
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ: 10 مارس 2021 

 اليوم :     األربعاء



 á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG â``æ``∏``YCG
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀∏`̀ d õ``̀«``̀ª``̀à``̀dG Iõ```̀FÉ```̀é```̀d
 É¡àî°ùf »a Ω2021 á«fhôàμdE’G
 í°TôàdG ÜÉH íàa Iô°ûY ájOÉëdG
 ájÉYQ  âëJ  áeÉ≤ªdGh  ,IõFÉé∏d
 ∑QÉÑe  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG
 É«∏©dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  AGQRƒ```̀ dG
 ,ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤àd
 πÑb  ø`̀e  É¡«a  ácQÉ°ûª∏d  ∂``̀ dPh
 ¢UÉîdGh ΩÉ©dG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe
 ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒeh  OGô``̀ aC’Gh
 ∫É```̀ª```̀YC’G º``̀ jó``̀≤``̀ Jh ,»```̀fó```̀ª```̀dG
 ™bƒªdG ≈∏Y Év«fhôàμdEG  áë°TôªdG
 IõFÉédÉH  ¢UÉîdG  »fhôàμdE’G
 www.egovaward.bh
 AÉ``̀©``̀HQC’G Ωƒ``̀j ø``e GAó```̀H ∂```̀dPh
 ≈`̀à`̀Mh  ¢``̀ SQÉ``̀ e  10  ≥``̀aGƒ``̀ª``̀ dG
 πjôHCG  10  ≥aGƒªdG  âÑ°ùdG  Ωƒj

 .ΩOÉ≤dG
 »∏Y ó`̀ª`̀ë`̀e  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ó`````cCGh
 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀ dG ¢``̀ù``̀«``̀Fô``̀dG ó``̀ FÉ``̀≤``̀ dG
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  áÄ«¡d
 øe º`̀Zô`̀dÉ`̀Hh ¬``̀fCG á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 áëFÉédG  É¡à°Vôa  »àdG  ±hô¶dG
 É¡àî°ùf  »``̀a  Iõ``FÉ``é``dG  ¿CG  ’EG
 kIó`̀cDƒ`̀e  äAÉ``̀L  Iô°ûY  á`̀jOÉ`̀ë`̀dG

 ≥«≤ëJ »a É keób »°†ªdÉH É¡°UôM
 ICÉaÉμe  »`̀a  á∏ãªàªdGh  É`̀¡`̀aGó`̀gCG
 Ió`̀FGô`̀dGh  IôμàÑªdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG á`̀«`̀æ`̀≤`̀J ∫É``é``e »``̀a
 AGƒ°VC’G  §«∏°ùJh  ,ä’É°üJ’Gh
 É`̀ k«`̀eÉ`̀æ`̀J äó`̀¡`̀ °`̀T »``̀à``̀dGh É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y
 äGQƒ£àdG  oáÑcGƒe  »a  É kXƒë∏e
 á«Ñ∏àd  áYQÉ°ùàªdG  á«LƒdƒæμàdG
 OGô``̀ aC’G  äÉÑ∏£àeh  äÉLÉ«àMG
 πX  »`̀a  Éª«°S’  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh

.áëFÉédG ∫ÓN É¡æe ójóY RhôH
 äAÉ``̀L  Iõ`̀ FÉ`̀é`̀ dG  ¿CG  ô```̀cPh
 â°Vôa  Ió`̀jó`̀L  á∏Môe  π`̀X  »`̀a

 ™`̀°`̀Vƒ`̀dG ™``̀e ∞`̀«`̀μ`̀à`̀dG IQhô``̀°``̀V
 Iô«Jh á`̀Y qnô`̀°`̀S  IOÉ```̀jRh ø`̀gGô`̀ dG
 »MÉæe ™«ªL »a »ªbôdG ∫ƒëàdG
 πμ°ûHh  º¡°SCG  Ée  ƒ`̀gh  ,IÉ«ëdG
 äÉ¡édGh OGôaC’G õ«ØëJ »a âa’
 »æÑJ  ≈∏Y  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG
 πªY  Üƒ∏°SCÉc  QÉ`̀μ`̀à`̀H’G  Ωƒ¡Øe
 ≈æÑdG  º``YOh  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ôjƒ£àd
 É`̀©`̀aGOh  É`̀¡`̀à`̀eGó`̀à`̀°`̀SGh  á«àëàdG
 Ió`̀FGQ  ™jQÉ°ûeh  QÉ`̀μ`̀aCG  ºjó≤àd
 π¡°ùj  á`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  Iõ`̀μ`̀ Jô`̀ e
 äGƒ`̀æ`̀≤`̀dG ô`̀Ñ`̀Y É`̀¡`̀«`̀dEG ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG

.á«fhôàμdE’G äÉ≤«Ñ£àdGh

 Ée  ƒ`̀g  ∂`̀ dP  ¿CG  óFÉ≤dG  ó``̀cCGh
 øe  ,IõFÉédG  ¬≤«≤ëJ  ≈dEG  ƒÑ°üJ
 QÉμàH’G õ«ØëJ ≈dEG  É¡«©°S å«M
 ºjó≤J  »a  õ«ªàdG  CGóÑe  ï«°SôJh
 ™jQÉ°ûªdG  π`̀°`̀†`̀aCGh  äÉéàæªdG
 ºYój ÉªH á«fhôàμdE’G äÉeóîdGh
 äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ  ´É`̀£`̀b
 º¡°ùjh  áμ∏ªªdÉH  ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh
 áÄ°TÉædG  ™jQÉ°ûªdG  ∂∏J  ácQÉ°ûªH
 »∏ëªdG  ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  ∂∏J
 ób  ∂`̀dP  ¿CG  kÉë°Vƒe  ,»ª«∏bE’Gh
 É¡àbÓ£fG  ò`̀æ`̀e  É`̀YÉ`̀Ñ`̀J  ¢`̀ù`̀μ`̀©`̀fG
 ´É£b Qƒ£Jh QÉgORG »a ΩÉ¡°SE’ÉH

 ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG  á«æ≤J
 Iô«°ùe  »``̀a  äGõ``̀Ø``̀b  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh
 ,áμ∏ªªdG  »`̀a  »`̀ª`̀bô`̀dG  ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG
 áaô©ªdG  á`̀aÉ`̀≤`̀K  √ô`̀°`̀û`̀f  Ö`̀fÉ`̀é`̀H
 ,äÉ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀ª`̀ dGh OGô``````̀aC’G ø`̀«`̀H
 ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG ≈```dEG Iƒ``̀Yó``̀dG É`̀ k¡`̀Lƒ`̀e
 IôμàÑªdG  äGQOÉÑªdGh  ™jQÉ°ûªdG
 IQOÉÑª∏d  OGô``̀aCGh  äÉ°ù°SDƒe  øe

.IõFÉédG »a ácQÉ°ûªdGh
 ácQÉ°ûªdG  »`̀a  ø`̀«`̀Ñ`̀ZGô`̀∏`̀dh
 á°ù∏L  Qƒ°†M  hCG  IõFÉédG  »`̀a
 º¡jód  øªd  hCG  É¡dƒM  á«°VGôàaG
 ∫É°SQEG  º¡fÉμeEÉH  QÉ°ùØà°SG  …CG
 »fhôàμdE’G  ójôÑdG  ôÑY  º¡JÉÑ∏W
egovaward@iga.gov.

 õcôe  ™``e  π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dG  hCG  bh
 á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ``eó``î``dG ∫É`̀ °`̀ü`̀JG
 ∫ÉªYC’G  πc  ¿EG  PEG  ,80008001
 º«μëà∏d ™°†îJ ±ƒ°S ácQÉ°ûªdG
 á∏μ°ûªdG  º«μëàdG  áæéd  πÑb  øe
 ¿ƒ∏ãªj AGôÑîdG øe áYƒªée øe
 ójõªdh  ,á`̀«`̀dhOh  á«∏ëe  äÉÄ«g
 ,QÉ°ùØà°S’G  hCG  π«°UÉØàdG  ø`̀e
 »fhôàμdE’G ™bƒªdG IQÉjR ≈Lôj
www.  Iõ``FÉ``é``∏``d  »``ª``°``Sô``dG

 .egovaward.bh

 ø`̀H ∫É``̀ª``̀c ¢``Só``æ``¡``ª``dG ó`````̀cCG
 äÓ°UGƒªdG  ô``̀jRh  óªëe  ó`̀ª`̀MCG
 äÉμ∏àªe  á¶Øëe  ¿CG  ä’É°üJ’Gh
 ≈∏Y  ójõj  Ée  º°†J  ájQÉªãà°S’G
 É¡Ø°üf  »`̀ dGƒ`̀M  ™`̀≤`̀j  á`̀cô`̀°`̀T  60
 ≈dEG  Éàa’  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  π`̀NGO
 äÉcô°T  »a  äÉμ∏àªe  áªgÉ°ùe  ¿CG
 Ée ìhGôàJ ájQÉªãà°S’G É¡à¶Øëe
 äÉcô°Th ájQÉªãà°SG ≥jOÉæ°U ø«H
 á«Yôa  äÉcô°Th  πeÉμdÉH  ácƒ∏ªe
 á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀e ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀eh á``̀∏``̀«``̀eRh
 ∂∏àªJ  »àdG  äÉcô°ûdG  øe Égô«Zh
 å«ëH  É¡«a  á«∏bCG  á°üM  äÉμ∏àªe
 ø««∏ëe  øjôNBG  ø«ªgÉ°ùe  º°†J
 ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  ø`̀e  Ö`̀fÉ`̀LCG  hCG
 ≈∏Y  √OQ  »a  ∂dP  AÉL  .¢UÉîdGh
 π«YÉª°SEG ΩÉ°ùH øe »fÉªdôH ∫GDƒ°S
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  óªëªæÑdG
 äÉ`̀μ`̀∏`̀à`̀ª`̀e á``cô``°``T §``£``N ∫ƒ```̀M
 »a  QÉªãà°SÓd  á°†HÉ≤dG  øjôëÑdG
 ´É£≤dGh  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ∫Éée
 ø«eCÉJ  »`̀a  á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh  »`̀Ñ`̀£`̀dG

.»FGò¨dG AÉØàc’G ≥«≤ëJh
 º`̀YO Ö`̀fÉ`̀L ≈```̀ dEG ¬```̀fEG ∫É```̀bh
 É¡à¶Øëe  »`̀a  äÉcô°ûdG  á«ªæJh
 áª«≤dG  IOÉ`̀jR  ±ó¡H  ájQÉªãà°S’G
 ƒëf  äÉμ∏àªe  ≈©°ùJ  áaÉ°†ªdG
 á`̀jQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ¢``Uô``Ø``dG OÉ```é```jEG

 äÉYÉ£≤dG  ø`̀e  Oó`̀Y  »`̀a  ájõéªdG
 ™`̀e ≈`̀ °`̀ TÉ`̀ª`̀ à`̀ J »``̀ à``̀ dG Ió````̀YGƒ````̀dG
 »Ñ∏Jh  ,2030  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á```̀jDhQ
 á``̀jOÉ``̀ °``̀ü``̀à``̀b’G äÉ```̀LÉ```̀ «```̀ à```̀M’G
 ∫É`̀ ã`̀ eh ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀∏`̀d á`̀ jƒ`̀ª`̀ æ`̀ à`̀ dGh
 ´É£b »``a  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ∂``̀ dP  ≈`̀∏`̀Y
 É«LƒdƒæμàdGh  áë°üdGh  º«∏©àdG
 äÉμ∏àªe  Ωƒ≤J  å«ëH  ,É`̀gô`̀«`̀Zh
 ájQÉªãà°S’G ¢UôØdG √òg á°SGQóH
 ójóëàd  á≤ª©àeh  á«fCÉàe  IQƒ°üH
 PÉîJG  πÑb  ™jQÉ°ûªdG  ∂∏J  ihóL
 Éeób  »°†ªdG  ¢Uƒ°üîH  QGô`̀≤`̀dG

.É¡«a QÉªãà°SÓd
 ´É£b  ¿CG  ≈∏Y  ôjRƒdG  Oó°Th
 ájÉYôdG  ´É£bh áYGQõdGh  ájòZC’G
 É«LƒdƒæμàdG  ´É`̀£`̀bh  á«ë°üdG
 iód  ájƒdhC’G  äGP  äÉYÉ£≤dG  øe
 áëFÉL  âª¡°SCG  ó`̀ bh  ,äÉμ∏àªe
 ≈∏Y Aƒ`̀°`̀†`̀dG AÉ`̀≤`̀ dEG »`̀a É`̀ fhQƒ`̀c
 »`̀JGò`̀dG  AÉ`̀Ø`̀à`̀c’G  ≥«≤ëJ  á`̀«`̀ª`̀gCG
 ,äÉYÉ£≤dG  ∂∏J  »`̀a  áeGóà°S’Gh
 âeÉb  ó`̀b  äÉμ∏àªe  ¿CG  Éë°Vƒe
 ¥hóæ°U{  AÉ°ûfEÉH  2018  ΩÉY  »a
 ≈````dEG ±ó```̀¡```̀j …ò``````̀ dG zá`````̀MGƒ`````̀dG
 áÄ°TÉædG  äÉcô°ûdG  »a  QÉªãà°S’G
 ∂``̀dPh É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG ∫É`̀é`̀e »``̀a
 ´É£≤dG  Gò`̀g  á«ªgCÉH  É¡æe  ÉfÉªjG

.º¡ªdG

 äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG ô``̀ jRh ∞`̀°`̀û`̀ch
 äGQÉªãà°SG áÑ°ùf øY ä’É°üJ’Gh
 á```jò```ZC’G ´É``̀£``̀b »```a äÉ`̀μ`̀∏`̀ à`̀ª`̀e
 %0^8  â`̀¨`̀∏`̀H  »``̀à``̀dG  á````YGQõ````dGh
 %0^7  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ´É`̀£`̀bh
 ä’É``̀°``̀ü``̀J’Gh ΩÓ``````YE’G ´É``̀£``̀bh

.%11^5 É«LƒdƒæμàdGh
 ™e  É«°TÉªJ  ¬``fCG  ≈``dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 á«eÉ°ùdG  á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ¿CÉ`̀°`̀û`̀H ió`̀Ø`̀ª`̀dG OÓ`̀Ñ`̀dG
 êÉ``̀ à``̀ fE’G è`̀eÉ`̀ fô`̀ Ñ`̀ d á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG
 ácô°T  â`̀£`̀N  »`̀∏`̀ë`̀ª`̀dG  »`̀FGò`̀¨`̀dG
 áªgÉ°ùª∏d IOÉL äGƒ£N äÉμ∏àªe
 øe á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG IQOÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG √ò```g »``̀a

 ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀J Iô``̀μ``̀a á```̀°```̀SGQO ∫Ó```̀N
 »a QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’É`̀H á`̀«`̀æ`̀©`̀e á`̀cô`̀°`̀T
 ¿CG ≈`̀∏`̀Y ,»`̀FGò`̀¨`̀dG ø```̀eC’G ∫É`̀é`̀e
 »a  É`̀¡`̀JGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀ °`̀SG  ∫hCG  ¿ƒ``̀μ``̀j
 á«YGQõdG  ™jQÉ°ûªdG  ôjƒ£J  ∫Éée
 á`̀YGQõ`̀dG π`̀ã`̀e á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG ¥ô`̀£`̀dÉ`̀H
 á«FÉªdG  á`̀YGQõ`̀dGh  áHôJ  ¿hO  øe
 ∞∏àîe  »a  »μª°ùdG  ´GQõà°S’Gh
 ∂dPh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  äÉ¶aÉëe
 õjõ©Jh »JGòdG AÉØàc’G ™aQ ±ó¡H
 ºJ  ó`̀bh  ,áμ∏ªª∏d  »FGò¨dG  ø``eC’G
 ihó`̀é`̀dG äÉ``̀°``̀SGQO ø`̀e AÉ`̀¡`̀à`̀f’G
 ¿CG  ™bƒàªdG  ø`̀eh  ´hô°ûªdG  Gò¡d
 ΩÉ©dG  ∞°üàæe  »`̀a  ò«ØæàdG  CGó`̀Ñ`̀j
 ºàj ¬```̀fCG ø``̀Y ∞`̀°`̀û`̀ch .…QÉ``̀é``̀ dG
 ácô°û∏d  á©°SƒJ á£N ò«ØæJ É«dÉM

 πeÉμdÉH ácƒ∏ªªdG øLGhó∏d áeÉ©dG
 í«àJ  ±ƒ`̀°`̀S  »``à``dGh  äÉμ∏àªªd
 á«LÉàfE’G É¡àbÉW áØYÉ°†e ácô°û∏d
 á«Ñ∏àd ∂dPh êQóàe πμ°ûH á«dÉëdG
 ô«aƒJh »FGò¨dG øeC’G äÉLÉ«àMG
 ∫Éée  »a  IOƒédG  á«dÉY  äÉéàæe
 ¢†«H êÉ``̀à``̀fEGh ø``̀LGhó``̀dG  á`̀«`̀Hô`̀J

.IóFÉªdG
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG OÉ``̀ °``̀TCG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e
 ódÉN  äÉμ∏àªe  ácô°ûd  …ò«ØæàdG
 ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  Oƒ¡éH  »ë«eôdG
 áë∏°üe  »a  Ö°üJ  »àdG  iQƒ°ûdG
 πª©dG ∫ÓN øe øWGƒªdGh øWƒdG
 πc ƒ`̀ë`̀f ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ≥`̀jô`̀a ìhô``̀H
 áë∏°üªdG  ≥«≤ëJ  ¬`̀fCÉ`̀°`̀T  ø`̀e  É`̀e

.áeÉ©dG

6Ω2021 ¢SQÉe 10 - `g1442 ÖLQ 26 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15692) Oó©dG 2

 ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øY  Qó°U
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:øe πc º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh »a ø«©oj
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.º«∏©à∏d GóYÉ°ùe Ó«ch áXƒfƒÑdG ≈°ù«Y áØ«£d Ió«°ùdG  -2
áãdÉãdG IOÉªdG
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 á«æeC’Gh ájôμ°ù©dG Iõ¡LC’G ø«H ≥«°ùæàdG äÉ«∏ªY
 ø``eC’G  º`̀FÉ`̀YO  ï«°SôJ  »`̀a  º¡°ùj  ÉªH  áμ∏ªªdÉH
 äÉÑ°ùàμe  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  QGô≤à°S’G  äGõ`̀μ`̀Jô`̀eh

.øWƒdG äGQó≤eh
 ø°ùM  ø`̀H  ¥QÉ``̀W  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ô°†M
 ï«°ûdG øcôdG AGƒ∏dGh ,ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ø°ùëdG
 ¿É``̀cQCG  ô`̀jó`̀e  áØ«∏N  ∫BG  Oƒ`̀©`̀°`̀S  ø`̀H  õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 º«gGôHEG  ºfÉZ  øcôdG  AGƒ∏dGh  ,»æWƒdG  ¢SôëdG
 ,äÉ«∏ª©∏d  ¿É`̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe  ádÉ°†ØdG
 óFÉb  º°ù©dG  ∞°Sƒj  óªëe  …ôëH  øcôdG  AGƒ∏dGh
 QÉÑc  øe OóYh ,»æjôëÑdG  »μ∏ªdG  ájôëÑdG  ìÓ°S

.á«æ©ªdG äÉ¡édÉH ø«dhDƒ°ùªdGh •ÉÑ°†dG

 âæH ÉfQ áî«°ûdG .O â∏Ñ≤à°SG 
 π«ch ,áØ«∏N ∫BG  è«YO øH ≈°ù«Y
 AÉKÓãdG  ¢ùeCG  ,á«LQÉîdG  IQGRh
 ,Ω2021  ¢``̀SQÉ``̀e  9  ≥``̀aGƒ``̀ª``̀dG
 ó«°ùdG ,á«LQÉîdG IQGRƒH É¡ÑàμªH
 iód ¿ÉHÉ«dG ô«Ø°S ,ƒàjEG »μjó«g

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 π«ch  âÑMQ  ,AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 »μjó«g ó«°ùdÉH á«LQÉîdG IQGRh
 ábGó°üdG  äÉbÓ©H  Ió«°ûe  ,ƒàjEG
 ™ªéJ  »`̀à`̀dG  á≤«KƒdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh
 ¿É`̀HÉ`̀«`̀dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 Ωó≤Jh  Qƒ£J  ø`̀e  ¬`̀H  RÉàªJ  É`̀eh
 Ió``̀cDƒ``̀e ,ä’É``̀é``̀ª``̀dG ≈`̀à`̀°`̀T »``̀a
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢UôM  É¡JOÉ©°S
 äÉbÓ©dG  √ò¡H  É keób  »°†ªdG  ≈∏Y
 ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  á«FÉæãdG
 ¿hÉ©àdG øe ÖMQCG äÉjƒà°ùe ≈dEG

 Oƒ©j  ÉªH   ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh
 ≈∏Yh  Éª¡«∏Y  ™`̀Ø`̀æ`̀dGh  ô`̀«`̀î`̀dÉ`̀H
 ¿ÉHÉ«dG  ô«Ø°ùd  á«æªàe  ,Éª¡«Ñ©°T
.≥«aƒàdG πc øjôëÑdG áμ∏ªe iód
 ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG Üô`````̀YCG ,¬`̀ à`̀ ¡`̀L ø``̀e
 √RGõ```à```YG ø```Y ƒ```à```jEG »`̀μ`̀ jó`̀«`̀g
 √ó¡°ûJ  …òdG  Ωó≤àªdG  iƒà°ùªdÉH
 ¿hÉ``©``à``dGh á``bGó``°``ü``dG äÉ``̀bÓ``̀Y

 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ø`̀«`̀H á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG

 AÉªf  øe  ¬H  º°ùàJ  Éeh  ¿ÉHÉ«dGh

 øjôëÑdG áμ∏ªªd É k«æªàe ,®ƒë∏e

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdGh »bôdG ΩGhO

 á°ûbÉæe  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôLh

 πëe äÉ``̀Yƒ``̀°``̀Vƒ``̀ª``̀dG  ø``̀e  Oó```̀Y

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G

 ´É`̀ ª`̀ à`̀ LG ¢``̀SCGô``̀à``̀j ¿É```````cQC’G ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ
 »``̀æ``̀Wƒ``̀dG ø```````̀eC’Gh ´É```̀ aó```̀ dG á`̀ æ`̀ é`̀ d

á«fÉHÉ«dG á«æjôëÑdG ábGó°üdG äÉbÓ©H ó«°ûJ á«LQÉîdG π«ch

AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ƒª°S ájÉYQ âëJ

Ωƒ«dG 2021 á``«fhôàμdE’G á``eƒμë∏d õ``«ªàdG Iõ``FÉéd í``°TôàdG ÜÉ``H í``àa

:óªëªæÑdG ΩÉ°ùH …Qƒ°ûdG ∫GDƒ°S ≈∏Y √OQ »a ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG ôjRh

zäÉμ∏àªe{ iód ájƒdhCG äGP äÉYÉ£b É«LƒdƒæμàdGh á«ë°üdG ájÉYôdGh áYGQõdGh ájòZC’G

.óªMCG ∫Éªc |.»ë«eôdG ódÉN |.óªëªæÑdG ΩÉ°ùH |

 ø``«``«``©``à``H »```̀μ```̀∏```̀e Ωƒ````̀ °````̀ Sô````̀ e
á``̀ Wô``̀ °``̀ û``̀ dG ¿Gô````«````£````d ó````̀FÉ````̀b
 ºbQ Ωƒ°Sôe ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U

 :¬«a AÉL ,á«∏NGódG IQGRh »a áWô°ûdG ¿Gô«£d óFÉb ø««©àH 2021 áæ°ùd (34)
≈dhC’G IOÉªdG

.ΩÉY ôjóe áLQóH á«∏NGódG IQGRƒH áWô°ûdG ¿Gô«£d GóFÉb »°ù«ÑμdG º°SÉL óªëe »∏Y ó«ª©dG øn«©j
á«fÉãdG IOÉªdG

 IójôédG  »a  ô°ûæojh  ,√Qhó°U  ïjQÉJ  øe  ¬H  πª©ojh  ,Ωƒ°SôªdG  Gòg  ò«ØæJ  á«∏NGódG  ô`̀jRh  ≈∏Y
.á«ª°SôdG

.∂∏ªdG ádÓL |.ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN |

 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
 ±QÉY QƒàcódG ¢ù«FôdG áeÉîa øe á«HGƒL ôμ°T
 ,á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  …ƒ∏Y
 É¡H  å©H  »àdG  ájõ©àdG  á«bôH  ≈∏Y  G kOQ  ∂`̀ dPh
 ájQƒ¡ªL  AGQRh  ¢ù«FQ  IÉah  »a  ¬«dEG  ¬àdÓL
 ¿ÉN ¬∏dG  ôØX ô«e ≥HÉ°ùdG  á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH

 »dÉªL

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J  Éªc
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 áeÉîa øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ …ƒ∏Y ±QÉY QƒàcódG ¢ù«FôdG
 á«bôH  ≈∏Y  G kOQ  ∂``̀dPh  ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ¿Éà°ùcÉH
 IÉ`̀ah  »`̀a  ¬`̀«`̀dEG  √ƒª°S  É¡H  å©H  »àdG  ájõ©àdG
 á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªL  AGQRh  ¢ù«FQ

.»dÉªL ¿ÉN ¬∏dG ôØX ô«e ≥HÉ°ùdG

 ¿É«≤∏àj AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dhh ∂∏ªdG
»fÉà``°ùcÉÑdG ¢ù«FôdG ø``e ô`μ```°T »`à`«`bô`H

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈≤∏J
 ôμ°T  á«bôH  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NCG øe á«HGƒL
 áμ∏ªªdG  πgÉY  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S
 á«bôH ≈∏Y GOQ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG

 ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NC’ ¬àdÓL É¡H å©H »àdG áÄæ¡àdG
 »àdG á«MGôédG á«∏ª©dG ìÉéf áÑ°SÉæªH ø«Øjô°ûdG
 øH  óªëe  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÉgGôLCG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf  ó¡©dG  »dh Oƒ©°S  ∫BG  ¿Éª∏°S
.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ´ÉaódG ôjRh AGQRƒdG

 á```«```bô```H ≈```̀≤```̀ ∏```̀ à```̀j ∂````̀ ∏````̀ ª````̀ dG
ø``̀«``̀eô``̀ë``̀dG ΩOÉ```````̀ N ø````̀ e ô``̀μ``̀ °``̀ T

 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 ø«eôëdG  ΩOÉN  øe  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  AGQRƒ`̀dG
 Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG
 ∂dPh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  πgÉY
 √ƒª°S  É¡H  å©H  »`̀à`̀dG  áÄæ¡àdG  á«bôH  ≈∏Y  G kOQ
 á«∏ª©dG ìÉéf áÑ°SÉæªH ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉîd
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÉgGôLCG  »àdG  á«MGôédG
 ÖFÉf ó¡©dG »dh Oƒ©°S ∫BG ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G
 áμ∏ªªdÉH  ´É`̀aó`̀dG  ô`̀jRh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ≈≤∏J  É`̀ª`̀c
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S

 ¬«NCG  øe  á«HGƒL  ôμ°T  á«bôH  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée
 ¿Éª∏°S  øH  óªëe  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  ´ÉaódG  ô`̀jRh  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée
 áÄæ¡àdG  á«bôH ≈∏Y G kOQ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »dh ¬«NC’ √ƒª°S É¡H å©H »àdG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  ´ÉaódG  ô`̀jRh  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée
 á«MGôédG  á«∏ª©dG  ìÉéf  áÑ°SÉæªH  ájOƒ©°ùdG
 ôYÉ°ûe  ≈∏Y  √ôμ°T  É¡æª°V  ,√ƒª°S  ÉgGôLCG  »àdG
 á∏«ÑædG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  ƒª°S
 ¿CG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG kÉ«YGO .ábOÉ°üdG ¬JGƒYOh

.IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH ™«ªédG ™àªj

»à«bôH ≈≤∏àj AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
ó¡©dG »dhh ø«`eô`ë`dG ΩOÉ`N ø`e ô`μ```°T
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 ¢ù∏ée  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d  kGò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  ,AGQRƒ```dG
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N
 ≥«Ñ£J  á©HÉàe  QGôªà°SÉH  ,AGQRƒ`̀dG
 º«¶æJ ø`̀e  Rõ`̀©`̀J  »`̀à`̀dG  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG
 áeÓ°S  ßØëj  ÉªH  ∫Éª©dG  øcÉ°ùe
 ï«°ûdG  ΩÉ`̀b  ,™ªàéªdG  OGô``̀ aCG  áaÉc
 áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY  ø`̀H  ΩÉ°ûg
 IQÉjõH  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ßaÉëe
 á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG π`̀ ª`̀©`̀ dG ¥ô``̀Ø``̀d á`̀ «`̀ fGó`̀ «`̀e
 »fÉÑe  »a ájOó©dG  áaÉãμdG  ∞«ØîàH
 á©HÉàªd ,∑ôà°ûªdG »YÉªédG øμ°ùdG
 øª°V  ∂`̀ dPh  ,Öãc  ø`̀Y  É¡∏ªY  ô«°S
 áëFÉL  øe  óë∏d  á«æWƒdG  Oƒ¡édG

.ÉfhQƒc
 √ôîa ≠dÉH øY ßaÉëªdG ÜôYCGh
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  IOÉ°TEÉH  √RGõàYGh
 ¬H  ™∏£°†J  …ò``̀ dG  ô«ÑμdG  Qhó``dÉ``H
 áHÉbôdG  äÓªëH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 Égôaƒj »àdG øcÉ°ùªdG ≈∏Y ≥«bóàdGh
 øe  ócCÉà∏d  ∫Éª©∏d  πª©dG  ÜÉë°UCG
 áeÓ°ùdGh øeC’G äGAGôLEÉH É¡eGõàdG
 ≈∏Y  πª©dGh  ,á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 √ò¡d  á«ª«¶æàdG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJG
 øe  ó`̀ë`̀dG  »`̀a  º¡°ùj  ÉªH  øcÉ°ùªdG
 ¿CG  kGócDƒe  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 øe  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ∫ò`̀Ñ`̀d  ™``̀aGó``̀dG  Éæ«£©J
 π«∏≤J  á∏ªM  ø`̀e  AÉ¡àfÓd  Oƒ¡édG
 øμ°S  ≥WÉæe  »`̀a  ájOó©dG  áaÉãμdG

