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

التاريخ: 26  أكتوبر 2020 

  اليوم:  االثنني



 ∫hó``d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  ¢ù∏ée  ∫hO  á`̀«`̀dÉ`̀e  AGQRh  ¢`̀û`̀bÉ`̀f
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’Gh  äGóéà°ùªdG  ôNBG  á«Hô©dG  è«∏îdG
 Oƒ¡édGh  ¢ù∏éªdG  ∫hO  É¡JòØf  »àdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  ádhòÑªdG
 äGOÉ°üàbG  ºYOh  »dÉªdG  QGô≤à°S’G  õjõ©J  πÑ°S  ÖfÉL  ≈dEG
 ºJ Éªc ,áægGôdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX »a ¢ù∏éªdG ∫hO
 Ée  ≈dEG  ∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG  πª©dG  õjõ©J  ájDhQ  ¢VGô©à°SG
 ™jQÉ°ûªdG ò«ØæJ ≈∏Y õ«côàdG ∫ÓN øe ∂dPh ,áëFÉédG ó©H
 ™jƒæàdGh  á«£ØædG  ô«Z  äGOGô``̀jE’G  õjõ©Jh  á`̀jƒ`̀dhC’G  äGP
 ájQÉªãà°S’Gh  ájQÉéàdG  äÉ`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  º``̀YOh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G

.¢ù∏éªdG ∫hO ø«H áªFÉ≤dG
 ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ácQÉ°ûe  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 ´ÉªàL’G  »`̀a  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô``jRh  áØ«∏N
 ¢ù∏éªd  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  »dÉªdG  ¿hÉ©àdG  áæé∏d  (112)````̀dG
 AGQRƒd ∑ôà°ûªdG ´ÉªàL’Gh ,á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG

 ∫hóH ájõcôªdG ∑ƒæÑdGh ó≤ædG äÉ°ù°SDƒe »¶aÉëeh á«dÉªdG
 Gó≤Y øjò∏dG  ,»dhódG ó≤ædG  ¥hóæ°U ΩÉY ôjóe ™e ¢ù∏éªdG

.»FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY ¢ùeCG
 …ò`̀dG  ∑ôà°ûªdG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  øª°†J  iô```̀NCG  á`̀¡`̀L  ø`̀e
 ∑ƒæÑdGh  ó≤ædG  äÉ°ù°SDƒe  »¶aÉëeh  á«dÉªdG  AGQRh  ™ªL
 ábQh ¢VôY »dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U ΩÉY ôjóe ™e ájõcôªdG
 äÉjóëJh ájOÉ°üàb’G ¥ÉaB’G ∫ƒM ¥hóæ°üdG πÑb øe πªY
 QhÉëªdG âæª°†J »àdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a äÉ°SÉ«°ùdG
 QÉ©°SCG ¢VÉØîfGh ÉfhQƒc áëFÉL äGô«KCÉJ »gh ,á«°ù«FôdG
 á«ë°üdG  ô«HGóàdG  á∏°UGƒe  »a  áægGôdG  ájƒdhC’Gh  §ØædG
 ó©H Ée ¢ù∏éªdG ∫hO QGôªà°SGh áëFÉédG AGƒàM’ áeRÓdG
 ø«jóªdG  ≈∏Y  á«∏μ«¡dGh  á«dÉªdG  äÉMÓ°UE’G  »a  áëFÉédG
 ƒªædGh  á«dÉªdG  áeGóà°S’G  õjõ©àd  πjƒ£dGh  §°SƒàªdG

.πeÉ°ûdG
 (3¢U π«°UÉØàdG)

 ∫ƒ`̀«`̀î`̀dG OGô`̀ «`̀ à`̀ °`̀ SÉ`̀ H ìÉ`̀ ª`̀ °`̀ ù`̀ dG
äGQÉ```````̀eE’Gh ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG ø`̀ «`̀ H

 ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ó`̀cCG
 ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH
 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G ∫É``ª``YCÓ``d ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 äÉbÓ©dG  ¿CG  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°Th
 á`̀ dhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ````̀eE’G
 áàHÉK  ≈£îH  ô«°ùJ  á≤«≤°ûdG
 »a  ôªà°ùªdG  ôjƒ£àdG  ƒëf
 Gô«°ûe  ,ä’É`̀é`̀ª`̀ dG  ∞∏àîe
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  ¿CG  ≈`̀ dEG
 ô«ÑμdG  √RGõ`̀à`̀YG  É`̀ª`̀FGO  ó`̀cDƒ`̀j
 á«îjQÉàdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ≥ª©H
 á≤«KƒdG  á`̀jƒ`̀NC’G  §`̀HGhô`̀dGh
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ø``̀«``̀H ™``̀ª``̀é``̀J »```̀à```̀dG
 äGQÉ````̀eE’G á````dhOh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 π°Uh  É`̀eh  IóëàªdG  á«Hô©dG
 ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dGh ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG ¬``̀«``̀dEG
 Ωó≤àe  iƒà°ùe  øe  ∑ôà°ûªdG

 ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdG äÉ©∏£J »Ñ∏j Ée πc ≥«≤ëàd äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y
 ≈¶ëJ »àdG  á«°VÉjôdGh  á«HÉÑ°ûdG  ÖfGƒédG  É¡«a  ÉªH  ,ä’ÉéªdG  πc  »a

.áëLÉædG ÜQÉéà∏d ∫OÉÑJh …ƒb §HGôàH
 ¥ÉØJ’G  ∑QÉÑf{  :áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ±É°VCGh
 ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe »a π«îdG ¿hDƒ°T ájÉYQ áÄ«g IQGOEG  ¢ù∏ée ø«H
 øe  ∫ƒ«îdG  OGô«à°SÉH  ìÉª°ùdÉH  »°VÉ≤dG  ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G
 äÉ≤HÉ°ùªdG »a ácQÉ°ûªdG ¢Vô¨d IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ≈dEG øjôëÑdG
 øjó∏ÑdG ø«H ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG Iƒb ócDƒj …òdG ôeC’G ,á«∏ëªdG

.zIQó≤dGh π«îdG äÉbÉÑ°S ∫Éée »a ø«≤«≤°ûdG
(2¢U π«°UÉØàdG)

 øeC’Gh ´ÉaódG Iƒb äGOQƒà°ùe AÉØYEG
á``«côªédG  Ωƒ``°SôdG  ø``e  »``∏NGódG

 
 Ö``MÉ``°``U ø````̀Y Qó```̀ °```̀U
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 »`̀dh  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``̀H
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ó¡©dG
 ºbQ  QGô``̀b  AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏ée
 ¿CÉ°ûH  2020  áæ°ùd  (16)
 ´ÉaO  Iƒb  äGOQƒà°ùe  AÉØYEG
 iƒ`̀b äÉ`̀YÉ`̀£`̀bh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ÖFGô°†dG øe »∏NGódG øeC’G
 AÉL  ,á«côªédG  zΩƒ`̀°`̀Sô`̀dG{

:¬«a
(1) IOÉªdG

 Ö`̀FGô`̀°`̀†`̀dG ø``̀e ≈`̀Ø`̀©`̀ oJ
 á``«``cô``ª``é``dG zΩƒ````̀°````̀Sô````̀dG{
 ´É```̀aO Iƒ````̀b äGOQƒ```à```°```ù```e
 »æWƒdG  ¢SôëdGh  øjôëÑdG
 RÉ¡Lh ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  äGƒ`̀bh
 …CGh  ,»æWƒdG  äGôHÉîªdG

 äGõ«¡éJh  áë∏°SCGh  ô`̀FÉ`̀NP  ø`̀e  ,iô``̀NCG  á«æeCG  hCG  ájôμ°ùY  á¡L
 äÉ¡édG ÉgOQƒà°ùJ iôNCG OGƒe …CGh ,É¡©£bh ájôμ°ùY π≤f §FÉ°Shh

.IQƒcòªdG
(2) IOÉªdG

 Iƒb äGOQƒà°ùe AÉØYEG ¿CÉ°ûH 2004 áæ°ùd (7) ºbQ QGô≤dG ≈¨∏ oj
 zΩƒ°SôdG{ ÖFGô°†dG øe »∏NGódG øeC’G iƒb äÉYÉ£bh øjôëÑdG ´ÉaO

.á«côªédG
(3) IOÉªdG

 øe ¬H πª©jh ,QGô≤dG Gòg ò«ØæJ -¬°üîj Éª«a πc- AGQRƒdG ≈∏Y
.á«ª°SôdG IójôédG »a √ô°ûf ïjQÉJ
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 äGRÉ````éfE’G :∞```°Sƒ``j  ¿É``fó```Y
 â````≤≤ëJ Iõ````«ªàªdG á`«aô``°üªdG
AGQRƒ````dG ¢ù````«FQ º```YO π```°†ØH

 ∞°Sƒj ó`̀ª`̀MCG  ¿É`̀fó`̀Y  ó``̀cCG
 áYƒªéªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 ™`̀bGƒ`̀dG  ¿CG  á«aô°üªdG  á`̀cô`̀Ñ`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »aô°üªdG
 áª«¶Yh Iô«Ñc ìÉéf á°üb πãªj
 »àdG  ôÑ©dGh  ¢`̀ShQó`̀dÉ`̀H  áÄ«∏e
 ô°üæ©dG áªg ƒ∏Yh IAÉØc »μëJ
 IQGOEG  »``̀a  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  …ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 áªî°V  á`̀«`̀aô`̀°`̀ü`̀e  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e
 Qhó``̀dG  »μëJ  Éª∏ãe  ,Ió````̀ FGQh
 ô«aƒJ  »a  øjôëÑdG  ¬àÑ©d  …òdG
 ô«ãμd  á«aô°üªdG  äÓ`̀jƒ`̀ª`̀à`̀dG
 á«eÉædGh  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ∫hó```̀dG  ø`̀e
 á°†¡f »a ÉgQhóH âª¡°SCG  »àdG

.∫hódG √òg ¿GôªYh
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμë∏d á∏°UGƒàªdG Oƒ¡édG ¿CG øq«Hh
 øjôëÑdG  ±ô°üªdh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 πNódG  QOÉ°üe  ™jƒæJ  »a  Iƒ≤H  âª¡°SCG  áHôéàdG  √òg  ¿CG  äó`̀cCG  …õcôªdG
 »aô°üªdG ´É£≤dG áªgÉ°ùe ≠∏ÑJ PEG ,ø««æjôëÑ∏d ∞FÉXƒdG øe ±’B’G OÉéjEGh
 ∞dCG 14 ´É£≤dG Gòg »a πª©jh ,»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG øe %17 ∫OÉ©j Ée
 Ωƒ«dG ÉgQÉμfEG øμªj ’ »àdG á≤«≤ëdG{ :∫Ébh  .¿ƒ«æjôëH º¡æe %66 ∞Xƒe
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ºYO  π°†ØH  ,øjôëÑ∏d  á«aô°üªdG  áHôéàdG  ¿CG  »g
 √òg ™«ªL ¿CG  äócCG  ób ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
 …òdG OhóëeÓdG ºYódG ’ƒd ≥≤ëààd øμJ ºd Iô«ÑμdGh Iõ«ªàªdG äGRÉéfE’G
 É¡H  ≈Øàëj  ¿CG  ≥ëà°ùJ  äGRÉ`̀é`̀fEG  »`̀gh  ,»aô°üªdG  ´É£≤∏d  √ƒª°S  ¬eób
 ôªãà°ùJ  ¿CGh  ,ºdÉ©dG  πμdh á«dÉëdG  ∫É«LCÓd  ≈μëJh É¡«∏Y Aƒ°†dG  §∏°ùjh
 øjôëÑdG  »a  á«aô°üªdG  áYÉæ°ü∏d  á°†¡ædGh  Qƒ£àdG  øe  ójõªdG  ≥«≤ëJ  »a
 ºYóJ ÉgQhóH »àdG  ,äGQÉªãà°S’Gh äÉ°ù°SDƒªdG  øe ójõªdG  ÜÉ£≤à°SG á«¨H

