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»æjôëÑdG Ö«Ñ£dG Ωƒj IõFÉéd Q’hO ∞dCG 200 ¢ü°üîj AGQRƒdG ¢ù«FQ
AGQRƒ````dG ¢ù````«FQ ƒ```ª°S ¿Gƒ```jó``H ó````≤Y ´É```ªàLG »`a

√ƒª°S IõFÉLh »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG Ωƒ«H ∫ÉØàM’G äÉÑ«JôJ åëH

«
ÉeÉY 30 Gƒ∏ªY øªe »æjôëH Ö«Ñ£d íæªJ zAÉ£©dGh AÉaƒdG{ IõFÉL «
«

z»Ñ£dGh …ôjô°ùdGh »LÓ©dG åëÑdG »a ´GóHE’Gh QÉμàH’G{`d IõFÉL

á«ªdÉ©dG áë°üdG øe Óãªeh ø««dhO AGôÑN º°†J øjõFÉØdG QÉ«àNG áæéd

…ƒªæàdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ôμa »a π«°UCG AõL ºjôμàdG áaÉ≤K :≈°ù«Y øH ΩÉ°ùM

IQƒàcódGh ídÉ°üdG á≤FÉa IPÉà°SC’G áë°üdG IôjRhh áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
äÉÑ«JôàdG åëÑd ∂dPh ,á«æjôëÑdG AÉÑWC’G á«©ªL á°ù«FQ º°SÉ≤dG IOÉZ
ΩÉ¶ædG ¢VGô©à°SGh ,»æjôëÑdG Ö«Ñ£dG Ωƒ«H ∫ÉØàM’ÉH á°UÉîdG
äÉWGôà°T’Gh z»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d ¿Éª∏°S øH áØ«∏N{ IõFÉéd »°SÉ°SC’G
.É¡H á°UÉîdG äGAGôLE’Gh

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe áªjôμdG IQOÉÑªdGh äÉ¡«Lƒà∏d Gò«ØæJ
Ö«Ñ£dG Ωƒj OÉªàYÉH ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
IõFÉL{ ¥ÓWEGh ,ΩÉY πc øe ôÑªaƒf ô¡°T øe ∫hC’G AÉ©HQC’G »a »æjôëÑdG
ÖMÉ°U ¿GƒjóH ó≤oY ,z»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
ΩÉ°ùM ï«°ûdG ø«H ´ÉªàLG ¢ùeCG ìÉÑ°U AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG

AÉ£©dG ≈∏Y á«Ñ£dG QOGƒμdG ™«é°ûJ »a º¡°ùJ IõFÉédG :áë°üdG IôjRh
»ë°üdG ´É£≤dG AGôKEG »a ô«ÑμdG ôKC’G É¡d ¿ƒμ«°S √ƒª°S IQOÉÑe :º°SÉ≤dG IOÉZ .O

áÑ°ùædÉH Ö«Ñ£dG É¡«dEG »ªàæj »àdG
á°ù°SDƒª∏d Rƒéj Éªc ,≈dhC’G áÄØ∏d
≈°übCG óëc ø«ë°Tôe áKÓK í«°TôJ
∂dPh ,IõFÉédG »àÄa øe áÄa πμd
,2020 ôÑªàÑ°S 5 ¬àjÉZ óYƒe »a
á°ü°üîªdG IQÉªà°S’G Aπ``e ôÑY
¿ƒ``μ`à`°`S »`` à` `dGh ¢``Vô``¨` dG Gò``¡``d
»fhôàμd’G ™bƒªdG ≈∏Y áMÉàe
¥ÉaQEGh ,áë°üdG IQGRƒd »ª°SôdG
,í«°Tôà∏d Ió``jDƒ`ª`dG äGóæà°ùªdG
IQGRh ≈`` ` dEG ¥GQhC’G º``jó``≤` Jh
»fhôàμdE’G ójôÑdG ôÑY áë°üdG
kbs.bdra.reg@health.
.gov.bh

¿CGh ,2025 ΩÉ``Y ∫ƒ∏ëH áë°ü∏d
RÉéfEÉH ¢Vƒ¡ædG »a åëÑdG º¡°ùj
≈``dEG …ODƒ``J áæ«©e á«ë°U è``eGô``H
á``jÉ``Yô``dG á``«`Yƒ``f ø«°ùëJ IOÉ`` `jR
.¿Éμ°ù∏d á«ë°üdG
á«fÉãdG áÄØdG ≈``dEG áÑ°ùædÉHh
AÉÑWCÓd íæªJ ±ƒ°S ,IõFÉédG øe
äõ``«` ª` J ø`` `jò`` `dG ø``«` «` æ` jô``ë` Ñ` dG
∫GƒW AÉ£©dGh ∫òÑdÉH º¡Jô«°ùe
º«∏©J »a Gƒª¡°SCGh º¡∏ªY á∏MQ
.AÉÑWC’G øe ºgô«Z
»æjôëH Ö«ÑW …C’ øμªjh
ôÑY ,IõFÉédG π«æd ºjó≤àdG πgDƒe
á°ù°SDƒªdG ôÑY í«°TôàdG ºjó≤J

.iôNCG õFGƒLh
IõFÉédG øe á«fÉãdG áÄØdG ÉeCG
AÉ``£` ©` dGh AÉ`` aƒ`` dG Iõ`` FÉ`` L{ »``¡` a
AÉ``Ñ` WC’G ó`` MC’ í``æ`ª`Jh ,zó``à`ª`ª`dG
Ió``e Gƒ``∏`ª`Y ø``jò``dG ø««æjôëÑdG
Gk ô``jó``≤`J É``ek É``Y ø``«`KÓ``K ø``Y π``≤`J ’
õ«ªJh º¡FÉ£©d Ak É``ahh ºgOƒ¡éd
AÉ`` £` `©` `dGh ∫ò`` Ñ` `dÉ`` H º``¡` Jô``«` °` ù` e
á«fÉ°ùfE’G πãªdGh º«≤dG ï«°SôJh
.Ö£dG áæ¡ªd á©«aôdG
»a IõFÉédG •hô°T øª°†àJh
çƒëÑdG ¿ƒμJ ¿CG ≈`` dhC’G É¡àÄa
áZÉ«°U »``a á``ª`gÉ``°`ù`e á``eó``≤` ª` dG
á«æWƒdG á£îdGh á°SÉ«°ùdG ò«ØæJh

º«μëàdG áæédh ,≈`` dhC’G É``¡`JQhO
.¢Vô¨dG Gò¡d É¡∏«μ°ûJ ºà«°S »àdG
á``Ø` «` ∏` N{ Iõ`` `FÉ`` `L ¿ƒ`` μ` `à` `Jh
Ö«Ñ£∏d á``Ø`«`∏`N ∫BG ¿É``ª`∏`°`S ø``H
IOÉ``¡` °` Th ´QO ø`` e z»``æ` jô``ë` Ñ` dG
äÉÄa øe áÄa πμd á«dÉe ICÉaÉμeh
øe ø``jõ``FÉ``Ø`∏`d í``æ`ª`Jh ,Iõ``FÉ``é` dG
øªe ¢``UÉ``î`dGh ΩÉ``©` dG ø«YÉ£≤dG
∫ÉéªdG »a á∏«∏L áªgÉ°ùe ¿ƒeó≤j
åëÑdG »``a øjõ«ªàªdGh »``Ñ`£`dG
»``Ñ`£`dGh …ô``jô``°` ù` dGh »``LÓ``©` dG
≈∏Y º¡d Gk ôjó≤J øjôëÑdG áμ∏ªªH
»a IôμàÑeh IRQÉ``H ∫ÉªYCG RÉéfEG
º¡d Gk ôjó≤J ∂``dPh ,»Ñ£dG ∫ÉéªdG
ôjƒ£àdG á∏°UGƒe ≈∏Y É©«é°ûJh
IõFÉédG íæªoJh .∫ÉéªdG Gòg »a
»a ΩÉ≤j πØM AÉæKCG Ωó≤Jh ,kÉjƒæ°S
πc øe ôÑªaƒf ô¡°T øe AÉ©HQCG ∫hCG
.É¡H øjõFÉØdG ≈dEG ΩÉY
≈∏Y Iõ``FÉ``é`dG íæªoJ ±ƒ``°`Sh
IõFÉL{ ≈dhC’G áÄØdG πª°ûJ ,ø«àÄa
åëÑdG »``a ´Gó`` ` ` HE’Gh QÉ``μ` à` H’G
,z»``Ñ`£`dGh …ô``jô``°`ù`dGh »``LÓ``©`dG
øe á``KÓ``K Oó``©` d É``¡`ë`æ`e º``à`«`°`Sh
GhóYCG øjòdG ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G
ájôjô°Sh á«LÓY á«ª∏Y ÉKk ÉëHCG
Iõ«ªàe äGRÉéfEG Gƒ≤≤Mh á«ÑWh
»Ñ£dG º``¡`°`UÉ``°`ü`à`NG ∫É``é` e »``a
,QÉ``μ``à``H’Gh ´Gó`` `HE’É`` `H â``ª` °` ù` JG
Ék©«é°ûJ Iõ``FÉ``é`dG º¡d íæªoà°Sh
»Ñ£dGh »LÓ©dG »ª∏©dG åëÑ∏d
,á``«` ã` ë` Ñ` dG º``¡``JGQó``≤``d ák ` «` ª` æ` Jh
Iõ``FÉ``é`dG √ò``¡`d Ωó≤à∏d •ô``à`°`û`jh
»a äô°ûof ób çÉ``ë`HC’G ¿ƒμJ ¿CG
,kÉ«ªdÉY É¡H ±ôà©e á«ª∏Y á``jQhO
äÉ≤HÉ°ùe ≈dEG É¡H Ωó≤àdG ≥Ñ°ùj ºdh

.√ƒª°S
º°SÉ≤dG IOÉZ IQƒàcódG äôÑYh
á«æjôëÑdG AÉÑWC’G á«©ªL á°ù«FQ
¿Éæàe’G º«¶Yh ôμ°ûdG ¢üdÉN øY
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd
øe √ƒª°S ¬eó≤j Ée ≈∏Y ,AGQRƒdG
QOGƒ``μ`dGh AÉÑWCÓd π°UGƒàe º``YO
,ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`e »``a á``«`ë`°`ü`dG
»a ø``«`∏`eÉ``©`dG ™«ªL ¿CG Ió``cDƒ` e
πμ°ûH ¿ƒ°ùª∏j »ë°üdG ´É£≤dG
ôjó≤J øe √ƒª°S ¬qæμj Ée ôªà°ùe
Gôjó≤J ,¬FÉæHCG øe áÄØdG √ò¡d ô«Ñc
á``eó``N »``a º``¡` FÉ``£` Yh º``gOƒ``¡` é` d
.øWƒdG
IQOÉ``Ñ` ª` dG √ò```g ¿CG äó`` ` `cCGh
øe ô«ãμdG πªëJ √ƒª°S øe áªjôμdG
¿ÉªjEG ¢ùμ©J »àdG á∏«ÑædG »fÉ©ªdG
á«ªgCGh áª«≤H ™ªàéªdGh IOÉ«≤dG
πYÉa ô°üæ©c »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG
Iô«°ûe ,ø``Wƒ``dG á«ªæJh AÉæH »a
´É£≤dG »Ñ°ùàæe ™«ªL ¿CG ≈`` dEG
≈dEG ¿ƒ©∏£àj áμ∏ªªdG »a »ë°üdG
Ö«Ñ£∏d ∫hC’G Ωƒ«dÉH ∫É``Ø`à`M’G
ø``jõ``FÉ``Ø` dG º``«`∏`°`ù`Jh »``æ` jô``ë` Ñ` dG
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N{ IõFÉL
¿ƒμ«°S »àdGh z»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d
´É£≤dG AGô``KEG »a ô«ÑμdG ô``KC’G É¡d
áeóN »a ¬eÉ¡°SEG õjõ©Jh »ë°üdG
´ÉªàL’G ¢Vô©à°SG óbh .øWƒdG
Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G äÉ«dÉ©a èeÉfôH
…ò``dGh »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d ∫hC’G
≥aGƒªdG AÉ``©``HQC’G Ωƒ``j ¿ƒμ«°S
≈``dEG á``aÉ``°` VEG ,2020 ô``Ñ`ª`aƒ``f 4
QÉ``«`à`NÉ``H á``°` UÉ``î` dG äÉ``Ñ` «` Jô``à` dG
¿Éª∏°S øH áØ«∏N{ IõFÉéH øjõFÉØdG
»a z»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG

øe øjô«ÑμdG ôjó≤àdGh ºYódG ó°ùéJ
.á«ë°üdGh á«Ñ£dG QOGƒμ∏d √ƒª°S
∫ÉØàM’G á«ªgCG ≈``dEG âgƒfh
õ«ØëJh ™«é°ûJ »``a Iõ``FÉ``é` dGh
AÉ£©dGh ∫òÑdG ≈∏Y á«Ñ£dG QOGƒμdG
AÉ``≤``JQÓ``d Oƒ`` ¡` `é` `dG á`` ∏` `°` `UGƒ`` eh
áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdG IOƒéH
Éª«°S ’h ,º``«` ≤` ª` dGh ø``WGƒ``ª` ∏` d
»àdGh ,á``æ`gGô``dG ±hô``¶`dG π``X »``a
Ék LPƒªf á«Ñ£dG QOGƒμdG É¡«a âeób
¢Shô«a áëFÉL á¡LGƒe »a Gõ«ªàe
≈∏Y ®ÉØë∏d óéà°ùªdG É``fhQƒ``c
øY áHô©e ,™ªàéªdG áë°Uh áeÓ°S
á«æjôëÑdG AÉÑWC’G á«©ªéd Égôμ°T
áeóîd É``¡`JGQOÉ``Ñ`eh ÉgOƒ¡L ≈∏Y
.É¡JÉ©∏£J ≥«≤ëJh á«Ñ£dG Iô°SC’G
≈dEG áë°üdG Iô``jRh äQÉ°TCGh
™e ¿hÉ©àdG ≈∏Y IQGRƒ``dG ¢UôM
á°SÉFôH IõFÉé∏d áeÉ©dG á``fÉ``eC’G
»μ∏ªdG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U ¿Gƒ`` `jO
RGô`` HEG π`` LCG ø``e AGQRƒ`` `dG ¢``ù`«`FQ
…ò``dG iƒà°ùªdÉH á«dÉ©ØdG √ò``g
,IõFÉédG ¬∏ªëJ …òdG º°S’ÉH ≥«∏j
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U º°SG ƒgh
,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
äGOGó``©` à` °` S’G ∞«ãμJ ∫Ó``N ø``e
»æjôëÑdG Ö«Ñ£dG Ωƒ«H ∫ÉØàMÓd
AóHh ,πμc áμ∏ªªdG iƒà°ùe ≈∏Y
IõFÉéH øjõFÉØdG QÉ«àNG äGƒ£N
ôÑY π©ØdÉH äCGó``H »àdGh ,√ƒª°S
QÉ©°T QÉ``«` à` N’ á≤HÉ°ùe ¥Ó`` `WEG
É¡©∏£J ø`` Y á``Hô``©` e ,Iõ`` FÉ`` é` `dG
Iójó°ùdG äÉ¡«LƒàdG ò«ØæJ ≈``dEG
ƒª°S ¬``«` dEG ™``∏`£`à`j É``e ≥``«`≤`ë`Jh
á∏«Ñf ±Gó``gCG øe AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
øe áªjôμdG IQOÉÑªdG √òg É¡∏ªëJ

OGô``aC’ áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdG
Ö«°üæH ≈¶ëJ »``à`dGh ,™ªàéªdG
.áeƒμëdG ΩÉªàgG øe ôaGh
ôÑà©J ºjôμàdG áaÉ≤K ¿CG ó``cCGh
Ö``MÉ``°`U ô``μ` a »`` a Ó``«` °` UCG GAõ`` ` L
AGQRƒ`` `dG ¢``ù`«`FQ »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG
»a ¢``Uô``ë` j …ò`` ``dGh ,…ƒ``ª` æ` à` dG
∞``bGƒ``ª` dGh äÉ``Ñ`°`SÉ``æ`ª`dG ∞∏àîe
º``jô``μ`à`dGh ô``jó``≤`à`dGh AÉ``æ` ã` dG ≈``∏`Y
äÉYÉ£≤dG áaÉc »a ø«∏eÉ©dG Oƒ¡éd
äÉ``YÉ``£` ≤` dG á``°` UÉ``Nh ,á``μ` ∏` ª` ª` dÉ``H
º``gõ``«`Ø`ë`à`d á``«` Ñ` £` dGh á``«` ë` °` ü` dG
AÉ£©dGh ∫ò``Ñ`dG ≈∏Y º¡©«é°ûJh
QÉ``WEG »``a ∂``dPh ,ø``Wƒ``dG áeóN »``a
¬``à`jDhQh Iôªà°ùªdG √ƒª°S Oƒ¡L
AÉæÑdG Iô``«`Jh õjõ©J »``a Ió«©ÑdG
äÉjƒà°ùªH AÉ``≤` JQ’Gh ôjƒ£àdGh
,É¡JÉYÉ£b áaÉc »a ájô°ûÑdG á«ªæàdG
øe øjôëÑdG ¬à≤≤M Ée ≈∏Y ®ÉØë∏d
Gòg »a Ék «ªdÉY áeó≤àe äÉjƒà°ùe
»Ñ£dG ∫ÉéªdG »a á°UÉNh ∫ÉéªdG
.»ë°üdGh
Iô`` `jRh äô`` Ñ` `Y ,É``¡` à` ¡` L ø`` e
øY ídÉ°üdG á≤FÉa IPÉà°SC’G áë°üdG
ÖMÉ°üd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢üdÉN
AGQRƒ`` `dG ¢``ù`«`FQ »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG
Ωƒ«H ∫ÉØàMÓd √ƒª°S ájÉYQ ≈∏Y
√ƒª°S IQOÉÑeh ,»æjôëÑdG Ö«Ñ£dG
øH á``Ø`«`∏`N{ Iõ``FÉ``L ¢ü«°üîàH
z»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
»a ø``jõ``«`ª`à`ª`dG AÉ`` Ñ` `WC’G º``jô``μ`à`d
…ô``jô``°` ù` dGh »`` LÓ`` ©` `dG å``ë` Ñ` dG
IócDƒe ,øjôëÑdG áμ∏ªªH »Ñ£dGh
´É``£`≤`dG »``a ø``«`∏`eÉ``©`dG ™``«`ª`L ¿CG
¿hQó``≤``j á``μ` ∏` ª` ª` dG »`` a »``ë` °` ü` dG
»àdG ,áªjôμdG IQOÉÑªdG √òg √ƒª°ùd

ï«°ûdG ó``cCG ,´ÉªàL’G ∫Ó``Nh
á«ªgCG áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH ΩÉ°ùM
»μ∏ªdG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U IQOÉ``Ñ``e
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
iDhQ ¢ùμ©J »àdGh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
QOGƒμdG º``YO »a √ƒª°S äÉ©∏£Jh
Oƒ¡édG ™e ≈°TÉªàj ÉªH ,á«æWƒdG
á``°`SÉ``Fô``H á``eƒ``μ` ë` dG É``¡`dò``Ñ`J »``à` dG
á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëJ ±ó¡H √ƒª°S
.áeGóà°ùªdG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿CG í``°` VhCGh
π°†ØJ AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù` «` FQ »``μ`∏`ª`dG
IõFÉé∏d Q’hO ∞dCG 200 ¢ü«°üîàH
,»æjôëÑdG Ö«Ñ£dG Ωƒ«H ∫ÉØàM’Gh
á``eÉ``©`dG á`` fÉ`` eC’G ¿CG ≈`` `dEG Gô``«`°`û`e
äGQƒ°üàdG ™°Vh äô°TÉH IõFÉé∏d
á«∏ª©dG äGƒ£îdG PÉîJGh áeRÓdG
,IõFÉédG º«∏°ùJ πLCG øe áHƒ∏£ªdG
»``°` SÉ``°` SC’G ΩÉ``¶` æ` dG OGó`` ` YEG º``J PEG
QÉ«àNG áæéd π«μ°ûJh ,IõFÉé∏d
øe ∞``dCÉ`à`J »``à` dGh ,É``¡`H ø``jõ``FÉ``Ø`dG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿Gƒ``jO øY ø«∏ãªe
IQGRhh ,AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
AÉÑWC’G á«©ªL á°ù«FQh ,áë°üdG
è«∏îdG á©eÉL ¢ù«FQh ,á«æjôëÑdG
á«μ∏ªdG á«∏μdG ¢``ù`«`FQh ,»``Hô``©`dG
øY πãªeh ,ø«MGôé∏d ájóædôjC’G
AGôÑNh ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
,á«Ñ£dG çÉëHC’G ∫Éée »a ø««dhO
äGAGôLEG ™«ªL ≈∏Y ±Gô°TEÓd ∂dPh
.IõFÉédG íæe
≈°ù«Y øH ΩÉ°ùM ï«°ûdG ócCGh
√ƒª°S Iõ``FÉ``L á``«` ª` gCG áØ«∏N ∫BG
»Ñ£dG åëÑdG ôjƒ£Jh á«ªæJ »a
±Gó`` ` gCG Ωó`` î` `j É``ª` H »`` LÓ`` ©` `dGh
IOƒ``é` H AÉ```≤` `JQ’G »`` a á``eƒ``μ` ë` dG

بيانات الخبر
اإلثنين

2020  يوليو27
 ألف دوالر لجائزة سموه واالحتفال بيوم الطبيب البحريني200 سمو رئيس الوزراء يخصص
أخبار الخليج

3

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

العدد
15466
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1217010 الرابط اإللكتروني
#

3
7

Ω2020 ƒ«dƒj 27 - `g1441 áéëdG hP 6 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15466) Oó©dG
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:ô£°ùdG ∫hCG
¿CÉ°ûH ,≥HÉ°S ôeCGh ¬«LƒJ π«©ØJ ºàj hCG ,º«ª©J Qó°üj ¿CG ≈æªJCG
äGhOC’Gh äÉ«æà≤ªdGh ∞ëàdG AGô°ûH á``dhó``dG äÉ°ù°SDƒe π``c ΩGõ`` dEG
äÓëªdGh õcGôªdGh á«HÉÑ°ûdG ™jQÉ°ûªdG øe ôXÉæªdGh äÉeƒ°SôdGh
äÉYGóHE’Gh äGAÉØμ∏d GRGôHEGh »æjôëÑdG ÜÉÑ°û∏d ÉªYO ∂dPh ,á«æjôëÑdG
.á«æjôëÑdG
:»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d ¿Éª∏°S øH áØ«∏N IõFÉL
øe á°ùaÉæªdGh ,õ«ØëàdGh ™«é°ûàdGh ,ôjó≤àdGh ºjôμàdG áaÉ≤K
ádhO »a ,áî°SGQh áàHÉK ,Iõ«ªàeh á©«aQ á«é¡æe ,øWƒdG áeóN πLCG
ºjôμàdG »JCÉj ∂dòd ,IQÉ°†ëdGh á°†¡ædG ™ªàéeh ,äÉ°ù°SDƒªdGh ¿ƒfÉ≤dG
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ód øe »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d ≥ëà°ùªdG
øe RQÉ``H ´ƒæc ,ôbƒoªdG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
øe ∫hC’G »a »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG Ωƒj OÉªàYG ∫ÓN øe ,ºjôμàdG áaÉ≤K
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N IõFÉL{ ¥ÓWEG ™e ,ΩÉY πc øe ôÑªaƒf ô¡°T
.Q’hO ∞dCG 200 ¢ü«°üîJ ôÑY ,z»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d
QOÉμdÉH AÉØàMÓd IQOÉÑe ¥Ó``WEG ìGôàbG »a ôμaCG âæc ¢ùeC’ÉHh
…ó°üà∏d øjôëÑdG ≥jôa »a á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©dGh »Ñ£dG
≈æÑàJ ¿CÉH ,∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G ó«Y ΩÉjCG ∫ÓN á°UÉNh ,ÉfhQƒc áëFÉéd
πFÉ°SƒdGh »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™``bGƒ``eh á«fhôàμd’G äÉHÉ°ùëdG
áª∏c ∫É°SQE’ ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ∫ÉéªdG íàa ,á«æjôëÑdG á«eÓYE’G
hCG áHƒàμe AGƒ°S ,»Ñ£dG QOÉμdGh »eÉeC’G ∞°üdG »a ø«∏eÉ©∏d ôμ°T
πjõédG ôμ°ûdGh ôjó≤àdGh ºYódG ±ó¡H ,ƒjó«ØdÉH IQƒ°üe hCG áYƒª°ùe
âbh »a ,Oƒ¡L øe ¬fƒdòÑj Éeh äÉ«ë°†J øe ¬fƒeó≤j Ée ≈∏Y º¡d
πLCG øe º¡àbh ¿ƒ°†≤j A’Dƒ` gh ,ó«©°ùdG ó«©dG äÉ¶ëd ¬«a ¢û«©f
ø«£°TÉædG hCG äÉHÉ°ùëdG ¢†©H QOÉÑJ ¿CG ≈æªJCGh ..™«ªédGh øWƒdG
.IQƒ°Uh πμ°T …CÉH √ò«ØæJ hCG √ôjƒ£J hCG ìôà≤ªdG »æÑàH
áÑ°SÉæªH{ ¢ùeC’ÉH É¡eÉ«b »a áeôàëªdG áë°üdG ôjRh »æàÑéYCG óbh
¢üëØdG õcGôe øe Oó©d á«fGó«e äGQÉjõH ∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G ó«Y ∫ƒ∏M
»a áeó≤ªdG äÉeóîdG IOƒLh πª©dG ô«°S ΩÉ¡e ó≤ØJh ,êÓ©dGh ∫õ©dGh
..z19 ó«aƒc ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üà∏d ádhòÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG πX
ºgô©°ûJ É¡fC’ ,õcGôªdG »a ø«∏eÉ©∏d ô«ãμdG »æ©J áªjôμdG IQÉjõdG √ògh
.ºgRÉéfEGh ºgQhód ™«ªédG ôjó≤Jh ÜÉéYEÉHh ,º¡æe ∫hDƒ°ùªdG Üô≤H
á«©bGh πμH ,¬æY åjóëdGh ¬H ìÉ°üaE’G øμªàj ød Qƒ©°T Gò``g
,áë°üdGh Ö£dG ∫Éée »a ø«∏eÉ©dG øe ôãcCG ,ábOÉ°U á«≤«≤M ôYÉ°ûeh
á¡LGƒe »a »eÉeC’G ∞°üdG »a Ωƒ«dG ∞≤j …òdG »æjôëÑdG Ö«Ñ£dGh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJh IQOÉÑe äAÉL ∂dòd ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
ÉªYOh Gôjó≤J ,ôbƒoªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
á«ë°üdGh á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG ºbGƒ£dGh »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d É©«é°ûJh
.ájQGOE’Gh
±GógCG ≥«≤ëJh ,πÑ≤à°ùªdGh ,¿É°ùfE’Gh ,áë°üdG »a QÉªãà°S’G ¿EG
πª©dG á«é¡æe »a á«°SÉ°SC’G óYGƒ≤dG øe É¡©«ªL ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
õjõ©Jh ô°ûf »ah ,ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S iód ájQGOE’G IOÉ«≤dGh
..»dÉ¨dG øWƒdG áeóîd ø«∏eÉ©dG ø«°ü∏îªdG πμd ôjó≤àdGh ºjôμàdG áaÉ≤K
áaÉ≤K ∫Éμ°TCG Rô``HCG óMCG »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d ¿Éª∏°S øH áØ«∏N IõFÉLh
.ôjó≤àdGh ºjôμàdG
:ô£°ùdG ôNBG
ΩGó≤à°S’G ÖJÉμe Ωƒªg ¢†©H ¢Uƒ°üîH ¢ùeC’G ∫É≤e ≈∏Y ÉÑ«≤©J
ºJ ¬fCG ΩGó≤à°S’G ÖJÉμe á«©ªL ô°S ø«eCG êQÉ©e ó«ée ñC’G »æ¨∏HCG
´ƒ°VƒªdG ∂jôëJh ô``eC’G åëÑd á«æ©ªdG äÉ¡édG øe ¬©e π°UGƒàdG
ó«ée ñC’G OÉ``aCGh ,¬∏dG ¿PEÉ`H áÑ°SÉæªdG áédÉ©ªdGh πëdG ≈``dEG ’ƒ°Uh
áëFÉL AGôL øe äQô°†Jh Gô«ãc äôKCÉJ ΩGó≤à°S’G ÖJÉμe ¿CÉH êQÉ©e
,¿ƒjódG ºcGôJh •É°ûædG ó«ªéJh ∫ÉªdG ±Gõæà°SG ∫ÓN øe ,ÉfhQƒc
•É°ûædGh áMÉ°ùdG øe êhôîdGh ÖJÉμªdG ¢†©H ∫ÉØbEÉH Oó¡j Ée ƒgh
ø«dhDƒ°ùªdG ÜhÉéàH Gô«N πFÉØàe á«©ªédG IQGOEG ¢ù∏ée ¿CGh ,…QÉéàdG
.º¡Yƒ°Vƒe ≈dEG zè«∏îdG QÉÑNCG{ IójôL ¥ô£Jh ,á«ª°SôdG äÉ¡édGh

¢ù£°ùZCG ∫Ó``N zó©oH øY Üô``bCG{ Oƒ©j ø``jôëÑdG ∞«°U ¿É``Lô¡e
äÉ``Ñ``≤``©``dG π```c º```ZQ á``«``aÉ``≤``ã``dG º``°``SGƒ``ª``dG á``eGó``à``°``SG ó```cDƒ```J »```e á``î``«``°``û``dG

.ΩOÉ≤dG ¢ù£°ùZCG 31h 2 ø«H Ée ΩÉ≤jh
ájRGôàM’G äGAGôLE’G ¿ÉLô¡ªdG òNCÉjh
ø«©H »``YÉ``ª` à` L’G ó``YÉ``Ñ` à` dG ó`` YGƒ`` bh
AÉ°†ØdG ≈``dEG ¬WÉ°ûæH π≤àæjh QÉÑàY’G
øY Üô``bCG{ √QÉ©°T Ék °ùcÉY »fhôàμdE’G
.zó©H
•É°ûf á``©`HÉ``à`e Qƒ``¡`ª`é`∏`d ø``μ`ª`jh
™``bGƒ``e äGƒ``æ``b ∫Ó`` N ø``e ¿É``Lô``¡` ª` dG
@ ¿Gƒæ©dG ≈∏Y »YÉªàL’G π°UGƒàdG
∫ƒ°üëdG øμªj Éªc ,Nakhoolbah
π``ch ø``jô``ë` Ñ` dG ∞``«` °` U è``eÉ``fô``H ≈``∏` Y
É¡°VôY ó``«` YGƒ``eh á``£`°`û`fC’G π«°UÉØJ
www. »``fhô``à` μ` dE’G ™``bƒ``ª` dG ≈``∏` Y
.bahrainsummer.com
øjôëÑdG ∞«°U ¿É``Lô``¡` e Ωqó` ≤` jh
»àdG äÉ«dÉ©ØdGh á£°ûfC’G øe áØ«dƒJ
´ƒæàJh QÉªYC’Gh ¥GhPC’G ∞∏àîe ºFÓJ
á«YGóHE’Gh á«æØdG πª©dG ¢``TQh ø«H Ée
™``bGƒ``ª`dG ≈`` dEG ä’ƒ``é` dG ,á``«` °` VÉ``jô``dGh
á«≤«°SƒªdGh á«æØdG ¢Vhô©dG ,á«aÉ≤ãdG
á£°ûfCG ,ºdÉ©dG AÉëfCG ∞∏àîe øe áeOÉ≤dG
.äÉ≤HÉ°ùªdGh ¢ü°ü≤dG Oô°S

.øμªe âbh
»éjôa Ö«éf OÉ°TCG ¬à∏NGóe »ah
¥ô°ûdÉH ΩÓ°ù∏d »dhódG ó¡©ªdG ¢ù«FQ
áÄ«g πª©H É«≤jôaEG ∫É``ª`°`Th §``°` ShC’G
»a ÉgOƒ¡Lh QÉ``KB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG
,Ω2020 øjôëÑdG ∞«°U ¿ÉLô¡e º«¶æJ
á«aÉ≤ãdG º°SGƒªdG √ò``g ¿CG ≈``dEG Gk ô«°ûe
äGQÉ°†ëdG QGƒ``Mh ΩÓ°ùdG áaÉ≤K Rõ©J
á¡LGƒªd »``dhó``dG ∑Gô``ë` dG »``a º¡°ùJh
.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áeRCG
18 »Øë°üdG ôªJDƒªdG »a ∑QÉ°Th
,äÓNGóe AGôØ°ùdG øe Oó©d ¿Éch ,IQÉØ°S
»a ácQÉ°ûªdG á«ªgCG É¡«a Ghó``cCG å«M
QhóH øjó«°ûe ,øjôëÑdG ∞«°U ¿ÉLô¡e
∑Gô``ë`dG ájQGôªà°SG »``a áaÉ≤ãdG áÄ«g
π°UGƒàdG õjõ©Jh øjôëÑdG »a »aÉ≤ãdG
øª°†Jh .ºdÉ©dG ∫hOh áμ∏ªªdG ø«H Ée
óMC’ á∏NGóe ∂dòc »Øë°üdG ôªJDƒªdG
±G qƒf »côJ z∫ƒ qîf ºéf{ á≤HÉ°ùe Ωƒéf
.É«≤«°Sƒe Ék °VôY É¡«a Ωqób
¿ÉLô¡e øeGõàj Ω2020 áî°ùf »ah
áaÉ≤ãdG áÄ«g èeÉfôH ™e øjôëÑdG ∞«°U
,záaÉãμdG å«M ¿ƒªdO{ ¿Gƒæ©H ΩÉ©dG Gò¡d

´GóHEÓd Iôªà°ùe äÉMÉ°ùe ô«aƒJ á«ªgCG
áeÉbEG ìÉéf ¿CG ≈dG ág qƒæe ,π°UGƒàdGh
Ée AÉæÑdG ¿hÉ©àdG IôªK AÉL ¿ÉLô¡ªdG
áeÉ©dG äÉ¡édG π``ch áaÉ≤ãdG áÄ«g ø«H
á≤jó°üdG ∫hó``dG äGQÉ``Ø`°`Sh á°UÉîdGh
.øjôëÑdG áμ∏ªªd
ΩÉ©dG Gò``g ¿ÉLô¡e ¿CG â``ë`°`VhCGh
¢ùμ©J á«Ñ©°T ¿ƒæa äÉ«°ùeCG Ωqó≤«°S
»aÉ≤ãdG É``¡` KQEGh øjôëÑdG áμ∏ªe ≈æZ
øe ¿ÉJô°TÉÑe ¿Éà∏ØM É¡æeh …OÉªdG ô«Z
áHô©e ,OGôY á©∏bh øjôëÑdG á©∏b ™bƒe
øμªe OóY ôÑcCG ácQÉ°ûe ≈dG É¡©∏£J øY
»aÉ≤ãdG ∑Gôë∏d ø«ÑëªdGh ø«©HÉàªdG øe
.áμ∏ªªdG »a
»a ô``£` e ìô`` `a â``dhÉ``æ` J É`` gQhó`` H
øjôëÑdG ∞«°U ¿ÉLô¡e èeÉfôH É¡àª∏c
è``eÉ``fô``H ¿CG ≈```dEG Iô``«`°`û`e ,¬``JÉ``«` dÉ``©` ah
ø``e ó`` jó`` ©` `dG ø``ª` °` †`à` «` °` S ¿É`` Lô`` ¡` `ª` `dG
¢``Vhô``Y ø``«`H É``e áYƒæàªdG äÉ``«`dÉ``©`Ø`dG
á«ª«∏©àdG πª©dG ¢TQhh á«æØdG äÓØëdG
.ô«ãμdG Égô«Zh ä’ƒédGh á«YGóHE’Gh
áaÉ≤ãdG Oƒ©J ¿CG ô£e Ió«°ùdG âæªJh
ÜôbCG »a Qƒ¡ªédG ™e ô°TÉÑe AÉ≤d ≈``dEG

…òdG »°VGôàa’G »fhôàμdE’G AÉ°†ØdG
.zºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL ≈dEG π°üj
áaÉ≤ãdG áÄ«g IQOÉÑe ¿EG :âaÉ°VCGh
ó©H øY øjôëÑdG ∞«°U ¿ÉLô¡e º«¶æàH
Ék XÉØMh ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH Ék eGõàdG
âb’ ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ó``YGƒ``b ≈∏Y
»a äÉ¡édG πc øe Gk ô«Ñc Ék HhÉéJh Ók YÉØJ
øe ójó©dG ácQÉ°ûe ≈dEG Iô«°ûe ,áμ∏ªªdG
á°UÉîdGh áeÉ©dG äÉ°ù°SDƒªdGh äGQÉØ°ùdG
.¿ÉLô¡ªdG •É°ûfh èeÉfôH AGôKEG »a
óªëe âæH »e áî«°ûdG â¡ qLƒJh
»ªYGO πc ≈dEG πjõédG ôμ°ûdÉH áØ«∏N ∫BG
,Ω2020 ø``jô``ë` Ñ` dG ∞``«` °` U ¿É``Lô``¡` e
¿É``Lô``¡`e º``°` Sƒ``e ìÉ``é` f ¿CG á``ë`°`Vƒ``e
∞JÉμàd Iô``ª`K AÉ``L ΩÉ``©`dG Gò``g ∞«°üdG
ájQGôªà°SÉH ø«ªà¡ªdG ™«ªL Oƒ``¡` L
.øjôëÑdG »a »aÉ≤ãdG ∑GôëdG áeGóà°SGh
áaÉ≤ãdG π``ª`Y ≥``jô``a π``c äô``μ`°`T ∂``dò``c
.¿ÉLô¡ªdG »a ø«ªgÉ°ùªdGh
âæH Óg áî«°ûdG âdÉb É¡ÑfÉL øe
∞«°U ¿ÉLô¡e º«¶æJ ¿EG áØ«∏N ∫BG óªëe
±hô¶dG √ò``g »``a ΩÉ``©`dG Gò``g øjôëÑdG
ócDƒj ,ºdÉ©dG É¡H ôªj »àdG á«FÉæãà°S’G

í``Ñ`°`UCG »``°` VGô``à` aG AÉ``°` †` a ø``ª`°`V
±hô``X ™``e º∏bCÉà∏d ºdÉ©dG Iò``aÉ``f Ωƒ``«`dG
ádhÉëe »ah ,á«ªdÉ©dG á«ë°üdG á``eRC’G
»a áaÉ≤ãdG Qƒ¡ªL ø``e ô``ã`cCG ÜGôàbÓd
äó≤Y ,äÉaÉ°ùªdG øe ºZôdG ≈∏Y áμ∏ªªdG
¢ùeCG QÉ`` `KB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g
,âfôàfE’G ôÑY »Øë°üdG ÉgôªJDƒe óMC’G
∞«°U ¿ÉLô¡e èeÉfôH ¬dÓN ∞°ûμàd
Iô°ûY á``«`fÉ``ã`dG ¬àî°ùf »``a ø``jô``ë`Ñ`dG
zó©oH ø``Y Üô`` `bCG{ QÉ©°T πªëj …ò`` dGh
.ΩOÉ≤dG ¢ù£°ùZCG 31h 2 ø«H Ée ΩÉ≤jh
ôÑY º``«` bCG …ò`` `dG ô``ª` JDƒ` ª` dG ó``¡` °`Th
≈∏Y Iô°TÉÑe ¬qãH ºJh (Zoom) á°üæe
q
,Üƒ«Jƒj ™bƒe ≈∏Y áaÉ≤ãdG áÄ«g IÉæb
áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG ácQÉ°ûe
,QÉ``KB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g á°ù«FQ
ôjóe áØ«∏N ∫BG óªëe âæH Óg áî«°ûdG
Ió«°ùdGh áÄ«¡dÉH ¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG ΩÉY
áaÉ°VEG ,¿ƒæØdGh áaÉ≤ãdG ôjóe ô£e ìôa
∫hódG AGôØ°S øe Oó©d RQÉH Qƒ°†M ≈dEG
»a ø``«`ª`gÉ``°`ù`ª`dGh áμ∏ªª∏d á``≤`jó``°`ü`dG
.ø««eÓYE’Gh ø««Øë°üdGh ¿ÉLô¡ªdG
»e áî«°ûdG âdÉb áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
á«fÉãdG áæ°ù∏d{ :áØ«∏N ∫BG óªëe âæH
ìôØdG áYÉæ°U π°UGƒf »dGƒàdG ≈∏Y Iô°ûY
¿ÉLô¡e ôÑY ôjÉ¨e »aÉ≤K •É°ûf ºjó≤Jh
Iôe ∫hC’ ¬ª¶æf …òdG ,øjôëÑdG ∞«°U
,ô``ã`cCG ÉfQƒ¡ªL ø``e Üôà≤æd ,ó``©`H ø``Y
äÉÑ≤©dG πc º``ZQ ¬fCÉH ádÉ°SQ π°Uƒfh
ÉæfEÉa ,»aÉ≤ãdG º°SƒªdG Gòg â¡LGh »àdG
Éæ©jQÉ°ûe áeGóà°SGh ¬àeGóà°SG ó``cDƒ`f
á«æÑdG õjõ©J π``LCG øe Éæ∏ªYh á«aÉ≤ãdG
,zøjôëÑdG áμ∏ªe »a á«aÉ≤ãdG á«àëàdG
øe øμªàf ºd ÉæfC’ ÉæØ°SCG ºZQ{ :âaÉ°VCGh
áª«N »a ÉfQƒ¡ªL ™e Iô°TÉÑe π°UGƒàdG
,iô``NC’G á«aÉ≤ãdG Éæ©bGƒe »ah ∫ƒîf
»FÉæãà°S’G ±ô¶dG Gòg Éfôªãà°SG ÉæfEÉa
»aÉ≤K çóM ≈dEG øjôëÑdG ∞«°U ∫ qƒëæd
Gò``g √Ohó```M π``H ,É``«`aGô``¨`é`dG √qó` ë` J ’