.øμªe âbh ÜôbCG »a ∫Éª©dG

 äÉ¡«LƒàH  ßaÉëªdG  OÉ`̀ °`̀ TCGh
 ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  á©HÉàeh
 á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH
 áaÉãc  ∞«ØîJ  ≈dEG  á«eGôdG  Oƒ¡é∏d
 ,º¡æμ°S ≥WÉæe »a á«ÑæLC’G ádÉª©dG
 á«fGó«ªdG  ¬`̀JQÉ`̀jR  ∫Ó`̀N  ,Éë°Vƒe
 ,ßaÉëªdG  Ö`̀FÉ`̀f  É¡«a  ¬`̀≤`̀aGQ  »`̀à`̀dG
 á¶aÉëe  áWô°T  ájôjóe  ΩÉ`̀Y  ôjóe
 á`̀fÉ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ,á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG
 ,áª°UÉ©dG áfÉeCG ΩÉY ôjóe ,áª°UÉ©dG
 á«fGó«ªdG  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ô``̀a  Oƒ`̀¡`̀L  ¿CG
 ¢SóμàdG  ∞«ØîJ  äôªKCG  ,ácôà°ûªdG
 15356 ™bGƒH áØdÉîªdG »fÉÑªdG »a
.Ωƒ«dG ≈àM áeÉæªdG §°Sh »a ÓeÉY
 áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ¿CG  ±É°VCGh
 ∞«Øîàd  á«fGó«e  á∏ªM  ôÑcCG  òØæJ
 ,∑ôà°ûªdG  »YÉªédG  øμ°ùdG  áaÉãc
 ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH âYÉ£à°SG óbh
 áWô°ûdG ájôjóeh áª°UÉ©dG áfÉeCG ™e
 ™£b ºJh ,≈æÑe 1835 ≈∏Y ∞°ûμdG
 ≈æÑe  1259  øY  »FÉHô¡μdG  QÉ«àdG
 ≈``dEG AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG ´É`````LQEGh ,É`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e
 ,É¡YÉ°VhCG  πjó©J  ó©H  ≈æÑe  1211
 ºJ  »`̀à`̀dG  »fÉÑªdG  áÑ°ùf  â`̀∏`̀°`̀Uhh

 øe  %66  ≈```̀dEG  É`̀ ¡`̀YÉ`̀ °`̀VhCG  π`̀jó`̀©`̀J
 áaÉãμdG ∞«ØîJ ó©H »∏μdG ´ƒªéªdG
 á¶aÉëªdG ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe ,á«fÉμ°ùdG
 Iôàa  »`̀a  »fÉÑªdG  √ò`̀g  ø`̀e  â¡àfG
 ôeC’G ,πªY Ωƒj 189 â¨∏H á«°SÉ«b
 ¬≤«≤ëàH  ôîØJ  kGRÉéfEG  ôÑà©j  …òdG

.á¶aÉëªdG
 ¢UôM  áª°UÉ©dG  ßaÉëe  ócCGh
 ¢û«àØJ  á∏°UGƒe  ≈∏Y  á¶aÉëªdG
 É¡YÉ°VhCG  πjó©J  ºJ  »àdG  »fÉÑªdG

 ô«jÉ©ªdÉH  É`̀¡`̀eGõ`̀à`̀ dG  ø``̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀∏`̀ d
 ø«fGƒ≤dG  »`̀a  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæªdG
 øeh  ,∑ôà°ûªdG  øμ°ù∏d  áª¶æªdG
 ø`̀eC’Gh  áë°üdG  äÉWGôà°TG  ôaGƒJ
 É`̀¡`̀JOƒ`̀Y Ωó``̀Y ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh
 ,á≤HÉ°ùdG  äGRhÉéàdGh  äÉØdÉîª∏d
 ¥ôØ∏d  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ø`̀Y  kÉHô©e
 »fÉÑªdG »a áaÉãμdG ∞«ØîàH á«æ©ªdG
 Iô«Ñc  äGOƒ¡ée øe √ƒdòH  Ée  ≈∏Y

.á«°VÉªdG IôàØdG »a
 á«ªgCG  ≈`̀∏`̀Y  ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  Oó`̀°`̀Th
 äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  »a  ¿hÉ¡àdG  ΩóY
 »fÉÑe  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ∫É`̀«`̀M  á«fƒfÉ≤dG
 ∑ô`̀à`̀ °`̀ û`̀ª`̀ dG »``̀YÉ``̀ª``̀é``̀dG ø``̀μ``̀°``̀ù``̀dG
 ∑Ó`̀ª`̀dG  ¿CG  ≈```̀dEG  kÉ``à``a’  ,á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG
 …CG  øY  á«dhDƒ°ùªdG  πeÉc  ¿ƒ∏ªëàj
 kÉÑdÉ£e  ,ø«æWÉ≤dÉH  ≥ë∏j  ób  Qô°V
 áYô°ùH  »`̀fÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  √ò```g  ÜÉ``ë``°``UCG
 ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀dGh  É`̀¡`̀YÉ`̀°`̀VhCG  í«ë°üJ
 »fÉÑªdG ∂∏J »a ádÉª©dG áaÉãc π«∏≤J
 ∂dPh  ,É`̀gOGô`̀aCG  áeÓ°S  ≈∏Y  kÉXÉØM
 º«¶æàd  IòîàªdG  äGAGô``LE’G  øª°V
 »àdG ∑ôà°ûªdG »YÉªédG øμ°ùdG á«dBG

.πª©dG ≥jôa É¡H Ωƒ≤j

»YÉªédG øμ°ùdG áaÉãc ∞«Øîàd á«fGó«e á∏ªM ôÑcCG òØæJ áª°UÉ©dG
á«fƒfÉ≤dG  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  »a  ¿hÉ¡àdG  ΩóY  ≈∏Y  Oó°ûj  ßaÉëªdG

.áª°UÉ©dG ßaÉëe |

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  äó`̀cCG
 ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d
 IQƒàcódG á«ë°üdG äÉeóîdGh
 q¿CG  á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG  »`̀Hò`̀Y  º`̀ jô`̀e
 â`̀à`̀Ñ`̀KCG á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ICGô```ª```dG
 ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN É¡JQGóL
 »`̀a É```̀gó```̀LGƒ```̀J ∫Ó`````̀N ø````̀e
 ∞∏àîe »a á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG
 ôéëdG  õ`̀cGô`̀e  »`̀a  ™`̀bGƒ`̀ª`̀dG
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀dG êÓ```©```dGh ∫õ```©```dGh
 ≥`̀ jô`̀Ø`̀dGh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG IQGRƒ`````̀d
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG

.ÉfhQƒc
 »ªdÉ©dG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªHh
 ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG â```̀Hô```̀YCG ICGô``̀ª``̀ ∏``̀ d
 ¢üdÉN  øY  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG
 áÑMÉ°üd  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh  ô`̀μ`̀°`̀û`̀dG
 áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 áæjôb  áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG  âæH
 á°ù«FQ  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY
 ≈∏Y  ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 ø«μªJ  »``̀a  É`̀gƒ`̀ª`̀°`̀S  Oƒ``¡``L
 ióe  ≈∏Y  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG
 »°ù°SDƒªdG  ó¡édG  øe  øjó≤Y
 »àdG  áMƒª£dG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh
 »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ≈`̀æ`̀L
 •Gô`̀î`̀f’G  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ÉgQÉªK
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀ ∏`̀ d  π`̀YÉ`̀Ø`̀ dG
 »`̀a á``̀∏``̀YÉ``̀Ø``̀dG á`̀ ª`̀gÉ`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dGh

 »a  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  Iô«°ùe
 øjOÉ«ªdGh  ™bGƒªdG  ∞∏àîe
 Iô°†ëd ôgGõdG ó¡©dG πX  »a
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ÖMÉ°U  IQRGDƒ``̀ª``̀Hh  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 É``̀¡``̀dÉ``̀Ñ``̀≤``̀à``̀°``̀SG ∫Ó````````̀Nh
 ø`̀¡`̀ª`̀dG ô``̀jƒ``̀£``̀J QÉ`̀ °`̀û`̀à`̀ °`̀ù`̀e
 IPÉà°SC’G  áÄ«¡dG  »a  áfhÉ©ªdG
 ∂````̀ dPh- »`̀©`̀«`̀ Ñ`̀ °`̀ù`̀ dG â``ª``©``f
 kGôjóe É¡HGóàfG AÉ¡àfG áÑ°SÉæªH
 á©HÉàdG  á«ë°üdG  ôLÉëª∏d
 ΩÉ`̀Y Ió`̀ª`̀ d á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG IQGRƒ`````d
 ºjôe IQƒàcódG äOÉ°TCG -πeÉc

 Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀H á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG
 ôéëe  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  »`̀a  »©«Ñ°ùdG

.¬ª«¶æJh »ë°üdG óëdG
 âª©f âHôYCG É¡ÑfÉL øe 
 ôμ°ûdG  ¢üdÉN  øY  »©«Ñ°ùdG
 IQƒàcódG  á©HÉàªd  ôjó≤àdGh
 Iôªà°ùªdG  á`̀ª`̀gÓ`̀é`̀dG  º`̀jô`̀e
 »àdG  ÜGó`̀ à`̀ f’G  Iô`̀à`̀a  »`̀a  É¡d
 ÉgOƒ¡édh  ÓeÉc  ÉeÉY  äóàeG
 É¡àjƒ°†Y  ∫ÓN  øe  Iõ«ªàªdG
 …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG  »a
 âeób  Éªc  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 º«ª°üJ  ø`̀e  á`̀jQÉ`̀cò`̀J  á`̀jó`̀g
 øY IQÉÑY{ »gh ,ø«Yƒ£àªdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe áWQÉîd áMƒd
 ø«Yƒ£àªdG  Qƒ`̀°`̀U  øª°†àJ

.z»ë°üdG óëdG ôéëªH

 á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωó≤àH ó«°ûJ áªgÓédG .O
êÓ©dGh ôéëdG õcGôe »a á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG

 »ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG  πÑ≤à°SG
 ¿Gƒ`̀jó`̀H  ¬ÑàμªH  ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  ô``̀jRh
 ≈°ù«Y  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ,≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y  á`̀æ`̀jó`̀ª`̀H  IQGRƒ`````̀dG
 å«M ,ÜGƒ```̀æ```̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ƒ`̀°`̀†`̀Y »`̀ °`̀VÉ`̀≤`̀ dG

 á≤∏©àªdG  äÉYƒ°VƒªdG  øe  GOó`̀Y  ¬©e  åëH
 ÖfÉédG  É¡«a  ÉªH  ,á«ª«∏©àdG  äÉYhô°ûªdÉH
 »a  á©bGƒdG  ¢SQGóªdÉH  ¢UÉîdG  »FÉ°ûfE’G

.á«HÉîàf’G ÖFÉædG IôFGO

IQGRƒdG ™jQÉ°ûe ≈∏Y »°VÉ≤dG ÖFÉædG ™∏£j á«HôàdG ôjRh

 øH áØ«∏N ï«°ûdG  ƒª°S ¢SCGôJ
 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  »∏Y
 ´É`̀ª`̀à`̀LG ,á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 2021  ΩÉ©d  ådÉãdG  á«æeC’G  áæé∏dG
 øY{  »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY
 ôeÉK ≈°ù«Y ó«ª©dG Qƒ°†ëH ,zó©H
 OóYh  ,ßaÉëªdG  ÖFÉf  …ô°ShódG
 äGQGOE’G  »∏ãªe  øe  •ÉÑ°†dG  øe

.á«∏NGódG IQGRƒH á«æeC’G
 ÖMQ  ,´ÉªàL’G  π¡à°ùe  »ah
 G kó«°ûe  ,Qƒ°†ëdÉH  ßaÉëªdG  ƒª°S
 ò«ØæJ  »`̀a  á`̀«`̀æ`̀eC’G  áæé∏dG  Qhó``̀H
 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J
 ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ
 øeC’G ºFÉYO ï«°SôJ ôÑY ,á«∏NGódG
 á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG  CGóÑe  õjõ©Jh
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ``©``à``dG  ∫Ó```N  ø``̀e
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ø``̀«``̀H ø`̀jô`̀ª`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG
 »a á`̀«`̀ æ`̀eC’G Iõ``̀¡``̀LC’G ∞`̀∏`̀à`̀î`̀eh
 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh ø```̀eC’G º`̀Yó`̀j É`̀e π`̀c

.™ªàéªdG OGôaCG πμd áeÓ°ùdGh

 ß`̀aÉ`̀ë`̀e ƒ``ª``°``S ™```HÉ```J ó````̀ bh
 É v«Fôe  É k°VôY  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 ¢ù«FQ  ¿ÉîdG  óªëe  Ö«≤ædG  ¬eób
 ∫ƒM ´ÉaôdÉH  »fóªdG  ´ÉaódG  õcôe
 ™dófG  …ò``̀dG  ≥`̀jô`̀ë`̀dG  äGóéà°ùe
 á≤£æe  »`̀a  äÉ`̀YOƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ó`̀MCÉ`̀ H
 øe ø`̀μ`̀ª`̀J …ò````̀dGh ,ó````̀jhR ¢````̀SCGQ
 OGô``̀ aCGh  •ÉÑ°V  ø`̀e  Oó``Y  √OÉ``ª``NEG
 »`̀fó`̀ª`̀dG  ´É`̀aó`̀∏`̀ d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G
 √ƒª°S  G kó«°ûe  ,»°SÉ«b  â`̀bh  »`̀a
 ájõgÉédGh  áHÉéà°S’G  áYô°ùH
 ƒÑ°ùàæe  É¡H  ™àªàj  »àdG  á«æeC’G
 ,»`̀fó`̀ª`̀dG  ´É`̀aó`̀∏`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G
 ≥«°ùæàdG  »a  ádhòÑªdG  Oƒ¡édGh
 ,≥``jô``ë``dG çOGƒ```̀ë```̀d ∑ô`̀à`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG
 Oó`̀°`̀ü`̀dG Gò``̀g »``a √ƒ`̀ª`̀°`̀S É`̀ k¡`̀Lƒ`̀e
 ¢TQƒdG  ó≤Øàd  äÓªëdG  QGôªà°SÉH
 ≥«Ñ£àH É¡HÉë°UCG ΩGõàdG øe ócCÉà∏d
 Éªc .áeÓ°ùdGh ájÉªëdG äÉWGôà°TG
 áæé∏dG ¢ù«FQ ßaÉëªdG ƒª°S ™∏WG
 IQGOEÓd πeÉ°T ¢VôY ≈∏Y ,á«æeC’G

 ∫OÉY  ó«≤©dG  ¬eób  Qhôª∏d  áeÉ©dG
 äÉ«∏ª©dG  IQGOEG  ôjóe  …ô`̀°`̀Shó`̀dG
 Oƒ¡édG ∫ƒM ,ájQhôªdG áÑbGôªdGh
 Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  É¡dòÑJ  »àdG
 á`̀jQhô`̀ª`̀ dG á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J »``̀a
 äÉ````̀eÉ````̀MOR’G ø```̀e ∞``«``Ø``î``à``dGh
 á¶aÉëªdÉH  ¥ô`̀£`̀dG  ∞∏àîe  ≈∏Y
 ∂`̀dò`̀ch  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  è«∏N  ´QÉ`̀°`̀û`̀c
 ≥WÉæe  πc  »a  ájƒ«ëdG  ≥aGôªdG

 äÉLÉ«àM’ á«Ñ∏J ∂dPh ,á¶aÉëªdG
 á∏°UGƒe √ƒª°S  Éæ«Ñe  ,ø«æWGƒªdG
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG π```̀LCG ø``e Oƒ`̀¡`̀é`̀dG

.≥jô£dG »eóîà°ùe ™«ªL áeÓ°S
 ß`̀aÉ`̀ë`̀e ƒ``ª``°``S ™``̀ ∏``̀WG ó````̀bh
 ∫Ó``̀N á``̀«``̀Hƒ``̀æ``̀é``̀dG á``̀¶``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG
 ¬eób  »Fôe  ¢VôY  ≈∏Y  ,´ÉªàL’G
 óªMCG  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ó«≤©dG
 áWô°T  õ`̀cô`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  áØ«∏N  ∫BG

 Rô``HCG  ∫ƒ``M  ,á«HƒæédG  á≤£æªdG
 »a  á∏é°ùªdG  äÉZÓÑdGh  ÉjÉ°†≤dG
 ™∏£e  ≈àM  »°VÉªdG  ôjGôÑa  ô¡°T
 äó¡°T  å«M  ,»dÉëdG  ¢SQÉe  ô¡°T
 ,É¡J’ó©e  »a  ÉXƒë∏e  É°VÉØîfG
 áHÉéà°S’G  áYô°S  π°†ØH  ∂``̀ dPh
 á¶≤jh á∏YÉØdG á«æeC’G ájõgÉédGh
 »YƒdG áÑ°ùf ´ÉØJQGh øeC’G ∫ÉLQ

.™ªàéªdG »a

 ..á«æeC’G áæé∏dG ´ÉªàLG ¬°SDhôJ iód

á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑe õjõ©J »a áæé∏dG QhóH ó«°ûj á«HƒæédG ßaÉëe

 »a  á«°ùfôØdG  IQÉØ°ùdG  âª¶f
 ∫ƒM á«°TÉ≤f á≤∏M øjôëÑdG áμ∏ªe
 ô««¨à∏d  á©aGO  Iƒ≤c{  ICGôªdG  QhO
 Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH  zè«∏îdG  ∫hO  »a
 ácQÉ°ûªH  ∂`̀ dPh  ,ICGôª∏d  »ªdÉ©dG
 Qƒ°†ëHh ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 ≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG IQƒàcódG
 á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  áØ«∏N  ∫BG

.ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ƒ°†Y
 QÉ°Tƒc  Ωhô«L  ó«°ùdG  ≈≤dCGh
 áª∏μdG  É°ùfôa  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  ô«Ø°S
 á`̀Hô`̀é`̀à`̀dÉ`̀H Gó`̀«`̀°`̀û`̀e á`̀«`̀MÉ`̀à`̀à`̀a’G
 øe  ICGô`̀ª`̀ dG  Ωó`̀≤`̀J  »`̀a  á«æjôëÑdG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù°SDƒe  ∫Ó`̀N
 π«ch  IOÉ©°ùH  ÉÑMôeh  ,ICGô`̀ª`̀∏`̀d
 É¡fCÉH  É`̀gƒ`̀æ`̀e  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh
 Gòg  ≈dƒàJ  á«æjôëH  Ió«°S  ∫hCG
 Ωƒj ¿CG ôcòà°SCGh ™«aôdG Ö°üæªdG
 ób  2020  ΩÉ©d  á«æjôëÑdG  ICGôªdG
 »a  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀ dÉ`̀H  ≈`̀Ø`̀à`̀MG

.»°SÉeƒ∏HódG ∫ÉéªdG
 äó```̀cCG á`̀∏`̀é`̀°`̀ù`̀e á`̀ª`̀∏`̀c »```̀ah
 ø«eC’G  …QÉ°üfC’G  ádÉg  IPÉà°SC’G
 ICGô`̀ª`̀∏`̀d  ≈``̀∏``̀YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ`̀©`̀ dG
 øY  åjóë∏d  Ihó`̀æ`̀dG  √ò`̀g  á«ªgCG
 ICGô`̀ª`̀dG  Ωó≤àd  á«ªdÉ©dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 äÉ©ªàéªdG  á«ªæJ  »a  ∂`̀dP  ô``KCGh
 Ée  ≈∏Y  õ«côàdGh  ,ÉgQGô≤à°SGh
 »a  ICGô`̀ª`̀dG  ¬≤≤ëJ  ¿CG  âYÉ£à°SG
 á∏gDƒe  ¿ƒ`̀μ`̀à`̀d  »`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG
 »a  πLôdG  ácQÉ°ûe  ≈∏Y  IQOÉ``̀bh
 πÑ≤à°ùªd  Oƒ°ûæªdG  ôjƒ£àdG  IOÉ«b

.õ««ªJ ¿hO øe ™«ªé∏d ™°ùàj
 Ö°ùëH{  :…QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  âdÉbh

 ïjQÉàdG  ¢``̀ShQO  Éæd  ¬ë°VƒJ  É`̀e
 Ée  ≥«≤ëJ  ¿ÉμeE’ÉH  øμj  ºd  ¬fEÉa
 ∂°ùªJ  ’ƒ``̀d  É`̀ æ`̀eÉ`̀eCG  Ó`̀KÉ`̀e  √Gô```̀f
 »fÉ°ùfE’G  É¡KQEÉH  á«é«∏îdG  ICGôªdG
 º`̀d »``̀à``̀ dG á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG É``̀¡``̀à``̀HGƒ``̀Kh
 ôéM ΩÉ`````̀jC’G ø``̀e Ωƒ```̀j »``̀a ø`̀μ`̀J
 ≈∏Y  π`̀H  É¡eó≤J  ≥jôW  »`̀a  IôãY
 óéf{  âaÉ°VCGh  ,z∂`̀dP  øe  ¢ùμ©dG
 â`̀°`̀Vô`̀a  á`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG  ICGô```̀ª```̀dG  ¿CG
 øe  É¡Jƒb  äóªà°SGh  ÉgQƒ°†M
 ≈∏Y  á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG  á«°Uƒ°üîdG  ∂`̀∏`̀J
 ájÉªMh  …ôμØdG  ´ƒæàdG  ΩGô`̀à`̀MG
 ¬Jó¡°T  É``̀e  QÉ````̀WEG  »``̀a  äÉ``jô``ë``dG
 á°†¡f  øe  á«é«∏îdG  ÉæJÉ©ªàée
 ¢ù∏ée ∫hO äGOÉ«b É¡àYQ á«KGóM
 ¿hO  øe  øμd  ,»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG
 É°SÉμ©fG  É`̀¡`̀JÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S  ¿ƒ`̀μ`̀ J  ¿CG
 â©æ°U π`̀H  ,IOQƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e  êPƒ`̀ª`̀æ`̀d
 »a  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  É`̀¡`̀LPƒ`̀ª`̀f  É¡°ùØæd
 ¢UôØdG  DƒaÉμJh  ádGó©dG  ≥«≤ëJ

 …ò`̀dG  ø«°ùæédG  ø`̀«`̀H  ¿RGƒ``̀à``̀dGh
 ™ªàéªdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG  §`̀ë`̀e  í`̀Ñ`̀°`̀UCG
 ¢SQóJ  ¿CG  ≈æªàf  áHôéJh »dhódG
 ¥É«°S  »a  ±É°üfEGh  á«Yƒ°VƒªH

.zÉ¡H õà©f »àdG á«°Uƒ°üîdG ∂∏J
 øjôëÑ∏d  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG  äQÉ``°``TCGh
 ≥∏©àj  Éª«a  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  É¡àHôéJ
 ÉgQhòL  óàªJ  »àdG  É¡FÉ°ùf  Ωó≤àH
 …òdGh ô°UÉ©ªdG É¡îjQÉJ ≥ªY »a
 »a ¬`̀ë`̀eÓ`̀e ≈```̀ dhCG ≈`̀∏`̀Y É`̀æ`̀aô`̀©`̀J
 É¡àcQÉ°ûeh  É`̀¡`̀°`̀SQGó`̀e  ¢ù«°SCÉJ
 ájó∏H  äÉHÉîàfG  ∫hCG  »a  áÑNÉæc
 IQGOEÉ`̀H  É¡eÉ«bh  øjôëÑdG  É¡àaôY
 Qƒ∏Ñàj  …ò``̀ dG  É¡©ªàée  ¿hDƒ``°``T
 ,º¶æªdG  »fóªdG  É¡cGôM »a Ωƒ«dG
 ∫hC’G  å∏ãdG  »a  √ÉæaôY  ∂dP  πch
 É¡¡LƒàHh  ,»`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  ¿ô`̀≤`̀dG  ø`̀e
 ICGôªdG âëÑ°UCG ¿õàªdGh êQóàªdG

.É¡æWh AÉæH »a ÓYÉa Éμjô°T
 áÑ°ùædÉH{  …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  âdÉbh

 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  »a  Éæ«dEG
 »YƒdGh …QÉ°†ëdG AGôãdG Gòg ¿Éc
 …ò`̀dG  Ö∏°üdG  ¢`̀SÉ`̀°`̀SC’G  »`̀fó`̀ª`̀dG
 »`̀à`̀dGh ,É`̀æ`̀dÉ`̀ª`̀YCG É`̀¡`̀«`̀dEG äó`̀æ`̀à`̀°`̀SG
 IOGQEÓ`̀d  º°SÉM  QGôb  ≈dEG  äóæà°SG
 ÖMÉ°U  »``̀a  á`̀∏`̀ã`̀ª`̀e  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ¿CÉ`̀H  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  ∂∏e  ádÓédG
 Ωó≤J ádCÉ°ùe ¿ƒμàd ¿ÉM ób âbƒdG
 »æWƒdG  ´hô°ûªdG  Ö∏b »a ICGôªdG
 á«ªæàdG  Ö∏°U  »``ah  »`̀MÓ`̀°`̀UE’G

.á∏eÉ°ûdG
 RQÉÑdG  Qhó`̀dÉ`̀H  ≥∏©àj  Éª«ah
 øjôëÑdG »a ICGôªdG ¬H ¢†¡æJ …òdG
 á`̀ë`̀FÉ`̀L á``̀¡``̀LGƒ``̀e »``̀ a º``̀dÉ``̀©``̀dGh
 …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G â`̀dÉ`̀b ,19~ó``«``aƒ``c
 πμ°ûj  Ωƒ«dG  ºdÉ©dG  ¬H  ôªj  Ée  ¿EG
 ïjQÉJ  »`̀a  á«∏°üØe  ∫ƒëJ  á£≤f
 ô¶f IOÉ````̀ YEG  Ö`̀∏`̀£`̀jh ,á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 á«ªdÉ©dG äÉ«dhCÓd á«©bGhh á∏eÉ°T
 á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀eh  Oƒ`̀ª`̀°`̀ü`̀dG  É`````fOQCG  ¿EG
 »ë°üdG ±ô¶dG âÑKCG ó≤dh ,AÉæÑdG
 ICGô`̀ª`̀dG Oƒ``̀Lh IQhô`̀°`̀V ÇQÉ`̀£`̀dG
 »`̀ah QGô`̀≤`̀ dG ™`̀fÉ`̀°`̀U á`̀dhÉ`̀W ≈`̀∏`̀Y
 ¿hDƒ°T  πc  »a  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG

.IÉ«ëdG
 áî«°ûdG IQƒàcódG âKóëJ Éªc
 π«ch  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  âæH  É`̀fQ
 áμ∏ªe  »``̀ a  á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG  IQGRh
 øY  áHô©e  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀N  øjôëÑdG
 √òg  πãe  »a  ácQÉ°ûªdÉH  ÉgQhô°S
 ¢UôëdG  ó°ùéJ  »àdG  äÉ«dÉ©ØdG
 õjõ©J  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ∑ôà°ûªdG

.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdG
 ÉfQ  áî«°ûdG  IQƒàcódG  âdÉbh

 ICGôªdG  ¿EG  áØ«∏N  ∫ BG  ≈°ù«Y  âæH
 ô«Ñc  ΩÉªàgÉH  â«¶M  á«é«∏îdG
 á`̀dÓ`̀é`̀dG ÜÉ``ë``°``UCG ø``̀e ¢``̀UÉ``̀Nh
 ∫hO IOÉ```̀ b  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dGh »`̀dÉ`̀©`̀ª`̀ dGh
 »`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG ¿hÉ```̀©```̀à```̀dG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀e
 º¡fÉªjEG  ¢ùμ©j  É`̀e  ,¬`̀∏`̀dG  º¡¶ØM
 IRQÉ```̀ H Iƒ``̀≤``̀c ICGô```̀ª```̀ dG á`̀ «`̀ ª`̀gCÉ`̀ H
 ,RÉ```é```fE’G ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J »``̀a á``∏``YÉ``ah
 G kQƒ°†M  Ωƒ«dG  ó¡°ûf{  :âaÉ°VCGh
 á«é«∏îdG  ICGôª∏d  Gõ«ªàeh  É kjƒb
 ∞∏àîe  »`̀a  »`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG  »`̀a
 ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG  ä’ÉéªdG
 á``̀ «``̀ aÉ``̀≤``̀ ã``̀ dGh á```̀ «```̀YÉ```̀ ª```̀ à```̀L’Gh
 ≈``̀ dEG á``̀aÉ``̀°``̀VEG ,á`̀ «`̀ °`̀ SÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ Hó`̀ dGh
 á°Sƒª∏ªdGh ájôgƒédG É¡JÉªgÉ°ùe
 á`̀«`̀dhó`̀dG π`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e »``̀a

.zá«ªdÉ©dGh á«ª«∏bE’G äÉª¶æªdGh

 ICGôª∏d »ªdÉ©dG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH Ihóf º¶æJ á«°ùfôØdG IQÉØ°ùdG ..zICGôª∏d ≈∏YC’G{ ácQÉ°ûªH

ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG »a É¡LPƒªf â©æ°U á«é«∏îdG ICGôªdG :…QÉ°üfC’G

.…QÉ°üfC’G ádÉg |



6Ω2021 ¢SQÉe 10 - `g1442 ÖLQ 26 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15692) Oó©dG

 :ÜÉjO ó«dh Öàc 
 ¬à°ù∏L  »`̀a  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ≥``aGh
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  á°SÉFôH  ¢`̀ù`̀eCG
 ¿ƒfÉb  πjó©àH  ìGôàbG  ≈∏Y  πæjR  ájRƒa
 •ô°T  áaÉ°VEÉH  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g
 ∞FÉXƒdG  »a  ÖfÉLC’G  äGOÉ¡°T  ádOÉ©e
 ,πª©dG  íjô°üJ  QGó`̀°`̀UE’  á«°ü°üîàdG

 .áeƒμëdG ≈dG ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G π«MCGh
 ¿G Oƒ`̀ª`̀M ƒ`̀H  óªëe Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ∫É``̀bh
 »àdG πcÉ°ûª∏d ÉjQòL ÓM »£©j ìôà≤ªdG
 ócCÉà∏dh IQhõe äGOÉ¡°T  øe É¡æe »fÉ©f
 á«dhDƒ°ùe  πªëàj  ø`̀e  π`̀ c  IAÉ`̀ Ø`̀c  ø`̀e
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »``̀a  á«°ü°üîJ  á`̀ Ø`̀ «`̀Xhh
 IQÉéJh áYÉæ°U áaôZ OQ ¿G ≈dG  Gô«°ûe
 ájÉªM ≈dG ±ó¡j ìôà≤ªdG ≈∏Y øjôëÑdG
 øY  ÓFÉ°ùàe  ,∫ÉªY’G  ÜÉë°UCG  ídÉ°üe
 º∏μàf  É`̀æ`̀fCG  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  ™ªàéªdG  ájÉªM
 á«ë°U  ø¡eh  á«FÉ°ûfG  äÉYhô°ûe  øY