.zø««æjôëÑ∏d πª©dG ¢Uôa ódƒJh áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
(2¢U π«°UÉØàdG)

 ó```jGõ```àJ á`````«°ùfô```ØdG  äÉ```````éàæªdG  á`````©WÉ```≤e äGƒ```````YO
ΩÓ````````°SEÓd á```````Ä«°ùªdG ¿hô``````cÉ`````e äÉ``````ëjô```°üJ ó```````©H

IOƒ```̀©```̀dG á```̀∏```̀MQ CGó```̀ Ñ```̀ J zIQÉ``````̀Hõ``````̀dG{ á`̀ æ`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ S
»``æ``jô``ë``H º```̀ bÉ```̀ W IOÉ```̀ «```̀≤```̀ H ø````̀ Wƒ````̀ dG ≈```````̀ dEG

 øe  (IQÉ`̀Hõ`̀dG)  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áæ«Ø°S  äô`̀ë`̀HCG
 á∏MQ  CGó`̀Ñ`̀à`̀d  IóëàªdG  áμ∏ªªdG  »`̀a  çƒ`̀ª`̀dÉ`̀a  AÉæ«e
 GQhô`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈`̀dEG  É«fÉ£jôH  øe  IQOÉ¨ªdG
 óbh  ,á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hó``̀dG  Å`̀fGƒ`̀e  ø`̀e  Oó©H
 ádÓL  áæ«Ø°S  É¡à≤aGQ  å«M  ™jOƒJ  πØM  É¡d  …ô`̀LCG
 ,á«fÉ£jôÑdG á«ª«∏bE’G √É«ªdG OhóM ≈àM QÉeÉJ áμ∏ªdG
 áæ«Ø°ùdG  Ωƒ≤à°S  øWƒdG  ≈dEG  É¡dƒ°Uh  á∏MQ  ∫ÓNh
 ∫hódG  »a  ájôëÑdG  óYGƒ≤dG  ¢†©Ñd  á«ª°SQ  äGQÉjõH

.á≤«≤°ûdG
 ióMEG (IQÉHõdG) øjôëÑdG áμ∏ªe áæ«Ø°S ôÑà©Jh
 zOPV{ ´ƒf øe IQƒ£ªdGh áãjóëdG ájQhódG øØ°S
 ,á≤jô©dG  zBAE Systems{ácô°T  áYÉæ°U  øe
 É¡d  Éªd  Ió«©ÑdG  á«∏MÉ°ùdG  ájQhódG  ∫ÉªYCÉH  Ωƒ≤à°Sh
 »ah  á∏jƒW  ÉJÉbhCG  AÉ≤ÑdG  ≈∏Y  áeGóà°SGh  IQó`̀b  øe

.ôëÑdG ¢VôY »a ájƒédG ±hô¶dG ∞∏àîe
 øe  (IQÉ`̀Hõ`̀dG)  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áæ«Ø°S  ôëÑJh
 iôL  ¢Sôªàe  »æjôëH  ºbÉ£H  IóëàªdG  áμ∏ªªdG
 ≈dEG  IQOÉ¨ªdG  á∏MQ  ΩÉ¡ªH  ΩÉ«≤∏d  ¬ÑjQóJh  ¬∏«gCÉJ
 äÉ«fÉμeEÉH áæ«Ø°ùdG ™àªàJ PEG ,QGóàbGh IAÉØμH øWƒdG
 π«¨°ûJh IQGOEG  »a áãjóëdG  É«LƒdƒæμàdG  ≈∏Y óªà©J

 ,ä’É°üJ’Gh áMÓªdG áeƒ¶æªc ;É¡àeƒ¶æe áÑbGôeh
 ,äGódƒªdGh  äÉcôëªdG  áÑbGôeh  π«¨°ûJ  áeƒ¶æeh
 IhÓY  ,Ö£©dG  ô°üMh  ≥jôëdG  áëaÉμe  áeƒ¶æeh
 áæ«Ø°ùdG  º«ª°üJ  RÉàªj  Éªc  ,á«dÉà≤dG  áeƒ¶æªdG  ≈∏Y
 πª©∏d  É¡d  áfÉàªdG  ô«aƒJh  Iƒ≤dG  AÉ£YEÉH  É¡à°Sóægh

 øe  πª©dG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,ájƒédG  ±hô¶dG  CGƒ`̀°`̀SCG  »a
 É¡ªYój  PEG  ÓjƒW AÉ≤ÑdG  ≈∏Y É¡JQó≤d  Ió«©H  äÉaÉ°ùe
 ∫ÉÑ≤à°SG  ≈∏Y  QOÉ`̀b  ¿Gô«£∏d  §Ñ¡e  √ò`̀g  É¡àª¡e  »a

.á∏«≤ãdG ¿GRhC’G äGPh ájOƒª©dG äGôFÉ£dG ∞∏àîe
(3¢U π«°UÉØàdG)

 π````NódG §````HôH »```HÉ«f Ö```∏W
 á«æμ°ùdG IóMƒdG QÉ``¶àfG äGƒ`æ°ùH

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 øWGƒª∏d …ô¡°ûdG πNódG §Hôj áÑZôH ìGôàbÉH ÜGƒædG øe OóY Ωó≤J
 Ωƒj øe √QÉ¶àfG Ióe â¨∏H øe å«ëH ,á«æμ°ùdG ¬JóMh ¢ü«°üîJ âbƒH
 øeh ,QÉæjO 1200 ¢ü«°üîàdG óæY …ô¡°ûdG ¬∏NO ∞≤°S ¿ƒμj áæ°S ≈dEG
 1700 ¢ü«°üîàdG  óæY …ô¡°ûdG  ¬∏NO ∞≤°S  ¿ƒμj  äGƒæ°S  10 ≈dEG  5
 óæY …ô¡°ûdG πNó∏d ∞≤°S ∑Éæg ¿ƒμj ’ äGƒæ°S 10 øe ôãcCGh ,QÉæjO
 áÑZôH  ìGôàb’G  »eó≤e  óMCG  ≈°ù«Y  óªëe ÖFÉædG  QÉ°TCGh  .¢ü«°üîàdG
 Ö∏£dG  ºjó≤J  ø«H  QÉ¶àf’G  äGƒæ°S  »YGôj  ’  ¿Éμ°SE’G  ΩÉ¶f  ¿CG  ≈`̀dEG
 óéæa  ,…ô¡°ûdG  πNódG  ∞≤°ùH  ∂dP  ábÓYh  ,IóMƒdG  ¢ü«°üîJ  ≈àMh
 ójõj ’CG Öéj á«æμ°ùdG äGóMƒdG ∂«∏ªJ äÉÑ∏W »a ¿CG »dÉëdG ΩÉ¶ædG »a
 äGƒæ°ùd QÉÑàYG ¿hO øe ¢ü«°üîàdG óæY 1200 ≈∏Y Iô°SC’G ÜQ πNO

.QÉ¶àf’G

(4¢U π«°UÉØàdG)

 á````Ñ°ùæH ø``jR ìÉ````HQCG  ƒ````ªf
å````dÉ``ãdG  ™```Hô`dG  »``a  ٪21

 øjôëÑdG  ø`̀jR  ácô°T  âæ∏YCG
 1^549 ≈dEG  É¡MÉHQCG  »aÉ°U ´ÉØJQG
 ™HôdG  »`̀a  »æjôëH  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e
 IOÉ`̀jõ`̀H  ,2020  ΩÉ``̀Y  ø``e  å`̀dÉ`̀ã`̀dG
 ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  %21  É¡àÑ°ùf  â¨∏H
 √Qób  í`̀HQ  »aÉ°üH  áfQÉ≤e  …ƒæ°S
 »a  »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  1^283
 ™HôdG  äGOGô`̀jEG  â¨∏Hh .2019 ΩÉY
 14^833  Ω2020  ΩÉ`̀Y  øe  ådÉãdG
 ¢VÉØîfÉH  ,»æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 15^243`H áfQÉ≤e %2^688 áÑ°ùæH
 »a á∏é°ùªdG »æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e
 ≠∏Hh  .2019 ΩÉY  øe  ådÉãdG  ™HôdG
 óMGƒdG  º¡°ùdG  øe »°SÉ°SC’G  óFÉ©dG

 øe ådÉãdG  ™HôdG  øe πμd  ¢Sƒ∏a  10 Ω2020 ΩÉY  øe ådÉãdG  ™HôdG  »a
 Ω2020  ΩÉY  øe  ådÉãdG  ™Hô∏d  á«∏«¨°ûàdG  ìÉ`̀HQC’G  â¨∏Hh  .2019  ΩÉY
 ,…ƒæ°S ¢SÉ°SCG ≈∏Y %13 áÑ°ùæH IOÉjõH ,»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 1^746
 øe  ådÉãdG  ™HôdG  »a  á∏é°ùªdG  »æjôëH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  1^538`H  áfQÉ≤e

 .2019 ΩÉY
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

.»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh |

.ó¡©dG »dh ƒª°S |

.∞°Sƒj ¿ÉfóY |

:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 óYÉ≤e  ≈`̀dEG  á«FõédG  IOƒ©dG  ¢ùeCG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äó¡°T
 áÑ°ùf  CGóÑàd  ,É¡∏MGôe  ∞∏àîªH  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdÉH  á°SGQódG
 º«∏©àdG  ø«H  ™ªéj  …òdG  èeóªdG  º«∏©àdG  ≥«Ñ£J  »a  áÑ∏£dG  øe
 Éª«a ,ó©H øY ºq∏©àdGh É«YƒÑ°SCG ø«eƒ«dG RhÉéàJ ’ Ióe »eÉ¶ædG
 ôÑY á∏eÉc IQƒ°üH ó©H øY É¡ª«∏©J »≤∏J á«≤ÑàªdG áÑ°ùædG π°UGƒJ