٪100 áÑ°ùæH »``ªbôdG ∫ƒëàdG ƒ``ëf øjôëÑdG á``©eÉL á``fÉ``μ``e õ``jõ``©``J á```«```ª```gCG ó```cDƒ```j á```«```LQÉ```î```dG π```«```ch
∫ƒëàdG øe AÉ¡àf’G ºJ Éªc
Ωƒ`` °` `SQ OGó`` °` `S »`` `a »`` ª` `bô`` dG
,äÉ`` ` LQO ∞``°` û` c êGô``î``à``°``SG
áé«àf ø``e º``∏`¶`à`dG Ωƒ`` °` `SQh
AÓ``NEG äGAGô``LEGh ,¿É``ë` à` e’G
…òdG âbƒdG »a .áÑ∏£∏d ±ô£dG
¬àÑ°ùf Éªe AÉ¡àf’G ¬«a iô``L
Ωƒ°SQ áeóN πjƒëJ øe %90
øeh ,Ék«ªbQ ,á«°SGQódG ÖàμdG
Ék«ªbQ É¡∏jƒëJ ºàj ¿CG ™bƒàªdG
»dÉëdG ΩÉ©dG ájÉ¡f ™e πeÉμdÉH
á``eó``N á`` ` `MÉ`` ` `JEGh (2020)
Éªc .á«°SGQódG ÖàμdG π«°UƒJ
äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J õcôe Ωƒ≤j
øe ó``jó``©`dG ¬``à`ª`JCG ≈∏Y É``«k `dÉ``M
»Ñ°ùàæªd á``jQGOE’G äGAGô``LE’G
»a ºJ ¿CG ó©H ∂``dPh ,á©eÉédG
∫ƒëàdG 2017 ôjÉæj øe ∫hC’G
äÓ``°`SGô``ª`dG IQGOEG ΩÉ``¶`f ≈`` dEG
É``°``†k `Ø`N çó`` ``MCG É``ª` e ,É``«k ``ª``bQ
≈∏Y OÉ``ª`à`Y’G »``a Gkó``L Gkô`«`Ñ`c
á«bQƒdG á«ª°SôdG äÓeÉ©ªdG
äÓeÉ©ªdGh äÓ°SGôªdG π≤fh
…ôéj É``¡`dhGó``J äÉ``Ñ`a ,É``jhó``j
áeÓ°S øª°†j øeBG πμ°ûH É«ªbQ
áYô°Sh äÓeÉ©ªdGh ≥FÉKƒdG
.É¡dƒ°Uh
É``«`dÉ``M á``©` eÉ``é` dG Ωƒ`` ≤` `Jh
≈æ°ùà«d ™aódG äGƒæb ôjƒ£àH
äÉ°üæªdG ΩGó``î`à`°`SG áÑ∏£∏d
™aód á«còdG º¡ØJGƒgh á«ªbôdG
OÉªàY’G ∫óH á«©eÉédG Ωƒ°SôdG
á«bQƒdG ájó≤ædG äÓeÉ©ªdG ≈∏Y
.»°üî°ûdG Qƒ°†ëdG hCG

.IõªM ¢VÉjQ .O |
.á©eÉédÉH
ôjóe ∫É`` b ,¬``à`«`MÉ``f ø`` eh
πFGh äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J õcôe
á``©`eÉ``L ¿EG{ :á``«` £` Y ó``ª` ë` e
ΩÉ```©` `dG ò`` `æ` ` eh- ø`` `jô`` `ë` ` Ñ` ` dG
π``jƒ``ë` à` H â`` eÉ`` b –Ω2011
á«°SGQódG Ωƒ°SôdG ™``aO áeóN
º``Jh ,á``«` ª` bô``dG á``eó``î` dG ≈`` `dEG
»bÉH πjƒëàd ∂``dP ó©H πª©dG
≈dEG Ék«éjQóJ áeó≤ªdG äÉeóîdG
¿CG ≈``dEG âØdh .zá«ªbQ äÉeóN
äGƒæ°ùdG »a äó¡°T á©eÉédG
Iô«Ñc á«ªbQ ä’ƒëJ Iô«NC’G
óbh ,ó«©°U øe ôãcCG ≈∏Y GkóL
äÉ``eó``î`dG ø``e ó``jó``©`dG â``æ`°`TO
äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g ™e ¿hÉ©àdÉH
≈∏Y á``«`fhô``à`μ`dE’G á``eƒ``μ`ë`dGh
á«fhôàμdE’G øjôëÑdG á``HGƒ``H
»a ÉgRôHCG (bahrian.bh)
ájƒfÉãdG »éjôN ∫ƒÑb á«∏ªY
äGQô≤ª∏d Ωƒ°SôdG ™aOh ,áeÉ©dG
.á«°SGQódG

πeÉ°ûdG »ªbôdG ∫ƒëàdG ò«Øæàd
É¡JGAGôLE’ »ªbôdG πeÉμàdGh
∂``dPh â``bh ´ô``°` SCÉ` H É``¡`Mô``Wh
äÉ`` eó`` î` `dG IAÉ`` `Ø` ` c õ``jõ``©``à``d
á``«` ©` eÉ``é` dG äGAGô`` ` ` ` ` ` ` `LE’Gh
áLÉëdG øe π«∏≤àdGh É¡∏«¡°ùJh
»``°`ü`î`°`û`dG Qƒ``°` †` ë` dG ≈`` ``dEG
äÓ``eÉ``©` ª` dG ≈`` ` dEG á`` LÉ`` ë` `dGh
™``e É``°``k Uƒ``°` ü` Nh ,á`` «` `bQƒ`` dG
IòîàªdG á``eÉ``©`dG äGRGô``à``M’G
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL AGREG
.(19-ó«aƒc) óéà°ùªdG
¿CG Iõ`` ª` `M .O.CG ó`` ` ``cCGh
â``©` °` Vh ø``jô``ë``Ñ``dG á``©``eÉ``L
ø``ª` °` V »`` `ª` ` bô`` `dG ∫ƒ`` `ë` ` à` ` dG
∫ƒ°Uƒ∏d á©eÉédG äÉ``jƒ``dhCG
óªà©j »``cP »©eÉL Ωô``M ≈``dEG
∫É°üJ’G π``FÉ``°`Sh çó`` MCG ≈∏Y
òæe â∏ªY Gòd ,É«LƒdƒæμàdGh
ôjƒ£Jh õjõ©J ≈∏Y ø«ëdG ∂dP
áªFÉ≤dG äÉ``«`∏`ª`©`dGh á``ª` ¶` fC’G
â``fô``à` fE’G äÉ``μ`Ñ`°`T å``jó``ë` Jh
π«Ñ°S »a ∂``dPh ,ä’É``°`ü`J’Gh
±Gó`` ` `gC’G ø`` e Oó`` `Y ≥``«` ≤` ë` J
É``ek ô``M ¿ƒ``μ` J ¿CG É¡æª°V ø``e
äÓeÉ©ªdG ø``e É«dÉN Ék«©eÉL
Paperless á`` `«` ` bQƒ`` `dG
É``ek ô``M ∂dòch ,Campus
∫hGó`` `J ø`` e É``«` dÉ``N É``«k ` ©` eÉ``L
Cashless ájó≤ædG ¥GQhC’G
IAÉØc Rõ©j Éªe ,Campus
ó``¡` é` dG ô```aƒ```jh ,äÉ``«``∏``ª``©``dG
ô«Ñc πμ°ûH ºgÉ°ùjh âbƒdGh
á«ª«∏©àdG á``«`∏`ª`©`dG º`` YO »``a

á``©` eÉ``L ¢`` ù` `«` `FQ ø`` `∏` ``YCG
Qƒ``à` có``dG PÉ``à``°``SC’G ø``jô``ë` Ñ` dG
¿G Iõ`` ª` `M ∞``°``Sƒ``j ¢`` `VÉ`` `jQ
ôjƒ£J ≈``dG ≈©°ùJ á``©`eÉ``é`dG
á``©` eÉ``é` dG äÓ`` eÉ`` ©` `e ™``«` ª` L
á``jQGOE’G äGAGô`` `LE’Gh á«dÉªdG
∂`` dPh É``«` fhô``à` μ` dEG É``¡` Mô``Wh
∫ƒëà∏d á©eÉédG §£N øª°V
¬H äô°TÉH …òdG πeÉ°ûdG »ªbôdG
.2016 òæe á©eÉédG
á``©` eÉ``L ¢``ù` «` FQ OÉ`` `°` ` TCGh
äÉ«°UƒJh äÉ¡LƒàH øjôëÑdG
äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤àd É«∏©dG áæé∏dG
ƒª°S á``°` SÉ``Fô``H ä’É`` °` `ü` `J’Gh
∫BG ∑QÉ``Ñ` e ø``H ó``ª`ë`e ï``«`°`û`dG
¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ Ö``FÉ``f áØ«∏N
QOÉ``°`ü`dG QGô``≤` dÉ``Hh ,AGQRƒ`` ``dG
¿hDƒ°û∏d á``jQGRƒ``dG áæé∏dG øY
¿RGƒàdGh ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG
øH ódÉN ï«°ûdG á°SÉFôH »dÉªdG
¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
QÉ°ùe ¿CÉ°ûH ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
äÉeóî∏d »fhôàμdE’G ∫ƒëàdG
±É≤jEG ≈∏Y πª©dGh ,á«eƒμëdG
ôÑY á«eƒμëdG äÉeóîdG ºjó≤J
√QÉ°üàbGh á``«`eÉ``eC’G ÖJÉμªdG
á``«` fhô``à` μ` dE’G äGƒ``æ` ≤` dG ≈``∏` Y
á«æWƒdG á°üæªdÉH á£ÑJôªdG
¢``Vô``¨`H ∂`` ` dPh äÉ``Yƒ``aó``ª` ∏` d
Qƒ°†ëdG IQhô°V øY ∞bƒàdG
π``eÉ``©`à`dG hCG /h »``°`ü`î`°`û`dG
IôaGƒàªdG äÉeóî∏d …ó``≤`æ`dG
∫Ébh .á«fhôàμdE’G äGƒæ≤dG ôÑY
≈£îdG â``∏`é`Y á``©` eÉ``é` dG ¿EG

á``«``dhó``dG á``«``Yô``°``û``dG ΩGô````à````MG ∫É```é```e »```a á``μ``∏``ª``ª``dG

ÜÉ`` gQE’G áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡édG QÉ°ùe
áfÉμe ï«°SôJ øY Ók °†a áª¶æªdG áªjôédGh
Gòg »a IóFGôdG ∫hódG ±É°üe øª°V áμ∏ªªdG
.∫ÉéªdG
¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch OÉ°TCGh
Iô«ÑμdG äGRÉéfE’ÉH áæé∏dG ¢ù«FQ á«dhódG
IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªªd Iõ«ªàªdG Oƒ¡édGh
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
áëaÉμe »a ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG
ø``«`fGƒ``≤`dÉ``H ΩGõ`` à` `d’Gh ¬``∏`jƒ``ª`Jh ÜÉ`` ``gQE’G
ø``eC’G ájÉªM π``LCG ø``e á``«`dhó``dG äÉ``bÉ``Ø`J’Gh
ºYOh áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ≥«≤ëJh πeÉ°ûdG
ô``ã`cCG º``dÉ``Y ≈```dEG ’ƒ``°` Uh á``«` fÉ``°` ù` fE’G º``«`≤`dG
.GkQÉgORGh GkQGô≤à°SG

,»°VÉªdG ƒjÉe ô¡°T »a ,»dhódG øeC’G ¢ù∏ée
áëaÉμªd IóëàªdG º``eC’G Öàμe ™e ácGô°ûdÉH
áëaÉμe ò«ØæàH »æ©ªdG πª©dG ≥jôah ÜÉgQE’G
.ÜÉgQE’G
óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG √ƒ``fh
AÉæH ,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée á≤aGƒªH áØ«∏N ∫BG
AÉ°ûfEG ≈∏Y ,á«≤«°ùæàdG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y
áëaÉμeh ±ô£àdG áHQÉëªd áæéd π«μ°ûJh
ìGôàbGh ∫Gƒ``eC’G π°ùZh ¬∏jƒªJh ÜÉ``gQE’G
Oƒ``¡`é`dG ó``«` Mƒ``Jh ≥``«`°`ù`æ`Jh äÉ``°` SÉ``«` °` ù` dG
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,É``jk QhO É¡ãjóëJh É¡à©LGôeh
äÉfÉ«μdGh OGô``aC’G êGQOEGh ∞«æ°üJ ìGôàbG
Gòg ¿CG GócDƒe ,á«æWƒdG ÜÉ``gQE’G ºFGƒb ≈∏Y
»a IRQÉ``H áeÓY πμ°û«°S »YƒædG AGô`` LE’G

á©HÉàªH á«æ©ªdG á«æWƒdG áæé∏dG äó≤Y
äGQGô≤dG áaÉc ò«ØæàH øjôëÑdG áμ∏ªe ΩGõàdG
,¢ùeCG ,»``dhó``dG ø``eC’G ¢ù∏ée øY IQOÉ°üdG
»fhôàμdE’G ∫É°üJ’G ôÑY ¢SOÉ°ùdG É¡YÉªàLG
¬∏dGóÑY ï«°ûdG Qƒ``à`có``dG á°SÉFôH ,»``Fô``ª`dG
á«LQÉîdG IQGRh π«ch ,áØ«∏N ∫BG óªMCG øH
áæé∏dG AÉ°†YCG ácQÉ°ûªHh ,á«dhódG ¿hDƒ°û∏d
á«eƒμëdG äÉ``¡`é`dGh äGQGRƒ`` `dG »∏ãªe ø``e
.á«æ©ªdG
áæé∏dG ¢ù«FQ Ωó≤J ´ÉªàL’G π¡à°ùe »ah
áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG
áHhDhódG ºgOƒ¡L ≈∏Y áæé∏dG AÉ°†YC’ ôμ°ûdÉH
áæé∏dG ±Gó``gCG ≥«≤ëàd áª¡ªdG º¡JÉeÉ¡°SEGh
.á«dhódG ô«jÉ©ªdG ™e ≥aGƒàj ÉªH
øe √RÉéfEG ºJ Ée ´ÉªàL’G ¢Vô©à°SGh
áfÉμªdG õjõ©J »a âªgÉ°S äÉ«dÉ©ah ΩÉ¡e
áμ∏ªe É``gDhƒ``Ñ` à` J »``à` dG á``©` «` aô``dG á``«`ª`dÉ``©`dG
á«Yô°ûdG äGQGôb ΩGôàMG ∫Éée »a øjôëÑdG
á«é«JGôà°S’G ácGô°ûdG QÉ``WEG »``ah á«dhódG
.IóëàªdG ºeC’G áª¶æeh áμ∏ªªdG ø«H áªFÉ≤dG
¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch Oó°Th
ádÉ©ØdG Oƒ¡édG áeGóà°SG á«ªgCG ≈∏Y á«dhódG
≥«bódG ≥«Ñ£àdGh ΩGõàd’G ¿Éª°V ≈dEG á«eGôdG
ò«ØæàH ádƒîªdGh ádhDƒ°ùªdG äÉ¡édG πÑb øe
Ée π``X »``a »``dhó``dG ø`` eC’G ¢ù∏ée äÉÑ∏£àe
ájÉªëd äÉ«dhDƒ°ùeh QGhOCG øe ¬H ™∏£°†j
Oó°üdG Gòg »a Gkô«°ûe ,ø««dhódG øeC’Gh º∏°ùdG
øY â°†îªJ »``à`dG á``«`HÉ``é`jE’G èFÉàædG ≈``dEG
áμ∏ªe »a äGQó≤dG AÉæÑd á«æWƒdG πª©dG á°TQh
»ëHôdG ô«Z ´É£≤dG ájÉªM ∫ƒ``M øjôëÑdG
É¡àª¶f »``à` dGh »`` HÉ`` gQE’G ∫Ó``¨` à` °` S’G ø``e
äGQGô≤H ΩGõ``à`d’G á©HÉàªd á«æWƒdG áæé∏dG
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äGAGô``LE’ÉH ™``«ªédG ΩGõ``àdG á``«ªgCG :á``ë°ü∏d ≈``∏YC’G ¢``ù∏éªdG ¢``ù«FQ
É``fhQƒc ä’É``M ´É``ØJQG Ö``æéàd ó``«©dG ∫Ó``N á``jRGôàM’G §``HGƒ°†dGh
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óë∏d á«FÉbƒdG
»àdG IRQÉ``Ñ` dG äÉ``eÉ``¡`°`SE’G ¿CG ó`` cCGh
…óëJ á``¡`LGƒ``ª`d »``Ñ`£`dG º``bÉ``£`dG É¡dòÑj
ºgOƒ¡Lh (19- ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
™bGƒe »a ≈``dhC’G ±ƒØ°üdG »a IQÉÑédG
ôμ°ûdG ≥ëà°ùJ Oƒ¡L »g áØ∏àîªdG πª©dG
âÑKCG »æjôëÑdG »ë°üdG QOÉμdÉa ,ôjó≤àdGh
™e πeÉ©àdG ≈∏Y QOÉb ¬fCG ±hô¶dG √òg »a
¬«æ«Y Ö°üf Ék©°VGh ,äÉjóëàdG ∞∏àîe
á``jƒ``dhCÉ`c ™«ªédG á``eÓ``°`Sh áë°U ßØM
™ªàéªdG Ö`` LGh ø``e q¿EÉ` ` a Gò``d ,iƒ``°`ü`b
á«dhDƒ°ùªdGh ΩÉ©dG •ÉÑ°†f’ÉH »∏ëàdG
√òg »£îJ »a áªgÉ°ùª∏d ™°VƒdG √ÉéJ
,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≥«≤ëJh á∏MôªdG
πc ø«H á«cQÉ°ûJ á«dhDƒ°ùe πãªJ å«M
.™ªàéªdG OGôaCG

≈dEG ø«ª«≤ªdG ™«ªLh áªjôμdG á«æjôëÑdG
êQÉ``N á«∏FÉ©dG äÉ©ªéàdG ø``Y ´Éæàe’G
ô«HGóàdG PÉ``î`JGh ,ó``MGƒ``dG ∫õæªdG QÉ``WEG
,óMGƒdG ∫õæªdG QÉ``WEG »a ≈àM á«FÉbƒdG
øe ¿ƒfÉ©j øeh ø°ùdG QÉÑμd Ék °Uƒ°üNh
π«∏≤Jh áæeÉc á«ë°U ±hô``Xh ¢``VGô``eCG
ΩGõ``à` d’Gh ≈`` `fOC’G ó``ë`dG ≈`` dEG á£dÉîªdG
AGóJQG á«ªgCGh »YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©ªH
hCG ¢UÉî°TC’G A’Dƒg á∏HÉ≤e óæY äÉeÉªμdG
.IQhô°†∏d ∫õæªdG øe êhôîdG óæY
á°ü∏îªdG á«æWƒdG Oƒ¡édÉH √ƒ``fh
,á«ë°üdGh á«Ñ£dG ºbGƒ£dG πÑb øe áeó≤ªdG
∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG iƒà°ùªHh
äÉ¡édG ∞∏àîe ø«H ∫hò``Ñ`ª`dG ó``¡`é`dGh
äÉ«°UƒJ ≥ah øjôëÑdG áμ∏ªªH á«æ©ªdG
ò«ØæJ ±ó``¡` H á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£Jh

.áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ |
ƒg ¬æWhh ¬©ªàéeh ¬Jô°SCGh ¬°ùØf √ÉéJ
Oƒ¡édG πμd πªμªdGh í«ë°üdG ≥jô£dG
ô``°` SC’G ƒ``Yó``fh ,á``ë`FÉ``é`dG √ò``g RhÉ``é`à`d

.ΩÓ°ùdGh áë°üdÉH √ô°SCÉH ºdÉ©dG º©æj ¿CGh
Ö«ÑW ≥jôØdG ó``cCG áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
áØ«∏N ∫BG ¬``∏` dGó``Ñ` Y ø``H ó``ª`ë`e ï``«`°`û`dG
¢ù«FQ áë°ü∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG
ΩGõ``à` dG á``«` ª` gCG (19-ó`` «` `aƒ`` c) É`` fhQƒ`` c
äGAGô`` `LE’É`` `H ø``«`ª`«`≤`ª`dGh ø``«` æ` WGƒ``ª` dG
ó«Y ∫ÓN á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
ä’ÉëdG ´ÉØJQG Öæéàd ∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G
¿CÉ` H É`` kgƒ``æ`e ,ô``£`Ø`dG ó``«`Y ó``©`H çó``M É``ª`c
äÉª«∏©àdG ™«ªéH Ωõ©H ΩGõàd’G á∏°UGƒe
á«ª°SôdG äÉ¡édG øe áæ∏©ªdG §HGƒ°†dGh
øjôëÑdG áμ∏ªe ¬H âeÉb Ée ºYO »a º¡°ùj
»a Gk ô``«`Ñ`c Ék `Wƒ``°`T É¡H â©£b Oƒ``¡`L ø``e
√QÉKBG øe óëdGh ¢Shô«ØdG Gò¡d …ó°üàdG
.á°ShQóe ¢ù°SCG ≥ah áeÉ©dG IÉ«ëdG ≈∏Y
∫hDƒ°ùªdG √QhóH OôØdG ΩGõàdG q¿EG ∫Ébh

øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG ™aQ
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG áë°ü∏d
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ΩÉ≤e ≈``dEG
OÓÑdG π``gÉ``Y áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈`` dEGh ,ió``Ø`ª`dG
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈`` dEGh ,AGQRƒ`` `dG
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
ó«Y ∫ƒ∏M Üôb áÑ°SÉæªH ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
¿CG ¬fÉëÑ°S ¬∏dG É«YGO ,∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G
øjôëÑdG áμ∏ªe ≈∏Y áÑ°SÉæªdG √òg ó«©j
AÉªædG ø``e ójõªH ÉÑ©°Th áeƒμMh Éμ∏e
¿CGh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«b πX »a
ø«àeC’G ≈∏Y Ió«©°ùdG áÑ°SÉæªdG √òg ó«©j
äGô°ùªdGh øª«dÉH á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG

..êÓ©dGh ∫õ©dGh ¢üëØdG õcGôe ∞∏àîªd á«fGó«ªdG É¡JQÉjR ∫ÓN

∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G ó«Y áÑ°SÉæªH á«eÉeC’G ±ƒØ°üdÉH á«Ñ£dG QOGƒμdG Åæ¡J áë°üdG IôjRh
á«bÉÑà°S’G §£îdGh äÉ«fÉμeE’G iƒà°ùe π°†ØH ÉfhQƒμd …ó°üàdG »a øjôëÑdG ìÉéf :ócDƒJh

∂``∏ªdG á``æjóe ø``e AÉ``¡àf’G
2021 ôÑª°ùjO á«Ñ£dG ˆGóÑY
øªMôdGóÑY øH ódÉN QƒàcódG »Hô©dG è«∏îdG á©eÉL ¢ù«FQ ∫Éb
á«Ñ£dG õjõ©dGóÑY øH ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG áæjóe ´hô°ûe ò«ØæJ ¿EG »∏gƒ©dG
AÉæÑdG ∫ÉªYCG »¡àæJ å«ëH ´hô°ûª∏d »æeõdG èeÉfôÑdG Ö°ùëH ô«°ùj
äÉjóëàdG øe ºZôdÉHh .Ω2021 ΩÉY øe ôÑª°ùjO ô¡°T ájÉ¡æH -¬∏dG ¿PEÉHô«°S ≈∏Y É¡JÉ©ÑàH â≤dCG »àdGh ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL øY áªLÉædG
∫hÉ≤e ™e πª©J á©eÉédG ¿EÉ`a ,á«Ñ£dG áæjóªdG ´hô°ûe Ωó≤Jh ∫ÉªYCG
.OóëªdG √óYƒe »a ´hô°ûªdG RÉéfE’ á∏jóÑdG §£îdG ™°Vƒd ´hô°ûªdG
áæjóªdG π«¨°ûàd OGó©à°S’G ≈∏Y á©eÉédG ∞μ©J AÉæKC’G √òg »ah
á©eÉédG »``é`jô``N ÜÉ``£`≤`à`°`SGh ,∞``«`Xƒ``à`dG §``£`N ™``°` Vhh á``«`Ñ`£`dG
ÖjQóàdG èeGôH OGó``YEGh ,á«Ñ£dG Iõ¡LC’G π«¨°ûJ ∫hGó``Lh øjõ«ªàªdG
.ø«ØXƒªdGh AÉÑWCÓd
á«Ñ£dG áæjóªdG ¿ƒ``μ`J ¿C’ ≈©°ùf É``æ` fEG á©eÉédG ¢ù«FQ ∫É`` bh
äGQôÑe áKÓãd ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »ë°üdG ¿Éª°†dG áeƒ¶æe øª°V
¬∏dGóÑY ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ájDhôd É≤«≤ëJ :’k hCG ,á«°SÉ°SCG
AÉæÑH ∑Gò``fBG ¬``Lh ÉeóæY -√Gô``K ¬∏dG Ö«W- Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH
≥«≤°ûdG øjôëÑdG Ö©°T{ á«Ñ£dG áæjóªdG ΩóîJ ¿CGh á«Ñ£dG áæjóªdG
äÉ¡«LƒàH πª©J »Hô©dG è«∏îdG á©eÉL ¿CG :kÉ«fÉK .z»é«∏îdG ™ªàéªdGh
á«Hô©dG è«∏îdG ∫hó``H »dÉ©dG º«∏©àdGh º«∏©àdG äGQGRh øe á«eƒμM
áæjóªdG ≈∏Y ¢ùμ©æj ±ƒ°S Ée Gò``gh »Hô©dG è«∏îdG ™ªàée áeóîd
»a á«ë°üdG áeƒ¶æªdG äÉÑ∏£àe ™e á≤aGƒàe äÉ¡LƒàH ¿ƒμàd á«Ñ£dG
á«Ñ£dG õjõ©dGóÑY øH ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG áæjóe ¿EÉa Gk ô«NCGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe
≈∏ëàJ »àdG øjôëÑdG »a IQOÉædG AGô°†îdG »fÉÑªdG øe ¬∏dG ¿PEÉH ¿ƒμà°S
äÉØ°UGƒªd á≤HÉ£e á«dÉY ¢ù«jÉ≤eh áÄ«Ñ∏d á«YGôe á«ë°U äÉØ°UGƒªH
iƒà°ùªdG á«dÉY á«ÑW äÉeóN Ωó≤àd (LEED Gold) zá«ÑgòdG ó«d{
∫ÉY iƒà°ùe ≈∏Y á«Ñ£dG áæjóªdG ¿ƒμà°S ∂dòHh ,á«ë°U áÄ«H »a
ΩÉ¶f »a ácQÉ°ûªdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG áeƒ¶æe ≈``dEG ∞«°†àd π«gCÉàdG øe
,¬∏dG ¿PEÉH á«Hô©dG è«∏îdG ∫hO »ah øjôëÑdG áμ∏ªe »a »ë°üdG ¿Éª°†dG
.»é«∏îdG ™ªàéªdGh øjôëÑdG Ö©°T ¬æe ó«Øà°ù«d
ΩOÉ``N ø``e ¬«LƒàH AÉ``L á«Ñ£dG áæjóªdG ´hô°ûe ¿CG ≈``dEG QÉ°ûj
¬∏dG Ö«W- Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG
øH ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG áæjóe É¡«∏Y ≥∏£j á«ÑW áæjóe AÉæÑH ¬Lh …òdG -√GôK
…Oƒ©°S ∫ÉjQ QÉ«∏e ≠∏ÑªH »Hô©dG è«∏îdG á©eÉL ™ÑàJ á«Ñ£dG õjõ©dGóÑY
™ªàéªdG áeóîdh ≥«≤°ûdG »æjôëÑdG Ö©°û∏d …Oƒ©°ùdG Ö©°ûdG øe ájóg
∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¬Lh Éªc ,»é«∏îdG
´hô°ûe AÉæÑd ¢ü°üîJ ™Hôe ôàe ¿ƒ«∏e áMÉ°ùªH ¢``VQCG áÑ¡H áØ«∏N
.á«Ñ£dG áæjóªdG

¢ü«î°ûàdGh ¢üëØdG É¡æe ,ΩÉ``¡` ª` dG ø``e
»dõæªdG »ë°üdG ∫õ©∏d É¡¡«LƒJh ä’Éë∏d
,êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe øe …CG hCG …QÉ«àN’G
É¡dƒ°Uh iód IôjRƒdG ∫ÉÑ≤à°SG »a ¿Éc óbh
∞``°`Sƒ``«`dG AÉ`` `LQ IQƒ``à``có``dG õ``cô``ª` dG ≈`` `dEG
å«M ,»fGó«ªdG πeÉ°ûdG ≈Ø°ûà°ùe ádhDƒ°ùe
õcôªdÉH πª©dG ô«°S ≈∏Y Iô``jRƒ``dG â©∏WG
¿CÉ°ûdG Gòg »a IòîàªdG äGAGôLE’G á«∏YÉah
Ö``«`cô``Jh á``ª`FÉ``≤`dG ä’É``ë` dG º««≤J É``¡`æ`eh
,äGAGôLEG øe ¬©Ñàj Éeh »fhôàμdE’G QGƒ°ùdG
äÉeõ∏à°ùªdG ä’ÉëdG √òg º«∏°ùJ ÖfÉL ≈dEG
AÉæKCG áªFÉ≤dG ä’ÉëdG É¡LÉàëJ »àdG á«Ñ£dG
áªFÉ≤dG ä’ÉëdG áaÉc á©HÉàe ºàJ PEG ,∫õ©dG
πμ°ûH …QÉ«àN’G »dõæªdG »ë°üdG ∫õ©dG »a
øeh á«ë°üdG õcGôªdG AÉÑWCG ≥jôW øY »eƒj
â©ªà°SG Éªc .»``YGh ™ªàée ≥«Ñ£J ∫Ó``N
≈dEG ájQGOE’Gh á«Ñ£dG QOGƒμdG äÉ¶MÓe ≈dEG
äÉeóîdG IOƒ``Lh IAÉ``Ø`c ø``e ócCÉàdG ÖfÉL
πμ°ûdÉH ä’ÉëdG ™«ªéd áeó≤ªdG á«ë°üdG
AGOCG iƒà°ùªH IôjRƒdG äOÉ°TCG óbh ,πãeC’G
»dÉ©dG »æ¡ªdG iƒà°ùªdGh QOGƒ``μ`dG ™«ªL
™e πeÉ©àdGh »WÉ©àdG ¬dÓN øe ºàj …ò``dG
êÓ©dGh ∫õ©dG õcGôe »a ä’ÉëdG ∞∏àîe
.IAÉØc πμH
áë°üdG IôjRh äócCG É¡JQÉjR ΩÉàN »ah
√ò¡d …ó°üàdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe ìÉéf ¿CG
äÉ«fÉμeE’G iƒà°ùe π°†ØH AÉ``L áëFÉédG
É¡©°Vh º``J »``à` dG á``«`bÉ``Ñ`à`°`S’G §``£` î` dGh
á«©ªàée Oƒ¡éHh á«dÉY √QGóéH É¡≤«Ñ£Jh
óëdG »a ô«Ñc πμ°ûH âª¡°SCG á∏eÉμàeh áã«ãM
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe

.ô«jÉ©ªdG ≈∏YCG ≥ah ájRGôàM’G äGAGô``LE’G
øe π°üØe ìô°T ≈``dEG IôjRƒdG â©ªà°SG Éªc
ájQGOE’Gh á«Ñ£dG QOGƒμdGh ø«dhDƒ°ùªdG πÑb
ô«aƒJ á©HÉàeh êÓ©dG IóMh ¬H Ωƒ≤J Ée ∫ƒM
øe Égô«Zh áeRÓdG Iõ¡LC’Gh äÉeõ∏à°ùªdG
áeÓ°Sh áë°U õjõ©J ídÉ°üd äÉÑ∏£àªdG
.™«ªédG
É``¡` à` dƒ``L ∫Ó`` ` N Iô`` ` jRƒ`` ` dG äó`` ` ` ` cCGh
á``jRGô``à` M’G äGAGô`` ` `LE’Gh §``£`î`dG ìÉ``é` f
Égò«ØæJ ºJ »àdG á«FÉbƒdG äÉ«é«JGôà°S’Gh
ô«î°ùJ »a âª¡°SCG »àdGh áYô°ùdG ¬Lh ≈∏Y
Oƒ¡L õjõ©àd äÉ``«`fÉ``μ`eE’Gh äÉbÉ£dG áaÉc
.áëFÉédG √ò¡d …ó°üàdG
≈Ø°ûà°ùªH É¡JQÉjR IôjRƒdG âªààNGh
»æ©ªdGh »dÉY á≤£æe »``a øFÉμdG πeÉ°ûdG
»dõæªdG »ë°üdG ∫õ``©`dG á°SÉ«°S ≥«Ñ£àH
äÉWGôà°TG ≥ah áªFÉ≤dG ä’Éë∏d …QÉ«àN’G
ó``jó``©` dÉ``H õ``cô``ª``dG Ωƒ`` ≤` `j å``«` M ,IOó```ë` `e

QGôªà°SÉH πª©dG IOƒL IAÉØc º««≤Jh áeó≤ªdG
ô«aƒJ π`` LCG ø``e ∂`` dPh ∫É``°` ü` J’G õ``cô``e »``a
ø«æWGƒªdG øe øjó«Øà°ùª∏d äÉeóîdG π°†aCG
.øjôFGõdGh ø«ª«≤ªdGh
IQÉjõH zídÉ°üdG{ IôjRƒdG âeÉb ∂dP ó©H
øe ¬JQGOEG ºàJ …òdG »dhódG øjôëÑdG ≈Ø°ûà°ùe
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG πÑb
IQGRh ™``e ¿hÉ©àdÉH (19-ó``«`aƒ``c) É``fhQƒ``c
ájÉYôd á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdGh áë°üdG
É¡dÉÑ≤à°SG »``a ¿É``c å«M ,áªFÉ≤dG ä’É``ë`dG
á``jQÉ``°`û`à`°`SG ¿É``ª` ∏` °` ù` dG á``∏`«`ª`L IQƒ`` à` `có`` dG
»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH ájó©ªdG ¢VGôeC’G
…ó°üà∏d »Ñ£dG »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG ƒ°†Yh
AÉæKCG ºJ å«M ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
á∏eÉ°ûdG ájÉYôdG IóMh ≈∏Y ´ÓW’G IQÉjõdG
»àdGh »dhódG øjôëÑdG ≈Ø°ûà°ùe »a áæFÉμdG
»a ∂``dPh áªFÉ≤dG ä’É``ë`dG êÓ©d â°ü°üN
áaÉc ≥«Ñ£J ¿Éª°†d Iôªà°ùªdG Oƒ¡édG QÉWEG

IQÉjõH É¡àdƒL áë°üdG IôjRh äCGóH óbh
Qhó``dG äó`` `cCG å``«`M ,444 ∫É``°` ü` J’G õ``cô``e
444 ∫É°üJ’G õcôe ¬``H Ωƒ≤j …ò``dG ô«ÑμdG
≈àM 2020 »°VÉªdG ôjGôÑa »a ¬æ«°TóJ òæe
äÉªdÉμªdGh ä’É°üJ’G áaÉc ≈∏Y OôdG »a ¿B’G
™«ªL äGQÉ°ùØà°SÉH á£ÑJôªdGh IOQGƒ`` `dG
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a ¢üîj Éª«a ø«æWGƒªdG
ä’Éë∏d ΩRÓ``dG ºYódG ºjó≤Jh (19-ó«aƒc)
∂dPh Üƒ∏£ªdG πμ°ûdÉH ø«∏°üàªdG ¬«LƒJh
.êÓ©dGh ¢ü«î°ûà∏d á∏eÉμàe á£N ≥ah
IQÉjõH áë°üdG Iô`` jRh âeÉb º``K ø``eh
»``dhó``dG øjôëÑdG õ``cô``e »``a ¢üëØdG õ``cô``e
¬∏jƒëJ ºJ …ò``dGh äGôªJDƒªdGh ¢VQÉ©ª∏d
≈``dEG ø``«`eOÉ``≤`dG ¢üëØd πeÉμàe õ``cô``e ≈`` dEG
ø«£dÉîªdGh øjôëÑdG êQÉ``N ø``e áμ∏ªªdG
É≤k ah ∂dPh ¢Shô«ØdÉH º¡àHÉ°UEÉH ¬Ñà°ûªdGh
áë°üdG áª¶æe πÑb øe Ióªà©ªdG ô«jÉ©ª∏d
íàØdG ƒHCG IÉéf IQƒàcódG âeÉb óbh .á«ªdÉ©dG
áë°üdG IQGRƒ``H áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG ôjóe
ºJ å«M É¡dƒ°Uh ió``d Iô``jRƒ``dG ∫ÉÑ≤à°SÉH
º««≤Jh ¢üëØdG ΩÉ¡e RôHCGh ºgCG ≈∏Y É¡YÓWEG
≈dEG ÉgDhGôLEG ºàj »àdG äÉ°UƒëØdGh ä’ÉëdG
ôjô°S 400 ≈∏Y õcôªdG πªà°ûj å«M ,¿B’G
12h äGOÉ``«`Y 3h QÉ¶àfÓd »°Sôc 1000h
õcôe º°†j Éªc ,á«dó«°Uh Ék«LÓY Gkôjô°S
á£ëe 16h áæ«©dG òNC’ á£ëe 42 ¢üëØdG
»àdG iô``NC’Gh ¢VGôYC’G äGP äÉæ«©dG RôØd
ïjQÉàdG π«é°ùJ ó©H ¢VGôYCG É¡«∏Y ô¡¶J ’
.»°VôªdG
∫òH á``«`ª`gCG ≈``dEG Iô``jRƒ``dG äQÉ``°` TCG Éªc
äÉeóîdG øY ø«∏eÉ©àªdG É°Vôd Oƒ¡édG ≈°übCG

IôjRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa âeÉb
ó«Y ∫ƒ``∏`M áÑ°SÉæªH ¢``ù`eCG ìÉÑ°U áë°üdG
øe Oó©d á«fGó«e äGQÉjõH ∑QÉÑªdG ≈ë°VC’G
ºJ å«M ,êÓ``©` dGh ∫õ``©`dGh ¢üëØdG õ``cGô``e
äÉeóîdG IOƒLh πª©dG ô«°S ΩÉ¡e ó≤ØJ É¡dÓN
ádhòÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG πX »a áeó≤ªdG
.19 ó«aƒc ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üà∏d
IôjRh âeó≤J áÑ«£dG áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
áaÉμd äÉμjôÑàdGh áÄæ¡àdG ¢üdÉîH áë°üdG
á«ë°üdGh á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG º``bGƒ``£`dG
Ωƒ≤J »àdG á``«`eÉ``eC’G ±ƒØ°üdÉH á`` `jQGOE’Gh
Éªc ,¬``Lh π``ª` cCG ≈∏Y É¡eÉ¡eh É¡JÉÑLGƒH
øe áeó≤ªdG á°ü∏îªdG Oƒ¡édG ºéëH äOÉ°TCG
âª¡°SCG »àdGh á«æWƒdG QOGƒμdG √òg ÖfÉL
Iõ«ªàe áHôéJ øjôëÑdG áμ∏ªe ≥«≤ëJ »a
QÉ°ûàf’ …ó``°`ü`à`dG ∫É``é` e »``a É``¡`H iò``à`ë`j
áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG ¿Éª°Vh ¢Shô«ØdG Gò``g
≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áaÉc áeÓ°Sh
.áμ∏ªªdG ¢VQCG
ÖMÉ°U ¿ód øe π°UGƒàªdG ºYódG âæªKh
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
ôμ°ûdG πc IôjRƒdG â©aQ Éªc ,ióØªdG OÓÑdG
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEG ¿Éæàe’Gh
,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEGh
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
Oƒ¡édG πªéªd á∏°UGƒàªdG Éªgƒª°S á©HÉàe
…ó°üàdG ΩÉ¡e »a øjôëÑdG ≥jôØd ádhòÑªdG
π°†ØH ¬∏dG ¿PEÉH É¡«∏Y Ö∏¨àdGh áëFÉédG √ò¡d
.»æjôëÑdG ™ªàéªdG OGôaCG ¿hÉ©Jh ∞JÉμJ

ÉgQGôªà°SÉH ¿ƒ``ÑdÉ£jh á«ë°üdG õ``cGôªdG »a ó©H ø``Y Ö«Ñ£àdG áeóîH ¿hó``«°ûj ¿ƒ``æWGƒe
á∏«°Sh º¡jód ôaGƒàJ ’ hCG ácôëdG
IQGRh Ωƒ≤J ¿CG áMôà≤e ,äÓ°UGƒe
øY Ö«Ñ£àdG áeóN π©éH áë°üdG
»æjôëÑdG ™ªàéª∏d ájQÉ«àNG ó©oH
å«ëH ,ÉfhQƒc áëFÉL AÉ¡àfG ó©H
øe ™``LGô``ª`dG hCG ¢†jôªdG øμªàj
IQÉ°ûà°S’G ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ÉgQÉ«àNG
hCG ó``©`Ho ø``Y äÉ°UƒëØdG è``FÉ``à`fh
≈``dG Ék«°üî°T Qƒ``°`†`ë`dG QÉ``«` à` NG
â``fÉ``c ∫É`` M »``a »``ë`°`ü`dG õ``cô``ª` dG
.∂dP ¬àdÉM »Yóà°ùJ
¬``fCG ≈`` dEG zì.´.ì{ QÉ``°` TCG Éªc
øY Ö«Ñ£àdG á``eó``N ≈``∏`Y ±qô` ©` J
IQGRh ¬``Jô``°`û`f É``e ∫Ó``N ø``e ó``©` Ho
ΩÓYE’G πFÉ°Sh ∞∏àîe »a áë°üdG
π``°` UGƒ``à` dG ™`` bGƒ`` eh ∞``ë` °` U ø`` e
øe OÉØà°SG ¬fCG ≈dG Ékàa’ ,»YÉªàL’G
GkóL Ió«ØªdGh á∏¡°ùdG áeóîdG √òg
óYƒe òNCÉH Ωƒ≤j å«M ,Iôe øe ôãcCG
∞JÉ¡dG ôÑY ¬d §``HGQ ∫É°SQEG ºàjh
óéj ¬«∏Y §¨°†dÉH Ωƒ≤j ÉeóæYh
πμH ó©oH øY ¬©e çóëàJ áÑ«Ñ£dG
Ö«éJh πYÉØJh ΩÉªàgGh á«ëjQCG
.¬``J’DhÉ``°` ù` J π`` c ≈``∏` Y ¬``dÓ``N ø`` e
áeóîdG √òg ô°ûæH âªb ó≤d{ :™HÉJh
ó«Øà°ùj ≈àM AÉbó°UC’Gh πgC’G ø«H
¿É°ùëà°SG âb’ óbh ™«ªédG É¡æe
Ωó``b É``ª`c .zÉ``¡`eó``î`à`°`SG ø``e ™«ªL
Ö``fGƒ``é` dGh äÉ`` MGô`` à` `b’G ¢``†`©`H
πãe ,á``eó``î` dG √ò``¡` d á``jô``jƒ``£` à` dG
¢üëØdG áé«àf ∫ƒ°Uh øe ócCÉàdG
»fhôàμdE’G ójôÑdG ôÑY ¢†jôª∏d
áé«àf π°üJ ’ ó≤a ,¬d É¡dÉ°SQEG ó©H
,»æa hCG »æ≤J ÖÑ°S …C’ ¢üëØdG
¢†jôª∏d AGhódG º°SG ∫É°SQEG ∂dòch
»a √ôaGƒJ ΩóY ∫ÉM »a è°ùe »a
GócDƒe ,»ë°üdG õcôªdG á«dó«°U
GkóL Ió«Øe áeóîdG ¿EÉa ∂dP GóY ¬fCG
.É¡àjQGôªà°SG ≈æªàjh

≈dG ÜÉgòdG AÉæY óÑμJ ¿hO º¡dRÉæe
.»ë°üdG õcôªdG
¢†jôe ƒgh ,z¿.¿{ OÉ°TCG Éªc
øY Ö«Ñ£àdG á``eó``î`H ,…ô``μ`°`ù`dÉ``H
ÜÉgòdG AÉæY ¬«∏Y äôah »àdG ó©oH
ÜÉgòdGh …QhO πμ°ûH Ö«Ñ£dG ≈dEG
ΩÓà°S’ »ë°üdG õcôªdG ≈dG Ékjô¡°T
Ék«dÉM Ö«Ñ£dG Ωƒ≤j å«M ,á``jhOC’G
∫É°üJ’ÉH áeóîdG √òg ø«°TóJ ó©H
¬JÉ°Uƒëa è``FÉ``à`æ`H √QÉ`` Ñ` `NEGh ¬``H
Ö«éjh ¬àdÉM ø``Y ¬©e çóëàjh
≥``jô``W ø``Y É``¡`∏`c ¬``J’DhÉ``°` ù` J ≈``∏` Y
¬à«H ≈``dEG á``jhOC’G ¬∏°üJh ,∞JÉ¡dG
,á«dó«°ü∏d ÜÉgòdG ≈dEG áLÉëdG ¿hO
Égô«aƒJ ≈æªàj ¿Éc ¬fCG ≈dEG Gkô«°ûe
»``FÉ``æ`ã`à`°`S’G ±ô`` ¶` `dG π``Ñ` b ≈``à` M
≈``æ` ª` à` jh ,É`` ` fhQƒ`` ` c ¢`` Shô`` «` `Ø` `d
,áëFÉédG AÉ°†≤fG ó©H ÉgQGôªà°SG
ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πjõéH Ωó≤J Éªc
.Égò«ØæJ ≈∏Y áë°üdG IQGRh ≈dEG
É¡àHôéJ ø``Y zΩ.CG{ âKóëJh
»àdG ó©oH ø``Y Ö«Ñ£àdG áeóN ™``e
≈dEG ák àa’ ,áë°üdG IQGRh É¡Jôah
»ë°üdG õ``cô``ª`dG ≈`` dEG â``Ñ`gP É``¡` fCG
º¡JôÑNCGh ,ΩO äÉ°Uƒëa AGô``LE’
Qƒ°†ëdG »``a áHƒ©°U óéJ É¡fCÉH
∫ƒ°üë∏d »``ë`°`ü`dG õ``cô``ª` dG ≈`` dG
ÉgQÉÑNEG ºàa ,É≤k M’ áé«àædG ≈∏Y
≈∏Y ∫ƒ``°`ü`ë`∏`d á``eó``N ∑É``æ` g ¿CG
ôÑY ájôÑàîªdG äÉ°UƒëØdG èFÉàf
õcôªdÉH ∫É°üJ’ÉH âeÉb Gòd ,∞JÉ¡dG
§≤a ≥FÉbO 10 ∫ÓNh óYƒe òNC’
≈∏Y É¡à©∏WCGh áÑ«Ñ£dG É¡H â∏°üJG
,»∏«°üØJ πμ°ûH É¡JÉ°Uƒëa èFÉàf
ájhOCG ≈dEG êÉàëJ ’ É¡fCG É¡JôÑNCGh
íFÉ°üædG ¢†©H É¡d âeóbh êÓY hCG
äó`` cCGh .á``«`ë`°`ü`dG äGOÉ`` `°` ` TQE’Gh
QÉÑμd É°Uƒ°üNh
áeóîdG √òg IóFÉa
k
»a áHƒ©°U ¿hó``é` j ø``eh ø``°`ù`dG

á``HÉ``LE’É``H ΩÉ`` bh ¢üëØdG áé«àæH
¬æHG ádÉM ∫ƒM ¬JGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y
á``HÉ``MQh ìƒ``°` Vh π``μ` H á``«`ë`°`ü`dG
.Qó°U
ø«°TóàH √Qhô``°` S ø``Y ô``Ñq ` Yh
≈∏Y äô`` `ah »``à` dG á``eó``î` dG √ò`` `g
ÜÉgòdG AÉæY º¡«dÉgCGh ≈°VôªdG
øe QÉ¶àf’Gh »ë°üdG õcôªdG ≈dG
Ékàa’ ,Ö«Ñ£dG ≈∏Y ∫ƒ``Nó``dG π``LCG
ó¡édG ôaƒJ áeóîdG √ò``g ¿CG ≈``dEG
∫ÓN øe ±ó¡dG ≥≤ëJh â``bƒ``dGh
á«Ñ£dG IQÉ°ûà°S’G ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
¢†jôª∏d äÉ``°` Uƒ``ë` Ø` dG è``FÉ``à` fh
IQGRh Ö``dÉ``Wh .»°SÉ«b â``bh »``a
áeóîdG √ò``g ájQGôªà°SÉH áë°üdG
á«°VôªdG ä’É``ë` ∏` d É``°``kUƒ``°` ü` Nh
áëFÉL AÉ¡àfG ó©H ≈àM á£«°ùÑdG
≈b’ ìÉéf øe ¬ààÑKCG Éªd zÉfhQƒc{
.»æjôëÑdG ™ªàéªdG É°VQ
á∏Ø£dG IódGh âdÉb É¡ÑfÉL øe
øe »fÉ©J âfÉc É¡àæHG ¿EG zCG.….CG{
¿É≤àMGh IQGô``ë`dG áLQóH ´É``Ø`JQG
¢üëØdG AGô`` `LEG º``Jh ,≥``∏`ë`dG »``a
É¡d É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d …ô``Ñ`î`ª`dG
â``eÉ``b Gò`` d ,á``ª`«`∏`°`S É``¡``fCG ø``«` Ñ` Jh
ò``NC’ »ë°üdG õcôªdÉH ∫É°üJ’ÉH
Ö°ùëH ó©H øY Ö«Ñ£dG IQÉ°ûà°SG
â≤∏Jh ,áë°üdG IQGRh äÉ¡«LƒJ
§¨°†dG ∫ÓN øe ºJ É¡ØJÉ¡H É k£HGQ
ôÑY Ö``«`Ñ`£`dG ™``e çó``ë` à` dG ¬``«`∏`Y
ádÉM ¢ü«î°ûàH ΩÉ```bh ƒ``jó``«`Ø`dG
»àdG ájhOC’G áHÉàch ó©H øY á∏Ø£dG
á∏Ø£dG IódGh äOÉ°TCGh ,É¡«dG êÉàëJ
á©jô°ùdG á``eó``î`dG √ò``¡`H zCG.….CG{
,êÓ``©`dG º``jó``≤`Jh ¢ü«î°ûàdG »``a
√òg QGôªà°SÉH É¡JÉ«æªJ øY IôqÑ©e
¬eó≤J Éªd á£«°ùÑdG ä’Éë∏d áeóîdG
º¡jhPh ≈°VôªdG ≈∏Y π«¡°ùJ øe
»a º``gh êÓ``©`dGh ¢ü«î°ûàdG »``a

â∏ª°T PEG ,á«ë°üdG ≥aGôªdG ≈``dG
øe Ó``c ó``©` Ho ø``Y Ö«Ñ£àdG á``eó``N
á£«°ùÑdG á``«`Ñ`£`dG äGQÉ``°` û` à` °` S’G
Ö∏Wh ,á«ë°üdG äGQÉ°ùØà°S’Gh
ó``jó``é`Jh ,á``jô``Ñ`à`î`ª`dG π``«`dÉ``ë`à`dG
á©LGôe ∂dòch ,á«Ñ£dG äÉØ°UƒdG
hCG á``jô``Ñ`à`î`ª`dG π``«`dÉ``ë`à`dG è``FÉ``à`f
áeóîdG âaógh ;Égô«Zh á©°TC’G
¿É``μ`eE’G Qó``b •Ó``à`N’G π«∏≤J ≈``dEG
ó©oH øY É¡àeóN øμªj »àdG ä’Éë∏d
õcôªdG ≈∏Y OOôà∏d áLÉëdG ¿hO
øe Oó``Y OÉ``°`TCG ,∂``dP »ah.»ë°üdG
Ö«Ñ£àdG áeóîH º¡«dÉgCGh ≈°VôªdG
áë°üdG IQGRh É¡àæ°TO »àdG ó©oH øY
äô``ah PEG ,ΩÉ``à`dG É¡MÉéf â``à`Ñ`KCGh
õcôªdG ≈``dG ÜÉ``gò``dG AÉ``æ`Y º¡«∏Y
áëFÉL πX »a É°Uƒ°üNh
»ë°üdG
k
óYÉÑàdG Ö∏£àJ »``à` dG zÉ`` fhQƒ`` c{
QOGƒμdG ¿CG ≈dEG ø«àa’ ,»YÉªàL’G
øe º``¡`Ñ`LGƒ``H ¿ƒ``eƒ``≤`j á«ë°üdG
πμH ó©H øY Ö«Ñ£àdG áeóN ∫ÓN
¿ƒ∏°UGƒàj å«M ,QGó``à`bGh á«æ¡e
ôÑY ¢†jôªdG πgCG hCG ¢†jôªdG ™e
ºjó≤àd ,∞``JÉ``¡` dGh ƒjó«ØdG á«æ≤J
èFÉàf ºjó≤Jh á«Ñ£dG äGQÉ°ûà°S’G
á``©` °` TC’Gh á``jô``Ñ`à`î`ª`dG π``«`dÉ``ë`à`dG
ájhOC’G øe á«Ñ£dG áØ°UƒdG AÉ£YEGh
,¬dõæe »a ¢†jôªdG ≈dEG π°üJ »àdG
.ádƒ¡°Sh ô°ù«H ∂dP πch
¢Vô©J ¬æHG ¿EG zO.Ü.´{ ∫Ébh
AGô`` ` LEG â``Ñ` ∏` £` J á``«` ë` °` U á``μ` Yƒ``d
õcôªdG »``a ájôÑàîe äÉ``°`Uƒ``ë`a
,¢üëØdG áæ«Y òNCG ó©Hh ,»ë°üdG
IQÉ``jõ``d á``LÉ``ë`dG Ωó``©`H √QÉ``Ñ` NEG º``J
≈∏Y ∫ƒ`` Nó`` dGh »``ë`°`ü`dG õ``cô``ª` dG
,äÉ°UƒëØdG èFÉàf áaô©ªd Ö«Ñ£dG
¬H ∫É°üJ’ÉH Ö«Ñ£dG Ωƒ≤«°S å«M
¬fCÉH Gkó«Øe ,áé«àædÉH º``gQÉ``Ñ`NEGh
º¡fCÉªWh Ö«Ñ£dG øe ∫É°üJ’G ≈≤∏J

äGóéà°ùªdG ™e Ék«°TÉªJ äÉeóîdG
IQGRh â≤∏WCG ,á``æ`gGô``dG á«ë°üdG
øY Ö``«` Ñ` £` à` dG á`` eó`` N{ á``ë` °` ü` dG
á«æ≤àH äGQÉ°ûà°S’G ºjó≤àd zó©oH
ÜÉgòdG øe ’k ó``H ∞JÉ¡dGh ƒjó«ØdG

äGAGô`` `LE’G ≥«Ñ£J QÉ`` WEG »``a
»a É``gPÉ``î`JG º``J »àdG á``jRGô``à`M’G
QÉ°ûàfG ø``e óë∏d øjôëÑdG áμ∏ªe
(19 ó``«` aƒ``c) É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` a
»≤∏àe á``eÓ``°` S ≈``∏` Y ¢`` Uô`` ë` `dGh
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∂``æ``H AÉ```°```û```fEÉ```H »```HÉ```«```f ìGô````à````bG
ó``YÉ``≤``à``dG ∫Gƒ`````````eCG QÉ```ª```ã```à```°```S’

.»°SÉÑ©dG ≈°ù«Y óªëe |
»``à` dG á``jó``YÉ``≤` à` dG ≥``jOÉ``æ` °` ü` ∏` d
ø«eCÉà∏d á``eÉ``©`dG áÄ«¡dG É``gô``jó``J
õé©dG á``¡` LGƒ``eh ,»``YÉ``ª` à` L’G
≥jOÉæ°U ¬¡LGƒJ …òdG …QGƒàc’G
πNO Qó°üe ø``jƒ``μ`Jh ,ó``YÉ``≤`à`dG
≈∏Y ,ájóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°ü∏d º¡e
≥jôa ∂æÑdG Gòg IQGOEG ≈dƒàj ¿CG
á«dÉ©dG äGAÉØμdG …hP øe »æWh
.∑ƒæÑdG IQGOEG »a º¡d Oƒ¡°ûªdG

.OƒªMƒH óªëe |
∫Gƒ`` eCG ø``e Iô«Ñc áÑ°ùf πμ°ûj
.áÄ«¡dG
AÉ°ûfEG Iô``μ`a ¿CG Gƒ``aÉ``°` VCGh
QÉªãà°S’G º``Yó``à`°`S ∂``æ`Ñ`dG Gò`` g
øe ø«côà°ûªdG ∫Gƒ`` eC’ »dÉªdG
∂æÑdG »a ∫GƒeC’G ∂∏J ´GójEG ∫ÓN
»a É``¡` YGó``jEG ø``e ’ó`` H Qƒ``cò``ª` dG
,øjôëÑdG πNGO iô``NC’G ∑ƒæÑdG
äGQÉªãà°S’G ™jƒæJ ≈dEG …ODƒJh

ìGôàbÉH ÜGƒædG øe OóY Ωó≤J
áeÉ©dG áÄ«¡dG ΩÉ«b ¿CÉ°ûH áÑZôH
∂æH AÉ°ûfEÉH »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d
á¨«°üH ¢ù°SDƒj »dÉªdG QÉªãà°SÓd
,áÄ«¡dG É¡μ∏ªJ áªgÉ°ùe ácô°T
¿hó``YÉ``≤` à` ª` dG É``¡` «` a ∑QÉ``°` û` à` jh
.º¡°SC’G áÑ°ùæH
ìGôàb’G ƒeó≤e ÜGƒædG ócCGh
óªëeh ≥æYƒH ódÉN{ ºgh áÑZôH
,…QÉ``°` ü` fC’G ó``ª``MCGh Oƒ``ª` Mƒ``H
z»``°` SÉ``Ñ` ©` dG ≈``°` ù` «` Y ó`` ª` `ë` `eh
ìô``à`≤`ª`dG Gò`` `g ø`` e ±ó`` ¡` `dG ¿CG
ÜÉÑ°û∏d ∞``FÉ``Xƒ``dG ô``«` aƒ``J ƒ``g
∫Gó``Ñ` à` °` SG π`` ©` `Lh »``æ` jô``ë` Ñ` dG
≥jôW øY ájóYÉ≤àdG äÉ°TÉ©ªdG
πLCG øe ìGôàb’G ´ƒ°Vƒe ∂æÑdG
≠dÉÑeh ¢``Vhô``≤`dG ≈∏Y ®ÉØëdG
áÄ«¡dG É¡eó≤J »``à`dG ∫Gó``Ñ`à`°`S’G
»``YÉ``ª` à` L’G ø``«` eCÉ` à` ∏` d á``eÉ``©``dG
Iò``aÉ``æ``dG ø`` «` `fGƒ`` ≤` `dG Ö``Lƒ``ª``H
∫GóÑà°S’G ¿CG Éª«°S ’h É¡à«ªæJh

IQhÉéªdG »∏àHô°ûdG IQÉªY â∏NCG áWô°ûdG

IôgÉ≤dG »a øjôëÑdG IQÉØ°S ≈æÑe AÓNEG
¥ÉØfC’G hôàe ôØM øY áéJÉf QGô°VCG ÖÑ°ùH
ÜÉHh πNóe QGƒéH •ƒÑgh QƒcòªdG QÉ≤©∏d QhÉéªdG
.πjRGôÑdG ´QÉ°T øe øjôëÑdG IQÉØ°S
ÉfÉ«H ô°üe »a ¥ÉØfCÓd á«eƒ≤dG áÄ«¡dG äQó°UCGh
äGQÉ«¡f’G ´GƒfCG øe ´ƒf …CG çóëj ºd ¬fEG ¬«a âdÉb É¡d
çóM øμdh ∂dÉeõdÉH πjRGôÑdG ´QÉ°T 17 ºbQ IQÉª©H
á«eÉeC’G áMÉ°ùdGh ,IQÉª©dG ¿ÉcQCG óMCÉH §«°ùH •ƒÑg
.øjôëÑdG ádhO IQÉØ°ùd »LQÉîdG Qƒ°ùdGh
ájQÉ°ûà°S’G äÉ¡édGh áÄ«¡dG ¿CG ¿É«ÑdG ±É°VCGh
á«°Sóæ¡dG äGAGô``LE’G GhòîJG ób ´hô°ûªdG ∫hÉ≤eh
.»FÉbh AGôLEÉc QÉ≤©dG ø«eCÉàd
πeÉc ¢Sóæ¡ªdG …ô°üªdG π≤ædG ôjRh ∫Éb ¬à¡L øe
ø«°Sóæ¡e áYƒªée øe áæéd π«μ°ûJ iôL :ôjRƒdG
Éeh ,øjôëÑdG IQÉØ°Sh IQÉª©dG ô≤e »a ¿B’G »gh
»a π«eh ,∑ƒdôàfE’G á«°VQC’G »a ™Ñ£J Oôée çóM
óLƒJ ’ IQÉØ°ùdGh ,É¡àédÉ©e ºàj ±ƒ°Sh ,Qƒ°ùdG
Oó¡j ’ OƒLƒªdG ñô°ûdÉa IQÉª©dG ÉeCG ,á∏μ°ûe É¡«a
á©eÉL øe ø«°Sóæ¡e 5 ∑Éægh ,óMCG IÉ«M hCG IQÉª©dG
çóM …òdG §FÉëdGh ,IQÉª©dG »a ¿hOƒLƒe IôgÉ≤dG
.πeÉM ô«Zh ƒ°ûM §FÉM øY IQÉÑY ƒg ñô°ûdG ¬H
øe áãdÉãdG á∏MôªdG »a ôØëdG ∫É``ª`YCG ¿CG ôcòj
≠∏Ñj »àdG ,iôÑμdG IôgÉ≤dG ¥ÉØfCG hôàªd ådÉãdG §îdG
»àdGh ,á£ëe 15 ≈∏Y πªà°ûJh º``c 17^7 É¡dƒW
,2017 ΩÉY »a äCGóH ób âfÉc ,∂dÉeõdG á≤£æªH ôªJ
ô«KCÉJ ≈∏Y ÉaƒN äÉ°VGôàY’G ø``e áLƒe äQÉ`` KCGh
»a ´QGƒ°ûdGh »fÉÑªdG ≈∏Y äÉ£ëªdGh ôØëdG ∫ÉªYCG
IQÉØ°S É¡æ«H øe äGQÉØ°S IóY âeóbh ,∂dÉeõdG á≤£æe
.ájô°üªdG áeƒμëdG ≈dEG ∂dòH ihÉμ°T É«fÉÑ°SEG

:QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
øjôëÑdG áμ∏ªe IQÉØ°S ≈æÑe AÓ``NEG ¢``ù`eCG º``J
»a ÅLÉØe •ƒÑg ÖÑ°ùH ,IôgÉ≤dG »a ∂dÉeõdG á≤£æªH
IQhÉéªdG z»∏àHô°ûdG{ IQÉªY ´ó°üJh »æÑªdG πNóe
øe É``gDhÓ``NEG º``Jh ,π``jRGô``Ñ`dG ´QÉ°T 17 »a áæFÉμdG
.¥ÉØfC’G hôàe »a ôØëdG ∫ÉªYCG áé«àf É¡fÉμ°S
óªëe øH ΩÉ°ûg ó«°ùdG áμ∏ªªdG ô«Ø°S π≤àfGh
π°UGƒ«d IQÉØ°ùdG ≈æÑe øe Öjô≤dG ¬dõæe ≈dEG QOƒédG
≈``dEG IQÉ``Ø`°`ù`dG ƒØXƒe π≤àfG Éªc ,∑É``æ` g ø``e ¬∏ªY
.º¡dRÉæe
IôgÉ≤dG ßaÉëe ∫É©dGóÑY ó``dÉ``N AGƒ``∏` dG ΩÉ``bh
IQÉª©H çOÉëdG π«ªdGh ,IQÉØ°ùdG πNóe •ƒÑg ó≤ØàH
¿Éμ°ùdG øe πeÉμdÉH QÉ≤©dG AÓ``NEG º``Jh ,»∏àHô°ûdG
.º¡àeÓ°S ≈∏Y É°UôM
k
É¡æμ°ùj ¿É``c »``à`dG »∏àHô°ûdG IQÉ``ª`Y ¿CG ô``cò``j
hP Oƒªëe êôîªdG º¡æe ,ô°üe ô«gÉ°ûe ø``e Oó``Y
ájƒ∏Y ¬``à` LhRh »é«∏ªdG Oƒªëe ¿É``æ`Ø`dGh QÉ≤ØdG
´QÉ°T 17 ≈∏Y π£j ∫hC’G ;øjAõL øe áfƒμe ,π«ªL
á«æμ°S IóMh 37 ¬Hh QhO 12 øe ¿ƒμeh πjRGôÑdG
,á≤∏¨e á«æμ°S Ió``Mh 21h ¿Éμ°ùdÉH á∏gBG 16 É¡æe
¿ƒμeh áXÉHCG õjõY ´QÉ°T ≈∏Y π£j »fÉãdG AõédGh
á∏gBG 28 É¡æe á«æμ°S Ió``Mh 33 ¬``Hh QhO 11 ø``e
.á≤∏¨e á«æμ°S äGóMh 5h ,¿Éμ°ùdÉH
äÉ«Ø∏J Oƒ``Lh á«FóÑªdG áæjÉ©ªdG ø``e ø«ÑJh
17 QÉ≤©dG êGôéH »°VQCG •ƒÑgh á«°VôY ñhô°Th
øjôëÑdG IQÉØ°S πNóªH •ƒÑgh ,πjRGôÑdG ´QÉ°T

±ô°üJ ≈àe :¿ƒ``dAÉ°ù``àj zºª¡``dG ÜÉ``ë```°UCG{
?É¡«∏Y á``≤aGƒªdG âªJ »``àdG Éæ°ü°üîe IOÉ``jR
.∑Ó¡à°S’G ºéM ´ÉØJQG ádÉÑb
¿CG πeCÉ«a »∏Y óªëe É``eCG
ÉÑjôb IOÉ``jõ``dG IQOÉ``Ñ`e ¢ùeÓj
á«°û«©ªdG ±hô``¶` dG áÑcGƒªd
á°UÉNh ,É¡°û«©j »àdG áÑ©°üdG
äÉbhôëªdG QÉ``©`°`SCG ™``aQ ó©H
áÑ°ùædG ∞bhh áaÉ°†ªdG áª«≤dGh
πc :∫É`` bh .óYÉ≤à∏d ájƒæ°ùdG
á«dÉªdG AÉÑYC’G øe ójõ«°S Gòg
ºª¡dG ÜÉë°UCG ¿CG ÉØ«°†e ,Éæ«∏Y
º¡d ±ô°üJ äGƒæ°S πÑb GƒfÉc
≈eÉà«dÉH Iƒ``°`SCG ó«©dG Iƒ°ùc
¿B’G â«¨dCG É¡fCG ’EG π`` eGQC’Gh
±ô°üH π«é©àdG É«æªàe ,º¡æY
º¡°ü°üîe »a á``bÉ``YE’G IOÉ``jR
ø``KGô``H ø``e ºgò≤æà°S »``à` dGh
.áLÉëdGh Rƒ©dG

…ò``dG QÉ``©` °` SC’G »``a ó``jGõ``à` ª` dG
¬fCG Éª«°S ’h ,¬«∏Y AÖ©dG π≤KCG
πμ°ûH áfÉYE’G √òg ≈∏Y óªà©j
¬Jô°SCG OGôaCG ¢TÉà©j πH »°ù«FQ
ÅLƒa ¬æμdh ,ô¡°ûdG á∏«W É¡«∏Y
!¿B’G ≈dEG É¡JOÉjR ±ô°U Ωó©H
õjõ©dGóÑY õLhCG ¬à¡L øe
±ô°U π«é©àH ¬Jó°TÉæe ô°UÉf
:Ó``FÉ``b º``ª`¡`dG ÜÉ``ë` °` UCG IOÉ```jR
ájÉ¨∏d ó«gR óYÉ≤àdG Ö``JGQ ¿EG
´É``Ø` JQ’G á¡LGƒªd »Øμj ’h
,QÉ``©`°`SC’G ∞∏àîe »``a ô«ÑμdG
√óYÉ°ùj ábÉYE’G ¢ü°üîe ¿Gh
äÉahô°üªdG á«≤H á«£¨J »``a
»°û«©ªdG √Gƒ``à`°`ù`e á``fRGƒ``ª` d
Gòg IOÉjR »a áYQÉ°ùªdG É«æªàe
É«dÉe ¬°û©æ«°S …òdG ¢ü°üîªdG

¢UÉ°ü≤dG
q óª :Öàc
…hP ø`` `e Oó`` ` Y ∫AÉ`` °` `ù` `J
ÜÉë°UCG) á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G
IOÉjR ±ô°U óYƒe øY (ºª¡dG
ábÉYE’G ¢ü°üîe) º¡°ü°üîe
…òdG (QÉæjO 200 ≈dEG …ô¡°ûdG
Aƒ°V ≈∏Y ¬«∏Y á≤aGƒªdG âªJ
áæé∏dG øe áYƒaôªdG á«°UƒàdG
á``«`dÉ``ª`dG ¿hDƒ` °` û` ∏` d á```jQGRƒ```dG
»dÉªdG ¿RGƒàdGh ájOÉ°üàb’Gh
.2019 ôÑª°ùjO »a
ó``MCG ó``ª` MCG ∞``°`Sƒ``j ∫É`` bh
ôÑîH ó©°S ¬fEG ºª¡dG ÜÉë°UCG
πªëJ ≈∏Y ¬æ«©à°S É¡fC’ IOÉjõdG
ó°ûà°Sh á«eƒ«dG äÉahô°üªdG
ó``YÉ``°` ü` à` dG √É`` é` `J √QRCG ø```e

™``æ°üdG á``«∏ëe á``eÉªc ±’BG 3 º``∏°ùàJ á``«HƒæédG á``¶aÉëªdG
øe á«©ªàéªdG ácGô°ûdG π«©ØJ »a º¡e QhO øe É¡d Éªd
á«FÉbƒdG ô«HGóàdG PÉîJG »a äÉ¡édG ∞∏àîe áªgÉ°ùe ∫ÓN
≥WÉæe áaÉc »a ø«ª«≤ªdGh »dÉgC’G ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©J »àdG
√ò¡d …ó°üàdG π«Ñ°S »``a ∂`` dPh ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG
.áëFÉédG

™e ácGô°ûdÉH ,(19-ó``«` aƒ``c) É``fhQƒ``c ¢Shô«a áëaÉμªd
á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe É¡æeh á«æeC’G äGQGOE’G ∞∏àîe
áeÓ°ùdG äÉÑ∏£àe RGôHEGh »YƒdG ô°ûf »a º¡°ùJ ,á«HƒæédG
.™ªàéªdG »a
á«©ªàéªdGh á«æeC’G äGQOÉÑªdG QGôªà°SÉH √ƒª°S OÉ°TCGh

áeÉªc (3000) á«HƒæédG á¶aÉëªdG º∏°ùJ ∫Ó``N
äÉ°ù°SDƒªdG øe OóY ™e ¿hÉ©àdÉH Ék«∏ëe â©æ°U á«FÉbh
∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ó``cCG ,á«∏gC’G
É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édG ¿G á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N
ájRGôàM’G äGAGô```LE’G õjõ©J »a á«HƒæédG á¶aÉëªdG

äÉ°TÉ©ª∏d ájƒæ°ùdG IOÉjõdG ∞bh øY ¢†jƒ©à∏d

zπ£©àdG{ ø``e óYÉ≤àª∏d Éjƒæ``°S QÉ``æjO 200 ±ô``°U ìô``à≤j …OGhò``dG Ö``FÉædG
(19ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉL AGô``L
Oƒ``Lh Ö∏£àj É``ª`e ,ø``«`æ`WGƒ``ª`∏`d
ô°TÉÑe πμ°ûH ´OƒJ ájOÉe IóYÉ°ùe
Gòg π«∏≤àd áªgÉ°ùe »a øjóYÉ≤àª∏d
.zQô°†dG
¬``∏` dGó``Ñ` Y .O Ö`` FÉ`` æ` `dG ∫É`` ``bh
»a Oó``ë`ª`dG ≠∏ÑªdG ¿EG …OGhò`` ` dG
…hP ¢TÉ©e ™e Ö°SÉæàj ìôà≤ªdG
ádGó©∏d Ék≤≤ëeh OhóëªdG πNódG
∫ƒ°üëdG »a øjóYÉ≤àªdG ™«ªéd
ICÉ` aÉ``μ` ª` dG ø``e π``KÉ``ª` e ≠``∏`Ñ`e ≈``∏` Y
ºYO QGô``ª`à`°`SG ¿Éª°V ºàj É¡æeh
±hôX ≈∏Y º¡àfÉYE’ øjóYÉ≤àªdG
á«FGô°ûdG ¬``JQó``b IOÉ`` jRh ,IÉ«ëdG
.»æWƒdG OÉ°üàb’G ≈∏Y ¢ùμ©æ«d
¿ƒ``fÉ``≤`H ìô``à` ≤` ª` dG ¿EG ∫É`` `bh
äGQOÉ``Ñ` e »``a á``ª`gÉ``°`ù`ª`dG ≥``≤`ë`j
ájóYÉ≤àdG ≥``jOÉ``æ`°`ü`dG á``eGó``à`°`SG
≈àM É``«k ``dÉ``M É``gô``ª` Y OGR »`` à` `dG
Ωƒ``°` Sô``ª` dG Qhó`` °` `U ó``©` H 2030
øª°V 2020 áæ°ùd 21 »``μ`∏`ª`dG
¥hóæ°üd á``FQÉ``W äÉ``«`°`Uƒ``J (4)
ø«H åMÉÑàdGh ,»YÉªàL’G ø«eCÉàdG
äÉ«°UƒàdG »bÉH ∫ƒM ø«à£∏°ùdG
äGƒæ°ùd ≥jOÉæ°üdG ôªY óªd (6)
óYÉ≤àªdG π°üëj ∂``dò``Hh á``eOÉ``b
øY ¬°Vƒ©jh Üƒ∏£ªdG ºYódG ≈∏Y
≈dEG ∂dP ±É°†jh ájƒæ°ùdG IOÉjõdG
.øWGƒª∏d á«°û«©ªdG äÉÑ°ùàμªdG

´ô°ûªdG ¢``Uô``M{ :±É`` °` `VCGh
≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe »a …Qƒà°SódG
»YÉªàL’G ¿Éª°†dG ≥«≤ëJ á«ªgCG
hCG áNƒî«°ûdG ádÉM »a ø«æWGƒª∏d
ºà«dG hCG πª©dG øY õé©dG hCG ¢VôªdG
º¡d øeDƒJ Éªc ,ádÉ£ÑdG hCG πeôàdG hCG
¢üfh ,»YÉªàL’G ø«eCÉàdG äÉeóN
øe (5) IOÉªdG »a ák MGô°U ∂dP ≈∏Y
ójóëJ ºJh ,øjôëÑdG áμ∏ªe Qƒà°SO
™e Ö``°`SÉ``æ`à`«`d QÉ``æ` jO 200 ≠``∏`Ñ`e
πX »a OhóëªdG πNódG …hP ¢TÉ©e
á∏μ°ûe πëd ø«fGƒb øe óéà°SG Ée
≥jOÉæ°üdG »``a …QGƒ``à` c’G õé©dG
±É``≤`jEG QGô`` b á``°`UÉ``Nh á``jó``YÉ``≤`à`dG
,øjóYÉ≤àª∏d á``jƒ``æ`°`ù`dG IOÉ`` jõ`` dG
,á«°û«©ªdG AÉÑYC’G IOÉjR ™e ÉæeGõJ
ô°TÉÑªdG ô«Zh ô°TÉÑªdG Qô°†àdGh

Gkó`«`©`H ø``jó``YÉ``≤`à`ª`dG º``Yó``d ∫ƒ``∏` M
»àdG á``jó``YÉ``≤`à`dG ≥``jOÉ``æ`°`ü`dG ø``Y
ø«à£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©J ≈dEG êÉàëJ
áMÉJEGh É¡à«ªæJh É¡«∏Y á¶aÉëª∏d
Ió``jó``L ¢``†`FGƒ``a Oƒ``Lƒ``d ∫É``é`ª`dG
±ô°U QGô``ª`à`°`SG ≈`` dEG á``aÉ``°` VE’É``H
´É£≤fG ¿hO øe ájóYÉ≤àdG ÖJGhôdG
ø«≤MÓdGh ø««dÉëdG øjóYÉ≤àª∏d
»ªëj É``«` °` SÉ``°` SCG ÉÑ°ùàμe ¬``fƒ``c
Gkô¶f ô≤ØdGh Rƒ©dG øe øWGƒªdG
»a »``dÉ``e ∫ƒ``Nó``e …CG ÜÉ``«`Z ≈`` dEG
,…ó``YÉ``≤`à`dG ¢``TÉ``©`ª`dG ∞``bƒ``J ∫É``M
¥ÉgQEG Ωó©H º¡°ùj ìôà≤ªdG ¿CG Éªc
πX »``a á``dhó``∏`d á``eÉ``©`dG á``fRGƒ``ª` dG
±ó¡j …òdG »dÉªdG ¿RGƒàdG èeÉfôH
OÉ°üàb’G õjõ©Jh õé©dG ¢†ØN ≈dEG
.ΩÉ©dG øjódG ¢†ØNh »æWƒdG