.ø«æWGƒª∏d ¿ÉeC’G ô«aƒJ ≈dG êÉàëfh
 …ô°ShódG ¬∏dGóÑY ÖFÉædG ∫Éb √QhóH
 πLG øe º¡e  âbh »a  »JCÉj  πjó©àdG  ¿G
 »JCÉj  ¢üî°T  …CG  ∞«XƒJ  Ωó`̀Y  ¿Éª°V
 Éª«a  ,IQhõ``̀e  hG  Ióªà©e  ô«Z  IOÉ¡°ûH
 ¬HGô¨à°SG  »μdÉªdG  º°SÉH  ÖFÉædG  ió`̀HG

 ΩóY ócDƒj OôdG Gòg GôÑà©e áaô¨dG OQ øe
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒe  ¢†©H  ájóL
 ÉØ«°†e  ,»æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ∞«XƒàH
 ¿G  »æjôëÑdG  ∞«XƒJ  »a  •ôà°ûj  ¬`̀fG
 ºàj  ’  πHÉ≤ªdG  »ah  ¬JOÉ¡°T  ∫OÉ©e  ºàj

.»ÑæLC’G IOÉ¡°T ádOÉ©e
 ø°Sƒ°S  .O  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  â`̀dÉ`̀b  É`̀gQhó`̀H
 »¡jóH  ôeCG  ¢ü°üîàdG  ΩGôàMG  ¿EG  ∫Éªc
 ¢ü°üîàªdG  ô«Z  øe  πÑ≤j  Óa  ,ÖLGhh
 AÉàaEG  hCG  ôjô≤àd  Qó°üàj  ¿CG  Ée  πªY  »a
 Éªd  ,¬∏ªY  ô«Z  »a  ¬«LƒJ  hCG  ∞«dCÉJ  hCG
 ´É«°Vh ,º∏©dG  ≈∏Y ájÉæédG  øe ∂dP  »a

.øjôNB’G
 äGAGôLE’G ≈dEG ô¶ædÉH ¬fG âaÉ°VCGh
 ¿EÉ`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  É¡H  ∫ƒª©ªdG
 …ôéjh ,™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ≥≤ëàe ∂dP
 ø¡ª∏d  πª©dG  íjô°üJ  QGó°üà°SG  óæY
 πªY íjQÉ°üJ º«¶æJ ¿CÉ°ûH ,á«°ü°üîàdG
 òNC’G øe ™fÉe ’ ¬fG ≈dG áàa’ ,ÖfÉLC’G
 ójõªdG õjõ©J ≈dEG  ±óg ÉªdÉW ìôà≤ªdÉH
 äGOÉ¡°ûdGh  äÉ°ü°üîàdG  ΩGô`̀à`̀MG  ø`̀e
 ,áeRÓdG áfhôªdG ô«aƒJ á£jô°T ,á«ª∏©dG
 øe  ójõªdG  πª©dG  ÖMÉ°U  ó«ÑμJ  Ωó`̀Yh
 QGô°VE’Gh ¬dÉªYCG ô««°ùàd ∫ÉªdGh âbƒdG
 á`̀jƒ`̀dhC’É`̀a ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’É`̀Hh ¬`̀H

.»æWƒdG ÉfOÉ°üàbG Ωƒ«dG
 áªMQ ∫BG …RÉZ ÖFÉædG ∫Éb ¬ÑfÉL øe
 …ôjóe äGOÉ¡°T »a É≤«≤ëJ Éæëàa ƒd ÉæfG
 ÉØ«°†e  ,í`̀FÉ`̀°`̀†`̀a  ∞°ûàμæ°S  äÉ`̀cô`̀°`̀T
 ájÉªM π``LG  ø`̀e  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  ìGô``à``b’G  ¿G
 ájÉªMh »æjôëÑdG  OÉ°üàb’Gh  ™ªàéªdG

.ä’ÉéªdG ≈à°T »a øjôëÑdG
 óªëe  QÉ°ûà°ùªdG  ∫É``̀b  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g øe §«ª°SƒÑdG
 íjô°üJ QGó°UG Ö∏W ºjó≤J ádÉM »a ¬fG
 QGó°UG  ºàj  ’  ÖfÉLC’G  ø«ØXƒªdG  óMC’
 »æ¡e  ¢ü«NôJ  ≈∏Y  AÉæH  ’G  ¢ü«NôàdG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ø`̀e  á«°ü°üîàdG  ø`̀¡`̀ª`̀dG  »`̀ a
 ºK  ø`̀eh  ,πgDƒªdG  º««≤J  É¡æe  ,á«æ©ªdG
 ≈∏Y  ≥≤ëàe  ìôà≤ªdG  ø`̀e  ±ó`̀¡`̀dG  ¿EÉ``̀a

.™bGƒdG ¢VQG
 ídÉ°üdG ìhóªe ÖFÉædG ∫AÉ°ùJ Éª«a
 á©eÉédG ¢ùØf øe »æjôëH øWGƒªd ∞«c
 øe  »ÑæLC’G  Éªæ«H  ¬JOÉ¡°T  ádOÉ©e  ºàj
 πª©dG  ¥ƒ°S  áÄ«g  Ωƒ≤J  á©eÉédG  ¢ùØf
 ¿hó`̀H  πª©dG  ¥ƒ`̀°`̀S  π`̀Nó`̀jh  √ôjôªàH

?¬JOÉ¡°T ádOÉ©e
 ¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ÖFÉædG ∫Éb √QhóH
 ¿ƒ∏ª©j ÖfÉLC’ IQhõe äGOÉ¡°T ∑Éæg ¿G
 Ö©°ûdG  ≥`̀M  ø`̀e  ¬```̀fEGh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  »`̀a

 øjòdG ÖfÉLC’G äGOÉ¡°T áë°U øe ócCÉàdG
 ∫OÉY ÖFÉædG ∫Éb Éªc ,áμ∏ªªdG »a ¿ƒ∏ª©j
 ÖfÉLC’G ø«ØXƒªdG A’Dƒg ¿G »eƒ°ù©dG
 §≤a  Gƒ°ù«d  ìôà≤ªdG  Gò¡H  ø«aó¡à°ùªdG
 Öéjh á«æa  ádÉªY º¡fG  πH  ájOÉY ádÉªY
 ’hO  ¿G  á°UÉNh  º¡JGOÉ¡°T  øe  ócCÉàdG
 ,äGOÉ¡°ûdG ôjhõJ É¡«a π¡°ùdG øe Iô«ãc
 ÜGƒædG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  áeƒμëdG  ÉÑdÉ£e
 ´É£≤dG  ¿G  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  Ö`̀fÉ`̀é`̀dG  Gò``̀g  »`̀a
 á«ªæàdG  »``a  É`̀μ`̀jô`̀°`̀T  í`̀Ñ`̀°`̀UCG  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 á«FÉ°ûf’Gh  á«ë°üdG  äÉYÉ£≤dG  øeDƒjh

.øjôëÑdG »a
 Ö`̀æ`̀jR Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dG â``dÉ``b É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e
 Öæéj  äGOÉ¡°ûdG  ≥jó°üJ  ¿G  ô«eC’GóÑY
 ,IQhõ`̀ª`̀dG  äGOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG  á«°†b  øjôëÑdG
 ÜÉë°UCG  ¿G  Ö`̀jô`̀¨`̀dG  ø`̀e  ¬``fG  áØ«°†e
 øe á`̀«`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG äÉ``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG äGOÉ``̀¡``̀°``̀T
 ºgôªY  øe  äGƒæ°S  âYÉ°V  ø««æjôëÑdG
 Éªæ«H  º¡JGOÉ¡°T  ≥jó°üJ  ádhÉëe  »`̀a

.º¡JGOÉ¡°T ≥jó°üJ ºàj ’ ÖfÉLC’G
 ¿G …ô«°û©dG ΩÉ°ûg .O ∫Éb ¬à¡L øe
 »æ©j  ’  äGOÉ¡°ûdG  ádOÉ©e  øY  åjóëdG
 AÉØ«à°SG  ø`̀Y  åëÑf  π`̀H  ,IQhõ```̀e  É`̀¡`̀fG
 ,äGOÉ¡°ûdG  ∂∏J  »a  á«ªjOÉc’G  •hô°ûdG
 äÉ©eÉédG ¢†©H Óãe iôf ÉæfCG á°UÉNh

 IQGRh  É¡«∏Y  ¢Vôà©J  »`̀à`̀dG  á«æ«°üdG
 á«ªjOÉc’G ô«jÉ©ªdG ≥Ñ£J ’ É¡fC’ á«HôàdG
 ∑Éæg πg ÓFÉ°ùàe ,øjôëÑdG É¡Ñ∏£J »àdG
 »a  »æjôëÑdGh  »ÑæLC’G  ø«H  IGhÉ°ùe
 º«gGôHEG ÖFÉædG iCGQ ø«M »a ?ôe’G Gòg
 ≥«bóàdÉH  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  ¿G  »©«ØædG
 GójóL  ’ƒ`̀Nó`̀e  πãªj  äGOÉ`̀¡`̀°`̀û`̀dG  ≈∏Y

 .áeƒμëdG äGOGôjE’
 ≈∏Y ¢ù∏éªdG ≥aGh ôNG ÖfÉL ≈∏Y
 (ádó©ªdG  ¬à¨«°üH)  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G
 ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ø`̀e (4) IOÉ``ª``dG  π`̀jó`̀©`̀J  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG ¿Éμ°SE’G
 ÜÉÑ°SCG ô«aƒJ ¿CÉ°ûH ,Ω1976 áæ°ùd (10)
 ,á≤∏£ªdG)  :á`̀«`̀ JB’G  äÉÄØ∏d  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G
 É¡jód  ¢ù«d  »àdG  á∏eQC’Gh  ,IQƒé¡ªdGh
 ,(øjƒHC’G  áª«àj  AÉHõ©dGh ,ôãcCG  hCG  øHG

.áeƒμëdG ≈dEG ¬àdÉMEG ¢ù∏éªdG Qôbh
 ¿ƒfÉ≤H  ìGô``̀à``̀b’G  ≈`̀∏`̀Y  ≥``̀ aGh  É`̀ª`̀c
 IOÉ`̀ª`̀ dG  π`̀jó`̀©`̀à`̀H  (á`̀dó`̀©`̀ª`̀dG  ¬à¨«°üH)
 (10)  º`̀ bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG  ø`̀e  (1)
 ,¿É``̀μ``̀°``̀SE’G  ¿CÉ``̀°``̀T  »``̀a  Ω1976  á`̀æ`̀°`̀ù`̀d
 ∫ÓN  øe  IójóL  äGOGô```jEG  ï°V  ¿CÉ°ûH
 ∞∏ªdG áeóîd áMÉàªdG OQGƒªdG ∫Ó¨à°SG

.áeƒμëdG ≈dEG ¬àdÉMEG Qôbh ,»fÉμ°SE’G

πª©dG íjô°üJ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ÖfÉLC’G IOÉ¡°T ádOÉ©e •ôà°ûj ÜGƒædG ¢ù∏ée
»YÉªàL’G QGô≤à°S’G ô«aƒàd á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d IójóL äÉÄa áaÉ°VEG

»fÉμ``°SE’G ∞∏ªdG áeóîd áMÉàªdG OQGƒ``ªdG ∫Ó¨à``°SG ∫ÓN øe IójóL äGOGô``jEG ï``°V

 ¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G  ô```̀jRh  OQ  QÉ````KCG
 á`̀eRCG  ôªëdG  º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á`̀YÉ`̀b  π```̀NGO
 ÜÉ`̀ë`̀°`̀ù`̀fG É`̀¡`̀æ`̀Y è`̀à`̀f ,¢``̀ù``̀eCG
 ø`̀e ≥``̀æ``̀Yƒ``̀H ó``̀ dÉ``̀N Ö``̀FÉ``̀æ``̀ dG
 ÖFÉædG  ≥∏Y  ¿G  ó©Ña  ,á°ù∏édG
 12  ≈£îàJ  Ióe  ≥æYƒH  ódÉN
 ÜƒàμªdG ôjRƒdG OQ ≈∏Y á≤«bO
 ™jQÉ°ûªdG  ¿CÉ°ûH  ∫GDƒ`̀°`̀S  ≈∏Y
 »a  ¬à°VÉØà°SGh  ,á«fÉμ°S’G
 äÉ`̀MÉ`̀°`̀ù`̀e ¿CÉ``̀°``̀û``̀H ≥`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG π`̀cÉ`̀ °`̀û`̀eh äGó```̀Mƒ```̀dG
 AÉ`̀L ,äÉ`̀ª`̀«`̀ª`̀°`̀ü`̀à`̀dG Üƒ``̀«``̀Yh
 É≤ÑWh  ÉÑ°†à≤e  ô``̀jRƒ``̀dG  OQ
 ,Oô`̀ dÉ`̀ H »`̀Ø`̀à`̀μ`̀j ¬``̀fCÉ``̀H á`̀ë`̀FÓ`̀d
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 Oó`̀¨`̀dG ¢```̀VGô```̀eC’ á`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 IQƒîa  :…ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dGh  AÉª°üdG
 √ò``̀g á``≤``ã``H Gó````̀L Ió``̀«``̀©``̀°``̀Sh

 AÉ`̀Ñ`̀WCG ø``e Iõ`̀«`̀ª`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀î`̀æ`̀dG
 »a  è«∏îdG  »a  AÉª°üdG  Oó¨dG
 á«©ªé∏d  á°ù«FQ  ∫hCG  »HÉîàfG
 á∏MôªdG  √òg »a áaódG  IOÉ«bh
 â```bh π````̀X »`````̀ ah á```̀Lô```̀ë```̀dG
 .IOó©àªdG  É¡JÉjóëàH  áëFÉédG
 AÉÑWCG øe Iõ«ªàªdG áÑîædG √òg
 ¬`̀Lƒ`̀dG º``̀g ,AÉ`̀ª`̀ °`̀ü`̀ dG Oó``̀¨``̀dG
 á«aGôàM’G  …ó``jC’Gh  …ô°ûÑdG
 AÉª°üdG Oó¨dG ¢VGôeCG ÖW »a
 øe ±’B’G  äGô°ûY ¢ùªJ »àdG
 Éæà≤£æe  »a  É kjƒæ°S  ≈°VôªdG
 ôÑY  PEG  ,»`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG  »`̀a
 π«°UƒJ  ∫hÉëf  á«©ªédG  √òg
 »`̀Ñ`̀£`̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ∞``jô``©``Jh
 ,ájôjô°ùdG  äGQƒ£àdG  çóMCÉH
 ∂ÄdhCG  IÉ«Mh  áë°U  ø«°ùëàd
 äÉHGô£°VG  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG

 .…ôμ°ùdGh AÉª°üdG Oó¨dG
 ¢ù∏ée  ájƒ°†Y  º°†Jh  
 è«∏îdG  ∫hO  øe  áÑîf  IQGOE’G
 ,ídÉ°üdG  ∞°Sƒj  .O  :ø`̀e  π`̀c
 »∏Y  .O  ,»`̀æ`̀¡`̀é`̀dG  ô`̀°`̀UÉ`̀f  .O
 .O  ,ó`̀¡`̀dG  ¥QÉ``̀W  .O  ,…ôª©ªdG
 »fÉªgódG ódÉN .O ,ø«°ùM ΩÉFh
 ôeÉK  .O  h  »æ¡édG  »`̀LÉ`̀f  .O

 .…óæaCG QÉ°ûH .O h ≈°ù«©dG
 IQGOE’G  ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh
 ¿ƒ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG AÉ``̀°``̀†``̀YC’G º``̀g
 øe Iõ«ªe áÑîf ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 øjòdG  AÉª°üdG  OóZ  …QÉ°ûà°SG
 AÉ``°``†``YC’G á``ë``F’ ø`̀ª`̀°`̀V ø``̀e

 :º¡æe ,ø«°ù°SDƒªdG

 »∏Y  .O  ,¿ƒ°ùM  óªMCG  .O
 ,»fóªdG  ¥GRôdG  óÑY  .O  ,π«∏N
 ºdÉ°S  .O  ,»°Vƒ©dG  á«ëàa  .O
 .O  ,»`̀fGô`̀gõ`̀dG  »∏Y  .O  ,á«°ûH
 ,ôÑ°ùdG ∫Éjôa .O ,äÉ≤jôY ≈æe
 Oƒªëe  .O  ,»°Sƒ«L  ø«eCG  .O
 AÉHEG .O ,»∏©dG ájOÉf .O ,»YQõdG
 ,ø«æ°ùM  óªëe  .O  ,øjôjõ©dG
 óªëe  .O  ,»`̀Ñ`̀©`̀μ`̀dG  á©ªL  .O
 O  ,»fÉª«∏°S  ¢VÉjQ  .O  ,»μªd
 ø«°ùM .O ,≥∏©dG ø°ùëªdG óÑY
 .O ,»°ù«FôdG »∏Y .O ,…ó©°ùdG

 .ø«°ù«£ØdG ¬∏dG óÑY
 »`̀g á``̀ «``̀©``̀ª``̀é``̀ dG ó````̀©````̀Jh
 ,è«∏îdG »a Ió«MƒdG á°ù°SDƒªdG
 ájƒæ°S  äGQhO  Ωó≤à°S  »`̀à`̀dG
 iƒà°ùe  ≈∏Y  ,IOƒ`̀é`̀dG  á«dÉY
 AGô`̀ Ñ`̀N á`̀cQÉ`̀ °`̀ û`̀ª`̀ Hh »`̀ª`̀ dÉ`̀Y
 ∞«≤ãJh  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀d  ,ø`̀«`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y
 ∫Éée  »a  ø«HQóàªdG  AÉ`̀Ñ`̀WC’G
 RÉ«àLG  ≈`̀∏`̀Y  AÉ`̀ª`̀°`̀ü`̀dG  Oó`̀¨`̀ dG
 ¢ü°üîàdGh OQƒÑdG  äÉfÉëàeG
 .…ôμ°ùdGh  AÉª°üdG  Oó¨dG  »a
 ÖW  á°SQÉªªH  »≤Jôf  ,É`̀ k©`̀ª`̀a
 IOÉaE’ ájôjô°ùdG AÉª°üdG Oó¨dG
 áë°Uh  Ió`̀M  ≈∏Y  ¢†jôe  πc
 á«©ªédG  âæ∏YCG  Éªc  .Éæ©ªàée
 …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG É`̀gô`̀ª`̀ JDƒ`̀e ¥Ó````̀WEG
 áægGôdG  ±hô¶∏d  Gô¶f  …òdGh
 áÑîf ácQÉ°ûªHh É«Fôe ¿ƒμ«°S
 ∫hO  øe  ø«Kóëàe  øe  Iõ«ªe
 ¥ô°ûdGh  è«∏îdG  øeh  á«ªdÉY

.§°ShC’G

…ôμ°ùdGh AÉª°üdG Oó¨dG ¢VGôeC’ á«é«∏îdG á«©ªé∏d É°ù«FQ ó«°ùdG øjô°ùf ø««©J

.ó«°ùdG øjô°ùf .O |
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 (áæ°S  36)  …ƒ`̀«`̀°`̀SBG  ±ô`̀à`̀YG
 ¿CG  ó©H  øμ°ùdG  »`̀a  ¬≤jó°U  πà≤H
 ™e  ¬fƒîj  á«ë°†dG  ¿CG  ∞°ûàcG
 øY  É¡«∏Y  ±ô`̀©`̀J  »`̀à`̀dG  ¬à≤jó°U
 ,äGƒæ°S 5 òæe z∑ƒÑ°ù«ØdG{ ≥jôW
 äOhCG  äÉæ©W  Ió`̀Y  ¬`̀«`̀dEG  ¬`̀Lh  PEG
 ócCÉJ  ¿CG  ó©Hh  ∫ÉëdG  »a  ¬JÉ«ëH
 øe ¬°ùØæH ≈≤dCG ¬≤jó°U ´ô°üe øe
 ¢Vô©J ¬fCG ’EG øμ°ùdÉH »fÉãdG QhódG
 ∫É`̀ë`̀jh ¬`̀£`̀Ñ`̀°`̀V º`̀à`̀«`̀d äÉ``̀HÉ``̀°``̀UE’
 π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh  .áªcÉëªdG  ≈``̀dEG
 á«æ©ªdG äÉ¡édG »≤∏J ≈dEG  á©bGƒdG
 ø«H  IôLÉ°ûe  ´ƒbƒH  ó«Øj  ÉZÓH
 óMCÉH OÉHÉª∏°S á≤£æe »a ø«jƒ«°SBG
 ¬LƒàdÉHh  ,∫É`̀ª`̀©`̀dG  øμ°S  »fÉÑe
 áãL  ≈∏Y  ôãY  ÆÓ`̀Ñ`̀dG  ¿É`̀μ`̀e  ≈``̀dEG
 É¡Hh  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y  IÉ≤∏e  …ƒ«°SBG
 ô¡¶dGh  Qó°üdG  »`̀a  äÉæ©W  Ió`̀Y
 ôãY  Éªc  ,¬JÉ«ëH  äOhCG  É¡fCG  ø«ÑJ
 ¬Hh  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y  ≈≤∏e  ô`̀NBG  ≈∏Y
 øe  ¬Wƒ≤°S  áé«àf  äÉHÉ°UEG  Ió`̀Y

.»fÉãdG QhódG
 äÉ```̀jô```̀ë```̀à```̀dG AGô````````̀LEÉ````````̀ Hh
 ø«ÑJ  Oƒ`̀¡`̀°`̀û`̀dG  ≈```̀dEG  ´É`̀ª`̀à`̀ °`̀S’Gh
 »a  Éjƒ°S  ¿Óª©j  ø«ª¡àªdG  ¿CG
 ¿Éæ£≤j  Éª¡fCGh  äÉcô°ûdG  ió``MEG
 Ö°ûf  PEG  ,ø«JQhÉée  ø«àaôZ  »a
 Iô«NC’G äÉYÉ°ùdG »a Éª¡æ«H QÉé°T
 ,áªjôédÉH ≈¡àfGh á©bƒdG Ωƒj øe
 Éª¡aôZ øe ∫Éª©dG »bÉH êôN å«M

 »a ÉbQÉZ ¬«∏Y »æéªdG ≈∏Y Ghôã©a
 ¢`̀VQC’G  ≈∏Y  ≈≤∏e  ô``̀NB’Gh  ¬FÉeO
 ≈dEG ¬∏≤f ºJh äÉHÉ°UE’G ¢†©H ¬Hh
 º¡àªdG ™e ≥«≤ëàdÉHh .≈Ø°ûà°ùªdG
 ô°†M ¬fCG ÉØ«°†e ,á©bGƒdÉH ±ôàYG
 10 ø`̀e ô`̀ã`̀cCG ò`̀æ`̀e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ≈``̀ dEG
 ä’hÉ≤e ácô°T »a πª©jh äGƒæ°S
 πª©dG »a ¬∏«eR ¬«∏Y »æéªdG ¿CGh
 òæe  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  ¬`̀≤`̀jó`̀°`̀Uh

 ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,äGƒæ°S  3  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG
 ¿CG Iô`̀«`̀NC’G á``fhB’G »a ß`̀M’ ¬`̀fCG
 Gô«ãc  ∞JÉ¡dG  »a  çóëàj  ¬≤jó°U
 É¡fCÉH  √ôÑNCÉa  ¬Kóëj  øªY  ¬dCÉ°ùa
 z∑ƒÑ°ù«ØdG{ ôÑY É¡«∏Y ±ô©J IÉàa
 áaô¨dG  ¬«∏Y  π`̀NO  ΩÉ`̀jCÉ`̀H  Égó©Hh
 É¡fCG  ∞°ûàcÉa  IÉàØdG  äƒ°U  ™ª°ùa
 5  òæe  É¡«∏Y  ±ô©J  »àdG  ¬à≤jó°U

.á«ØWÉY ábÓY Éª¡æ«Hh äGƒæ°S
 ¿CG  ∞`̀ °`̀û`̀à`̀cG  ¬````̀fCG  ±É```̀°```̀VCGh
 ¬à≤jó°U ≈∏Y ±ô©J ¬«∏Y »æéªdG
 ¬ëæªj ¿Éc …òdG ¬ØJÉg ≥jôW øY
 ,¬dÓN  øe  çóëà∏d  ¬«∏Y  »æéª∏d
 ∞`̀ JÉ`̀¡`̀ dG Oƒ````̀Lh π`̀ ¨`̀ à`̀ °`̀SG å``«``M
 ó©H  ,¬à≤jó°U  ≈∏Y  ±ô`̀©`̀Jh  ¬©e
 »æéªdG øe Ö∏W á©bGƒdG ±É°ûàcG
 ™e å`̀jó`̀ë`̀dG ø``̀Y ∞`̀ bƒ`̀à`̀dG ¬`̀«`̀∏`̀Y
 Ö°ûfh ¢†aQ ô«NC’G ¿CG  ’EG  IÉàØdG
 »a ÉªgOƒLh ∫ÓN QÉé°T Éª¡æ«H

.áaô¨dG
 ’EG áaô¨dG QOÉZ »fÉédG ¿EG ºK

 »æéªdG ≈dEG ¬LƒJh Éæ«μ°S òNCG ¬fCG
 Ió`̀Y ¬`̀æ`̀©`̀Wh ∞`̀∏`̀î`̀ dG ø``̀e ¬`̀«`̀∏`̀Y
 ≈dEG √Qó°U »a ºK √ô¡X »a äÉæ©W
 ºdÓ°S  øe  ¬«∏Y  »æéªdG  §≤°S  ¿CG
 ócCÉJ  ¿CG  ó©H  ¬`̀fCG  ÉØ«°†e  ,≈æÑªdG
 ±ƒîdÉH  ô©°T  ¬≤jó°U  IÉ``ah  ø`̀e
 äGƒ£N IóY ∞∏îdG  ≈dEG  ™LGôJh
 º∏°ùdG  Qƒ`̀°`̀S  ≈``̀dEG  π`̀°`̀Uh  ¿CG  ≈``̀dEG
 »fÉãdG  Qhó`̀dG  øe  ¬°ùØæH  ≈≤dCG  ºK
 äóæ°SCG  .äÉHÉ°UE’G  ∂∏àd  ¢Vô©Jh
 ô`̀jGô`̀Ñ`̀a 8 »`̀ a ¬```̀fCG ¬`̀ «`̀ dEG á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG
 πàb áª°UÉ©dG á¶aÉëe øeCG IôFGóH
 ¬«dEG  ¬Lh  ¿CÉH  ¬«∏Y  »æéªdG  GóªY
 »a  ø«μ°S  á£°SGƒH  äÉæ©W  Ió`̀Y
 Gó°UÉb  √ó°ùL  øe  ábôØàe  AÉëfCG
 ¬H çó`̀MCGh ¬`̀MhQ ¥É`̀gREG ∂dP øe
 ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G
 ≈∏Y  ¬JÉ«ëH  äOhCG  »àdGh  »Ñ£dG
 Éª«a  ,äÉ≤«≤ëàdÉH  ø«ÑªdG  ƒëædG
 ≈dEG á«°†≤dG π«LCÉJ áªμëªdG äQôb

.¢SQÉe 17 á°ù∏L

πàb áªjôL ≈dEG Oƒ≤J zÉjó«e ∫É«°Tƒ°ùdG{ áfÉ«N

 ∑ƒÑ°ù«ØdG ôÑY É¡«∏Y Éaô©J IÉàa Ö°ùH ¬≤jó°U ø©£j …ƒ«°SBG

..QÉæjO ø«jÓe 6 áª«≤H

 É``¡à°üM  º``«∏°ùJ  á``jQÉªãà°SG  á``cô°T  ΩGõ``dEG
êQÉ``îJ á``«bÉØJG ó``©H ¢``UÉN ≈``Ø°ûà°ùe ≈``dEG

 á«fóªdG  É`̀«`̀∏`̀©`̀dG  ±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’G  áªμëe  äó```̀jCG
 ió`̀ME’  É¡à°üM  º«∏°ùJ  á°UÉN  ácô°T  ΩGõ`̀ dEG  ºμM
 ø«jÓe  6  áª«≤H  Qó≤ªdG  ¢UÉîdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ≈``̀dEG  É`̀¡`̀à`̀°`̀ü`̀M º`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀J  â`̀°`̀†`̀aQ ¿CG  ó`̀©`̀H  ,QÉ``̀æ``̀jO
 ¿CGh ,É¡Ñ«°üf πeÉc º∏°ùàJ ºd É¡fCG ºYõH ≈Ø°ûà°ùªdG
 ’óH QÉæjO ¿ƒ«∏e 25 ≈Ø°ûà°ùª∏d »dÉªLE’G ôjó≤àdG

 .QÉæjO ¿ƒ«∏e 18 øe
 ≈Ø°ûà°ùªdG π«ch ™aóªdG ìÓ°U »eÉëªdG ∫Ébh
 êQÉîJ á«bÉØJG äôLCGh ,áªgÉ°ùe ácô°T ¬à∏cƒe ¿EG
 ájQÉªãà°S’G  ácô°ûdG  º¡°SCG  AGô°T  ≈∏Y  ,É¡àØ°üH
 º««≤J  º``̀Jh  zº`̀¡`̀°`̀S  ∞```̀dCG  600{  á`̀¨`̀dÉ`̀Ñ`̀dGh  É`̀¡`̀jó`̀d
 »dÉªLEÉH  á°ü°üîàe  á°ù°SDƒe  ø`̀e  ≈Ø°ûà°ùªdG
 ácô°ûdG  Ö«°üf  íÑ°ü«d  QÉ``æ``jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  18^3
 â©aO å«M ,QÉæjO ø«jÓe 6 »dGƒM É¡«∏Y ≈YóªdG
 Iô«NC’G ó¡©J πHÉ≤e ácô°û∏d áª«≤dG ∂∏J ≈Ø°ûà°ùªdG
 ’  Ióe  ∫ÓN  º¡°SC’G  πjƒëJ  QGô`̀bEG  ≈∏Y  ™«bƒàdÉH
 º∏°ùàdG  ≈∏Y  ™«bƒàdG  ïjQÉJ  øe  Éeƒj  60  RhÉéàJ
 ≈Ø°ûà°ùªdG  âeÉ≤a  ,Égó¡©J  âØdÉN  ácô°ûdG  ¿CG  ’EG
 QGôbEG  ™«bƒJ  IQhô°†H  2020  ƒ«dƒj  »a  ÉgQGòfEÉH
 Öéà°ùJ  ºd  É¡fCG  ’EG  º¡°SC’G  øY  ∫RÉæàdÉH  ≥Kƒe
 âÑdÉWh iƒYódG ™aQ ≈dEG É¡H GóM …òdG ôeC’G ,∂dòd
 »a  ácô°ûdG  ∫Gƒ`̀eCG  ≈∏Y  »¶ØëàdG  õéëdG  ´É≤jEÉH
 PÉØfh áë°üH ºμëdGh QÉæjO ø«jÓe 6 ≠∏Ñe OhóM
 É¡ª¡°SCG  øY  É¡dRÉæàH  É¡«∏Y  ≈YóªdG  ácô°ûdG  QGôbEG
 ,2020  ôjÉæj  31  ø`̀e  GQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG  ,≈Ø°ûà°ùªdG  »`̀a
 ∂dP  π«é°ùàH  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  IQGRh  ΩGõ`̀ dEGh
 »a  É¡≤ëH  É¡XÉØàMG  ™`̀e  á«ª°SôdG  É¡JÓé°S  »`̀a
 É¡eGõàdÉH  ácô°ûdG  ∫ÓNEG  øY  ¢†jƒ©àdÉH  áÑdÉ£ªdG

