي لهيئة 
محم��د  اإللكتروني��ة  والحكوم��ة  المعلوم��ات 
القائد، ووكيل وزارة اإلس��كان الش��يخ خالد بن 
حم��ود آل خليف��ة، ونائ��ب الرئي��س التنفيذي 
للتح��ول اإللكتروني في الهيئة د.زكريا الخاجة، 
والوكي��ل المس��اعد ل��وزارة اإلس��كان د.خال��د 
الحي��دان. وأكد الوزير أن إط��الق هذه الخدمات 
ج��اء في إطار االلتزام بتحقي��ق تطلعات حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المف��دى، والتي أكدت على أهمية 
تحقي��ق التح��ول الرقم��ي وتوظي��ف التقنيات 
الحديثة في ش��تى المجاالت، م��ن أجل االرتقاء 
بكل ما يق��دم للمواطنين من خدمات وأنظمه، 
وبما يس��هم في دعم وتحقيق أه��داف التنمية 

المستدامة.
كما جاءت تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس 
الوزراء بأهمية العمل على سرعة تفعيل خطط 
التحول الرقمي للجهات الحكومية، والعمل على 
تس��ريع وتيرة التحول للخدم��ات التي تقدمها 

هذه الجهات للمواطنين والمقيمين.
وأض��اف أن الخدم��ات اإلس��كانية اإللكتروني��ة 
تأتي تماش��يًا أيضًا مع اإلط��ار الموحد للبرامج 
الحكومية في نس��خته الثاني��ة المحّدثة، فيما 
يتعل��ق بتطوي��ر الخدم��ات اإللكترونية بهدف 

تس��هيل اإلج��راءات عل��ى العمالء. وأش��ار إلى 
أنه م��ن المق��رر االنتهاء من الج��زء األكبر من 
مح��اور خط��ة التحول الرقم��ي لل��وزارة بحلول 
منتصف الع��ام الج��اري، ليبق��ى إضافة بعض 
الخدمات اإللكترونية مثل حق التصرف والعقد 
اإللكترون��ي وغيرها، على أن تب��دأ الوزارة بعد 
ذل��ك وضع خط��ة تطبي��ق ال��ذكاء االصطناعي 
ف��ي الخدم��ات اإللكترونية. وأع��رب الحمر عن 
ش��كره وتقديره لهيئة المعلوم��ات والحكومة 
اإللكتروني��ة، لق��اء الجه��ود الت��ي بذلتها من 
أج��ل تحقيق عملي��ة التحول الرقم��ي لخدمات 
الوزارة، مؤكدًا استمرار هذا التعاون والتنسيق 
والذي يهدف إلى اس��تكمال مراحل إطالق كافة 
الخدمات اإلسكانية اإللكترونية. وأكد الوزير أن 
إط��الق هذه الباقة من الخدمات، يأتي تيس��يرًا 
إلج��راءات تقدي��م خدمات ال��وزارة عب��ر قنوات 
إلكترونية ميسرة للمواطنين، خصوصا في ظل 
حج��م المعام��الت الكبير الذي تعالج��ه الوزارة 
س��نويًا والذي بلغ م��ا يقارب 45 أل��ف معاملة، 
والت��ي س��يتم التعام��ل معه��ا عب��ر القنوات 
اإللكتروني��ة. وأوضح، أن إطالق هذه الباقة من 

الخدمات يأتي تيس��يرًا إلجراءات تقديم خدمات 
وزارة اإلس��كان عبر قن��وات إلكترونية ميس��رة 
للمواطنين، خصوصا ف��ي ظل حجم المعامالت 
الكبير الذي تعالجه الوزارة س��نويا والذي بلغ ما 
يق��ارب 45 ألف معاملة، والتي س��يتم التعامل 
معه��ا عب��ر القن��وات اإللكتروني��ة. فيما أعرب 
القائ��د، ع��ن ش��كره لوزي��ر اإلس��كان والفرق 
المختصة في ال��وزارة، عل��ى تعاونها ودعمها 
من أجل تفعيل خط��ة التحول الرقمي لخدمات 
ال��وزارة. وأش��ار إلى أثر تدش��ين باق��ة خدمات 
اإلسكان اإللكترونية في خدمة المواطنين، في 
التيسير وتمكينهم من سرعة تقديم طلباتهم، 
النفق��ات ومواكب��ة متطلب��ات  وف��ي ترش��يد 
الظروف الراهنة والتي فرضتها جائحة كورونا، 
إذ تغن��ي المواطنين عن زي��ارة مكاتب تقديم 
الخدمات بمبنى وزارة اإلسكان، وتحقق التباعد 
االجتماعي وتساعد في المحافظة على صحتهم 
وسالمتهم. بينما قدم نائب الرئيس التنفيذي 
للتح��ول اإللكترون��ي ف��ي هيئ��ة المعلوم��ات 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة ش��رحًا مفص��اًل ح��ول 

الخدمات الُمدشنة.

ندب 18 موظفًا للتفتيش على المنشآت 
الخاضعة للتأمين االجتماعي

سماهر سيف اليزل  «

أصدر وزير المالية واالقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل 
خليفة قرارًا بش��أن ندب عدد من موظفي الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي للقيام بأعمال التفتيش على منش��آت أصحاب العمل 

الخاضعي��ن لقانون التأمي��ن االجتماعي. وجاء الق��رار بندب 18 
م��ن موظفي إدارة الش��ؤون القانونية بالهيئ��ة العامة للتأمين 
االجتماعي، ويلغى موجبه القرار رقم »9« لسنة 2017 بشأن ندب 
عدد من موظف��ي الهيئة العامة للقيام بأعم��ال التفتيش على 

منشآت أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين االجتماعي.

»العدل«: إنشاء حساب »أمانات« 
ألنشطة وبرامج »الدراسات القضائية«

سماهر سيف اليزل  «

أصدر وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف خالد بن علي آل خليفة قرارًا 
بش��أن تعديل الئحة تنظيم العمل بمعهد الدراس��ات القضائية والقانونية، 
وإضاف��ة م��واد جديدة. ونصت المواد على إنش��اء حس��اب »أمانات« يخصص 
ألنش��طة وبرام��ج المعه��د التعاقدية إلي��داع المبال��غ التي تؤديه��ا الجهة 
المتعاق��دة مع المعه��د من األش��خاص الطبيعي��ة أو االعتباري��ة العامة أو 
الخاصة لتغطية التكاليف المباشرة لتنفيذ النشاط أو البرنامج محل التعاقد. 
ويت��م الصرف من هذا الحس��اب لتغطية كلفة األنش��طة أو البرامج، وال يجيز 
الق��رار صرف أي مبلغ مخصص لنش��اط أو برنامج في غير ما خصص من أجله، 
على أن يورد فائض المبالغ المتبقية من التعاقدات من حس��اب األمانات إلى 

حساب اإليرادات في وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف. 
كم��ا نص القرار على أن تصرف األجور والمكافآت المتعلقة بتنفيذ األنش��طة 
والبرامج التعاقدية للقائمين على النش��اط وفقًا آللية حس��اب أجور ومكافآت 

مدربي وخبراء وأخصائي األنشطة والبرامج التعاقدية.

عبداللطيف: نطالب بتطوير الطريق 
الداخلي من »موتر ستي« لممشى االستقالل

أحمد خالد «

طالب عضو بلدي الدائ��رة الثالثة بالمحافظة الجنوبي��ة عبداهلل عبداللطيف، 
باإلس��راع بإقامة مش��روع تطوير الطريق الداخلي القادم م��ن معرض موتر 

ستي إلى ممشى االستقالل الزدهار الحركة العمرانية. 
وق��ال: إن »الحرك��ة العمراني��ة تتق��دم بم��رور الوق��ت، فأصب��ح بالمنطقة 
مستش��فيان ومدرس��تان، والعديد من العم��ارات الس��كنية، وبالتالي باتت 
مكتظة بالس��كان وبالس��يارات، األمر الذي يتطلب معه اإلس��راع بإقامة هذا 
المشروع الذي طال انتظاره«، مشيرًا إلى أن المشروع طرح بالمجالس السابقة 
ولكن لم ير النور حتى اآلن. وأضاف، أنه تمت مخاطبة وزارة األش��غال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني للمس��ارعة بإقامة المش��روع، ولكن كان ردها 

بعدم وجود ميزانية األمر الذي تسبب في تأخره.

»خدمات الشمالية« تدرس تنظيف القناة 
البحرية وخور البحارة في باربار

سماهر سيف اليزل  «

أك��د رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة في المجلس البلدي الش��مالي 
ش��بر الوداعي أن اللجنة تبنت عددًا من المش��اريع الخدمية الحيوية أهمها 
مقترح توصية بدراس��ة اعتماد الجهة المختصة في الش��ؤون البحرية في 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي برنامج تنظيف 
القناة البحرية وخور البحارة في قرية باربار. وأوضح أن اللجنة ناقشت خالل 
اجتماعها الثاني عشر لدور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس 
التوصية بش��أن توحيد إجراء تظليل المواقف العامة في األحياء الس��كنية 
أس��وة بمظالت مواق��ف الش��قق اإلس��كانية، باإلضافة لمقت��رح باعتماد 
ميزاني��ة خاص��ة لطلبات هطول األمط��ار على غرار القرار الس��ابق في عام 
2014 وفق االش��تراطات المعتمدة. كما ناقش��ت اللجنة برئاسة الوداعي 
تخصي��ص وتصنيف أرض لتربي��ة الحيوانات األليفة والمواش��ي، والتوعية 
بدراس��ة تخصيص مس��احة من األرض ف��ي المنطقة المخصص��ة للثروة 
الزراعية في البديع إلنش��اء حديقة حيوانات، مؤكدة على ضرورة العمل في 
مراجعة القضاي��ا والموضوعات الخاصة بالجوانب الخدمية التي جرى عقد 
اجتماع بش��أنها مع الجهات المختصة ولم يجر البت في إجراءات معالجتها 

ومن أهمها مشروع »أرجان« في الدائرة الرابعة.

توزيع عدد من المشاريع قيد التنفيذ

»اإلسكان«: تقديم 30 ألف وحدة وخدمة 
سكنية خالل السنوات الخمس الماضية

قالت وزارة اإلس��كان إن عدد الوحدات الس��كنية التي اس��تفاد منها 
المواطنون خالل الس��نوات الخم��س الماضية قد بل��غ 30 ألف وحدة 
وخدمة س��كنية، مبينة أن هذا العدد من الوحدات يندرج تحت مظلة 
األمر الملكي الس��امي لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة عاهل البالد المفدى ببناء 40 ألف وحدة سكنية.
وأوضح��ت ال��وزارة أن هذا العدد سيش��هد ارتفاعًا عن��د االنتهاء من 
تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء حفظ��ه اهلل بتوزيع 5000 وحدة وخدمة 

إسكانية، والتي تعكف الوزارة على توزيعها في الوقت الراهن.
وأوضحت أنها تعكف حاليًا على توزيع عدد من المش��اريع اإلس��كانية 
قي��د التنفي��ذ، تتنوع ما بين ش��قق التملي��ك والوحدات والقس��ائم 
السكنية وذلك في كل من مدينة شرق الحد، ومشروع البحير، ومدينة 

سلمان وبمناطق متفرقة بمحافظات المملكة.
وأفادت الوزارة بأن مش��اريع مدن البحرين الجديدة التي تم تنفيذها 
خ��الل الس��نوات الماضي��ة، وهي مدن س��لمان وخليفة وش��رق الحد 
وضاحية الرملي، باإلضافة إلى مدينة شرق سترة التي بدأ العمل بها 
مؤخرا ومش��اريع المجمعات الس��كنية التي فاق عددها 40 مش��روعًا 
وتم تنفيذها في مختلف محافظات المملكة، قد أس��همت في توفير 
ه��ذا العدد من الوحدات بما يلبي االحتياجات الس��كنية آلالف األس��ر 
البحرينية، منوه��ة إلى أن معيار أقدمية الطلب��ات يتم تطبيقه لدى 
توزيع مختلف المدن والمش��اريع اإلس��كانية ووفقًا لألنظمة المتبعة 

في هذا الخصوص.