.áYƒæàe äÉ°üæe
 ó©H  á°SGQódG  óYÉ≤e  ≈`̀dEG  º¡JOƒ©H  º¡àMôa  áÑ∏£dG  ió`̀HCGh
 øjócDƒe  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  ÖÑ°ùH  ô¡°TCG  7  øe  ôãcCG  ôªà°SG  ÜÉ«Z
 ø«ª∏©ªdGh AÉbó°UC’ÉH AÉ≤àd’Gh ¢SQGóªdG ≈dEG Qƒ°†ëdÉH º¡JOÉ©°S
 áÑ∏£dG ¿CG ºZQ ájÉ¨∏d Ió«L áHôéàdG ¿CG ≈dEG øjô«°ûe ,äÉª∏©ªdGh

.π°üa πc »a ÜÓW 9 ¿ƒμj å«ëH ∫ƒ°üØdG ≈∏Y ¿ƒYRƒe
 äGAGôLEÓd º¡MÉ«JQG øY QƒeC’G AÉ«dhCG ÜôYCG ¬°ùØf âbƒdG »a
 ∫hC’G Ωƒ«dG »a º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh É¡à≤ÑW »àdG ájRGôàM’G
 ±ƒîdÉH Qƒ©°ûdG ∫GRCG …òdG ôeC’G ,¢SQGóªdG ∞∏àîe »a á°SGQó∏d
 ,º¡«∏Y  ¿ÉæÄªW’ÉH  Ghô©°Th  ,áëFÉédG  πX  »a  º``̀gO’hCG  ≈∏Y
 IOÉØà°SG  »a  º¡°ùj  ¬fC’  á°SQóªdG  ≈dEG  Qƒ°†ëdG  á«ªgCG  øjócDƒe
 á°UÉNh ø«ª∏©ªdG ™e πYÉØàdGh π°üØdG »a ácQÉ°ûªdG øe ÜÓ£dG
 .ácQÉ°ûª∏d  á«aÉμdG  á°UôØdG  í«àJ  ’  ób  ó©H  øY º∏©àdG  èeGôH  ¿CG
 IQGRƒdG ¿CG º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh »ª«©ædG »∏Y øH óLÉe .O ócCGh

 »a ,ójóédG »°SGQódG ΩÉ©∏d OGó©à°S’G »a Iô«Ñc GOƒ¡L âdòH ób
 ¢SQGóªdG  áÄ«¡J  ká°UÉNh  ,áægGôdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  Aƒ°V
 »eÉ¶ædG º«∏©àdG »a ºgQƒeCG AÉ«dhCG ÖZôj øjòdG áÑ∏£dG ∫ÉÑ≤à°S’
 áMÉàªdG á«ª«∏©àdG OGƒªdGh äÉ°üæªdG øe ójõe ô«aƒJ ™e ,»FõédG
 ±’BÉH  Égõjõ©J  ºJ  »àdG  á«ª«∏©àdG  áHGƒÑdG  ôÑY  AGƒ°S  ,ó©H  øY
 äó¡°T  »àdG  ,¢TÉ≤ædG  äÉ≤∏Mh  äGAGô`̀KE’Gh  á£°ûfC’Gh  ¢ShQódG
 ø«jÓe  7  øe  ôãcCG  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ≈àM  »°SGQódG  ΩÉ©dG  AóH  òæe
 ™«ªL ≈∏Y É¡ª«ª©J ºJ »àdG á«°VGôàa’G ∫ƒ°üØdG ôÑY hCG ,IQÉjR
 É¡ãÑd  »Fôe  ¢SQO  800  ôjƒ°üJ  ÖfÉL  ≈dEG  ,á«°SGQódG  πMGôªdG
 Égô«Zh ,á«ª°SQ Üƒ«Jƒj IÉæb 14h øjôëÑdG áμ∏ªe ¿ƒjõØ∏J ôÑY
 ™e  ,∫É©ØdG  »ª«∏©àdG  π°UGƒàdG  ≥«≤ëàH  á∏«ØμdG  πFÉ°SƒdG  øe

.»æØdG ºYódG äGƒæb øe ójõe ô«aƒJ
 ¿ÉæÄªWÓd ,¢SQGóªdG  øe Oó©d ájó≤ØJ IQÉjR ∫ÓN ±É°VCGh
 áë°üdG  ô«HGóJh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô```̀LE’G  ™«ªL  Égò«ØæJ  ≈∏Y
 ™«ªéd  áæeBG  á«ª«∏©J  áÄ«H  ô«aƒàH  á∏«ØμdG  á«FÉbƒdG  áeÓ°ùdGh
 äGQGOEÓd  áë°VGh ΩÉ¡eh äÉÑLGh äOóM ób IQGRƒdG  ¿CG  ,áÑ∏£dG
 hCG  á°SQóªdÉH  ø«ª¶àæªdG  áÑ∏£dG  ™e  πeÉ©àdG  ¿CÉ°ûH  á«°SQóªdG
 ™jRƒJh ºjƒ≤J äÉ«dBG â©°Vh Éªc ,ó©H øY º¡ª«∏©J ¿ƒ≤∏àj øjòdG
 Iôªà°ùe  »gh  ,É«dÉM  ≥Ñ£ªdG  »ª«∏©àdG  §ªædG  »YGôJ  äÉLQó∏d
.áHƒ∏£ªdG IQƒ°üdÉH Égô«°S ¿Éª°†d ,á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG á©HÉàe »a
(5¢U π«°UÉØàdG)

QGô≤à``°S’G õjõ©J πÑ``°S ¿ƒ``°ûbÉæj z¿hÉ©àdG{ á«dÉe AGQRh
ÉfhQƒc πX »``a ¢ù∏éªdG ∫hO äGOÉ``°üàbG ºYOh »``dÉªdG

ájRGôàM’G äGAGôLE’G §°Sh ¢SQGóªdG ≈dEG IOƒ©dÉH áMôa
Ió«L áHôéàdG :á``Ñ∏£dG ..ÉæFÉæHCG ≈``∏Y ¿ÉæÄªW’ÉH Éfô©``°T :QƒeC’G AÉ``«dhCG

 á«eÓ°SE’G ∫hódG »a ÉªNR á«°ùfôØdG ™FÉ°†ÑdG á©WÉ≤e äGƒYO âÑ°ùàcG :IôgÉ≤dG 
 ΩÓ°SE’G ∫ƒ°Sôd áÄ«°ùªdG Ωƒ°Sô∏d ¿hôcÉe πjƒfÉªjEG »°ùfôØdG ¢ù«FôdG ºYO ≈∏Y GOQ
 º∏©ªdG ¢SCGQ ™£b ºJ ¿CG  ó©H ìô°U ób ¿hôcÉe ¿Éch   .º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG  ≈∏°U óªëe
 ô¡°ûdG  Gòg øe ≥HÉ°S âbh »a ¢ùjQÉH »MGƒ°V ióMEG  »a »JÉH πjƒeÉ°U »°ùfôØdG
 »a (º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏dG ≈∏°U) óªëe ∫ƒ°Sô∏d áÄ«°ùe ájQƒJÉμjQÉc Éeƒ°SQ ¢VôY Éeó©H

 .zájQƒJÉμjQÉμdG Éæeƒ°SQ øY ≈∏îàJ ød{ É°ùfôa ¿CÉH á«°SGQódG ∫ƒ°üØdG óMCG
 »a áé°V QÉKCG Ée ,É°ùfôa »a á«eƒc ì ¿ÉÑe ≈∏Y á©ªédG Ωƒj Ωƒ°SôdG ¢VôY ºJh
 øY á©aGóªdG Ωƒ°SƒdGh á«°ùfôØdG ™FÉ°†ÑdG á©WÉ≤e äGƒYO äô°ûàfGh  .»Hô©dG ºdÉ©dG

 .»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ≈∏Y ájÉ¨∏d ô«Ñc πμ°ûH óªëe ∫ƒ°SôdG
 .É¡à©WÉ≤e ≈dEG GƒYOh á«°ùfôØdG ájQÉéàdG äÉeÓ©dÉH áªFÉb ∫hGóJ ô°üe »ah

 á«°ùfôØdG äÉéàæªdG ™«ªL âdGRCG É¡fCG á«fhÉ©J á«©ªL 50 âæ∏YCG âjƒμdG »ah 
 .…QÉÑNE’G ¢ùÑ≤dG ™bƒe Ö°ùëH ,á«é«∏îdG ádhódG »a É¡Yhôa øe

 .É¡ØaQCG øe á«°ùfôØdG äÉéàæªdG âdGRCG ób ôLÉàªdG ¿CG É°†jCG OOôJ ô£b »ah 
 »Ñæ∏d IôNÉ°ùdG ájQƒJÉμjQÉμdG Ωƒ°SôdG ô°ûf »eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe âfGOCGh 

 .zá«°ùfôØdG á«eÓ°SE’G äÉbÓ©dÉH ô°†J{ É¡fCÉH É¡àØ°Uhh ,óªëe
 á©jQP âëJ{ Ωƒ°SôdG ∂∏J ô°ûf á∏°UGƒe á«fOQC’G á«LQÉîdG IQGRh äó≤àfG Éªc 
 óªMCG  QƒàcódG  ∫Ébh  .Ωƒ°SôdÉH  ô°üe »a  ôgRC’G  á©eÉL äOóf  Éªc   .zô«Ñ©àdG  ájôM
 á∏ªM øe AõL óªëe ∫ƒ°SôdG ≈∏Y Ωƒé¡dG ¿EG ¿É«H »a IôgÉ≤dG »a ôgRC’G ï«°T Ö«£dG

 .á«°SÉ«°ùdG ∑QÉ©ªdG Ö°ùμd ΩÓ°SE’G ΩGóîà°S’ áé¡æªe

(8¢U π«°UÉØàdG)

.»∏Y øH óªMCG ï«°ûdG |

 ƒ```jó`«a  ¿ƒ``dhGó``àj  ¿ƒ``«fGôjE’G
äƒªdG ≈àM π≤à©e Ö``jò©àd ÉYõØe
 ø««fGôjEG ø«£°TÉf ø«H ¢ùeCG äÉYÉ°S ∫ÓN ô°ûàfG º«°û¡dG »a QÉædÉc
 πÑμe  ¿Gô`̀jEÉ`̀H  ó¡°ûe  áæjóe  »a  ø«aƒbƒªdG  ó`̀MCG  ô¡¶j  Qƒ°üe  ™£≤e
 ¢TQ  ≈`̀dEG  áWô°ûdG  øe  ô°UÉæY  óªY  Éªæ«H  OƒªY  ≈`̀dEG  ÉWƒHôeh  øjó«dG
 øY á©aGóªdG á«fGôjE’G á£°TÉædG äOÉaCGh .¬«æ«Yh ¬¡Lh »a πØ∏ØdG PGPQ
 ¢ùeCG ôàjƒJ ≈∏Y É¡HÉ°ùM ≈∏Y Iójô¨àH OÉéf »∏Y í«°ùe ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
 ≈dEG áàa’ ,Öjò©à∏d ¬°Vô©J ó©H »aƒJ …ôØ°S OGOô¡e π≤à©ªdG ¿CÉH óMC’G
 Éªc ,ÓÑμe ¿Éc Éªæ«H ¬¡Lh ≈∏Y πØ∏ØdG PGPQ Gƒ°TQ áWô°ûdG ô°UÉæY ¿CG