.%9 ™bGƒH á«fƒfÉ≤dG IóFÉØdGh º¡°SC’G á«μ∏e π≤æH
 PÉ`̀Ø`̀fh  áë°üH  á``̀LQO  ∫hCG  áªμëe  â`̀°`̀†`̀bh
 IQGRh ΩGõdEÉHh ,º¡°SC’G  øY ó¡©àdGh º∏°ùàdG  QGôbEG

 ácô°ûdG ¿CG ’EG ,É¡JÓé°S »a ∂dP π«é°ùàH áYÉæ°üdG
 ºμëdG  ¿CG  âYOGh  ±ÉæÄà°S’ÉH  ºμëdG  ≈∏Y  âæ©W
 ¿hO øe ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 18 ≈Ø°ûà°ùªdG áª«b ôÑàYG
 ø«jÓe 7 ≠∏ÑªH Qó≤j É¡d ∑ƒ∏ªe QÉ≤Y OƒLh IÉYGôe
 25 á«dÉªLE’G ácô°ûdG áª«b ¿ƒμJ »dÉàdÉHh ,QÉæjO
 QÉæjO ø«jÓe 9 º¡°SC’G áª«b ¿ƒμJh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e
 áª«b πeÉc º∏°ùàJ ºd É¡fEG  âdÉbh ,ø«jÓe 6 ¢ù«dh

.É¡d ácƒ∏ªªdG º¡°SC’G
 ≈Ø°ûà°ùªdG π«ch ™aóªdG ìÓ°U »eÉëªdG ™aOh
 ó≤©dG  ¿CÉH  »fóªdG  ¿ƒfÉ≤dG  øe  128  IOÉªdG  ¢üæH
 π≤à°ùj ¿CG  ÉªgóMC’ Rƒéj ’h øjóbÉ©àªdG  á©jô°T
 íª°ùj  Ée  OhóM  »a  ’EG  ¬eÉμMCG  πjó©J  hCG  ¬°†≤æH
 ¬«∏Y â°üf Éeh ,¿ƒfÉ≤dG  ¬H  »°†≤j hCG  ¥ÉØJ’G ¬H
 áë°U  iƒ`̀YO  ¿CÉ`̀H  ¬°ùØf  ¿ƒfÉ≤dG  øe  49  IOÉ`̀ª`̀dG
 É¡Yô°T ’BÉe ¥É≤ëà°SG iƒYO »g ™«ÑdG ó≤Y PÉØfh
 ™æàeG  GPEG  ,»FGóàH’G  ó≤©dG  »aôW  ó`̀MC’  ¿ƒfÉ≤dG
 ó≤©dG  ΩGô```̀HEG  ø`̀Y  Qô`̀Ñ`̀e  ¿hO ø`̀e  ô```̀NB’G  ±ô`̀£`̀dG
 øY áÄ°TÉædG ¬JÉeGõàdG ò«ØæJ ≈∏Y √QÉÑLE’ »FÉ¡ædG
.»FGóàH’G ó≤©dG PÉØfh áë°üH ºμëdG Ωƒ≤jh ,ó≤©dG

 ób  áØfCÉà°ùªdG  ácô°ûdG  ¿EG  áªμëªdG  â`̀dÉ`̀bh
 º¡«dÉªLEG  ø«μ«°ûH  øªãdG  âª∏à°SGh  É¡ª¡°SCG  âYÉH
 QÉ≤©dG »a É¡à°üM º««≤J äCÉLQCGh ,QÉæjO ø«jÓe 6
 ¢VhÉØà∏d  ,Égó°V  ∞fCÉà°ùªdG  ácô°û∏d  ∑ƒ∏ªªdG
 ≥ØàªdG  ≠∏ÑªdG  É¡ª∏°ùJ  ∂`̀dP  ócDƒj  É`̀eh  ,ó©H  Éª«a
 á«FÉ°VQ  áª°ùb  ó≤Y ÉeôHCG  ób  ¿Éaô£dG  ¿Éch ,¬«∏Y
 ó≤Y  ≈∏Y  GójóL  Ójó©J  ó©j  Ée  ƒgh  QÉ≤©dG  ¿CÉ°ûH
 ¬æª°†J  …òdG  ™«ÑdG  ó≤Y  ¿ƒμj  »dÉàdÉHh  ,êQÉîàdG
 äÉeGõàdG  øe  ¬æª°†J  ÉªH  Ó≤à°ùe  Gó≤Y  ,QGô``̀bE’G
 ¢†aôH  áªμëªdG  â°†bh  ,º`̀¡`̀°`̀SC’G  á«μ∏e  π≤æH
 º¡°SC’G  º«∏°ùàH  ácô°ûdG  ΩGõ`̀dEG  ó«jCÉJh  ±ÉæÄà°S’G

 .≈Ø°ûà°ùª∏d

á«æa  äÉ``eƒ``°``SQ  ¢`̀ Vô`̀ ©`̀ e  ø`̀ °`̀ Tó`̀ j  zQhô```̀ª```̀ dG{
É«°VGôàaG å``Ñ ojh ∞«°ùdG ™``ªéªH ádhO 35 á``cQÉ°ûªH
 äÉeƒ°SôdG ¢Vô©e Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOE’G âæ°TO ,zá¶ëd »a{ á∏ªM øª°Vh 2021 QhôªdG ´ƒÑ°SCG ™e É kæeGõJ
 ∞«°ùdG  ™ªée  »a  z¥ô°ûdG  ¿GƒdCG{  …ô«dÉZ  »a  ∂dPh  ,ø««ªdÉYh  ø««æjôëH  ø««∏«μ°ûJ  ø«fÉæa  ácQÉ°ûªH  á«HÓ£dG
 á«æØdG º¡JÉMƒdh á«HÓ£dG äÉeÉ¡°SE’G RGôHEG ≈dEG ±ó¡j …òdGh ,…ƒ°SƒªdG ¢SÉÑY ¿ÉæØdG ±Gô°TEÉH ¥ôëªdG á¶aÉëªH
 º°†jh .ádhO 35 øe ø««∏ëeh ø««ªdÉY ø«fÉæa ¢TÉ≤f πëe ¿ƒμà°S »àdGh ,ájƒYƒJ ájQhôe πFÉ°SQ πªëJ »àdG
 ™bGƒdG  á«æ≤J  ≥jôW øY É¡JógÉ°ûe øμªjh á«fhôàμdEG  á°TÉ°T  ôÑY ¢Vô©J áMƒd  100h ,á«æa  áMƒd  30 ¢Vô©ªdG
 ºjƒ≤àdG  »a  áMƒd  12h  ,áμ∏ªªdG  ´QGƒ°T  ≈∏Y  á«fÓYEG  äÉMƒd  ≈∏Y  ÉYRƒe  É«æa  ÓªY  20h  ,(VR)  »°VGôàa’G

 .Qhôª∏d áeÉ©dG IQGOEÓd QOÉ°üdG …ƒæ°ùdG

QÉæjO ∞dCG 17 áª«≤H zÉfGƒéjQÉe{ ƒ∏«c 3^85 Öjô¡J •ÉÑMEG
 Ohô£dG  º°ùb{  ájƒédG  òaÉæªdG  ∑QÉªL  â£ÑMCG
 äÉeGôLƒ∏«c 3^85 »dGƒM Öjô¡J ádhÉëe zájójôÑdG
 »dGƒëH É¡àª«b Qó≤J IQóîªdG ÉfGƒéjQÉªdG IOÉe øe
 ¬∏dGóÑY  ó«ª©dG  ∂dòH  ìô°U ,»æjôëH QÉæjO  ∞dCG  17
 »côªédG  øeC’Gh ¢û«àØàdG  ΩÉY ôjóe »°ù«ÑμdG  óªM

.∑QÉªédG ¿hDƒ°ûH
 ∑QÉªédG §HÉ°V ΩÉ«b AÉæKCG ¬fCG »°ù«ÑμdG í°VhCGh
 å«M  ,É¡°†©H  »a  ¬Ñà°TG  ,ájójôÑdG  Ohô£dG  áæjÉ©ªH

 ∑QÉªédG  ¿hDƒ°ûd  ™HÉàdG  ôKC’G  ìÉæéH  áfÉ©à°S’G  ºJ
 Qƒã©dG  ºJ  ¢û«àØàdG  äGAGôLEÉH  ΩÉ«≤dG  ó©Hh  ,(K9)
 ÉgDhÉØNEG  ºJ  »àdGh  IQóîªdG  ÉfGƒéjQÉªdG  IOÉe  ≈∏Y

.Öjô¡àdG ¢Vô¨d áªμëe á≤jô£H
 ,»côªédG  ø`̀eC’Gh  ¢û«àØàdG  ΩÉ`̀Y  ôjóe  QÉ`̀°`̀TCGh
 IQGOEG  ≈`̀ dEG  áWƒÑ°†ªdG  IOÉ`̀ª`̀dG  πjƒëJ  º`̀J  ¬`̀ fCG  ≈`̀ dEG
 ádOC’Gh åMÉÑª∏d áeÉ©dG IQGOE’ÉH äGQóîªdG áëaÉμe

.IQô≤ªdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJ’ ,á«FÉæédG
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حققت عالمة كاملة يف م�ؤ�شر ريادة الأعمال.. »البنك الدويل«: 

البحرين الأعلى عربًيا يف م�شاركة املراأة بالقت�شاد

البحرين  مملكة  اأحرزت 

التقرير  يف  متقدمة  مراتب 

ب�شاأن  الدويل  للبنك  الأحدث 

وريادة  املراأة  م�ؤ�شرات  تقييم 

للعام  والقان�ن  الأعمال 

يف  اأ�شهم  ما  وه�   ،2021

ارتفاع ن�شبة م�شاركة املراأة يف 

من  ُتعد  ن�شبة  وهي   ،%45 اإىل  القت�شاد 

وفًقا  العربية  الدول  الن�شب يف  اأعلى  بني 

ملا جاء يف التقرير.

تب�اأت  البحرين  اأن  التقرير  وجاء يف 

البلدان  بني  متقدًما  م�قًعا 

بف�شل  وذلك  بامل�ؤ�شر؛ 

لتكاف�ؤ  احلك�مية  �شيا�شاتها 

اإذ  اجلن�شني،  بني  الفر�ص 

جاءت هذه امل�ؤ�شرات متزامنة 

الذي  العاملي  املراأة  ي�م  مع 

ي�افق 8 مار�ص من كل عام.

البحرين قفزة ن�عية متثلت  وحققت 

اإىل  نقطة   46.3 من  نتيجتها  ارتفاع  يف 

يف  وذلك  نقطة،   100 اأ�شل  من   55.6

العام 2021.

فاطمة �شلمان

ك�شف وزير امل�ا�شالت والت�شالت كمال بن اأحمد -ال�زير امل�شرف على �شركة ممتلكات 

القاب�شة- عن انتهاء ال�شركة من اإعداد درا�شة جدوى لإن�شاء �شركة معنية بال�شتثمار يف 

يك�ن يف  اأن  املزمع  من  ال�شركة  وتاأ�شي�ص  الدرا�شة  تنفيذ  بدء  واأن  الغذائي،  الأمن  جمال 

منت�شف العام اجلاري 2021.

امل�شاريع  تط�ير  جمال  يف  تك�ن  اأن  املزمع  من  ال�شركة  ا�شتثمارات  اأوىل  باأن  وذكر 

الزراعية بالطرق احلديثة مثل الزراعة بدون تربة والزراعة املائية وال�شتزراع ال�شمكي يف 

خمتلف حمافظات اململكة.

وقال يف رّده على �ش�ؤال برملاين باأن الهدف من تاأ�شي�ص ال�شركة رفع امل�شاهمة يف رفع 

الكتفاء الذاتي للمملكة وتعزيز الأمن الغذائي.

واأفاد ال�زير ب��شع خّطة ت��شعة لل�شركة العامة للدواجن واململ�كة بالكامل ملمتلكات، 

م�شرًيا اإىل اأن اخلّطة اجلديدة �شتتيح لل�شركة م�شاعفة طاقاتها الإنتاجية احلالية.

املجزية يف عدد  ال�شتثمارية  الفر�ص  اإيجاد  ت�شعى نح�  اأن »ممتلكات«  ال�زير  واأكد 

التعليم  ا يف قطاعات  البحرين 2030 وخ�ش��شً القطاعات والتي تتما�شى مع روؤية  من 

والتكن�ل�جيا وال�شحة.

اأوىل ا�شتثماراتها الزراعة املائية وال�شتزراع ال�شمكي.. وزير امل�ا�شالت:

�شركة حك�مية لالأمن الغذائي منت�شف العام
ت���ط����ي���ر ال����ش���ت���ث���م���ار يف ال���ت���ك���ن����ل����ج���ي���ا وال���ت���ع���ل���ي���م وال�����ش��ح��ة

 وزير املوا�صالت

العنزور والب�ن�ظة وكيالن م�شاعدان بالرتبية.. مرا�شيم ملكية:

حممد مبارك مديراً  عاماً  للمدار�س
اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  عن  �شدر 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

الدكت�ر  بتعيني  مر�ش�م  املفدى،  البالد 

ل�ش�ؤون  عاًما  مديًرا  جمعة  مبارك  حممد 

والتعليم،  الرتبية  وزارة  يف  املدار�ص 

وتعيني كفاية حبيب اأحمد العنزور وكيالً 

ولطيفة  التعليمية،  للخدمات  م�شاعًدا 

عي�شى الب�ن�ظة وكيالً م�شاعًدا للتعليم.

مر�ش�م  البالد  عاهل  عن  و�شدر 

بتعيني العميد علي حممد جا�شم الكبي�شي 

الداخلية  ب�زارة  ال�شرطة  لطريان  قائداً 

بدرجة مدير عام.

كفاية 

العنزور

لطيفة 

البونوظة

د. حممد مبارك 

تزامًنا مع �شباق الف�رم�ل وتقام يف املناطق املفت�حة

فعاليات ترفيهية يف حلبة البحرين الدولية

�شمن اأق�ى 100 تنفيذي مبنطقة ال�شرق الأو�شط

5 تنفيذيني ل�شركات بحرينية �شمن قائمة »ف�رب�س« 

عبا�ص ر�شي:

ال�شرق  »ف�رب�ص  ملجلة  ال�شن�ية  القائمة  ت�شمنت 

ال�شرق  يف  التنفيذيني  الروؤ�شاء  لأق�ى  الأو�شط« 

ل�شركات بحرينية �شمن  تنفيذيني  للعام2021، خم�شة 

اإي�شتالك  جيم�ص  الت�ايل:  على  وهم  ال�شن�ية:  قائمتها 

للنفط  القاب�شة  لل�شركة  املكلف  التنفيذي  »الرئي�ص 

للمجم�عة  التنفيذي  »الرئي�ص  اللبان  عادل  والغاز«، 

علي  املتحد«،  الأهلي  البنك  ل�شركة  املنتدب  والع�ش� 

البحرين«،  اأملني�م  ل�شركة  التنفيذي  »الرئي�ص  البقايل 

بتلك�  ملجم�عة  التنفيذي  »الرئي�ص  فينرت  ميكيل 

لبنك  التنفيذي  »الرئي�ص  كري�شت�ف  لالت�شالت« وجان 

البحرين ال�طني«.

اأبرز  الدولية  البحرين  حلبة  اأعلنت 

جلماهري  املقدمة  الرتفيهية  فعالياتها 

يف  وذلك   ،1  - الف�رم�ل  �شباق  وحمبي 

على  تقام  التي  الرتفيهية  الف�رم�ل1  قرية 

هام�ص ا�شت�شافة �شباق الف�رم�ل -1  جائزة 

 ،2021 اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

وذلك نهاية هذا ال�شهر، وحتديًدا من 26 حتى 

28 مار�ص اجلاري.

قرية  يف  الرتفيهية  الفعاليات  واأبرز 

العمالقة،  الدوارة  العجلة  هي  الف�رم�ل 

العمالقة.  والأرج�حة  الك�نغا،  ولعبة 

يف  تقام  الرتفيهية  الفعاليات  هذه  وجميع 

منطقة مفت�حة بالكامل.

جيم�س اإي�صتالكجان كري�صتوفعادل اللبان علي البقايلميكيل فينرت

العجلة الدوارة العمالقة

08

04

02

10 19

تخفيف تكد�س 

15 األف عامل يف املنامة
ال�زراء   جمل�ص  لت�جيهات  تنفيًذا 

برئا�شة �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص 

ال�زراء، با�شتمرار متابعة تطبيق الق�انني 

مبا  العمال  م�شاكن  تنظيم  من  تعزز  التي 

قام  كافة،  املجتمع  اأفراد  �شالمة  يحفظ 

خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  ه�شام  ال�شيخ 

لفرق  ميدانية  بزيارة  العا�شمة،  حمافظ 

العددية  الكثافة  بتخفيف  املعنية  العمل 

وذلك  امل�شرتك،  اجلماعي  ال�شكن  مباين  يف 

جائحة  من  للحد  ال�طنية  اجله�د  �شمن 

ك�رونا.

فرق  جه�د  اأن  ه�شام،  ال�شيخ  واأ�شار 

عن  اأثمرت  امل�شرتكة،  امليدانية  العمل 

ب�اقع  املخالفة  املباين  التكد�ص يف  تخفيف 

15356 عامالً يف و�شط املنامة. 

رئي�س »حق�قية الن�اب«: القناة القطرية فتحت اأب�ابها للمرتزقة 

ا�شتهداف »اجلزيرة« للبحرين يعك�س ن�ايا قطر اخلبيثة

حمرر ال�ش�ؤون املحلية

الإدانات  ت�ا�شلت 

وال�شعبية  الربملانية 

قناة  به  تق�م  ملا  والأهلية 

من  القطرية  اجلزيرة 

ا�شتهداف ممنهج لأمن مملكة 

البحرين وا�شتقرارها؛ عرب ا�شتمرار بث التقارير 

امل�شللة واملغل�طة والتي تهدف اىل اإثارة الفتنة 

يعك�ص  اإمنا  ذلك  اأن  م�ؤكدين  الف��شى؛  ون�شر 

الن�ايا القطرية اخلبيثة جتاه البحرين واأهلها. 

الن�شان  حق�ق  جلنة  رئي�ص  واأعرب 

ا�شتنكاره  عن  البناي  عمار  الن�اب  مبجل�ص 

ال�شتهداف  ال�شديد ل�شتمرار قناة اجلزيرة يف 

اأدارت  القناة  هذه  باأن  وقال  للبحرين؛  املبا�شر 

اململكة  لجنازات  ظهرها 

الإن�شان،  حق�ق  مبجال 

الإعالمي  منربها  وفتحت 

اأمام املرتزقة ورعاة الإرهاب 

الأر�شية  لهم  وهياأت 

ل�شتهداف  الإعالمية 

على  عالوة  البحرين، 

جتاهلها التام وال�شريح للم�شاحلة اخلليجية 

واتفاق العال، وه� ما يعك�ص متاًما خبث وكذب 

واإرهاب اجلزيرة الإعالمي.

واعترب نادي اخلريجني يف بيان له ان ما 

رخي�ص  ا�شتهداف  القطرية  اجلزيرة  به  تق�م 

الأكاذيب  ن�شر  عرب  البحرين  ململكة  وبائ�ص 

منها  يراد  التي  واملمار�شات  والفرتاءات 

تق�ي�ص الأمن الداخلي.
07 07
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د. مريزا و�سركة »�سفري« 

يبحثان اال�ستثمار يف الطاقة املتجددة

عقد الدكتور عبداحل�سني بن علي مريزا 

اجتماعا  امل�ستدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س 

امل�ستوى  رفيع  وفد  مع  بعد  عن  افرتا�سيا 

 Yanal Jallad من �سركة »�سفري« برئا�سة

املدير   Francois Ganneau وح�سور 

مدير  اخلطيب  وعدنان  لل�سركة  التنفيذي 

يف  اخت�سا�سية  �سركة  وهي  املبيعات، 

الطاقة املتجددة تاأ�س�ست ب�سراكة مع �سركة 

جمالت  يف  الرائدة  العاملية   Total Solar
الطاقة املتجددة و�سركة Altaqaa »الطاقة« 

الرائدة يف جمالت اإنتاج وتوزيع الطاقة.

مريزا  الدكتور  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

بالوفد، م�سيدا بالإ�سهامات الهامة لل�سركتني 

امل�ساريع  يف   Altaqaaو  Total Solar
حول  الدول  خمتلف  يف  الكربى  العاملية 

التي  اخلربات  ر�سيد  ومبجمل  العامل، 

اكت�سبتها ال�سركتني على مدى ع�سر �سنوات 

كثفت من خاللها تركيزها على اأهم م�ساريع 

هذه  ومثمنا  املنطقة،  يف  املتجددة  الطاقة 

اخلربات التناف�سية التي مت جمعها لإن�ساء 

اأعلى  تقدمي  على  للعمل  »�سفري«  �سركة 

يف  املعايري  واأف�سل  اخلدمة  م�ستويات 

املتجددة،  الطاقة  وتوزيع  اإنتاج  م�ساريع 

بالإ�سافة اإىل الأثر املهم الذي تعود به مثل 

ال�ستثمارات  ت�سجيع  على  ال�سراكات  هذه 

يف م�ساريع الطاقة املتجددة. 

اللقاء  خالل  مريزا  الدكتور  قدم  كما 

التي  الإجنازات  حول  للوفد  مرئيا  عر�سا 

وكفاءة  املتجددة  الطاقة  قطاع  يف  حتققت 

قطعته  الذي  الكبري  وال�سوط  الطاقة 

اململكة يف حتقيق الأهداف الوطنية للطاقة 

يرتجم  ما  وهو  الطاقة،  وكفاءة  املتجددة 

اهتمام القيادة الر�سيدة حفظهم اهلل ورعاهم 

النظيفة  الطاقة  من  ال�ستفادة  بت�سجيع 

وتفعيل ا�ستخداماتها من اأجل تعزيز مبادئ 

التنمية ال�ساملة.

م�سيدة بزيارة ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء للريا�ض.. زينل:

التعاون الثنائي مع ال�سعودية يخطو خطوات متقدمة

زيارة ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء انعكا�ض لروابط را�سخة وعالقات تاريخية.. ال�سالح:

ال�سعودية عمق تاريخي وا�سرتاتيجي لالأمتني العربية واالإ�سالمي

عبداهلل  بنت  فوزية  اأ�سادت 

زينل رئي�س جمل�س النواب بزيارة 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

اململكة  اإىل  الوزراء،  رئي�س جمل�س 

ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية 

التاريخية  العالقات  لعمق  تاأكيدا 

الثنائي  للتكامل  وتعزيزا  الوطيدة 

لل�سراكة  وجت�سيدا  الرفيع، 

وتر�سيخا  املتميزة،  ال�سرتاتيجية 

بني  العميق  الأخوي  للرتابط 

قيادتي و�سعبي البلدين ال�سقيقني، 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

خادم  واأخيه  املفدى،  البالد  عاهل 

احلرمني ال�سريفني امللك �سلمان بن 

اململكة  ملك  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

الأخوي  اللقاء  اأن  اإىل  واأ�سارت 

الأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

اأخيه  مع  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل 

باململكة  الدفاع  وزير  الوزراء 

اأكد  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية 

الثابت  البحرين  مملكة  موقف 

العربية  اململكة  مع  والرا�سخ 

املتوا�سل  والت�سامن  ال�سعودية، 

يف  جلهودها  امل�ستمر  والدعم 

الإرهابية  الهجمات  مواجهة 

احلوثي  جماعة  بها  تقوم  التي 

اإيران،  من  املدعومة  الإرهابية 

العربية  اململكة  اأن  وباعتبار 

ال�سعودية هي العمق ال�سرتاتيجي 

العربي  والعامل  البحرين  ململكة 

القيادي  ودورها  والإ�سالمي، 

والريادي يف �سمان اأمن وا�ستقرار 

املنطقة والقت�ساد العاملي.

التعاون  اأن م�سرية  واأو�سحت 

ال�سعودي  البحريني  الثنائي 

متقدمة،  خطوات  تخطو  امل�سرتك 

نحو املزيد من الإجنازات والنتائج 

الإيجابية املتطورة، بف�سل الرعاية 

والتوجيهات  ال�سامية  امللكية 

ال�سقيقني،  البلدين  لقيادة  الرفيعة 

التن�سيق  جمل�س  وجهود 

ال�سعودي البحريني برئا�سة وليي 

الت�ساور  لتعزيز  البلدين،  عهد 

والتن�سيق والعمل على الدفع قدًما 

ما  والبناء على  الثنائي،  بالتعاون 

للروؤى  وفًقا  منجزات  من  حتقق 

البلدين  جتمع  التي  امل�سرتكة 

�سالح  يف  ي�سب  ومبا  ال�سقيقني، 

وخري البلدين وال�سعبني ال�سقيقني.

العربية  اململكة  اأمن  اأن  واأكدت 

يتجزاأ  ل  جزء  ال�سقيقة  ال�سعودية 

واأن  البحرين،  مملكة  اأمن  من 

جهود التنمية والتعاون وال�سراكة 

املجالت  كافة  يف  ال�سرتاتيجية 

بني  وامل�ستويات  والقطاعات 

منوذجا  ت�سكل  ال�سقيقني  البلدين 

الثنائي،  التكامل  ومتميزا يف  رائدا 

واأن العالقات البحرينية ال�سعودية 

هي حمل فخر واعتزاز من اجلميع، 

عليها،  وحمافظني  بها  متم�سكني 

اأعماق  يف  وثابتة  را�سخة  وهي 

املواقف  عرب  امل�سرتك،  التاريخ 

اأ�س�سها  التي  والأ�سيلة  امل�سرفة 

الآباء،  عليها  ووا�سل  الأجداد، 

اأجل  من  اجلميع  عليها  و�سي�ستمر 

امل�ستقبل الزاهر للبلدين وال�سعبني 

ال�سقيقني.

ال�سالح  �سالح  بن  علي  اأكد 

زيارة  اأن  ال�سورى  جمل�س  رئي�س 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

اململكة  اإىل  الوزراء،  رئي�س جمل�س 

انعكا�ًسا  ال�سعودية، متّثل  العربية 

وعالقات  را�سخة،  اأخوية  لروابط 

بني  ومتجذرة  وطيدة  تاريخية 

الكربى  و�سقيقتها  البحرين  مملكة 

معرًبا  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

عن كبري العتزاز وعظيم الفخر مبا 

ت�سهده اململكتان ال�سقيقتان من مناء 

وازدهار، وتعاون م�سرتك يف �ستى 

احلكيمة  القيادة  بف�سل  املجالت، 

حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

واأخيه  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

�سعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان 

ال�سعودية،  العربية  اململكة  عاهل 

حفظه اهلل ورعاه.

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  وبنّي 

البحرين  مملكة  يربط  ما  اأنَّ 

من  ال�سعودية  العربية  باململكة 

والأخوة  واملحبة  املودة  و�سائج 

والتقارب  التالحم  جت�ّسد  املتينة 

وال�سعبني  البلدين  قيادتي  بني 

ال�سقيقني، موؤكًدا اأن زيارة �سمو ويل 

اإىل  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

للزيارات  امتداًدا  متثل  ال�سعودية 

املتبادلة، واملباحثات امل�ستمرة بني 

البلدين يف كل ما �ساأنه الدفع مبزيد 

والتكامل  والتما�سك  الوحدة  من 

الثنائي.

واأ�ساد رئي�س جمل�س ال�سورى 

باللقاء الأخوي الذي جمع �ساحب 

بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

ال�سمو  و�ساحب  الوزراء،  جمل�س 

بن  �سلمان  بن  حممد  الأمري  امللكي 

العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

العربية  اململكة  يف  الدفاع  وزير 

التاأكيد  مت  ما  مثمًنا  ال�سعودية، 

الدعم  ملوا�سلة  اللقاء  خالل  عليه 

وامل�ساندة لتنفيذ الروؤى والتطلعات 

امل�سرتكة بني البحرين وال�سعودية.

البحرين  مملكة  اأنَّ  وذكر 

العربية  اململكة  الكربى  و�سقيقتها 

ثابتة  ال�سعودية تخطوان خطوات 

لتعزيز الأوا�سر امل�سرتكة، واإيجاد 

م�سارات جديدة ومتقدمة من العمل 

الثنائي، مثنًيا على العمل الدوؤوب 

التن�سيق  جمل�س  به  يقوم  الذي 

ال�سعودي البحريني برئا�سة وليي 

ال�سقيقتني،  اململكتني  يف  العهد 

اآفاق  لفتح  املتوا�سة  واجلهود 

كل  يف  والتعاون  للتن�سيق  اأرحب 

ومكانة  رفعة  تعزيز  �ساأنه  من  ما 

اململكتني و�سعبيهما العزيزين.

رئي�س جمل�س ال�شورى

رئي�س جمل�س النواب

الدكت��ور �س��ريف �س��عداهلل، الرئي���س 

هيل��ث  كيم��ز  ملجموع��ة  التنفي��ذي 

تد�س��ن  خل��ف  الر�ؤي��ة  ي�س��تعر�س 

اجلدي��د  هيل��ث  كيم��ز  م�ست�س��فى 

�يحدثن��ا ع��ن حر���س جمموع��ة كيم��ز 

هيل��ث عل��ى توف��ر الرعاي��ة ال�سحّي��ة 

متن��ا�ل  يف  باأ�س��عار  البحري��ن  يف 

اجلمي��ع. 