وبين��ت أنه بفض��ل الرعاي��ة التي حظيت به��ا الخدمات اإلس��كانية 
م��ن لُدن حضرة صاح��ب الجاللة عاه��ل البالد المف��دى، والمتابعة 
المس��تمرة من صاحب الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء باعتبارها أولوية لتلبية متطلبات المواطنين، وذلك من خالل 
توفير أفضل المواقع ذات اإلطالالت والواجهات البحرية في غالبيتها، 
فضاًل عن توفير الموازنات الالزمة سواء من الميزانية العامة للدولة 
أو برنام��ج التنمية الخليجي، موضحة أن كل ذلك أدى إلى تحول كبير 
في وتيرة تنفيذ المش��اريع م��ن بناء مئات الوحدات إل��ى بناء اآلالف 

منها، وفي فترات قياسية.
وأش��ارت الوزارة إلى أن الحكومة لم تقتصر رؤيتها على بناء الوحدات 
الس��كنية فحس��ب، بل س��عت إلى ترجمة رؤى جاللة الملك المفدى 
بتوفي��ر الوح��دات الس��كنية للمواطنين، فتضمن��ت كافة مخططات 
المدن الجديدة ومش��اريع المجمعات الس��كنية المراف��ق التعليمية 
والصحي��ة والتجاري��ة ودور العبادة، وعلى صعيد الم��دن تحديدًا تم 
االهتم��ام بتوفي��ر الواجهات البحري��ة للمواطنين، وتوفير مس��ارات 
الدراج��ات الهوائي��ة والمش��اة، وفق أح��دث المواصف��ات المتعلقة 

بالبنية التحتية كشبكات الطرق والجسور والصرف الصحي.
وقالت إنها مستمرة في تسريع نسب اإلنجاز في المشاريع اإلسكانية 
الحالية بهدف سرعة تس��ليمها للمواطنين المستفيدين، وهو األمر 
الذي سينطبق على المشاريع اإلسكانية المستقبلية، إلى جانب حرص 
الوزارة على تنويع الخيارات اإلسكانية من تمويالت وبرامج شراكة مع 

القطاع الخاص، بما يوفر االستقرار المعيشي للمواطنين.

 بنك اإلسكان يربح
27 مليون دينار في 2020 بزيادة ٪20

عباس المغني «

قفزت أرباح بنك اإلسكان التابع لوزارة اإلسكان 
إل��ى 27.67 ملي��ون دين��ار ف��ي 2020 مقارنة 
بأرب��اح تبل��غ 22.69 مليون دينار ف��ي 2019، 
وبنس��بة نمو تبلغ 22% في مؤش��ر واضح على 
ق��وة قط��اع التموي��ل والتطوير العق��اري في 

البحرين. 
ويعتبر بنك اإلس��كان، أكب��ر ممول للمواطنين 
في ش��راء الس��كن، وارتفعت محفظة القروض 
العقاري��ة لدى البنك إل��ى أكثر من 750 مليون 
دينار بنهاية 2020، مقارنة بنحو 710 ماليين 

دينار في 2019، وبنمو يبلغ 40 مليون دينار.
وارتفع��ت األرب��اح المتراكمة لبنك اإلس��كان 
إل��ى 142 مليون دينار بنهاية 2020، وتعادل 
نح��و 131% من رأس المال البالغ 108 ماليين 
دين��ار، مقارن��ة بأرب��اح متراكم��ة تبلغ 115 

مليون دينار في 2019.
وزادت الق��روض العقارية التي تقدمها البنوك 
التجاري��ة إل��ى 2.2 مليار دينار بس��بب برنامج 
مزايا لوزارة اإلس��كان الذي تدعم فيه الحكومة 
المواطني��ن لش��راء وح��دات س��كنية من خالل 
تموي��الت تصل إل��ى 90 ألف دين��ار عن طريق 
المص��ارف التجاري��ة مع فترة س��داد تصل إلى 
25 عام��ًا. وبلغ عدد المس��تفيدين من برنامج 
مزايا نحو 6485 مستفيدًا بنهاية العام 2020، 

وذلك من انطالقته في 2016.
وذكرت إحصائيات مصرف البحرين المركزي، أن 
التمويالت برهن العقار ل��دى البنوك التجارية 
  . ارتفع��ت نح��و 2.2 مليار دين��ار بنهاية 2020
وأك��د بنك اإلس��كان على التط��ورات اإليجابية 
التي شهدها قطاع السكن االجتماعي، بالتزام 
الخ��اص ف��ي  المالي��ة للقط��اع  المؤسس��ات 
االنخراط بص��ورة فعالة في دعم حلول تمويل 

الس��كن االجتماعي م��ن خالل االنضم��ام إلى 
برنامج مزايا.

وأش��ار البنك إلى أنه ملتزم بخدمة المواطنين 
عبر دراس��ة ط��رح منتج��ات تمويلي��ة عقارية 
جدي��دة، والت��ي يت��م العم��ل عل��ى بلورته��ا 
باستمرار لتكون أكثر فعالية ومرونة، مبينًا أن 
الخدمات المصرفية لألف��راد ركزت على تعزيز 
فعالية وكفاءة خدماتها، بما يضمن تس��هيل 
عمليات امتالك الوحدات الس��كنية للمواطنين 

وخفض قوائم االنتظار لدى وزارة اإلسكان.
يشار إلى أن بنك اإلسكان يمتلك شركة عقارات 
اإلسكان بالكامل، وتأسس��ت الشركة من أجل 
تنفي��ذ مختلف المش��اريع العقاري��ة، وتتمثل 
أهدافها الرئيس��ة في تنفيذ جمي��ع العمليات 
الت��ي تتعلق ب��إدارة وتش��غيل وصيانة جميع 
أنواع العقارات التي يملكها البنك والمؤسسات 

الحكومية ووزارة الدولة.



الملـــك  الجاللـــة  البـــالد صاحـــب  تســـلم عاهـــل 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، رســـالة خطية من 
الشـــيخ  الســـمو  الكويـــت صاحـــب  أميـــر دولـــة 
نـــواف األحمد الجابر الصبـــاح تتصل بالعالقات 
األخويـــة المتميـــزة بين البلدين الشـــقيقين، كما 
الثالثيـــن  الذكـــرى  بمناســـبة  الرســـالة  تضمنـــت 
لتحريـــر دولـــة الكويـــت شـــكر صاحـــب الســـمو 
أميـــر دولـــة الكويـــت واعتزاز ســـموه والشـــعب 
الكويتـــي بالموقـــف التاريخي لمملكـــة البحرين 
وأهلهـــا الكـــرام والـــذي يعكـــس أواصـــر األخـــوة 
والترابط الوثيق بين البلدين الشـــقيقين. وسلم 
الرسالة إلى جاللة الملك، وزير الخارجية بدولة 
الكويـــت الشـــيخ أحمـــد ناصـــر المحمـــد الصباح 
خالل اســـتقبال جاللتـــه له أمس. ونقـــل الوزير 
إلى جاللته تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو 
أميـــر دولـــة الكويت الشـــقيقة وتمنياتـــه الطيبة 
لمملكة البحرين وشـــعبها بدوام الرفعة والتقدم 
واالزدهـــار، كمـــا كلـــف جاللتـــه وزيـــر الخارجية 

الخالصـــة  وتمنياتـــه  تحياتـــه  بنقـــل  الكويتـــي 
لصاحـــب الســـمو أميـــر دولـــة الكويـــت بموفـــور 
الصحـــة والســـعادة وللشـــعب الكويتي الشـــقيق 
بالمزيـــد مـــن التطور والرقي، معربـــًا جاللته عن 
اعتـــزازه بأواصر العالقات التاريخية الراســـخة 
والروابـــط األخويـــة الوثيقـــة التـــي تجمـــع بيـــن 

البلدين الشقيقين.
ومـــن جانبـــه، أعـــرب وزيـــر الخارجيـــة الكويتي 
عن شـــكره وتقديره لجاللة الملك على المواقف 

المشرفة لمملكة البحرين تجاه دولة الكويت.

المنامة - بنا

نعتز بالموقف البحريني التاريخي في تحرير الكويت

تعزيز أوجه التعاون الدولي لدعم جهود مكافحة “كورونا”
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جاللة الملك يتسلم 
رسالة من نواف 

الصباح تتصل 
بالعالقات األخوية

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، ما يجمع 
مملكـــة البحرين وروســـيا االتحاديـــة الصديقة من 
عالقـــات ثنائيـــة متينـــة، وأهمية مواصلـــة تعزيزها 
علـــى مختلـــف األصعـــدة بمـــا يحقـــق مـــن المصالح 
المشـــتركة ويعـــود بالنفع علـــى البلدين والشـــعبين 

الصديقين ويحقق التطلعات المنشودة.
جـــاء ذلـــك لدى لقـــاء ســـموه بقصـــر الرفـــاع امس، 
ســـفير روسيا االتحادية لدى مملكة البحرين ايغور 
كريمنوف، إذ نوه ســـموه بما وصلت إليه مســـارات 
التعـــاون المشـــترك وأهميـــة الدفـــع بهـــا نحـــو أفـــق 
أرحـــب للوصـــول بها إلـــى مســـتويات متقدمة على 
كافة المجـــاالت، معرًبا عن تقديـــره للتعاون المثمر 
بين مملكة البحرين وروسيا االتحادية فيما يتعلق 
بجهـــود مواجهة جائحة فيروس كورونا وتســـهيل 
توفير اللقاحات للمملكة بما يسهم في حفظ صحة 
وســـالمة الجميـــع، مشـــيًرا إلـــى ضـــرورة مواصلـــة 

تعزيـــز أوجه التعاون الدولي لدعم الجهود العالمية 
للتصدي للجائحة.

وجـــرى أثنـــاء اللقاء اســـتعراض آخر المســـتجدات 
علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة، ومناقشـــة 

مجمل الموضوعات ذات االهتمام المشترك.
من جانبه، أعرب سفير روسيا االتحادية عن شكره 
وتقديـــره لصاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء على ما يوليه ســـموه مـــن اهتمام 
بتعزيـــز العالقـــات البحرينيـــة الروســـية علـــى كافة 

األصعدة.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء: الدفع 
بالعالقات مع روسيا 

نحو أفق أرحب

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

ه نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة، بأهمية  نوَّ
الخطط التنموية الرامية إلى تعزيز القدرة التنافســـية لمملكة البحرين في 

المجال االقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي.
 وأكـــد أن مـــا تتمّتع به مملكة البحرين بقيـــادة عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومســـاندة ولي العهـــد رئيـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة رئيس مجلس 
التنميـــة االقتصاديـــة، مـــن أرضية صلبة وراســـخة اســـتطاعت بناءها على 
مـــدى العقود الماضيـــة، وبوأتها ألْن تكون محور جذب لالســـتثمار، ومركًزا 
ا موثوًقا ومميًزا في المنطقة، لم يتأتَّ إال بفضل السياسة االقتصادية  ماليًّ
والمالية المبنية على أســـس سليمة ومدروســـة لتوفير بيئة آمنة ومشجعة 
لـــرؤوس األمـــوال، والتـــي ســـتقودنا نحو العـــام 2030، عام رؤيـــة البحرين 

االقتصادية، بكل ثقة وثبات.
 جـــاء ذلـــك، لدى لقاء الشـــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة عن ُبعد بواســـطة 
تقنيـــة االتصال المرئي صباح أمس مستشـــار مجلـــس التنمية االقتصادية، 
إيـــان ليندســـي، حيـــث هنـــأه بمناســـبة تعيينه في منصبـــه الجديـــد، متمّنًيا 
لـــه التوفيـــق والنجـــاح في إنجـــاز المهام الموكلـــة إليه والتي من شـــأنها أن 
تصـــب فـــي تحقيق مزيـــد من اإلنجازات التـــي يصبو إليها مجلـــس التنمية 

االقتصادية في ضوء األهداف التي تأسس من أجلها.
من جانبه، أعرب المستشـــار إيان ليندسي عن شكره وتقديره لنائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، مؤكًدا الحرص للعمل وفق رؤى واســـتراتيجيات مجلس 

التنمية االقتصادية وتطويرها بما يسهم في تنمية االقتصاد الوطني.