.¬°SÉØfCG ßØ∏j ¿CG πÑb ,á«FÉHô¡c IhGô¡H Üô°V ¬fCG âaÉ°VCG
 äÉcÉ¡àf’ÉH ójóæà∏d MehrdadSepehri# º°Sh ô°ûàfG Éªæ«H

.¿GôjEG »a ¿ƒaƒbƒªdGh ¿ƒ∏≤à©ªdG É¡d ¢Vô©àj »àdG
 á«dhO  äÉª¶æe  πÑb  øe  äGOÉ≤àf’G  øe  ójó©∏d  ¿Gô``jEG  ¢Vô©àJh
 ™ªbh  ,¿ƒé°ùdG  »a  π°üëJ  »àdG  äÉcÉ¡àf’G  ÖÑ°ùH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 á«eÉëªdG  á«°†b  äQÉ`̀ KCG  ΩÉ`̀jCG  πÑbh  .ø«°VQÉ©ªdG  Ö«gôJh  ,äÉjôëdG
 ó©H  ,äGOÉ≤àfG  áLƒe  á«ë°üdG  É¡àdÉM  äQƒgóJ  »àdG  IOƒJƒ°S  øjô°ùf
 É≤M’ äÉ£∏°ùdG ™aO Ée ,»ë°üdG É¡©°Vh ºZQ ,ôNBG ≈dEG øé°S øe É¡∏≤f
 ¿GOÉÑY  IÉàØH  ±ô`̀Y  Ée  á«°†b  äQÉ``̀KCG  Éªc  .≈Ø°ûà°ùªdG  ≈`̀ dEG  É¡∏≤f  ≈`̀ dEG
 ¿CG  ó©H  ,ø«°VQÉ©ªdG  ø«£°TÉædG  øe  OóY  ø«H  É°†jCG  ÉÑ°†Z  ø«eƒj  πÑb
 øeCG ô°UÉæY πÑb øe É¡«∏Y …ó°ùédG AGóàY’G ôKEG AÉeódÉH áî£∏e äô¡X

.¿GôjEG »HôZ ÜƒæL z¿GOÉHCG{ áæjóe IÉØ°üe ¢SGôMh
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 (IQÉ``̀Hõ``̀dG)  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  áæ«Ø°S  äô`̀ë`̀HCG
 CGóÑàd  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  áμ∏ªªdG  »`̀a  çƒ`̀ª`̀dÉ`̀a  AÉ`̀æ`̀«`̀e  ø`̀e
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ≈`̀dEG  É«fÉ£jôH  øe  IQOÉ¨ªdG  á∏MQ
 ,á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hódG  ÅfGƒe  øe  Oó©H  G kQhôe
 áæ«Ø°S  É¡à≤aGQ  å«M  ™jOƒJ  πØM  É¡d  …ô``LCG  ó`̀bh
 á«ª«∏bE’G  √É«ªdG  Ohó`̀M  ≈àM  QÉeÉJ  áμ∏ªdG  ádÓL
 øWƒdG  ≈``̀dEG  É¡dƒ°Uh  á`̀∏`̀MQ  ∫Ó``̀Nh  ,á«fÉ£jôÑdG
 óYGƒ≤dG  ¢†©Ñd  á«ª°SQ  äGQÉjõH  áæ«Ø°ùdG  Ωƒ≤à°S

.á≤«≤°ûdG ∫hódG »a ájôëÑdG
 ióMEG (IQÉHõdG) øjôëÑdG áμ∏ªe áæ«Ø°S ôÑà©Jh
 zOPV{ ´ƒf øe IQƒ£ªdGh áãjóëdG ájQhódG øØ°S
 ,á≤jô©dG  zBAE Systems{  ácô°T  áYÉæ°U  øe
 É¡d  Éªd  Ió«©ÑdG  á«∏MÉ°ùdG  ájQhódG  ∫ÉªYCÉH  Ωƒ≤Jh
 »ah á∏jƒW äÉbhC’ AÉ≤ÑdG ≈∏Y áeGóà°SGh IQób øe

.ôëÑdG ¢VôY »a ájƒédG ±hô¶dG ∞∏àîe
 øe  (IQÉ`̀Hõ`̀dG)  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áæ«Ø°S  ôëÑJh
 iôL  ¢Sôªàe  »æjôëH  ºbÉ£H  IóëàªdG  áμ∏ªªdG
 ≈dEG  IQOÉ¨ªdG  á∏MQ  ΩÉ¡ªH  ΩÉ«≤∏d  ¬ÑjQóJh  ¬∏«gCÉJ
 äÉ«fÉμeEÉH áæ«Ø°ùdG ™àªàJ PEG ,QGóàbGh IAÉØμH øWƒdG
 π«¨°ûJh IQGOEG »a áãjóëdG É«LƒdƒæμàdG ≈∏Y óªà©J
 ,ä’É°üJ’Gh áMÓªdG áeƒ¶æªc É¡àeƒ¶æe áÑbGôeh
 ,äGódƒªdGh  äÉcôëªdG  áÑbGôeh  π«¨°ûJ  áeƒ¶æeh
 IhÓY  ,Ö£©dG  ô°üMh  ≥jôëdG  áëaÉμe  áeƒ¶æeh
 áæ«Ø°ùdG º«ª°üJ RÉàªj Éªc ,á«dÉà≤dG áeƒ¶æªdG ≈∏Y
 πª©∏d  É¡d  áfÉàªdG  ô«aƒJh Iƒ≤dG  AÉ£YEÉH  É¡à°Sóægh
 øe  πª©dG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ájƒédG  ±hô¶dG  CGƒ°SCG  »a

 å«M  kÓ`̀jƒ`̀W  AÉ≤ÑdG  ≈∏Y  É¡JQó≤d  Ió«©H  äÉaÉ°ùe
 ≈∏Y  QOÉ`̀b  ¿Gô«£∏d  §Ñ¡e  √ò`̀g  É¡àª¡e  »a  É¡ªYój
 ¿GRhC’G äGPh ájOƒeÉ©dG äGôFÉ£dG ∞∏àîe ∫ÉÑ≤à°SG

.á∏«≤ãdG
 ób  (IQÉ`̀Hõ`̀dG)  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áæ«Ø°S  âfÉch
 √ô°†M ∫ÉØàMG »a øjôëÑdG áμ∏ªe º∏Y ™aQ äó¡°T
 áμ∏ªe  ô«Ø°S  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  ø`̀H  RGƒ``̀a  ï«°ûdG
 …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdGh IóëàªdG áμ∏ªªdG iód øjôëÑdG

 »dÉëdG ΩÉ©dG øe ¢ù£°ùZCG ô¡°T ™∏£e »a »æjôëÑdG
 º°†æàd  ,É«fÉ£jôH  ÜƒæéH  çƒª°ùJQƒH  áæjóe  »a
 áØ«°†e  »æjôëÑdG  »μ∏ªdG  ájôëÑdG  ìÓ°ùd  ∂dòH
 »a  º¡°ùJ  IQƒ£àe  IójóL  äGQó``b  ¬JÉ«fÉμeG  ≈`̀ dEG
 äÉeƒ¶æªdG  ÖfÉéH  ¬àjõgÉL  º«YóJh  ¬JAÉØc  ™aQ
 É¡μ∏àªj  »àdG  áeó≤àªdG  ájôëÑdG  øØ°ùdGh  áãjóëdG
 ´É``aO Iƒ`̀≤`̀ d »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ìÓ`̀°`̀S

.øjôëÑdG

¢SÉªëdGh IAÉØμdÉH ™àªàj »æjôëH ºbÉ£H

 á`̀∏`̀MQ CGó``̀ Ñ``̀ J zIQÉ````̀Hõ````̀dG{ ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀æ`̀«`̀Ø`̀°`̀S
á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ≈`````̀dEG É`̀ «`̀ fÉ`̀ £`̀ jô`̀ H ø```̀e É``̀¡``̀JQOÉ``̀¨``̀e

 ≈`̀ ∏`̀ YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀ü`̀ s°`̀ü`̀N
 øe á`̀°`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG ICGô`̀ª`̀ ∏`̀ d
 ICGôª∏d  »æWƒdG  OÉ°TQE’G  èeÉfôH{
 ±ó¡J  »àdG  zOÉ°TQEG  e  á«æjôëÑdG
 øe èeÉfôÑdG äÉÑ°ùàæe ∞jô©J ≈dEG
 äÉéjôîdGh  πªY  ø`̀Y  äÉãMÉÑdG
 ∫É`̀ª`̀YC’G  äGó```FGQh  äGóYÉ≤àªdGh
 øe  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  äÉ°üæªdG  ≈∏Y
 ∞JGƒ¡dG  äÉ≤«Ñ£Jh  Öjh  ™bGƒe
 ≈`̀ dEG G kô`̀¶`̀f ∂``̀ dPh ≥```̀aCGh ,á`̀«`̀cò`̀dG
 É¡JQóbh  äÉYhô°ûªdG  √ò`̀g  ƒªf
 ICGôªdG  ΩÉeCG  πªY  ¢Uôa  ≥∏N  ≈∏Y

.ájõée ájOÉe óFGƒY ≥«≤ëJh
 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  õcQh
 äÉ°üæªdG  ≈∏Y  á°ù∏édG  √ò`̀g  »a
 áë°üdÉH  ábÓ©dG  äGP  á«fhôàμdE’G
 ,á«°VÉjôdG  á£°ûfC’Gh  ájó°ùédG
 ∫ÉéªdG  Gòg  ¬jƒàëj  Ée  ≈dEG  G kô¶f
 πª©∏d  Ió`̀YGh  ¢Uôa  øe  …ƒ«ëdG
 äÉYhô°ûªdG  øe  ô«ãμdG  ¥Ó``̀WEGh
 É`̀ k≤`̀«`̀Ñ`̀£`̀Jh ,á``¡``L ø``̀e ∫É```̀ª```̀YC’Gh
 õjõ©àd áªYGódG ¢ù∏éªdG äGQOÉÑªd
 äGõμJôe óMCÉc ICGôªdG IÉ«M IOƒL
 ICGôªdG  ¢Vƒ¡æd  á«æWƒdG  á£îdG
 ™àªàdG  øe  É¡æ«μªJh  á«æjôëÑdG
 ™«ªL »`̀a á`̀ æ`̀ eBGh á`̀ª`̀jô`̀c IÉ`̀«`̀ë`̀H