 م�ا ه�ي مكانة م�شت�ش�فى كيم�ز هيلث 

كون�ه ج�زءاً م�ن جمموع�ة كيم�ز هيل�ث يف 

البحرين؟ 

م�ست�س��فى  تد�س��ن  م��ع  �س��ريف:  د. 

كيم��ز هيل��ث، اأ�سبح��ت جمموع��ة كيم��ز 

هيل��ث اأك��ر مق��ّدم للرعاي��ة ال�سحّي��ة 

البحري��ن،  يف  اخلا���س  القط��اع  يف 

�اأربع��ة  م�ست�س��فين  ت�س��م  حي��ث 

مراك��ز �سحّي��ة �ه��ي: م�ست�س��فى ر�يال 

البحري��ن، �م�ست�س��فى كيم��ز هيل��ث، 

�مرك��ز ر�ي��ال البحري��ن الطب��ي )قريًبا 

�مرك��ز  �س��ار/اجلنبية(،  منطق��ة  يف 

كيم��ز هيل��ث الطب��ي الكائ��ن يف منطق��ة 

اأم احل�س��م، �املح��رق، �ع�س��كر.

م��ن خ��ال موؤ�س�س��اتنا الطبّي��ة اجلديدة، 

ن�س��عى ِلأن نوف��ر خدم��ات متنوع��ة 

�عل��ى  التخ�س�س��ات  خمتل��ف  م��ن 

اأي��دي فري��ق طب��ي خمت���س خلدم��ة 

كاف��ة املواطن��ن �املقيم��ن يف مملك��ة 

البحري��ن.

هدفن��ا يف جمموع��ة كيم��ز هيل��ث ه��و 

توف��ر �سل�س��لة م��ن اخلدم��ات الت��ي 

تلب��ي خمتل��ف احتياج��ات املر�س��ى، 

ال�سحّي��ة  الرعاي��ة  ذل��ك  يف  مب��ا 

الأ�لّي��ة �اجلراح��ة �خدم��ات التاأهي��ل، 

�خدم��ات الرعاي��ة الطبّي��ة املنزلي��ة.

ال�ذي �ش�يقدمه م�شت�ش�فى كيم�ز   م�ا 

هيل�ث؟

د. �س��ريف: �س��يقدم م�ست�س��فى كيم��ز 

هيل��ث رعاي��ة طبّي��ة ذات ج��ودة عالي��ة 

باأ�س��عار منا�س��بة. كم��ا اأن��ه �س��يوا�سل 

عمل��ه يف اإج��راء العملي��ات اجلراحي��ة 

الازم��ة �رعاي��ة املر�س��ى املقيم��ن يف 

امل�ست�س��فى يف فرع��ه الكائ��ن يف منطق��ة 

اأم احل�س��م. �نح��ن عل��ى ثق��ة تام��ة ب��اأن 

املراف��ق اجلدي��دة �مواق��ف ال�س��يارات 

الوا�س��عة �ست�س��اهم يف توف��ر جترب��ة 

مثالّي��ة ملر�س��ى �ز�ار م�ست�س��فى كيم��ز 

هيل��ث.

كيم��ز  جمموع��ة  �ش��اهمت  كي��ف   

وب��اء  لتف�ش��ي  الت�ش��ّدي  يف  هيل��ث 

م��ع  )كوفي��د-19(  كورون��ا  فريو���س 

الطب��ي؟ الوطن��ي  الفري��ق 

د. �س��ريف: تعا�ن��ت جمموع��ة كيم��ز 

هيل��ث م��ع الفري��ق الوطن��ي الطب��ي 

ملكافح��ة فر����س كور�ن��ا من��ذ بداي��ة 

ظه��ور الوب��اء. كم��ا كان م�ست�س��فى كيمز 

هيل��ث املن�س��اأة اخلا�س��ة الوحي��دة الت��ي 

قّدم��ت رعاي��ة طبّي��ة ملر�س��ى فر����س 

كور�ن��ا املقيم��ن يف امل�ست�س��فى، حي��ث 

بل��غ ع��دد املر�س��ى 459 مري���س حت��ى 

نهاي��ة �س��هر اأكتوب��ر م��ن الع��ام 2020. 

ق��ّدم ه��ذه الرعاي��ة فري��ق خمت���س 

املدرب��ن  �املمر�س��ات  الأطب��اء  م��ن 

اللذي��ن كان��وا يف ال�سف��وف الأمامي��ة 

يف ا�س��تقبال املر�س��ى �اإمت��ام اإج��راءات 

اإقامته��م يف امل�ست�س��فى. �حر�سن��ا يف 

جمي��ع موؤ�س�س��اتنا الطبي��ة عل��ى اتب��اع 

الإج��راءات �التداب��ر ال�سحّي��ة الوقائية 

ع��ر التن�س��يق �التع��ا�ن امل�س��تمر م��ع 

الفري��ق الوطن��ي الطب��ي.

 م�اذا ع�ن مرك�ز كيم�ز هيل�ث الطب�ي 

الكائ�ن يف منطق�ة اأم احل�ش�م؟

د. �س��ريف: �س��يوا�سل مرك��ز كيمز هيلث 

الطب��ي العم��ل كون��ه مركز طب��ي ُمعتمد 

م��ن قب��ل هيئ��ة تنظي��م �س��وق العم��ل. 

كم��ا �س��يتم الإع��ان قريًب��ا ع��ن املزي��د 

��ا  م��ن اخلدم��ات، ��سي�س��هد املرك��ز اأي�سً

عملي��ة جتدي��د ملرافق��ه حي��ث اأن��ه يق��دم 

خدمات��ه من��ذ 15 عاًم��ا، ذل��ك بالإ�ساف��ة 

اإىل تو�س��عة ال�سيدلي��ة املوج��ودة حالًيا.

 ماه��ي التغي��ريات اجلدي��دة املتوقع��ة 

هيل��ث  كيم��ز  عالم��ة  ا�ش��تحداث  بع��د 

التجاري��ة؟

د. �س��ريف: حظي��ت جمموع��ة كيم��ز 

هيل��ث ب�س��معة طّيب��ة ل�س��نوات عدي��دة 

مِل��ا قدمت��ه م��ن خدم��ات ذات ج��ودة 

�اأ�س��عار منا�س��بة يف جم��ال  عالي��ة 

الرعاي��ة ال�سحّي��ة. �بع��د عقدي��ن م��ن 

تق��دمي اخلدم��ات املُتفاني��ة، كان لب��د من 

تطوي��ر عامتن��ا التجاري��ة �اإعطائه��ا 

ا�س��ًما �مظه��ًرا �فل�س��فًة جدي��دة. 

كم��ا اأنن��ا نلت��زم بتق��دمي �عدن��ا »عام��ة 

جتاري��ة �اح��دة. جترب��ة �اح��دة« يف 

كاف��ة مراكزن��ا الطبّي��ة يف الهن��د �د�ل 

اخللي��ج، م��ن اأج��ل توحي��د عر��سن��ا 

�خدماتن��ا. 

بالن�س��بة لهوّيتن��ا اجلدي��دة، ف��اإن كل 

�س��هم يف ال�س��عار ميث��ل �اح��دة م��ن 

التعاط��ف  �ه��ي:  الأ�سا�س��ية  ِقيمن��ا 

�الأ�س��عار املنا�س��بة �الأخ��اق �اجلودة 

�التمي��ز �ال�س��فافية �البت��كار �الثق��ة.

�كم��ا ه��و مو�س��ح م��ن خ��ال ال�س��عار، 

ف��اإن الأ�س��هم الثماني��ة ت�س��ر نح��و 

املرك��ز �ه��و ب��د�ره ميث��ل املر�س��ى 

كونه��م حم��ور اهتمامن��ا. �اأخ��راً، يرمز 

الل��ون الأحم��ر يف ال�س��عار اإىل الق��وة، 

�الع��زم، �ال�س��غف ل��دى فري��ق كيم��ز 

هيل��ث الطب��ي يف �س��بيل خدم��ة املر�سى 

ب�س��كل اأف�س��ل.

الو�ش��ع  ح��ول  راأي��ك  ه��و  م��ا   

ب�ش��بب  البحري��ن  مملك��ة  يف  ال�شح��ي 

كورون��ا؟ فريو���س  جائح��ة 

د. �س��ريف: اأ�د اأ�لً اأن اأ�س��يد بجه��ود 

ال�سح��ة  البحريني��ة ��زارة  القي��ادة 

امله��ن  لتنظي��م  الوطني��ة  �الهيئ��ة 

م��ن  احل��د  ال�سحّي��ة يف  �اخلدم��ات 

انت�س��ار فر����س كور�ن��ا، �ذل��ك م��ن 

�الناج��ع  ال�س��ليم  التطبي��ق  خ��ال 

لإج��راءات الأم��ن �ال�س��امة يف املجتمع.

��ا اأن مملك��ة  م��ن اجلدي��ر بالذك��ر اأي�سً

البحري��ن متّي��زت بكونه��ا اأك��ر ال��د�ل 

اإج��راًء لفح���س كور�ن��ا عاملي��اً )ل��كل 

يعك���س  مم��ا  ن�س��مة(،   100،000

اهتم��ام حكوم��ة البحري��ن �التزامه��ا 

ب�سح��ة مواطنيه��ا.

الو�س��ع  اإىل  �نظ��ًرا  قدًم��ا،  للم�س��ي 

م��ن  املزي��د  نتوق��ع  حالًي��ا،  ال�س��ائد 

الجتماع��ي  التباع��د  عل��ى  الرتكي��ز 

�ارت��داء كمام��ات الوج��ه يف الف��رتة 

القادم��ة.

الو�ش���ع  اإىل  تنظ���رون  كي���ف   

الإ�شاب���ة  ح���الت  لزي���ادة  احل���ايل 

البحري���ن؟  يف  كوفي���د-19  بفريو����س 

م���اذا �ش���تكون ن�شيحت���ك للمواطن���ن؟

د.�س��ريف: ميك��ن اأن تع��زى الزي��ادة 

يف ح��الت كوفي��د19 يف البحري��ن اإىل 

اأ�س��باب متع��ددة �ميكنن��ا ال�س��تمرار يف 

توق��ع مث��ل ه��ذه التقلب��ات يف الأ�س��هر 

املقبل��ة. �س��تكون مكافح��ة كوفي��د19 

جه��د تعا�ين م�س��تمر. ��سعت �س��لطات 

البحري��ن اإط��اًرا متيًن��ا لاحتياط��ات 

الت��ي يج��ب اتباعه��ا. تق��ع عل��ى عاتقن��ا 

م�س��وؤ�لية اللت��زام باللوائ��ح �الأنظمة. 

للم�س��ي قدًم��ا، اأ�د م��ن اجلمي��ع دع��م 

حمل��ة التطعي��م اجلاري��ة، �تطعي��م 

اأنف�س��نا يف اأ�س��رع �ق��ت ممك��ن. ليه��م 

اللق��اح ال��ذي تتنا�ل��ه، م��ن امله��م اأن يتم 

تطعيم��ك. 

 م��ا التغي��ريات املتوق��ع حدوثه��ا يف 

جائح��ة  بع��د  ال�شحيّ��ة  الرعاي��ة  قط��اع 

كورون��ا؟ فريو���س 

د. �س��ريف: لق��د �س��هدنا بالفع��ل ازدي��اًدا 

ملحوًظ��ا يف تقبُّ��ل ا�س��تخدام خدم��ات 

ال�ست�س��ارة الطبّي��ة ع��ن ُبع��د خ��ال 

ف��رتة تف�س��ي جائح��ة فر����س كور�نا، 

�م��ن املتوق��ع اأن يتط��ور ه��ذا املج��ال 

ب�س��كل اأك��ر يف امل�س��تقبل. 

جمي��ع  اأن  ه��و  ذل��ك  م��ن  الأه��م 

عل��ى  �س��تعمل  الطبي��ة  املوؤ�س�س��ات 

توف��ر خدم��ة ال�ست�س��ارة الطبّي��ة ع��ن 

ُبع��د م��ن خ��ال ا�س��تحداث عي��ادات 

اإلكرت�ني��ة، �ذل��ك به��دف الو�س��ول اإىل 

اأك��ر �س��ريحة ممكن��ة م��ن املجتم��ع.

�م��ن جانبن��ا، �س��اهمنا يف دع��م ه��ذه 

ر�ي��ال  مرك��ز  خ��ال  م��ن  املب��ادرة 

الطب��ي يف اجلنبّية/�س��ار. البحري��ن 

 ما هي الر�شالة التي تود اأن توجهها 

للمجتمع؟

�ب�سح��ٍة  اآمن��ن  ابق��وا  �س��ريف:  د. 

جّي��دة. 

�ل تن�س��وا اتب��اع توجيه��ات اجله��ات 

الر�س��مية حلماي��ة اأنف�س��كم.

م�شـتـ�شـفـى كـيـمـز هيـلـث

خـدمـات ذات جـودة عـالـيـة بـاأ�شـعـار مـنا�شـبـة

الدكتور �شريف �شعداهلل

خالل ا�ستقبالها ال�سفري الياباين.. ال�سيخة رنا:

حر�ض على تنمية العالقات الثنائية مع اليابان

بن  عي�سى  بنت  رنا  ال�سيخة  ا�ستقبلت 

اخلارجية،  وزارة  وكيل  خليفة،  اآل  دعيج 

يوم اأم�س، هيديكي اإيتو، �سفري اليابان لدى 

مملكة البحرين.

اخلارجية  وزارة  وكيل  ورحبت 

بال�سفري الياباين، م�سيدة بعالقات ال�سداقة 

والتعاون الوثيقة التي جتمع بني البحرين 

وتقدم  تطور  من  به  متتاز  وما  واليابان 

مملكة  حر�س  موؤكدة  املجالت،  �ستى  يف 

العالقات  بهذه  قدًما  امل�سي  على  البحرين 

الثنائية بني البلدين ال�سديقني اإىل م�ستويات 

اأرحب من التعاون والتن�سيق امل�سرتك.
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تخفيف تكّد�س 15 األف عامل يف املنامة ومعاينة 1835 مبنى 

»العا�سمة« تنفذ اأكرب حملة ميدانية لتخفيف كثافة ال�سكن اجلماعي
برئا�سة  املوقر،  الوزراء  جمل�س  لتوجيهات  تنفيًذا 

خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

متابعة  با�ستمرار  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد،  ويل 

تطبيق القوانني التي تعزز من تنظيم م�ساكن العمال مبا 

بن  ه�سام  ال�سيخ  قام  كافة،  املجتمع  اأفراد  �سالمة  يحفظ 

بزيارة  العا�سمة،  اآل خليفة حمافظ حمافظة  عبدالرحمن 

العددية  الكثافة  بتخفيف  املعنية  العمل  لفرق  ميدانية 

عملها  �سري  ملتابعة  امل�سرتك،  اجلماعي  ال�سكن  مباين  يف 

للحد من جائحة  الوطنية  عن كثب، وذلك �سمن اجلهود 

كورونا.

باإ�سادة  واعتزازه  فخره  بالغ  عن  املحافظ،  واأعرب 

به  ت�سطلع  الذي  الكبري  بالدور  املوقر  الوزراء  جمل�س 

امل�ساكن  على  والتدقيق  الرقابة  بحمالت  املعنية  اجلهات 

التزامها  من  للتاأكد  للعمال  العمل  اأ�سحاب  يوفرها  التي 

والعمل  الوقائية،  والتدابري  وال�سالمة  الأمن  باإجراءات 

امل�ساكن مبا ي�سهم  التنظيمية لهذه  الإجراءات  اتخاذ  على 

يف احلد من انت�سار فريو�س كورونا، موؤكًدا اأن توجيهات 

�ساحب ال�سمو امللكي، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

املزيد من اجلهود لالنتهاء من حملة  الدافع لبذل  تعطينا 

اأقرب  العمال يف  �سكن  مناطق  العددية يف  الكثافة  تقليل 

وقت ممكن.

واأ�ساد املحافظ بتوجيهات ومتابعة الفريق اأول ال�سيخ 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية للجهود الرامية 

�سكنهم،  مناطق  يف  الأجنبية  العمالة  كثافة  لتخفيف 

نائب  فيها  رافقه  التي  امليدانية،  زيارته  خالل  مو�سحا، 

العا�سمة،  حمافظة  �سرطة  مديرية  عام  مدير  املحافظ، 

اأمانة  عام  ومدير  العا�سمة،  اأمانة  جمل�س  ورئي�س 

العا�سمة، اأن جهود فرق العمل امليدانية امل�سرتكة، اأثمرت 

 15356 بواقع  املخالفة  املباين  يف  التكد�س  تخفيف  عن 

عامال يف و�سط املنامة حتى اليوم.

واأ�ساف اأن حمافظة العا�سمة، تنفذ اأكرب حملة ميدانية 

لتخفيف كثافة ال�سكن اجلماعي امل�سرتك، حيث ا�ستطاعت 

بالتعاون والتن�سيق مع اأمانة العا�سمة ومديرية ال�سرطة، 

الك�سف على 1835 مبنى، ومت قطع التيار الكهربائي عن 

1259 مبنى خمالف، واإرجاع الكهرباء اإىل 1211 مبنى 

بعد تعديل اأو�ساعها، وو�سلت ن�سبة املباين التي مت تعديل 

اأو�ساعها اإىل 66% من املجموع الكلي بعد تخفيف الكثافة 

اأن املحافظة، انتهت من هذه املباين  اإىل  ال�سكانية، م�سرًيا 

يف فرتة قيا�سية بلغت 189 يوَم عمل، الأمر الذي يعترب 

اإجناًزا تفخر بتحقيقه املحافظة.

واأكد حمافظ العا�سمة، حر�س املحافظة على موا�سلة 

تفتي�س املباين التي مت تعديل اأو�ساعها للتاأكد من التزامها 

لل�سكن  املنظمة  القوانني  يف  عليها  املن�سو�س  باملعايري 

امل�سرتك، ومن توافر ا�سرتاطات ال�سحة والأمن وال�سالمة 

ال�سابقة،  والتجاوزات  للمخالفات  عودتها  عدم  ل�سمان 

معرًبا عن �سكره وتقديره للفرق املعنية بتخفيف الكثافة 

الفرتة  كبرية يف  من جمهودات  بذلوه  ما  على  املباين  يف 

املا�سية.

اتخاذ  يف  التهاون  عدم  اأهمية  على  املحافظ  و�سّدد 

الإجراءات القانونية حيال اأ�سحاب مباين ال�سكن اجلماعي 

كامل  يتحملون  املالك،  اأن  اإىل  لفًتا  املخالفة،  امل�سرتك 

مطالًبا  بالقاطنني،  يلحق  قد  �سرر  اأي  عن  امل�سوؤولية 

والعمل  اأو�ساعها  ت�سحيح  ب�سرعة  املباين  هذه  اأ�سحاب 

على تقليل كثافة العمالة يف تلك املباين حفاًظا على �سالمة 

اأفرادها، وذلك �سمن الإجراءات املتخذة لتنظيم اآلية ال�سكن 

اجلماعي امل�سرتك التي يقوم بها فريق العمل.

 حمافظ اجلنوبية: ا�ستمرار احلمالت على 

الور�س للتاأكد من التزامها با�سرتاطات ال�سالمة

اجتماع ثنائي بني »اأ�سحاب املوؤ�س�سات

 ال�سحية« و»تنظيم املهن ال�سحية«

تراأ�س ال�سيخ خليفة بن علي بن خليفة 

اآل خليفة حمافظ  اجلنوبية، اجتماع اللجنة 

تقنية  عرب   2021 لعام  الثالث  الأمنية 

الت�سال املرئي »عن ُبعد«، بح�سور عي�سى 

من  وعدد  املحافظ،  نائب  الدو�سري  ثامر 

ال�سباط من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة 

الداخلية.

م�سيًدا  باحل�سور،  املحافظ  ورّحب 

توجيهات  تنفيذ  يف  الأمنية  اللجنة  بدور 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ 

الداخلية، عرب تر�سيخ دعائم الأمن وتعزيز 

التعاون  املجتمعية من خالل  ال�سراكة  مبداأ 

والتن�سيق امل�ستمرين بني املحافظة وخمتلف 

الأمن  يدعم  ما  كل  يف  الأمنية  الأجهزة 

وال�ستقرار وال�سالمة لكافة اأفراد املجتمع.

قّدمه  مرئًيا  ا  عر�سً املحافظ  تابع  وقد 

املدين  الدفاع  مركز  رئي�س  اخلان  حممد 

الذي  احلريق  م�ستجدات  حول  بالرفاع 

راأ�س  منطقة  يف  امل�ستودعات  باأحد  اندلع 

من  عدد  اإخماده  من  متكن  والذي  زويد، 

املدين  للدفاع  العامة  الإدارة  واأفراد  �سباط 

ال�ستجابة  ب�سرعة  يف وقت قيا�سي، م�سيداً 

واجلاهزية الأمنية التي يتمتع بها منت�سبو 

واجلهود  املدين،  للدفاع  العامة  الإدارة 

حلوادث  امل�سرتك  التن�سيق  يف  املبذولة 

با�ستمرار  ال�سدد  هذا  يف  موجهاً  احلريق، 

التزام  من  للتاأكد  الور�س  لتفقد  احلمالت 

احلماية  ا�سرتاطات  بتطبيق  اأ�سحابها 

وال�سالمة.

لالإدارة  �سامل  عر�س  على  اطلع  كما 

مدير  الدو�سري  عادل  قّدمه  للمرور  العامة 

حول  املرورية،  واملراقبة  العمليات  اإدارة 

للمرور  العامة  الإدارة  تبذلها  التي  اجلهود 

املرورية والتخفيف من  ال�سالمة  يف تعزيز 

باملحافظة  الطرق  الزدحامات على خمتلف 

املرافق  وكذلك  البحرين  خليج  ك�سارع 

وذلك  املحافظة،  مناطق  كافة  يف  احليوية 

تلبية لحتياجات املواطنني، مبيًنا موا�سلة 

اجلهود من اأجل احلفاظ على �سالمة جميع 

م�ستخدمي الطريق.

خديجة العرادي:

املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  جمعية  عقدت 

ال�سحية اخلا�سة اجتماعاً مع مرمي اجلالهمة 

لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

تقنية  عرب  وذلك  ال�سحية،  واخلدمات  املهن 

تنظيم  قرار  ملناق�سة  الفرتا�سية  الت�سال 

الأجهزة الطبية اجلديدة.

عن  الجتماع  خالل  اجلالهمة  وك�سفت 

بتنظيم  يتعلق  مبا  »نهرا«  خطة  تفا�سيل 

تراخي�س  ت�سمل  والتي  الطبية،  الأجهزة 

وال�سيانة،  والرقابة  والأ�ستخدام  الأ�سترياد 

تهدف  التي  التنظيمية  الأمور  من  وغريها 

من�ساآت  اأداء  فعالية  وزيادة  املر�سى  حلماية 

الرعاية ال�سحية، واأجابت اجلالهمة واملهند�سة 

ندى ال�سايغ على ا�ستف�سارات اأع�ساء جمل�س 

اإدارة اجلمعية حول امل�ستجدات وا�ستف�سارات 

الأجهزة  تنظيم  بخ�سو�س  اجلمعية  اع�ساء 

»نهرا«  عقد  على  الطرفان  اتفق  كما  الطبية. 

ندوة افرتا�سية لأع�ساء اجلمعية الراغبني يف 

طريق  عن  مبا�سرة  الطبية  الأجهزة  ا�سترياد 

مل�ساعدتهم  حملي  وكيل  بدون  موؤ�س�ساتهم 

املرئي  الجتماع  وح�سر  ال�سدد،  هذا  يف 

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  »نهرا«  جانب  من 

الهند�سية  ال�سالمه  م�ست�سار  ال�سايغ  وندى 

مراقبة  ق�سم  مهند�سني  اىل جانب  الهيئة،  يف 

الأجهزة الطبية، ومن جانب جمعية اأ�سحاب 

ال�سحية اخلا�سة كل من: ح�سني  املوؤ�س�سات 

وعبدالرحمن  الإدارة،  جمل�س  رئي�س  املري 

الغريب نائب الرئي�س، وحممد العنزور اأمني 

املايل،  الأمني  ال�سلوم  واأحمد  العام،  ال�سر 

اأع�ساء  معريف  وحنان  كمال،  عبداهلل  وجالل 

جمل�س الإدارة.

قرار من  قد �سدر  اأنه  اإىل  الإ�سارة  جتدر 

بت�سجيل  موؤخًرا  لل�سحة  الأعلى  املجل�س 

املوؤ�س�سات  خمتلف  يف  الطبية  الأجهزة 

تاريخ  وحتديد  ال�سحية  وامل�ست�سفيات 

لالأجهزة  ر�سوم  لكل جهاز وتعيني  �سالحية 

ا�سحاب  قبل  من  عديدة  ت�ساوؤلت  اثار  مما 

املوؤ�س�سات ال�سحية اخلا�س، وقد عرب الكثري 

القرار وما  منهم عن تخوفهم من تبعات هذا 

ممكن ان يوؤول اليه احلال من �سيطرة �سركات 

ووكالت الأجهزة الطبية على اأ�سعار الأجهزة 

وتكلفة �سيانتها الدورية.

عمار اأحمد البناي 

ا خلف جاللة امللك.. نادي اخلريجني: موؤكًدا وقوفه �سًفّ

ا�ستهداف »اجلزيرة« القطرية للبحرين رخي�س وبائ�س 

 من خالل قناة اجلزيرة امل�سمومة باأطروحاتها.. النائب البناي:

نرف�س الهجوم ال�سافر التي تتعّر�س له البحرين من اإرهابيني باخلارج

اللظي: قطر جمّرد اأداة وردود اأفعالها العدوانية غطاء لف�سلها

له  تتعّر�س  ما  اخلريجني  نادي  ا�ستنكر 

وبائ�س  رخي�س  ا�ستهداف  من  البحرين  مملكة 

القطري  للنظام  اململوكة  قناة اجلزيرة  قبل  من 

واأكاذيب  وافرتاءات  مدمرة  �سموم  بث  من 

الداخلي  الأمن  تقوي�س  منها  يراد  وممار�سات 

ململكتنا الغالية واإثارة الفتنة بني اأفراد املجتمع 

بكافة مكوناته.

بالدور  امياًنا  اأنه  بيان  يف  النادي  واأكد 

اخلريجني  نادي  به  ي�سطلع  الذي  الوطني 

بدعم كافة الق�سايا الوطنية التي مت�س مملكتنا 

الغالية، وذلك بالوقوف �سفاً واحداً وراء قيادتنا 

الر�سيدة التي نكن لها كل التاأييد والولء، ممثلًة 

بح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفه، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

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

تتطلب  التي  واملنعطفات  والق�سايا  املواقف  كل 

وذلك  وامل�ساندة  والتاأييد  الدعم  جميعاً  منا 

الغالية  الر�سيدة ومملكتنا  ولًء ووفاًء لقيادتنا 

فاإن النادي ي�ستنكر ما تتعر�س له مملكتنا من 

ا�ستهداف رخي�س وبائ�س من قبل قناة اجلزيرة 

مدمرة  �سموم  بث  من  القطري  للنظام  اململوكة 

منها  يراد  وممار�سات  واأكاذيب  وافرتاءات 

واإثارة  الغالية  ململكتنا  الداخلي  الأمن  تقوي�س 

الفتنة بني اأفراد املجتمع بكافة مكوناته.

من  تتطلب  املمار�سات  ان هذه  النادي  واكد 

ومنظمات  الأبي  البحريني  ال�سعب  اأفراد  كافة 

الأر�س  هذه  على  املقيمني  وكل  املدين  املجتمع 

به  يقوم  ما  جتاه  حازماً  موقفاً  اتخاذ  الطيبة 

اخلبيثة جتاه مملكتنا.  وقناته  القطري  النظام 

لقد ك�سفت قناة الفتنة هذه عن اأهدافها الجرامية 

ونواياها اخلبيثة منذ تاأ�سي�سها واإىل يومنا هذا 

اخلليجية  اللحمة  تدمري  حماولة  يف  و�ستظل 

والعربية مادامت هذه القناة، ومن يقف وراءها، 

م�ستمرة يف غيها واإجرامها جتاه اأ�سقائها.

م�سيًفا انه بالرغم من املوؤامرات التي حتيكها 

هذه القناة �سد مملكتنا، اإل اأن البحرين بقيادتها 

ال�سلبة و�سعبها الواعي والويف لقيادته واأر�سه 

يدفعها  من  وعلى  عليها  ع�سية  و�ستظل  كانت 

وحماولتها  الإجرامية  املمار�سات  بهذه  للقيام 

بني  الطائفية  الفرقة  بث  وامل�ستميتة يف  القذرة 

اأفراد ال�سعب وتدمري جمتمعنا البحريني الآمن 

واملتاآلف والواعي.

واملتميزة  العظيمة  الإجنازات  ان  موؤكدة 

التي حققتها مملكتنا الغالية على كافة ال�سعد 

كحقوق  الب�سرية  بالتنمية  املتعلقة  واملجالت 

الإن�سان واخلدمات ال�سحية والتعليم والإ�سكان 

الأ�سرة وتر�سيخ  املراأة وقانون  و�سمان حقوق 

قيم الت�سامح والتعاي�س بني الأديان اإ�سافًة اإىل 

كثري من اخلدمات والت�سريعات التي تعزز من 

مكانة املواطنني وكل من يعي�س على هذه الأر�س 

الطيبة، هي خري رد على افرتاءات واأكاذيب هذه 

القناة اخلبيثة. 

منوهة اإىل اأن ما تبثه هذه القناة من اأكاذيب 

وافرتاءات من خالل اأفراد باعوا اأنف�سهم لل�سيطان 

اأجل  من  اأنف�سهم  وا�سرتخ�سوا  وطنهم  وخانوا 

حفنة من املال �سوف يكون م�سريهم عبيداً يف 

�سوق النخا�سة بعد اأن ينتهي دورهم الإجرامي 

الرخي�س �سد وطنهم الذي اأنعم عليهم.

واختتم النادي باأن البحرين، بوحدة �سعبها 

الأبي والواعي والويف وحبه لقيادته الر�سيدة، 

يف  منيعاً  و�سداً  احل�سني  احل�سن  تكون  �سوف 

�سيادتها  ومن  منها  النيل  يريد  من  كل  وجه 

وا�ستقرارها وقيادتها.