البحرين محور جذب لالستثمار ومركز مالي موثوق “الجنوبية” أول محافظة تنال “اآليزو 2015”
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي: رفـــع كفـــاءة عمـــل البرنامـــج الحكومـــي

ســـمو  الجنوبيـــة  محافـــظ  تســـلم 
الشـــيخ خليفة بن علـــي بن خليفة 
العالميـــة  الشـــهادة  خليفـــة،  آل 
فـــي نظـــام إدارة الجـــودة “اآليـــزو 
حققـــت  حيـــث   ،”9001:2015
فـــي  جديـــدًا  إنجـــازًا  المحافظـــة 
إطـــار منظومتهـــا اإلداريـــة، علمـــًا 
بـــأن المحافظـــة اجتـــازت مســـبقًا 
 ”9001:2008 “اآليـــزو  شـــهادة 
 2012 عـــام  فـــي  األولـــى  للمـــرة 
كأول محافظة تنال هذه الشهادة 
المرموقـــة علـــى مســـتوى مملكـــة 
البحريـــن بوصفهـــا معيـــارًا عالميًا 
الجـــودة  إدارة  مســـتوى  لتقييـــم 
لمجتمـــع  المقدمـــة  والخدمـــات 
المحافظـــة. وأكد ســـمو المحافظ 
أن هـــذا اإلنجـــاز جـــاء بفضل دعم 
وتوجيهات وزير الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل 
خليفة، لرفع كفاءة العمل اإلداري 
بما يتماشـــى مع تطوير وتحديث 
إدارات  لكافـــة  الشـــاملة  الجـــودة 
ومواكبـــة  المحافظـــة،  وأقســـام 

التطلعـــات لبرنامج عمل الحكومة 
مـــن  اإلداري  العمـــل  تنميـــة  فـــي 
خـــالل الموارد البشـــرية واالرتقاء 
إلـــى أن  بقدراتـــه. وأشـــار ســـموه 
الشـــهادة  لهـــذه  المحافظـــة  نيـــل 
يتماشـــى مع رؤية واســـتراتيجية 
المحافظة الجنوبية في الحصول 
على الشـــهادات الدولية والجوائز 
العالميـــة، مشـــيدًا ســـموه بجهـــود 
بكافـــة  المحافظـــة  منتســـبي 
اإلدارات واألقسام وما يضطلعون 

بـــه مـــن دور أســـهم فـــي تحقيـــق 
المنشـــودة،  التنمويـــة  األهـــداف 
مثنيـــًا ســـموه على ما يبذله قســـم 
التخطيط االستراتيجي والجودة 
تحقيـــق  فـــي  المشـــهود  لـــدوره 
هـــذا اإلنجـــاز الذي يحقـــق أهداف 

المحافظة محليًا ودوليًا.
وقد تسلم سمو محافظ المحافظة 
بحضـــور  الشـــهادة  الجنوبيـــة 
بالمحافظـــة  القانونـــي  المستشـــار 
مريم المناعي وأخصائي تخطيط 

المشـــاريع  وإدارة  اســـتراتيجي 
أول  والمـــالزم  الســـبيعي،  عنـــود 
أحمـــد الجالهمة من مكتب ســـمو 
المحافـــظ، الذيـــن عبروا عـــن بالغ 
يوليـــه  لمـــا  وتقديرهـــم  شـــكرهم 
ســـمو المحافظ من دعم متواصل 
مشـــيدين  مشـــهودة،  ورعايـــة 
بحرص ســـموه في تحقيق المزيد 
واالســـهامات  اإلنجـــازات  مـــن 
الُمشـــرفة للمحافظة الجنوبية في 

مختلف المجاالت.

المنامة - وزارة الداخلية

مســانــدة جهــــود تحــريــر اليمــن مــن سيطــرة الحــوثــي
ــيـــة ــرعـ ــة الـــشـ ــ ــوم ــ ــك ــ ــح ــ ــة ودعــــــــم ال ــ ــي ــ ــارج ــ ــخ ــ ــات ال ــ ــدخ ــ ــت ــ ــل ــ الـــــزيـــــانـــــي: الــــتــــصــــدي ل

عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  اجتمـــع 
الزياني، في مقـــر وزارة الخارجية، أمس، 
مـــع وزيـــر الخارجيـــة وشـــؤون المغتربين 
بـــن مبـــارك،  بالجمهوريـــة اليمنيـــة أحمـــد 
وذلـــك فـــي إطـــار الزيـــارة الرســـمية التـــي 
يقـــوم بها لمملكة البحريـــن ضمن جولة له 

في دول مجلس التعاون.
وخـــالل االجتماع، رحب وزيـــر الخارجية 

المغتربيـــن  وشـــؤون  الخارجيـــة  بوزيـــر 
اليمني والوفد المرافق، مشـــيًدا بما يربط 
البلدين والشـــعبين الشقيقين من عالقات 
أخويـــة وطيـــدة تشـــهد باســـتمرار تطـــوًرا 
ونماء في شـــتى المجاالت، مؤكًدا حرص 
تعزيـــز  مواصلـــة  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
التنسيق الثنائي المشـــترك مع الجمهورية 
اليمنيـــة في مختلـــف المجـــاالت بما يلبي 
بيـــن  المشـــتركة  والمصالـــح  الطموحـــات 

البلديـــن والشـــعبين الشـــقيقين، وبما يعزز 
األمن واالستقرار في المنطقة.

مملكـــة  تضامـــن  عـــن  الزيانـــي  وأعـــرب 
ودعـــم  اليمنيـــة  الحكومـــة  مـــع  البحريـــن 
جهودهـــا المتواصلة الســـتعادة الشـــرعية 
وتحريـــر األراضـــي اليمنيـــة مـــن ســـيطرة 
ميليشـــيا الحوثي اإلرهابيـــة، والدفاع عن 
ســـيادة اليمن ومصالحه العليا، واستعادة 
األمـــن واالســـتقرار فـــي اليمـــن، والتصدي 

الشـــؤون  فـــي  الخارجيـــة  للتدخـــالت 
الداخليـــة لليمن، مشـــيًدا بجهـــود المملكة 
اتفـــاق  تنفيـــذ  فـــي  الســـعودية  العربيـــة 
الريـــاض بين الحكومـــة اليمنية والمجلس 
حكومـــة  وتشـــكيل  الجنوبـــي،  االنتقالـــي 
الدائمـــة  ومســـاندتها  سياســـية،  كفـــاءات 
للشـــعب اليمني الشقيق، ومعرًبا عن تطلع 
مملكة البحرين بأن ينعم اليمن باالستقرار 

واألمن واالزدهار.

المنامة - وزارة الخارجية



تهـــدف  تشـــريعات   3 الشـــورى  رفـــض مجلـــس   ^
ألن تكـــون قواعـــد االســـتبدال النقـــدي للمتقاعديـــن من 
القطاعـــات الثالثـــة )الحكوميـــة والعســـكرية والخاصة( 

متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة.
واختلـــف قـــرار المجلس المعين مع المجلس التشـــريعي 

المنتخب.
وقبـــل التصويـــت، قال رئيـــس القضاء العســـكري رئيس 
يوســـف  اللـــواء حقوقـــي  العســـكرية  التمييـــز  محكمـــة 
فليفل إن قوة الدفاع تأسســـت على العقيدة اإلسالمية، 
اإلســـالمية،  العقيـــدة  مـــن  نابعـــة  القتاليـــة  والعقيـــدة 
والبحرين ولله الحمد تنص على أن الشـــريعة اإلسالمية 
مصدر رئيس للتشريع، وأعتقد بأن غير الملم بالموضوع 
يعتقد بأن الجهات المختصة، مثل قوة الدفاع أو الهيئة 
العامـــة للتأميـــن االجتماعي، ال تريد أن تطبق الشـــريعة 

اإلســـالمية، وهـــذا عكـــس الحقيقة وعكـــس الواقع الذي 
نعيشه بالبحرين.

وأضـــاف: البحريـــن دولة إســـالمية معروفة منـــذ األزل، 

واألهـــم بهذا الموضـــوع أن توجيهات القائـــد العام لقوة 
الدفاع المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
تصـــب لمصلحـــة الضبـــاط واألفـــراد بموضـــوع التقاعـــد 

واالستبدال.
وتابـــع: نؤيـــد توصيـــة لجنـــة الخدمـــات رفض مشـــروع 
القانـــون، وقد حاولنا مع األخـــوة أعضاء مجلس النواب 
بشأن هذا التشريع، ولكن اجتهاداتهم “مشكورين عليها” 
ولكـــن نـــرى بـــأن التعديـــل ال يتوافـــق مـــع مـــا بنـــي عليه 
صندوق التقاعد العسكري والصناديق األخرى، وبخاصة 

في هذا الوقت.
أنـــواع  مـــن  وأردف: نظـــام االســـتبدال ال يعتبـــر نوعـــا 
القـــروض، وإنمـــا نظـــام متكامـــل مبنـــي علـــى دراســـات 
اكتواريـــة، وهـــذه الدراســـات نراعيها بصنـــدوق التقاعد 

العسكري والتأمينات.

local@albiladpress.com05

مركز لتسوية 
المنازعات الرياضية

وافق مجلس الشورى على االقتراح 
البحرين  مركز  إنشاء  بشأن  بقانون 
لتسوية وفض المنازعات الرياضية 

المقدم من الشورية دالل الزايد.
ــاء مــركــز  ــشـ ــتــشــريــع إلنـ ــدف ال ــهـ ويـ
ــيــة، يتم  ــن هــيــئــة قــضــائ ــل مـ مــشــكَّ
اللجوء إليه بحيث يقدم خدماته من 

أجل تسوية المنازعات الرياضية.

البالد

رئيسة لجنة شؤون الشباب سبيكة الفضالة

وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين

وزير المالية: القانون الجديد لتسريع استرجاع مبالغ كورونا للصندوق
تشريع لزيادة مبلغ االستقطاع بصندوق احتياطي األجيال

أقر مجلس الشورى الحساب الختامي 
الحتياطي األجيال القادمة للســـنتين 
الماليتين المنتهيتين في 31 ديســـمبر 
2017م و2018، بعـــد تدقيقهمـــا مـــن 

قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
وقبـــل التصويـــت، أكـــد وزيـــر المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان 
بن خليفـــة آل خليفة على الدور الهام 
لصندوق احتياطـــي األجيال القادمة، 
منوهًا بأن الحكومة الموقرة ســـتقوم 
بإحالـــة تشـــريع جديـــد إلـــى الســـلطة 
التشـــريعية لزيـــادة االســـتقطاع  مـــن 
احتياطـــي  لصالـــح  النفـــط  مبيعـــات 
األجيـــال القادمة بمـــا يدعم الصندوق 
ويعـــزز مـــن إيراداتـــه، مشـــيرًا  إلى ان 
التشـــريع الجديد يعتبـــر أحد األدوات 
وضـــع  فـــي  ستســـهم  التـــي  المهمـــة 

المناســـب  موضعـــه  فـــي  الصنـــدوق 
لتغطية المصروفات التي تم ســـحبها 
من الصنـــدوق دعمـــا للميزانية العامة 
ضمن اطار الجهـــود الوطنية للتصدي 
لفيـــروس كورونا  )كوفيـــد 19-( وفق 
مشـــروع بقانـــون وافق عليـــه مجلس 

بـــارز  كمثـــال  جـــاء  والـــذي  النـــواب 
للتعاون المثمر والبناء بين السلطتين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة لتخفيف آثار 
جائحـــة فيروس كورونـــا على النطاق 
العمـــل  أن  معاليـــه  مؤكـــدًا  المحلـــي، 
قائـــم على تقديم هذا التشـــريع خالل 
أن  حيـــث  القادمـــة،  القليلـــة  األشـــهر 
القانـــون الحالي يفـــرض اقتطاع مبلغ 
دوالر فـــي حال زيـــادة ســـعر البرميل 
الواحـــد عـــن 40 دوالر. ولفـــت  إلـــى 
دعـــم  علـــى  العمـــل  مواصلـــة  أهميـــة 
الصنـــدوق باعتبـــاره أحـــد الصناديـــق 
الهامـــة التـــي أســـهمت فـــي التخفيف 
من التداعيـــات واآلثار التي شـــهدتها 
المملكة انعكاســـًا للتداعيـــات العالمية 

خالل فترة الجائحة . 
وأكد  على ما توليه الحكومة الموقرة 
مـــن اهتمـــام من أجـــل مواصلـــة دعم 

فـــي  االســـتثمار  وتعزيـــز  الصنـــدوق 
أصوله على الصعيد العالمي والمحلي 
وضمان استدامة ودائعه بالشكل الذي 
يحقـــق مزيـــدًا مـــن التقـــدم واالزدهار 
وأبنائهـــا.   البحريـــن  مملكـــة  لصالـــح 
وأشـــار إلـــى أن الصنـــدوق تمكـــن من 
المحافظة على ثباتـــه وتقوية أصوله 
باتباعـــه  الماضيـــة  الســـنوات  خـــالل 
اســـتراتيجية تهدف إلـــى زيادة حجم 
االستثمارات في األوراق المالية ذات 
الدخـــل الثابت بما يقلـــل من المخاطر 
التي فرضتها الجائحة على األســـواق 
تفـــّوق  أنـــه  ،كمـــا  العالميـــة  الماليـــة 
وبشـــكل كبيـــر بتحقيـــق العديـــد مـــن 
النجاحات المتوالية في ظل الظروف 
االقتصاديـــة الصعبـــة والمتقلبـــة مـــن 
خالل زيادة مستوى تنويع االستثمار 

لتقليل حجم المخاطر. 