 .ájôª©dG É¡∏MGôe
 ó``̀FGQ á`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀dG »``̀a çó``̀ë``̀Jh
 øY õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y ô`̀°`̀SÉ`̀j ∫É``̀ª``̀YC’G
 á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G  á°üæªdG  ´hô`̀°`̀û`̀e
 É`̀¡`̀Jô`̀μ`̀a Ωƒ``̀≤``̀J »``̀à``̀dG zÖ```̀YÓ```̀e{
 õéM π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀J  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀ °`̀SC’G
 ió```̀ d á``̀ Ø``̀ ∏``̀ à``̀î``̀ª``̀ dG Ö````̀YÓ````̀ª````̀dG
 ¿CG  í````°````VhCGh  ,ø`̀«`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG

 øjôëÑdG øe â≤∏£fG »àdG á°üæªdG
 á°ùªN  ∫Ée  ¢SCGôH  2016  ΩÉY  »a
 πª°ûàd  É«dÉM â©°SƒJ  QÉæjO  ±’BG
 øe  ôãcCG  âÑ£≤à°SGh  è«∏îdG  ∫hO
 ™e  πeÉ©àJh  ,Ωóîà°ùe  ∞dCG  200
.∞∏àîe »°VÉjQ Ö©∏e 700 ƒëf

 ∫ƒM  ÉMô°T  õjõ©dGóÑY  Ωóbh
 ≥∏îd  á°üæªdG  QÉªãà°SG  á«Ø«c
 ø`̀«`̀HQó`̀ª`̀∏`̀d Ió``̀jó``̀L π`̀ª`̀Y ¢``Uô``a
 äÉcô°ûdG  ¢ù«°SCÉJ  hCG  äÉHQóªdGh
 á°ùªN  ∫ÓN  øe  ájOÉjôdG  á«æ≤àdG
 §«£îàdG  »`̀g  á«°SÉ°SCG  π`̀MGô`̀e
 ,¥ƒ°ùdG  á°SGQOh  ,±É°ûμà°S’Gh
 ,É¡MÉéf  äÉÑKEGh  IôμØdG  QÉÑàNGh
 .™°SƒàdG Gô«NCGh ,ácô°ûdG AÉæH ºK
 ÖàμdG  øe  OóY  ¢VGô©à°SG  ºJ  Éªc

.∫ÉªYC’G OGhôd áª¡ªdG QOÉ°üªdGh
 ∫ÉªYC’G  ó`̀FGQ  ∫É`̀b  ¬ÑfÉL  øe
 á°üæe  »`̀a  ¢ù°SDƒªdG  ∂`̀jô`̀°`̀û`̀dGh
 ¬Ø¨°T  ¿EG  ,ô````̀jGR  »`̀∏`̀Y  z¿ô``̀ª``̀ J{
 áØ«XƒdG  øY  Gó«©H  ôëdG  πª©dÉH
 …OÉ`̀ª`̀dG ∫Ó`̀≤`̀à`̀°`̀S’G »`̀a ¬`̀à`̀Ñ`̀ZQh
 á«ªæJ  »`̀a  á`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG  á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 ¬Lƒà∏d  ¬à©aO  »æWƒdG  OÉ°üàb’G
 √òg ¢ù«°SCÉJh ∫ÉªYC’G IOÉjQ ƒëf

.á°üæªdG
 á°üæe  ¿CG  ô````̀jGR  í```̀°```̀VhCGh
 ∞JGƒ¡dG  ≈∏Y  É≤«Ñ£J  ó©J  z¿ôªJ{
 øe  áØ∏àîe  ÉYGƒfCG  ™ªéj  á«còdG
 á`̀jó`̀fC’Gh Ö`̀YÓ`̀ª`̀dGh äÉ`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG
 Éªjh  ,ó``̀MGh  ¿É`̀μ`̀e  »`̀a  É¡©°†jh
 …OÉædG  QÉ«àNG  Ωóîà°ùª∏d  í«àj
 ,Ö°SÉæªdG  ÜQó`̀ª`̀ dGh  â«bƒàdGh
 ÜÉë°UC’  í«àj  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG

 äÉ«∏ª©dG  IQGOEG  á«°VÉjôdG  ájófC’G
 äÉYÉ≤dG  õéëc  …OÉædÉH  á°UÉîdG
 óFGƒ©dG  ¿CG  ≈``dEG  âØdh  ,É`̀gô`̀«`̀Zh
 ≠∏Ñe ≥jôW øY ÉeEG ≥≤ëàJ ájOÉªdG
 hCG  …OÉædG  ¬©aój  …ô¡°T  ∑Gôà°TG

.õéM á«∏ªY πc øY ádƒªY
 OGó``̀YCG  ∞YÉ°†J  ø`̀Y  ∞°ûch
 á°ùªN  á°üæª∏d  ø«eóîà°ùªdG
 ¿B’G  ôaƒJ  »gh  ,Éjƒæ°S  ±É©°VCG
 ÜQó`̀e ø`̀e QÉ`̀«`̀N 300 ø`̀e ô`̀ã`̀cCG
 ,»`̀°`̀VÉ`̀jQ ∞`̀ °`̀Uh OÉ```̀fh Ö`̀©`̀∏`̀eh
 øe  ôãcCG  ¿B’G  ≈àM  ÉgôÑY  iôLh
 15 áHGôb  É¡H  ΩÉb  õéM ∞dCG  180
 ´hô°ûªc äRÉa Éªc ,Ωóîà°ùe ∞dCG
 õ`̀ FGƒ`̀é`̀ dG ø``̀e ó`̀ jó`̀©`̀ dÉ`̀ H …OÉ`````̀jQ
 É¡Ø«æ°üJ  É¡æ«H  øe  ,äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh
 IóYGh ácô°T áFÉe π°†aCG áªFÉb »a
 ióàæªdG πÑb øe »Hô©dG ºdÉ©dG »a
 »a  z¢SƒaGO{  »ªdÉ©dG  …OÉ°üàb’G

.2019 ΩÉY
 º`̀ZQ ¬```̀fCG ≈```̀dEG ô```̀jGR QÉ``̀°``̀TCGh
 á«°VÉjôdG  á£°ûfC’G  ´É£b  Qô°†J
-ó«aƒc áëFÉL øe GóL ô«ãc πμ°ûH

 â¡LGh z¿ôªJ{ á°üæe ¿CG  ’EG  ,19
 áaÉ°VEG  ∫Ó`̀N  øe  äÉjóëàdG  √ò`̀g
 ºàa ,≥«Ñ£à∏d äGõ«ªªdG øe ójõªdG
 øjòdG ø«HQóªdG ≈∏Y ôãcCG  õ«côàdG
 ,ó©H  øY  ÖjQóàdG  ºjó≤àH  GƒeÉb
 äÉgƒjó«Ø∏d  ¢UÉN  º°ùb  AÉ°ûfEGh
 á`̀jó`̀fC’G  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  É¡∏é°ùj  »`̀à`̀dG
 IóYÉ°ùeh ,øjôëÑdG »a á«°VÉjôdG
 ≈∏Y  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG  ø`̀e  Gó``̀L  ô«Ñc  Oó``̀Y
 »a  á«°VÉjôdG  øjQÉªàdG  á°SQÉªe
 º`̀Yó`̀dG º`̀jó`̀≤`̀Jh ,É`̀fÉ`̀é`̀e º`̀¡`̀dRÉ`̀æ`̀e
 á`̀jó`̀fC’Gh  ø««°üî°ûdG  ø«HQóª∏d
 πμ°ûH  ó`̀©`̀H  ø``̀Y  É`̀¡`̀æ`̀jQÉ`̀ª`̀J  å`̀Ñ`̀d

.ô°TÉÑe

IójóL πªY ¢Uôa ≥∏N ±ó¡H

 zOÉ``°TQEG  e{  è``eÉfôH  äÉ``Ñ°ùà``æ`e  ± uô``© oj  zICGô``ª∏d  ≈``∏YC’G{
 á``jó°ùédG  á``ë°üdG  õ``jõ©àH  á``bÓ``Y  äGP  äÉ``°üæ``e  ≈``∏Y

 GPEGh{  OƒªY  ≈∏Y  G kOQ  áë°üdG  IQGRh  â∏°SQCG
 ≠dÉH  ΩÉªàgÉHh  Éæ©dÉW  :¬«a  AÉL  zâ∏Ä°S  IODhƒªdG
 âÑ°ùdG  Ωƒ`̀«`̀d  AGô`̀¨`̀dG  ºμàØ«ë°U  »`̀a  ô°ûf  º`̀J  É`̀e
 ó«ªëe  »Øë°ü∏d  ,Ω2020ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  24  ≥aGƒªdG
 ¿Gƒæ©dG  âëJ  ådÉãdG  …CGôdG  OƒªY  ÖJÉc  ó«ªëªdG
 ≈∏Y ¬°UôM ÖJÉμ∏d ôμ°ûf PG øëfh ,√ÓYG QƒcòªdG
 G kôNDƒe  ¬dhGóJ  ºJ  ÉªH  ΩÉ©dG  …CGô`̀dG  ΩÓ`̀YEGh  ô°ûædG
 AGôgR{  ø«àeCGƒàdG  IÉah  á©bGh  ∫ƒM  äÉ«ã«M  øe
 ≈∏Y  ΩÉ©dG  …CGô``̀dG  ´Ó`̀WEG  Öéj  ¬`̀fCG  ’EG  ,záªWÉah

.á«ª°SôdG ÉgQOÉ°üe øeh ,á≤«bO äÉeƒ∏©e
 Üô©J  ¿G  ájGóH  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée IQGOEG  OƒJh
 ø«àeCGƒàdG  …hòd  IÉ°SGƒªdGh  …RÉ©àdG  ¢üdÉN  øY
 º¡ª¡∏j ¿CG πLh õY ¬∏dG ø«YGO ,π∏édG º¡HÉ°üe »a
 ¿G  ≈`̀dEG  IQÉ`̀°`̀TE’G  Oƒ`̀fh  .¿Gƒ∏°ùdGh  ôÑ°üdG  π«ªL
 »a  á«Ñ£dG  çOGƒëdG  ™e  πeÉ©àJ  á«fÉª∏°ùdG  IQGOEG
 »Ñ£dG ™ªéªdG Ωƒ≤j å«M á«æ¡eh á«aÉØ°ûH ™ªéªdG
 ä’ÉëdG ™«ªLh ,áFQÉ£dG ä’ÉëdG ™«ªL ∫ÉÑ≤à°SÉH
 ¬fƒc ∂dPh ,iôNCG á«ÑW äÉ¡L øe á©LôªdG á«Ñ£dG
 É k«eƒj OOôàjh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a »ÑW ™ªée ôÑcCG
 ìô°üdG Gòg ≈∏Y ¢†jôeh ôFGR 8500 øe ÜQÉ≤j Ée
 ≈dEG  ,ΩRÓ`̀dG  êÓ©dGh  ¢ü«î°ûàdG  ¿ƒ≤∏àj  ,ô«ÑμdG

.Ö°SÉæªdG π«gCÉàdG ÖfÉL
 ¢Uƒ°üîH çó``̀M É`̀e  ¿CÉ``̀H  ¬`̀«`̀a  ∂`̀°`̀T  ’ É`̀ª`̀eh
 ,∫ƒÑ≤e  ô«Z  πªY  zAGô```̀gRh  áªWÉa{  ø«àeCGƒàdG
 áaô©ªd ¢†«Øà°ùeh ™°Sƒe ≥«≤ëJ AGôLEG Ö∏£àjh