البناي  اأحمد  عمار  النائب  اأكد 

رئي�س جلنة النوعية الدائمة حلقوق 

ال�سوؤون  جلنة  ع�سو  الإن�سان 

الوطني  والأمن  والدفاع  اخلارجية 

مبجل�س النواب، اأن مملكة البحرين 

حقوق  مببادئ  العمل  يف  ما�سية 

من  املواطن،  دور  وتعزيز  الإن�سان 

احلقوقية  الإجنازات  م�سرية  خالل 

وفق  اململكة  حققتها  التي  امل�سّرفة 

التي  الرا�سخة  الوطنية  الثوابت 

�ساحب  ح�سرة  قواعدها  اأر�سى 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة عاهل البالد املفدى.

واأكد البناي رف�سه التام للهجوم 

مملكة  له  تتعّر�س  التي  ال�سافر 

البحرين مبلف حقوق الإن�سان والتي 

تقوده اجلماعات الرهابية اخلارجة 

عن القانون، من خالل قناة اجلزيرة 

القطرية امل�سمومه باأطروحاتها، من 

وا�ستهدافها  امل�ستمر  هجومها  خالل 

خالل  عملت  اإذ  البحرين،  ململكة 

العوام املا�سية على توجيه اأ�سهمها 

امل�سمومه واخلبيثة جتاه البحرين، 

متجاهله جميع الجنازات احلقوقية 

واحلقائق الوا�سحة والثابتة للعامل 

اأجمع.

اجلزيرة  قناة  اأن  واأ�ساف 

لإجنازات  ظهرها  اأدارت  القطرية 

الإن�سان،  حقوق  مبجال  اململكة 

اأمام  الإعالمي  منربها  وفتحت 

وهّياأت  الإرهاب  ورعاة  املرتزقة 

ل�ستهداف  الإعالمية  الأر�سية  لهم 

البحرين، عالوة على جتاهلها التام 

اخلليجية  للم�ساحلة  وال�سريح 

واتفاق الُعال، وهو ما يعك�س متاًما 

اجلزيرة  واإرهاب  وكذب  خبث 

الإعالمي.

مملكة  اأن  اإىل  البناي  ولفت 

و�سعبها  قيادتها  بتكاتف  البحرين 

الأ�سيل، �ستبقى ع�سية على اأجندة 

يقف  ومن  القطرية  اجلزيرة  قناة 

حيث  وخونة،  مرتزقة  من  وراءها 

مازالت البحرين ما�سية يف اأحرتام 

التنوع والإن�ساف وامل�ساواة، بغ�س 

والدين  والعرق  اللون  عن  النظر 

واجلن�س والراأي ال�سيا�سي اأوالأ�سل 

الإجتماعي، وذلك من منطلق احلفاظ 

على كرامة الإن�سان واحرتام حقوقه، 

واللتزام بحمايته، دون تفريق بني 

مواطن اأو مقيم.

تعقيًبا على التقارير الإعالمية القطرية جتاه 

املنامة  مركز  قال  واملمنهجة،  البحرين  مملكة 

مل�سلحة  اأداة  جمرد  قطر  اأن  الإن�سان  حلقوق 

بتقرير  جمدًدا  علينا  تطل  وكعادتها  حلفائها، 

اعتربتها  طاملا  التي  البحرين  مملكة  �سد  معاٍد 

الرغم  على  منه  النيل  ت�ستطيع  ل  التي  عدّوها 

الُعال وتعّهدها بتنفيذ  اتفاق  من ت�سديقها على 

البنود املتفق عليها ظًنّا منها باأنها تذاكت على 

جريانها دون تقدير للفر�سة التي منحت لها رغم 

اأفعالها العدوانية التي اقرتفتها يف حق وحدة 

الدم وامل�سري.

دينا  املحامية  �سّرحت  ال�سياق  هذا  يف 

الإن�سان  حلقوق  املنامة  مركز  رئي�س  اللظي 

باأنه كان من الأجدر على قناة اجلزيرة التابعة 

حالة  عن  كتاب  حول  تنتج  اأن  قطر  دولة  اإىل 

مب�ساهمة  القطرية  وال�سجون  الإن�سان  حقوق 

من املنظمات احلقوقية القطرية اأن ُوجدت، بدلً 

من الت�سويق لكتيب قدمي الإ�سدار ل ي�سمو اإىل 

ملحكومني  مزيفة  اآراء  بجمع  الإ�سدارات  مرتبة 

وماأجورين �سيا�سيني عملوا �سد وطنهم جمرد 

ونحن  العدالة،  من  وهاربة  جمرمة  اأ�سخا�س 

واملراقبني  املتابعني  من  كنا  حقوقية  كجهة 

زمن طويل حول  منذ  الإن�سان  لأو�ساع حقوق 

التقارير  الكثري من  القطرية ولدينا  النتهاكات 

عن حالت النتهاك احلقوقية املوجودة يف قطر، 

وقد كانت لنا العديد من املطالبات التي وّجهناها 

الإ�سالحي  والتدخل  للوقوف  الدويل  للمجتمع 

الأ�سعدة،  كافة  على  قطر  دولة  حتتاجه  التي 

من  اجلن�سية  �سحب  بني  ما  تتنوع  والتي 

املواطنني القطريني، ل�سيما، املعار�سني للنظام، 

قطر  �سيا�سة  يناه�سون  الذين  القبائل،  واأبناء 

وعدميي  اللجوء  طالبي  اإىل  اإ�سافة  الإرهابية، 

لالإ�ساءة  الذين ظلوا عر�سة  والن�ساء  اجلن�سية 

رغم القوانني واللوائح اجلديدة التي تهدف اإىل 

حماية احلقوق ب�سكل اأف�سل، ومل يقت�سر الأمر 

على ذلك، بل ميتد اإىل العمالة الوافدة.
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كمالياً  اإجراء  لي�س  للمخالطني  ال�صحي  العزل 

واختيارًيا، بل هو جزء من منظومة حماية املجتمع، 

فال ينبغي التهاون فيه واإخفاء اأمر املخالطة.

تغطية #اجلزيرة القطرية لعمليات #احلوثي وباحتفائية 

يجعلهم  #ال�صعودية  لتهديد  قيادييهم  اأحد  وا�صت�صافتهم 

#ال�صعودية  اأمن  وا�صتهداف  الإرهابية  لعملياتهم  داعمني 

توفري الغطاءالإعالمي ومنرب لإرهابيني هو متكني لهم وم�صاركة 

يف دعم عملياتهم ونق�س لعهود مل يجف حربها بعد #القوات_اجلوية_امللكية_

ال�صعودية.
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الن�شحاب  على  ب�نابرت  نابلي�ن  اإرغام   -  1814

من »معركة لون« يف فرن�شا.

 1906 - بريطانيا تنزل البارجة املدرعة البحرية 

احلربية اإىل البحر يف ميناء ب�رت�شم�ث، وهي البارجة 

التي كانت اأول �شفينة يف العامل يف ذلك ال�قت مزودة 

اأكرب  ال�قت  ذلك  يف  كانت  كما  ت�ربينية،  مبحركات 

�شفينة يف العامل، حيث كان وزنها ح�ايل 18 األف طن.

 1910 - اإلغاء الرق يف ال�شني.

 1996 - اأمري الك�يت ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح 

ورئي�ص فنلندا مارتي اأهتي�شاآري يفتتحان برج التحرير 

يف مدينة الك�يت.

على  ي�افق  الفرن�شي  الن�اب  جمل�ص   -  2004  

م�شروع قرار يحظر ارتداء احلجاب اأو اأي رم�ز دينية 

اأخرى يف املدار�ص وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية.

»حلم« يعيد كويتي 

مفقود منذ ربع قرن �إىل �أهله

عاد م�اطن ك�يتي اإىل اأهله بعدما ُفقد قبل 25 عاماً 

يف ال�ليات املتحدة الأمريكية التي ذهب اإليها للدرا�شة 

وذلك بف�شل حلم مع فنان راحل.

الق�شة الغريبة ن�شرتها �شحيفة »املجل�ص« الك�يتية، 

على ل�شان م�اطن ك�يتي يدعى جا�شم حممد، ابن �شقيق 

ح�شن الفيلكاوي، املفق�د يف اأمريكا منذ ربع قرن.

مغادرته  بعد   1996 منذ  العم  اأخبار  وانقطعت 

الك�يت متجهاً اإىل اأمريكا، بهدف درا�شة اللغة الإجنليزية، 

اأي خرب  تلقي  اأو  العث�ر عليه  يتم  ال�قت مل  ومنذ ذلك 

�ش�تي:  ت�شجيل  يف  الفيلكاوي  �شقيق  ابن  وقال  منه. 

من  ت�يرت  يف  ح�شابي  على  ر�شالة  اأيام   5 قبل  »تلقينا 

�شخ�ص زعم اأنه عمي ح�شن، وبعد عدة ات�شالت تاأكدنا 

اأن املر�شل عمي ح�شن ولي�ص �شخ�شا اآخر«.

اأفقده  اأمريكا  يف  حلادث  تعر�ص  العم  اأن  وات�شح 

ا�شتعاد  �شقيقه،  ابن  وبح�شب  اأنه  الأغرب،  الذاكرة. 

ذاكرته اإثر روؤيته الفنان م�شاري البالم الذي تربطه به 

على  بالبحث  فقام  وفاته.  ليلة  حلم  يف  قدمية  �شداقة 

ت�يرت وتتبع ح�شاب م�شاري البالم )ت�يف يف 25 فرباير 

راآه يف  الذي  نف�شه  بالي�م  ت�يف  باأنه  ليتفاجاأ  املا�شي( 

احللم، لي�شتعيد ذاكرته بعدها.

ولحقاً متكن العم من العث�ر على وثائقه واأوراقه 

الثب�تية وقدمها لل�شفارة الك�يتية.

يف �أثناء قيام �ضابط �جلمارك مبعاينة �لطرود �لربيدية

�إحباط تهريب 3.85 كيلوجر�م من مادة »�ملاريجو�نا«
اأفاد العميد عبداهلل حمد الكبي�شي مدير عام التفتي�ص والأمن اجلمركي ب�ش�ؤون اجلمارك باأن �شباط جمارك املنافذ اجل�ية »ق�شم الطرود 

الربيدية« متكن�ا من اإحباط حماولة تهريب ح�ايل 3.85 كيل�جرام من مادة املاريج�انا املخدرة، تقدر قيمتها بح�ايل 17 األف دينار 

بحريني.

التابع  الأثر  اإذ مت ال�شتعانة بجناح  اأثناء قيام �شابط اجلمارك مبعاينة الطرود الربيدية، ا�شتبه يف بع�شها،  اأنه يف  واأو�شح 

ل�ش�ؤون اجلمارك )K9(، وبعد القيام باإجراءات التفتي�ص مت العث�ر على مادة املاريج�انا املخدرة التي مت اإخفاوؤها بطريقة حمكمة 

لغر�ص التهريب.

للمباحث  العامة  بالإدارة  املخدرات  مكافحة  اإدارة  اإىل  امل�شب�طة  املادة  اإىل حت�يل  اجلمركي  والأمن  التفتي�ص  عام  مدير  واأ�شار 

والأدلة اجلنائية، لتخاذ الإجراءات القان�نية املقررة.

ا�صتعانت النجمة اأنغام خالل اأغنيتها اجلديدة »هو نف�س ال�صوق«، والتي �صّورتها على طريقة الفيديو كليب، ب�صور عدد من 

الفنانني والفنانات الراحلني والذين اأثروا احلياة الفنية بالكثري من الأعمال الناجحة وكان لهم اأثر كبري يف وجدان جمهورهم.

ولفتت اأنغام الأنظار خالل الكليب ب�صبب تاأثرها بكلمات الأغنية مما ت�صبب يف نزول دموعها كما ظهرت اأثناء �صريها اأمام حائط 

معلّق عليه عدة �صور لهوؤلء الفنانني كان اأبرزهم، الفنان حممود يا�صني، الفنان عزت العاليلي، الفنانة رجاء اجلداوى، الفنانة 

�صويكار، املخرج وحيد حامد، املو�صيقار عمار ال�صريعى، الفنانة ماجدة، الفنان اأحمد زكى، وغريهم.

بعــد �ملقابلـــة �لناريـــة.. كيــف ردت �لعائلـــة �ملالكــة �لربيطانيــة؟
النارية  الت�شريحات  بعد 

التي  بالعن�شرية  والتهامات 

ال�شابقة  الأمريكية  املمثلة  اأطلقتها 

الأمري  وزوجها  ماركل،  ميغان 

الإعالمية  مع  لقاء  خالل  هاري، 

العائلة  قررت  وينفري،  اأوبرا 

ال�شمت  التزام  الربيطانية  املالكة 

دون اأن تتخذ اأي رد فعل ر�شمي.

التلفزي�نية  املقابلة  واأثارت 

التي اأجرتها وينفري مع الزوجني، 

املالكة  العائلة  ت�شهدها  اأزمة  اأكرب 

والدة  ديانا،  الأمرية  وفاة  منذ 

عندما   ،1997 عام  هاري، 

امللكة  بقيادة  العائلة  تعر�شت 

نطاق  على  لنتقادات  اإليزابيث 

وا�شع لتاأخرها يف التعليق.

التي  املقابلة  يف  هاري  وقال 

ا�شتمرت �شاعتني، وبثتها يف بادئ 

الأمر قناة »�شي.بي.اإ�ص« الأمريكية 

وريث  والده  اإن  الأحد،  م�شاء 

العر�ص الأمري ت�شارلز »خذله«.

ت�شارلز  الأمري  �شحفي  و�شاأل 

تطعيم  مركز  من  خروجه  لدى 

يف  راأيه  عن  لندن  يف  بكني�شة 

ونظر  ت�شارلز  فت�قف  املقابلة، 

دون  ا�شتدار وم�شى  ثم  الأعلى  اإىل 

تعليق.

وكتبت �شحيفة »ديلي مريور« 

يق�ل  الأوىل  عن�انا على �شفحتها 

اأزمة ملكية منذ 85 عاما«،  »اأ�ش�اأ 

على  فت�شاءلت  ميل«  »ديلي  اأما 

وت�شاءل  فعل�ا؟«.  »ماذا  غالفها 

يف  العم�د  كاتب  كافانا  تريف�ر 

كانت  اإذا  عما  »�شن«  �شحيفة 

للعائلة  »النهاية«  تعني  املقابلة 

بعن�ان  رئي�شي  مقال  ويف  املالكة. 

�شحيفة  قالت  ملكي«،  »هج�م 

الأمر  يك�ن  اأن  »ل ميكن  »تاميز«: 

اأكرث �شررا بالعائلة املالكة، خا�شة 

يذكر  �شيء  فعل  ي�شعها  ل  واأنه 

للدفاع عن نف�شها«.

امللكية  بقاء  »مفتاح  واأ�شافت: 

على  قدرتها  كان  القرون  مر  على 

الع�ش�ر.  متطلبات  مع  التكيف 

يتعني عليها التكيف مرة اأخرى«.

امللكة  اإن  ملكي،  م�شدر  وقال 

 94 العمر  من  البالغة  اإليزابيث 

عاما، والتي تت�ىل العر�ص منذ 69 

اأن  قبل  ال�قت  بع�ص  تريد  عاما، 

ي�شدر الق�شر ردا.

تابع  التي  ماركل،  وك�شبت 

ق�شر  يف  الالفت  عر�شها  النا�ص 

�شن�ات،  ثالث  قبل  وند�ش�ر 

تعاطفا يف ال�ليات املتحدة بعدما 

و�شفت بع�ص اأفراد العائلة املالكة 

بـ»عدم الكرتاث« والكذب والإدلء 

اأن حتدد  دون  عن�شرية،  بعبارات 

من.

عالقتها  اأي�شا  الت�تر  و�شاب 

الربيطانية،  بال�شحافة  وزوجها 

التي  ال�شعبية  ال�شحف  خا�شة 

تناولتهما بالنقد.

يف  املمتدة  للملكية  وبالن�شبة 

تاريخ بريطانيا على مدى األف عام 

منذ وليام الفاحت، فاإن القنبلة التي 

عن  �شراوة  تقل  ل  ماركل  فجرتها 

امللك  وتنحي  ديانا  الأمرية  م�ت 

اإدوارد الثامن عام 1936.

رئي�ص  با�شم  متحدث  وقال 

ب�ري�ص  الربيطاين،  ال�زراء 

الأخري  اإن  الثالثاء،  ج�ن�ش�ن، 

عن  امتنع  لكنه  املقابلة  �شاهد 

الإدلء باأي تعليق.

زوجان يحوالن �أتوبيـ�س

 ملنزل »مبيـــاه وكهربـــاء«

»اأت�بي�ص  بريطانيا، حت�يل  من  زوجان  ا�شتطاع 

به،  لل�شكن  ملنزل  الطابقني  ذا  ال�شهري  الأحمر  لندن« 

لقرتا�ص  تف�شيلهم  وعدم  الإيجارات  ارتفاع  ب�شبب 

فرتة  على  ت�شديدها  يتم  البن�ك  من  كبرية  مبالغ 

ط�يلة.

 ،2017 عام  وزوجها  ت�شاريل  لدي  بداأت  الفكرة 

والتي طلبت من والدها ا�شتغالل م�شاحة �شغرية من 

قطعة اأر�ص ميلكها يف »اإي�شيك�ص« �شرق لندن، لإيقاف 

البا�ص ال�شهري فيها مقابل دفع بدل اإيجار �شكلي.

وت�شم احلافلة حمت�يات البيت الطبيعي، حتى اأنه 

ي�شم اأي�شا م�قد حطب للتدفئة، ويف الطابق ال�شفلي، 

ت�جد غرفة ال�شتقبال وطاولة الطعام واأريكتان، كما 

للمالب�ص  وغ�شالة  ب�تاجاز  ي�شم  الذي  املطبخ  ي�جد 

الطابق  اأما  الطعام،  لإعداد  ومكانا  لالأواين  ومغ�شلة 

الذي  والتلفاز  الن�م  وغرفة  احلمام  في�شم  العل�ي 

ي�اجه �شرير ن�م يكفي �شخ�شني، وفقا ل�شبكة �شكاي 

ني�ز.

»�ل�ضحة: ت�ضجيل 545 �إ�ضابة جديدة 

بفريو�س »كورونا« وتعايف 617 حالة

التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

ت�شجيل  اأظهرت  اأم�ص،  ي�م   16249 عددها  بلغ 

545 حالة قائمة جديدة منها 214 حالة لعمالة 

و9  قائمة،  حلالت  ملخالطني  حالة  و322  وافدة، 

قادمة من اخلارج، كما تعافت 617 حالة  حالت 

املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

اإىل 121106.

 56 العناية  حتت  القائمة  احلالت  عدد  وبلغ 

ال�شحي  و�شعها  يتطلب  التي  واحلالت  حالة، 

تلقي العالج 100 حالة يف حني اأن 6164 حالة 

و�شعها م�شتقر من العدد الإجمايل للحالت القائمة 

الذي بلغ 6220 حالة قائمة.

وفيما يتعلق بعدد حالت التطعيم لي�م اأم�ص 

تبنينّ من الإح�شاء الر�شمي للفريق ال�طني اأنه بلغ 

1236 حالة تطعيم. واأن جمم�ع من اأخذ التطعيم 

ا. قد بلغ 203915 �شخ�شً
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 »االستئناف« تلزم شركة بتسليم أسهمها
في مستشفى خاص بعد تسلم 6 ماليين دينار

أيمن شكل «

ألزم��ت محكم��ة االس��تئناف العلي��ا المدنية 
ش��ركة اس��تثمارية، بتس��ليم أس��همها في 
مستش��فى خ��اص، وذل��ك بعد أن تس��لمت 
قيمته��م البالغ��ة 6 ماليين دين��ار، ورفضت 
التسليم مدعية أن قيمة المستشفى تبلغ 25 

مليون بداًل من 18 مليون دينار. 
وتتحصل وقائع الدع��وى فيما ذكره المحامي 
صالح المدفع، وكيل المستش��فى الخاص بأن 

األخيرة شركة مساهمة مقفلة، وأجرت اتفاقية 
تخارج موثقة ومح��ررة بتاريخ 2019/02/19 
اتفقت المستشفى بصفتها، على شراء أسهم 
الش��ركة االس��تثمارية لديه��ا والبالغة 600 
ألف سهم بما نس��بته 33.3330% وتخارجها 
منها، وتم تقييم المستش��فى من مؤسس��ة 
دين��ار  ملي��ون   18.3 بإجمال��ي  متخصص��ة 
وليكون نصيب الشركة المدعى عليها حوالي 
6 ماليين دينار، ودفع المستشفى المبلغ على 
دفعتي��ن بواقع 1.5 مليون دين��ار 4.5 مليون 

دين��ار، مقابل تعه��د الش��ركة بالتوقيع على 
إقرار تحويل األس��هم خالل مدة ال تتجاوز 60 
يومًا م��ن تاريخ التوقيع على االس��تالم وذلك 
بع��د خص��م حصتها م��ن مصاري��ف التخارج 
حوالي 4500 دينار، باإلضافة إلى تجنيب مبلغ 
قرابة 4 آالف دينار نسبة تحملها من القضايا 

المرفوعة ضد المدعية أمام المحاكم.
 إال أن الش��ركة خالف��ت تعهده��ا، فقام��ت 
المستشفى بإنذارها في يوليو 2020 بضرورة 
توقيع إقرار موثق بالتنازل عن األسهم إال أنها 

لم تس��تجب لذلك، األمر الذي ح��دا بها لرفع 
الدعوى وطالب��ت بإيقاع الحجز التحفظي على 
أموال الش��ركة في حدود مبلغ 6 ماليين دينار 
والحك��م بصحة ونفاذ إقرار الش��ركة المدعى 
عليها بتنازلها عن أس��همها في المستشفى، 
اعتب��ارًا م��ن 31 يناي��ر 2020، وإل��زام وزارة 
الصناعة والتجارة بتسجيل ذلك في سجالتها 
الرس��مية مع احتفاظها بحقه��ا في المطالبة 
بالتعويض عن إخالل الشركة بالتزامها بنقل 

ملكية األسهم والفائدة القانونية بواقع %9.

وحكم��ت محكم��ة أول درج��ة بصح��ة ونفاذ 
إقرار االس��تالم والتعهد عن األسهم، وبإلزام 
وزارة الصناعة بتس��جيل ذلك في س��جالتها، 
لكن الشركة االس��تثمارية طعنت على الحكم 
باالس��تئناف، وادع��ت أن الحك��م اعتبر قيمة 
المستش��فى 18 ملي��ون دين��ار، دون مراعاة 
وجود عقار مملوك له��ا يقدر بمبلغ 7 ماليين 
دينار، وبالتالي تكون قيمة الشركة اإلجمالية 
25 ملي��ون دين��ار، وتك��ون قيمة األس��هم 9 

ماليين دينار وليس 6 ماليين.

 الحمادي لـ                  : ال مساس 
بحقوق الشاهد الشخصية حال تغيير هويته

ه��ل يصلح برنامج تغيير هوية الش��اهد في مجتمعاتنا 
حتى لو تم نقل الشاهد إلى دولة أخرى في المنطقة؟ 

- مسألة المالءمة في اختيار طريقة حماية الشاهد هي 
مسألة واقع وال ترتبط بالمجتمع، وإنما بكيفية تحديد 
طريقة الحماية على نحو يحول دون تتبع الشاهد ومنها 
تغيير الهوية متى تم وفق األصول المقررة وهي طريقة 
تتطلب إمكانات مادية وبنية تكنولوجية تحقق االتصال 

بين مختلف الجهات.  
هل توجد نصوص التفاقية حماية ش��هود في البحرين 

وما هي النماذج؟ 
- وردت حماي��ة الش��هود ف��ي اتفاقية األم��م المتحدة 
لمكافح��ة الفس��اد، وكذل��ك اتفاقي��ة األم��م المتحدة 
لمكافحة الجريمة المنظمة عب��ر الوطنية تحت عناوين 
حماية الش��هود والخب��راء والضحاي��ا والمبلغين، فضاًل 
عل��ى الحث على تجريم االعت��داء أو التهديد أو الترهيب 

للتأثير على الشهادة.  
ه��ل يتضم��ن برنامج الحماي��ة للش��هود إعفاءهم من 

العقوبة وتوفير الحماية في الوقت ذاته؟ 
- إعف��اء الش��هود م��ن العقوب��ات ع��ن امتناعهم عن 
الشهادة محدد على سبيل الحصر في القانون وإذا خضع 
الش��خص لبرنامج حماية فذلك يحول دون مساءلته عن 
جريمة االمتناع عن الش��هادة، وهناك فرق بين االمتناع 

عن الشهادة وطلب الحماية ألداء الشهادة. 
ما ه��ي برام��ج التوعية التي تق��وم بها وح��دة حماية 

الشهود في البحرين؟ 
- هن��اك العديد م��ن البرامج التدريبي��ة ألعضاء النيابة 
العامة في مفهوم حماية الش��هود م��ن حيث المبررات 
وطريقة الحماية المثل��ى، ومن ناحية أخرى فإن النيابة 
أعلنت عن إنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود 
واختصاصاته في هذا المجال، وهي بحث وتنفيذ األوامر 
الصادرة بف��رض الحماية بالوس��ائل المقررة بالقانون 
س��واء بناًء على ما يقدم من طلبات مبررة واقعيًا، أو مما 
يتبين للمحقق من ظروف تدعو إلى فرضها، فضاًل على 
تنفيذ ق��رارات المحكم��ة التي تفرض حماي��ة المجني 

عليهم والشهود أو األشخاص وثيقي الصلة بهم.
كم��ا أس��ند إلى المكت��ب المس��اهمة في رف��ع األضرار 
النفس��ية والمادي��ة التي تلح��ق بالمجن��ي عليهم جراء 
الجريمة، والتعاون مع نيابتي األس��رة والطفل واالتجار 
باألشخاص في تنفيذ أوامر الحماية والرعاية المنصوص 
عليه��ا بقانون��ي الحماية م��ن العنف األس��ري واالتجار 
باألش��خاص وباألخص المتعلقة بالمرأة والطفل والتي 
تصدر بمناسبة التحقيقات في هذه النوعية من القضايا 

أو التي تصدر عن المحكمة.  
عادة ما تكون نس��بة كبيرة من الش��هود المهددين ال 
يرغبون ف��ي تغيير هويتهم، فكي��ف يمكن التعامل مع 

هذه اإلشكالية في قضية حماية الشهود؟ 
- ال يش��ترط أن تكون حماية الش��اهد عن طريق تغيير 
الهوية، ب��ل هناك طرق حماية أخرى يمكن اللجوء إليها 
بحسب ما يتراءى من الظروف والمالبسات، وتحقق تلك 
الطرق حماية أيضًا للشاهد ش��أنها شأن تغيير الهوية 
مث��ل تغيير محل اإلقام��ة، أو حْظر إفش��اء أي معلومات 
تتعل��ق بالهوي��ة وأماكن وج��ود األش��خاص المتعيَّن 
حمايتهم، ومح��اّل إقامتهم، أو وضع قي��ود على تداول 
بعض هذه المعلومات، أو تعيين حراسة على الشخص 

أو محل اإلقامة. 
كم تبل��غ الكلفة التقديرية للش��اهد وش��هادته وكيف 

يمكن تحديدها ولمن تعود سلطة التقييم؟ 
- إن س��ؤال الش��هود وم��ا يرتبط به من إج��راءات هي 
ضمن المسائل المرتبطة بالدعوى الجنائية بحسبانها 
من المهام التي تقوم بها الدولة دون النظر إلى كلفتها 
وهو ما يندرج في إطار دور س��لطة التحقيق في تحصيل 

الدليل وصواًل إلى الحقيقة ومن ثم تحقيق العدالة.  
ربما تتوس��ع الحماية لتشمل الش��اهد وعائلته، فكيف 

يتم التعامل مع هذه الوقائع؟  

- عقب تلقي طلب ف��رض الحماية يتولى مكتب حماية 
المجني عليهم والش��هود المنش��أ بقرار سعادة النائب 
الع��ام، إجراء االس��تعالمات الالزمة م��ن وزارة الداخلية 
أو غيرها من الجهات ذات الصلة بش��أن الظروف األمنية 
المحيطة بالمش��مول بطلب الحماي��ة، ومدى الخطورة 
الت��ي تحيق ب��ه أو بأس��رته وتحديد مس��توى الحماية 
الالزمة، س��واء بتغيير محل اإلقام��ة. أو تغيير الهوية أو 
حظر إفش��اء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود 
األشخاص المتعيَّن حمايتهم، ومحاّل إقامتهم، أو وضع 
قي��ود على ت��داول بعض ه��ذه المعلوم��ات أو تعيين 
حراس��ة على الش��خص أو محل اإلقام��ة. وفي ضوء ذلك 
يتم التنس��يق مع الجه��ات ذات الصل��ة ووزارة الداخلية 

لفرض الحماية المقررة بعد الموافقة عليها.  
هل تم تجريم الكشف عن الشهود في القانون البحريني؟ 

وما هي العقوبة؟ 
- تعتب��ر إجراءات التحقي��ق وما تضمنته��ا من قرارات 
سواء بشأن الش��هود أو غيرهم من باقي أطراف الدعوى 
الجنائية، من األسرار التي يعاقب القانون على إفشائها 
بالحب��س وفق الم��ادة 371 من قان��ون العقوبات كما 
يعاقب القان��ون على إذاعتها وفق المادة 246 من ذات 

القانون.  
كيف يمكن وضع معايير للش��اهد ال��ذي يحتاج لحماية؟ 
وم��ا هي آلية تطبي��ق عقوبة عدم حضور الش��اهد حال 

خوفه على نفسه؟ 
- يتم تقييم الوقائع بحس��ب الجريمة المرتكبة وعالقة 
الشاهد بها وطبيعة ش��هادته بشأنها وتقارير الجهات 
األمني��ة أو الجهات ذات الصل��ة بالجريمة، بحيث يمكن 
للنياب��ة العامة تقدير م��دى دفوع الحماي��ة المتطلبة 

للشاهد ومستوى الحماية.  
هل يمك��ن تطبي��ق حماية الش��هود م��ن األطفال في 

الدعاوى األسرية؟ 
- إن إجراءات حماية الشهود مقررة في قانون اإلجراءات 
الجنائية بشأن الدعوى الجنائية أما األطفال في الدعاوى 
الجنائي��ة فقد كفل لهم قانون العدالة اإلصالحية كافة 
أوجه الحماية القانونية وفقًا للقوانين واألعراف الدولية 
من خالل تأكي��د نصوصه حق األطف��ال المجني عليهم 
أو الش��هود، في جميع مراح��ل التحقيق والمحاكمة، في 
االس��تماع إليهم وتفه��م مطالبه��م، ومعاملتهم بما 
يحفظ كرامتهم، ويضمن س��المتهم البدنية والنفسية 
واألدبي��ة، مع حقهم ف��ي الحماية والمس��اعدة الصحية 