اللواء حقوقي يوسف فليفل 

دالل الزايد

االثنين 1 مارس 2021 - 17 رجب 1442 - العدد 4521

راشد الغائب

رئيس القضاء العسكري: “القوة” تأسست على العقيدة اإلسالمية
غير الملم بتعديالت التقاعد يعتقد بأن “الدفاع” و“التأمينات” ال تريدان تطبيق الشريعة

كشـــف الباحث اآلثاري بهيئة البحرين 
للثقافـــة واآلثار ســـلمان المحـــاري عن 
اســـتخدام “تقنيـــة النانـــو” فـــي فحص 

قطعة من أحد المباني القديمة.
مـــن  المفحوصـــة  القطعـــة  إن  وقـــال 
أحـــد  مـــن  أخـــذت  “الجبـــس”  الجـــص 
المبانـــي القديمة وتـــم تقويتها بتقنية 
النانو لدراستها من خالل تكبير العينة 
3 آالف مرة باســـتخدام ميكروسكوب 
هـــذه  أن  مؤكـــًدا  خـــاص،  إلكترونـــي 
هـــي إحـــدى الطـــرق الحديثـــة لحفـــظ 
وصـــون اآلثـــار، وأن المـــادة المناســـبة 
لهـــذه التقنية كانـــت مـــادة جيرية من 
الطبيعة، فهذه التقنية أدخلت في علم 
اآلثار خالل السنوات العشر الماضية.

ضيًفـــا  المحـــاري  الباحـــث  وتحـــدث 
فـــي إطـــار الفعاليـــة الشـــهرية لجمعية 
الكيميائييـــن البحرينيـــة وهـــي الثانية 
فبرايـــر  لشـــهر  اليـــف  انســـتغرام  عبـــر 
تحـــت عنـــوان “العالقة بيـــن الكيمياء 
واآلثـــار” أدارها نائب رئيـــس الجمعية 
فيهـــا  وتطـــرق  الحلواجـــي،  حســـين 
المحـــاري إلـــى أن اآلثاريين اســـتفادوا 
من علم الكيمياء من شقين: األول هو 
إجـــراء التنقيبات والدراســـات األثرية 
والثانـــي حفـــظ وصون اآلثار، وشـــرح 
بشـــكل موجز قائاًل “لو جئنا للدراسات 
االســـتعانة  تـــم  أنـــه  ســـنجد  األثريـــة، 
بالكيمياء للتعـــرف على طبيعة المواد 
المكتشـــفة، فأحياًنا تأتـــي مادة معنية 
وال تســـتطيع التفريق بينها وبين مادة 
أخـــرى.. كالبرونـــر والنحس مثـــاًل، فال 
تســـتطيع التفريق بينهما إال بالكيمياء 
والتحليل والتقنيات الحديثة، وكذلك 

التعـــرف والعـــرف على طبيعـــة المواد 
ونوعية الحجـــر لمعرفة هل هذا حجر 
طينـــي أم رملـــي، وقد تمتلـــك الخبرة 
للتفريـــق بين األحجار بالعين المجردة 
الجانـــب  أردنـــا  إن  ولكـــن  وبالخبـــرة، 

العلمي فهذا يتم بأساليب الكيمياء”.
وأشـــار إلى أن استخدام علم الكيمياء 
ســـاعدنا كثيـــًرا فـــي معرفـــة عالقاتنـــا 
التجاريـــة والثقافيـــة مـــع الحضـــارات 
األخـــرى، فعلـــى ســـبيل المثـــال، هنـــاك 
الفخـــار وهـــو أكثـــر المـــواد اكتشـــاًفا، 
وحيـــن تأتـــي لآلنيـــة الفخاريـــة بغض 
النظر عـــن الزخـــارف والصنع وتدرس 
تأخـــذ  الخـــام،  المـــادة  وهـــي  الطينـــة 
منهـــا عينة لمعرفة تركيبهـــا الكيميائي 
وتأخذ مادة من منطقة كعالي لتجيب 
على تســـاؤل “هل صنعت في عالي أم 
فـــي المناطق التـــي للبحريـــن عالقات 
تجاريـــة معهـــا كالهنـــد وبـــالد فـــارس 

وباكســـتان وجنوب الجزيـــرة العربية، 
وهنـــا ال تســـتطيع تحديـــد المصدر إال 
بالتحليـــل الكيميائـــي باعتبـــار أن لكل 

منطقة خصائصها.
وتنـــاول المحاري الحديث عن العالقة 
بيـــن علمـــي اآلثـــار والكيمياء، فشـــرح 
علـــم اآلثـــار وهـــو علـــم يهتم بدراســـة 
الفتـــرات  خـــالل  اإلنســـان  تركـــه  مـــا 
مـــادي  أثـــر  مـــن  الســـابقة  التاريخيـــة 
عـــن  ناتجـــة  أثريـــة  وبقايـــا  ملمـــوس 
أنشـــطته التـــي كان يقـــوم بهـــا خـــالل 
المنزليـــة  كاألوانـــي  اليوميـــة  حياتـــه 
الفخارية والزجاجيـــة والمعادن، ومن 
أســـلحة ومجوهرات وحتـــى األطعمة 
والعظـــام التي ترجع لإلنســـان نفســـه، 
باإلضافة إلى اهتمامه بدراسة المباني 
والقبـــور والقـــالع ومبانـــي التحصين، 
اإلنســـان  تركـــه  مـــا  كل  يـــدرس  فهـــو 
منهـــا  ويخلـــق  يفهمهـــا  أن  ويحـــاول 
قصة ســـهلة الفهم لتجسيد حياة ذلك 
اإلنســـان كشـــخص ومجتمـــع، أما علم 
الكيمياء فهو العلم الذي يهتم بدراسة 
المواد وخواصها وسلوكها وتفاعالتها، 
والـــذي نعلمه أنه علم يضم العديد من 
التخصصـــات والمســـميات كالكيميـــاء 
العضويـــة والتحليلية، لكـــن أكثر فرع 
مـــن فـــروع الكيمياء نتعامـــل معه في 
علـــم اآلثـــار هـــو الكيميـــاء التحليليـــة 
والعضوية، مؤكًدا أن عالقة علم اآلثار 
وعلـــم الكيميـــاء وطيـــدة، بـــل إن علم 
اآلثار يســـتعين بجميـــع العلوم كالطب 
والهندسة وحتى تكنولوجيا الحاسب 

اآللي، فهو علم متعدد التخصصات.

الطبيعــي حجمهــا  مــن  أكبــر  مــرة  آالف   3 تكبيرهــا 

المحاري: استخدمنا “تقنية النانو” لفحص قطعة أثرية

دعـــا النائب فاضـــل الســـواد وزارة صحة 
إلى ضـــرورة فتح مركز ســـترة الصحي لـ 
24 ســـاعة أمـــام المواطنيـــن والمقيميـــن، 
مردفـــا أنـــه مطلـــب لألهالـــي فـــي ســـترة، 
طبيـــة  خدمـــات  إلـــى  لحاجتهـــم  وذلـــك 

متواصلة على مدار 24 ساعة.
ودعـــا لفتـــح المركز أســـوة بمراكز صحية 
فـــي مناطـــق أخـــرى فـــي البحريـــن تفتح 
على مدار الســـاعة، مؤكدا أن فتح المركز 
الصحي ســـيلبي احتياجات أهالي سترة، 

التي تعاني من “االكتظاظ السكاني”.
لــــ  تصريحـــات  فـــي  الســـواد  وأوضـــح 

“البـــالد”: أنـــه وخالل زيارة النـــواب لمركز 
ســـترة ولعدد مـــن المراكز الحظـــوا الفرق 
الكبيـــر بيـــن الوضع الحاصل فـــي المراكز 
بالزيـــارة  اللجنـــة  قيـــام  أثنـــاء  الصحيـــة 
المفاجئـــة والمعلـــن عنهـــا، باإلضافـــة إلى 
تضـــرر المواطنيـــن والمقيميـــن مـــن إلغاء 
المقـــررة  الزيـــارات  بســـبب  مواعيدهـــم 
للجنة المراكـــز الصحية. وأضاف أنه كان 
ينتظـــر ردا عـــن المعايير المعتمـــدة لفتح 
المراكـــز الصحيـــة لفترتيـــن أو على مدار 
الســـاعة ومنها مركز سترة الصحي، وعن 
الخطط والحلول التي سيتم تنفيذها من 

المسؤولين، ولكن لم نجد أي رد علمي.
وأكـــد الســـواد: نحـــن بانتظـــار قـــرار فتح 

المركز 24 ســـاعة، مستدركا بأن الحكومة 
تعمـــل مـــن أجل تقديـــم جميـــع الخدمات 
المواطنيـــن  لجميـــع  والطبيـــة  الصحيـــة 
والمقيميـــن فـــي كافـــة مناطـــق البحرين، 
مردفـــا: وعلى الرغم من ما تركته جائحة 
كورونا من آثار سلبية على جميع نواحي 
الحياة لكن الحكومة لم تقصر في تقديم 

الخدمات الصحية وبأفضل صورها.

أكد رئيس مجلـــس أمناء مراكز الرعاية 
الصحيـــة األوليـــة، عبدالوهـــاب محمـــد، 
أن مشـــاريع الرعايـــة األوليـــة مســـتمرة 
لـــم  ومتعـــددة. وأضـــاف: أن الحكومـــة 
تتـــردد في بذل كل مـــا هو متوافر لديها 
في ســـبيل رفع كفاءة وجودة الخدمات 
الصحية فى المملكة إلى أعلى مســـتوى 
فالمشاريع المستقبلية سوف تشمل بناء 
4 مراكـــز جديـــدة وتطوير وبنـــاء مراكز 
للتميـــز في كل منطقة صحية تدار على 
مدار الساعة. وأشار إلى أن زيارة رئيس 
المجلس األعلى للصحة الشـــيخ طبيب 
محمد بـــن عبدهللا آل خليفـــة إلى مركز 

ســـترة الصحـــي تأتـــى حســـب البرنامج 
المخطـــط له بزيارة كل المراكز الصحية 
دعمـــا للكـــوادر العاملة في هـــذه المراكز 
للجهود الكبيرة التي يبذلونها في خدمة 
المتردديـــن عليهـــا، وهـــذا العمـــل الـــذي 
لـــم يتوقـــف رغـــم المســـؤوليات الكبيرة 
التـــي تتحملهـــا وبجدارة في المســـاهمة 
وبكل جـــد وتفانى في التصدي لجائحة 
كورونا سواء في الكشف وأخذ العينات 
المخبريـــة أو فـــي إعطـــاء اللقاحـــات أو 
المشاركة في حمالت الكشف العشوائي 
لجميـــع مناطق المملكة وهذه بادرة غير 
مســـبوقة تميزت بهـــا البحرين عن باقي 
الـــدول. وقـــال: إذا كان الهدف من فتح 

المراكـــز الصحيـــة علـــى مـــدار الســـاعة 
لعـــالج مثل هذه الحـــاالت المرضية فإن 
فتـــح المركز لن يتمكن مـــن القيام بهذه 
المســـؤولية، مردفـــا، إذا حضـــر مريـــض 
مـــن  المعاينـــة  وبعـــد  الصحـــي  للمركـــز 
األطبـــاء، وجـــدوا أن حالتـــه تســـتدعي 
العناية في المستشـــفى فإنه سيحولونه 

فورا للمستشفى لتلقي العالج.