-»``∏`aÉ``μ`à`dG ¥hó``æ` °` ü` dG Gò```g ø`` e
Iôàa ∫ÓN ¬àªgÉ°ùe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
∫ÓN øe óYÉ≤àdG ¥hóæ°U »a ¬∏ªY
±ó¡dG ¿CG ÉªHh ,äÉcGôà°T’G ™aO
QGôªà°SG ƒg ™«ªédG ø«H ∑ôà°ûªdG
≈∏Y ájóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°üdG IQó`` b
äÉ°TÉ©e ™aóH É¡JÉeGõàdÉH É¡FÉØjEG
Óa ø«eOÉ≤dGh ø««dÉëdG øjóYÉ≤àª∏d
Ö°SÉæàJ iôNCG QOÉ°üe OÉéjEG øe óH
á«æ«eCÉàdG ≥jOÉæ°üdG πªY á©«ÑW ™e
∂dP ≈dEG ÜôbC’Gh ,Qƒà°SódG Ö°ùëH
π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¥hóæ°U ƒg
º¡°SCG Éjƒæ°S É°†FÉa πé°ùj …ò``dG
øe √óYÉ≤J πÑb É°†jCG óYÉ≤àªdG ¬«a
.πª©dG
áë∏°üªdG äGQÉ``Ñ` à` YG ∫ƒ`` Mh
Gò``g ¢``Vô``©` d IQô`` Ñ` `ª` `dG á`` eÉ`` ©` `dG
ôcP ¢ù∏éªdG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G
¢†jƒ©J ƒg ¢SÉ°SC’G ¿CG …OGhò``dG
¥hóæ°U øe ájƒæ°ùdG IOÉjõdG ∞bh
¢†FÉa OƒLƒd π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG
Ók eÉY ¿Éc ÉeóæY óYÉ≤àªdG ¬«a ºgÉ°S
¢UÉîdG hCG ΩÉ©dG ´É£≤dG »a Ók YÉa
»°û«©e Ö°ùàμe áHÉãªH ¬``d ¿É``ch
á°û«©ªdG AÓZ ≈∏Y ¬àfÉYE’h ôªà°ùe
»ah ,IójGõàªdG IÉ«ëdG äÉÑ∏£àeh
áeGóà°SG äGQOÉÑe ºYO ºàj πHÉ≤ªdG
.É¡MÓ°UEGh ájóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°üdG
OÉéjEG ≥≤ëj ìôà≤ªdG ¿CG ócCGh

…OGhòdG ¬∏dGóÑY.O ÖFÉædG Ωób
óæH á`` aÉ`` °` `VE’ ¿ƒ``fÉ``≤``H É``Mô``à` ≤` e
ó°V ø``«` eCÉ` à` dG ¿ƒ``fÉ``b ≈``∏`Y ó``jó``L
áÄØc øjóYÉ≤àªdG áaÉ°VE’ π£©àdG
äGQƒ`` `ah ø``e Ió``«`Ø`à`°`ù`e Ió``jó``L
¢ü«°üîàH π``£` ©` à` dG ¥hó``æ``°``U
Ékjƒæ°S QÉæjO 200 ÉgQób ICÉaÉμe
É k°SÉ°SCG º¡fƒc øjóYÉ≤àªdG ™«ªéd
π£©àdG ¥hó``æ`°`U »``a ø«ªgÉ°ùe
ø«YÉ£≤dG »``a º¡∏ªY Iô``à`a ∫Gƒ``W
¿ƒ≤ëà°ùjh ¢UÉîdGh »eƒμëdG
äGQƒah OƒLh ΩóY ≈dEG Gkô¶f ºYódG
ôKDƒJ »àdGh óYÉ≤àdG ¥hóæ°U »a
»àdG ájƒæ°ùdG IhÓ©dG ±ô°U ≈∏Y
≥jOÉæ°üdG ´É°VhCG ÖÑ°ùH âØbƒJ
áeƒªjOh É¡MÓ°UEG ≈∏Y πª©dGh
±ƒ``°` Sh á``jó``YÉ``≤` à` dG ≥``jOÉ``æ` °` ü` dG
∞``bƒ``à`dG Iô``à` a ìô``à`≤`ª`dG ¢``Vƒ``©`j
äÉÑ∏£àe ≈``∏`Y ó``YÉ``≤`à`ª`dG ø«©àd
.á°û«©ªdG AÓZh IÉ«ëdG
»a …OhGò`` `dG Ö``FÉ``æ`dG QÉ``°` TCGh
¿CG ≈``dEG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d íjô°üJ
π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¥hóæ°U ™bGh
™«ªL ¬«a ∑QÉ°ûj »∏aÉμJ »æ«eCÉJ
»eƒμëdG ø«YÉ£≤dG »a ø«ØXƒªdG
∞XƒªdG óYÉ≤J óæYh ,¢``UÉ``î`dGh
»a ô«Ñc πμ°ûH º``¡`°`SCG ó``b ¿ƒ``μ` j
∫GƒW π£©àdG ó°V ø«eCÉàdG ¥hóæ°U
ó«Øà°ùj ¿CG ≥ëà°ùj q…CG- ¬∏ªY Iôàa

É``fhQƒc á``ëaÉμe §``£N ìÉ``éfE’ äÉ``«fÉμeE’G πc ô``«î°ùJ :á``«∏NGódG
á```eÉ```©```dG ø``````cÉ``````eC’G »`````a á```eÉ```ª```μ```dG AGó```````````JQG Ωó``````Y á```Ø```dÉ```î```e 15666
¬LƒdG áeÉªc ¢ùÑ∏H ΩGõàd’G ΩóY
äÓëªdGh á``eÉ``©`dG ø``cÉ``eC’G »``a
AGô``LEG 66`` H â``eÉ``bh ,ájQÉéàdG
»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y ®ÉØë∏d
5 ¥ƒ`` Ø` `J »`` à` `dG äÉ``Yƒ``ª` é` ª` ∏` d
á≤aGôe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,¢UÉî°TCG
äGOÉ``«` ©` ∏` d IQGOE’G äÉ`` ` ``jQhO
¢``ü`ë`Ø`dG äÉ``Ñ` cô``eh á``∏`≤`æ`à`ª`dG
.±É©°SE’G äGQÉ«°Sh »FGƒ°û©dG
áeÉ©dG IQGOE’G ¿CG ±É``°`VCGh
áØdÉîe 97 â∏é°S òaÉæªdG øeC’
Éªc ,¬``Lƒ``dG áeÉªc AGó`` JQG Ωó``Y
äGAGôLEG π«¡°ùàd áª¡e 84`H âeÉb
øe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG AÓLEG
7545 º``gOó``Y ≠``dÉ``Ñ`dGh êQÉ``î` dG
132`` ` H â``eÉ``b É``ª` «` a .Gô``aÉ``°` ù` e
AÓ``LEG äGAGô`` `LEG π«¡°ùàd áª¡e
áμ∏ªe øe iô``NC’G ∫hó``dG ÉjÉYQ
11470 ºgOóY ≠dÉÑdG øjôëÑdG
»°VÉªdG π``jô``HCG 7 òæe GôaÉ°ùe
,…QÉ`` é` `dG ƒ``«` dƒ``j 18 á``jÉ``¨` dh
¢üëa á«∏ªY ø«eCÉJ ≈``dEG áaÉ°VEG
êQÉîdG øe ÉeOÉb GôaÉ°ùe 53926
ájÉ¨d »°VÉªdG ôjGôÑa 5 òæe ∂dPh
.…QÉédG ƒ«dƒj 18

ájƒYƒJ äÓªM ájôjóªdG äòØf
ádÉª©dGh ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
áaÉ°VE’ÉH ,¢UÉN πμ°ûH IóaGƒdG
áØdÉîªdG äÓ``ë` ª` dG ó``°` UQ ≈`` dEG
.¥ÓZE’G QGô≤d
øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe QÉ°TCGh
ÖjQóàdGh äÉ«∏ª©dG ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG
á``¶` aÉ``ë` ª` dG á`` jô`` jó`` e ¿CG ≈`` ` dEG
É¡JGAGôLEG PÉîJÉH âeÉb á«HƒæédG
»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y ®ÉØë∏d
â¨∏Hh á¶aÉëªdG ≥WÉæe áaÉc »a
2299 â∏é°Sh ,AGô`` LEG 2184
¬LƒdG áeÉªc ¢ùÑd Ωó``Y áØdÉîe
âeÉb Éªc ,á``eÉ``©`dG ø``cÉ``eC’G »``a
áaÉ≤K ô°ûæd á``jƒ``Yƒ``J äÓ``ª`ë`H
™e ¿hÉ©àdÉH »YÉªàL’G óYÉÑàdG
áaÉ°VE’ÉH ,á«HƒæédG á¶aÉëªdG
´Éaó∏d áeÉ©dG IQGOE’G á≤aGôe ≈dEG
AGôLEGh ,»fÉÑªdG ô«¡£àd »fóªdG
ádÉª©dG ø``cÉ``°`ù`e ô``°`ü`M á«∏ªY
.áØdÉîªdG
äÉ«∏ª©dG áaôZ ¿CG ≈dEG √ƒfh
äÉ``«`∏`ª`©`dG IQGOEÉ` ` ` `H á``«`°`ù`«`Fô``dG
â``≤`∏`J ΩÉ`` ©` `dG ø`` ` `eC’G á``°` SÉ``Fô``H
¢Shô«ØH É≤∏©àe ÉZÓH 10856
äÉ`` jQhO â£Ñ°V Éªc ,É``fhQƒ``c
áØdÉîe 2842 äÉ«∏ª©dG IQGOEG

.óªëe øH óªM ï«°ûdG .O |
,áª°UÉ©dG á¶aÉëe »a »YÉªàL’G
Ωó``Y á``Ø`dÉ``î`e 2782 â``∏`é`°`Sh
âeÉb Éªc ,¬``Lƒ``dG áeÉªc ¢ùÑd
á``«`FGò``Z á``Ñ` Lh 4200 ™``jRƒ``à` H
≈dEG áaÉ°VEG ,IóaGƒdG ádÉª©dG ≈∏Y
á«YƒàH á``jô``jó``ª`dG áWô°T ΩÉ``«`b
øe ¥Gƒ°SC’Gh πMGƒ°ùdG …OÉJôe
ô«HGóàdÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
.á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G
áWô°T ájôjóe ¿CG í``°`VhCGh
PÉîJÉH âeÉb ¥ôëªdG á¶aÉëe
óYÉÑàdG ≈∏Y ®ÉØë∏d AGôLEG 1032
áØdÉîe 4133h ,»``YÉ``ª` à` L’G
Éªc ,¬``Lƒ``dG áeÉªc AGó``JQG Ωó©d

,áëFÉédG á¡LGƒªd áYƒ°VƒªdG
ô«Z áØdÉîe ≈∏Y ójó°ûàdG ™``e
.äGAGôLE’G √ò¡H ø«eõà∏ªdG
¢``ù` «` FQ ó``YÉ``°` ù` e QÉ`` ` °` ` `TCGh
äÉ«∏ª©dG ¿hDƒ`°`û`d ΩÉ``©`dG ø`` eC’G
´ƒ``ª`é`e ¿CG ≈`` ` dEG Ö`` jQó`` à` `dGh
¢ùÑ∏H ΩGõ``à``d’G Ωó``Y äÉ``Ø`dÉ``î`e
áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¬LƒdG áeÉªc
»``à` dG á`` jQÉ`` é` `à` `dG äÓ`` ë` `ª` `dGh
äGQGOE’Gh äÉjôjóªdG É¡Jó°UQ
áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe »``a á``«`æ`eC’G
É kë°Vƒe ,áØdÉîe 15666 â¨∏H
á¶aÉëªdG á``Wô``°`T á``jô``jó``e ¿CG
AGô``LEG 1082 äòîJG á«dÉª°ûdG
¥ƒ``Ø`J »``à` dG äÉ``©` ª` é` à` dG ™``æ`ª`d
3513 â``∏`é`°`Sh ,¢``UÉ``î` °` TCG 5
AGó``JQÉ``H ΩGõ`` à` `dG Ωó`` Y á``Ø`dÉ``î`e
307`H âeÉb Éª«a ,¬LƒdG áeÉªc
øe á``jÉ``bƒ``∏` d á``jƒ``Yƒ``J äÓ``ª` M
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
á«Yƒàd á«æeC’G äÉjQhódG ô««°ùJ
¥Gƒ``°` SC’Gh π``MGƒ``°`ù`dG …OÉ``Jô``e
º`` `gó`` `jhõ`` `Jh äÉ```gõ```æ` `à` `ª` `dGh
.äÉ¨d Ió©H ájƒYƒJ äÉjƒ£ªH
áWô°T á``jô``jó``e ¿CG ô`` `cPh
287 äòîJG áª°UÉ©dG á¶aÉëe
ó``YÉ``Ñ`à`dG ≈``∏` Y ®É``Ø`ë`∏`d AGô`` ` LEG

QƒàcódG ø``cô``dG ó«ª©dG ó``cCG
áØ«∏N ∫BG óªëe øH óªM ï«°ûdG
ΩÉ``©` dG ø`` ` `eC’G ¢``ù` «` FQ ó``YÉ``°` ù` e
Ö``jQó``à` dGh äÉ``«`∏`ª`©`dG ¿hDƒ` °` û` d
á°SÉFQ äÉª«∏©J ò«ØæJ á∏°UGƒe
PÉîJÉH ≥∏©àj Éª«a ΩÉ©dG ø``eC’G
á``aOÉ``¡`dG á``«`fƒ``fÉ``≤`dG äGAGô`` ``LE’G
äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G õjõ©J ≈``dEG
QÉ°ûàfG ø``e ó``ë`∏`d á``jRGô``à` M’G
»a Gkô`«`°`û`e ,É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` a
15666 π«é°ùJ ≈dEG Oó°üdG Gòg
¬LƒdG áeÉªc AGóJQG ΩóY áØdÉîe
äÓëªdGh á``eÉ``©`dG ø``cÉ``eC’G »``a
≥«Ñ£J Aó``H òæe ∂``dPh ájQÉéàdG
.QGô≤dG
ø«æWGƒªdG ΩÉªàgÉH √ƒ``fh
AGƒàMG »a º``gQhOh ø«ª«≤ªdGh
ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG ™æeh
Qƒ°U ≈ª°SG ó°ùéj …ò``dG ô``eC’G
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اأمر ملكي بتعديل ا�سم جهاز
«الأمن الوطني» اإىل «املخابرات»
ن�صرت اجلريدة الر�صمية يف عددها االأخري ال�صادر
بتاريخ  23يوليو اجلاري اأمرًا ملكيًا رقم ( )30ل�صنة
( )2020بتعديل ت�صمية جهاز االأمن الوطني.
وجاء يف املادة االأوىل للأمر امللكي التايل :تُعدّل ت�صمية
«جهاز االأمن الوطني» لت�صبح «جهاز املخابرات الوطني»،
ويُعدّل م�صمّى «رئي�س جهاز االأمن الوطني» لي�صبح «رئي�س
جهاز املخابرات الوطني» .فيما جاء يف املادة الثانية اأن يُعمل
بهذا االأمر من تاريخ �صدوره ،ويُن�صر يف اجلريدة الر�صمية.

وزير الدفاع ي�ستعر�ض
العالقات مع امللحق الع�سكري الكويتي

ا�صتقبل الفريق الركن عبداهلل بن ح�صن النعيمي وزير
�صوؤون الدفاع يف القيادة العامة �صباح يوم اأم�س االأحد،
العقيد الركن طيار عبداهلل عبدالرحمن العقيلي امللحق
الع�صكري ب�صفارة دولة الكويت ال�صقيقة لدى اململكة.
وخلل اللقاء ،رحّ ب وزير �صوؤون الدفاع بامللحق
الع�صكري الكويتي ،وا�صتعر�س معه العلقات االأخوية
والتعاون امل�صتمر بني البلدين ال�صقيقني يف املجال الع�صكري.

ح�سر احتياجات برنامج
«معً ا» لتحقيق �سنة درا�سية اآمنة
تــراأ�ــس ال�صيخ
ه�صام بن عبدالرحمن
اآل خليفة حمافظ
رئي�س
العا�صمة
جلنة مكافحة العنف
واالإدمـــــان (مــعً ــا)
االجتماع اخلام�س
للجنة ،والــذي عقد
عن بعد عرب تقنية
االتــ�ــصــال املــرئــي
اأع�صاء
مب�صاركة
حمافظ العا�صمة
اللجنة من اجلهات
املعنية ،حيث تقدم املحافظ بال�صكر اجلزيل اإىل الفريق اأول
ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية لدعمه
املتوا�صل لربنامج (معًا) وتوجيهاته التي ت�صب يف تطوير
وتعميم الربنامج على جميع مدار�س اململكة.
ونقل املحافظ تهنئة وزيــر الداخلية للقائمني على
الربنامج مبنا�صبة الفوز بجائزة االأمري نايف للأمن العربي
عن فئة الربامج االأمنية الرائدة.
ووجه رئي�س اللجنة خلل االجتماع اإىل تطوير الدرا�صات
الو�صفية لربنامج معً ا وبحث اآليات جديدة لتنفيذ الدرا�صات
بالتعاون مع جامعة البحرين ،واإ�صافتها اإىل املكتبة البحثية
للربنامج بحيث تعك�س هذه الدرا�صات ديناميكية الربنامج،
كما وجه اإىل ح�صر االحتياجات امل�صتقبلية للمدار�س
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم لبحث اآلية تطبيق
الربنامج فيها وفق اأعلى املعايري االحرتازية التي تتما�صى
مع االإجراءات املعتمدة لتحقيق �صنة درا�صية اآمنة للجميع،
يف ظل الظروف اال�صتثنائية الراهنة جلائحة (كوفيد.)19-
وناق�صت اللجنة خلل االجتماع عددًا من املو�صوعات
املدرجة على جدول االأعمال ،حيث ا�صتعر�صت اأبرز تو�صيات
اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات ،واح�صائيات جمموع
املدار�س التي طبق فيها برنامج (معً ا) خلل العام الدرا�صي
 2020-2019واأعداد الطلبة امل�صتفيدين ،كما اطلع اأع�صاء
اللجنة على اأبرز امل�صتجدات التي حققها برنامج معا ً على
امل�صتوى الدويل من خلل الفوز بجائزة االأمري نايف للأمن
العربي عن فئة الربامج االأمنية الرائدة ،اإ�صافة اإىل تعزيز
التعاون مع املنظمة الدولية ملكافحة العنف واالإدمــان
( )DAREبالواليات املتحدة االأمريكية ،وما مت اعتماده
خلل زيارة وفد املنظمة ململكة البحرين.
بعدها قدم علي اأميني مدير برنامج معًا اإيجازًا عن
املرحلة التي بلغها م�صروع اإعداد درو�س متلفزة ملنهج معا ً
ليتم عر�صها خلل موقع البوابة التعليمية لوزارة الرتبية
والتعليم متا�صيا ً مع الظروف الراهنة جلائحة فريو�س
كورونا ،وتقدمي �صرح الأهداف الفيلم التوعوي عن برنامج
معًا ،من جانبه اأكد العقيد عمار م�صطفى ال�صيد اآمر كلية
تدريب ال�صباط باالأكادميية امللكية لل�صرطة عن بالغ تهانيه
لرئي�س اللجنة ملا يحققه برنامج معا ً من اجنــازات على
امل�صتويني املحلي والدويل معربا ً عن اإمكانية تقدمي درا�صات
ميدانية وبحوث علمية حول برنامج معا ً من خلل طلبة
الدرا�صات العليا امللتحقني باالأكادميية من خمتلف االإدارات
واجلهات مبملكة البحرين.
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خالل ات�سال بويل عهد الكويت لالطمئنان على �سحة الأمري ال�سباح ..امللك:

البحرين والكويت جتمعهما املحبة والتعاون يف جميع اأوجه اخلري
اأجرى ح�صرة �صاحب اجلللة امللك
حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البلد
املفدى ات�صاالً هاتفيًا مع �صمو ال�صيخ
نواف االأحمد اجلابر ال�صباح نائب االأمري
ويل العهد بدولة الكويت ال�صقيقة ،اطماأن
جللته خلله على �صحة �صاحب ال�صمو
ال�صيخ �صباح االأحمد اجلابر ال�صباح،
اأمري دولة الكويت ال�صقيقة.
وقد اأعرب جللته عن خال�س
متنياته بال�صفاء العاجل ل�صاحب ال�صمو
ال�صيخ �صباح االأحمد اجلابر ال�صباح،
مبتهلً جللته اإىل املوىل جلّت قدرته اأن
ينعم على �صموه مبوفور ال�صحة ومتام
العافية واأن يرده �صاملًا معافى لبلده
و�صعبه.
واأكد عاهل البلد املفدى اأن العلقات
االأخوية الوثيقة والرا�صخة بني مملكة
البحرين ودولة الكويت ال�صقيقة ت�صتند

جاللة امللك

ويل عهد الكويت

على ركائز �صلبة ومتثل منوذجً ا
للعلقات بني االأ�صقاء ،يف ظل ما يجمع
بني البلدين من و�صائج قربى وتاريخ
م�صرتك ووحدة م�صري ،وحر�س م�صتمر

على توطيد عرى املحبة والتفاهم وامل�صي
بكل اأوجه التعاون امل�صرتك ملا فيه خري
البلدين وال�صعبني ال�صقيقني.
وعرب جللته عن اعتزازه مبا ت�صهده
ّ

كل من مملكة البحرين ودولة الكويت من
تقدم متوا�صل ونه�صة متنامية ،قائمة
على نهج قومي ر�صّ خه االآباء واالأجداد،
ويف اإطار اأنظمة متطورة للحكم
وموؤ�ص�صات وطنية قوية وت�صريعات
ع�صرية ومتثيل �صعبي ،ي�صمن توافر كل
مقومات التنمية ال�صاملة والبناء امل�صتمر
وموا�صلة اجلهود امل�صرتكة مبا يخدم
تطلعات وطموحات ال�صعبني ال�صقيقني.
عرب �صمو ال�صيخ نواف
ومن جانبهّ ،
االأحمد اجلابر ال�صباح عن بالغ �صكره
وتقديره ل�صاحب اجلللة امللك حمد بن
عي�صى اآل خليفة عاهل البلد املفدى على
حر�س جللته باالطمئنان على �صاحب
ال�صمو ال�صيخ �صباح االأحمد اجلابر
ال�صباح وما عرب عنه جللته من م�صاعر
اأخوية جت�صد مدى عمق وقوة العلقات
االأخوية بني البلدين وال�صعبني ال�صقيقني.

اأ�ساد بجهود الباحث عي�سى اجلودر ..نا�سر بن حمد:

كتاب «امللك حمد ..ي�سرف حمافظة املحرق» نربا�ض وطني لالأجيال
اأكد �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد
اآل خليفة ممثل جللة امللك للأعمال
االإن�صانية و�صوؤون ال�صباب اأن ح�صرة
�صاحب اجلللة امللك حمد بن عي�صى
اآل خليفة عاهل البلد حري�س على
دعم الباحثني والكتاب الذين يوثقون
االإجنازات التاريخية والرتاث البحريني
يف العهد الزاهر حل�صرة �صاحب اجلللة
امللك املفدى والتي تعترب نربا�س وطني
للأجيال القادمة.
وت�صلم �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل
خليفة كتاب الباحث عي�صى اجلودر الذي
حمل عنوان «امللك حمد ..ي�صرف حمافظة
املحرق» ،واحتوى على العديد من االأبواب
التاريخية بالزيارات امل�صتمرة جلللة
امللك اإىل املحرق ،وزيارات �صمو ال�صيخ
نا�صر بن حمد اآل خليفة اإىل املحرق
والعديد من اجلوانب االأخرى.
واأو�صح �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد
اآل خليفة اأن منجزات جللة امللك املفدى
دائما ً ما تكون نربا�صا ً ينري دروب اأبنائه

املواطنني ،ود�صتورا ً وطنيا ً �صاملً ي�صري
يف الطريق ال�صواب ،حيث �صكلت هذه
املنجزات بتحقيق مكا�صب عديدة ململكتنا
الغالية يف العهد الزاهر حل�صرة �صاحب
اجلللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه،
م�صريا ً �صموه اإىل اأن كتاب «امللك حمد..
ي�صرف حمافظة املحرق» يعترب مرجعا ً
الأبناء الوطن لزيارات جللة امللك اإىل
املحرق.

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

عي�صى اجلودر

واأ�صاد �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد
اآل خليفة باجلهود البارزة التي بذلها
الباحث عي�صى اجلودر ،متمنيا ً له دوام
التوفيق والنجاح.
من جانبه ،اأكد الباحث عي�صى اجلودر
اأنه يت�صرف بتوثيق زيارات ح�صرة
�صاحب اجلللة امللك املفدى حفظه اهلل

ورعاه اإىل املحرق التي �صتبقى حمفورة
يف اأذهان اأهايل البحرين ب�صكل عام واأبناء
املحرق ب�صكل خا�س.
وقدم عي�صى اجلودر �صكره وتقديره
اإىل �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة
على دعم �صموه املتوا�صل والدائم ،متمنيا ً
ل�صموه كل التوفيق والنجاح.

قامت بزيارات ميدانية ملختلف مراكز الفح�ض والعزل والعالج

وزيرة ال�سحة :جتربة البحرين يف الت�سدي جلائحة كورونا متميزة
قامت وزيرة ال�صحة فائقة بنت �صعيد
ال�صالح يوم اأم�س ومبنا�صبة حلول عيد
االأ�صحى املبارك بزيارات ميدانية اإىل عدد
من مراكز الفح�س والعزل والعلج ،اإذ
مت خللها تفقد مهام �صري العمل وجودة
اخلدمات املقدمة يف ظل اجلهود الوطنية
املبذولة للت�صدي جلائحة كورونا.
وبهذه املنا�صبة الطيبة تقدمت وزيرة
ال�صحة بخال�س التهنئة والتربيكات لكل
الطواقم الطبية والتمري�صية وال�صحية
واالإدارية بال�صفوف االأمامية التي تقوم
بواجباتها ومهامها على اأكمل وجه ،كما
اأ�صادت بحجم اجلهود املخل�صة املقدمة من
جانب هذه الكوادر الوطنية والتي اأ�صهمت
يف حتقيق مملكة البحرين لتجربة متميزة
يحتذى بها يف جمال الت�صدي النت�صار
هذا الفريو�س و�صمان احلفاظ على �صحة
و�صلمة جميع املواطنني واملقيمني على
اأر�س اململكة.
وثمّنت الوزيرة الدعم املتوا�صل من
لدن �صاحب اجلللة امللك حمد بن عي�صى
اآل خليفة عاهل البلد املفدى حفظه اهلل
ورعاه ،كما رفعت الوزيرة كل ال�صكر
واالمتنان اإىل �صاحب ال�صمو امللكي االأمري
خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء
املوقر ،واإىل �صاحب ال�صمو امللكي االأمري
�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س
الوزراء حفظهما اهلل على متابعة �صموهما

املتوا�صلة ملجمل اجلهود املبذولة لفريق
البحرين يف مهام الت�صدي لهذه اجلائحة
والتغلب عليها بف�صل تكاتف وتعاون
اأفراد املجتمع البحريني.
وقد بداأت وزيرة ال�صحة زيارتها اإىل
مركز االت�صال  ،444اإذ اأكدت على الدور
الكبري الذي يقوم به مركز االت�صال 444
منذ تد�صينه يف فرباير املا�صي 2020
وحتى االآن يف الرد على كل االت�صاالت
واملكاملات الواردة واملرتبطة با�صتف�صارات
جميع املواطنني فيما يخ�س فريو�س
كورونا وتقدمي الدعم اللزم للحاالت
وتوجيه املت�صلني بال�صكل املطلوب ،وذلك
وفق خطة متكاملة للت�صخي�س والعلج.
ومن ثم قامت وزيرة ال�صحة بزيارة
اإىل مركز الفح�س يف مركز البحرين
الدويل للمعار�س واملوؤمترات والذي مت
حتويله اإىل مركز متكامل لفح�س القادمني
اإىل اململكة من خارج البحرين واملخالطني

وامل�صتبه باإ�صابتهم بالفريو�س ،وذلك وف ًقا
للمعايري املعتمدة من قبل منظمة ال�صحة
العاملية .وقد قامت الدكتورة جناة اأبو
الفتح مدير اإدارة ال�صحة العامة بوزارة
ال�صحة با�صتقبال الوزيرة لدى و�صولها
اإذ مت اإطلع الوزيرة على اأهم واأبرز مهام
الفح�س وتقييم احلاالت والفحو�صات
التي يتم اإجراوؤها حلد االآن ،حيث ي�صتمل
املركز على � 400صرير و 1000كر�صي
للنتظار و 3عيادات و� 12صريرًا علجيا ً
و�صيدلية ،كما ي�صم مركز الفح�س 42
حمطة الأخذ العينة و 16حمطة لفرز
العينات ذات االأعرا�س واالأخرى التي ال
تظهر عليها اأعرا�س بعد ت�صجيل التاريخ
املر�صي.
كما اأ�صارت الوزيرة اإىل اأهمية بذل
اأق�صى اجلهود لر�صا املتعاملني عن
اخلدمات املقدمة وتقييم كفاءة جودة
العمل با�صتمرار يف مركز االت�صال ،وذلك

من اأجل توفري اأف�صل اخلدمات للم�صتفيدين
من املواطنني واملقيمني والزائرين.
بعد ذلك قامت الوزيرة بزيارة اإىل
م�صت�صفى البحرين الدويل الذي تتم اإدارته
من قبل الفريق الوطني الطبي للت�صدي
لفريو�س كورونا بالتعاون مع وزارة
ال�صحة واخلدمات الطبية امللكية لرعاية
احلاالت القائمة ،اإذ كان يف اال�صتقبال
الدكتورة جميلة ال�صلمان ا�صت�صارية
االأمرا�س املعدية مبجمع ال�صلمانية الطبي
وع�صو الفريق الوطني الطبي للت�صدي
لفريو�س كورونا ،حيث مت اأثناء الزيارة
االطلع على وحدة الرعاية ال�صاملة
الكائنة يف م�صت�صفى البحرين الدويل
والتي خ�ص�صت لعلج احلاالت القائمة،
وذلك يف اإطار اجلهود امل�صتمرة ل�صمان
تطبيق االإجراءات االحرتازية وفق اأعلى
املعايري .كما ا�صتمعت الوزيرة اإىل �صرح
مف�صل من قبل امل�صوؤولني والكوادر الطبية
واالإدارية حول ما تقوم به وحدة العلج
ومتابعة توفري امل�صتلزمات واالأجهزة
اللزمة وغريها من املتطلبات ل�صالح
تعزيز �صحة و�صلمة اجلميع.
واأكدت الوزيرة خلل جولتها على
جناح اخلطط واالإجراءات االحرتازية
واال�صرتاتيجيات الوقائية التي مت تنفيذها
على وجه ال�صرعة والتي اأ�صهمت يف
ت�صخري الطاقات واالإمكانات كافة لتعزيز
جهود الت�صدي لهذه اجلائحة.
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لدى لقائه �سفري جمهورية بنغالدي�ش عن بُعد ..ويل العهد:

موا�سلة التن�سيق والتعاون امل�سرتك بني البحرين وبنغالدي�ش
اأكد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول
لرئي�س جمل�س الوزراء اأهمية موا�شلة التن�شيق
والتعاون امل�شرتك بني مملكة البحرين وجمهورية
بنغالدي�س ال�شعبية ال�شديقة ،منوهً ا �شموه باأن تعزيز
اأوجه التعاون الثنائي ي�شهم يف فتح اآفاقٍ اأرحب مبا
يخدم خمتلف امل�شالح امل�شرتكة ويعود بالنفع على
البلدين وال�شعبني ال�شديقني.
جاء ذلك لدى لقاء �شموه عن بُعد اأم�س مع الدكتور
حممد نذر االإ�شالم مبنا�شبة تعيينه �شفريًا جلمهورية
بنغالدي�س ال�شعبية لدى اململكة ،اإذ رحب �شموه
بال�شفري البنغالدي�شي ،متمنيًا له التوفيق والنجاح
يف مهامه الدبلوما�شية مبا ي�شهم يف دعم العالقات
امل�شرتكة ورفد م�شارات التن�شيق الثنائي بني البلدين
ال�شديقني لتحقيق االأهداف املن�شودة.

وجرى خالل اللقاء ا�شتعرا�س عد ٍد من الق�شايا
ذات االهتمام امل�شرتك واآخر امل�شتجدات على ال�شعيدين
االإقليمي والدويل ،من جانبه ،اأعرب ال�شفري البنغالدي�شي

عن بالغ �شكره وتقديره ل�شموه على ما يوليه من
ٍ
حر�س م�شتمر على تطوير عالقات البلدين وال�شعبني
ال�شديقني ،متمنيًا ململكة البحرين دوام التقدم والنماء.

 200األف دولر للجائزة والحتفال بيوم الطبيب البحريني ..ح�سام بن عي�سى:

ثقافة التكرمي جزء اأ�سيل يف الفكر التنموي لالأمري خليفة بن �سلمان
تنفي ًذا للتوجيهات واملبادرة الكرمية من �شاحب ال�شمو
امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء
امل ُوقر ،باعتماد يوم الطبيب البحريني يف االأربعاء االأول
من �شهر نوفمرب من كل عام ،واإطالق «جائزة خليفة بن
�شلمان اآل خليفة للطبيب البحريني» ،عُ قد بديوان �شاحب
ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء يوم اأم�س اجتماع بني ال�شيخ
ح�شام بن عي�شى اآل خليفة ووزيرة ال�شحة فائقة ال�شالح،
والدكتورة غادة القا�شم رئي�شة جمعية االأطباء البحرينية،
وذلك لبحث الرتتيبات اخلا�شة باالحتفال بيوم الطبيب
البحريني ،وا�شتعرا�س النظام االأ�شا�شي جلائزة «خليفة
بن �شلمان للطبيب البحريني» واال�شرتاطات واالإجراءات
اخلا�شة بها.
وخالل االجتماع ،اأكد ال�شيخ ح�شام بن عي�شى اآل
خليفة ،اأهمية مبادرة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة
بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء امل ُوقر ،والتي تعك�س
روؤى وتطلعات �شموه يف دعم الكوادر الوطنية ،ومبا
يتما�شى مع اجلهود التي تبذلها احلكومة برئا�شة �شموه
بهدف حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.
واأو�شح اأن �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء تف�شل
بتخ�شي�س  200األف دوالر للجائزة واالحتفال بيوم
الطبيب البحريني ،م�شريًا اإىل اأن االأمانة العامة للجائزة
با�شرت يف و�شع الت�شورات الالزمة واتخاذ اخلطوات
العملية املطلوبة من اأجل ت�شليم اجلائزة ،حيث مت اإعداد
النظام االأ�شا�شي للجائزة ،وت�شكيل جلنة اختيار الفائزين
بها ،والتي تتاألف من ممثلني عن ديوان �شاحب ال�شمو
امللكي رئي�س الوزراء ،ووزارة ال�شحة ،ورئي�شة جمعية
االأطباء البحرينية ،ورئي�س جامعة اخلليج العربي،
ورئي�س الكلية امللكية االأيرلندية للجراحني ،وممثل عن
منظمة ال�شحة العاملية ،وخرباء دوليني يف جمال االأبحاث
الطبية ،وذلك لالإ�شراف على جميع اإجراءات منح اجلائزة.
واأكد ال�شيخ ح�شام بن عي�شى اآل خليفة اأهمية جائزة
�شموه يف تنمية وتطوير البحث الطبي والعالجي مبا
يخدم اأهداف احلكومة يف االرتقاء بجودة اخلدمات
ال�شحية املقدمة الأفراد املجتمع ،والتي حتظى بن�شيب وافر
من اهتمام احلكومة.
واأكد اأن ثقافة التكرمي تعد جزءًا اأ�شيالً يف فكر �شاحب
ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء التنموي ،والذي يحر�س يف
خمتلف املنا�شبات واملواقف على الثناء والتقدير والتكرمي
جلهود العاملني يف كل القطاعات باململكة ،وخا�شة
القطاعات ال�شحية والطبية لتحفيزهم وت�شجيعهم
على البذل والعطاء يف خدمة الوطن ،وذلك يف اإطار
جهود �شموه امل�شتمرة وروؤيته البعيدة يف تعزيز وترية
البناء والتطوير واالرتقاء مب�شتويات التنمية الب�شرية
يف قطاعاتها كافة ،للحفاظ على ما حققته البحرين من
م�شتويات متقدمة عامليًا يف هذا املجال وخا�شة يف املجال
الطبي وال�شحي.
من جهتها ،عربت وزيرة ال�شحة االأ�شتاذة فائقة
ال�شالح عن خال�س ال�شكر والتقدير ل�شاحب ال�شمو امللكي
رئي�س الوزراء على رعاية �شموه لالحتفال بيوم الطبيب
البحريني ،ومبادرة �شموه بتخ�شي�س «جائزة خليفة
بن �شلمان اآل خليفة للطبيب البحريني» لتكرمي االأطباء
املتميزين يف البحث العالجي وال�شريري والطبي مبملكة
البحرين ،موؤكدة اأن جميع العاملني يف القطاع ال�شحي
يف اململكة يقدرون ل�شموه هذه املبادرة الكرمية ،التي

جت�شد الدعم والتقدير الكبريين من �شموه للكوادر الطبية
وال�شحية.
ونوهت اإىل اأهمية االحتفال واجلائزة يف ت�شجيع
وحتفيز الكوادر الطبية على البذل والعطاء وموا�شلة
اجلهود لالرتقاء بجودة اخلدمات ال�شحية املقدمة للمواطن
واملقيم ،ال�شيما يف ظل الظروف الراهنة ،والتي قدمت فيها
الكوادر الطبية منوذجً ا متميزًا يف مواجهة جائحة فريو�س
كورونا امل�شتجد للحفاظ على �شالمة و�شحة املجتمع،
معربة عن �شكرها جلمعية االأطباء البحرينية على جهودها
ومبادراتها خلدمة االأ�شرة الطبية وحتقيق تطلعاتها.
واأ�شارت وزيرة ال�شحة اإىل حر�س الوزارة على
التعاون مع االأمانة العامة للجائزة برئا�شة ديوان �شاحب
ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء من اأجل اإبراز هذه الفعالية
بامل�شتوى الذي يليق باال�شم الذي حتمله اجلائزة ،وهو
ا�شم �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل
خليفة املوقر حفظه اهلل ،من خالل تكثيف اال�شتعدادات
لالحتفال بيوم الطبيب البحريني على م�شتوى اململكة
ككل ،وبدء خطوات اختيار الفائزين بجائزة �شموه ،والتي
بداأت بالفعل عرب اإطالق م�شابقة الختيار �شعار اجلائزة،
معربة عن تطلعها اإىل تنفيذ التوجيهات ال�شديدة وحتقيق
ما يتطلع اإليه �شمو رئي�س الوزراء من اأهداف نبيله حتملها
هذه املبادرة الكرمية من �شموه.
وعربت الدكتورة غادة القا�شم رئي�شة جمعية االأطباء
رّ
البحرينية عن خال�س ال�شكر وعظيم االمتنان اإىل �شاحب
ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء ،على ما يقدمه �شموه من دعم
متوا�شل لالأطباء والكوادر ال�شحية يف مملكة البحرين،
موؤكدة اأن جميع العاملني يف القطاع ال�شحي يلم�شون
ب�شكل م�شتمر ما يكنه �شموه من تقدير كبري لهذه الفئة من
اأبنائه ،تقديرًا جلهودهم وعطائهم يف خدمة الوطن.
واأكدت اأن هذه املبادرة الكرمية من �شموه حتمل الكثري
من املعاين النبيلة التي تعك�س اإميان القيادة واملجتمع
بقيمة واأهمية الطبيب البحريني كعن�شر فاعل يف بناء
وتنمية الوطن ،م�شرية اإىل اأن جميع منت�شبي القطاع
ال�شحي يف اململكة يتطلعون اإىل االحتفال باليوم االأول
للطبيب البحريني وت�شليم الفائزين «جائزة خليفة بن
�شلمان اآل خليفة للطبيب البحريني» والتي �شيكون لها
االأثر الكبري يف اإثراء القطاع ال�شحي وتعزيز اإ�شهامه يف
خدمة الوطن.
وقد ا�شتعر�س االجتماع برنامج فعاليات االحتفال
باليوم االأول للطبيب البحريني والذي �شيكون يوم
االأربعاء املوافق  4نوفمرب  ،2020اإ�شافة اإىل الرتتيبات
اخلا�شة باختيار الفائزين بجائزة «خليفة بن �شلمان
اآل خليفة للطبيب البحريني» يف دورتها االأوىل ،وجلنة

التحكيم التي �شيتم ت�شكيلها لهذا الغر�س.
وتتكون جائزة «خليفة بن �شلمان اآل خليفة للطبيب
البحريني» من درع و�شهادة ومكافاأة مالية لكل فئة
من فئات اجلائزة ،ومتنح للفائزين من القطاعني العام
واخلا�س ممن يقدمون م�شاهمة جليلة يف املجال الطبي
واملتميزين يف البحث العالجي وال�شريري والطبي مبملكة
البحرين تقديرًا لهم على اإجناز اأعمال بارزة ومبتكرة يف
املجال الطبي ،وذلك تقديرًا لهم وت�شجيعهم على موا�شلة
التطوير يف هذا املجالُ .
ومتنح اجلائزة �شنويًا ،وتقدم
اجلائزة اأثناء حفل يقام يف اأول اأربعاء من �شهر نوفمرب من
كل عام اإىل الفائزين بها.
و�شوف ُمتنح اجلائزة على فئتني ،ت�شمل الفئة االأوىل
«جائزة االبتكار واالإبداع يف البحث العالجي وال�شريري
والطبي» ،و�شيتم منحها لثالثة من االأطباء البحرينيني
الذين اأعدرّوا اأبحا ًثا علمية عالجية و�شريرية وطبية
وحققوا اإجنازات متميزة يف جمال اخت�شا�شهم الطبي
ات�شمت باالإبداع واالبتكار ،اإذ �شتُمنح لهم اجلائزة ت�شجيعً ا
للبحث العلمي العالجي والطبي وتنمي ًة لقدراتهم البحثية،
وي�شرتط للتقدم لهذه اجلائزة اأن تكون االأبحاث قد نُ�شرت
يف دورة علمية معرتف بها عامليًا ،ومل ي�شبق التقدم بها اإىل
م�شابقات وجوائز اأخرى.
اأما الفئة الثانية من اجلائزة فهي «جائزة الوفاء
والعطاء املمتد» ،ومتنح الأحد االأطباء البحرينيني الذين
عملوا مدة ال تقل عن ثالثني عامًا تقديرًا جلهودهم ووفا ًء
لعطائهم ومتيز م�شريتهم بالبذل والعطاء وتر�شيخ القيم
واملثل االإن�شانية الرفيعة ملهنة الطب.
وتت�شمن �شروط اجلائزة يف فئتها االأوىل ،اأن تكون
البحوث املقدمة م�شاهمة يف �شياغة وتنفيذ ال�شيا�شة
واخلطة الوطنية لل�شحة بحلول عام  ،2025واأن ي�شهم
البحث يف النهو�س باإجناز برامج �شحية معينة توؤدى اإىل
زيادة حت�شني نوعية الرعاية ال�شحية لل�شكان.
وبالن�شبة للفئة الثانية من اجلائزة ،ف�شوف متنح
لالأطباء البحرينيني الذين متيزت م�شريتهم بالبذل والعطاء
طوال رحلة عملهم واأ�شهموا يف تعليم غريهم من االأطباء.
وميكن الأي طبيب بحريني موؤهل التقدمي لنيل اجلائزة،
عرب تقدمي الرت�شيح للموؤ�ش�شة التي ينتمي لها الطبيب
بالن�شبة للفئة االأوىل ،كما يجوز للموؤ�ش�شة تر�شيح ثالثة
مر�شحني كحد اأق�شى لكل فئة من فئتي اجلائزة ،وذلك
يف موعد غايته � 5شبتمرب  ،2020عرب ملء اال�شتمارة
املخ�ش�شة لهذا الغر�س والتي �شتكون متاحة على املوقع
االإلكرتوين الر�شمي لوزارة ال�شحة ،واإرفاق امل�شتندات
املوؤيدة للرت�شيح ،وتقدمي االأوراق اإىل وزارة ال�شحة عرب
الربيد االإلكرتوين (.)kbs.bdra.reg@health.gov.bh

خليفة بن علي ي�سيد باملبادرات الأهلية ملكافحة فريو�ش كورونا

املحافظة اجلنوبية تت�سلم  3000كمامة وقائية �سنعت حمليًا
خالل ت�شلم املحافظة اجلنوبية  3000كمامة وقائية �شنعت
حمليًا بالتعاون مع عدد من املوؤ�ش�شات االأهلية ،اأكد �شمو ال�شيخ
خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية
اأن اجلهود التي تبذلها املحافظة اجلنوبية يف تعزيز االإجراءات
االحرتازية ملكافحة فريو�س كورونا (كوفيد ،)19-بال�شراكة مع
خمتلف االإدارات االأمنية ومنها مديرية �شرطة املحافظة اجلنوبية،
ت�شهم يف ن�شر الوعي واإبراز متطلبات ال�شالمة يف املجتمع.
واأ�شاد �شموه با�شتمرار املبادرات االأمنية واملجتمعية ملا لها من
دور مهم يف تفعيل ال�شراكة املجتمعية من خالل م�شاهمة خمتلف
اجلهات يف اتخاذ التدابري الوقائية التي تعود بالنفع على االأهايل
واملقيمني يف مناطق املحافظة اجلنوبية كافة ،وذلك يف �شبيل
الت�شدي لهذه اجلائحة.