واالجتماعي��ة والقانوني��ة وإعادة التأهي��ل والدمج في 
المجتم��ع، وذل��ك في ض��وء المب��ادئ التوجيهية لألمم 
المتحدة بش��أن توفير العدالة لألطفال ضحايا الجريمة 
والش��هود عليها، أما الدعاوى األسرية فإن هناك سلطة 
واس��عة للمحكمة في دعاوى األسرة يمكن اللجوء إليها 

حفاظًا على المصلحة الفضلى للطفل في الرعاية.  
ه��ل نحت��اج لمزيد م��ن التعدي��الت أو اإلضاف��ات على 
القان��ون البحرين��ي فيما يخ��ص حماية الش��هود مثل 

تضمين هوية مستعارة في أوراق المحكمة؟  
- إن نص��وص الحماي��ة الجنائية للش��هود إنما تبرهن 
عل��ى مكانة البحرين في إعالء مب��ادئ العدالة وتعكس 
عم��ق القي��م والتقالي��د القضائي��ة ألعض��اء النياب��ة 
العامة في تطبيق المب��ادئ والمعايير الدولية المقررة 
لحماية الش��هود والمجني عليهم في مرحلتي التحقيق 
والمحاكم��ة، أما تضمين صور حماية لهوية مس��تعارة 
في أوراق المحكمة منها فمس��ألة فرعية ناتجة عن نوع 
الحماي��ة المفروضة وهي تغيير للهوية أو حظر إفش��اء 

معلومات تتعلق بالهوية فال حاجة لتعديل القانون. 
كيف يمكن التعامل مع مستندات الشاهد الحكومية في 
ح��ال تم تغيير هويته؟ وهل هن��اك مذكرات تفاهم مع 
البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المرتبطة بهوية 

الشاهد المتغير هويته؟ 
- يتم التعام��ل معها وفق الهوي��ة الجديدة وذلك من 
خ��الل التنس��يق والمتابعة م��ع الجه��از المصرفي وفق 
س��لطات النيابة العامة المستمدة من قانون اإلجراءات 
الجنائية وهو ما يتطلب إنشاء ما يعرف ببنك المعلومات 

وإحاطته بكافة ضمانات السرية والحماية.  
وهل ينطبق الس��ؤال السابق على هويات عائلة الشاهد 

وحساباتهم أيضًا؟ 
- نفس األمر الس��ابق حي��ث يتم عمل رب��ط إلكتروني 
بمج��رد تغيير هوية الش��اهد وتطبيق األم��ر على أفراد 

أسرته المشمولين بالرعاية.  
ما هو الحال في ميراث الش��اهد أو ما يرثه من أهله في 
ح��ال تم إخفاء هويته؟ وكيف يمك��ن التعامل مع أموال 

القاصرين في تلك الحاالت؟ 
- إن تغيير هوية الش��اهد يتم دون المس��اس بحقوقه 
الملتصقة بش��خصه أو الحقوق غير الشرعية، ومن خالل 
الرب��ط اإللكتروني يمكن التحقق م��ن الهوية األصلية 
للشاهد وتس��ليمه حقوقه والعكس صحيح بالنسبة إلى 

الورثة.  
وماذا ع��ن الممتل��كات الخاصة بالش��اهد عن��د تغيير 
هويت��ه وأيلولتها له بعد ذل��ك، والتعامل القانوني مع 

هذه اإلشكالية؟ 
- ُيج��رى وض��ع آلي��ة فني��ة تمك��ن الجه��ات الحكومية 
م��ن العم��ل بالتوازي م��ع أي تغيي��ر يطرأ عل��ى هوية 

المتعاملين مع تلك الجهات.  
لم يتطرق القانون إلى الحسابات اإللكترونية والملكية 
الفكرية للشاهد وكيف يمكن التعامل مع هذه الحسابات 
حال رغبة الش��اهد في االحتفاظ بهويته الرقمية، وهل 
س��يكون هناك إشكاليات خاصة بالحس��ابات الشخصية 

والتواصل االجتماعي؟ 
- عل��ى اإلطالق حي��ث إن التعامل الرقم��ي على بيانات 
الش��اهد وحس��اباته عبر وس��ائل التواصل يندرج ضمن 
تغيي��ر الهوية وعلى الش��اهد متى رغب ف��ي االحتفاظ 
به اختيار وس��يلة حماية أخرى طالما كانت متناسبة مع 

الواقعة وكفيلة بحمايته.  
م��ا ه��ي الميزانية الت��ي يمك��ن أن تخص��ص لحماية 
الشهود والوحدة المختصة بذلك في رأيك؟ وهل يمكن 
أن تخض��ع لح��دود أم تبق��ى قيد تقيي��م القاضي؟ ومن 

المسؤول عن تحديدها؟ 
- ال يمكن تحدي��د رقم معين بل يخضع األمر لكل حالة 
على حدة في ضوء تقدي��رات الجهات األمنية أو الجهات 

األخرى ذات الصلة.

حماية األطفال كفلها قانون العدالة اإلصالحية

 حماية الشهود تعكس إعالء 
البحرين مبادئ العدالة وتطبيق المعايير الدولية

 حقوق الشهود المحميين محفوظة 
بالربط اإللكتروني وتغيير الهوية يتطلب بنية تكنولوجية

اختيار طريقة حماية الشاهد مسألة واقع ال ترتبط بالمجتمع

أيمن شكل - تصوير سهيل وزير «

أك��د رئي��س النيابة الكلية المستش��ار أحمد الحم��ادي أن تغيير هوية الش��اهد ضمن 
برنامج حماية الش��هود يتم دون المساس بحقوقه الملتصقة بشخصه أو الحقوق غير 

الشرعية.
وأضاف في لقاء مع »الوطن« أن نصوص الحماية الجنائية للشهود تبرهن على مكانة 
البحري��ن في إع��الء مبادئ العدالة وتعك��س عمق القيم والتقالي��د القضائية ألعضاء 
النيابة العامة في تطبيق المبادئ والمعايير الدولية المقررة لحماية الشهود والمجني 

عليهم في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.

وأوض��ح الحم��ادي أن الربط اإللكترون��ي يتيح التحقق م��ن الهوية األصلية للش��اهد 
وتسليمه حقوقه والعكس صحيح بالنسبة إلى الورثة، الفتًا إلى أن تغيير الهوية يتطلب 
إمكان��ات مادية وبنية تكنولوجية تحقق االتصال بين مختلف الجهات والدول، وقال إن 

المالءمة في اختيار طريقة حماية الشاهد هي مسألة واقع وال ترتبط بالمجتمع.
وش��دد على أن قانون العدالة اإلصالحية الصادر مؤخرًا قد كفل لألطفال من الش��هود 
في الدعاوى الجنائية كافة أوجه الحماية القانونية وفقًا للقوانين واألعراف الدولية من 
خالل تأكيد نصوصه حق األطفال المجني عليهم أو الش��هود في جميع مراحل التحقيق 

والمحاكمة، في االستماع إليهم وتفهم مطالبهم، ومعاملتهم بما يحفظ كرامتهم.
وفيما يأتي نص اللقاء: 



مريم بوجيري «

كشف وزير المواصالت واالتصاالت 
كمال أحمد أن نس��بة استثمارات 
م��ن قط��اع  ف��ي كل  ممتل��كات 
األغذي��ة والزراع��ة 0.8% وقط��اع 
الرعاية الصحية 0.7% أما في قطاع 
اإلع��الم واالتصاالت والتكنولوجيا 
بلغ حجم االستثمارات 11.5% من 

إجمالي أصول الشركة.
ج��اء ذل��ك ف��ي رده على س��ؤال 
برلماني لعضو مجلس الش��ورى 
م��دى  ح��ول  البنمحم��د  بس��ام 
تنفي��ذ م��ا ج��اء ف��ي الخط��اب 
افتتاح  الس��امي ضم��ن  الملكي 
دور االنعق��اد الثالث من الفصل 
لتوجي��ه  الخام��س  التش��ريعي 
المج��االت  ف��ي  األم��وال  رؤوس 
التنموي��ة ذات القيمة المضافة 
الرقم��ي  التح��ول  كمج��ال 

واالس��تثمار في القط��اع الطبي 
وتأمي��ن االكتف��اء الذات��ي، إلى 
االس��تثمارية في  الخطط  جانب 
مج��ال التحول الرقم��ي والقطاع 
الطبي والمس��اهمة ف��ي تأمين 
وتحقي��ق االكتف��اء الذاتي، حيث 
أك��د الوزير أنه يت��م حاليًا تنفيذ 
العامة  خطة توس��عة للش��ركة 
للدواج��ن والمملوك��ة بالكام��ل 
لممتلكات والتي ستتيح للشركة 
اإلنتاجي��ة  طاقته��ا  مضاعف��ة 
لتلبي��ة  وذل��ك  مت��درج  بش��كل 
احتياجات األمن الغذائي وتوفير 
منتجات عالي��ة الجودة في مجال 
وإنت��اج بيض  الدواج��ن  تربي��ة 

المائدة.
الش��ركة  أن  الوزي��ر،  وأوض��ح 
تدرس فكرة إنشاء شركة معنية 
باالس��تثمار ف��ي مج��ال األم��ن 
الغذائ��ي عل��ى أن تك��ون أول��ى 

اس��تثماراتها في مج��ال تطوير 
بالط��رق  الزراعي��ة  المش��اريع 
الحديثة مثل الزراعة بدون تربة 
واالس��تزراع  المائي��ة  والزراع��ة 
الس��مكي في مختل��ف محافظات 
المملكة، حيث ت��م االنتهاء من 
المشروع  الجدوى لهذا  دراس��ات 
ومن المتوقع أن يبدأ التنفيذ في 
منتصف العام الجاري بهدف رفع 
كف��اءة االكتفاء الذات��ي وتعزيز 

األمن الغذائي للمملكة.
ممتل��كات  محفظ��ة  أن  وبي��ن 
االس��تثمارية تضم م��ا يزيد عن 
60 ش��ركة يق��ع حوال��ي نصفها 
داخل المملكة، كما أن مساهمة 

ممتلكات في شركات محفظتها 
االس��تثمارية تت��راوح م��ا بي��ن 
صنادي��ق اس��تثمارية وش��ركات 
وش��ركات  بالكام��ل  مملوك��ة 
فرعية وزميلة ومشاريع مشتركة 
وغيرها من الشركات التي تمتلك 
ممتلكات حصة أقلية فيها بحيث 
تضم مس��اهمين آخرين محليين 
أو أجانب ف��ي القطاعي��ن العام 
الش��ركة  والخاص، كما تس��عى 
االس��تثمارية  الف��رص  إليج��اد 
المدي��ة في عدد م��ن القطاعات 
الواع��دة منه��ا االس��تثمار ف��ي 
التعلي��م والصح��ة والتكنولوجيا 

وغيرها.

وزير المواصالت: 13٪ إجمالي االستثمارات 
في األمن الغذائي والصحة واإلعالم 

بدء إنشاء تصاميم المدارس بالتعاون مع »التربية«

البنمحمد يسأل: هل نفذت »ممتلكات« 
التوجيهات باالستثمار في القطاع 

الغذائي والصحي والتكنولوجي؟

تخصيص األراضي إلنشاء األسواق تلبيًة الحتياجات األهالي

ملخص الجلسة

اشتراط معادلة شهادة العامل 
األجنبي للحصول على تصريح العمل 

للوظائف التخصصية المتطلبة تأهياًل 
أكاديميًا جامعيًا

إنشاء أقسام رعاية خاصة بفئة 
)كبار المواطنين( في جميع المراكز 

والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة

ضخ إيرادات جديدة من خالل استغالل 
الموارد المتاحة لخدمة الملف اإلسكاني 

إعفاء المواطنين من دفع رسوم الكهرباء والماء في شهر رمضان المبارك سنويًا

فتح برنامج التعليم الريادي وريادة األعمال بمدارس مملكة البحرين 

توفير أسباب االستقرار للعزباء 
يتيمة األبوين، وللمطلقة والمهجورة 

واألرملة اللواتي ليس لديهن  أبناء

 تخصيص دعم مادي سنوي
 لألندية االجتماعية للوالدين

 تخصيص أرض لبناء ملعب
 كرة قدم في جزيرة سترة

الحمر: »اإلسكان« مرنة.. والنظر 
في الحاالت اإلنسانية »بجّدية«

مريم بوجيري «

أكد وزير اإلس��كان باس��م الحمر أن وزارة اإلس��كان مرنة في 
الكثير من القرارات خصوصًا ما إذا كان الموضوع يتعلق بفئة 
إسكانية ال تش��ملها الفئات اإلسكانية المحددة في القانون، 
تق��وم الوزارة بالنظر فيها كحالة إنس��انية بكل جدية واتخاذ 

ما يلزم بشأنها.
وبي��ن الوزي��ر في ذات الص��دد أثناء رده على س��ؤال برلماني 
للنائ��ب محم��د بوحم��د، أن الوزارة توس��عت ف��ي خدماتها 
لتضم 5 فئات إسكانية، كما قامت برفع سقف دخل المواطن 
لالستفادة من بعض الخدمات اإلسكانية إلى حد 1500 دينار، 
مبينًا ح��رص الوزارة على تقديم أن��واع مختلفة من الخدمات 

اإلسكانية لتناسب الجميع.

»العمل«: دعم دار رعاية الوالدين 
يتراوح بين 1000 و5000 دينار

سماهر سيف اليزل  «

كش��فت القائم بأعمال الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل 
االجتماع��ي ب��وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة نجوى 
جناحي أن الوزارة وزعت 140 ألف دينار على 14 مركز نهاري 

لرعاية الوالدين. 
وأضاف��ت أن نس��بة حص��ول كل دار عل��ى المبال��غ تختلف 
بحس��ب معايير معينة تتراوح بين 1000 إلى 5000 دينار، 
لإلجراءات التشغيلية ودعم االحتياحات اللوجستية لرعاية 

كبار المواطنين التي تتوفر من خالل هذه الدور. 
وأش��ارت إل��ى أن الوزارة تح��رص على دعم ومس��اندة دور 
رعاية الوالدين، وهذا الدع��م ال يقتصر على الدعم المالي 
ب��ل يتم تقدي��م برامج لتطوي��ر أداء القائمي��ن على الدور 
النهارية لرفع الكف��اءات المهنية، ولتعزي��ز الدور الرقابي 
واإلش��رافي على كفاءة أداء وجودة تقدي��م الخدمات لكبار 

المواطنين.

خلف: سوق مركزي بمدينة سلمان قريبًا

مريم بوجيري «

كش��ف وزير األش��غال وش��ؤون 
العمراني  والتخطي��ط  البلديات 
عص��ام خل��ف أن ال��وزارة تعمل 
في الوقت الحالي على تخصيص 
أرض بمدين��ة س��لمان به��دف 
لتلبي��ة  مرك��زي  س��وق  إنش��اء 

احتياجات األهالي.
ج��اء ذل��ك ف��ي رده على س��ؤال 
برلمان��ي للنائب فاطمة عباس، 
حي��ث أك��د أن ال��وزارة تقدم��ت 
عبر ش��ؤون البلدي��ات إلى وزارة 
التخطي��ط  وهيئ��ة  اإلس��كان 

العمران��ي لتخصي��ص األراضي 
األس��واق  إلنش��اء  المذك��ورة 
لتلبي��ة  وذل��ك  المدين��ة  ف��ي 
للس��كان  الخدمية  االحتياج��ات 

كمدينة نموذجية.
وبين أن الوزارة بدأت في الوقت 
التربي��ة  الحال��ي بمعي��ة وزارة 
والتعلي��م ف��ي إنش��اء تصاميم 
المدارس بالمدينة بعد الحصول 
على االحتياجات من وزارة التربية 
والتعليم، أما بالنس��بة لألراضي 
المخصص��ة للخدمات الحكومية 
األخ��رى كالمراك��ز الش��بابية أو 
االجتماعية أو الن��وادي فيتعين 

المعني��ة تقديم  ال��وزارات  على 
طلبه��ا للتخصي��ص بن��اًء عل��ى 
في  المتبعة  الحكومي��ة  اآلليات 

هذا الشأن. 
وأك��د الوزي��ر وج��ود ع��دد كبير 
من األراض��ي خصصت للمنفعة 
العامة في المخط��ط المعتمد 
من قبل اللجنة العليا للتخطيط 
العمراني، ول��م يتم تخصيصها 
بش��كل محدد لوزارة بعينها في 
هذه المرحل��ة ألن ذلك يتطلب 
المختص��ة  ال��وزارات  تق��دم 
بخططها أواًل، حيث إن هناك آلية 
معتمدة في الحكومة بالنس��بة 

لتخصيص األراض��ي تتقدم من 
خاللها ال��وزارة المختصة بطلب 
التخطيط  إلى هيئة  التخصيص 
األرض  لتس��جيل  العمران��ي 

وإعداد الوثائق المطلوبة.

وزير األشغال

إسحاقي لوزير األشغال: اتقوا اهلل في الصيادين
سماهر سيف اليزل  «

اعتبر النائب علي إس��حاقي أن إجابة وزير األشغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف 
فيما يتعلق بق��رار حظر صيد الربيان الموجود في 
الحظرة، غير مدروسة وغير مقنعة بل »مضحكة«، 

وقال »اتقوا اهلل في الصيادين«. 
وأوضح أنه على مدى س��نين طويلة لم يكن هناك 
قرار بحظر صي��د أي كائن بحري، مطالبًا بمراجعة 
القرار الذي اعتبره مجحفًا وغير منطقي وال يحل أي 
مشكلة بل يتسبب بقطع أرزاق صيادين، مشيرًا إلى 
أن المش��كلة تكمن في نقص المفتشين بالوزارة 

مما يعطل العمل ويترتب عليه إصدار قرارات من 
هذا النوع.

فيما قال وزير األش��غال إن »ه��ذه القرارات تصدر 
بعد مروره��ا على الجهات الرس��مية م��ن أهمها 
اللجنة الوزارية المختصة، وال يتم إصدار أي قرار إال 

بعد موافقه جميع الجهات«.
وفيم�ا يتعلق بمن����ع صي��د الروبي�ان ف��ي فت��رة 
الحظ���ر الممت��دة ل�5 أش�����هر، والغرض الرئيس 
أن هذه الفترة تكون فت��رة تكاثر الروبيان، مبينًا 
أنه ليس هناك قرار بمنع صيد الربيان في الحظرة، 
وم��ا ه��و ممن��وع الصيد بش��كل عام في موس��م 

التكاثر.

خلف: تنفيذ خدمات الصرف 
الصحي في جميع مناطق 

الدائرة الـ12 بالشمالية

سماهر سيف اليزل  «

أكد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 
عصام خلف، أن خدمات الصرف الصحي وصلت وش��ملت 
جمي��ع المناط��ق الرئي��س والقديمة بالدائ��رة 12 في 

المحافظة الشمالية. 
وأش��ار إلى أن الوزارة تولي األولوي��ة للمناطق القديمة 
والمكتظة، والتي تكون حاجتها ملحة أكثر من النواحي 
البيئي��ة والصحي��ة، مبينًا أن هناك مش��اريع للتنفيذ في 

مختلف مناطق الدائرة على ضوء الميزانية الجديدة. 
وأوض��ح أن مش��كلة المي��اه الجوفي��ة بس��بب أن أغلب 
المناطق كان��ت زراعية  تصعب عم��ل خزانات التحليل، 
مما يجعل قدرتها على العمل ضعيفة في هذه المناطق 

بخالف  المناطق البعيدة وغير الزراعية. 
وبش��أن مرافئ الدائرة الثانية عشرة، أكد الوزير أنه تم 
وضع خطة عمل لرفع مس��توى الخدم��ة فيها. وبين أن 
منطقة الل��وزي تحظى باهتمام كبير لوجود المش��روع 
اإلس��كاني بها، والعمل قائم على خدمة هذه المنطقة 
إلنشاء ش��ارع رئيس ب�3 مس��ارات في االتجاهين، وعلى 
جمي��ع المراف��ق التابعة له، باإلضاف��ة للعمل على حل 
مش��اكل تجم��ع مي��اه األمطار، مبين��ًا أنه وم��ع اكتمال 
المش��روع الذي تزيد كلفتة عن 5 ماليين دينار، سيكون 
هناك نقل��ة نوعية كبي��رة لخدمة المواطني��ن وقاطني 

اللوزي.

خطة توسعة »العامة للدواجن« لتلبية احتياجات األمن الغذائي

 بدء تنفيذ مشروع »االستزراع السمكي« 
ومشاريع زراعية منتصف العام الجاري

بسام البنمحمدوزير المواصالت

علي ٕاسحاقي

م��ن  الم��زورة  الش��هادات 
األجان��ب أدت إل��ى أخط��اء 
بمش��روع  منه��ا  فادح��ة 
الرملي اإلسكاني إلى جانب 

األخطاء الطبية

أحمد الدمستاني

بع��ض ال��وزراء يس��تغلون 
بنهاي��ة  الس��ؤال  س��قوط 

الدور للتملص من اإلجابة

يوسف زينل
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الوالية األوبامية الثالثة
ه��ل ُيعقل أعزائي األمري��كان أن تبدؤوا من حي��ث انتهيتم؟ ومن 
حي��ث غادر الس��يد أوباما مكتبه قبل أربع س��نوات؟ ه��ل ُيعقل أن 
تب��دؤوا معنا كحراس على )القيم( األمريكية على أس��اس أنها هي 
من يحكم عالقاتكم الدولية وسياستكم الخارجية كحقوق اإلنسان 
وحقوق الصحافيين وحقوق المرأة؟ هل أنتم جادون فعاًل؟ أما زلتم 

تعتقدون أن هذا الخطاب ممكن تمريره هنا )seriously(؟ 
أتمنى أن ال تعتقد اإلدارة األمريكية بأن الس��نوات العش��ر األخيرة 
الت��ي مرت عل��ى المنطقة ل��م تحدث تغي��رًا جذريًا ف��ي العالقات 
األمريكية الخليجية وكوعي اجتاح شعوب المنطقة بعدما تكشفت 
الحقائق، يؤس��فنا ج��دًا أن ننبهك��م أن تلك الس��نوات تركت أثرًا 
كبيرًا خط ورس��م نظرة مختلفة تنظر بها شعوب المنطقة للحلف 
التاريخي واالس��تراتيجي بارتياب وش��ك، وما جرى في انتخاباتكم 
-ونح��ن ال ننتصر لط��رف ضد آخر- إنما نتحدث عن س��ير العملية 
التي نس��فت فيه��ا كل القي��م األمريكية أم��ام العال��م تلك التي 

ترغبون في فرضها علينا. 
فأمري��كا ما عادت ه��ي أمريكا كما كانت عليه قب��ل 2011، حليفًا 
اس��تراتيجيًا أو أرض األحالم، بل تحولت إلى دولة تحاول أن تسلبنا 

أمننا واستقرارنا وتعمم علينا تجربة العراق الفاشلة.
أتعرفون ماذا يعني محمد بن سلمان بالنسبة للمجتمع السعودي 
ذل��ك الذي تحاولون تش��ويه صورت��ه؟ ماذا يعني للمرأة للش��باب 
لإلعالميي��ن للمثقفي��ن، إنكم هن��ا تتحدثون عن أكث��ر من %70 
من الش��عب الس��عودي، إنه حلمهم الذي انتظروه لسنوات، إنهم 
يتمسكون به خوفًا على أحالمهم، لقد نقل السعودية وأحدث ثورة 
بيضاء فيها، فتأتون أنتم وتعتقدون أنكم تش��وهون س��معته أو 
تؤث��رون على صورته بحديثك��م المزدوج والمتناق��ض عن القيم 
اإلنس��انية؟ إنكم وضعتم أنفس��كم في مواجه��ة كل تلك الفئات 
السعودية ومعها شعوب الخليج الذين ينظرون للسعودية كعمود 

لخيمتهم.
هل يعقل أن تكررون خطأ ما س��مي بخط��وط أوباما الحمراء التي 
أصبح��ت وردية لش��دة نعومته��ا، إنك��م تعرضون اس��م ومكانة 
وهيب��ة الواليات المتحدة األمريكية للخطر، خطابكم الناعم إليران 
وأقوالكم التي التصاحبها أفعال هي التي جرأت األس��د عليكم أول 
مرة وتجرؤ إي��ران عليكم ثاني مرة، هم يعرف��ون كما نعرف نحن 

ماذا تعني خطوطكم الحمراء ... إنها تعني ال شيء باختصار!
كلما أدركت اإلدارة األمريكي��ة هذا المتغير الذي طرأ على العالقة 
بينها وبين ش��عوب المنطق��ة كلما كان ذلك مفي��دًا للجميع، كي 
نعمل س��ويًا على ترميم تلك الش��روخ وتعديله��ا فما يجمعنا مع 

الشعب األمريكي مصالح متعددة وكثيرة.
إنما مع األسف في الشهور األولى لإلدارة األمريكية الجديدة نشعر 
أنها بدأت ترس��م مالم��ح العالق��ة الخليجية األمريكي��ة من حيث 
توقفت قبل أربع س��نوات وكأن المياه لم تجِر تحت الجسور، فنحن 
أمام سياسة خارجية مكررة لوالية أوبامية ثالثة بقضها وقضيضها 
بأداوتها وبش��خوصها بوزير خارجيتها أنتوني بلكن ومستش��ارها 
القومي جاك س��وليفان وكانا مس��اعدي لوزي��ري الخارجية واألمن 
القومي ف��ي عهد أوباما، رؤيتهما تتلخص ف��ي التفاهم مع إيران 
بحجة االحتواء والتش��دد مع جيرانها بحج��ة القيم األمريكية وعلى 

رأسها ملف الحقوق، وكأن إيران هي جنة الحقوق اإلنسانية!!
بدأت هذه اإلدارة بالتخاطب مع إيران عبر الوس��يط األوربي وأرخت 
حب��ل العقوبات ومررت له��ا بعض األرصدة المجم��دة في العراق 
وكوريا ولم تعد ترى الحوثيين جماعة إرهابية وتتفاهم معهم عبر 
الوس��يط العماني، وعمومًا مستشار األمن القومي جاك سوليفان 

هو مهندس االتفاق النووي األول في عهد أوباما فماذا نتوقع؟
ألم تتعلموا من أخطائكم؟ ها أنت��م تورطتم بخاطبكم االنتخابي 
التصعي��دي تجاه الس��عودية إلى الحد ال��ذي أعاقكم بعد الوصول 
للس��لطة عن التراجع ع��ن تلك الوعود االنتخابي��ة، دون أن يمس 
ذلك التراجع من هيبتكم وحفظ ماء وجهكم، فبدا خطاب الخارجية 
األمريكية بعد نشر التقرير وبعد ردود الفعل العنيفة من المجتمع 
الخليج��ي والعديد من ال��دول العربية، خطابًا ضعيف��ًا مهتزًا وهو 
يرسم مالمح لسياس��ة كان فيها السقف مرتفعًا بجعل السعودية 

دولة منبوذة، إلى )ماذا نفعل؟ لن نستطيع تغير شيء(! 
هذه البدايات المتخبطة تدل على عدم قراءة المتغيرات وتدل على 
أن الدائ��رة التي تبني قراراتكم مازالت تدور حول )معاندة( ترامب 
ومخالفته، تلك المعاندة هي المرشد الراسم لسياستكم الخارجية 
فمازال خطابكم محليًا لناخبيكم وليس لنا رغم أنكم تتحدثون عن 

شؤوننا.
ثم ج��اءت وثيقة األمن االس��تراتيجي المرحلي��ة أو المؤقتة التي 
أعلنت��م عنه��ا األس��بوع الماض��ي وملخصه��ا، أنكم س��تعتمدون 
الدبلوماس��ية والديمقراطي��ة في ح��ل أزمات المنطق��ة وهي ذات 
االس��تراتيجية التي ضيعت س��وريا وأفقدتكم الس��يطرة على أمن 
البح��ر األحمر وم��دت يد إيران حتى وصلت إلى حدود إس��رائيل في 
عهد أوباما، وها أنتم تكملون المس��يرة التي توقفت جاعلين من 
إيران  تس��تغلكم للعودة للتصعيد كما ترون ما حصل في الش��هر 
األخير ف��ي اليمن في مأرب وفي العراق عل��ى قواعدكم بل وتمتد 

يدها على السعودية وعلى منابع النفط!!
هناك مثل عربي شهير »الكتاب باين من عنوانه« وعنوان كتابكم 
واضح جدًا أنكم تجهلوننا بش��كل كبير أنكم كالمستكش��ف الجديد 
للمنطق��ة يأت��ي لنا ناث��رًا في الفضاء بن��اء تراكميًا بن��اه أجدادنا 
وأجدادكم وصرحًا تاريخيًا بالغ القيمة تدوسونه وتهدمونه بجهل 

منقطع النظير.

 »الطعام ثقافة« ينتقل بثاني 
فعالياته لـ»الجسرة للحرف اليدوية«

يس��تضيف مهرج��ان »الطعام ثقافة« الس��ادس 
في ثاني فعالياته السبت المقبل، كالاّ من الشيف 
مة األزياء وفنانة  وصانعة الخبز دانا لي��ال ومصماّ
الكوالج أمل رفيع في مركز الجسرة للحرف اليدوية. 
والتزامًا باإلج��راءات االحترازية للحد من انتش��ار 
في��روس كورون��ا، ف��إن كل فعالي��ات المهرجان 
تتطلب التسجيل المسبق، حيث يمكن للمهتمين 
بالحضور التس��جيل عبر موقع هيئة الثقافة على 

  .www.culture.gov.bh اإلنترنت
وس��يعمل الثنائ��ي عل��ى تقديم عرض مش��ترك 
للجمه��ور يخاط��ب مختل��ف الح��واّاس، يعباّر عن 
تفسيراتهما لمفاهيم الوقت واإلنسانية ويعكس 
��ر الغني بتراث البحرين الثقافي. وس��يحظى  التأثاّ
مها  المش��اركون بت��ذواّق نكهات مخبوزة س��تقداّ
الش��يف دانا ليال، إضافة إلى االس��تمتاع بتجربة 
مة أمل  بصرية فنية تعمل عل��ى إعدادها المصماّ

رفيع. 