 ¬«∏Y  âÑK  øe  áÑ°SÉëe  ºK  øeh  á«°†≤dG  äÉ°ùHÓe
 øe  óëJ  §HGƒ°V  ™°Vh  ∂dP  ÖfÉL  ≈dEG  .ô«°ü≤àdG

.ÓÑ≤à°ùe ô«°ü≤àdG ∂dP πãe QGôμJ
 Oô°S ≈∏Y á«fÉª∏°ùdG ™ªée IQGOEG øe É k°UôMh

:»dÉàdG ¿É«ÑJ IQGOE’G OƒJ ,≥FÉ≤ëdG
 á°SÉFôH »FóÑe ≥«≤ëJ áæéd π«μ°ûJ ºJ ó≤d-
 ∫É°SQEG  ºJh ôHƒàcCG  16 ïjQÉJ  »a AÉÑWC’G  ¢ù«FQ
 (Sentinel Event)  ≠`̀«`̀∏`̀Ñ`̀à`̀dG  IQÉ`̀ª`̀à`̀ °`̀SG
 ø`̀¡`̀ª`̀dG º`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀∏`̀d É`̀ k«`̀ fhô`̀ à`̀μ`̀ dEG
 áaÉ°VE’ÉH ôHƒàcCG 18 ïjQÉàH á«ë°üdG äÉeóîdGh
 á«Ñ£dG  ôjQÉ≤àdGh  ,»FóÑªdG  ≥«≤ëàdG  ôjô≤J  ≈dEG
 âªJh .ΩCÓd  »ë°üdG πé°ùdG øe áî°ùfh ,ádÉë∏d
 ¢ù«FQ πÑb øe Ωƒ«dG Gòg »a ø«eCGƒàdG ódGh á∏HÉ≤e
 ≈°VôªdG  ¿hDƒ`̀°`̀T  QÉ°ûà°ùeh  ™ªéªdÉH  AÉ`̀Ñ`̀WC’G

.»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH
 2020 áæ°ùd  (22) ºbQ QGôb  QGó°UEG  ºJ  Éªc-
 19 ïjQÉàH á©bGƒdG »a á«æa ≥«≤ëJ áæéd π«μ°ûàH
 ºJ  2020  ôHƒàcCG  21  ïjQÉJ  »ah  2020  ôHƒàcCG
 Ö«Ñ£dG ∞bƒH 2020 áæ°ùd (23) ºbQ QGôb QGó°UEG

.≥«≤ëàdG áë∏°üªd πª©dG øY
 ød  äÉ≤«≤ëàdG  ¬æY  ôØ°ùJ  Ée  Aƒ°V  ≈∏Yh-
 äGAGôLE’G  áaÉc PÉîJG øY ™ªéªdG  IQGOEG  ≈fGƒàJ

.á«fóªdG áeóîdG áª¶fCG Ö°ùëH á«fƒfÉ≤dG
 á«dhDƒ°ùªdG  ™`̀bGh  ø`̀eh  ¬`̀fCG  ôcòdÉH  ôjóédG
 ,»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG  ™ªée IQGOE’ á«HOC’Gh á«æ¡ªdG

 ôà°ùàdG ºàj ºdh ,á«aÉØ°T πμH ™°VƒdG ™e â∏eÉ©J
 óª©àdG  hCG  ,∫É≤ªdG  »a  ôcP  Ée  Ö°ùëH  ,CÉ£îdG  øY
 ¿CG ≈∏Y kIócDƒe ¬JGP âbƒdG »ah ,≥FÉ≤ëdG ∫ÉØZE’
 ƒ°Vôªeh  AÉÑWCG  É¡eó≤j  »àdG  á∏«∏édG  äÉeóîdG
 ≥M ƒgh ,¢UÓNGh óL πμH Iôªà°ùe á«fÉª∏°ùdG
 ¬«dEG  ÖgP  Ée  ¬©e  º«≤à°ùj  ’h  ø«æWGƒª∏d  π«°UCG
 óª©àH ¬ª°Sh ¥ÓWEGh ™ªéªdG  ºjôéJ øe ÖJÉμdG

 .á∏WÉªªdGh ôà°ùàdG
 »g  á«ë°üdG  ø¡ªdG  áÄ«g  q¿CÉH  ¬jƒæàdG  Oƒfh
 ∂dPh  ,ÖjOCÉàdGh  ádAÉ°ùªdG  »a  á°üàîªdG  á¡édG
 É«dÉM Ωƒ≤J å«M ,ÓeÉc ≥«≤ëàdG øe AÉ¡àf’G ó©H
 É¡fCÉ°ûH  ºàj  Ée  á©HÉàe ºK  øeh ,á«°†≤dG  Iô°TÉÑªH
 äÉØdÉîeh á«æ¡e AÉ£NCG øe âÑãj ÉªY ádAÉ°ùªdGh
 IóMh ¢üàîJ å«M ,áæ¡ªdG ádhGõe ¿ƒfÉb ΩÉμMC’
 ihÉμ°ûdG  á°SGQóH  áÄ«¡dG  »a  á«Ñ£dG  ihÉμ°ûdG
 á«Ñ£dG  AÉ£NC’ÉH  á≤∏©àªdG  á«FÉ°†≤dG  äÉØ«∏μàdGh
 á«Ñ£dG  AÉ``̀£``̀NC’G  ø``̀Y  á`̀«`̀Ñ`̀jOCÉ`̀à`̀dG  á`̀dAÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 á°SQÉªe ¿ƒfÉbh äÉ«bÓNCÉH á°UÉîdG äÉØdÉîªdGh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«ë°üdG ø¡ªdG
 á«fÉª∏°ùdG ™ªée IQGOEG ¿CG ≈∏Y ócDƒf ;ÉeÉàNh
 ΩÉ¶ædG Ö°ùëH äGAGôLE’G ≥«Ñ£àH á«°VÉe »Ñ£dG
 äÉ¡édG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ∂`̀dPh  ,¿CÉ°ûdG  Gò¡H  ™ÑàªdG

.áμ∏ªªdG »a ábÓ©dG äGPh á«æ©ªdG
 ôaGh  ∫ƒÑ≤H  Gƒ∏°†ØJh í«°Vƒà∏d  Ωõd  Ée  Gòg

,,ΩGôàM’Gh á«ëàdG

:ó«ªëªdG ó«ªëe π«eõdG ≈∏Y ÉgOQ »a áë°üdG IQGRh

 ø`̀«`̀à`̀eCGƒ`̀à`̀dG  á`̀ ©`̀ bGh  ™`̀ e  â`̀∏`̀eÉ`̀©`̀J  á«fÉª∏°ùdG  IQGOEG
CÉ``̀£``̀î``̀dG ≈``̀ ∏``̀ Y ô`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ J º`````̀dh á``̀«``̀aÉ``̀Ø``̀°``̀T π``̀μ``̀ H

-ó`̀«`̀aƒ`̀c á`̀ë`̀ FÉ`̀L QÉ````̀KBG »`̀£`̀î`̀J »``̀a í`̀é`̀ f »`̀©`̀eÉ`̀é`̀ dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG
ä’É``̀ °``̀ ü``̀ J’Gh  äÉ``eƒ``∏``©``ª``dG  É`̀ «`̀ Lƒ`̀ dƒ`̀ æ`̀μ`̀ J  ΩGó``î``à``°``SÉ``H  19

 AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó```cCG
 Qƒ°ù«ahôÑdG  á«∏gC’G  á©eÉédG
 á`̀ë`̀FÉ`̀L  ¿CG  êGƒ``̀ë``̀ dG  ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y
 ºdÉ©dG  ≈dEG  â¡Lh  ób  19-ó«aƒc
 ÉgOÉØe  áë°VGh  ádÉ°SQ  √ô°SCÉH
 kÉ©e  ¿hÉ©àf  ¿CG  kÉ©«ªL  Éæ«∏Y  ¿CG
 »àdG  QÉ```KB’G  »£îJh  á¡LGƒªd
 Ée  ¿CG  kÉØ«°†e  ,áëFÉédG  É¡àKóMCG
 äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ  ¬`̀Jô`̀ah
 øμe  ób  πFÉ°Sh  øe  ä’É°üJ’Gh
 ¬∏ªY  á∏°UGƒe  øe  º«∏©àdG  ´É£b

.á«dÉY IAÉØch QGóàbÉH
 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e ∫Ó```̀N ∂```̀ dP AÉ```̀L
 á«°VGôàa’G  IhóædG  »a  êGƒëdG
 É«LƒdƒæμàdG á«©ªL É¡àª¶f »àdG
 á©eÉédG  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ∫ÉªYC’Gh
 º`̀¶`̀f ¿Gƒ```̀æ```̀Y â``̀ë``̀J á```«```∏```gC’G
 »`̀dÉ`̀©`̀dG º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG
 ,É``̀fhQƒ``̀c á`̀ë`̀FÉ`̀L Iô``à``a ∫Ó```̀N
 øe kÓ```c Ihó``̀æ``̀ dG â`̀aÉ`̀°`̀†`̀à`̀°`̀SGh
 êGƒ`̀ë`̀dG  ¬∏dGóÑY  Qƒ°ù«ahôÑdG
 á©eÉédG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 Qƒ°üæe  Qƒ°ù«ahôÑdGh  ,á«∏gC’G
 ,á«∏gC’G  á©eÉédG  ¢ù«FQ  »dÉ©dG
 ΩÉ°üY  ó«°ùdG  Ihó`̀æ`̀dG  QGOCG  ó`̀bh
 ájQÉ°ûà°S’G áæé∏dG ¢ù«FQ …OÉg
.∫ÉªYC’Gh É«LƒdƒæμàdG á«©ªéH

 QÉ````̀KB’G Ihó```æ```dG â``̀dhÉ``̀æ``̀Jh
-ó«aƒc  áëFÉL  ≈∏Y  áÑJôàªdG
 º∏©àdGh º«∏©àdÉH ≥∏©àj Éª«a 19

 ΩGóîà°SGh  áÑ∏£dG  º`̀YO  äÉeóN
 äÉ``̀eƒ``̀∏``̀©``̀ª``̀ dG É``̀ «``̀Lƒ``̀ dƒ``̀ æ``̀μ``̀ J
 »a ∑QÉ``°``T ó``̀bh .ä’É``̀°``̀ü``̀J’Gh
 ø`̀«`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G ø``e Oó``̀Y Ihó``̀æ``̀dG
 »a  ø«°ü°üîàªdGh  ø«ãMÉÑdGh
 º«∏©àdGh  É«LƒdƒæμàdG  ä’Éée