الحكومة لم تقصر بتقديم خدمات صحية عالية

الحكومة تبذل كل لديها لرفع جودة الخدمات الصحية 

السواد: فتح مركز سترة 24 ساعة مطلب شعبي

4 مراكز صحية جديدة بالمرحلة المقبلة
المحاري والحلواجي في ملتقى جمعية الكيميائيين الشهري

سعيد محمد بدور المالكي

بدور المالكي

فاضل السواد

عبد الوهاب محمد

وزير المالية واالقتصاد الوطني
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استقبل محافظ محافظة العاصمة 
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
العربيـــة  المنظمـــة  ممثـــل  خليفـــة، 
التعليـــم  فـــي  الجـــودة  لضمـــان 
)أروقا( والمديـــر التنفيذي للتدريب 
بمجموعـــة طالل أبوغزالـــه الدولية 
عـــالء ســـعيد، الـــذي ســـلمه شـــهادة 
شـــرفية مـــن المنظمة نظيـــر جهوده 
وتطويـــر  اســـتثمار  فـــي  الكبيـــرة 
العنصـــر البشـــري الوطنـــي وتأهيـــل 
المحافـــظ  القادمة.وأعـــرب  األجيـــال 
عن شـــكره وتقديره للمنظمة، ورئيســـها 
طـــالل أبوغزاله لجهودهم في اإلســـهام 
بالنهـــوض بمســـتوى جـــودة التعليم في 
الوطـــن العربـــي عبـــر تعميـــم المعاييـــر 

التعليـــم  بمنظومـــة  لالرتقـــاء  العالميـــة 
قطاعاتهـــا،  مختلـــف  فـــي  والتدريـــب 
متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.

ونقـــل عالء ســـعيد شـــكر وتقدير طالل 
جهـــوده  علـــى  للمحافـــظ  أبوغزالـــه 
المبذولـــة فـــي تطويـــر الخدمـــات فـــي 
محافظـــة العاصمـــة وتبنـــي المبـــادرات 
التي تســـهم فـــي تمكين الشـــباب ورواد 
األعمال. يشـــار إلـــى أن المنظمة العربية 
لضمـــان الجـــودة فـــي التعليـــم )أروقـــا( 
هـــي جمعية دولية غير ربحية مســـتقلة 
تأسســـت فـــي بلجيـــكا فـــي عـــام 2007 
بهـــدف رفـــع مســـتوى التعليـــم وتطوير 
القـــدرات فـــي العالم العربي، ويترأســـها 
طالل أبوغزاله ويرأســـها فخريًا األمين 

العام لجامعة الدول العربية.

محافظ العاصمة ينال الشهادة الشرفية من “أروقا”

تعديل عقوبة المصادرة بقضية “المستقبل” إلى 21.5 مليون دوالر
صّرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل 
األموال بأن محكمة االســـتئناف الجنائية 
ا  العليـــا قد أصـــدرت أمس حكًمـــا حضوريًّ
المســـتأنف  الحكـــم  بتصحيـــح  ـــا  اعتباريًّ
باإلضافـــة  المصـــادرة،  عقوبـــة  بشـــأن 
إلـــى عقوبـــة الســـجن والغرامـــة المقضـــي 
بهـــا فـــي قضيـــة خاصـــة بغســـل األمـــوال 
والمتهم فيها بنك المســـتقبل وخمسة من 
مســـئوليه باالشـــتراك مع عدد مـــن البنوك 
االيرانيـــة والبنك المركزي اإليراني، حيث 
قضـــت المحكمـــة وبإجمـــاع اآلراء بقبول 
االســـتئناف وبتعديـــل عقوبـــة المصـــادرة 
ضدهـــم  المســـتأنف  علـــى  بهـــا  المقضـــي 
األشخاص الطبيعيين واالعتباريين وذلك 
 )21,500,000( مبلـــغ  مصـــادرة  بجعلهـــا 
واحـــد وعشـــرين مليوًنا وخمســـمائة ألف 
دوالر مـــن أموال وأمالك كل منهم وتأييد 

الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
 وكانـــت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة قـــد 
بمعاقبـــة   28/10/2020 بتاريـــخ  قضـــت 
المســـئولين في بنك المســـتقبل بالســـجن 
لمـــدة خمس ســـنوات وبتغريـــم كل منهم 
مبلـــغ مليون دينار وبمصـــادرة مبلغ ثالثة 
ماليين دوالر من أموال وأمالك كل منهم 
عما نسب إليهم، وكذا بمعاقبة األشخاص 
االعتبارية بتغريـــم كل منهم مليون دينار 

وبمصـــادرة مبلـــغ ثالثة مليـــون دوالر من 
أمـــوال وأمالك كل منهم عما نســـب إليهم 

من اتهام.
 فطعنـــت النيابـــة العامـــة علـــى الحكم لما 
اعتراه من خطـــأ في تطبيق القانون فيما 
قضى به من تحديد لقيمة مبلغ المصادرة 
بمبلغ 3 ماليين دوالر، في حين أن الثابت 
مبلـــغ  هـــو  الجريمـــة  أن محـــل  بـــاألوراق 
وقـــدره 21 مليوًنا وخمســـمائة ألف دوالر 
الذي يتعّين الحكم بمصادرته أو بمصادرة 
قيمتـــه من أمـــوال وأمـــالك المتهمين مما 
استوجب الطعن عليه استئناًفا، فحكمت 
محكمة االســـتئناف العليا بتصحيح مبلغ 

المصادرة على النحو المتقدم.
 وكانـــت النيابـــة العامـــة قد أعلنت ســـابًقا 
أن تحقيقاتهـــا قـــد كشـــفت عـــن مخطـــط 
بمـــا  اإليرانيـــة  الكيانـــات  مختلـــف  ـــن  مكَّ
فيهـــا تلك المتورطة فـــي تمويل اإلرهاب 
مـــن  الدوليـــة  للعقوبـــات  الخاضعـــة  أو 
تجنـــب  مـــع  الدوليـــة  المعامـــالت  تنفيـــذ 
التدقيق التنظيمي، حيث تبين قيام بنك 
المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك 
الوطنـــي اإليرانـــي )ملي( وبنـــك صادرات 
الماليـــة  المعامـــالت  إيـــران بتمريـــر آالف 
الدوليـــة مـــع توفيـــر غطـــاءات للكيانـــات 
اإليرانيـــة فيها، وذلك من خـــالل اإلخفاء 
واإلزالـــة المتعمدة للمعلومات األساســـية 

عند تحويل األموال عبر شبكة السويفت.
فيمـــا ذكر رئيـــس النيابة بـــأن التحقيقات 
ال زالت مســـتمرة في شـــأن بقيـــة الوقائع 
والتـــي تضمنـــت قيـــام عـــدد مـــن البنـــوك 
اإليرانيـــة وعلـــى رأســـها البنـــك المركـــزي 

اإليرانـــي باســـتغالل بنـــك المســـتقبل في 
بالمخالفـــة  الدوليـــة  المعامـــالت  تنفيـــذ 
لقانـــون حظـــر ومكافحـــة غســـل األموال 
وتمويـــل اإلرهـــاب والقوانيـــن واألنظمـــة 

المصرفية.

المنامة - النيابة العامة

عقبـــت وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي بيـــان أمس، علـــى الخبر 
المنشـــور في صحيفة البالد، يـــوم األربعاء الموافق 24 فبراير 
الماضي، تحت عنوان “موظفة بالتربية تطلب نقلها واألبواب 
تســـد في وجهها”، موضحة أن الموظفـــة تقدمت بطلب النقل 
فـــي العـــام الســـابق 2020م، وبعد التنســـيق مـــع إدارة التعليم 
االبتدائـــي، تبين عـــدم وجود شـــاغر في المـــدارس االبتدائية 
بمحافظـــة المحـــرق، وعليـــه تـــم تأجيـــل الطلب لحيـــن توافر 
الشـــواغر. وأضافت التربية في بيانها: أن إدارة المدرسة التي 

تعمـــل بهـــا تقدمـــت بطلب نقلهـــا ألســـباب تتعلق بـــاألداء فتم 
نقلهـــا إلى مدرســـة ثانويـــة أخرى في محافظـــة المحرق؛ كون 
المدرســـة قريبة من سكنها وتحقيقا لمصلحة العمل، ومع ذلك 
فإن اإلدارة التعليمية ســـوف تقوم بنقلها إلى مدرسة ابتدائية 
حال توافر الشـــاغر، علمًا أن النقل من مدرســـة إلى أخرى يتم 

بحسب ما تقتضيه المصلحة.
كمـــا أكدت الوزارة أنـــه تم الرد على مكالمات الموظفة الواردة 
بشـــكل يومي مـــن قبل المختصين ومكتب مديـــر اإلدارة وتم 

التعامل معها بسعة صدر.

“التربية”: نقل الموظفة بحال وجود “شاغر”

االثنين 1 مارس 2021 - 17 رجب 1442 - العدد 4521

   بيان املركز املايل املوحد

كام يف 31 ديسمرب 2020

20202019

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملوجودات

 3,359,368  7,826,512 النقد واألرصدة لدى البنوك

 2,245,124  2,243,818 ودائع قانونية

 52,395,388  51,931,937 االستثامرات

 2,188,886  4,370,334 مبالغ تأمني مستحقة القبض

 1,096,764  2,018,129 ذمم مدينة ألطراف ذي عالقة

 6,993,967  5,669,493 حصة معيدي التأمني من املخصصات الفنية

 6,240,896  8,678,249 حصة معيدي التأمني من املطالبات القامئة

 70,233  49,712 تكاليف رشاء مؤجلة

 1,419,034  946,647 موجودات أخرى

 693,970  564,686 ممتلكات وأثاث ومعدات

 323,002  372,600 موجودات غري ملموسة

 77,026,632  84,672,117 مجموع املوجودات

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات

9,423,345  11,843,788 املطالبات القامئة

27,222,122 28,843,899 مطلوبات لحاميل الوثائق املرتبطة بوحدات

1,358,287  4,870,189 مطلوبات رشكات إعادة التأمني

3,330,607  3,146,934 مطلوبات أخرى

18,332,262  17,224,980 املخصصات الفنية

 59,666,623  65,929,790 مجموع املطلوبات

 284,259  495,454 فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

 25,000,000  25,000,000 رأس املال

 57,820  57,820 إحتياطي قانوين

 198,710  653,596 إحتياطي القيمة العادلة لإلستثامر

 )8,180,780( )7,464,543(الخسائر املرتاكمة

 17,075,750  18,246,873 مجموع حقوق املساهمني

 77,026,632  84,672,117 مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

بيان الدخل الشامل املوحد الخاص باملشاركني

20202019للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

14,243,915  17,563,562 االشرتكات بعد خصم االشرتكات املسرتجعة

)5,757,956( )4,479,089(االسرتدادات و االستحقاقات

)809,518( 145,912 تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 7,676,441  13,230,385 االشرتاكات املكتسبة

 )3,576,607( )6,059,283(حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 473,340  )339,791(تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 )3,103,267( )6,399,074(حصة رشكات إعادة التكافل من االشرتاكات املكتسبة

 )2,156,282( )1,621,777(الحركة يف مطلوبات حاميل الوثائق املرتبطة بالوحدات

 2,416,892  5,209,534 صايف االشرتاكات املكتسبة

الربح  يف القيمة العادلة لالستثامرات بالقيمة العادلة من خالل

 2,994,297  1,792,126   الربح أو الخسارة

 82,440  19,000 إحتساب الربح  املستحق من بيع إستثامرات  متاحة للبيع

 101,033  61,515 دخل االرباح

 5,594,662  7,082,175 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )6,290,819( )9,600,350(املطالبات املتكبدة

 3,502,509  5,965,611 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

 )72,063( )3,864(اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة التكافلية