حمليات 03

وزير اخلارجية :تطوير التعاون مع
مكتب الأمم املتحدة الإمنائي نحو اآفاق اأو�سع

اأجرى الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين وزير
اخلارجية اأم�س االأحد ،لقا ًء عرب االت�شال االإلكرتوين
املرئي ،مع �شتيفانو بيتيناتو املمثل املقيم لربنامج االأمم
املتحدة االإمنائي لدى مملكة البحرين ،مب�شاركة الدكتور
ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة وكيل وزارة اخلارجية
لل�شوؤون الدولية وال�شفري فاطمة عبداهلل الظاعن مدير اإدارة
املنظمات.
وخالل اللقاء ،رحب وزير اخلارجية ب�شتيفانو
بيتيناتو ،م�شيدًا بالدور املهم وامللمو�س الذي ي�شطلع به
برنامج االأمم املتحدة االإمنائي يف كل ما من �شاأنه حتقيق
اأهداف التنمية امل�شتدامة ال�شاملة واملبادرات البناءَة التي
ً
م�شتعر�شا �شُ بل تطوير التعاون الثنائي وال�شراكة
يطلقها،
اال�شرتاتيجية بني مملكة البحرين ومنظمة االأمم املتحدة مبا
يدعم اجلهود التنموية يف مملكة البحرين ويحقق االأهداف
املن�شودة ،متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح يف اأداء املهام
وامل�شوؤوليات املوكلة اإليه.
ومن جانبه ،اأعرب �شتيفانو بيتيناتو عن اعتزازه الكبري
مبا ت�شهده ال�شراكة القائمة بني مملكة البحرين ومنظمة
االأمم املتحدة ووكاالتها واأجهزتها املختلفة وبراجمها
املتخ�ش�شة من تطور ومناء م�شتمرين ،موؤكدًا اهتمامه
بتنمية وتطوير عالقات التعاون والتن�شيق امل�شرتك بني
مكتب االأمم املتحدة االإمنائي ووزارة اخلارجية اإىل اآفاق
اأو�شع على امل�شتويات كافة.
وجرى خالل اللقاء بحث اأوجه التعاون امل�شرتك بني
مملكة البحرين وبرنامج االأمم املتحدة االإمنائي و�شبل
اال�شتفادة من اخلربات والتجارب وامل�شروعات االأممية
لتحقيق االأولويات التنموية التي تتبناها مملكة البحرين.

العوهلي :النتهاء من مدينة
امللك عبداهلل الطبية نهاية 2021

قال رئي�س جامعة اخلليج العربي الدكتور خالد بن
عبدالرحمن العوهلي باأن تنفيذ م�شروع مدينة امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز الطبية ي�شري ح�شب الربنامج الزمني للم�شروع
بحيث تنتهي اأعمال البناء  -باإذن اهلل  -بنهاية �شهر دي�شمرب
من العام 2021م .وبالرغم من التحديات الناجمة عن جائحة
فريو�س كورونا والتي األقت بتبعياتها على �شري اأعمال وتقدم
م�شروع املدينة الطبية ،فاإن اجلامعة تعمل مع مقاول امل�شروع
لو�شع اخلطط البديلة الإجناز امل�شروع يف موعده املحدد .ويف
هذه االأثناء تعكف اجلامعة على اال�شتعداد لت�شغيل املدينة
الطبية وو�شع خطط التوظيف ،وا�شتقطاب خريجي اجلامعة
املتميزين وجداول ت�شغيل االأجهزة الطبية ،واإعداد برامج
التدريب لالأطباء واملوظفني.
وقال رئي�س اجلامعة «اإننا ن�شعى الأن تكون املدينة
الطبية �شمن منظومة ال�شمان ال�شحي يف مملكة البحرين،
لثالث مربرات اأ�شا�شية؛ اأوالً ،حتقي ًقا لروؤية خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود – طيب اهلل
ثراه – عندما وجه اآنذاك ببناء املدينة الطبية باأن تخدم املدينة
الطبية (�شعب البحرين ال�شقيق واملجتمع اخلليجي) .ثانيًا،
اإن جامعة اخلليج العربي تعمل بتوجيهات حكومية من
وزارات التعليم والتعليم العايل بدول اخلليج العربية خلدمة
جمتمع اخلليج العربي وهذا ما �شوف ينعك�س على املدينة
الطبية لتكون بتوجهات متوافقة مع متطلبات املنظومة
ال�شحية يف مملكة البحرين .واأخريًا ،فاإن مدينة امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز الطبية �شتكون باإذن اهلل من املباين اخل�شراء
النادرة يف البحرين التي تتحلى مبوا�شفات �شحية مراعية
للبيئة ومقايي�س عالية مطابقة ملوا�شفات «ليد الذهبية»
( )LEED Goldلتقدم خدمات طبية عالية امل�شتوى يف
بيئة �شحيه وبذلك �شتكون املدينة الطبية على م�شتوى عا ٍل
من التاأهيل لت�شيف اإىل منظومة امل�شت�شفيات امل�شاركة يف
نظام ال�شمان ال�شحي يف مملكة البحرين ويف دول اخلليج
العربية  -باإذن اهلل  -لي�شتفيد منه �شعب البحرين واملجتمع
اخلليجي».
ي�شار اإىل اأن م�شروع املدينة الطبية جاء بتوجيه من
خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود
 طيب اهلل ثراه  -الذي وجه ببناء مدينة طبية يطلق عليهامدينة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الطبية تتبع جامعة اخلليج
العربي مببلغ مليار ريال �شعودي هدية من ال�شعب ال�شعودي
لل�شعب البحريني ال�شقيق وخلدمة املجتمع اخلليجي ،كما
وجه ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة
 حفظه اهلل  -بهبة اأر�س مب�شاحة مليون مرت مربع تخ�ش�سلبناء م�شروع املدينة الطبية ،اإىل ذلك ،يحتوي م�شروع مدينة
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الطبية على م�شت�شفى جامعي ي�شم
نحو � 300شرير ،وجمموعة متكاملة من العيادات اخلارجية،
و 15غرفة عمليات ،ثم �شيلحق بامل�شت�شفى مراكز متيز
لالأبحاث االإكلينيكية التي تعنى بالت�شدي للق�شايا ال�شحية
ال�شائدة بدول اخلليج مثل اأمرا�س ال�شكر وال�شمنة وال�شرطان
واأمرا�س القلب وال�شرايني.
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لل�شحة»:
د�عيًا لاللتز�م بال�شو�بط �الحرت�زية لتج ّنب �رتفاع �حلاالت ..رئي�س «�الأعلى
ّ

�المتناع عن �لتجمّ عات �لعائلية خارج �إطار �ملنزل �لو�حد خالل عيد �الأ�شحى
�تـ ـخ ــاذ �لـ ـت ــد�ب ــر �لــوقــائــيــة ح ـتــى يف �إطـ ـ ــار �ملـ ـن ــزل �لـ ــو�حـ ــد خ ـ� ـشــو� ًــشــا ل ـك ـبــار �ل ـ� ـشــن

ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

رفع الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل
اآل خليفة رئي�س املجل�س االأعلى لل�سحة اأ�سمى
اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام ح�سرة
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى ،واإىل �ساحب ال�سمو امللكي
االأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س
الوزراء ،واإىل �ساحب ال�سمو امللكي االأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
مبنا�سبة قرب حلول عيد االأ�سحى املبارك،
داعيًا اهلل �سبحانه اأن يعيد هذه املنا�سبة على

مملكة البحرين ملكًا وحكوم ًة و�سعبًا مبزيد
من النماء يف ظل قيادة جاللة امللك املفدى،
واأن يعيد هذه املنا�سبة ال�سعيدة على االأمتني
العربية واالإ�سالمية باليُمن وامل�سرّات ،واأن
ينعم العامل باأكمله بال�سحة وال�سالم.
وبهذه املنا�سبة ،اأكد الفريق طبيب ال�سيخ
حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س
االأعلى لل�سحة رئي�س الفريق الوطني الطبي
للت�سدي لفريو�س كورونا (كوفيد )19
اأهمية التزام املواطنني واملقيمني باالإجراءات
االحرتازية والتدابري الوقائية خالل عيد

االأ�سحى املبارك؛ لتجنب ارتفاع احلاالت كما
حدث بعد عيد الفطر ،م�سددًا على اأن موا�سلة
االلتزام بعزم بجميع التعليمات وال�سوابط
املعلنة من اجلهات الر�سمية ي�سهم يف دعم
ما قامت به مملكة البحرين من جهود قطعت
ً
�سوطا كبريًا يف الت�سدي لهذا الفريو�س
بها
واحلد من اآثاره على احلياة العامة وفق اأ�س�س
مدرو�سة.
وقال ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة
اإنّ التزام الفرد بدوره امل�سوؤول جتاه نف�سه
واأ�سرته وجمتمعه ووطنه هو الطريق

ال�سحيح واملكمل جلميع اجلهود لتجاوز
هذه اجلائحة ،داعيًا االأ�سر البحرينية الكرمية
وجميع املقيمني اإىل االمتناع عن التجمعات
العائلية خارج اإطار املنزل الواحد ،واتخاذ
التدابري الوقائية حتى يف اإطار املنزل
خ�سو�سا لكبار ال�سن ومن يعانون
الواحد،
ً
من اأمرا�س وظروف �سحية كامنة ،وتقليل
املخالطة اإىل احلد االأدنى وااللتزام مبعايري
التباعد االجتماعي ،واأهمية ارتداء الكمامات
عند مقابلة هوؤالء االأ�سخا�س اأو عند اخلروج
من املنزل لل�سرورة.

بر�مج و�أن�شطة ..جوالت �فرت��شية ..و�أم�شيات م�شجلة ومبا�شرة

«�لثقافة» تطلق �شيف �لبحرين «�أونالين» و�شعاره «�أقرب عن بُعد»
�سارة جنيب:
اأعلنت رئي�س هيئة البحرين للثقافة واالآثار
ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة اإطالق الن�سخة
الثانية ع�سرة من مهرجان �سيف البحرين،
والذي من املقرّر اأن يقام خالل الفرتة  2اإىل 31
اأغ�سط�س القادم حتت �سعار «اأقرب عن بُعد»،
اإذ �ستنتقل خيمة نخول هذا املرة اإىل الف�ساء
االإلكرتوين.
جاء ذلك خالل موؤمتر �سحايف عقد �سباح
من�سة «زوم» ،اأكدت خالله
يوم اأم�س االأحد عرب ّ
رئي�س الهيئة اأنه �سيتم تقدمي ن�ساط ثقايف مغاير
اإذ �سيتم تنظيم املهرجان الأول مرة عن بُعد ،وقد
مت ت�سميمه ليالئم خمتلف االأذواق واالأعمار،
و�سيت�سمّن عددًا من االأن�سطة املتنوعة ما بني
ور�س عمل فنية وترفيهية ،باالإ�سافة اإىل عرو�س
واأم�سيات مو�سيقية م�سجّ لة ومبا�سرة ،وزيارات
وجوالت ملتاحف ومواقع ثقافية وامل�سابقات.
واأ�سافت« :رغم اأ�سفنا الأننا مل نتمكن من
التوا�سل مبا�سرة مع جمهورنا يف خيمة نخول
ويف مواقعنا الثقافية االأخرى ،اإال اأننا ا�ستثمرنا
هذا الظرف اال�ستثنائي لنحوّل �سيف البحرين
اإىل حدث ثقايف ال حتدّه اجلغرافيا ،بل حدوده

هذا الف�ساء االإلكرتوين االفرتا�سي الذي ي�سل اإىل
اأنحاء العامل كافة ،وذلك تاأكيدًا على اأن ا�ستدامة
امل�ساريع لتعزيز البنية التحتية الثقافية يف
مملكة البحرين ،والتزامًا باالإجراءات االحرتازية،
ً
وحفاظا على قواعد التباعد االجتماعي» ،موجهة
ال�سكر اجلزيل اإىل جميع داعمي مهرجان �سيف
البحرين  ،2020وفريق عمل الثقافة وامل�ساهمني
يف املهرجان وال�سفارات ،ووزارة الداخلية التي
ت�سارك عرب كل من الفرقة املو�سيقية لل�سرطة

«�لد�خلية» :ت�شجيل � 15ألف خمالفة كمامة
وجـه يف �الأماكن �لعامّ ة و�ملحال �لتجارية
اأكد العميد الركن الدكتور ال�سيخ حمد بن
حممد اآل خليفة م�ساعد رئي�س االأمن العام
ل�سوؤون العمليات والتدريب موا�سلة تنفيذ
تعليمات رئا�سة االأمن العام فيما يتعلق
باتخاذ االإجراءات القانونية ،الهادفة اإىل تعزيز
االلتزام باالإجراءات االحرتازية للحد من
انت�سار فريو�س كورونا ،م�سريًا يف هذا ال�سدد
اإىل ت�سجيل  15666خمالفة عدم ارتداء كمامة
الوجه يف االأماكن العامة واملحال التجارية،
وذلك منذ بدء تطبيق القرار.
ونوه باهتمام املواطنني واملقيمني ودورهم
يف احتواء ومنع انت�سار فريو�س كورونا ،االأمر
الذي يج�سّ د اأ�سمى �سور التعا�سد والتعاون
املجتمعي ،فالوعي باالإجراءات الوقائية هو
اأف�سل داعم للجهود الوطنية التي تبذلها اململكة
للحد من انت�سار هذا الفريو�س ،موؤكدًا اهتمام
وزارة الداخلية بدعم هذه اجلهود وت�سخري كل
اإمكاناتها الإجناح اخلطط والربامج املو�سوعة
ملواجهة اجلائحة ،مع الت�سديد على خمالفة
غري امللتزمني بهذه االإجراءات.
واأ�سار م�ساعد رئي�س االأمن العام ل�سوؤون
العمليات والتدريب اإىل اأن جمموع خمالفات
عدم االلتزام بلب�س كمامة الوجه يف االأماكن
العامة واملحال التجارية التي ر�سدتها
املديريات واالإدارات االأمنية يف حمافظات
اململكة بلغت  15666خمالفة ،مو�سحً ا اأن
مديرية �سرطة املحافظة ال�سمالية اتخذت
 1082اإجرا ًء ملنع التجمعات التي تفوق 5
اأ�سخا�س ،و�سجلت  3513خمالفة عدم التزام
بارتداء كمامة الوجه ،فيما قامت بـ307
حمالت توعوية للوقاية من فريو�س كورونا،
باالإ�سافة اإىل ت�سيري الدوريات االأمنية لتوعية
مرتادي ال�سواحل واالأ�سواق واملتنزهات
وتزويدهم مبطويات توعوية بعدة لغات.
وذكر اأن مديرية �سرطة حمافظة العا�سمة
اتخذت  287اإجرا ًء للحفاظ على التباعد
االجتماعي يف حمافظة العا�سمة ،و�سجلت
 2782خمالفة عدم لب�س كمامة الوجه،
كما قامت بتوزيع  4200وجبة غذائية
على العمالة الوافدة ،اإ�سافة اإىل قيام �سرطة
املديرية بتوعية مرتادي ال�سواحل واالأ�سواق
من املواطنني واملقيمني بالتدابري االحرتازية
والوقائية.

وجملة وطني ،وزارة �سوؤون االإعالم واملوؤ�س�سة
الوطنية حلقوق االإن�سان.
من جانبها ،قالت مدير عام الثقافة والفنون
بالهيئة ال�سيخة هال بنت حممد اآل خليفة اإن
تنظيم مهرجان �سيف البحرين هذا العام يف
هذه الظروف اال�ستثنائية التي مير بها العامل
يوؤكد اأهمية توفري م�ساحات م�ستمرة لالإبداع
والتوا�سل ،مو�سحة اأن املهرجان �سيقدم اأم�سيات
فنون �سعبية تعك�س غنى مملكة البحرين واإرثها

الثقايف غري املادي.
وتت�سمّن العرو�س املو�سيقية والفنية
عر�س فرقة حممد بن فار�س وعر�س «جني
رو�سّ و» الغنائي بالتعاون مع ال�سفارة االإيطالية
يوم  6اأغ�سط�س .ويوم  7اأغ�سط�س يقدّم
املهرجان عر�س جمموعة نينغ�سيا للفنون
االأدائية بالتعاون مع �سفارة جمهورية ال�سني
ال�سعبية ،اأما يوم  9اأغ�سط�س ف�سيكون اجلمهور
على موعد مع عر�س فنون �سعبية من تقدمي

فرقة قاليل للفنون ال�سعبية ،فيما يقدّم املهرجان
ً
عر�سا الأورك�سرتا ال�سباب ال�سمفونية الرو�سية
بالتعاون مع �سفارة االحتاد الرو�سي يوم
 13اأغ�سط�س .ومن اإندوني�سيا ياأتي عر�س
«رق�سة �سندراوا�سيه» بالتعاون مع ال�سفارة
االإندوني�سية يوم  14اأغ�سط�س.
ويوم  16اأغ�سط�س ي�سهد تقدمي ثالثة
عرو�س ،فبالتعاون مع �سفارة الواليات املتحدة
ً
عر�سا
االأمريكية يقدّم مهرجان �سيف البحرين
غنائيًا بعنوان «فوكا ترا�س» يوم  19اأغ�سط�س،
بينما ت�سهم �سفارة اململكة االأردنية الها�سمية يف
تقدمي م�سرحية «غراب اأبي�س» للجمهور يوم 21
اأغ�سط�س .ويختتم مهرجان ال�سيف عرو�سه
يوم  23اأغ�سط�س مع فيلم الر�سوم املتحركة
«اأوبن واإيبني» بالتعاون مع ال�سفارة املاليزية.
وبح�سب الهيئة ،فاإنه ميكن للجمهور متابعة
ن�ساط املهرجان من خالل قنوات مواقع التوا�سل
االجتماعي على العنوان @ ،Nakhoolbahكما
وميكن احل�سول على برنامج �سيف البحرين
وكل تفا�سيل االأن�سطة ومواعيد عر�سها على
املوقع االإلكرتوين:
.www.bahrainsummer.com

يف �شبيل توفر �خلدمات �الأكادميية �لرقمية �لر�ئدة

جامعة �لبحرين نحو �لتحوّ ل �لرقمي بن�شبة %100
اأعلن رئي�ض جامعة البحرين الأ�شتاذ الدكتور ريا�ض يو�شف حمزة اأن اجلامعة ت�شعى اإىل
تطوير جميع معامالت اجلامعة املالية والإجراءات الإدارية وطرحها اإلكرتونيًا ،وذلك �شمن
خطط اجلامعة للتحول الرقمي ال�شامل الذي با�شرت به اجلامعة منذ .2016

د .ال�شيخ حمد بن حممد

واأو�سح اأن مديرية �سرطة حمافظة
املحرق قامت باتخاذ  1032اإجرا ًء للحفاظ
على التباعد االجتماعي ،و 4133خمالفة
لعدم ارتداء كمامة الوجه ،كما نفذت املديرية
حمالت توعوية للمواطنني واملقيمني والعمالة
الوافدة ب�سكل خا�س ،هذا باالإ�سافة اإىل ر�سد
املحال املخالفة لقرار االإغالق.
واأ�سار م�ساعد رئي�س االأمن العام ل�سوؤون
العمليات والتدريب اإىل اأن مديرية املحافظة
اجلنوبية قامت باتخاذ اإجراءاتها للحفاظ على
التباعد االجتماعي يف مناطق املحافظة كافة
والذي بلغ  2184اإجراءً ،و�سجلت 2299
خمالفة عدم لب�س كمامة الوجه يف االأماكن
العامة ،كما قامت بحمالت توعوية لن�سر ثقافة
التباعد االجتماعي وذلك بالتعاون مع املحافظة
اجلنوبية ،باالإ�سافة اإىل مرافقة االإدارة العامة
للدفاع املدين لتطهري املباين ،واإجراء عملية
ح�سر م�ساكن العمالة املخالفة.
ولفت اإىل اأن غرفة العمليات الرئي�سة باإدارة
العمليات برئا�سة االأمن العام تلقت 10856
ً
بالغا متعل ًقا بفريو�س كورونا ،كما �سبطت
دوريات اإدارة العمليات  2842خمالفة
عدم االلتزام بلب�س كمامة الوجه يف االأماكن
العامة واملحال التجارية ،وقامت بـ 66اإجرا ًء
للحفاظ على التباعد االجتماعي للمجموعات
التي تفوق  5اأ�سخا�س ،باالإ�سافة اإىل مرافقة
دوريات االإدارة للعيادات املتنقلة ومركبات
الفح�س الع�سوائي و�سيارات االإ�سعاف.

واأ�ساد رئي�س جامعة البحرين
بتوجهات وتو�سيات اللجنة العليا
لتقنية املعلومات واالت�ساالت برئا�سة
�سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة
نائب رئي�س جمل�س الوزراء ،وبالقرار
ال�سادر عن اللجنة الوزارية لل�سوؤون
املالية واالقت�سادية والتوازن املايل
برئا�سة ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل
خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء،
ب�ساأن م�سار التحول االإلكرتوين
للخدمات احلكومية ،والعمل على
اإيقاف تقدمي اخلدمات احلكومية
عرب املكاتب االأمامية واقت�ساره
على القنوات االإلكرتونية املرتبطة
باملن�سة الوطنية للمدفوعات؛ وذلك
بغر�س التوقف عن �سرورة احل�سور
ال�سخ�سي والتعامل النقدي للخدمات
املتوافرة عرب القنوات االإلكرتونية.
وقال اإن اجلامعة عجّ لت اخلطى لتنفيذ
التحول الرقمي ال�سامل والتكامل
الرقمي الإجراءاتها وطرحها باأ�سرع
وقت؛ وذلك لتعزيز كفاءة اخلدمات
واالإجراءات اجلامعية وت�سهيلها
والتقليل من احلاجة اإىل احل�سور
ال�سخ�سي واحلاجة اإىل املعامالت
خ�سو�سا مع االحرتازات
الورقية،
ً
العامة املتخذة اإزاء جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد.
واأكد اأ .د .حمزة اأن جامعة البحرين
و�سعت التحول الرقمي �سمن
اأولويات اجلامعة للو�سول اإىل حرم
جامعي ذكي يعتمد على اأحدث و�سائل
االت�سال والتكنولوجيا ،لذا عملت
منذ ذلك احلني على تعزيز وتطوير
االأنظمة والعمليات القائمة وحتديث

د .ريا�ض حمزة

�سبكات االإنرتنت واالت�ساالت ،وذلك
يف �سبيل حتقيق عدد من االأهداف من
�سمنها اأن تكون حرمًا جامعيًا خاليًا
من املعامالت الورقية Paperless
 ،Campusكذلك حرمًا جامعيًا خاليًا
من تداول االأوراق النقدية Cashless
 ،Campusما يعزز كفاءة العمليات
ويوفر اجلهد والوقت ،وي�سهم ب�سكل
كبري يف دعم العملية التعليمية
باجلامعة.
من ناحيته ،قال مدير مركز تقنية
املعلومات وائل حممد عطية« :اإن
جامعة البحرين -منذ العام -2011
قامت بتحويل خدمة دفع الر�سوم
الدرا�سية اإىل خدمة الرقمية ،ومت
العمل بعد ذلك لتحويل باقي اخلدمات
املقدمة تدريجيًا اإىل خدمات رقمية».
ولفت اإىل اأن اجلامعة �سهدت يف
ال�سنوات االأخرية حتوالت رقمية
كبرية جدًا على اأكرث من �سعيد ،وقد

د�سنت العديد من اخلدمات بالتعاون
مع هيئة املعلومات واحلكومة
االإلكرتونية على بوابة البحرين
االإلكرتونية ( ،)bahrian.bhاأبرزها
يف عملية قبول خريجي الثانوية
العامة ،ودفع الر�سوم للمقررات
الدرا�سية .كما مت االنتهاء من التحول
الرقمي يف �سداد ر�سوم ا�ستخراج
ك�سف درجات ،ور�سوم التظلم من
نتيجة االمتحان ،واإجراءات اإخالء
الطرف للطلبة ،يف الوقت الذي جرى
فيه االنتهاء مما ن�سبته  %90من
حتويل خدمة ر�سوم الكتب الدرا�سية،
رقميًا ،ومن املتوقع اأن يتم حتويلها
رقميًا بالكامل مع نهاية العام احلايل
 2020واإتاحة خدمة تو�سيل الكتب
الدرا�سية .كما يقوم مركز تقنية
املعلومات حاليًا على اأمتته العديد
من االإجراءات االإدارية ملنت�سبي
اجلامعة ،وذلك بعد اأن مت يف االأول من
يناير  2017التحول اإىل نظام اإدارة
ً
خف�سا
املرا�سالت رقميًا ،ما اأحدث
كبريًا جدًا يف االعتماد على املعامالت
الر�سمية الورقية ونقل املرا�سالت
واملعامالت يدويًا ،فبات تداولها
يجري رقميًا ب�سكل اآمن وي�سمن
�سالمة الوثائق واملعامالت و�سرعة
و�سولها.
وتقوم اجلامعة حاليًا على تطوير
قنوات الدفع ليت�سنّى للطلبة ا�ستخدام
املن�سات الرقمية وهواتفهم الذكية
لدفع الر�سوم اجلامعية ،بدل االعتماد
على املعامالت النقدية الورقية اأو
احل�سور ال�سخ�سي.
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الملك :عالقات أخوية وثيقة
وراسخة تجمع البحرين والكويت
العاهل يجري اتصا ً
ال هاتفيًا لالطمئنان على صحة أمير الكويت

ولي عهد الكويت

عاهل البالد المفدى

أجرى حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى
اتص��ا ً
ال هاتفي�� ًا مع س��مو الش��يخ نواف
األحم��د الجابر الصباح نائ��ب األمير ولي
العه��د بدول��ة الكويت ،اطم��أن جاللته
خالله على صحة صاحب الس��مو الش��يخ
صب��اح األحمد الجابر الصب��اح ،أمير دولة
الكويت.
وأع��رب جاللت��ه ع��ن خال��ص تمنيات��ه
بالش��فاء العاجل لصاحب الس��مو الشيخ
صب��اح األحم��د الجاب��ر الصب��اح ،مبته ً
ال
جاللته إل��ى المولى جلت قدرته أن ينعم
على سموه بموفور الصحة وتمام العافية
وأن يرده سالم ًا معافى لبلده وشعبه.

وأك��د عاهل البالد المف��دى أن العالقات
األخوية الوثيقة والراس��خة بين البحرين
ودول��ة الكوي��ت تس��تند لركائ��ز صلبة
وتمث��ل نموذج ًا للعالقات بين األش��قاء،
في ظل ما يجمع بين البلدين من وشائج
قرب��ى وتاري��خ مش��ترك ووح��دة مصير،
وحرص مس��تمر على توطيد عرى المحبة
والتفاه��م والمضي بكافة أوجه التعاون
المشترك لما فيه خير البلدين والشعبين.
وعبر جاللته عن اعتزازه بما تش��هده كل
م��ن البحري��ن ودولة الكوي��ت من تقدم
متواص��ل ونهضة متنامي��ة ،قائمة على
نه��ج قويم رس��خه اآلباء واألج��داد ،وفي
إطار أنظمة متطورة للحكم ومؤسس��ات

وطنية قوية وتشريعات عصرية وتمثيل
ش��عبي ،يضم��ن تواف��ر كل مقوم��ات
التنمي��ة الش��املة والبن��اء المس��تمر
ومواصل��ة الجهود المش��تركة بما يخدم
تطلعات وطموحات الشعبين.
من جانبه ،عبر س��مو الشيخ نواف األحمد
الجاب��ر الصباح عن بالغ ش��كره وتقديره
لصاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل
خليف��ة عاهل البالد المف��دى على حرص
جاللت��ه عل��ى االطمئن��ان عل��ى صاحب
السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
وما عبر عن��ه جاللته من مش��اعر أخوية
تجسد مدى عمق وقوة العالقات األخوية
بين البلدين والشعبين.

رئيس الوزراء يخصص  200ألف دوالر
جائزة االحتفال بيوم الطبيب البحريني
أكد الش��يخ حس��ام بن عيس��ى آل خليف��ة ،أن صاحب
الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليفة
رئي��س ال��وزراء تفض��ل بتخصي��ص  200أل��ف دوالر
لجائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب البحريني
واالحتفال بيوم الطبيب البحريني.
ج��اء ذلك ،خ��الل اجتماع عقد بديوان صاحب الس��مو
الملك��ي رئيس الوزراء أمس ،بين الش��يخ حس��ام بن
عيس��ى آل خليف��ة ووزي��رة الصح��ة فائق��ة الصالح،
ورئيس��ة جمعية األطب��اء البحرينية د.غادة القاس��م،
تنفي��ذاً للتوجيه��ات والمبادرة الكريم��ة من صاحب
الس��مو الملكي رئيس الوزراء ،باعتم��اد يوم الطبيب
البحريني في األربع��اء األول من نوفمبر من كل عام،
وإطالق «جائزة خليفة بن س��لمان آل خليفة للطبيب
البحريني».
وبح��ث االجتماع ،الترتيبات الخاص��ة باالحتفال بيوم
الطبي��ب البحرين��ي ،واس��تعراض النظام األساس��ي
لجائ��زة «خليف��ة ب��ن س��لمان للطبي��ب البحرين��ي»
واالشتراطات واإلجراءات الخاصة بها.
وأكد الش��يخ حسام بن عيس��ى ،أهمية مبادرة صاحب
الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليفة
رئيس الوزراء ،والتي تعكس رؤى وتطلعات سموه في
دعم الكوادر الوطنية ،وبما يتماش��ى مع الجهود التي
تبذلها الحكومة برئاسة سموه بهدف تحقيق أهداف
التنمية المستدامة.
وأش��ار إلى أن األمانة العامة للجائزة ،باش��رت بوضع
التصورات الالزمة واتخاذ الخطوات العملية المطلوبة
م��ن أجل تس��ليم الجائ��زة ،حيث ت��م إع��داد النظام
األساس��ي للجائزة ،وتش��كيل لجنة اختي��ار الفائزين
به��ا ،والت��ي تتألف م��ن ممثلين عن دي��وان صاحب
الس��مو الملكي رئيس الوزراء ،ووزارة الصحة ،ورئيسة
جمعي��ة األطب��اء البحريني��ة ،ورئيس جامع��ة الخليج
العربي ،ورئيس الكلية الملكية األيرلندية للجراحين،
وممثل عن منظم��ة الصحة العالمية ،وخبراء دوليين
في مجال األبحاث الطبية ،وذلك لإلش��راف على جميع
إجراءات منح الجائزة.
وأكد الش��يخ حس��ام ،أهمية جائزة س��موه في تنمية
وتطوي��ر البحث الطب��ي والعالجي بما يخ��دم أهداف
الحكوم��ة ف��ي االرتق��اء بج��ودة الخدم��ات الصحي��ة
المقدمة ألف��راد المجتمع ،والتي تحظى بنصيب وافر
من اهتمام الحكومة.
وبي��ن أن ثقاف��ة التكريم تعتبر ج��زءاً أصي ً
ال في فكر
صاح��ب الس��مو الملك��ي رئي��س ال��وزراء التنم��وي،
والذي يحرص في مختلف المناس��بات والمواقف على
الثن��اء والتقدير والتكريم لجه��ود العاملين في كافة
القطاع��ات بالمملك��ة ،وخاصة القطاع��ات الصحية
والطبية لتحفيزهم وتش��جيعهم على البذل والعطاء
في خدمة الوطن ،في إطار جهود س��موه المس��تمرة
ورؤيت��ه البعي��دة في تعزي��ز وتيرة البن��اء والتطوير
واالرتق��اء بمس��تويات التنمي��ة البش��رية ف��ي كافة
قطاعاته��ا ،للحف��اظ على م��ا حققت��ه البحرين من

إعداد النظام األساسي
للجائزة وتشكيل لجنة اختيار الفائزين
االحتفال باليوم األول للطبيب البحريني  4نوفمبر
منح الجائزة عبر فئتين تشمل االبتكار والوفاء والعطاء
مستويات متقدمة عالمي ًا في هذا المجال وخاصة في
المجال الطبي والصحي.
فيما عبرت وزيرة الصحة عن الشكر والتقدير لصاحب
الس��مو الملك��ي رئيس ال��وزراء عل��ى رعاية س��موه
لالحتفال بي��وم الطبي��ب البحريني ،ومبادرة س��موه
بتخصيص جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للطبيب
البحرين��ي لتكري��م األطب��اء المتميزي��ن ف��ي البحث
العالجي والسريري والطبي بمملكة البحرين.
وأك��دت أن جمي��ع العاملي��ن ف��ي القط��اع الصح��ي
بالمملك��ة يقدرون لس��موه هذه المب��ادرة الكريمة،
التي تجس��د الدع��م والتقدي��ر الكبيرين من س��موه
للكوادر الطبية والصحية.
ونوهت إل��ى أهمية االحتف��ال والجائزة في تش��جيع
وتحفي��ز الكوادر الطبية على البذل والعطاء ومواصلة
الجه��ود لالرتقاء بجودة الخدم��ات الصحية المقدمة
للمواطن والمقيم ،الس��يما في ظل الظروف الراهنة،
والتي قدمت فيها الكوادر الطبية نموذج ًا متميزاً في
مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد»19
للحفاظ على س��المة وصح��ة المجتم��ع ،معربة عن
ش��كرها لجمعي��ة األطب��اء البحرينية عل��ى جهودها
ومبادراتها لخدمة األسرة الطبية وتحقيق تطلعاتها.
وأش��ارت إلى حرص الوزارة على التع��اون مع األمانة
العامة للجائزة برئاسة ديوان صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء من أجل إبراز هذه الفعالية بالمس��توى
الذي يليق باالس��م ال��ذي تحمله الجائزة ،وهو اس��م
صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان آل
خليفة ،من خالل تكثيف االستعدادات لالحتفال بيوم

الطبي��ب البحريني على مس��توى المملكة ككل ،وبدء
خطوات اختيار الفائزين بجائزة س��موه ،والتي بدأت
بالفعل عبر إطالق مسابقة الختيار شعار الجائزة.
وأعربت عن تطلعها إلى تنفيذ التوجيهات الس��ديدة
وتحقيق ما يتطلع إليه سمو رئيس الوزراء من أهداف
نبيله تحملها هذه المبادرة الكريمة من سموه.
وعبرت رئيس��ة جمعية األطباء البحرينية ،عن الش��كر
وعظي��م االمتنان إل��ى صاحب الس��مو الملكي رئيس
ال��وزراء ،عل��ى م��ا يقدمه س��موه من دع��م متواصل
لألطباء والكوادر الصحية في البحرين.
وأكد أن جميع العاملين في القطاع الصحي يلمس��ون
بش��كل مستمر ما يكنه س��موه من تقدير كبير لهذه
الفئ��ة من أبنائ��ه ،تقديراً لجهوده��م وعطائهم في
خدمة الوطن.
وأوضحت أن هذه المبادرة الكريمة من س��موه تحمل
الكثير من المعاني النبيلة التي تعكس إيمان القيادة
والمجتمع بقيمة وأهمية الطبي��ب البحريني كعنصر
فاعل في بناء وتنمية الوطن.
وأش��ارت إلى أن جميع منتس��بي القط��اع الصحي في
المملكة يتطلعون إلى االحتفال باليوم األول للطبيب
البحريني وتس��ليم الفائزين بالجائزة والتي س��يكون
له��ا األثر الكبي��ر في إث��راء القطاع الصح��ي وتعزيز
إسهامه في خدمة الوطن.
واستعرض االجتماع برنامج فعاليات االحتفال باليوم
األول للطبيب البحريني والذي س��يكون يوم األربعاء 4
نوفمب��ر  ،2020إضافة إلى الترتيبات الخاصة باختيار
الفائزي��ن بجائ��زة «خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليفة

للطبيب البحريني» في دورتها األولى ،ولجنة التحكيم
التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض.
وتتكون جائزة «خليفة بن س��لمان آل خليفة للطبيب
البحريني» من درع وش��هادة ومكافأة مالية لكل فئة
م��ن فئات الجائ��زة ،وتمنح للفائزين م��ن القطاعين
الع��ام والخاص مم��ن يقدمون مس��اهمة جليلة في
المج��ال الطب��ي والمتميزي��ن ف��ي البح��ث العالجي
والس��ريري والطبي بالمملكة تقدي��راً لهم على إنجاز
أعم��ال بارزة ومبتكرة في المجال الطبي ،تقديراً لهم
وتش��جيعهم على مواصلة التطوير ف��ي هذا المجال.
وتمنح الجائزة سنوياً ،وتقدم الجائزة أثناء حفل يقام
ف��ي أول أربعاء م��ن ش��هر نوفمبر من كل ع��ام إلى
الفائزين بها.
وس��تمنح الجائزة على فئتين ،تش��مل األولى «جائزة
االبت��كار واإلب��داع ف��ي البح��ث العالجي والس��ريري
والطب��ي ،وس��يتم منحه��ا لع��دد ثالثة م��ن األطباء
البحرينيين الذين أعدوا أبحاث ًا علمية عالجية وسريرية
وطبية وحققوا إنجازات متميزة في مجال اختصاصهم
الطبي اتسمت باإلبداع واالبتكار.
وستمنح لهم الجائزة تشجيع ًا للبحث العلمي العالجي
ً
وتنمية لقدراتهم البحثية ،ويش��ترط للتقدم
والطبي
لهذه الجائزة أن تكون األبحاث قد نش��رت في دورية
علمية معترف بها عالمياً ،ولم يسبق التقدم بها إلى
مسابقات وجوائز أخرى.
أم��ا الفئ��ة الثانية م��ن الجائزة فهي «جائ��زة الوفاء
والعط��اء الممت��د» ،وتمنح ألحد األطب��اء البحرينيين
الذي��ن عمل��وا مدة ال تقل ع��ن ثالثين عام�� ًا تقديراً
لجهودهم ووفا ًء لعطائهم وتميز مس��يرتهم بالبذل
والعطاء وترس��يخ القي��م والمثل اإلنس��انية الرفيعة
لمهنة الطب.
وتتضم��ن ش��روط الجائ��زة ف��ي فئتها األول��ى ،أن
تكون البحوث المقدمة مس��اهمة في صياغة وتنفيذ
السياس��ة والخطة الوطنية للصحة بحلول عام ،2025
وأن يس��اهم البحث في النهوض بإنجاز برامج صحية
معين��ة ت��ؤدى إلى زي��ادة تحس��ين نوعي��ة الرعاية
الصحية للسكان.
وبالنسبة للفئة الثانية من الجائزة ،فستمنح لألطباء
البحرينيين الذين تميزت مس��يرتهم بالبذل والعطاء
طوال رحلة عملهم وأس��هموا ف��ي تعليم غيرهم من
األطباء.
ويمك��ن ألي طبي��ب بحرين��ي مؤه��ل التقدي��م لنيل
الجائ��زة ،عبر تقديم الترش��يح عبر المؤسس��ة التي
ينتمي لها الطبيب بالنس��بة للفئة األولى ،كما يجوز
للمؤسس��ة ترشيح ثالثة مرش��حين كحد أقصى لكل
فئ��ة من فئت��ي الجائزة ،في موعد غايته  5س��بتمبر
 ،2020عبر ملء االس��تمارة المخصصة لهذا الغرض
والت��ي س��تكون متاح��ة عل��ى الموق��ع اإللكترون��ي
الرس��مي لوزارة الصحة ،وإرفاق المستندات المؤيدة
للترشيح ،وتقديم األوراق إلى وزارة الصحة عبر البريد
اإللكتروني kbs.bdra.reg@health.gov.bh

وزير الخارجية يبحث مع برنامج األمم المتحدة
اإلنمائي دعم جهود التنمية في المملكة
أج��رى وزي��ر الخارجي��ة الدكت��ور
عبداللطي��ف بن راش��د الزياني ،لقاء
عب��ر االتص��ال اإللكترون��ي المرئي،
م��ع الممث��ل المقي��م لبرنامج األمم
المتح��دة اإلنمائ��ي ل��دى البحري��ن
س��تيفانو بيتيناتو ،بمشاركة وكيل
وزارة الخارجي��ة للش��ؤون الدولي��ة
الدكت��ور الش��يخ عبداهلل ب��ن أحمد

آل خليف��ة ،ومدي��ر إدارة المنظمات
السفير فاطمة عبداهلل الظاعن.
وأش��اد وزير الخارجي��ة بالدور المهم
والملموس الذي يضطلع به برنامج
األم��م المتح��دة اإلنمائي في كل ما
من ش��أنه تحقي��ق أه��داف التنمية
المس��تدامة الش��املة وبالمبادرات
البن��اءة الت��ي يطلقها ،مس��تعرض ًا

س��بل تطوي��ر التع��اون الثنائ��ي
والشراكة االستراتيجية بين البحرين
ومنظم��ة األمم المتح��دة بما يدعم
الجه��ود التنموي��ة ف��ي المملك��ة
ويحقق األهداف المنش��ودة ،متمني ًا
ل��ه دوام التوفي��ق والنج��اح في أداء
المهام والمسؤوليات الموكلة إليه.
م��ن جانب��ه أع��رب بيتينات��و ع��ن

اعتزازه الكبير بما تش��هده الشراكة
القائم��ة بي��ن البحري��ن ومنظم��ة
األمم المتحدة ووكاالتها وأجهزتها
المختلف��ة وبرامجه��ا المتخصص��ة
مؤكدا
من تطور ونماء مس��تمرين،
ً
اهتمام��ه بتنمية وتطوي��ر عالقات
التعاون والتنس��يق المش��ترك بين
مكت��ب األم��م المتح��دة اإلنمائ��ي

ووزارة الخارجية إلى آفاق أوس��ع على
كافة المستويات.
وجرى خالل اللقاء بحث أوجه التعاون
المشترك بين البحرين وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي وس��بل االستفادة
من الخبرات والتجارب والمش��روعات
األممية لتحقيق األولويات التنموية
التي تتبناها المملكة.
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وزير الدفاع يبحث
مع الملحق العسكري
الكويتي التعاون المشترك

اس��تقبل وزير ش��ؤون الدفاع الفريق الركن عبداهلل بن
حس��ن النعيمي في القي��ادة العامة الملحق العس��كري
بسفارة الكويت لدى المملكة العقيد الركن طيار عبداهلل
عبدالرحمن العقيلي.
وخالل اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع بالملحق العسكري
الكويتي ،واس��تعرض معه العالقات األخوية والتعاون
المستمر بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري.

منح  6موظفين بـ «األشغال»
الضبطية القضائية
سماهر سيف اليزل

أص��در خال��د عل��ي آل خليف��ة وزي��ر الع��دل والش��ؤون
اإلس��المية واألوقاف قراراً بش��أن تخويل بعض موظفي
وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني
صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء في القرار ،إعطاء س��تة موظفين من وزارة األشغال
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمران��ي صفة مأموري
الضب��ط القضائي ،وذلك بالنس��بة للجرائ��م التي تقع
في دوائر اختصاصه��م بالمخالفة األحكام القانون رقم
( )33لس��نة  2006بش��أن الصرف الصحي وصرف المياه
السطحية ،والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً
لهما.

«الحكومة اإللكترونية» تقر
الخطة الوطنية للترددات
سماهر سيف اليزل

أصدر الرئي��س التنفيذي لهيئ��ة المعلومات والحكومة
اإللكتروني��ة رئيس لجنة اس��تراتيجية وتنس��يق الطيف
الت��رددي محمد علي القائد قراراً بش��أن اعتماد الخطة
الوطني��ة للت��رددات .وجاء ف��ي القرار «تعتم��د الخطة
الوطنية للترددات المرافقة لهذا القرار.
يذكر أن اعتماد الخطة الوطنية للترددات يأتي اس��تناداً
على مخرج��ات المؤتمر العالمي لالتص��االت الراديوية
( )19-WRCواحتياجات قط��اع االتصاالت والمعلومات
بالمملك��ة ،حي��ث إن توزيع الطي��ف الت��رددي بطريقة
منظمة يساعد على سهولة ومرونة تخصيص الترددات
لمواكب��ة التطور الس��ريع للقط��اع للوف��اء بالمتطلبات
الحالية والمستقبلية.
وتعتب��ر البحرين من أوائل الدول العربية التي اعتمدت
خطتها لألربع سنوات المقبلة بما يتماشى مع متطلبات
قطاع االتص��االت المحلية والعالمية والتي تعتبر إحدى
الركائز األساسية في إدارة الطيف الترددي.

«التربية» :اتخاذ إجراءات
قانونية ضد نقابة التربويين
أعل��ن وكيل وزارة التربية والتعلي��م للموارد والخدمات،
د.محم��د جمع��ة ،أن ال��وزارة اس��تدعت رئي��س نقابة
التربويي��ن على خلفية البيان الصادر عن النقابة ،والذي
زج��ت النقابة بنفس��ها من خالله في ما ال ش��أن لها به
إطالق ًا في إحدى الدول العربية.
وأك��د د .مبارك أن الوزارة ش��رعت في اتخ��اذ اإلجراءات
القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية
االجتماعية.

«الجنوبية» تتسلم  3آالف
كمامة وقائية صنعت محليًا

تس��لمت المحافظ��ة الجنوبي��ة  3آالف كمام��ة وقائية
صنعت محلي ًا بالتعاون مع عدد من المؤسسات األهلية،
فيما أكد محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ خليفة بن علي
بن خليفة آل خليف��ة أن الجهود التي تبذلها المحافظة
في تعزيز اإلجراءات االحترازية لمكافحة فيروس كورونا
«كوفيد ،»19-بالش��راكة م��ع مختل��ف االدارات األمنية
ومنها مديرية شرطة المحافظة ،تسهم في نشر الوعي
وإبراز متطلبات السالمة في المجتمع.
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«األعلى للصحة» :اتخاذ اإلجراءات االحترازية
في العيد لتجنب ارتفاع حاالت «كورونا»
االحتفال في إطار المنزل الواحد والتصدي للفيروس بعزم
أك��د رئي��س المجل��س األعلى
للصحة رئي��س الفريق الوطني
الطب��ي للتص��دي لفي��روس
كورون��ا (كوفي��د )19-الفري��ق
طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن
عب��داهلل آل خليف��ة ،أهمي��ة
الت��زام المواطني��ن والمقيمين
باإلجراءات االحترازية والتدابير
الوقائي��ة خ��الل عي��د األضحى
المب��ارك لتجنب ارتفاع الحاالت
كما حدث بعد عيد الفطر.
ونوه بأن مواصلة االلتزام بعزم
بكاف��ة التعليم��ات والضوابط
المعلنة من الجهات الرس��مية
يس��هم ف��ي دعم م��ا قامت به
البحري��ن م��ن جه��ود قطع��ت
بها ش��وط ًا كبيراً ف��ي التصدي
لهذا الفي��روس والحد من آثاره
على الحياة العامة وفق أس��س
مدروسة.
ورفع التهان��ي والتبريكات إلى
مق��ام حض��رة صاح��ب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاه��ل الب��الد المف��دى ،وإل��ى
صاحب الس��مو الملك��ي األمير
خليف��ة ب��ن س��لمان آل خليفة

رئيس المجلس األعلى للصحة

رئي��س ال��وزراء ،وإل��ى صاحب
الس��مو الملكي األمير س��لمان
بن حمد آل خليف��ة ولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء ،بمناسبة
ق��رب حل��ول عي��د األضح��ى
المب��ارك ،داعي�� ًا اهلل س��بحانه
أن يعي��د ه��ذه المناس��بة على
البحرين ملك ًا وحكومة وش��عباً،
بمزيد من النماء في ظل قيادة
جاللة الملك المفدى ،وأن يعيد
هذه المناس��بة الس��عيدة على
األمتي��ن العربية واإلس��المية
باليم��ن والمس��رات وأن ينعم

العالم بأسره بالصحة والسالم.
وق��الّ ،
إن الت��زام الف��رد بدوره
المس��ؤول تجاه نفسه وأسرته
ومجتمعه ووطنه ه��و الطريق
الصحيح والمكمل لكافة الجهود
لتجاوز هذه الجائحة.
ودعا األس��ر البحرينية الكريمة
وجميع المقيمي��ن إلى االمتناع
ع��ن التجمع��ات العائلية خارج
إط��ار المن��زل الواح��د ،واتخاذ
التدابير الوقائية حتى في إطار
المن��زل الواحد خصوص�� ًا لكبار
السن ومن يعانون من أمراض
وظ��روف صحية كامن��ة وتقليل
المخالط��ة إل��ى الح��د األدن��ى
وااللت��زام بمعايي��ر التباع��د
االجتماع��ي وأهمي��ة ارت��داء
الكمام��ات عند مقابل��ة هؤالء
األش��خاص أو عند الخ��روج من
المنزل للضرورة.
ون��وه بالجه��ود الوطني��ة
المخلص��ة المقدم��ة م��ن قبل
الطواق��م الطبي��ة والصحي��ة،
وبمس��توى التعاون والتنسيق
المشترك والجهد المبذول بين
مختل��ف الجه��ات المعني��ة في

البحري��ن وفق توصيات منظمة
الصحة العالمي��ة بهدف تنفيذ
وتطبي��ق اإلج��راءات االحترازية
والتدابي��ر الوقائي��ة للح��د من
انتشار الفيروس.
وأك��د أن االس��هامات الب��ارزة
الت��ي يبذله��ا الطاق��م الطبي
لمواجهة تحدي فيروس كورونا
(كوفيد )19-وجهودهم الجبارة
في الصفوف األول��ى في مواقع
العم��ل المختلف��ة ه��ي جهود
تس��تحق الش��كر والتقدي��ر،
فال��كادر الصحي البحريني أثبت
في هذه الظ��روف أنه قادر على
التعامل مع مختل��ف التحديات
واضع�� ًا نص��ب عيني��ه حف��ظ
صحة وس��المة الجميع كأولوية
قصوى.
وقال إن��ه من واج��ب المجتمع
التحل��ي باالنضب��اط الع��ام
والمس��ؤول تج��اه الوض��ع
للمس��اهمة ف��ي تخط��ي هذه
المرحلة وتحقيق صحة وسالمة
الجمي��ع حيث تمثل مس��ؤولية
تش��اركية بي��ن كاف��ة أف��راد
المجتمع.

وزيرة الصحة :الخطط االستباقية
تحد من انتشار «كورونا»
أكدت وزيرة الصحة فائقة بنت س��عيد الصالح
ب��أن نجاح البحري��ن في التص��دي إلى جائحة
كورون��ا ج��اء بفض��ل مس��توى اإلمكاني��ات
والخط��ط االس��تباقية الت��ي ت��م وضعه��ا
وتطبيقه��ا بجدارة عالية وبجه��ود مجتمعية
حثيثة ومتكاملة ساهمت بشكل كبير في الحد
من انتشار الفيروس في المملكة.
وتقدم��ت وزيرة الصحة خالل زي��ارات ميدانية
إلى ع��دد من مراكز الفح��ص والعزل والعالج
بمناس��بة قرب حل��ول عيد األضح��ى المبارك
بخالص التهنئة والتبري��كات لكافة الطواقم
الطبي��ة والتمريضي��ة والصحي��ة واإلداري��ة
بالصف��وف األمامي��ة الت��ي تق��وم بواجباتها
ومهامها على أكمل وجه ،كما أش��ادت بحجم
الجه��ود المخلص��ة المقدمة م��ن جانب هذه
الك��وادر الوطني��ة والتي س��اهمت في تحقيق
المملك��ة لتجرب��ة متمي��زة يحت��ذى بها في
مجال التصدي النتشار هذا الفيروس وضمان
الحفاظ على صحة وس��المة كافة المواطنين
والمقيمين.
وثمنت ف��ي الجولة التي تفقدت خاللها مهام
سير العمل وجودة الخدمات المقدمة في ظل
الجه��ود الوطنية المبذول��ة للتصدي لجائحة
كورون��ا كوفيد  19الدع��م المتواصل من لدن
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى أل خليفة
عاهل الب��الد المفدى ،كما رفعت كل الش��كر
واالمتن��ان إل��ى صاحب الس��مو الملكي األمير
خليف��ة بن س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء،
وإلى صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العه��د نائب القائد

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء على
متابعة س��موهما المتواصلة لمجمل الجهود
المبذول��ة لفريق البحرين ف��ي مهام التصدي
لهذه الجائحة والتغل��ب عليها بفضل تكاتف
وتعاون أفراد المجتمع البحريني.
وبدأت وزيرة الصحة زيارتها إلى مركز االتصال
 ،444حي��ث أكدت على الدور الكبير الذي يقوم
به مركز االتصال  444منذ تدشينه في فبراير
الماض��ي  2020وحتى اآلن في الرد على كافة
االتص��االت والمكالم��ات ال��واردة والمرتبطة
باستفس��ارات جمي��ع المواطني��ن فيما يخص
في��روس كورونا (كوفي��د )19 -وتقديم الدعم
ال��الزم للح��االت وتوجيه المتصلين بالش��كل
المطلوب وذلك وفق خطة متكاملة للتشخيص
والع��الج .كم��ا زارت مركز الفح��ص في مركز
البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات والذي
تم تحويله إلى مركز متكامل لفحص القادمين

إلى المملكة من خ��ارج البحرين والمخالطين
والمش��تبه بإصابتهم بالفيروس وذلك وفق ًا
للمعايير المعتمدة م��ن قبل منظمة الصحة
العالمية.
وقامت بزيارة إلى مستش��فى البحرين الدولي
ال��ذي تت��م إدارته من قب��ل الفري��ق الوطني
الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد)19-
بالتعاون مع وزارة الصح��ة والخدمات الطبية
الملكية لرعاية الحاالت القائمة.
وزارت وزي��رة الصح��ة المستش��فى الش��امل
الكائ��ن في منطق��ة عالي والمعن��ي بتطبيق
سياس��ة الع��زل الصح��ي المنزل��ي االختياري
للح��االت القائم��ة وف��ق اش��تراطات محددة،
حيث يقوم المركز بالعدي��د من المهام منها
الفح��ص والتش��خيص للح��االت وتوجيهه��ا
للع��زل الصح��ي المنزلي االختي��اري أو أي من
مراكز العزل والعالج.

«األهلية» تقدم للخريجين
فرصًا دراسية بمواصفات عالمية
أعلن��ت الجامعة األهلية عن فتح ب��اب القبول في باقة متنوعة من
برام��ج البكالوريوس والماجس��تير والدكتوراه ،بعضها بش��هادات
صادرة عن الجامعة واآلخر بش��هادات صادرة عن جامعات أمريكية
وأوروبي��ة عريقة مثل جامع��ة جورج واش��نطن األمريكية وجامعة
برونيل البريطانية.
وق��ال مدي��ر إدارة العالق��ات الدولي��ة بالجامعة عمار الح��واج ،إن
الجامعة تح��رص على تقديم جميع برامجه��ا بمواصفات عالمية،
بحيث تكون مالئمة جدا للراغبين في اس��تكمال دراس��اتهم العليا
ف��ي مختلف بل��دان العالم ،كما يمك��ن لمن يرغب في اس��تكمال
دراسته للبكالوريوس خارج البحرين القيام بذلك.
وأض��اف أن الجامعة تتيح لمن يرغب من جميع طلبتها الملتحقين
ببرنامج البكالوريوس ضمن ش��روط معينة االستفادة من خدمات
برنام��ج التب��ادل الطالب��ي الدولي بالدراس��ة في إح��دى جامعات
المملكة المتحدة أو جمهورية فرنسا لمدة فصل دراسي أو فصلين
ثم العودة واستكمال دراستهم الجامعية لشهادة البكالوريوس في
الجامعة األهلية ،في إطار س��عي الجامعة لتوسعة دوائر المعرفة
لدى طالبها ،ورفع الوعي الدراسي ،ونقل الخبرات العملية إليهم.
وتابع« :بالمقابل نس��تقبل بدورنا وبش��كل س��نوي طلب��ة زائرين
لمدة فصل دراسي أو فصلين دراسيين من جمهورية فرنسا وبلدان
متعددة حيث يعزز ذلك من مكانة مملكة البحرين العالمية كمركز

رائ��د للتعليم ف��ي المنطقة وهو أح��د األهداف الس��امية لبرنامج
التبادل الطالبي الدولي في الجامعة األهلية.
وقال إن ع��دداً من برام��ج الجامعة حصدت اعتراف��ات واعتمادات
دولي��ة من جمعي��ات مهني��ة بريطاني��ة وأوروبية في المحاس��بة
والتسويق مثل  ACCAو CIMو CIMAما يعبر عن رصانة العملية
التعليمية بالجامعة األهلية وتمكن خريجيها من متطلبات س��وق
العمل.
وكان��ت الجامعة أعلنت مؤخ��راً عن فتح باب القب��ول في برامجها
بدرجة البكالوريوس والماجس��تير والدكتوراه حت��ى نفاذ المقاعد
الدراسية المخصصة للطلبة المس��تجدين للفصل األول من العام
الدراس��ي الجدي��د  2021/2020طبق�� ًا للوائ��ح األكاديمية لألمانة
العامة لمجلس التعليم العالي ومتطلبات الجودة.
وتق��دم الجامعة منح ًا بنس��بة  %50لجمي��ع العاملين في الصفوف
األمامية في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد )19من منتسبي وزارات
الدفاع والصحة والداخلية ،كما تقدم منح ًا جزئية بنسبة  %50لأليتام
وذوي االحتياجات الخاصة ،كما تق��دم منح ًا جزئية للمتفوقين في
المرحل��ة الثانوية ،فتقدم لخريجي الثانوية الحاصلين على نس��بة
 %80من��ح جزئية تع��ادل  ،%20ولخريجي الثانوي��ة الحاصلين على
نس��بة  %90منح ًا جزئية تعادل  ،%25ولخريجي الثانوية الحاصلين
على نسبة  %95منح ًا جزئية تعادل .%50
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العوهلي :االلتزام بإنجاز مدينة الملك
عبداهلل الطبية  2021رغم تحديات «كورونا»

قال رئيس جامعة الخليج العربي د.خالد
العوهلي ،إن تنفيذ مشروع مدينة الملك
عبداهلل بن عبدالعزيز الطبية يسير حسب
البرنامج الزمني للمش��روع بحيث تنتهي
أعم��ال البن��اء بنهاي��ة ديس��مبر ،2021
مؤكداً المس��اعي لجع��ل المدينة ضمن
منظومة الضمان الصحي.
وق��ال إن��ه عل��ى الرغ��م م��ن التحديات
الناجم��ة ع��ن جائح��ة في��روس كورونا
(كوفيد )19والتي ألق��ت بتبعياتها على
س��ير أعم��ال وتق��دم مش��روع المدين��ة
الطبي��ة ،فإن الجامعة تعم��ل مع مقاول
المش��روع لوضع الخط��ط البديلة إلنجاز
المش��روع في موعده المحدد .وفي هذه
األثن��اء تعكف الجامعة على االس��تعداد
لتش��غيل المدينة الطبي��ة ووضع خطط
التوظيف ،واس��تقطاب خريج��ي الجامعة

المتميزي��ن وج��داول تش��غيل األجه��زة
الطبي��ة ،وإعداد برام��ج التدريب لألطباء
والموظفين.
وق��ال رئي��س الجامع��ة «نس��عى ألن
تك��ون المدينة الطبية ضم��ن منظومة
الضم��ان الصح��ي ف��ي البحري��ن ،لثالث
مبررات أساسية ،أوالً ،تحقيقا لرؤية خادم
الحرمي��ن الش��ريفين المل��ك عبداهلل بن
عبدالعزي��ز آل س��عود -طي��ب اهلل ثراه-
عندما وجه أنذاك ببن��اء المدينة الطبية
ب��أن تخ��دم المدين��ة الطبي��ة «ش��عب
البحرين الشقيق والمجتمع الخليجي».
أما المبرر الثاني ،يتمثل في أن الجامعة
تعمل بتوجيه��ات حكومية م��ن وزارات
التعلي��م والتعليم العالي ب��دول الخليج
العربية لخدم��ة مجتمع الخلي��ج العربي
م��ا س��ينعكس عل��ى المدين��ة الطبي��ة

لتكون بتوجه��ات متوافقة مع متطلبات
المنظومة الصحية في البحرين.
وأخي��راً فإن مدين��ة الملك عب��داهلل بن
عبدالعزي��ز الطبية س��تكون من المباني
الخض��راء الن��ادرة ف��ي البحري��ن الت��ي
تتحلى بمواصفات صحيه مراعيه للبيئة
ومقايي��س عالي��ة مطابق��ة لمواصفات
«لي��د الذهبي��ة» (  )LEED Goldلتقدم
خدم��ات طبية عالية المس��توى في بيئة
صحية.
وبذل��ك س��تكون المدين��ة الطبي��ة على
مس��توى عال��ي م��ن التأهي��ل لتضي��ف
إلى منظومة المستش��فيات المش��اركة
ف��ي نظام الضم��ان الصحي ف��ي مملكة
البحري��ن وف��ي دول الخلي��ج العربي��ة-
بإذن اهلل ،ليس��تفيد منه شعب البحرين
والمجتمع الخليجي.

يش��ار إلى أن مشروع المدينة الطبية جاء
بتوجي��ه من خ��ادم الحرمين الش��ريفين
الملك عب��داهلل بن عبدالعزيز آل س��عود
طيب اهلل ثراه -ال��ذي وجه ببناء مدينةطبية يطلق عليه��ا مدينة الملك عبداهلل
بن عبدالعزيز الطبية تتبع جامعة الخليج
العربي بمبلغ مليار ريال س��عودي هدية
من الشعب الس��عودي للشعب البحريني
الش��قيق ولخدمة المجتمع الخليجي ،كما
وج��ه حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى

محافظ العاصمة :حصر احتياجات المدارس
لتطبيق «معًا» بالتعاون مع «التربية»
ترأس محاف��ظ العاصمة رئيس لجنة مكافح��ة العنف واإلدمان
«معاً» الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة االجتماع الخامس
للجنة ،والذي عقد عن بُعد عبر تقنية االتصال المرئي بمشاركة
أعضاء اللجنة من الجهات المعنية.
وتقدم المحافظ بالش��كر الجزيل إلى وزي��ر الداخلية الفريق أول
الش��يخ راش��د بن عب��د اهلل آل خليف��ة لدعم معالي��ه المتواصل
لبرنام��ج «مع��اً» وتوجيهاته الت��ي تصب في تطوي��ر وتعميم
البرنامج على جميع مدارس المملكة.
ونق��ل المحافظ تهنئة وزي��ر الداخلية للقائمين عل��ى البرنامج
بمناسبة الفوز بجائزة األمير نايف لألمن العربي عن فئة البرامج

األمنية الرائدة.
ووجه رئيس اللجنة خالل االجتماع إلى تطوير الدراسات الوصفية
لبرنامج مع ًا وبحث آليات جديدة لتنفيذ الدراس��ات بالتعاون مع
جامع��ة البحرين ،وإضافتها إلى المكتبة البحثية للبرنامج بحيث
تعكس هذه الدراسات ديناميكية البرنامج.
كما وجه إلى حصر االحتياجات المس��تقبلية للمدارس بالتعاون
م��ع وزارة التربية والتعليم لبحث آلية تطبيق البرنامج فيها وفق
أعلى المعايير االحترازية التي تتماش��ى مع اإلجراءات المعتمدة
لتحقيق سنة دراس��ية آمنة للجميع ،في ظل الظروف االستثنائية
الراهنة لجائحة (كوفيد.)19-

15666مخالفة عدم ارتداء كمامة الوجه
في األماكن العامة والمحالت التجارية
أكد مس��اعد رئي��س األمن العام لش��ؤون
العمليات والتدريب العميد الركن د.الشيخ
حم��د بن محمد آل خليف��ة مواصلة تنفيذ
تعليمات رئاس��ة األمن العام فيما يتعلق
باتخاذ اإلجراءات القانونية لتعزيز االلتزام
باإلج��راءات االحترازي��ة للحد من انتش��ار
كورونا ،مشيراً إلى تسجيل  15666مخالفة
عدم ارتداء كمامة منذ بدأ تطبيق القرار.
ون��وه باهتم��ام المواطني��ن والمقيمي��ن
ودورهم في احتواء ومنع انتش��ار الفيروس
األمر الذي يجس��د أس��مى ص��ور التعاضد
والتعاون المجتمع��ي ،فالوعي باإلجراءات
الوقائي��ة هو أفضل داعم للجهود الوطنية
الت��ي تبذله��ا المملكة للحد من انتش��ار
ه��ذا الفي��روس ،مؤك��داً اهتم��ام وزارة
الداخلي��ة بدع��م ه��ذه الجهود وتس��خير
كافة إمكانياتها إلنج��اح الخطط والبرامج
الموضوعة لمواجهة الجائحة.
وأش��ار إل��ى أن مجم��وع مخالف��ات ع��دم
االلتزام بلبس كمام��ة الوجه في األماكن
العامة والمحالت التجاري��ة التي رصدتها
المديريات واإلدارات األمنية في محافظات
المملكة بلغت  15666مخالفة ،موضح ًا أن
مديرية شرطة المحافظة الشمالية اتخذت
 1082إج��راء لمنع التجمع��ات التي تفوق
 5أش��خاص ،وس��جلت  3513مخالفة عدم
التزام بارتداء كمامة الوجه ،فيما قامت ب�
 307حمالت توعوي��ة للوقاية من فيروس
كورون��ا ،باإلضافة إل��ى تس��يير الدوريات
األمنية لتوعية مرتادي السواحل واألسواق
والمتنزهات وتزويدهم بمطويات توعوية
بعدة لغات.
وذكر أن مديرية شرطة محافظة العاصمة
اتخ��ذت  287إج��راء للحفاظ عل��ى التباعد
االجتماعي في العاصمة ،وس��جلت 2782
مخالف��ة ع��دم لب��س كمامة ،كم��ا وزعت
 4200وجبة غذائية على العمالة الوافدة،
إضافة إلى قيام ش��رطة المديرية بتوعية
مرتادي السواحل واألسواق من المواطنين
والمقيمين بالتدابير االحترازية.

وأوضح أن مديرية شرطة محافظة المحرق
اتخذت  1032إجراء للحف��اظ على التباعد
االجتماع��ي ،و  4133مخالفة لعدم ارتداء
كمامة الوج��ه ،كما نفذت حمالت توعوية
للمواطنين والمقيمي��ن والعمالة الوافدة
بش��كل خ��اص ،باإلضاف��ة لرص��د محالت
مخالفة لقرار اإلغالق.
وأشار مس��اعد رئيس األمن العام لشئون
العمليات والتدريب ،أن مديرية المحافظة
الجنوبية قامت باتخ��اذ إجراءاتها للحفاظ
على التباعد االجتماعي ف��ي كافة مناطق
المحافظة الذي بلغ  2184إجراء ،وس��جلت
 2299مخالف��ة عدم لب��س كمامة الوجه
في األماك��ن العامة ،كم��ا قامت بحمالت
توعوية لنش��ر ثقافة التباع��د االجتماعي
وذل��ك بالتعاون مع المحافظ��ة الجنوبية،
باإلضاف��ة إل��ى مرافق��ة اإلدارة العام��ة
للدفاع المدن��ي لتطهير المبان��ي ،وإجراء
عملية حصر مساكن العمالة المخالفة.
ونوه إل��ى أن غرف��ة العمليات الرئيس��ية
بإدارة العمليات برئاسة األمن العام تلقت

بهب��ة أرض بمس��احة مليون مت��ر مربع
تخصص لبناء مشروع المدينة الطبية.
ويحتوي مشروع مدينة الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز الطبية على مستشفى جامعي
يضم نحو  300سرير ،ومجموعة متكاملة
م��ن العي��ادات الخارجي��ة ،و 15غرف��ة
عمليات ،ثم س��يلحق بالمستشفى مراكز
تمي��ز لألبح��اث اإلكلينيكي��ة التي تعنى
بالتص��دي للقضاي��ا الصحي��ة الس��ائدة
بدول الخليج مثل أمراض السكر والسمنة
والسرطان وأمراض القلب والشرايين.

 3وفيات بـ«كورونا» لمواطنين
ووافد ..وتعافي  484حالة
كش��فت إحصائي��ات وزارة الصحة عن «تس��جيل  3وفي��ات بفيروس
كورون��ا (كوفيد )19أمس األح��د ،لمواطنين ،يبلغان م��ن العمر60 ،
عام��اً ،و 65عاماً ،ووافد يبل��غ من العمر  60عاماً» ،ليرتفع عدد حاالت
الوف��اة بالفي��روس إل��ى  140حالة وف��اة» ،فيما أعربت ال��وزارة عن
«خالص تعازيها ألسر المتوفين وكافة أهاليهم وأقاربهم».
وأعلن��ت وزارة الصح��ة أن «الفحوص التي بل��غ عددها  8829في يوم
أمس األحد  26يوليو  ،2020أظهرت تسجيل  384حالة قائمة جديدة
منه��ا  199حالة لعمالة وافدة ،و 177حالة لمخالطين لحاالت قائمة
و 8ح��االت قادمة من الخ��ارج ،كما تعافت  484حال��ة إضافية ليصل
العدد اإلجمالي للحاالت المتعافية إلى .»35689
وذكرت أن «عدد الحاالت القائمة تحت العناية بلغ  48حالة ،والحاالت
التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العالج بلغت  98حالة ،في حين أن
 3254حالة وضعها مستقر من العدد اإلجمالي للحاالت القائمة الذي
بلغ  3302حالة قائمة» .وأجرت الوزارة « 788910فحوص طبية».

 10856بالغ�� ًا متعلق�� ًا بفي��روس كورونا،
كما ضبطت دوريات إدارة العمليات 2842
مخالفة ع��دم االلتزام بلبس كمامة الوجه
في األماك��ن العامة والمح��الت التجارية،
وقامت ب���  66إجراء للحف��اظ على التباعد
االجتماع��ي للمجموع��ات الت��ي تف��وق 5
أش��خاص ،باإلضافة إلى مرافق��ة دوريات
اإلدارة للعي��ادات المتنقل��ة ومركب��ات
الفحص العشوائي وسيارات اإلسعاف.
وأض��اف أن اإلدارة العام��ة ألم��ن المنافذ
س��جلت  97مخالف��ة ع��دم ارت��داء كمامة
الوج��ه ،كما قامت ب�  84مهمة لتس��هيل
إجراءات إجالء المواطني��ن والمقيمين من
الخارج والبالغ عددهم  7545مسافراً.
فيما قامت ب�  132مهمة لتسهيل إجراءات
إج��الء رعاي��ا ال��دول األخرى م��ن البحرين
البالغ عددهم  11470مس��افراً وذلك منذ
 7أبري��ل الماضي ولغاية  18يوليو الجاري،
إضاف��ة إلى تأمين عملي��ة فحص 53926
مس��افراً قادم�� ًا م��ن الخارج وذل��ك منذ 5
فبراير الماضي لغاية  18يوليو الجاري.
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رؤى

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها
وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة
«الوطن» أو سياستها التحريرية

نظرات

«غسيل األموال» ..ابدؤوا بهؤالء

الدولة الخليجية
بعد (كوفيد )19

@HussainTattan

إن من أخطر وأهم المواضيع التي يجب أن تُناقش اليوم ،أو من
أهم القضايا التي يجب أن يتبناها مجلس النواب ،هي القضايا
المتعلقة بغس��يل األموال .ال نري��د أن نقول بأننا في البحرين
بمن��أى عن هذه القضايا ،ولن نري��د أن نكون آخر من يعلم أو
يعمل بمحاصرة هذه الجرائم البشعة.
كلنا يس��تذكر قضايا الش��هادات المزورة ،والت��ي بدأت تفوح
رائحتها من دولة الكويت الش��قيقة ،ثم تمددت ش��يئ ًا فشيئ ًا
حتى وجدناها عندنا حاضرة وبقوة .اليوم ،يعيد التاريخ نفسه،
حي��ث تعاني الكوي��ت أو تمر في مرحلة صعبة بس��بب جرائم
غس��يل األموال ،ولهذا نتمنى من البحري��ن أن ال تنتظر نتائج
التحقيق��ات أو المتابع��ات هن��اك ،بل يج��ب أن تتخذ خطوات
احترازية في هذا المج��ال ،حفاظ ًا على المال العام ،وعلى أمن
الدولة والمجتمع .وكلنا ثقة بالجهات المختصة.
إن متابعتن��ا لملف غس��يل األم��وال في الكويت خ��الل الفترة
األخي��رة ،صعقن��ا حقيقة لحج��م الجرائم المتعلق��ة بتبييض
ِّ
والمتنفذين هناك ،وكم
األم��وال ،خاصة من طرف المش��اهير
س��تؤثر هذه الجرائ��م على الوضع األمني واالقتصادي بش��كل
مباش��ر ،وها هي الكويت س��تدخل في مرحلة جديدة لمحاربة

يوسف البنخليل
yfbink@gmail.com

لم يش��هد الخليج العربي تعقيداً مثل الذي نش��هده اآلن ،فعلى المستوى
اإلقليم��ي هناك تباينات واس��عة بين الدول األعضاء ف��ي مجلس التعاون
الخليجي نتيجة اختالف السياسات وتورط الدوحة في تبني سياسات إرهابية
وتدخالت في الش��ؤون الداخلية بتحالف إيراني � تركي ،وهناك أيض ًا حروب
إقليمية في العراق واليمن لمواجهة امتدادات الجماعات اإلرهابية ،وإيران
تواجه فوضى داخلية ،وظروف�� ًا اقتصادية صعبة مع فرض عقوبات دولية
عليه��ا تهدد الدولة باالنهي��ار ،وأخيراً هناك تحول تاريخ��ي آخر مازلنا في
بدايت��ه ،وهو صراع بين النفوذ األمريكي والصيني في مياه الخليج العربي،
مع توقعات بزيادة االنقس��امات بين دول المنطقة أكثر من ذي قبل خالل
الفترة المقبلة.
كل ه��ذه التحوالت والتطورات تتزامن مع ما تعيش��ه دول الخليج منذ عام
 2013عندم��ا اتخ��ذت قرارها التاريخ��ي بإنهاء الدول��ة الخليجية الريعية،
واالنتق��ال إلى مرحلة م��ا بعد الدولة الريعية ،وضرب��ت اقتصادات الخليج
موجتان أساس��يتان ،وهما التراجع الحاد في أس��عار النفط ،وأخيراً انتشار
جائحة فيروس كورونا في المنطقة والعالم.
هذا هو مش��هد الخليج العربي اليوم ،وال يمكن فه��م تفاعالته ،أو تحليل
ظواه��ره بمعزل عن هذه القراءة األوس��ع التي تتطلب فهم�� ًا مختلف ًا لما
يمكن أن يكون عليه مس��تقبل المنطقة ،ومس��تقبل الدولة الخليجية بعد
كوفي��د  19وه��ي تعيش مخاضه��ا لالنتقال إل��ى مرحلة ما بع��د الدولة
الريعية.
إذن هي مرحلة تحول ضخمة س��تكون لها إيجابياتها وسلبياتها ،وفرصها
وتحدياتها ،لكن علينا فهم كل هذه التحوالت أكثر فأكثر .ويمكننا مناقشة
مجموعة من األبعاد الهامة ،تشمل:
أوالً :االنكماش أو التمدد في العالقات الدولية.
ثانياً :الصراع بين السياسي واالقتصادي.
ثالثاً :ثقافة المجتمعات الخليجية ما بعد (كوفيد .)19
رابعاً :فرص وتحديات التحالفات المستقبلية.
خامساً :فرص ومحركات التغيير الخليجي.
تلك مجرد أبعاد خمسة يمكن إضافة أبعاد أخرى إليها لطرحها ومناقشتها
خالل الفترة المقبلة ،ألننا مازلنا بحاجة إلى نقاش��ات أوس��ع مع اس��تمرار
الجائحة وتداعياتها لفترة أطول .فالتركيز على إدارة التعامل مع الجائحة،
يتطلب أيض ًا التركيز كذلك على ما يمكن أن ينتج عنها مستقبالً.