.äÉ©eÉédG áÑ∏W øe OóYh
 OÉ``°``TCG ,á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò``̀¡``̀Hh
 á«©ªL  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ó«°ùdG  ∫É`̀ª`̀YC’Gh  É«LƒdƒæμàdG
 á©eÉédG  º`̀Yó`̀H  ƒ`̀∏`̀ë`̀dG  π©°ûe
 »àdG  IhóædG  √òg  áeÉbE’  á«∏gC’G
 äÉYƒ°VƒªdG  øe  kGOó`̀Y  âdhÉæJ
 ó≤Y  á«ªgCG  ≈`̀dEG  kGô«°ûe  ,áª¡ªdG
 ≈∏Y õcôJ »àdG äGhóædG √òg πãe
 áëFÉédG  ≈∏Y  áÑJôàªdG  QÉ```KB’G
 ΩGóîà°SÉH  É¡©e  πeÉ©àdG  πÑ°Sh
 øe äÉ«éeôÑdGh äÉ«æ≤àdG π°†aCG
 QÉKB’G øe π«∏≤àdG hCG AÉ°†≤dG πLCG

.É¡«∏Y âÑJôJ »àdG á«Ñ∏°ùdG
 ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN êGƒëdG ∫Ébh
 á©eÉédG  áHôéJ  ¿G  ,IhóædG  »a
 áëFÉL  ™e  πeÉ©àdG  »a  á«∏gC’G
 ,Iõq«ªàe áHôéJ âfÉc 19-ó«aƒc
 âfÉc  á©eÉédG  ¿CG  ≈``̀dEG  kGô«°ûe
 …òdG  ™bGƒdG  ™e  πeÉ©à∏d  IõgÉL
 âfÉc É¡fG å«M ,áëFÉédG ¬à°Vôa
 äÉ°üæe  ∫Ó`̀N  ø`̀e  äó©à°SG  ó`̀b
 »`̀à`̀dG á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG
 QÉ«îc  ó©H  øY  º«∏©àdG  äóªàYG

 áeƒ¶æªdG QGôªà°S’ »é«JGôà°SG
 ¿CG  ±É°VCGh  ,É¡àÑ∏£d  á«ª«∏©àdG
 ô«aƒJ  âYÉ£à°SG  É«LƒdƒæμàdG
 øe  º«∏©à∏d  ìÉ`̀é`̀æ`̀dG  äÉ`̀eƒ`̀≤`̀e
 »àdG  áãjóëdG  π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG  ∫Ó``N
 á∏°UGƒe øe áÑ∏£dG ™«ªL âæμe
 ádÉ©a IQƒ°üH π°UGƒàdGh º«∏©àdG

.Iô¡Ñe èFÉàf Gƒ≤≤M óbh ,πH
 ¿CG  ≈```̀ dEG  êGƒ``̀ë``̀dG  QÉ``̀ °``̀ TCGh
 É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀dG ™```̀e π``̀eÉ``̀©``̀à``̀dG
 ¥É£f  IOÉ`̀jR  »a  º¡°SCG  áãjóëdG
 äÉ`̀eó`̀N º`̀jó`̀≤`̀ J »``̀a QÉ``̀μ``̀à``̀H’G
 IôaGƒàe øμJ ºd IójóL á«ª«∏©J
 ≈∏Y  OÉ`̀ª`̀ à`̀Y’G  ÖÑ°ùH  kÉ`̀≤`̀HÉ`̀°`̀S
 ƒgh  ,…ó«∏≤àdG  ¬∏μ°ûH  º«∏©àdG
 »a  º«∏©àdG  Iô«°ùe  øe  R qõ`̀Y  Ée
 É¡d  ±É``̀°``̀VCGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 IOƒLƒe  øμJ  ºd  IójóL  GOÉ©HCG
 π°†ØH  ¬````̀fCG  kGó```̀cDƒ```̀e  ,kÉ``≤``HÉ``°``S
 ºJ  …ò``̀ dG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 »æWƒdG  ¥É`̀£`̀æ`̀dG  ≈∏Y  ¬≤«≤ëJ
 ´É£b  ¿EÉ`̀a  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 ≈∏Y  Ö∏¨àdG  »`̀a  íéf  º«∏©àdG
 É¡JóLhCG »àdG á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G πc

.áëFÉédG
 QÉ````̀°````̀TCG ,¬````̀Ñ````̀fÉ````̀L ø```````̀eh
 »dÉ©dG  Qƒ°üæe  Qƒ°ù«ahôÑdG
 ≈`̀dG á`̀«`̀∏`̀gC’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 Qƒ¡X  òæe  á«∏gC’G  á©eÉédG  ¿CG
 âëéf  ó`̀b  19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  áëFÉL

 á«æ≤àdG  äÉ°üæªdG  ô`̀«`̀aƒ`̀J  »`̀a
 É`̀¡`̀°`̀ü`̀ë`̀a º```̀J »``̀à``̀ dG á``̀ã``̀jó``̀ë``̀dG
 ™«ªL  Ö```̀jQó```̀Jh  É`̀ ¡`̀ à`̀ Hô`̀é`̀Jh
 á«ª«∏©àdG  ø«àÄ«¡dG  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG
 É`̀¡`̀eGó`̀î`̀à`̀°`̀SG ≈`̀∏`̀Y á```````̀jQGOE’Gh
 á°üæe ¿ƒμàd πãeC’G ΩGóîà°S’G
 Iõq«ªàe  á«ª«∏©J  á«LƒdƒæμJ
 ,É¡æe  IƒLôªdG  ±Gó`̀gC’G  ≥≤ëJ
 ™«ªL π`̀≤`̀ f  º``̀J  ó`̀≤`̀ a  π`̀©`̀Ø`̀ dÉ`̀Hh
 á«ÑjQóàdGh  á«ª«∏©àdG  á£°ûfC’G
 á«ª«∏©J  á£°ûfCG  ≈`̀dEG  ájó«∏≤àdG
 á°üæe  ≈`̀∏`̀Y  óªà©J  á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀Jh
 ó©H øY É¡©e πeÉ©àdG  ºàj á«æ≤J
 QÉ°TCGh  .áYÉ£à°SGh  IQó`̀b  πμH
 á©eÉédG  áHôéJ  ¿CG  ≈`̀dEG  »dÉ©dG
 AÉ`̀°`̀û`̀fEG ≈`̀∏`̀Y äó`̀ª`̀à`̀YG á`̀«`̀∏`̀gC’G
 ∫É°üJG  õcôeh á«fhôàμdEG  áHGƒH
 ø`̀«`̀°`̀SQó`̀ª`̀dGh á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀∏`̀d í`̀ª`̀°`̀ù`̀j
 º«∏©àdG ¢ShQO ºjó≤Jh π°UGƒàdG
 øY  kÓ°†a  ,ó©H  ø`̀Y  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh
 âæμe ób áHôéàdG √òg ¿EÉa ,∂dP
 á«ª«∏©àdG  ø«àÄ«¡dG  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG
 º¡∏ªY  á∏°UGƒe  ø`̀e  á```̀jQGOE’Gh
 ∫õæªdG øe hCG á©eÉédG øe AGƒ°S
 ≥≤ëj …ò```̀ dG  ô````̀eC’G  ,ó``©``H  ø``̀Y
 IÉ«ëdG  äÉeƒ≤e  ô«aƒJ  ™«ªé∏d
 IOƒ`̀Lh  á«gÉaôdG  ™e  á«ë°üdG
 »a  õq«ªàdGh  QÉμàH’Gh  º«∏©àdG
 ≥«≤ëJ ™e  ≈°TÉªàj  ÉªHh AGOC’G

 .áeGóà°SÓd ºeC’G ±GógCG

 ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ∑QÉ`̀ °`̀T
 »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô``jRh  áØ«∏N
 »dÉªdG  ¿hÉ©àdG  áæé∏d  (112)  ´ÉªàL’G  »a
 ∫hó``̀d ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀d …OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’Gh
 ∑ôà°ûªdG  ´É`̀ª`̀ à`̀L’Gh  ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  è`̀«`̀∏`̀î`̀dG
 ó≤ædG  äÉ°ù°SDƒe  »¶aÉëeh  á«dÉªdG  AGQRƒ`̀d
 ôjóe ™e ¢ù∏éªdG  ∫hóH ájõcôªdG  ∑ƒæÑdGh
 Gó≤Y  øjò∏dGh  ,»dhódG  ó≤ædG  ¥hóæ°U  ΩÉY
 AGQRh ácQÉ°ûªH »FôªdG ∫É°üJ’G ôÑY ¢ùeCG
 QƒàcódGh  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó`̀ H  á«dÉªdG
 ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ±ôéëdG  ìÓa  ∞jÉf

 .á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG
 AGQRƒ```̀ dG ™``̀aQ ´É`̀ª`̀à`̀L’G á``jGó``H »``̀ah
 Ö©°ûdG  ≈`̀ dEG  IÉ°SGƒªdGh  …RÉ©àdG  ¢üdÉN
 á«Hô©dG  ø`̀«`̀à`̀eC’Gh  »é«∏îdGh  »`̀à`̀jƒ`̀μ`̀dG
 ¬∏dG  ¿PEÉH  ¬d  QƒØ¨ªdG  IÉah  »a  á«eÓ°SE’Gh
 ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Iô°†M ≈dÉ©J
 âjƒμdG  ádhO  ô«eCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G
 áã«ãëdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H  øjó«°ûe  ,¬`̀∏`̀ dG  ¬`̀ª`̀MQ
 π°UGƒàªdG  º`̀Yó`̀dGh  Iô«ÑμdG  äGRÉ``̀é``̀fE’Gh
 »é«∏îdG  πª©dG  õjõ©àd  √ƒª°S  ¬eób  …ò`̀dG

.∑ôà°ûªdG
 ≈`̀dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  Gƒ`̀©`̀aQ  Éªc
 óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Iô°†M
 áÑ°SÉæªH âjƒμdG ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG

 .ºμëdG ó«dÉ≤e ¬«dƒJ
 ¿hÉ©àdG  áæéd  ´É`̀ª`̀à`̀LG  ∫Ó`̀N  iô``̀Lh
 ô```̀NBG á`̀ °`̀ û`̀ bÉ`̀ æ`̀e …OÉ```̀°```̀ü```̀à```̀b’Gh »``̀dÉ``̀ª``̀ dG
 á`̀ jRGô`̀ à`̀M’G äGAGô```````̀LE’Gh äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ¢ù∏ée ∫hO É¡JòØf »àdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
 Oƒ¡édGh  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀ d  ¿hÉ©àdG
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  ádhòÑªdG
 õjõ©J  π`̀Ñ`̀°`̀S  Ö`̀fÉ`̀L  ≈```̀dEG  ,(19-ó``̀ «``̀ aƒ``̀ c)
 ∫hO  äGOÉ°üàbG  º``YOh  »dÉªdG  QGô≤à°S’G