 )2,543,546( )3,231,068(رسوم الوكالة

 )91,737( )40,258(حصة املضارب 

 )5,495,656( )6,909,929(مجموع املرصوفات

 99,006  172,246 الفائض للسنة املحول إىل صندوق املشاركني

 )2,000( 38,949 التغري يف القيمة العادلة خالل السنة

 97,006  211,195 مجموع  الدخل  الشامل للسنة

بيان الدخل الشامل املوحد الخاص باملساهمني

20202019للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 9,348,757  9,880,411 إجاميل أقساط التأمني املكتتبة

 )2,752,722( )3,882,365(حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني

 5,998,046  6,596,035 

 )1,762,822( )1,028,862(أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

 65,570  54,549 حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني املسرتجعة / املعادة

 5,023,733  4,898,783 

 1,988,050  945,002 الحركة يف اجاميل إحتياطي املخاطر

 )1,728,863( )984,684(الحركة يف حصة معيدي التأمني من إحتياطي املخاطر

 5,157,970  4,984,051 صايف األقساط املكتسبة

 1,182,954  1,017,023 دخل الفوائد

 445,666  454,814 رسوم إدارة

 2,543,546  3,231,068 رسوم الوكالة

 3,618  9,049 إيرادات أخرى

 91,737  40,258 حصة املضارب

 )115,981( 16,367 الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 1,059,089  213,738 دخل االستثامر - صايف

 4,982,317  5,210,629 

 10,368,599  9,966,368 مجموع اإليرادات

املطالبات

 )9,427,198( )8,041,436(املطالبات املتكبدة

 5,593,023  4,173,176 حصة معيدي التأمني من املطالبات املتكبدة

 )3,834,175( )3,868,260(صايف املطالبات املتكبدة

املرصوفات

 )860,363( )698,010(تكاليف الرشاء

 )100,659( 22,471 عكس / )االنخفاض( يف قيمة األرصدة املدينة للتأمني

 )2,730,822( )2,649,765(تكاليف املوظفني

 )1,840,514( )2,056,567(مرصوفات عامة وإدارية

)5,381,871( )5,532,358( 

 )9,366,533( )9,250,131(مجموع املطالبات واملرصوفات

 1,002,066  716,237 الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر

سيتم إعادة تصنيف الدخل الشامل اآلخر إىل بيان الدخل املوحد يف

  الفرتات الالحقة:

االستثامرات املتوفرة للبيع:

 257,775  454,886   التغري يف القيمة العادلة خالل السنة و الدخل الشامل الآلخر

 1,259,841  1,171,123 مجموع الدخل الشامل للسنة

   بيان املركز املايل 

كام يف 31 ديسمرب 2020 

20202019

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملوجودات

 2,660,209  5,948,294 النقد واألرصدة لدى البنوك

 1,979,872  1,978,566 ودائع قانونية

 960,497  1,342,781 أرصدة التكافل املستحقة القبض

 161,662  278,814 أرصدة إعادة التكافل املستحقة القبض

 2,582,911  2,752,439 ذمم مدينة ألطراف ذي عالقة

 32,096,920  33,875,642 االستثامرت

 1,440,681  915,326 موجودات أخرى

 3,395,861  5,216,263 حصة رشكات إعادة التكافل من املخصصات الفنية

 70,233  49,712 تكاليف رشاء مؤجلة

 19,944  8,881 موجودات غري ملموسة

 10,348  13,889 موجودات ثابتة

 45,379,138  52,380,607 مجموع املوجودات

املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

املطلوبات

 27,222,122  28,843,899 مطلوبات لحاميل الوثائق املرتبطة بالوحدات

 -    1,340,340 ذمم دائنة ألطراف ذي عالقة

 1,076,849  2,063,545 ذمم دائنة لرشكات إعادة التكافل

 2,306,052  1,644,838 مطلوبات أخرى

 7,941,840  10,379,601 األحتياطات الفنية للتكافل

 38,546,863  44,272,223 مجموع املطلوبات

صندوق املشاركني

 286,259  458,505 الفائض املحتفظ به

 )2,000( 36,949 احتياطي القيمة العادلة لالستثامر

 284,259  495,454 صايف فائض صندوق املشاركني

حقوق املساهمني

 13,262,600  13,262,600 رأس املال

 )6,709,566( )5,742,779(الخسائر املرتاكمة

 )5,018( 93,109 احتياطي القيمة العادلة لالستثامر

 6,548,016  7,612,930 مجموع حقوق املساهمني

 45,379,138  52,380,607  مجموع املطلوبات وصندوق املشاركني وحقوق املساهمني

بيان اإليرادات و املرصوفات لصندوق املشاركني  

20202019للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 14,243,915  17,563,562 االشرتاكات بعد خصم االشرتاكات املسرتجعة

 )5,757,956( )4,479,089(االسرتدادات و االستحقاقات

 )2,156,282( )1,621,777(الحركة يف مطلوبات حاميل الوثائق املرتبطة بالوحدات

 2,994,297  1,792,126 دخل  االستثامر

 9,323,974  13,254,822 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )2,543,546( )3,231,068(رسوم الوكالة

 6,780,428  10,023,754 االشرتاكات املحولة إىل صندوق املشاركني

صندوق املشاركني

اإليرادات

 6,780,428  10,023,754 صايف االشرتاكات

 )3,576,607( )6,059,283(حصة رشكات إعادة التكافل من إجاميل االشرتاكات

 3,203,821  3,964,471 صايف االشرتاكات املحتفظ بها

 )809,518( 145,912 تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إجاميل

 473,340  )339,791(تعديل االشرتاكات غري املكتسبة - إعادة التكافل

 2,867,643  3,770,592 االشرتاكات املكتسبة

 )72,063( )3,864(اإلنخفاض يف قيمة األرصدة املدينة التكافلية

 82,440  19,000 إحتساب الربح  املستحق من بيع إستثامرات يف الصكوك

 101,033  61,515 دخل االرباح

 2,979,053  3,847,243 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )6,290,819( )9,600,350(املطالبات املتكبدة

 3,502,509  5,965,611 حصة رشكات إعادة التكافل من املطالبات املتكبدة

 )91,737( )40,258(حصة املضارب 

 99,006  172,246  الفائض للسنة يف صندوق املشاركني

  بيان الدخل

20202019للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2020

دوالر أمرييكدوالر أمرييك

اإليرادات

 2,635,283  3,271,326 رسوم الوكالة واملضاربة

 445,666  454,814 رسوم إدارة

 169,746  80,829 دخل االستثامر - صايف

 236,427  200,051 دخل االرباح

 )115,981( 16,367 الحركة يف رسوم الوكالة غري املكتسبة

 3,371,141  4,023,387 مجموع اإليرادات

املرصوفات

 )1,939,169( )2,281,549(مرصوفات عامة وإدارية

 )347,840( )579,148(تكاليف الرشاء

 )14,728( )24,226(إطفاء املوجودات غري امللموسة

 )115,812( )119,556(رسوم إدارة االستثامر

 )12,653( )52,121(االهالك

 )2,430,202( )3,056,600(مجموع املرصوفات

 940,939  966,787 الربح للسنة 

البيانات املالية مدققة من قبل إرنست ويونغ، مملكة البحرين، ومعتمدة من قبل مجلس إدارة الرشكة 

بتاريخ 14 فرباير 2021، وموقع عليها بالنيابة عنهم كل من:

عىل الراغبني مراجعة الرشكات عىل العنوان أدناه للحصول عىل البيانات املالية كاملة.

عنوان املكتب:  مكتب 1701/1702، طابق 17، مبنى رقم 470، برج فخرو

 طريق 1010، سنابس 410، ص.ب رقم 5832 املنامة، مملكة البحرين.

هاتف:  17589800 973+

الهالل اليف ش.م.ب.)م( و الهالل تكافل ش.م.ب.)م( مرخصتان من قبل 

مرصف البحرين املركزي. رقام التسجيل التجاري 70934 و71181.

  سانجيف بيجال

)رئيس مجلس اإلدارة(

 راجيف جوجيا 

)عضو مجلس اإلدارة( 

سعيد حتحوت

 )الرئيس التنفيذي(

الهالل تكافل ش.م.ب. )م(الهالل اليف ش.م.ب. )م(

شّكل قرار وزارة التربية والتعليم برفض 
معادلة شـــهادات خريجي الطب البشـــري 
من إحـــدى الجامعات الصينيـــة المعترف 
بهـــا من قبل الـــوزارة صدمة للطلبة الذين 
أمضـــوا 6 ســـنوات مـــن الدراســـة والغربة 
وإنفـــاق اآلالف مـــن الدنانيـــر مـــن أجـــل 
فـــي خدمـــة مملكـــة  تحقيـــق تطلعاتهـــم 
البحريـــن، وأن تكـــون لهـــم بصمتهـــم في 
االرتقاء بالمنظومة الصحية في المملكة.

وعبـــر الخريجون البالـــغ عددهم نحو 52 
شـــخصا من طالب دفعة ســـنة 2014 عن 
خيبـــة أملهم تجاه مـــا خلصت إلى اللجنة 
المعنيـــة فـــي الـــوزارة مـــن قـــرار ينســـف 
كل الجهـــود التـــي بذلوها مـــن أجل إتمام 
متطلبات التخرج بنجاح من إحدى أرقى 

الجامعات العالمية في المجال الطبي.
وأوضـــح الخريجـــون أن رفـــض الـــوزارة 
معادلـــة مؤهالتهـــم جاء نتيجـــة اضطرار 
الطلبة للعودة أثناء تفشي جائحة كورونا 
في الصين والعالم، والتي أدت في حينه 
إلى إغالق الجامعة أبوابها بقرار حكومي 
شـــمل كافة القطاعـــات كما حصل في كل 
دول العالـــم ومنهـــا الجامعـــات في مملكة 
البحريـــن، واالكتفـــاء باســـتكمال الفتـــرة 
المتبقيـــة والتـــي ال تتجـــاوز أكثـــر مـــن 4 

أشهر عن طريق نظام التعلم عن بعد.
وذكـــروا أن الوزارة اعتبرت أن اســـتكمال 
الســـنة  فـــي  الدراســـة  مـــن  الفتـــرة  هـــذه 
األخيـــرة لهـــم عـــن بعد ســـبب فـــي رفض 
بعـــرض  ضاربـــة  مؤهالتهـــم،  معادلـــة 
تحملهـــا  التـــي  الســـنوات  كل  الحائـــط 
الطلبة وأهاليهم في الدراســـة عن طريق 

االنتظام والحضور.
وأشاروا إلى أن قنصل السفارة البحرينية 

في جمهورية الصين الشعبية قام بجهود 
كبيـــرة للتنســـيق بينهـــم وبيـــن الجامعـــة، 
حيث قام باســـتالم شـــهاداتهم في يوليو 
الماضـــي، ومن ثـــم عمد إلى إرســـالها إلى 
قامـــوا  حيـــث  والتعليـــم،  التربيـــة  وزارة 
باستالمها من الوزارة، ومن ثم رفعها عبر 

بوابة الحكومة اإللكترونية.
وأكـــدوا أن الجهـــة المعنية اطلعت عندها 
علـــى كافـــة تفاصيـــل البرنامج الدراســـي 
والـــذي شـــمل نظـــام الدراســـة عـــن بعـــد، 
المؤهـــالت،  بمعادلـــة  التوصيـــة  وتمـــت 
ليفاجئهـــم قـــرار آخـــر بإعـــادة النظـــر في 
موضوع الدراســـة عن بعد، وإحالة ملفهم 
اللجنـــة  أن  بداعـــي  أخـــرى  لجنـــة  علـــى 
الســـابقة وافقت على المعادلة دون النظر 

لموضوع الدراسة عن بعد.
ولفتـــوا إلـــى أن هـــذا القرار جـــاء رغم أن 
اللجنـــة الفرعية تواصلت مـــع الطلبة في 
شهر نوفمبر الماضي، واطلعت على كافة 

التفاصيـــل المطلوبة، فـــي وقت اعتمدت 
فيـــه اللجنـــة مؤهالت خريجـــي جامعات 
أخـــرى فـــي المملكـــة األردنية الهاشـــمية، 
ودولـــة اإلمـــارات العربيـــة الشـــقيقة ممن 
أتموا دراستهم عن بعد بنفس التخصص.
وعبـــر الطلبـــة عـــن حاجتهـــم الماســـة في 
ســـرعة إصـــدار قـــرار المعادلـــة لمواصلـــة 
المشـــوار الطويـــل، وإتمـــام ســـنة االمتياز 
التي تبدأ عادة في شهر يناير من كل عام، 
حيـــث تســـبب تأخر الـــوزارة فـــي إصدار 
القـــرار بتأخيرهم عن أداء ســـنة االمتياز، 
وهـــو مـــا ال يتـــالءم مـــع طبيعة ممارســـة 
االســـتمرار  تتطلـــب  التـــي  الطـــب  مهنـــة 
وعـــدم االنقطـــاع، وال ينســـجم مـــع رؤية 
جاللـــة الملك والرؤية االقتصادية لســـمو 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء بتقدير 
الكفـــاءات الوطنية الشـــابة، واالســـتثمار 
البحريـــن  مســـتقبل  لبنـــاء  العقـــول  فـــي 

المشرق بأيدي أبنائه.