هذا النوع من الجرائم.
نحن ف��ي البحرين ،وألجل حفظ األمن والم��ال العام ،يجب أن
توجه الدولة ضربات استباقية ألصحاب هذا النوع من الجرائم،
ِّ
ُّ
تضخ��م رؤوس األموال عند بعضهم عالمة
وأن تكون مراقبة
فارقة في تتبع مثل هذه القضايا ،خاصة عند بعض المشاهير،
ممن يبدو عليهم أثر الثراء الفاحش الس��ريع ،حتى من دون أن
يملكوا «دكاناً» أو بقالة واحدة!
إن غسيل األموال يعني ،مزيداً من االتجار بالمخدرات وباألدوية
المتعلقة بهذا الش��أن ،وموت الكثير من شبابنا بسببها ،كما
تعني االتجار بالبش��ر وبأعضائهم كذلك ،كما يعني أن هناك
قن��وات تم��ول جهات إرهابي��ة دولية عابرة للح��دود ،كما هي
مرتع لبيع السالح أيضاً.
ال يجب علينا أن ننتظر ،فالمسألة أخطر بكثير مما نتصور ،وها
نحن اليوم نشاهد وباستمرار وعبر مواقع التواصل االجتماعي-
كموق��ع «تك ت��وك» -تحدي��داً ،كيف يقوم بعضه��م بتصوير
تحد
مئات اآلالف من الدنانير بشكل مباشر ومستفز ،وذلك في ٍ
للدولة ولقسم الجرائم االقتصادية وإهانة لشعار الوطن .على
األقل ،إبدؤوا بهؤالء.

خارج السرب

التحرر يعود!
@yalail

موجة ما يس��مى بالتحرر وكس��ر الثوابت
ف��ي مجتمعاتن��ا الخليجية بدأت تش��تد
وتقوى وتنبىء بحالة قادمة ش��بيهة بما
حصل في عقدي الس��تينات والس��بعينات
من القرن العشرين عندما تغير المجتمع
المحافظ سريع ًا وتبنى سلوكيات وأفكاراً
مستوردة وغريبة عليه.
على األق��ل هذا م��ا تظهره لن��ا بوضوح
وس��ائل التواصل االجتماع��ي التي تنقل
لن��ا الحي��اة الخاص��ة لكثي��ر م��ن الناس
وبالتحدي��د الش��باب منه��م .نلحظ اآلن
ش��ابات ك��ن محجب��ات يتفاخ��رن بخل��ع
الحجاب ولب��س القصير والضيق وأخريات
يس��تلقين على الس��واحل بمالبس البحر
العاري��ة ومعه��ن ذك��ور يصفق��ن لهن
ويعتب��رن ذلك «ع��ادي» .كما نلحظ علم
ق��وس قزح يظه��ر بين فت��رة وأخرى في
بعض الحس��ابات لش��بان وش��ابات من
بلداننا.
ومن جانب آخر ،نش��هد علو نبرة التحدي
المنف��رة الص��ادرة م��ن ش��ابات تج��اه
مجتمعاته��ن فنق��رأ ف��ي الكثي��ر م��ن
حسابات اإلناث

بين السطور

مع «كورونا»..
البحرين أقوى
سعد راشد
@saad_bahrain

tattan86@hotmail.com

S3 d b ah@g mai l .co m

كورون��ا جائح��ة عالمية تس��ببت بالعديد م��ن األزمات في ع��دد كبير من
البل��دان في العال��م ،بل وصل األمر بتضرر الش��عوب منها وأس��فرت عن
تعطي��ل االقتصاد والحي��اة العامة ،إال أن البحرين نم��وذج مختلف تماماً،
فهي تعتبر هذه الجائحة فرصة ثمينة لتكون أقوى من السابق بل لتكون
نموذج ًا يحتذى به.
القائ��د والملهم وربان س��فينتنا س��يدي جاللة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه وضع األس��س لمعالجة جميع
األزم��ات عنوانها حب العطاء لهذه األرض ،فجاللته رس��م للمواطنين خط ًا
واضح�� ًا لتخطي المعضالت ،حتى أصبح الش��عب البحرين��ي يثق بأن جميع
األزمات التي تمر بالبالد سيتجاوزها وستنتهي وتصبح إنجازاً عالمياً.
تحد
هك��ذا البحرين منذ القدم إلى وقتنا الحاضر تمضي نحو القمة في أي ٍ
يصادف مس��يرتها .اللبنات األساس��ية التي وضعها عاه��ل البالد المفدى
كانت دلي ً
تحد تواجهه المملكة ،فكانت الكوادر
ال استرش��ادي ًا لمعالجة أي ٍ
الوطنية أساس�� ًا وعماداً تس��تند عليه الدولة في تخط��ي األزمات ،فجائحة
كورونا جعلت الكوادر الطبية الوطنية على موعد مع اختبار صعب لمواجهة
تل��ك الجائحة وأثبتوا بأن البحرين والدة ف��ي صنع الكفاءات الطبية ،وهذا
الرهان الذي كانت المملكة تضعه في االهتمام بتنمية الموارد البش��رية
وقد حصدت المراكز المتقدمة دولي ًا في هذا المجال.
االس��تراتيجيات والخطط الت��ي عملت عليها المملكة ف��ي تهيئة الكوادر
البش��رية لهذا المستوى والحرفية ليست باألمر السهل كما يظن البعض،
فه��ي تبدأ بتهيئ��ة البنية األساس��ية للتعليم والصح��ة والتدريب وصقل
المهارات وص��و ًال إلى توفير األمن فهي سلس��لة مترابطة لتحقيق الغاية
الت��ي تطمح إليها البلدان المتطورة .إن البحرين كانت س��باقة في رس��م
هذه السلس��لة من البنى لتصنع كوادر تواجه التحديات بما تملكه من إرث
معرفي وفرت له الدولة جميع المقومات األساسية للحصول عليه.
ومن هنا تظل مملكة البحري��ن بقيادة حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد
المف��دى تجتاز جمي��ع األزمات ب��روح المس��ؤولية وااللتزام نح��و الوطن.
نحن نفخر كبحرينيين بقائد وهب لنا تلك اللبنات األساس��ية ومس��ار الحل
لكاف��ة األزمات ،بل وص��ل بنا الحال بأن تتحول جمي��ع أزماتنا إلى إنجازات
ونموذج عالمي تس��تند إلي��ه دول عظمى ،فمنظمة الصح��ة العالمية في
أكثر من مناسبة أشادت بجميع اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها البحرين
لمواجهة جائحة كورونا.
خالص��ة الموض��وع ،البحرين مس��تعدة أكثر من الس��ابق لمواجهة جميع
األزم��ات بعزم المواطني��ن وبقيادة حكيمة ،ونقولها وبثقة بأننا س��نجتاز
«كورونا» بإنجاز نورثه لألجيال القادمة.

mohammed@darwishtv.com

الصغار عب��ارات مث��ل My body is not
« your businessجسدي شأني الخاص»
و« Nasty Women Uniteالنس��اء
الشريرات متحدات» وهي مقتبسة حرفي ًا
من حركات نس��وية معوج��ة وراديكالية.
كما تنتش��ر أيض ًا عبارة Love is Love is
 Loveالمك��ررة عدة م��رات والتي تعني
في هذا العصر األغبر التشديد على فكرة
الحب دون النظر لجنس «الحبيب» ،س��واء
كان ذكراً أو أنثى.
وم��ع تراج��ع التأثير الدين��ي وخفوت نجم
الوعاظ في دولنا أصبحت الساحة مفتوحة
الس��تقبال فكر جدي��د ومظاه��ر مختلفة
عن م��ا عهدناه .يضاف إل��ى ذلك اختراق
قوي ونافذ لوس��ائل التواصل االجتماعي
ولمنصات ترفيهية مثل «نتفلكس» تبث
ص��وراً لفتيات أجنبيات جميالت يتفنن في
لبس المالبس الكاش��فة للجسد من باب
«الموضة» ومسلس��الت وأف��الم إخراجها
متق��ن تروج لإلباحية والش��ذوذ واألنانية
الفردية واإللحاد وتدعم اإلجهاض وتحث
المرأة على التمرد تصل مباش��رة لهواتف
الشباب الذي بطبيعته متعطش للمختلف

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

محمد درويش

والمغاير ويرغب في تحطيم السائد.
فم��ا نش��هده ،ه��و تغلغ��ل لمفاهي��م
الليبرالية االجتماعي��ة المتطرفة ،والتي
تمج��د الفردي��ة وتفضله��ا عل��ى رأي
الجماع��ة وتش��جع الحري��ات الش��خصية
المطلق��ة وتس��اند تمرد النس��اء وتقف
بجان��ب «الخي��ار الجنس��ي» .والمتوق��ع
أن تأت��ي ف��ي وق��ت ق��ادم مطالبة من
قبل هؤالء الش��باب الذي��ن يكبرون بيننا
ألنظم��ة ديمقراطي��ة مطابق��ة لم��ا هو
موجود في الغرب وتمثيل لألقليات حسب
اله��وى الجنس��ي ومزي��داً م��ن التنازالت
للمرأة وهك��ذا .فالتغير االجتماعي عادة
ما يلحقه تغير سياسي كذلك.
ولع��ل صع��ود المحافظي��ن المعارضين
النفالت الليبراليي��ن االجتماعي في كثير
من دول الغرب حالي ًا أمر حس��ن قد يؤدي
إل��ى تخفي��ف توهج ه��ذا الفكر وس��رعة
انتش��اره .لكن ألننا نقتب��س ونقلد دون
وعي فالمس��ألة قد تأخ��ذ وقت ًا أطول كي
يس��توعب ش��بابنا أن حت��ى الغ��رب بدأ
يتص��دى لمفاهي��م ما أن��زل اهلل بها من
سلطان.

نبضات

ضحك ولعب وجد وحب
@FatemaAbdulla

إنم��ا هي حي��اة واح��دة ،ولك��ن تعددت نظ��رة البش��ر نحوها،
بعضه��م تعاملوا معها بخفة بالغ��ة فاعتبروها لعبة ،وآخرون
استخفوا بها حد اللهو في كل التفاصيل وعدم االكتراث بغايات
حياتنا وال بأن يكون لإلنسان منا دور مهما تضاءل حجمه ،بينما
حمل فريق آخر على عاتقه مس��ؤولية الحياة كاملة ،س��اعي ًا نحو
بناء العالم حين ًا وتغيي��ره حين ًا أخرى .تلك األدوار المتفاوتة في
المجتمع ما بي��ن االتزان حين ًا والتطرف هنا وهناك أحيان ًا أخرى،
باتت مدعاة للتساؤل حول سؤال قد يبدو بديهي ًا ومن ثم عبثي ًا
ولكني أجده جديراً بالطرح لو تأملنا الحياة من العمق ،والسؤال:
«كيف نعيش هذه الحياة؟».
بعضنا يرى الحياة مريرة ومحض عذاب وابتالء واختبار ،وبعضنا
اآلخر يرى «الحياة حلوة» ،والبعض يتأرجح بين هذا الرأي وذاك.
وألننا نجمع على أنها حياة واحدة ،فكلنا اختار فيها س��بيله ،بين
أن يقضيه��ا محارب ًا ومنجزاً لترك بصم��ة أو أثر ،وبين أن يعبث
ويله��و لعدم تك��رار الفرصة لذل��ك .بعضنا يرى أن الس��عادة
والراح��ة ف��ي اآلخرة والدنيا دار س��عي ،وآخ��رون يتغاضون عن
مصيرهم األخروي مركزين على متعهم الدنيوية .لس��نا بصدد
التصويب أو التخطئة .فإنما هم بشر وتتعدد مشاربهم.

fatima.a.khalil@gmail.com

اإلثنين

* اختالج النبض:
ف��ي حالة اس��تهالك وانطف��اء مررت به��ا ذات ي��وم ،نصحني
أحدهم باالنشغال بما أحسبه تفاهات ،ورغم أن النصيحة جاءت
صادم��ة ،إ ّ
ال أنني عندما حاول��ت تطبيقها وجدت قيمة مختلفة
ألمور كنت أجدها عديمة الج��دوى والفائدة ،وأعني بالتفاهات
هن��ا التج��ارب والهواي��ات الجديدة الت��ي تتع��ارض تمام ًا مع
اهتماماتي وغاياتي في الحياة .لعلها س��اعدتني على التفكير
بعقل اآلخر والشعور بمتع جديدة ،ولكنها أيقظتني على حقيقة
أن الحياة ليس��ت جد وعطاء وإنجاز وحسب ،وإنما «ضحك ولعب
وجد وحب».
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فاطمة عبداهلل خليل

أطرح تلك التس��اؤالت في محاولة مس��ك العصا من المنتصف،
بع��د أن وج��دت أن الس��عي واإلنج��از البالغين ليل نه��ار وعلى
طول الرحلة مهلكة للفرد وتفري��غ متواصل للطاقة ،وأن اللهو
والعبث يكاد -إذا ما اس��تغرق فيه اإلنسان ليكون ديدن حياته-
ال يرقى إلى وصفه حياة إنس��انية إلفراغه من المعنى .وما بين
أفراد مس��تهلَكين ومنطفئين ،وأفراد متقدي��ن وعابثين تأتي
موازنة األدوار.

بيانات الخبر
اليوم

حسين التتان

الرئيس التنفيذي

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

باألحمر

مدير التحرير

مع اقتراب العام الدراس��ي الجديد نحتاج بث
برام��ج توعية ع��ن «كورونا» لألطفال أس��وة
بدول الجوار.

إيهاب أحمد
emohd@alwatannews.net

مدير المبيعات والعالقات العامة

معاذ عادل بوصيبع

ذكريات الحج

mbusaibea@alwatannews.net

التحريـر17496666 :

بعد أن حرمنا كورونا من الحج
أرسل صور من ذكرياتك في الحج

الفاكس17496678 :

مع االسم والعام
على واتساب (بزنـس)

ص.ب38801 :

17496612

اإلعالنات 17496682 :

األقرب لكم..
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هانت
وهلل الحمد
سوسن الشاعر
@ sawsanal shaer

توسعة الحرمين ومنشأة الجمرات وقطارا المشاعر منجزات تترجم رؤية المملكة العربية السعودية  « 2030واس»

هاري وميغان..
سبب الغضب وحقيقة «ثعابين القصر»
يتناول كتاب جديد عن دوق ودوقة ساسكس
مش��اهد االضطراب في قلعة وندس��ور ،قبل
أن يبتعد الزوجان ع��ن الدورين البارزين في
العائل��ة المالكة ببريطاني��ا .ويصف الكتاب
العالقات «شديدة الفتور» في القصر ،لدرجة
أن األمي��ر ه��اري واألمير ويلي��ام وزوجتيهما
كانوا بال��كاد يتحدثون في الفت��رة األخيرة.
وأكد اإلصدار األول من نسخة متسلسلة من
كتاب «العثور عل��ى الحرية» ،الذي ظهر إلى
العلن ،السبت في «تايمز أوف لندن» ،مشاعر
األلم التي تمخض عنها ق��رار هاري وميغان
بالذهاب إلى منفى مفروض ذاتياً.
ويس��لط مؤلف��ا الكت��اب ،أومي��د س��كوبي
وكارولي��ن دوراند ،الضوء عل��ى لحظة واحدة
خ��الل ق��داس الكومنول��ث ال��ذي أقي��م في
وستمنس��تر في مارس ،حي��ث بالكاد تحدث

األخ��وان وزوجتاهم��ا عل��ى الرغ��م من عدم
رؤيتهم بعضهم البعض منذ يناير السابق.
وجاء في مقتطف من الكتاب أنه «على الرغم
م��ن أن ميغان حاولت التواص��ل البصري مع
كيت ،إال أن الدوقة بالكاد التفت إليها» ،وفق

ما نقل��ت «أسوش��يتد برس» .وف��ي مقابلة
مع «تايم��ز» أرفقت المقتطف��ات بالتقرير،
قال س��كوبي إن كيت تعمدت تجاهل شقيق
زوجها وقرينته ،مما أثار ،حسب ظنه ،حفيظة
الزوجين.

بسبب «أزمة اإلنجاب»..
خفض أساتذة االبتدائي
تعت��زم كوري��ا الجنوبي��ة ،خفض ع��دد الوظائ��ف المخصصة
للمدرسين ،نظراً إلى تراجع عدد الطالب من جراء عزوف األزواج
ع��ن اإلنجاب ،وس��ط تراجع س��كاني مقلق .وبحس��ب صحيفة
«شوس��ن إلبو» المحلية ،فإن الس��لطات ستوظف عدداً أقل من
أساتذة المدارس االبتدائية ،خالل السنوات األربع المقبلة.
وذكرت وزارة التربية الكورية الجنوبية ،أنها ستخفض توظيف
مدرسي االبتدائي ،بنا ًء على تقديرات تشير إلى تراجع الطالب.
ورجح��ت أن ينخف��ض ط��الب الم��دارس االبتدائية ف��ي كوريا
الجنوبية إلى  1.72مليون بحلول س��نة  ،2030رغم تقديم عدة
حوافز لآلباء حتى يقوموا باإلنجاب.
وتتج��ه ال��وزارة إلى توظي��ف م��ا بي��ن  3780و 3880مدرس
للم��دارس االبتدائي��ة الحكومي��ة ،خ��الل الع��ام المقبل ،لكن
هذا الرقم س��يهبط إلى  3آالف مدرس فقط في س��نتي 2023
و.2024

الفرقة الموسيقية
للشرطة ،تستعد
ألداء بعض
المقطوعات
الموسيقية،
عند سور قلعة
الشرطة في
ستينيات القرن
الماضي

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
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اإلثنين
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s.alshaeer@gmail.com

رغ��م أن أع��داد اإلصابات بدأت ف��ي التناقص وهلل الحم��د ،وأعداد
المتش��افين في تصاعد وهلل الحمد والمنة ،والشكر لفريق البحرين
الش��كر لجمي��ع من عمل دون كلل وبال مل��ل ،إال أن الموجودين في
العناي��ة المركزة اليوم األح��د  26يوليو بلغ  50حال��ة حرجة ،ومن
يتلقون عالج ًا في المستش��فيات  74حالة اللهم ش��افهم وعافهم،
وهذا هو الرقم الذي يش��كل المعدل المتوس��ط أي جاءت أيام كان
الع��دد في العناية المركزة أكثر وأيام أقل ،الش��اهد أن هناك 124
حال��ة اآلن بحاج��ة إلى رعاية واهتم��ام ،وما زيادة ع��دد الذين في
العناي��ة المركزة والذي��ن يتلقون العالج في هذا الش��هر األخير إال
بس��بب الكارثة التي تس��ببنا بها نحن المجتم��ع (الواعي) أيام عيد
الفطر وما تاله!
أحبتي
الش��هران القادمان على المحك ،فهن��اك انفتاح حذر قررته الدولة،
س��واء م��ن منافذ الس��فر أو بع��ض األنش��طة ،وهناك مناس��بتان
قادمتان ارتبطت التجمعات بهما بش��كل كبير ،فعيد األضحى على
األب��واب ومن بعده س��يأتي ش��هر محرم وهما مناس��بتان تعودنا
طوال الس��نوات الماضية وفي األحوال العادية على كثرة التجمعات
فيهما والزحمة ،واليوم الخيار خيارنا ،أما المرور من هذين الشهرين
بس��الم إذا امتنعنا عن التجمعات ووضعنا األولويات أمام ناظرينا؟
أو أننا س��نعود للمربع األول ،فنزيد عدد الذين في العناية المركزة
ال س��مح اهلل -أو نبق��ي هذا العدد ويقل تدريجي ًا نتيجة التش��افيبإذنه تعالي.
جربنا (االس��تهتار) والتقليل من المخاطر ،فصعدت األرقام بطفرة
كبيرة ،ووصل فيروس كورونا إلى العديد من األسر ،وأرهقنا الطاقم
الطبي الذي يصمد إلى اآلن بفضل عزيمته وقوة إصراره ،أال نعينهم
اآلن ونعدي المرحلة القادمة بسالم؟ (ياهلل هانت)
واع من المف��روض أن التجارب
نح��ن مجتمع م��ن المفروض أنن��ا ٍ
علمتنا من المفروض أن درس عيد الفطر أيقظنا من سباتنا.
أعرف إلحاح و(حنة) األمهات ونفاد صبرهن وال ألومهن فأنا منهن،
والشوق والحنين لألبناء واألحفاد ال يمنحك فرصة للصبر ،أعرف ملل
األطف��ال والمراهقين خاصة في الصيف والحر ،ولكن هناك أولويات
وهناك مرحلة مقلقة قادمة وهي المرور من هاتين المناسبتين.
ال نريد خس��ارة أحد وال نريد ألم كبار السن ومعاناتهم كما ال نريد
أن نره��ق ه��ذا الكادر الطبي ال��ذي ضحى من أجلنا طوال الش��هور
الماضية.
األعياد س��تعود والحج سيعود و العمرة ستعود ومحرم سيعود وأي
مناس��بة حرمنا منها هذه السنة ستعود األعوام القادمة بإذن اهلل،
وهان الصعب وسهل بفضل اهلل ونجحنا باجتياز األصعب ،وما بقي
إال القليل ،أال نمنح طاقمنا الطبي مكافأته التي يستحقها بالتزامنا
الشهرين القادمين؟
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الروابط مع الكويت نموذج مثالي لعالقـات األشقـاء

جاللــة الملــك يطمئــن علــى صحــة أميــر الكويت فــي اتصــال هاتفي مــع نــواف األحمد

المنامة  -بنا

وأكـــد عاهـــل البـــالد أن العالقـــات األخويـــة

وطنية قويـــة وتشـــريعات عصرية وتمثيل

أجـــرى عاهل البـــالد صاحـــب الجاللة الملك

الوثيقـــة والراســـخة بيـــن مملكـــة البحريـــن

شـــعبي ،يضمن توافر كل مقومـــات التنمية

ودولة الكويت الشقيقة تستند لركائز صلبة
ً
نموذجا للعالقات بين األشـــقاء ،في
وتمثل

الشـــاملة والبناء المستمر ومواصلة الجهود
المشـــتركة بمـــا يخدم تطلعـــات وطموحات

حمد بن عيسى آل خليفة اتصاال هاتفيا مع
نائب األمير ولي العهد بدولة الكويت ســـمو

ظل ما يجمع بين البلدين من وشائج قربى

الشعبين الشقيقين.

وتاريـــخ مشـــترك ووحـــدة مصيـــر ،وحرص

من جانبه ،عبر ســـمو الشـــيخ نـــواف األحمد

مســـتمر على توطيد عرى المحبة والتفاهم

الجابـــر الصبـــاح عـــن بالـــغ شـــكره وتقديـــره

والمضي بكافة أوجه التعاون المشـــترك لما

لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك حمد

وقـــد أعـــرب جاللتـــه عـــن خالـــص تمنياتـــه

فيه خير البلدين والشعبين.

بـــن عيســـى آل خليفـــة على حـــرص جاللته

بالشـــفاء العاجـــل لصاحـــب الســـمو الشـــيخ

وعبـــر جاللتـــه عن اعتـــزازه بما تشـــهده كل

على االطمئنان على صاحب الســـمو الشيخ

صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح ،مبتهـــال

مـــن مملكـــة البحريـــن ودولـــة الكويـــت مـــن

صبـــاح األحمد الجابر الصبـــاح وما عبر عنه

جاللتـــه إلـــى المولـــى جلت قدرتـــه أن ينعم

تقدم متواصل ونهضة متنامية ،قائمة على

جاللتـــه مـــن مشـــاعر أخويـــة تجســـد مـــدى

على ســـموه بموفور الصحـــة وتمام العافية

نهـــج قويم رســـخه اآلبـــاء واالجـــداد ،وفي

عمـــق وقوة العالقات األخويـــة بين البلدين

وأن يرده سالمً ا معافى لبلده وشعبه.

إطـــار أنظمـــة متطـــورة للحكم ومؤسســـات

والشعبين.

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح ،اطمأن
جاللته خالله على صحة أمير دولة الكويت
صاحب الســـمو الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح.

جاللة الملك

سمو الشيخ نواف األحمد

سمو ولي العهد :مواصلة التنسيق بين البحرين وبنغالديش

فــتــح آفـــــاق أرحـــــب مـــن الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي لــخــدمــة الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة

المنامة  -بنا

أكـــد ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب

الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل
خليفـــة أهمية مواصلة التنســـيق والتعاون

المشـــترك بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية
بنغالديش الشعبية الصديقة ،منوهًا سموه
بـــأن تعزيـــز أوجـــه التعـــاون الثنائي يســـهم

آفاق أرحـــب بما يخـــدم مختلف
فـــي فتـــح
ٍ
المصالـــح المشـــتركة ويعـــود بالنفـــع علـــى

البلدين والشعبين الصديقين.

فـــي مهامـــه الدبلوماســـية بمـــا يســـهم فـــي

الصعيدين اإلقليمي والدولي.

التنســـيق الثنائـــي بيـــن البلديـــن الصديقين

بالغ شـــكره وتقديره لســـموه على ما يوليه

جـــاء ذلك لـــدى لقاء ســـموه عـــن بُعد أمس

دعـــم العالقـــات المشـــتركة ورفد مســـارات

ســـفيرًا لجمهوريـــة بنغالديـــش الشـــعبية

لتحقيق األهداف المنشـــودة .وجرى خالل

مـــع محمـــد نـــذر اإلســـالم بمناســـبة تعيينه

لـــدى المملكة ،حيث رحب ســـموه بالســـفير

البنغالديشـــي متمنيً ا له التوفيـــق والنجاح

اللقـــاء اســـتعراض عـــددٍ مـــن القضايـــا ذات

االهتمام المشـــترك وآخر المستجدات على

من جانبه ،أعرب الســـفير البنغالديشي عن
حـــرص مســـتمر علـــى تطويـــر عالقات
مـــن
ٍ

البلديـــن والشـــعبين الصديقيـــن ،متمنيً ـــا

لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء.

سمو ولي العهد يلتقي سفير جمهورية بنغالديش الشعبية عن بُعد

ناصر بن حمـد يشيـد بجهـود الباحـث عيسـى الجـودر

“الـــمـــلـــك حـــمـــد ..يـــشـــرف مــحــافــظــة الـــمـــحـــرق” نـــبـــراس وطـــنـــي لــأجــيــال
المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ ناصر بن حمد

أكـــد ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال

آل خليفـــة كتـــاب الباحـــث عيســـى

حيـــث شـــكلت هـــذه المنجـــزات

مـــن جانبـــه ،أكـــد الباحـــث عيســـى

الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة أن

حمـــد ..يشـــرف محافظـــة المحرق”،

الغاليـــة فـــي العهـــد الزاهـــر لصاحب
ً
مشـــيرا سموه إلى أن
الجاللة الملك،

حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك إلى

اإلنســـانية وشـــئون الشـــباب ســـمو

عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة حريص
علـــى دعم الباحثيـــن والكتاب الذين

يوثقـــون

اإلنجـــازات

التاريخيـــة

والتـــراث البحريني في العهد الزاهر

لصاحـــب الجاللة الملك والتي تعتبر

نبرا وطنيا لألجيال القادمة.
سمو الشيخ ناصر بن حمد

وتسلم ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد

بتحقيـــق مكاســـب عديـــدة لمملكتنا

الجـــودر الـــذي حمـــل عنـــوان “الملك
واحتـــوى علـــى العديد مـــن األبواب

كتاب “الملك حمد ..يشرف محافظة
ً
مرجعا ألبناء الوطن
المحرق” يعتبر

التاريخيـــة بالزيـــارات المســـتمرة
لجاللـــة الملك إلى المحرق ،وزيارات

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
إلـــى المحرق والعديد مـــن الجوانب

األخرى.

وأوضح ســـمو الشيخ ناصر بن حمد
آل خليفة أن منجـــزات جاللة الملك

عيسى الجودر

ً
ً
نبراســـا ينيـــر دروب
دائمـــا مـــا تكون
ً
ً
وطنيا
ودســـتورا
أبنائـــه المواطنين،

شـــامالً يســـير في الطريق الصواب،

إلدراج “مدينة الملك عبداهلل” بالضمان الصحي

الــعــوهــلــي :االنـــتـــهـــاء مـــن أعـــمـــال الــبــنــاء نــهــايــة ديسمبر

لزيارات جاللة الملك إلى المحرق.

وأشـــاد ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد

آل خليفة بالجهود البارزة التي بذلها
ً
متمنيا له
الباحـــث عيســـى الجـــودر،

دوام التوفيق والنجاح.

الجودر أنه يتشـــرف بتوثيق زيارات
المحـــرق التي ســـتبقى محفورة في
أذهـــان أهالـــي البحريـــن بشـــكل عام

وأبناء المحرق بشكل خاص.

وقدم عيسى الجودر شكره وتقديره
إلى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل

خليفة علـــى دعم ســـموه المتواصل
ً
متمنيا لســـموه كل التوفيق
والدائم،
والنجاح.

استعراض التعاون مع
الكويت بالمجال العسكري

البحرين الشـــقيق والمجتمع الخليجي”.
ً
ثانيـــا ،أن جامعـــة الخليـــج العربي تعمل

المنامة ـ جامعة الخليج العربي

قـــال رئيـــس جامعـــة الخليـــج العربـــي

بتوجيهـــات حكوميـــة مـــن وزارات

الملـــك عبـــدهللا بـــن عبدالعزيـــز الطبيـــة

العربيـــة لخدمة مجتمـــع الخليج العربي

بحيث تنتهي أعمال البناء بنهاية شـــهر

الطبيـــة لتكـــون بتوجهـــات متوافقـــة

خالد العوهلي إن تنفيذ مشـــروع مدينة

التعليـــم والتعليم العالي بـــدول الخليج

يسير حسب البرنامج الزمني للمشروع

وهـــذا ما ســـوف ينعكـــس علـــى المدينة

ديســـمبر من العام 2021م .وبالرغم من

مـــع متطلبـــات المنظومـــة الصحيـــة في
ً
وأخيـــرا فـــإن مدينـــة
مملكـــة البحريـــن،

التحديـــات الناجمة عن جائحة فيروس
كورونـــا والتـــي ألقـــت بتبعياتهـــا علـــى

الملـــك عبـــدهللا بـــن عبدالعزيـــز الطبيـــة

ســـير أعمـــال وتقـــدم مشـــروع المدينـــة

الطبية ،فـــإن الجامعة تعمـــل مع مقاول

ووضـــع خطـــط التوظيف ،واســـتقطاب

المشـــروع لوضـــع الخطـــط البديلـــة

خريجـــي الجامعة المتميزيـــن وجداول

إلنجـــاز المشـــروع في موعـــده المحدد.

تشـــغيل األجهزة الطبية ،واعداد برامج

الصحـــي فـــي مملكـــة البحريـــن ،لثـــالث
مبـــررات أساســـية ،أوالً ،تحقيقـــا لرؤية

وفي هـــذه االثناء تعكـــف الجامعة على

التدريـــب لألطبـــاء والموظفيـــن .وقـــال

األســـتعداد لتشـــغيل المدينـــة الطبيـــة

رئيـــس الجامعـــة إننـــا نســـعى ألن تكون

بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود  -طيـــب هللا

المدينة الطبية ضمـــن منظومة الضمان

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا
ثـــراه  -عندما وجه أنـــذاك ببناء المدينة

الطبية بأن تخدم المدينة الطبية “شعب

ســـتكونمن المبانـــي الخضـــراء النـــادرة

فـــي البحريـــن التي تتحلـــى بمواصفات

صحيـــه مراعيه للبيئـــة ومقاييس عالية
مطابقـــة لمواصفـــات “ليـــد الذهبيـــة” (ٍ
 )LEED Goldلتقـــدم خدمـــات طبيـــة

عالية المستوى في بيئة صحية.

الرفاع  -قوة الدفاغ

اســـتقبل وزير شـــؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا بن حســـن النعيمي في

القيادة العامة صباح أمس ،العقيد الركن طيار عبدهللا عبدالرحمن العقيلي

الملحق العسكري بسفارة دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة.

وخـــالل اللقـــاء رحـــب وزير شـــؤون الدفـــاع بالملحـــق العســـكري الكويتي،

واستعرض معه العالقات األخوية والتعاون المستمر بين البلدين الشقيقين

في المجال العسكري.
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سمو رئيس الوزراء يخصص  200ألف دوالر لجائزة سموه للطبيب البحريني
درع وشـــهـــادة ومــكــافــأة مــالــيــة لــكــل فـــئـــة ...واالحــتــفــال  4نــوفــمــبــر المقبل
المنامة  -بنا

تنفيــذا للتوجيهــات والمبــادرة الكريمــة مــن رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة،

باعتمــاد يــوم الطبيــب البحرينــي فــي األربعاء األول من شــهر نوفمبر مــن كل عام ،وإطالق “جائزة خليفة بن ســلمان
آل خليفــة للطبيــب البحرينــي” ،عُ قــد بديوان صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء ،صباح أمس ،اجتماع بين الشــيخ

حســام بن عيســى آل خليفة ووزيرة الصحة فائقة الصالح ،ورئيســة جمعية األطباء البحرينية غادة القاســم ،وذلك
لبحث الترتيبات الخاصة باالحتفال بيوم الطبيب البحريني ،واستعراض النظام األساسي لجائزة “خليفة بن سلمان

للطبيب البحريني” واالشتراطات واإلجراءات الخاصة بها.
وخالل االجتماع ،أكد الشـــيخ حسام
بن عيســـى آل خليفة ،أهميـــة مبادرة

رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي
األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة،

والتـــي تعكس رؤى وتطلعات ســـموه
فـــي دعـــم الكـــوادر الوطنيـــة ،وبمـــا
يتماشـــى مـــع الجهـــود التـــي تبذلهـــا

الحكومـــة برئاســـة ســـموه بهـــدف

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضـــح أن صاحـــب الســـمو الملكـــي

تمنح لمن
يقدمون
مساهمات جليلة
بالمجال الطبي
والبحوث العالجية

الفئة األولى
“جائزة االبتكار
واإلبداع في البحث
الطبي” وتمنح لـ 3
بحرينيين

رئيـــس الـــوزراء تفضـــل بتخصيـــص

 200ألـــف دوالر للجائـــزة واالحتفال
بيـــوم الطبيب البحريني ،مشـــيرا إلى
أن األمانـــة العامـــة للجائـــزة باشـــرت

في وضع التصـــورات الالزمة واتخاذ
الخطـــوات العملية المطلوبة من أجل
تســـليم الجائـــزة ،حيـــث تـــم إعـــداد

النظـــام األساســـي للجائزة ،وتشـــكيل
لجنـــة اختيـــار الفائزيـــن بهـــا ،والتـــي

تتألف من ممثلين عن ديوان صاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء ،ووزارة
الصحـــة ،ورئيســـة جمعيـــة األطبـــاء
البحرينيـــة ،ورئيـــس جامعـــة الخليج
العربـــي ،ورئيـــس الكليـــة الملكيـــة

األيرلنديـــة للجراحيـــن ،وممثـــل عـــن
منظمـــة الصحـــة العالميـــة ،وخبـــراء

دوليين فـــي مجال األبحـــاث الطبية،

وذلك لإلشـــراف على جميع إجراءات
منح الجائزة.

وأكـــد الشـــيخ حســـام بـــن عيســـى آل

خليفة أهمية جائزة سموه في تنمية
وتطويـــر البحث الطبي والعالجي بما
يخدم أهـــداف الحكومة في االرتقاء
بجـــودة الخدمـــات الصحيـــة المقدمة
ألفـــراد المجتمـــع ،والتـــي تحظـــى

بنصيب وافر من اهتمام الحكومة.

االحتفال بيوم
الطبيب البحريني
سيكون على
مستوى
المملكة ككل

الفئة الثانية
“جائزة الوفاء
والعطاء” وتمنح
لمن عملوا في
عاما
القطاع ً 30

والتقدير الكبيرين من سموه للكوادر

النبيلـــة التـــي تعكـــس إيمـــان القيادة

ونوهت إلى أهمية االحتفال والجائزة

البحرينـــي كعنصـــر فاعـــل فـــي بنـــاء

على البذل والعطاء ومواصلة الجهود

منتسبي القطاع الصحي في المملكة

الطبية والصحية.

في تشـــجيع وتحفيز الكـــوادر الطبية
لالرتقاء بجـــودة الخدمـــات الصحية

المقدمـــة للمواطـــن والمقيم ،الســـيما

والمجتمـــع بقيمـــة وأهميـــة الطبيـــب

وتنمية الوطن ،مشـــيرة إلى أن جميع
يتطلعـــون إلى االحتفال باليوم األول
للطبيـــب البحريني وتســـليم الفائزين

جائـــزة “خليفـــة بن ســـلمان آل خليفة

فـــي ظـــل الظـــروف الراهنـــة ،والتـــي
ً
نموذجا
قدمت فيهـــا الكوادر الطبيـــة

للطبيب البحريني” والتي سيكون لها

كورونا المستجد للحفاظ على سالمة

وتعزيز إسهامه في خدمة الوطن.

متميزا في مواجهـــة جائحة فيروس
وصحـــة المجتمع ،معربة عن شـــكرها
لجمعيـــة األطبـــاء البحرينيـــة علـــى

جهودهـــا ومبادراتهـــا لخدمة األســـرة

الطبية وتحقيق تطلعاتها.

األثر الكبير في إثراء القطاع الصحي
وقـــد اســـتعرض االجتمـــاع برنامـــج

فعاليـــات االحتفـــال باليـــوم األول
للطبيـــب البحرينـــي والـــذي ســـيكون

يـــوم األربعـــاء الموافـــق  4نوفمبـــر

جزءا
ً
وأكـــد أن ثقافة التكريـــم تعتبر

وأشـــارت وزيـــرة الصحـــة إلى حرص

 ،2020إضافة إلى الترتيبات الخاصة

رئيـــس الـــوزراء التنمـــوي ،والـــذي

العامة للجائزة برئاسة ديوان صاحب

ســـلمان آل خليفة للطبيب البحريني”

أصيال في فكر صاحب السمو الملكي
يحـــرص فـــي مختلـــف المناســـبات

والمواقـــف علـــى الثنـــاء والتقديـــر

والتكريـــم لجهـــود العامليـــن فـــي
كافـــة القطاعـــات بالمملكـــة ،وخاصـــة
القطاعـــات

الصحيـــة

والطبيـــة

لتحفيزهـــم وتشـــجيعهم علـــى البذل

والعطـــاء فـــي خدمـــة الوطـــن ،وذلك

فـــي إطـــار جهـــود ســـموه المســـتمرة
ورؤيتـــه البعيـــدة فـــي تعزيـــز وتيـــرة

البناء والتطوير واالرتقاء بمستويات
التنمية البشـــرية في كافة قطاعاتها،
للحفاظ على مـــا حققته البحرين من
ً
عالميـــا فـــي هذا
مســـتويات متقدمـــة
المجـــال وخاصـــة في المجـــال الطبي

والصحي.

الـــوزارة علـــى التعـــاون مـــع األمانـــة

السمو الملكي رئيس الوزراء من أجل
إبراز هـــذه الفعاليـــة بالمســـتوى الذي
يليـــق باالســـم الـــذي تحملـــه الجائزة،

وهـــو اســـم صاحـــب الســـمو الملكـــي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة من
خالل تكثيف االستعدادات لالحتفال
بيوم الطبيب البحريني على مستوى

المملكـــة ككل ،وبـــدء خطوات اختيار

الفائزين بجائزة ســـموه ،والتي بدأت
بالفعـــل عبـــر اطالق مســـابقة الختيار

شـــعار الجائزة ،معربة عن تطلعها إلى

تنفيذ التوجيهات الســـديدة وتحقيق

ما يتطلع إليه سمو رئيس الوزراء من
أهـــداف نبيلـــه تحملهـــا هـــذه المبادرة

الكريمة من سموه.