معركة في السماء بين طيار ومضيف
تحق��ق إدارة الطي��ران المدن��ي الصيني��ة ف��ي 
مشاجرة شهدت تشابكًا باأليدي بين طيار وكبير 
مضيفي��ن عل��ى متن طائ��رة ركاب خ��الل رحلة 

محلية الشهر الماضي.
إلى ذل��ك، قالت اإلدارة إنها أخ��ذت الحادث على 

محمل الجد، وتجمع المزيد من المعلومات.
وأضاف��ت في بي��ان -صدر مس��اء االثنين- أن أي 
حادث يهدد سالمة الطيران سيتم التعامل معه 

بصرامة وفقًا للقانون.
وذك��رت تقارير إعالمي��ة صينية، أن المش��اجرة 
نش��بت خالل رحلة جوية على متن طائرة تابعة 
لشركة دونغهاي إيرالينز في 20 فبراير الماضي.
غض��ب الطي��ار بع��د خروج��ه م��ن دورة المياه 

عندم��ا وجد أحد ركاب الدرج��ة األولى ينتظر في 
الخارج مباش��رة، واتهم كبي��ر المضيفين بعدم 
القي��ام بواجباته عن طريق ضمان التزام الراكب 

باالنتظار في مقعده.
وتب��ادل االثن��ان اللكمات، ما تس��بب في كس��ر 
يد كبي��ر المضيفين وأحد أس��نان الطي��ار، وفقًا 

للتقارير.
وكان��ت الطائرة عل��ى ُبعد نح��و 50 دقيقة من 
وجهته��ا، مدين��ة ش��يان وس��ط الب��الد، بع��د 
مغادرتها مدينة نانتونغ الس��احلية القريبة من 

شنغهاي.
واعتذرت دونغهاي إيرالينز في بيان عن الواقعة، 

وقالت إنها ستراجع بروتوكوالت السالمة.

 ابتسام الشمالن بقائمة أفضل
 10 رائدات في الطيران المدني بالمنطقة

تم اإلعالن، ع��ن اختيار الوكيل المس��اعد للنقل الجوي 
وأمن وس��المة الطيران بوزارة المواصالت واالتصاالت، 
إبتس��ام الش��مالن ضمن 10 س��يدات رائدات في مجال 
العمل في مجال الطيران المدني بدول الش��رق الوسط 
في مجلة افيش��ن بيزن��س، في الي��وم العالمي للمرأة، 
وكنموذج للمرأة البحريني��ة بدورها الريادي التي تثبت 
عل��ى ال��دوام قدرته��ا عل��ى أن يك��ون لها دور أس��ري 
ومجتمع��ي مح��وري ومتميز ولتك��ون أيقون��ة للكفاح 
والمثابرة وُملهمة لألجيال. وقالت الشمالن إن »التقدم 
الذي تحرزه المرأة البحرينية في المجاالت المناطة بها 
بفضل منظومة الدعم المتكامل الذي تحظى به المرأة 
البحريني��ة من قب��ل المجل��س األعلى للمرأة برئاس��ة 
صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل 

خليفة قرين��ة عاهل البالد المفدى، س��اهم في تحقيق 
الكثي��ر للم��رأة البحريني��ة م��ن إنج��ازات نوعي��ة على 
الصعيد المحلي واإلقليم��ي والدولي وجعلها تقف على 
قدم المس��اواة مع نظيراتها ف��ي الدول المتقدمة حول 

العالم، ومكانة رفيعة في مجتمعها ووطنها«. 
وأضاف��ت، أن م��ن ضمن المس��ؤوليات الرئيس��ة على 
عاتقه��ا، تمثي��ل المملك��ة ف��ي المؤتم��رات الدولية 
وتقدي��م أوراق عم��ل حول الطي��ران المدن��ي، والعمل 
م��ن ضمن وف��د البحرين ف��ي مفاوضات النق��ل الجوي 
الدولية والثنائية، وترأس لجنة بيئة الطيران البحرينية 
م��ن 2013-2016 لوضع خطة عمل الدول��ة لبناء نمو 
مس��تدام للصناع��ة ولجن��ة النقل الجوي ل��دول مجلس 

التعاون الخليجي لما يقرب من 10 سنوات. ابتسام الشمالن

 خيانة عاطفية على »فيسبوك« 
تنهي حياة آسيوي في سلماباد

أيمن شكل «

اكتشف عامل آسيوي أن صديقه في السكن يخونه مع صديقته التي تعرف 
عليها بواس��طة برنامج التواصل االجتماعي »فيس��بوك« قبل 5 س��نوات، 
فقرر إنهاء الصداقة بطعنات سكين أنهت حياة صديقه، وما أن تيقن من 
مصرعه، قرر االنتحار بإلقاء نفسه من الطابق الثاني من مقر سكنهما في 

سلماباد، لكنه أصيب بكسور وتم القبض عليه وإحالته للمحاكمة.
واعت��رف المتهم البال��غ من العم��ر 36 عاما في التحقيق��ات، بأنه حضر 
للبحرين منذ أكثر من 10 س��نوات ويعمل في شركة مقاوالت، ويسكن مع 
صديق��ه المجني عليه، منذ 3 س��نوات، لكنه الحظ ف��ي الفترة األخيرة أن 
صديقه يتحدث م��ع فتاة أخبره بأنه تعرف عليها من »فيس��بوك«، وقبل 
الواقعة بس��اعات دخ��ل الغرفة ليكتش��ف أن زميله يتح��دث للفتاة التي 

يحبها والتي تعرف عليها أيضا من فيس��بوك منذ 5 س��نوات، واكتشف أن 
زميله كان يس��تعير هاتفه أحيان��ا ومن خالله اس��تطاع الوصول لفتاته 

وإقامة عالقة معها.
وق��رر المتهم ف��ي اعترافه بأنه طلب من زميله قط��ع عالقته بصديقته 
لكن��ه رفض، ونش��ب بينهما ش��جار خ��الل وجودهما في الغرف��ة، وأثناء 
خروجه من الغرفة، قام المتهم بس��حب سكين وطعنه في ظهره وصدره 
ليس��قط على درج البناية، وبعد أن تأكد من وفاته، شعر بالخوف وتراجع 
للخلف عدة خطوات إلى أن وصل إلى سور السلم ثم ألقى بنفسه من الدور 

الثاني.
أحال��ت النيابة العامل للمحاكمة بعد أن أس��ندت ل��ه تهمة القتل العمد 
وب��دأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة المتهم وقررت تأجيل القضية 

إلى جلسة 17 مارس لالطالع.

 دراسة: البحرينيون 
ال يراجعون أخصائيين نفسيين

أظه��رت أح��دث اس��تطالع رأي أجرته مب��ادرة »ألنك مه��م« لدعم الصحة 
النفس��ية في البحرين، أن البحرينيين ال يراجعون أخصائيين نفسيين، فيما 
قال 80% من المس��تطلعة آراؤهم أنهم ال يش��عرون بأنه��م قادرون على 

التحدث إلى شخص ما أو طلب المساعدة في مشاكل الصحة العقلية.
وقال مؤس��س المبادرة ومستشار التنمية البش��رية والقيادة وائل زكي إن 
»ه��ذه النتائج تؤك��د أهمية تعزيز وع��ي المجتمع البحرين��ي بأن الصحة 
النفسية ليست مجراّد غياب االضطرابات النفسية، بل هي حالة من العافية 
يس��تطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته الخاص��ة والتكياّف مع حاالت التوتاّر 

العادية والعمل بشكل منتج ومفيد واإلسهام في مجتمعه المحلي«.
وركزت الدراسة على الموظفين والعمال، وأجاب نصف المستطلعة آرائهم 
51% بأنهم يحصلون على دعم نفس��ي بشكل أو بآخر في مكان العمل من 
قبل أصحاب العمل، و42% منهم قالوا إنهم يستطيعون بطريقة ما إحداث 
ت��وازن بين الحي��اة والعمل، فيما تفاوتت إجاباتهم بش��أن معاناتهم من 

التوتر في مكان العمل.
وقال زكي إن »الصحة النفسية للموظفين ومدى ارتياحهم في مكان العمل 
وجودة حياتهم ترتبط إلى حد كبير بإنتاجية الشركة أو المؤسسة«، مشيرًا 
إل��ى أن نجاح البحرين في تطبيق سياس��ات العمل عن بعد في ظل جائحة 
)كوفيد19( أسهم إلى حد كبير في التقليل من آثار الجائحة على الموظفين.
وش��ملت الدراس��ة عينة من نحو 100 من الس��كان في البحرين، وتراوحت 
أعمار المش��اركين بين 18 و64 عاما، وهذه هي الدراس��ة الثانية للمبادرة 
التي جرى تدشينها في البحرين منتصف العام الماضي تحت رعاية محافظ 

العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة.



أعلنت وزيرة الصحة فائقة الصالح أن الوزارة تقوم بالتنســيق مع وزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي؛ لدراســة إنشــاء مبنــى جديــد للــوزارة متكامــل فــي موقــع 
المبنــى القديــم بمنطقــة الســلمانية وفــق اإلمكانــات والمــوارد المتاحة، وذلك ضمــن الرؤية 

االستثمارية المستقبلية للوزارة فيما يخص المباني التي تمتلكها.

وأكـــدت الصالـــح فـــي ردهـــا علـــى 
ســـؤال مقـــدم مـــن النائـــب سوســـن 
كمـــال أن مقر اللجان الطبية )مقر وزارة 
الصحـــة ســـابًقا( الواقع بشـــارع الشـــيخ 
ســـلمان بمحافظـــة العاصمـــة يتكـــون من 
خمـــس مبـــان، وهـــي مبنـــى دلمون الـــذي تم 
تبلـــغ  1948 بمســـاحة  العـــام  فـــي  إنشـــاؤه 
2628 متـــرا مربعـــا، وتمـــت إعـــادة صيانة 
المبنـــى وتأهيله ليكون مقًرا للجان الطبية 
باإلضافـــة إلى قســـم العالج فـــي الخارج، 
مشـــيًرة إلى أنه يتم صيانة المبنى بشكل 
المقـــررة  الصيانـــة  خطـــة  وفـــق  دوري 

للمنشآت التابعة لوزارة الصحة.
وذكـــرت أن المبنـــى الثانـــي هـــو “أوال” 
الـــذي تم إنشـــاؤه أيًضا في العام نفســـه 
وعلى مســـاحة قدرها 2033 مترا مربعا، 
وتمـــت إعـــادة صيانة هـــذا المبنـــى أيًضا 
وتأهيـــل الطابق األول منـــه ليكون مقًرا 
لموظفـــي قســـم المواصالت بالـــوزارة، 
كما يتـــم وفق خطة الـــوزارة للصيانة 
بإجراء عمليات صيانة دورية للمبنى 

وخاصة الطابق األول منه.
وأفـــادت أن المبنـــى الثالـــث هـــو 
“تايلـــوس”، وكان إنشـــاؤه كذلك 
بمســـاحة   1948 العـــام  فـــي 
1700 متـــر مربـــع، إال أنه غير 

مســـتخدم حالًيـــا ولم تجـــر عليه عمليـــات الصيانـــة، بينما 
المبنى الرابع هو مبنى إدارة المراكز الصحية السابق، فقد 

تـــم إنشـــاؤه فـــي العـــام 1951 وبمســـاحة قدرها 
601 متر مربع، ويســـتخدم حالًيا كمقر إلدارة 

تعزيز الصحة، كما يخضـــع المبنى لعمليات 
الصيانة الدورية وفق الخطة المتبعة في 

هذا الشأن.
وأشـــارت الـــى أن المبنـــى الخامـــس هو 

قسم المواليد والوفيات السابق الذي 
أنشـــئ في العام 1961 وعلى مساحة 
قدرهـــا 367 متـــرا مربعا، وال يخضع 

المبنـــى لعمليـــات الصيانـــة، حيث 
إنه غير مستخدم حالًيا.

األقســـام  بنقـــل  يتعلـــق  وفيمـــا 
الموجـــودة فـــي هـــذه المبانـــي 

المستخدمة حالًيا إلى مكاتب 
فـــي مبان أخـــرى، أوضحت 
الصالـــح أن الـــوزارة تقوم 
إعـــادة  بدراســـة  حالًيـــا 
المكاتـــب إلدارات  توزيـــع 
فـــي  الـــوزارة  وأقســـام 

ظـــل إعـــادة هيكلة الـــوزارة 
التســـيير  برنامـــج  وتطبيـــق 

الحكوميـــة  للمستشـــفيات  الذاتـــي 
توفـــر  وكذلـــك  الصحيـــة،  والمراكـــز 

المكان المناسب لهذه المكاتب”.

الصالــح: إنشــاء مبنــى جـديـد متكـامـل لـ “الصحــة”
تطوير 3 مبان الستيعاب األقسام المختصة في الوزارة
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“الطعام ثقافة” يضرب موعدا مع مخبوزات ليال وأقمشة رفيع
ثقافـــة”  “الطعـــام  مهرجـــان  يســـتضيف 
الســـادس فـــي ثانـــي فعالياتـــه، الشـــيف 
ومصّممـــة  ليـــال  دانـــا  الخبـــز  وصانعـــة 
األزياء وفنانة الكـــوالج أمل رفيع وذلك 
يوم الســـبت 13 مارس 2021م في مركز 

الجسرة للحرف اليدوية.
والتزامـــا باإلجـــراءات االحترازيـــة للحد 
من انتشـــار فيـــروس كورونا )كوفيد 19( 
والُموصـــى بهـــا مـــن قبـــل وزارة الصحة 
فـــي مملكـــة البحريـــن، فـــإن كل فعاليات 
تتطلـــب  ثقافـــة”  “الطعـــام  مهرجـــان 

التسجيل المسبق، حيث يمكن للمهتمين 
بالحضـــور التســـجيل عبـــر موقـــع هيئـــة 
www.culture.( الثقافـــة على اإلنترنـــت

gov.bh(. وســـيعمل الثنائي على تقديم 
عرض مشترك للجمهور يخاطب مختلف 
الحـــّواس، يعّبر عن تفســـيراتهما مفاهيم 
التأّثـــر  ويعكـــس  واإلنســـانية  الوقـــت 
الغنـــي بتـــراث مملكة البحريـــن الثقافي، 
وســـيحظى المشـــاركون بتـــذّوق نكهات 
مخبـــوزة ســـتقّدمها الشـــيف دانـــا ليـــال، 
إضافـــة إلى االســـتمتاع بتجربـــة بصرية 
فنيـــة تعمل على إعدادهـــا المصّممة أمل 

رفيع.
وتعـــد دانـــا ليـــال صانعـــة خبـــز محترفة 
تستخدم صناعتها للخبز أسلوب العجين 
المخّمـــر، حيث تهـــدف من خـــالل عملها 
إلـــى تعزيز االتصـــال ما بين األشـــخاص 
ومصـــادر الطعـــام وتطوير طـــرق محلية 
أكثـــر اســـتدامة الســـتهالك الغـــذاء. أمـــا 
أمـــل رفيـــع، فتســـتخدم عناصـــر التراث 
البحريني فـــي أعمالها الفنيـــة، وتتضمن 
باســـتخدام  الترقيـــع  تقنيـــات  بعـــض 

األقمشة المطبوعة.
للحـــرف  الجســـرة  مركـــز  أن  يذكـــر 

إحيـــاء  إعـــادة  علـــى  يعمـــل  اليدويـــة 
فـــي  التقليديـــة  والصناعـــات  الحـــرف 
البحريـــن من خالل اســـتدراج الحرفيين 
المحلييـــن ضمـــن برامـــج المركـــز، والتي 
ُتعنـــى بالحـــرف التقليدية منهـــا: الفخار، 

والنسيج وصناعة السالل.

المنامة - بنا

“الجسرة للحرف” 
يعيد إحياء الحرف 
التقليدية المحلية

علوي الموسوي

المنامة - وزارة الداخلية

دشنت اإلدارة العامة للمرور 
الطالبية  الرسومات  معرض 
بمشـــاركة فنانين تشكيليين 
بحرينييـــن وعالمييـــن، فـــي 
الشـــرق”  “ألـــوان  غاليـــري 
بمجمع السيف في محافظة 
الفنـــان  بإشـــراف  المحـــرق 
والـــذي  الموســـوي،  عبـــاس 
المســـاهمات  إلبـــراز  يهـــدف 
الفنية  الطالبيـــة ولوحاتهـــم 
التي تحمل رســـائل مرورية 
ســـتكون  والتـــي  توعويـــة، 
محل نقاش فنانين عالميين 
دولـــة،   35 مـــن  ومحلييـــن 
أســـبوع  مـــع  تزامنـــا  وذلـــك 
المـــرور 2021 وضمـــن حملة 

“في لحظة”.
ويضم المعرض 30 لوحة  «

فنية، و100 لوحة تعرض 
عبر شاشة إلكترونية ممكن 
مشاهدتها عن طريق تقنية 

الواقع االفتراضي ) VR(، و20 
عمال فنيا موزعا على لوحات 
إعالنية على شوارع المملكة، 

و12 لوحة في التقويم 
السنوي الصادر لإلدارة 

العامة للمرور.

ـــة ـــن 35 دول ـــن م ـــن عالمي ـــتقطب فناني ـــة” تس ـــة “خط حمل

162 لوحــة وعمــال فنيــا تنشــر الوعــي المــروري
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 رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل

^قال النائب أحمد الدمســـتاني 
إن معادلة الشهادة لألجانب مهمة من 
حيث تأثيرها على جودة اإلنشاءات، 
حيث برزت تأثيرات ذلك على بعض 
علـــى  والهندســـية  الفنيـــة  األخطـــاء 

بعض المشاريع اإلسكانية.
وذهب النائب ممدوح الصالح إلى أن 
ا تفّضل األجنبي  اآلليـــة المطبقة حاليًّ
علـــى البحرينـــي مـــن نفـــس الجامعة 
البحريـــن،  فـــي  للعمـــل  األجنبيـــة 
طويلـــة  فتـــرة  ينتظـــر  فالبحرينـــي 

لمعادلة شهادته.
وقالت النائب زينب عبداألمير: لماذا 

نتذكـــر اتفاقيـــة حظـــر التمييـــز بيـــن 
العامـــل البحرينـــي واألجنبـــي فقـــط 

عندمـــا تكـــون فـــي صالـــح األجنبـــي، 
فـــي  تكـــون  عندمـــا  تجاهلهـــا  ويتـــم 
صالـــح البحرينـــي؟، ومشـــيرة إلى أن 
األجانـــب  العمـــال  شـــهادات  معادلـــة 
ســـيجنب الجهة المختصـــة موضوع 
الشـــهادات المزورة، وداعية للتعجيل 
الجامعـــات  طلبـــة  بقيـــة  بمعادلـــة 

الصينية العالقين.
ورأى النائـــب عمـــار قمبـــر أن جهـــات 
يمكنـــه  ال  البحرينـــي  بـــأن  تتعلـــل 
شـــغل وظيفـــة بعينهـــا كونهـــا تتعلـــق 
بتخصصات نادرة، فيما يتم توظيف 

األجنبي دون التحقق من مؤهله.

زينــب: “المعادلــة” ســتقضي علــى الشــهادات المــزورة

أخطاء فنية ببيوت أشرف عليها أجانب

لرئيـــس  األول  النائـــب  ^قـــال 
مجلـــس النـــواب عبدالنبي ســـلمان إن 
اقتـــراح بقانون إضافة شـــرط بمعادلة 
شـــهادة العامـــل األجنبي بالمهـــن التي 
تتطلـــب تأهيـــا أكاديميـــا يأتـــي فـــي 
ظـــل تشـــّدد وزارة التربيـــة والتعليـــم 
فـــي معادلـــة شـــهادات 52 خريج طب 
بشـــري من جامعة )شـــيان( في الصين 
فقـــط ألنهـــم أكملـــوا آخـــر 4 أشـــهر عن 
بعد، مع أن كل جامعات العالم درســـوا 
عـــن بعد خال الجائحة، فالبحرينيون 
ُيسّلط عليهم سيف المعادلة باستمرار 
ألسباب واهية، فيما يتم التغاضي عن 

األجانب وتغلب مصلحة التجار عندما 
يتم المطالبة بمعادلة شهاداتهم.

ورأى النائب علي إسحاقي أن التحقق 
مـــن المؤهـــات ومعادلتهـــا يجـــب أن 
يكـــون أهم شـــرط لعمـــل األجنبي في 

البحرين، وذلك لضمان كفاءتهم.
وأشـــار النائب هشـــام العشيري إلى أن 
أهمية معادلة الشهادات ال تقتصر على 
كشف التزوير، وإنما تشمل استيفاءها 

المعايير الوطنية. 
إن  النفيعـــي  إبراهيـــم  النائـــب  وقـــال 
هـــذا المقترح سيســـاهم في تحســـين 
إيرادات الحكومـــة وذلك من إيرادات 
مؤهـــات  علـــى  التدقيـــق  خدمـــة 

األجانب.

“التربيــة” ترفــض شــهادات 52 خريج طب مــن الصين

معادلة شهادات األجانب يوّرد ماال

^وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى اقتراح 
بقانـــون بتعديل الائحـــة الداخلية للمجلس 
الســـؤال  ســـقوط  موعـــد  بتأخيـــر  يقضـــي 
البرلماني إلى حين انتهاء الفصل التشريعي 
م الســـؤال خاله، بـــدالً مما هو قائم  الذي ُقدِّ
ا من ســـقوط الســـؤال البرلماني بانتهاء  حاليًّ

م السؤال خاله. دور االنعقاد الذي ُقدِّ
وقام المقترح على أساس عدم كفاية دور  «

هة  االنعقاد لإلجابة على جميع األسئلة الموجَّ
إلى الوزراء، يؤدي إلى سقوطها بانتهاء دور 

االنعقاد، ومواكبة لما هو معمول به في 
برلمانات العالم بأن تبقى األسئلة التي لم 

يجب عنها إلى أدوار االنعقاد الالحقة.

 السؤال البرلماني.. 
ال يموت بقانـــون  مقترًحـــا  النـــواب  مجلـــس  ^مـــّرر 

يقضـــي بإضافـــة اســـتثمار األراضـــي المخّصصـــة 
لمهام وزارة اإلســـكان في نطـــاق تحقيق األهداف 
اإلســـكانية للـــوزارة. وقبل التصويـــت، رأى النائب 
أحمـــد العامـــر أن المقتـــرح سيســـهل عمـــل الوزارة 
لتحقيق المطلوب منها في برنامج عمل الحكومة، 
وسيســـهل عمليـــة التعامل والشـــراكة مـــع القطاع 

الخاص بما يخدم أهداف الوزارة.
وقال النائب علي إسحاقي إن الهدف من المقترح 
لصالح المواطن والخروج من مأزق قائمة االنتظار 

الطويلة.
ورأى النائـــب عبدالـــرزاق حطاب أن هـــذا المقترح 
يأتي دعًما الستغال كافة الموارد المتاحة لخدمة 

الملف اإلسكاني.

مـــن جهتهـــا، قالـــت المستشـــارة القانونية بـــوزارة 
تقـــّدر  الـــوزارة  إن  المناعـــي  فاطمـــة  اإلســـكان 
أي اقتـــراح مـــن شـــأنه مســـاعدة الـــوزارة للوفـــاء 
بالتزاماتهـــا تجـــاه المواطنين ويحقق االســـتدامة 

للملف اإلسكاني.

حـل لمـأزق قائمــة انتظــار بيــت العمــر
البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  ^قـــال 
اآلليـــة  إن  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
المتبعـــة فـــي اســـتخدام أراضـــي المنفعـــة العامـــة 
تتـــم بنـــاء علـــى المتطلبـــات الخاصـــة لـــكل وزارة 
وجهـــة حكوميـــة وفًقا الحتيـــاج المنطقة. وأشـــار 
ه على ســـؤال النائب فاطمة القطري بشـــأن  في ردِّ
اآلليـــة التي ســـتحّدد طبيعـــة اســـتخدام األراضي 
المخصصـــة للمنفعـــة العامـــة فـــي مدينـــة ســـلمان 
والبالـــغ عددها نحـــو 16 أرًضا. ولفتت القطري إلى 
غيـــاب تحديـــد االحتياجات االجتماعيـــة كالمراكز 
االجتماعيـــة واألنديـــة الرياضيـــة والثقافيـــة فـــي 
مدينة ســـلمان.  مـــن جانب آخر، أكـــد الوزير خلف 
أولويـــة المناطـــق القديمـــة المكتظة بالســـكان في 
ه على  توفير خدمة الصرف الصحي. وأشار في ردِّ

سؤال النائب محمود البحراني بشأن أسباب تأخر 
توصيل خدمات الصـــرف الصحي لبعض المناطق 
إلى أن الوزارة زّودت مجمع 1038 بصدد بخدمات 
الصـــرف الصحـــي بكلفـــة بلغـــت 850 ألـــف دينـــار، 

والعمل مستمر بالمناطق والمجمعات األخرى.

16 أرًضا للمنفعة العامة بمدينة سلمان

ـــة مؤهالتهـــم قبـــل العمـــل بالبحريـــن ـــزام األجانـــب بمعادل إل

 إعفاء المواطنين من دفع رسوم الكهرباء في رمضان

أقــر مجلــس النــواب اقتراحــا برغبة بشــأن إعفاء المواطنيــن من دفع 
رسوم الكهرباء والماء في شهر رمضان المبارك سنويا. وقرر المجلس 

احالة االقتراح للحكومة. 

وفي موضوع آخر، وافق المجلس 
يقضـــي  بقانـــون  اقتـــراح  علـــى 
بإضافـــة شـــرط إلصـــدار تصريـــح 
العامـــل  بحصـــول  يتعلـــق  العمـــل 
األجنبي على شهادة تتم معادلتها 
المختصـــة  الجهـــات  قبـــل  مـــن 
التخصصيـــة  للوظائـــف  بالنســـبة 
ـــا  أكاديميًّ تأهيـــاً  تتطلـــب  التـــي 

ا في التخصص ذاته. جامعيًّ
النائـــب  قـــال  التصويـــت،  وقبـــل 

عيســـى الدوسري إن هذا المقترح 
المجتمـــع  أمـــن  علـــى  ســـيحافظ 
وســـامته مـــن الجرائـــم التي تقع 

من العمالة األجنبية. 
ورأى النائـــب محمـــد بوحمـــود أن 
ا للعديد  المقتـــرح يأتي حـــا جذريًّ
مـــن المشـــاكل التـــي تعانـــي منهـــا 

سوق العمل.
المالكـــي  باســـم  النائـــب  وذهـــب 
إلـــى أن المقتـــرح سيســـاهم فـــي 

تعزيـــز أفضلية المواطـــن بالقطاع 
الخاص. 

رحمـــة  آل  غـــازي  النائـــب  ولفـــت 
إلـــى أن الخطـــورة فـــي الموضوع 

هو تأثيـــره على جـــودة الخدمات 
المؤسســـات  ســـتقدمها  التـــي 
خصوًصـــا  بهـــا،  يعملـــون  التـــي 

بالتخصصات الدقيقة.

140 ألفا لدعم المراكز النهارية سنويا
ـــار ـــل لــــ 5 آالف دينــ ـــن يصــ ـــة للمستفيــديــ ـــغ الموزعــ ـــاوت المبالــ تفــ

دعـــم  إدارة  مديـــر  ^قالـــت 
العمـــل  بـــوزارة  األهليـــة  المنظمـــات 
والتنميـــة االجتماعيـــة نجـــوى جناحي 
إن الـــوزارة وّزعت نحو 140 ألف دينار 
ا  المراكـــز النهارية البالـــغ عددها 14 دارًّ

ا لدور رعاية الوالدين. نهاريًّ
المبالـــغ  اختـــاف  أن  إلـــى  ولفتـــت 
المخصصـــة لكل مركز يعـــود الختاف 
المعايير التي يتم التوزيع على أساسها 
5 آالف دينـــار،  وتصـــل بعضهـــا لنحـــو 
وذلك لتغطيـــة اإلجراءات التشـــغيلية 
ودعـــم االجتياجات اللوجســـتية لكبار 

المواطنين.
ا  وأكدت أهميـــة دعـــم دور الرعاية فنيًّ
من خـــال تقديـــم برامج تطويـــر أداء 
للقائمين على الـــدور النهارية، ولتعزيز 
الـــدور الرقابي واإلشـــرافي على جودة 
أداء تقديم الخدمة لدور الرعاية لكبار 

المواطنين.
يأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت وافـــق مجلس 
النـــواب علـــى مقتـــرح برغبـــة يقضـــي 
بتخصيـــص دعم مادي ســـنوي لألندية 

االجتماعية للوالدين.
وقبـــل التصويت، قـــال النائب عبدهللا 
الـــذوادي إن أقـــل مـــا تقدمـــه الدولـــة 
تقديـــر  هـــو  الســـن  لكبـــار  والمجتمـــع 

تضحياتهـــم فـــي خدمـــة الوطـــن فـــي 
جميع المجاالت.

الشـــعور  الدعـــم يعـــّزز  وذكـــر أن هـــذا 
النفسي لدى كبار المواطنين بالتقدير.

إلـــى  المالكـــي  باســـم  النائـــب  وذهـــب 
أن كبـــار المواطنيـــن قدمـــوا أعمارهـــم 
وصحتهم في خدمة البحرين، ودعمهم 
هو أقل ما نقدمه لهؤالء، وهو ينسجم 
مـــع المبادئ التـــي قام عليها الدســـتور 

في مجال الرعاية االجتماعية.
لهـــذا  االســـتجابة  أن  إلـــى  ولفـــت 
المقترح سيســـاهم فـــي رفع قدرة هذه 

المؤسسات على تقديم خدماتها.
ورأى النائب محمد بوحمود أن واحدة 
مـــن أهم أشـــكال الدعـــم لـــدور الرعاية 
هـــو خفـــض الرســـوم المفروضـــة علـــى 
هـــذه الـــدور االجتماعية ومنها رســـوم 

الكهرباء والماء.
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بيوت للمطلقات
النـــواب  مجلـــس  ^وافـــق 
علـــى اقتـــراح بقانـــون يكفـــل لكل 
فئـــات المنتفعيـــن مـــن الخدمـــات 
اإلسكانية الحق في التقدم بطلب 
للحصول على مســـكن عن طريق 

التملك دون استثناء.
النســـاء  المقتـــرح  ويشـــمل 
المدرجـــات تحت الفئة الخامســـة 
)المطلقة، أو المهجورة، أو األرملة 
أو  أكثـــر،  أو  ابـــن  لديهـــا  وليـــس 

العزباء يتيمة األبوين(.

سيدعلي المحافظة وإبراهيم النهام

زينب عبداألمير

أحمد العامر فاطمة القطري

عبدالنبي سلمان

عبدالله الذوادي

غازي آل رحمة
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