تـــراجـــعـــت عنه ثـــم  الـــمـــعـــادلـــة  قـــــرار  أصــــــدرت 

ــقــهــا ــا لــلــمــطــبــخ وحـــــــــاول خــن ــ ــه ــ ــدرج ــ ــت ــ اس

ا “التربية” تماطل في اعتماد مؤهالت مشروع 52 طبيًبا بحرينيًّ

حبس متهم بسكب مادة حارقة على جسد طليقته

المنامة - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة أن 
النيابـــة العامة قد تلقـــت بالغا من مركز 
شرطة الخميس )ب( مفاده قيام شخص 
باالعتداء على سالمة جسم طليقته بعد 
أن قام بســـكب مادة حارقـــة على أنحاء 

متفرقة من جسدها إثر خالف بينهما.
بالواقعـــة  التحقيـــق  النيابـــة  وباشـــرت 
فـــور إخطارهـــا بهـــا، إذ قـــررت المجنـــي 
بمنـــزل طليقهـــا  أثنـــاء وجودهـــا  عليهـــا 

منهـــا  طلـــب  وشـــقيقه  والدتـــه  برفقـــة 
طليقهـــا التوجـــه للمطبـــخ برفقتـــه، وقد 
حصـــل خـــالف بينهـــم قـــام علـــى اثـــره 
بوضـــع يده على عنقهـــا وخنقها، وعندما 
اســـتنجدت بالصراخ قـــام بأخذ كأس به 
مادة حارقة وســـكبه على جســـدها، وقد 
تدخلت والدته وشـــقيقه وتـــم نقلها إلى 

المستشفى.
 واستجوبت النيابة المتهم الذي أنكر ما 
نســـب إليه مـــن اتهام وأضاف انـــه أثناء 

المـــادة  المشـــاجرة ســـقط كأس يحمـــل 
الحارقـــة عليـــه وعلـــى المجنـــي عليهـــا، 
كمـــا اســـتمعت النيابة إلى أقوال شـــقيق 
المتهـــم وندبـــت خبراء مســـرح الجريمة 
والطبيب الشرعي للكشف على الطرفين 
وأمـــرت بحبـــس المتهـــم احتياطيا على 
ذمـــة التحقيـــق واســـتكمال التحقيقـــات 
وانتظار التقارير الفنية تمهيًدا للتصرف 
النهائـــي بالقضيـــة حســـب ما تســـفر عنه 

التحقيقات.

نموذج من القرار المرسل للطلبة

محرر الشؤون المحلية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أنهوا كافة متطلبات 
التخرج بنجاح من جامعة 

ذات سمعة عالمية

ر قرار الوزارة   تأخُّ
فّوت على الطلبة 

سنة االمتياز



استخدام نحو 300 ألف جرعة إضافية من اللقاح في مارس
 كشف وكيل وزارة الصحة وليد المانع 
أنـــه ســـيتم اســـتخدام 300 ألف جرعة 
إضافيـــة من التطعيم المضاد لفيروس 
وفقـــًا  الجـــاري،  مـــارس  فـــي  كورونـــا 

لجدول التوزيع وكمية الطلبيات.
وأشـــار إلى أن الخطـــوات تأتي ترجمة 
الحملـــة  إطـــار  فـــي  المملكـــة  لجهـــود 
الوطنية للتطعيم، حيث سيتم تكثيف 
برنامج التطعيم في مارس الجاري مع 

وصول جرعات التطعيم.

وقـــال وكيل وزارة الصحـــة إن الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
أولوياتـــه  ضمـــن  وضـــع  كورونـــا 
وصحـــة  ســـامة  علـــى  المحافظـــة 
المواطنيـــن ووقايتهـــم مـــن الفيروس 
عبـــر توســـيع حملـــة التطعيم الشـــاملة 
ألخـــذ التطعيمات المضـــادة للفيروس، 
وتكثيـــف حملـــة التحصيـــن لمواجهـــة 
الجائحة لذا فقد تم اإلسراع بخطوات 
التنســـيق لمضاعفـــة طلبـــات جرعـــات 
التطعيمـــات مـــن أجـــل حملـــة تطعيـــم 

وفقـــًا  الجـــاري  مـــارس  فـــي  موســـعة 
لكميات الجرعات التي سيتم استامها 
من الشـــركات المصنعة بحسب جدول 

التوزيع.
أفـــراد  جميـــع  مبـــادرة  بأهميـــة  ونـــوه 
المجتمـــع البحرينـــي للتســـجيل ألخـــذ 
التطعيـــم المضاد للفيروس، بما يســـهم 
فـــي دعـــم الجهـــود المبذولـــة للتصدي 
للجائحة والحفاظ على صحة وسامة 
الجميـــع، واكتســـاب مناعـــة مجتمعية 
كافيـــة لمنـــع انتقـــال الفيـــروس، داعيا 

الجميـــع التســـجيل للتطعيـــم المضـــاد 
لفيـــروس كورونا “كوفيـــد - 19”  الذي 
وفرته البحرين بشـــكل مجاني للجميع 
مـــن  يبلغـــون  ممـــن  للجميـــع  ويمكـــن 
العمـــر 18 عاًمـــا فما فوق، عبـــر الموقع 
الصحـــة  لـــوزارة  التابـــع  اإللكترونـــي 
)healthalert.gov.bh( أو مـــن تطبيـــق 

مجتمع واعي.
وثمـــن الوكيل المانـــع اإلقبال على أخذ 
كورونـــا،  لفيـــروس  المضـــاد  التطعيـــم 
األمر الذي يعكس المســـئولية الوطنية 

ووجود الوعي المســـؤول الذي يتســـم 
بـــه الجميـــع وحرصهـــم علـــى الحفـــاظ 
على صحة وسامة أنفسهم وعوائلهم 

ومحيطهم المجتمعي.

المنامة - وزارة الصحة

“الدفاع المدني” ينفذ 200 ألف عملية تطهير للشوارع والمباني
الحوطـــي: حمايـــة األرواح والممتلـــكات وتأميـــن الســـامة للمواطنيـــن والمقيميـــن أولويـــة قصـــوى

أكـــد المديـــر العام لـــإدارة العامـــة للدفاع 
المدنـــي العميـــد علـــي الحوطـــي أن دعـــم 
وتوجيهـــات وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفـــة، لها 
الفضـــل األساســـي فـــي وضـــع أساســـيات 
تطويـــر الدفـــاع المدنـــي وتنميـــة قـــدرات 
واآلليـــة  التقنيـــة  وتجهيزاتـــه  منســـوبيه 
التقنيـــات  ألحـــدث  األنســـب  واالســـتثمار 
والتكنولوجيا الخاصة بالسامة والوقاية 
وسبل القيادة الميدانية الحديثة للوصول 
المطلـــوب،  االحترافـــي  المســـتوى  إلـــى 
وتطبيق أحدث أساليب الحماية والسامة 
العامة وفق منظور شامل لحماية األرواح 
والممتلكات، مشـــيدا كذلك بمتابعة رئيس 
األمـــن العـــام ر لعمليـــة التطويـــر وتعزيـــز 

الجهود الهادفة لتحقيق السامة العامة.
اليـــوم  بمناســـبة  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
يوافـــق  الـــذي  المدنـــي  للدفـــاع  العالمـــي 
األول مـــن مارس من كل عـــام ويأتي هذا 

العـــام تحت شـــعار “يد تبنـــي ويد تحمي”، 
أن التخطيـــط االســـتباقي والمرونـــة فـــي 
تقييـــم الوضع وإعـــادة الهيكلـــة باإلضافة 
إلـــى الدعم الامحـــدود للتجهيز اآللي من 
أهـــم األســـباب األداء االحترافـــي من قبل 
منســـوبي اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني، 
تغطيـــة  فـــي  االعتيـــادي  بعملهـــا  ســـواء 
الباغـــات اليوميـــة التي تقع ضمـــن دائرة 
اختصاصهـــا أو تلـــك المتعلقـــة بإجراءات 

التعامل مع جائحة كورونا.
وأضـــاف أن حمايـــة األرواح والممتلـــكات 
للمواطنيـــن  العامـــة  الســـامة  وتأميـــن 
مـــا  وهـــو  قصـــوى،  أولويـــة  والمقيميـــن، 
يتـــم العمـــل عليـــه من خـــال رفع ســـرعة 
بمـــا  الجاهزيـــة  ومســـتويات  االســـتجابة 
يشـــمل كافة أوجه الحمايـــة المدنية ومن 
بينهـــا أعمال المســـاعدة واإلنقـــاذ وإطفاء 
الباغـــات  عـــدد  بلـــغ  حيـــث  الحرائـــق، 
والعمليـــات التـــي باشـــرتها اإلدارة 16579 

باغًا خال العام الماضي.
وأشار إلى أن اإلدارة العامة للدفاع المدني 

وفـــي اطـــار جهودهـــا لمكافحـــة كورونـــا، 
نفذت 192528 عمليـــة تطهير اعتبارا من 
تاريخ 26 فبراير 2020 للشوارع والمباني 
والمنشـــآت والمحات التجارية والمرافق 
العامـــة والخاصة، وتدريب وتأهيل 2219 
شـــخصا مـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص 
دورة   369 وعقـــد  التطهيـــر  مجـــال  فـــي 
االتصـــال  تقنيـــة  باســـتخدام  ومحاضـــرة 
المرئي تماشيًا مع اإلجراءات االحترازية.

وتابـــع: باإلضافة إلى اإلشـــراف على 107 

التنظيـــف  عمليـــات تطهيـــر مـــع شـــركات 
بمختلـــف محافظات المملكـــة، وبلغ العدد 
الكلـــي للمتدربيـــن مـــن المتطوعين 6062 
متطوعًا من الجنســـين ابتـــداًء من تاريخ 
23 مارس 2020، حيث تم اإلشـــراف على 
عمليات التطهير للمتطوعين البالغ عددها 
1401 عمليـــة بمختلـــف مناطـــق المملكـــة 
مـــن قبـــل اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدني، 
باإلضافـــة إلى اســـتحداث نقطة ثابتة في 
مطـــار البحريـــن الدولي كانت مـــن مهامها 

المشـــاركة فـــي خطـــة إجـــاء المواطنيـــن 
العالقيـــن فـــي الخـــارج وتطهيـــر حافـــات 
نقل المسافرين وأمتعتهم وتطهير الخيام 
التابعـــة لـــوزارة الصحـــة ومراكـــز الفحص 
وجميـــع المراكـــز الصحيـــة فـــي مختلـــف 

مناطق المملكة.
وأكـــد مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للدفـــاع 
المدنـــي بأن اإلدارة تعمـــل جنبا إلى جنب 
وبشـــكل منسق مع إدارات وزارة الداخلية 
ومختلـــف مؤسســـات الدولـــة للعمـــل على 
مواجهة جائحة كورونا، حيث شـــمل ذلك 
التنســـيق مع إدارة الصحـــة العامة بوزارة 
المختلفـــة  المحاليـــل  العتمـــاد  الصحـــة 
المســـتخدمة لعمليات التطهيـــر، باإلضافة 
المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة  الهيئـــة  إلـــى 
والخدمـــات الصحيـــة والمجلـــس األعلـــى 
للبيئـــة للتأكـــد من إجـــراءات التخلص من 
المواد الخطـــرة وأنواع المحاليل المطهرة 
الصديقة للبيئة، فيما تم التنسيق مع وزارة 
األشـــغال وشـــئون البلديـــات والتخطيـــط 
العمرانـــي للتعريف باألخطـــار البيولوجية 

العامـــة  النظافـــة  وإجـــراءات  للمخلفـــات 
والتطهير باإلضافة إلى التدريب والرقابة 
على الشركات ذات العمالة والقوة البشرية 
الوقائيـــة  اإلجـــراءات  وتنظيـــم  الكبيـــرة، 
بسكن العمالة الوافدة بالتنسيق مع وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية.
وعلـــى صعيـــد التوعية والتثقيـــف، قامت 
اإلدارة العامـــة للدفاع المدني ببذل جهود 
كبيـــرة لتنميـــة وتعزيز الوعـــي المجتمعي 
والحمايـــة  الوقائيـــة  الســـامة  بوســـائل 
مـــن المخاطـــر فـــي المنزل والشـــارع وفي 
المنشآت والمصانع وأماكن العمل وغيرها، 
مـــن خال تنفيـــذ عدد كبير مـــن الحمات 
التـــي تســـتهدف جميـــع فئـــات وأطيـــاف 
التواصـــل  وســـائل  باســـتخدام  المجتمـــع 
المختلفـــة والتـــي كانـــت من أهمهـــا )حملة 
الســـباحة،  بـــرك  متطلبـــات الســـامة فـــي 
حملة الســـامة في تركيب ســـخان المياه، 
حملة السامة في السكن المشترك، حملة 
التأكد من اشتراطات السامة في األندية 

الرياضية(.