باختيـــار الفائزين بجائـــزة “خليفة بن
في دورتهـــا األولى ،ولجنـــة التحكيم

التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض.

وتتكـــون جائـــزة “خليفـــة بن ســـلمان
آل خليفـــة للطبيـــب البحرينـــي” مـــن

درع وشـــهادة ومكافأة مالية لكل فئة
من فئـــات الجائـــزة ،وتمنـــح للفائزين
مـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص ممن

يقدمون مســـاهمة جليلة في المجال
الطبـــي والمتميزيـــن فـــي البحـــث

العالجـــي والســـريري والطبي بمملكة
ً
تقديـــرا لهـــم علـــى إنجـــاز
البحريـــن
أعمـــال بـــارزة ومبتكـــرة فـــي المجال
ً
تقديرا لهم وتشجيعهم
الطبي ،وذلك

علـــى مواصلـــة التطويـــر فـــي هـــذا
ً
المجـــالُ .
ســـنويا،
وتمنـــح الجائـــزة

مـــن جهتهـــا ،عبـــرت وزيـــرة الصحـــة

بدورها ،عبرت رئيسة جمعية األطباء

وتقـــدم الجائزة أثناء حفـــل يقام في

والتقديـــر لصاحـــب الســـمو الملكـــي

الشـــكر وعظيم االمتنـــان إلى صاحب

عام إلى الفائزين بها.

فائقـــة الصالـــح عـــن خالـــص الشـــكر

رئيـــس الـــوزراء علـــى رعايـــة ســـموه
لالحتفـــال بيـــوم الطبيـــب البحريني،

ومبـــادرة ســـموه بتخصيـــص جائـــزة

“خليفة بن ســـلمان آل خليفة للطبيب

البحريني” لتكريم األطباء المتميزين
فـــي البحـــث العالجـــي والســـريري

والطبـــي بمملكة البحريـــن ،مؤكدة أن
جميـــع العاملين في القطـــاع الصحي
فـــي المملكـــة يقـــدرون لســـموه هـــذه

المبادرة الكريمة ،التي تجســـد الدعم

البحرينيـــة غادة القاســـم عـــن خالص

الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء ،على
مـــا يقدمـــه ســـموه من دعـــم متواصل

لألطباء والكوادر الصحية في مملكة
البحريـــن ،مؤكـــدة أن جميـــع العاملين

في القطاع الصحي يلمســـون بشـــكل

مســـتمر ما يكنه سموه من تقدير كبير
لهذه الفئة من أبنائه ،تقديرا لجهودهم

وعطائهم في خدمة الوطن.

وأكـــدت أن هـــذه المبـــادرة الكريمـــة

من ســـموه تحمل الكثيـــر من المعاني

أول أربعـــاء مـــن شـــهر نوفمبر من كل
وســـوف ُتمنـــح الجائزة علـــى فئتين،

تشـــمل الفئـــة األولى “جائـــزة االبتكار
واإلبـــداع فـــي البحـــث العالجـــي

والســـريري والطبـــي ،وســـيتم منحها

لعـــدد ثالثة مـــن األطبـــاء البحرينيين
ً
أبحاثا علميـــة عالجية
الذيـــن أعـــدوا

وســـريرية وطبية وحققـــوا إنجازات
متميزة في مجال اختصاصهم الطبي
اتســـمت باإلبـــداع واالبتـــكار ،حيـــث
ســـتُ منح لهم الجائزة تشجيعً ا للبحث

ً
وتنميـــة
العلمـــي العالجـــي والطبـــي

لقدراتهـــم البحثية ،ويشـــترط للتقدم

وتتضمـــن شـــروط الجائزة فـــي فئتها
األولـــى ،أن تكـــون البحـــوث المقدمة

لهـــذه الجائـــزة أن تكـــون األبحاث قد
ُنشـــرت في دوريـــة علمية معترف بها
ً
عالميـــا ،ولـــم يســـبق التقـــدم بهـــا إلى

عـــام  ،2025وأن يســـاهم البحـــث في

أمـــا الفئـــة الثانيـــة مـــن الجائـــزة فهي

تـــؤدى إلـــى زيـــادة تحســـين نوعيـــة

مسابقات وجوائز أخرى.

“جائـــزة الوفـــاء والعطـــاء الممتـــد”،
وتمنـــح ألحـــد األطبـــاء البحرينييـــن

الذيـــن عملوا مدة ال تقل عن  30عامً ا
ً
ووفـــاء لعطائهـــم
ً
تقديـــرا لجهودهـــم
وتميـــز مســـيرتهم بالبـــذل والعطـــاء

وترســـيخ القيـــم والمثـــل اإلنســـانية

الرفيعة لمهنة الطب.

مساهمة في صياغة وتنفيذ السياسة
والخطـــة الوطنيـــة للصحـــة بحلـــول

النهـــوض بإنجاز برامج صحية معينة
الرعاية الصحية للسكان.

التقديـــم لنيـــل الجائـــزة ،عبـــر تقديـــم

الترشـــيح عبـــر المؤسســـة التـــي
ينتمـــي لهـــا الطبيـــب بالنســـبة للفئـــة

األولى ،كما يجوز للمؤسســـة ترشـــيح
ثالثـــة مرشـــحين كحـــد أقصـــى لـــكل
فئـــة مـــن فئتـــي الجائـــزة ،وذلـــك في

موعـــد غايتـــه  5ســـبتمبر  ،2020عبـــر
مـــلء االســـتمارة المخصصـــة لهـــذا

وبالنســـبة للفئـــة الثانية مـــن الجائزة،

الغـــرض والتـــي ســـتكون متاحة على

الذيـــن تميـــزت مســـيرتهم بالبـــذل

الصحة ،وإرفاق المســـتندات المؤيدة

فســـوف تمنـــح لألطبـــاء البحرينييـــن

والعطاء طوال رحلة عملهم وأسهموا
في تعليم غيرهم من األطباء.

ويمكـــن ألي طبيـــب بحرينـــي مؤهـــل

الموقـــع االلكترونـــي الرســـمي لوزارة

للترشيح ،وتقديم األوراق إلى وزارة
الصحـــة عبر البريـــد اإللكتروني kbs.
bdra.reg@health.gov.bh

حسام بن عيسى :ثقافة التكريم جزء
أصيل بفكر سموه التنموي
الصالح :تشجيع وتحفيز الكوادر الطبية
على البذل والعطاء
القاسم :جائزة سموه للطبيب البحريني
إثراء للقطاع الصحي

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة
العدد
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محليا
“الجنوبية” تتسلم  3آالف كمامة مصنوعة
ً

المنامة  -وزارة الداخلية

سمو الشيخ خليفة بن علي :مستمرون
في تفعيل الشراكة المجتمعية

لـــدى تســـلم المحافظـــة الجنوبيـــة
 3000كمامـــة وقائية صنعت محليا
بالتعـــاون مع عـــدد من المؤسســـات
األهليـــة ،أكـــد محافـــظ الجنوبيـــة
ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي بـــن
خليفـــة آل خليفـــة أن الجهـــود التي
تبذلهـــا المحافظـــة الجنوبيـــة فـــي
تعزيـــز

اإلجـــراءات

االحترازيـــة

لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا (كوفيد

سمو محافظ الجنوبية لدى تسلم المحافظة  3000كمامة وقائية صنعت محليا بالتعاون مع عدد من المؤسسات األهلية

 ،)19بالشـــراكة مع مختلف االدارات
األمنيـــة ومنهـــا مديريـــة شـــرطة

المجتمع.

مهم في تفعيل الشراكة المجتمعية

تعود بالنفع على األهالي والمقيمين

المحافظة الجنوبية ،تسهم في نشر

وأشـــاد ســـموه باســـتمرار المبادرات

من خالل مساهمة مختلف الجهات

في كل مناطق المحافظة الجنوبية،

الوعي وإبراز متطلبات السالمة في

األمنيـــة والمجتمعية لما لها من دور

فـــي اتخـــاذ التدابيـــر الوقائيـــة التي

وذلك في سبيل التصدي للجائحة.

دعوة الجميع لاللتزام باإلجراءات االحترازية في العيد

محمــد بــن عبــداهلل :اتخــذوا التدابيــر الوقائيــة حتــى فــي المنــزل الواحــد

المنامة  -بنا

رفــع رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة أســمى آيــات التهاني
والتبريكات إلى مقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،وإلى رئيس الوزراء صاحب
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة ،وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،بمناسبة قرب حلول عيد األضحى المبارك ،داعيا

البحرين تنجح في التصدي للجائحة

هللا ســبحانه أن يعيد هذه المناســبة على مملكة البحرين ملكا وحكومة وشــعبا ،بمزيد من النماء في ظل قيادة
جاللــة الملــك ،وأن يعيــد هذه المناســبة الســعيدة علــى األمتين العربية واإلســالمية باليمن والمســرات وأن ينعم
العالم بأسره بالصحة والسالم.

المنامة  -وزارة الصحة

قامت وزيـــرة الصحة فائقة الصالح

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

األضحى المبارك بزيـــارات ميدانية

آل خليفـــة علـــى متابعـــة ســـموهما

صباح أمـــس وبمناســـبة حلول عيد

لعـــدد مـــن مراكـــز الفحـــص والعـــزل

والعـــالج حيـــث تـــم خاللهـــا تفقـــد
مهام ســـير العمل وجودة الخدمات
المقدمـــة في ظل الجهـــود الوطنية

المبذولـــة للتصدي لجائحـــة كورونا

كوفيد .19

الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد

المتواصلة لمجمل الجهود المبذولة
لفريـــق البحرين في مهـــام التصدي

لهذه الجائحة والتغلـــب عليها بإذن

هللا بفضـــل تكاتـــف وتعـــاون أفـــراد
المجتمع البحريني.

وشـــددت علـــى أن نجـــاح مملكـــة

وثمنـــت الوزيـــرة الدعـــم المتواصل

البحريـــن

الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل
ً
رافعة كل الشـــكر واالمتنان
خليفة،

اإلمكانيـــات والخطـــط االســـتباقية

التـــي تم وضعهـــا وتطبيقها بجدارة

الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان

ومتكاملـــة ســـاهمت بشـــكل كبيـــر

مـــن لـــدن عاهـــل البـــالد صاحـــب

إلى رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو
ال خليفـــة ،وإلـــى ولـــي العهـــد نائب
القائـــد األعلى النائـــب األول لرئيس

فـــي

التصـــدي

إلـــى

الجائحـــة جـــاء بفضـــل مســـتوى

وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى

للصحـــة رئيس الفريـــق الوطني
للتصـــدي

الطبـــي

لفيـــروس

كورونـــا (كوفيـــد )-19أهميـــة

التـــزام المواطنيـــن والمقيميـــن
االحترازيـــة

باإلجـــراءات

والتدابيـــر الوقائيـــة خـــالل عيد

األضحى المبارك لتجنب ارتفاع
الحـــاالت كمـــا حـــدث بعـــد عيـــد
الفطـــر ،منوهً ـــا إلـــى أن مواصلة

االلتـــزام بعـــزم بـــكل التعليمـــات

والضوابـــط المعلنـــة من الجهات
الرســـمية يســـهم فـــي دعـــم مـــا

قامـــت بـــه مملكـــة البحريـــن من
ً
ً
كبيرا
شـــوطا
جهـــود قطعـــت بها
فـــي التصـــدي للفيـــروس والحد

مـــن آثـــاره علـــى الحيـــاة العامة

وفق أسس مدروسة.

إطـــار المنـــزل الواحـــد ،واتخـــاذ

التدابيـــر الوقائيـــة حتـــى فـــي
ً
خصوصا
إطـــار المنـــزل الواحـــد

الشيخ محمد بن عبدالله

أمراض وظـــروف صحية كامنة

الطبيـــة والصحيـــة ،وبمســـتوى

لكبـــار الســـن ومـــن يعانـــون مـــن

إن التـــزام الفـــرد بـــدوره
وقـــال ّ
المســـؤول تجاه نفســـه وأســـرته

األدنى وااللتزام بمعايير التباعد

لكافـــة

الكمامـــات عنـــد مقابلـــة هـــؤالء

ومجتمعـــه ووطنـــه هـــو الطريق
والمكمـــل

الصحيـــح

الجهـــود لتجاوز هـــذه الجائحة،

وندعو األسر البحرينية الكريمة
وجميـــع المقيمين إلـــى االمتناع
عـــن التجمعـــات العائليـــة خارج

وتقليـــل المخالطـــة إلـــى الحـــد

االجتماعـــي وأهميـــة ارتـــداء
األشـــخاص أو عنـــد الخروج من

المنزل للضرورة.
ونـــوه

بالجهـــود

الوطنيـــة

المخلصة المقدمـــة من الطواقم

التعـــاون والتنســـيق المشـــترك
والجهـــد المبـــذول بيـــن مختلف

الجهـــات

المعنيـــة

بمملكـــة

البحرين وفـــق توصيات منظمة
الصحـــة العالميـــة بهـــدف تنفيذ

وتطبيق اإلجراءات االحترازية
والتدابيـــر الوقائيـــة للحـــد مـــن

انتشار الفيروس.

عاليـــة وبجهـــود مجتمعيـــة حثيثـــة
فـــي الحد من انتشـــار الفيروس في

مملكة البحرين.

 15666مخالفة كمامة منذ سريان القرار

“الداخليــة” :أكثــر مــن  4آالف إجــراء بحــق تجمعــات تفــوق  5أشــخاص

المنامة  -وزارة الداخلية

أكد مســـاعد رئيـــس األمن العام

لشـــؤون العمليـــات والتدريـــب

العميـــد الركـــن الشـــيخ حمـــد بن
محمـــد آل خليفة مواصلة تنفيذ
تعليمـــات رئاســـة األمـــن العـــام

فيمـــا يتعلق باتخـــاذ اإلجراءات
القانونيـــة الهادفـــة إلـــى تعزيـــز

االلتـــزام باإلجراءات االحترازية

تطبيق “معا” وفق أعلى المعايير االحترازية

كورونا ،مشـــيرا في هـــذا الصدد

ترأس محافـــظ محافظة العاصمة

المستقبلية للمدارس بالتعاون مع

عـــدم ارتـــداء كمامـــة الوجه في

واإلدمـــان (معً ا) الشـــيخ هشـــام بن

تطبيـــق البرنامج فيهـــا وفق أعلى

إلـــى تســـجيل  15666مخالفـــة

المنامة  -وزارة الداخلية

رئيـــس لجنـــة مكافحـــة العنـــف

عبدالرحمـــن آل خليفـــة االجتمـــاع
الخامـــس للجنـــة ،الـــذي عقـــد عـــن

بعـــد عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئي

بمشـــاركة أعضـــاء اللجنـــة مـــن

الجهات المعنية ،إذ تقدم المحافظ

بالشكر الجزيل إلى وزير الداخلية
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن عبد
هللا آل خليفـــة لدعمـــه المتواصـــل
لبرنامـــج (معً ـــا) ،وتوجيهاتـــه التي

تصب في تطوير وتعميم البرنامج
على جميع مدارس المملكة .ونقل
المحافـــظ تهنئـــة وزيـــر الداخليـــة

للقائميـــن علـــى البرنامج بمناســـبة

الفـــوز بجائـــزة األميـــر نايف لألمن
العربـــي عن فئـــة البرامـــج األمنية

الرائدة.

وزارة التربية والتعليم لبحث آلية

المعايير االحترازية التي تتماشى
مع اإلجـــراءات المعتمدة لتحقيق
ســـنة دراســـية آمنـــة للجميـــع ،في

ظل الظروف االســـتثنائية الراهنة
لجائحة (كوفيد .)19 -

وناقشـــت اللجنـــة أثنـــاء االجتماع

عـــددًا مـــن الموضوعـــات المدرجة
علـــى

جـــدول

األعمـــال،

إذ

اســـتعرضت أبرز توصيـــات اللجنة
الوطنيـــة لمكافحـــة المخـــدرات،

واحصـــاءات مجمـــوع المـــدارس

التـــي طبق فيها برنامـــج (معً ا) في
العـــام الدراســـي 2020 - 2019
وأعـــداد الطلبـــة المســـتفيدين،
واطلـــع أعضـــاء اللجنـــة علـــى أبرز

المســـتجدات التي حققهـــا برنامج

ووجـــه رئيـــس اللجنـــة أثنـــاء

معً ـــا علـــى المســـتوى الدولـــي مـــن

الوصفيـــة لبرنامـــج معً ـــا وبحـــث

لألمـــن العربـــي عـــن فئـــة البرامـــج

االجتمـــاع إلـــى تطوير الدراســـات
آليـــات جديـــدة لتنفيذ الدراســـات
بالتعـــاون مـــع جامعـــة البحريـــن،

وإضافتهـــا إلـــى المكتبـــة البحثيـــة
للبرنامـــج بحيـــث تعكـــس هـــذه

الدراســـات ديناميكيـــة البرنامـــج،
ووجـــه إلـــى حصـــر االحتياجـــات

للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس

خـــالل الفـــوز بجائزة األميـــر نايف

األمنية الرائـــدة ،إضافة إلى تعزيز
التعـــاون مـــع المنظمـــة الدوليـــة

لمكافحة العنف واإلدمان ()DARE
بالواليـــات المتحـــدة األميركيـــة،

ومـــا تم اعتماده خـــالل زيارة وفد

العامـــة

والمحـــالت

األماكـــن

باهتمـــام

المواطنيـــن

التجاريـــة وذلك منـــذ بدأ تطبيق
القرار.
ونـــوه

والمقيمين ودورهم في احتواء
ومنـــع انتشـــار فيـــروس كورونـــا
األمـــر الذي يجســـد أســـمى صور

التعاضـــد والتعـــاون المجتمعي،
فالوعـــي باإلجـــراءات الوقائيـــة

هو أفضل داعم للجهود الوطنية
التـــي تبذلهـــا المملكـــة للحـــد من

انتشـــار هـــذا الفيـــروس ،مؤكـــدا
اهتمـــام وزارة الداخليـــة بدعـــم

هـــذه الجهـــود وتســـخير كافـــة
إمكانياتهـــا إلنجـــاح الخطـــط

والبرامـــج الموضوعـــة لمواجهة
الجائحـــة ،مـــع التشـــديد علـــى
مخالفـــة غيـــر الملتزميـــن بهـــذه

اإلجراءات.

وأشار مساعد رئيس األمن العام
لشـــئون العمليـــات والتدريـــب

إلـــى أن مجمـــوع مخالفات عدم

االلتـــزام بلبـــس كمامـــة الوجـــه
فـــي األماكـــن العامـــة والمحالت
التجاريـــة

التـــي

رصدتهـــا

المديريـــات واإلدارات األمنيـــة

فـــي محافظـــات المملكـــة بلغـــت

 15666مخالفـــة ،موضحـــا أن
مديريـــة

شـــرطة

المحافظـــة

الشـــمالية اتخـــذت  1082إجراء
لمنـــع التجمعـــات التـــي تفـــوق
 5أشـــخاص ،وســـجلت 3513

مخالفـــة عـــدم التـــزام بارتـــداء

كمامة الوجه ،فيما قامت بـــ 307
حمـــالت توعويـــة للوقايـــة مـــن

فيـــروس كورونـــا ،باإلضافة إلى

تسيير الدوريات األمنية لتوعية
مرتـــادي الســـواحل واألســـواق

والمتنزهـــات

وتزويدهـــم

بمطويات توعوية بعدة لغات.

وذكر أن مديرية شرطة محافظة
العاصمـــة اتخـــذت  287إجـــراء
للحفاظ على التباعد االجتماعي

في محافظة العاصمة ،وسجلت
 2782مخالفـــة عدم لبس كمامة

الوجـــه ،كمـــا قامـــت بتوزيـــع
 4200وجبـــة غذائيـــة علـــى

العمالـــة الوافـــدة ،إضافـــة إلـــى
قيـــام شـــرطة المديريـــة بتوعية

مرتادي السواحل واألسواق من
المواطنيـــن والمقيمين بالتدابير

االحترازية والوقائية.

وأوضـــح أن مديريـــة شـــرطة
محافظة المحـــرق قامت باتخاذ

 1032إجـــراء للحفـــاظ علـــى

التباعـــد االجتماعـــي ،و 4133
مخالفـــة لعـــدم ارتـــداء كمامـــة

الوجـــه ،كمـــا نفـــذت المديريـــة
حمـــالت توعويـــة للمواطنيـــن

والمقيميـــن والعمالـــة الوافـــدة
بشـــكل خاص ،هذا باإلضافة إلى

رصـــد المحـــالت المخالفـــة لقرار
اإلغالق.

وأشار مساعد رئيس األمن العام
لشئون العمليات والتدريب ،إلى
أن مديريـــة المحافظة الجنوبية

قامت باتخاذ إجراءاتها للحفاظ
علـــى التباعـــد االجتماعـــي فـــي

كافـــة مناطـــق المحافظـــة الـــذي
بلـــغ  2184إجـــراء ،وســـجلت

 2299مخالفـــة عدم لبس كمامة

الوجـــه فـــي األماكـــن العامـــة،
كمـــا قامـــت بحمـــالت توعويـــة

لنشـــر ثقافة التباعـــد االجتماعي

وذلـــك بالتعـــاون مـــع المحافظة
الجنوبيـــة ،باإلضافة إلى مرافقة

اإلدارة العامـــة للدفـــاع المدنـــي
لتطهير المبانـــي ،وإجراء عملية

حصر مساكن العمالة المخالفة.

ونـــوه إلـــى أن غرفـــة العمليـــات
الرئيســـية

بـــإدارة

العمليـــات

برئاســـة األمـــن العـــام تلقـــت

 10856بالغـــا متعلقـــا بفيـــروس

كورونـــا ،كمـــا ضبطـــت دوريـــات
إدارة العمليـــات  2842مخالفـــة
عدم االلتزام بلبس كمامة الوجه

فـــي األماكـــن العامـــة والمحالت
التجاريـــة ،وقامت بــــــــ 66إجراء
للحفاظ على التباعد االجتماعي

للمجموعـــات التـــي تفـــوق 5

أشـــخاص ،باإلضافة إلى مرافقة

دوريـــات

اإلدارة

للعيـــادات

المتنقلـــة ومركبـــات الفحـــص

العشوائي وسيارات اإلسعاف

وأضـــاف أن اإلدارة العامة ألمن

المنافذ سجلت  97مخالفة عدم

ارتـــداء كمامة الوجه ،كما قامت
بــــــــ  84مهمة لتســـهيل إجراءات

إجـــالء المواطنيـــن والمقيميـــن
مـــن الخـــارج والبالـــغ عددهـــم

 7545مســـافرا .فيمـــا قامـــت

بــــــ 132مهمة لتســـهيل إجراءات
إجـــالء رعايا الـــدول األخرى من
مملكـــة البحريـــن البالـــغ عددهم

 11470مســـافرا وذلـــك منـــذ 7

ابريل الماضـــي ولغاية  18يوليو
الجاري ،إضافة إلى تأمين عملية
فحـــص  53926مســـافرا قادمـــا

مـــن الخارج وذلـــك منذ  5فبراير

الماضي لغاية  18يوليو الجاري.

المنظمة لمملكة البحرين.

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

اإلثنين

 27يوليو 2020
محمد بن عبدهللا :اتخذوا التدابير الوقائية حتى في المنزل الواحد
البالد

4

العدد
4304
الرابط اإللكتروني http://albiladpress.com/newspaper/4304/659173.html
http://albiladpress.com/newspaper/4304/659171.html
http://albiladpress.com/newspaper/4304/659174.html

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الفرد هو من بيده مفتاح انحسار وباء كورونا
طبيعـــة المرحلـــة التـــي يمر بهـــا مجتمعنا تتطلـــب المزيد مـــن الوعي

والخـــروج لغير الضرورة ،وأهمية ارتداء الكمامات ،وااللتزام بمعايير

سببا في ازدياد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا خالل أيام عيد الفطر

التعقيدات على أساس أنها تحد من الحرية الشخصية وتعكر صفاء

وتعميـــق مفاهيم التباعد االجتماعـــي وتصحيح األوضاع التي كانت

الماضـــي ،وكما أكد وكيل وزارة الصحـــة د .وليد المانع قبل أيام على
“ضـــرورة المواصلـــة بعزم ،خصوصـــا أننا مقبلون علـــى عيد األضحى

التباعـــد االجتماعي ،نراهم يضعـــون حول تلك اإلجراءات الكثير من
الجـــو حـــول “لمة العائلـــة” ،ويـــرون أن كســـر اإلشـــارات الضوئية في

مناسبة األعياد يختلف عن بقية األيام ،وهؤالء هم سبب ازدياد عدد

المبـــارك ونعـــول علـــى الجميع فـــي االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازية
ً
مذكرا
كـــي ال نشـــهد ازديادًا في الحاالت كمـــا حدث بعد عيـــد الفطر،

إلى مزيد من التفصيل والتأكيد.

فـــي أواخر شـــهر رمضـــان وأيام العيد ،ونشـــدد على عـــدم تكرار ذلك

الدولة والفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا ،إنما البد أن تكون

بـــأن ارتفـــاع الحـــاالت بعد عيد الفطـــر المبارك كان بســـبب التجمعات

لمصلحة الجميع”.

المصابيـــن بكورونا وهذه المعادلة تبدو للكثيرين واضحة وال تحتاج

هنـــاك مســـؤولية وطنية ومؤازرة ومظافـــرة التوجيهات الصادرة من

لألســـف هناك بعـــض الناس صفاتهـــم وطبيعتهم ومســـتوى تفكيرهم

المسؤولية كارثة في حياتهم ،فال التزام وال حس وطني ،ويختارون

بـــر األمـــان وعدم الضغط علـــى الجهات الرســـمية التـــي فعلت كل ما

الشـــيء الـــذي يرضيهم ويالئـــم ظروفهـــم ،فعندما تدعـــو الدولة إلى

االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة واالمتناع عن التجمعـــات العائلية

للتواصل17111483 :

إن هـــذا الوجـــه البشـــع مـــن أوجـــه االســـتهتار ال يمكـــن أن تتصدى له

الدولة ،وااللتزام بكل ما تحمله الكلمة من معنى ،فالفرد هو من بيده

يجعلهم مســـتطردين في شـــرخ األنظمة والقوانين ،ويعتبرون تحمل

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
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بوسعها للسيطرة على الوباء ،لكن الورق الذي على الطاولة اليوم هو
ورق المواطن بوعيه وبصيرته.

عطا الشعراوي

Ata2928@gmail.com

أخيرا ...بيل غيتس يرد
رغـــم أنـــه مـــن أكثر األســـماء التـــي ارتبطـــت بجائحـــة كورونا وأبرز األشـــخاص

إثـــارة للجـــدل ،إال أن المليارديـــر األميركـــي ،بيـــل غيتـــس ،مؤســـس مجموعـــة
“مايكروســـوفت” ،انتظـــر نحـــو ســـتة شـــهور حتى ظهـــر مؤخرا فقط ليـــرد على

االتهامات التي وجهت له بأنه هو الذي يقف وراء هذا الفيروس المتســـبب في
تلك الجائحة التي تهدد البشرية كلها تهديدًا جسيمً ا ،وأنه يريد التخلص من 15

بالمئة من السكان تحت ستار تلقيحهم.

ففي مقابلة أجرتها معه قناة “سي إن إن” األميركية ،وصف بيل غيتس االتهامات
بأنها مزيج سيئ يتكون من جائحة وشبكات تواصل اجتماعي وأناس يبحثون
ً
موضحا أنه يقوم بعمل خيري ،قائال “قدمت مؤسستنا
مبســـطة،
عن تفســـيرات ّ

الخيريـــة “بيـــل ومليندا غيتس” مبالغ مالية أكثر من أية مجموعة أخرى لشـــراء

اللقاحات بهدف إنقاذ األرواح” ،معبرًا عن ثقته بأن الناس ستعرف الحقيقة وأن
نظريات المؤامرة هذه ستتبدد.

ســـبب الربـــط بين بيل غيتـــس وفيروس كورونا هو ما أدلـــى به غيتس في عام
 ،2015أثناء محاضرة له بفانكوفر ،حيث حذر من خطر فيروس ما قادم ومهدد
للبشـــرية ،قائال للحضور “لو تســـبب شيء في مقتل عشـــرة ماليين شخص في
العقـــود القليلـــة القادمـــة ،فمـــن المرجـــح أن يكون ذلك فيروســـا شـــديد العدوى
وليس حربا”.

وبعـــد نحو خمس ســـنوات ،تذكر مئات اآلالف هـــذا التحذير الذي أطلقه غيتس

وبدأت االتهامات توجه إليه بأنه المســـؤول عن ظهور وانتشـــار فيروس كورونا
المســـتجد ألهـــداف عديـــدة منهـــا التخلـــص مـــن نحو  % 15مـــن ســـكان العالم،

وجعل التلقيح ضد األمراض إلزاميً ا ،واستخدام لقاح كوفيد  19لزراعة شرائح
إلكترونية تحت جلد الناس.

» الحقيقة أن هناك قسما آخر يرى في غيتس إنسانا نبيال وفاعل خير ،حيث
Mohamed.salman
@albiladpress.com

محمد الحلِّي

خصص موازنة قدرها  250مليون دوالر لدعم مكافحة فيروس كورونا

المستجد ،واستثمرت مؤسسته مليارات الدوالرات منذ  20عاما في تطوير
األنظمة الصحية في دول فقيرة ،مؤكدين أن االتهامات التي توجه إليه
سببها ثراؤه وشهرته ،إضافة إلى الحالة النفسية السيئة التي يمر بها

الناس جراء الجائحة وتداعياتها.

البناء على اإلنجازات
عندمـــا نتحـــدث عـــن فتـــرة التعلـــم عـــن بعـــد ،فذلك يعنـــي أننا نخـــوض في

الجائحة ،وتجاوزت نسبة الطلبة الذين استخدموها  ،% 90وأكثر من 470

والتعليـــم فـــي ظل جائحـــة كورونا وتوقف الدراســـة ،وهنا البـــد لنا أن نذكر

أنشـــطة وتطبيقات وحلقات نقاش ودروس وإثراءات ،فيحق لنا أن نباهي

التخطيط االستراتيجي والمبادرات واإلنجازات التي حققتها وزارة التربية

المتابعـــة المســـتمرة مـــن األخ العزيـــز الدكتـــور ماجد بن علـــي النعيمي الذي
كان حاضـــرا فـــي كل مفصل من مفاصـــل هذه المرحلة ،وأذكـــر هنا مواكبته
مـــع قيادات الوزارة بث الحصص المتلفـــزة على قناة البحرين والتي أثبتت
فعاليتهـــا فـــي ظل الجائحة بنســـب كبيرة من المتابعة واالســـتفادة من قبل

أبنائنـــا الطلبـــة ،باإلضافـــة إلـــى تدشـــين الحصـــص والـــدروس المركزية في
الصفـــوف االفتراضية في برنامـــج “ ”Teamsوالتـــي كان فيها الطالب على

اتصال مباشـــر بمعلميهم بتلقي الدروس واألسئلة واإلجابة عليها ،وتدشين
 14قناة تعليمية على “اليوتيوب” ،وغيرها من اإلنجازات.

عندمـــا تستنســـخ دول شـــقيقة مشـــروع “البوابـــة التعليميـــة” التـــي ربطـــت

مـــدارس البحريـــن كافـــة بطلبتهـــا وأولياء أمورهم بشـــكل مباشـــر في فترة

ألف مســـتخدم خالل شـــهر واحد ،حيث وفرت المواد الرقمية المتنوعة من
بهذه المشـــاريع الضخمة التـــي وظفت التكنولوجيا والتمكين الرقمي لنشـــر

د .جاسم المحاري

jasim.almahari @hotmail.com

العلم والمعرفة.

لقـــد أثبتـــت فتـــرة التعلـــم عـــن بُعـــد أن وزارة التربيـــة والتعليـــم بقياداتهـــا

وإداراتهـــا ومعلميها على اســـتعداد وجاهزية للتكيف مـــع أية أوضاع يمكن
أن تطـــرأ فـــي هذا الظـــرف االســـتثنائي الذي يعيشـــه العالم ،وليـــس تجهيز
استوديو مخصص لتصوير الحصص التعليمية المتلفزة بمقر مدرسة وادي

الســـيل االبتدائيـــة اإلعداديـــة للبنيـــن لتعزيز الخدمـــات التعليميـــة المقدمة
للطلبة وتنويع مصادرها واســـتمرار التصوير خالل العطلة الصيفية لتغطية

مقررات ودروس الفصل القادم ،إال دليل على تحويل التحديات إلى قصص

نجاح ستتناقلها األجيال القادمة.

ٌ
سوق ومرفأ
بين “جنوسان وباربار”...
ّ
الهبـــة اإللهية على طبيعـــة بالدنا ُ
“الجزُ ريـــة” بتعدّد الواجهـــات البحرية
تجلـــت ِ
ً
نســـبيا ،فـــي تنـــوّ ع الحيـــاة البحريـــة ،والتي أســـهم فيها قطـــاع صيد
المُ تاحـــة

ّ
المحلي اإلجمالي بعد تراجعه الكبير؛ لعلة
األســـماك بنســـبة ( )% 0.3من الناتج
ّ
توجه الســـكان للعمل في قطاعات أخرى بعـــد الطفرة النفطية والصناعية ،إلى

جانب عوامل أخرى أبرزها تزايد عمليات الردم والدفان بعد التوســـع العمراني
الـــذي طـــال العديد من المناطق الســـاحلية .وهـــذا بعد أنْ كان الســـواد األعظم
مـــن أبنـــاء البحرين قد مـــارس – حتى عهد قريب  -مهنة صيد األســـماك ،حتى
اشـــتهرت العديد من المناطق كمدينة الح ّد والدّير وقرى جزيرة سترة والبديع
وجنوسان وباربار وغيرها بالحرفية في هذه المهنة التي ّ
شكل البحر بخيراته

غدير الطيار

مملكة األمان والقرارات الحكيمة
حقيقة نحن ننعم بنعم كثيرة ،ومن أهم النعم نعمة اإلســـالم ووجود

بدأهـــا الملك عبدالعزيز عام 1344هـ (1925م) بتوطين مصنع كســـوة

أفئدة المسلمين ،ومحط أنظار العالم ،كانت ومازالت تحكم بالشريعة

وكان لـــه األثـــر الكبير على العالـــم العربي واإلســـالمي ،وتوالى حكام

قبلة للمســـلمين في مكة المكرمة ،فبالدنا هي بالد اإلســـالم ،ومهوى

اإلســـالمية وهـــي قائمة علـــى األصليـــن العظيمين :كتاب هللا وســـنة
رســـوله ،ويكفينـــا مـــن هذه النعـــم وجـــود الحرمين الشـــريفين،حيث

تهـــوي إليـــه الناس من كل بقـــاع العالم من أجل الحـــج والعمرة بأكثر
من مليوني حاج في كل عام.

الكعبة المشرفة في مكة المكرمة.

المملكة في التوسعة للحرمين إيمانا منهم بعظم المكان والزمان في
نفوس المسلمين ،جهود بارزة ُترى ُ
وتشاهد من قبل الجميع ويسجلها
التاريـــخ لألجيـــال ،ال أقـــول هـــذا مـــن فراغ ،إنمـــا من دالئـــل واضحة
مبنية على أســـس والتاريخ يســـجل ذلك ،حقيقة ســـبب ما أقوله هو

وهنـــا نريد القول إن المملكة العربية الســـعودية كانت ومازالت ومنذ

مـــا أصاب العالم من تفشـــي فيـــروس كورونا الذي جعـــل العالم يقف

والمعتمرين وتسخر طاقاتها من أجل إتمام شعائرهم بكل دقة وأمن

وما نراه هو جهود حكومة المملكة العربية الســـعودية ووقوفها أمام

عهود الملوك السابقين تعمل بكل جد واجتهاد في استقبال الحجاج
وأمـــان ،ولم تدخر جهدا في خدمتهـــم على الصعيد الداخلي ،وتعمل
بكل قطاعات الدولة وتسخرها من أجل نجاح الحج ورجوع الحجاج

إلـــى بالدهم وقد أدوا شـــعائرهم بكل طمأنينـــة ،وعملت المملكة على
توســـعة الحرمين الشـــريفين منـــذ العهود األولى لملوكهـــا ،وال تخفى
علـــى الجميـــع تلـــك التوســـعة للحـــرم الشـــريف التـــي بالفعـــل أذهلت

الجميـــع ،فمملكة الخير مســـتمرة فـــي نهجها ،وهذا ليـــس غريبا على

ملوك بالدنا ،فقد اهتم ملوكنا منذ عهد المؤســـس الملك عبدالعزيز -
طيَّ ب هللا ثراه  -بخدمة الحرمين والقيام على الرعاية والتوسعةِ ،إ ْذ

حائـــرا أمامـــه ،حيث انهارت دول العالم وهي ترى تفشـــيه في دولها،

التحديـــات الكبيرة لتفشـــي جائحـــة كورونا ،حيث كانـــت مملكة العز

والسالم سباقة في كل ما من شأنه رفعة المسلمين والحرص عليهم،
وجعلت صحة اإلنســـان أوال وأخيرا ،فجاء قرار وزارة الحج والعمرة
فـــي المملكة فـــي بيان أصدرتـــه لوكالة األنباء الســـعودية ،حبث قال
البيـــان إنـــه تقرر إقامة حـــج هذا العام 1441هـ بأعـــداد محدودة جدًا

للراغبين في أداء مناســـك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين
داخل المملكة.

“ ...المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

ً
ً
ً
ً
مهما لتشـــكيل تركيبتهم
وموردا
مؤثـــرا في صياغة واقعهم االجتماعي،
رافـــدا
االجتماعيـــة التـــي أفـــرزت كمّ ًا هائالً من الفنـــون في موروثنـــا الديني ومأثورنا

الشعبي.

ّ
تولـــدت العالقـــة بين اإلنســـان البحريني وزرقـــة البحر كربـــاط الطفل في رحم
أمـــه ،فهـــو مانح حوى الخيرات والمنافـــع في جوف مياهه ،هـــذه العالقة َبد ْ
َت
ً
ً
حصرا  -بين أهالي قريتي “باربار وجنوسان” الوادعتين إلى
متجلية – مثاالً ال

الشـــمال الغربي من البحرين على امتداد مياه الخليج ُ
الل ّجية ورمال الشـــطآن

الفضية ،التي أسلفتها بين رجاالتها وشائج القربى والتزاوج ،وعالقات النّسب

والمصاهرة ،وصالت األخوة في الدراسة والتزاور ،وروابط الزمالة في الحرف
ً
ً
ً
رجمَ ت في
ألفـــة
وودادا وأفاضتها
واألعمـــال؛ حتى أشـــاعتها ود ًّا
وائتالفا ،قد ُت ِ

يشح
صورةٍ مكتملة األركان عنوانها البقاء في فلك “رزق البح ِر الواسع الذي ال
ّ
ّ
يجف” بعد أنْ فرض بعنفوانه على كلّ ما يحويه من عناصر الوفرة والثراء
وال
تحـــت قِيعان مياهه ،وبين تالطم أمواجه التي تجســـدت فيها عالقة العاشـــق

ّ
وغصة المشتاق.
الولهان بما تحمله من تنهدات الحنين

»

نافلة:

ُ
عراقـــة المشـــتركات بين أهالـــي قريتي “باربـــار وجنوســـان” ،وارتباطهم بزرقة

البحر منذ أمد ،بعد أنْ رّوضوا فيها مهابته بســـمّ ر ســـواعدهم حتى صيّ روا هذا
ً
االرتبـــاط بـــه بين تحـــ ّد ومصلحة؛ قـــد بَا َن ْ
وضوحا في تحقيـــق آمالهم
ت أكثـــر

المعقودة بإحياء مشـــروعي “سوق جنوسان لألســـماك” و”مرفأ باربار وساحله”
ً
ً
متعاظما في التسويق والترويح
رواجا
اللذين سيعكســـان – دون أدنى شـــك –
بين األهالي والقرى المجاورة.
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