المنامة - وزارة الداخلية

وكيل “الصحة”: 
توسيع حملة التطعيم 

في الشهر الجاري
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السيف - الملكية لألعمال اإلنسانية

الملكيـــة  المؤسســـة  اختتمـــت 
البرنامـــج  اإلنســـانية  لألعمـــال 
“جلســـات  الترفيهـــي  العائلـــي 
 565 فيـــه  وشـــاركت  عائليـــة”، 
عائلـــة مـــن األســـر المكفولة في 
المؤسســـة بواقـــع 3352 فـــردا، 
إذ ُأقيـــم بالتعـــاون مـــع منطقـــة 
واتر جاردن على مدار شـــهرين 
عبـــر توفيـــر جلســـات مصممـــة 
بعنايـــة علـــى الشـــاطئ المقابل 
بمحافظـــة  الســـياحية  للمعالـــم 
العاصمـــة، مع االلتـــزام بالتباعد 
االجتماعـــي وجميع اإلجراءات 
االحترازية.وقـــال  والتدابيـــر 
األميـــن العـــام للمؤسســـة مصطفى 
الســـيد إنـــه انطاقـــًا مـــن الرعايـــة 

التـــي يحظى بهـــا األيتـــام من قبل 
جالـــة الملـــك في مملكـــة البحرين 
حرصت المؤسسة الملكية لألعمال 
جالـــة  ممثـــل  بقيـــادة  اإلنســـانية 
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشباب سمو الشيخ ناصر بن حمد 
اســـتمرار جميـــع  علـــى  آل خليفـــة 
خدماتها لأليتام واألرامل، دون أي 
تأثير مـــع تطبيق جميع اإلجراءات 

االحترازيـــة. ولفـــت الســـيد الى أن 
نجـــاح البرنامـــج تحقق بمســـاهمة 
ودعـــم العديـــد من الجهـــات أبرزها 
إدارة واتـــر جـــاردن، واللولـــو هايبر 
وميغـــا  نســـتله،  ومـــاء  ماركـــت، 
شـــيبس، ومجمـــع التنيـــن، ومطعم 
وينغ مان، ومطعم أوربن سايس، 
ومـــازا، والديـــوان الملكـــي، ووزارة 
الداخلية، ومجلس أمانة العاصمة.

السيد: كورونا حرمتنا من قضاء وقت ممتع مباشر مع األيتام
3 آالف فرد في “جلسات عائلية” على الشاطئ

المنامة - بنا

افتتـــح نائـــب قائـــد خفر الســـواحل 
العميد جاسم محمد الغتم  “الدورة 
التخصصيـــة الســـابعة عشـــرة فـــي 
العلوم البحرية” بمشاركة 14 ضابط 
خفـــر  قيـــادة  منتســـبي  مـــن  صـــف 
الســـواحل، وذلـــك بجنـــاح التدريب 
البحري بحضور آمر جناح التدريب 
البحـــري ورؤســـاء فـــروع التدريب، 
مـــع التقيد باإلجـــراءات االحترازية 

الصادرة عن الفريق الوطني الطبي 
لمكافحة فيروس كورونا.

وبهـــذه المناســـبة ، ألقـــى نائب قائد 
خفر الســـواحل كلمة أشار فيها إلى 
أهـــداف ومخرجـــات الـــدورة التـــي 
تتضمـــن مرحلتيـــن نظريـــة وعملية 
وتستمر لمدة 12 أسبوعًا وتأتي في 
إطـــار الخطة الســـنوية لقيـــادة خفر 

السواحل لرفع كفاءة منتسبيها.

 افتتاح الدورة التخصصية الـ17
في العلوم البحرية

المنامة - وزارة الداخلية

مـــع قرب أســـبوع المرور لهذا العـــام 2021، 
إعانـــات  للمـــرور  العامـــة  اإلدارة  وضعـــت 
توعوية في مواقع مختلفة بكل محافظات 
المملكـــة تتضمن مســـاهمات األطفال ضمن 
األخيـــرة  المروريـــة  المســـابقة  مخرجـــات 
للرســـم الحر لمختلـــف المراحل الدراســـية.

وأشـــارت اإلدارة إلـــى أن اللوحـــات الفنيـــة التي 
شـــارك بها الطلبة تحمل رسائل توعوية مرورية 
من شـــأنها أن تســـاهم فـــي الحمـــات التوعوية 
التـــي تقـــوم بهـــا اإلدارة ضمـــن االســـتراتيجية 
الســـنوية، كمـــا تعـــد المبـــادرة تشـــجيعا لمواهب 
األطفـــال والشـــباب إذ تهـــدف لتبنـــي المبدعيـــن 
فـــي مختلـــف المجـــاالت ومنهـــا تصويـــر األفام 
الجرافيكيـــة  والتصاميـــم  والرســـم  التوعويـــة 
وتوظيفهـــا لتحقيـــق األهـــداف ضمن مســـابقات 

مرورية ومبادرات مستمرة تتبناها اإلدارة.

رسائل توعوية 
للسائقين من خالل 

رسومات لألطفال

6 سيدات بحرينيات بلجنة إعداد “الميثاق” بنسبة 13 %
ــق الـــرجـــال والـــنـــســـاء بــالــمــشــاركــة ــاء كــفــلــت حـ ــت ــف ــاســت الـــدعـــوة ل

 نّظـــم المجلس األعلـــى للمرأة بالتعاون مع هيئة التشـــريع والرأي 
القانونـــي محاضـــرة عن بعد بعنـــوان “التوازن بين الجنســـين في 
ميثاق العمل الوطني والقوانين والتشريعات الوطنية” استعرض 
خالهـــا كيف كرَّس الميثاق ودســـتور مملكـــة البحرين لعام 2002 
المشـــروع  انطاقـــة  مـــع  البحرينيـــة  المـــرأة  حقـــوق  مشـــروعية 
اإلصاحي لعاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، مروًرا بتأســـيس المجلس األعلى للمرأة والعمل المســـتمر 
على تطوير واستكمال منظومة التشريعات والقوانين والقرارات 
المعنية بتفعيل طاقات المرأة ورفع مساهمتها في تنمية وطنها.

 وجرى تنظيم هذه المحاضرة تزامًنا مع احتفاالت مملكة البحرين 
بالذكـــرى العشـــرين إلقـــرار ميثاق العمـــل الوطنـــي، وبالتعاون مع 
هيئـــة التشـــريع والـــرأي القانونـــي، وقدمهـــا محمد وليـــد المصري 

المستشار القانوني في المجلس األعلى للمرأة.
 وتحـــدث المصري خال المحاضرة عن لجنة إعداد الميثاق التي 
لن 13 % من  ضمت في عضويتها ســـت ســـيدات بحرينيات شـــكَّ
مجمـــوع أعضـــاء اللجنة، مشـــيًرا إلى أن الدعوة لاســـتفتاء على 
الميثـــاق يومـــي 14 و15 فبرايـــر عـــام 2001 أكـــدت حـــق الرجال 

والنســـاء البحرينييـــن البالغين مـــن العمر 21 عاًما في المشـــاركة، 
ونـــال هذا الميثاق موافقـــة 98.4 % ممن لهم حق في التصويت، 
وبلغت نســـبة تصويت النســـاء 49 % من إجمالي المشاركين مما 
يعكـــس التفاعـــل اإليجابي للمـــرأة مع الدور الجديد الذي شـــكلت 
مامحـــه المرحلـــة الجديـــدة التـــي تخطوهـــا التنميـــة السياســـية 

بالمملكة.
 وأشـــار إلـــى أنه عقـــب الموافقة الشـــعبية على الميثـــاق الوطني، 
أصدر جالة الملك في 24 فبراير 2001 المرســـوم رقم )6( لســـنة 
2001 بإنشـــاء “لجنة تفعيل ميثاق العمـــل الوطني” والتي تهدف 
إلـــى مراجعـــة جميـــع القوانيـــن والتشـــريعات الوطنيـــة واقتـــراح 
التعديـــات واآلليـــات الازمـــة لتنفيـــذ مبـــادئ الميثـــاق وقـــد تـــم 
تشـــكيل اللجنـــة بموجـــب قرار مجلـــس الـــوزراء رقم )15( لســـنة 
2001 وترأســـها ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، وضمت في عضويتها 16 عضًوا 
منهـــم ســـيدتان، وعقـــب عمـــل متواصل اســـتمر نحو العـــام صدر 
الدستور المعدل في 14 فبراير 2002 متضمًنا الكثير من المبادئ 
التـــي تدعـــم دور المرأة في المجتمع بما ال يـــدع مجاالً إلغفاله أو 

تحجيمه.

 ولفـــت إلـــى أن الفصل األول من ميثـــاق العمل الوطني أكد كفالة 
الحريات الشـــخصية والمســـاواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ 
الفـــرص كدعامـــات أساســـية للمجمـــع، ويقـــع علـــى الدولـــة عبء 
كفالتهـــا للمواطنيـــن جميًعا بـــا تفرقة، إضافة إلـــى أن المواطنين 
متســـاوون أمـــام القانون في الحقوق والواجبـــات، ال تمييز بينهم 
بســـبب الجنـــس أو األصـــل أو اللغـــة أو الديـــن أو العقيدة، وأشـــار 
أيًضا إلى الفصل الثاني الذي نص على حق الشعب في المشاركة 
في الشـــؤون العامة، حيث يتمتع المواطنون رجاالً ونســـاًء بحق 
المشـــاركة في الشـــؤون العامة والحقوق السياســـية بما فيها حق 

االنتخاب والترشيح طبًقا ألحكام القانون.
وأوضـــح المصـــري أن المـــادة األولى من دســـتور مملكـــة البحرين 
ترجمـــت مـــا جاء في الميثـــاق عندما نصت الفقرة )هــــ( منها على 
أن للمواطنيـــن رجاالً ونســـاًء حق المشـــاركة في الشـــؤون العامة 
والتمتع بالحقوق السياســـية، بما فيها حق االنتخاب والترشـــيح، 
وذلك وفًقا للدســـتور و للشـــروط واألوضاع التـــي يبينها القانون، 
وال يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق االنتخاب أو الترشيح 
إال وفًقا للقانون، فيما نصت المادة الرابعة على أن العدل أســـاس 
الحكـــم، والتعاون والتراحم صلة وثقـــى بين المواطنين والحرية 

والمســـاواة واألمـــن والطمأنينـــة والعلـــم والتضامـــن االجتماعـــي 
وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

كمـــا تمـــت اإلشـــارة خـــال المحاضـــرة لقانـــون مباشـــرة الحقوق 
السياســـية والنمـــوذج الوطنـــي للتـــوازن بيـــن الجنســـين، والدور 
النوعي الذي تقوم به الســـلطة التشـــريعية لدعـــم جهود المجلس 

األعلى للمرأة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

المجلس األعلى للمرأة ينظم محاضرة التوازن بين الجنسين في “الميثاق”
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