 á«FÉæãà°S’G  ±hô``¶``dG  π`̀X  »`̀a  ¢ù∏éªdG
 õjõ©J  á``̀jDhQ  ¢VGô©à°SG  º`̀J  Éªc  ,á`̀æ`̀gGô`̀dG
 ,áëFÉédG ó©H Éªd ∑ôà°ûªdG »é«∏îdG πª©dG
 ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J ≈``̀∏``̀Y õ``̀«``̀cô``̀à``̀dG ∫Ó````̀N ø```̀e ∂`````̀dPh
 äGOGôjE’G  õjõ©Jh  ájƒdhC’G  äGP  ™jQÉ°ûªdG
 ºYOh  …OÉ°üàb’G  ™jƒæàdGh  á«£ØædG  ô«Z
 áªFÉ≤dG  ájQÉªãà°S’Gh  ájQÉéàdG  äÉcGô°ûdG

 .¢ù∏éªdG ∫hO ø«H
 äÉ`̀«`̀dBG å`̀ë`̀H ´É`̀ª`̀à`̀L’G ∫Ó``̀N º`̀J É`̀ª`̀c
 …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh »`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG äGQGô````̀ b
 IóMƒdG  èeÉfôH  ô«°S  á©HÉàeh  ∑ôà°ûªdG
 äóªàYGh  ,¢ù∏éªdG  ∫hO  ø«H  ájOÉ°üàb’G
 ¿Éé∏dG  ô°VÉëe  äGQGôbh  äÉ«°UƒJ  áæé∏dG
 »¶aÉëe  áæéd  É¡ªgCG  ø`̀eh  ,á`̀bÓ`̀©`̀dG  äGP
 ∫hóH  ájõcôªdG  ∑ƒæÑdGh  ó≤ædG  äÉ°ù°SDƒe
 ∫hód  »côªédG  OÉëJ’G  áÄ«gh  ,¢ù∏éªdG

 äGQGOE’G …ôjóeh AÉ°SDhQ áæédh ,¢ù∏éªdG
 ¥ƒ°ùdG  áæédh  ¢ù∏éªdG  ∫hó`̀H  á«Ñjô°†dG
 iô``̀NCG  á`̀¡`̀L  ø`̀e   .á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG  á«é«∏îdG
 AGQRh ™ªL …òdG ∑ôà°ûªdG ´ÉªàL’G øª°†J
 ∑ƒæÑdGh ó≤ædG äÉ°ù°SDƒe »¶aÉëeh á«dÉªdG
 »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U ΩÉY ôjóe ™e ájõcôªdG
 ∫ƒM  ¥hóæ°üdG  πÑb  øe  πªY  á`̀bQh  ¢VôY
 »a äÉ°SÉ«°ùdG äÉjóëJh ájOÉ°üàb’G ¥ÉaB’G
 QhÉëªdG âæª°†J »àdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO
 ÉfhQƒc  áëFÉL  äGô`̀«`̀KCÉ`̀J  »`̀gh  á«°ù«FôdG
 áægGôdG ájƒdhC’Gh §ØædG QÉ©°SCG ¢VÉØîfGh
 á`̀eRÓ`̀dG  á«ë°üdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dG  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  »`̀a
 ¢ù∏éªdG  ∫hO  QGôªà°SGh  áëFÉédG  AGƒàM’
 á«dÉªdG  äÉ`̀MÓ`̀°`̀UE’G  »`̀a  áëFÉédG  ó©H  É`̀e
 πjƒ£dGh  §°SƒàªdG  ióªdG  ≈∏Y  á«∏μ«¡dGh

.πeÉ°ûdG ƒªædGh á«dÉªdG áeGóà°S’G õjõ©àd

á`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG …OÉ``̀ °``̀ ü``̀ à``̀ b’Gh »``̀dÉ``̀ª``̀dG ¿hÉ``̀©``̀ à``̀ dG á`̀ æ`̀ é`̀ d
ÉfhQƒc áëFÉ``L ó``©```H Ée ∑ôà```°ûª```dG πª``©dG ájDhQ ¢Vô©```à°ùJ
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  :¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 ¢Sƒ«KÉe …hQ - áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

 IOƒ©dG  »a  ¿ƒÑZGôdG  ¢SQGóªdG  áÑ∏W  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  º¶àfG
 ∞∏àîªH  á«eƒμëdG  ¢SQGóªdÉH  á°SGQódG  óYÉ≤e  ≈`̀dEG  á«FõédG
 …òdG èeóªdG º«∏©àdG ≥«Ñ£J »a áÑ∏£dG øe áÑ°ùf CGóÑàd ,É¡∏MGôe
 É«YƒÑ°SCG  ø«eƒ«dG  RhÉéàJ  Ióªd  »eÉ¶ædG  º«∏©àdG  ø«H  ™ªéj
 º«∏©J  »≤∏J  á«≤ÑàªdG  áÑ°ùædG  π°UGƒJ  Éª«a  ,ó©H  øY  º«∏©àdGh
 áHGƒÑdG  É¡æe  áYƒæàe  äÉ°üæe  ôÑY  á∏eÉc  IQƒ°üH  ó©H  ø`̀Y

.õª«J èeÉfôHh á«fhôàμdE’G
 á°UÉNh á°SGQódG óYÉ≤e ≈dEG º¡JOƒ©H º¡àMôa áÑ∏£dG ióHCG
 ,ÉfhQƒc  áëFÉL  ÖÑ°ùH  ô¡°TG  7  øe  ôãcCG  ôªà°SG  ÜÉ«Z  ó©H
 º∏©ªdG  ìô°T ≈dEG  ´Éªà°S’Gh Qƒ°†ëdG »a º¡àÑZQ ÖÑ°ùH ∂dPh
 ø«ª∏©ªdGh AÉbó°UC’G AÉ≤d ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ¢ShQódG »a ácQÉ°ûªdGh

.πjƒW ¥Gôa ó©H º¡d GƒbÉà°TG øjòdG äÉª∏©ªdGh
 º¡MÉ«JQG  ø`̀Y  Qƒ```̀eC’G  AÉ``«``dhCG  Üô``̀YCG  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  É¡à≤ÑW  »àdG  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LEÓ`̀d
 ∫GRCG …òdG ôeC’G ,¢SQGóªdG ∞∏àîe »a á°SGQó∏d ∫hC’G Ωƒ«dG »a

.áëFÉédG πX »a ºgO’hCG ≈∏Y ±ƒîdÉH Qƒ©°ûdG
 :(  »FGóàHG  ™`̀HGô`̀dG  ∞°üdG)  ø°ùM  ¬∏dGóÑY  ÖdÉ£dG  ≥∏Y
 á«∏ª©dG  øe IOÉØà°SÓd  ∂dPh á°SQóªdG  ≈dEG  IOƒ©dÉH  GóL äó©°S
 ¿G  øe  Éææμªj  Qƒ°†ëdG  ¿C’  ó©H  øY  º∏©àdG  øe  ôãcG  á«ª∏©àdG
 ∂dP ≈dEG êÉàëf á¶ëd …CG »a º∏©ª∏d ™Lôfh ¢ShQódG »a ∑QÉ°ûf
 ó©H  øY á°SGQódG  ¿G  á°UÉNh AÉbó°UC’ÉH  AÉ≤àd’G  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ¿G ºZQ ájÉ¨∏d Ió«L áHôéàdG ¿G ≈dEG G kô«°ûe ,∂dP πc Éæd í«àJ ’
 π°üa πc »a ÜÓW 9 ¿ƒμj å«ëH ∫ƒ°üØdG »a ¿ƒYRƒe áÑ∏£dG
 ¢SQóe  øe  ºYóHh  (õª«J)  èeÉfôH  ≥jôW  øY  ìô°ûdG  ôaGƒJ  ™e
 ¿G ¬∏dGóÑY ≈æªJh ,¢SQódG »a ó≤©e ƒg Ée πc Éæd í°Vƒj ôNG

.É¡à©«ÑW ≈dEG Qƒe’G ™LôJh ÉfhQƒc ∫hõJ

ácQÉ°ûª∏d á°Uôa
 ó«MƒJ  …ƒ`̀fÉ`̀K  ∫hCG)  ø°ùM  »`̀∏`̀Y  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  ∫ƒ`̀≤`̀j  Éªæ«H
 ™ªà°SG  ¿G  π°†aG  »fC’  »FõédG  ΩGhó`̀dG  äôàNG  ó≤d  :(äGQÉ°ùe
 áæ°ùdG  É¡fG  á°UÉNh  π°üØdG  »a  ∑QÉ`̀°`̀TCGh  ¢SQóªdG  ìô°T  ≈`̀dEG
 ¢ù°SCÉJCG ¿G ≈æªJCGh ájƒfÉãdG á∏MôªdÉH É¡«a ≥ëàdG …òdG ≈dhC’G

.í«ë°üdG πμ°ûdÉH
 øe  ájÉbƒ∏d  äGRGôàM’G  ™«ªéH  âeÉb  á°SQóªdG  :±É°VCGh
 ∂dòch á°SQóªdG ÉædƒNO óæY ¢üëØdG ∫ÓN øe ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 øe ΩÉ«≤dÉH áÑ∏£∏d ìÉª°ùdG ΩóY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,äÉª≤©ªdG ô«aƒJ
 ÉeCG  ,¬æe  êhôîdG  Éææμªj  ’h  ™HôªdG  πNGO  ™≤j  …òdG  »°SôμdG
 »a É¡dhÉæàf ¿CÉH Éæd Gƒëª°S ó≤a QÉ£a’G áÑLh ∫hÉæàd áÑ°ùædÉH
 ∫hõj  ¿G  ≈æªJh  ,∞°ü≤ªdG  ≈dEG  ÜÉgòdG  øe  ™æªdG  ™e  ,π°üØdG
 Ö©dh  ájOÉ©dG  º¡JÉ«M  á°SQÉªe  º¡æμªj  ≈àM  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 Ghô©°T  º¡fC’  á°SQóªdG  »a  ácôëdGh  á«°VÉjôdG  á«HôàdG  á°üM

.π∏ªdÉH
 ójóédG  »°SGQódG  ΩÉ©dÉH  º¡dDhÉØJ  ¿ƒ°SQóªdG  ióHG  Éªæ«H
 ∫ÉÑbG  ∑Éægh  ,áÑ∏£∏d  ó«L  Qƒ°†ëdG  ¿G  Ghó`̀Lh  ¿G  ó©H  ∂`̀dPh
 º¡àjÉªëd  äÉWÉ«àM’G  áaÉc  ôaGƒJ  ™e  ,á°SGQó∏d  ∞¨°Th  ÖMh
 ¢SÉ«bh  ôcÉÑdG  ìÉÑ°üdG  »a  º¡dÉÑ≤à°SG  ºJ  å«M  ¢Shô«ØdG  øe
 ≈∏Y áÑ∏£dG  ™jRƒJ ºJ  å«M ∫ƒ°üØdG  ≈dEG  º¡∏«°UƒJh º¡JQGôM
 ºK  ø`̀eh  ,ó``̀MGh  π°üa  »`̀a  áÑ∏W  9  π`̀c  ¿ƒμj  å«ëH  ∫ƒ°üØdG
 ôaGƒJ  ™e  π°üØdG  øe  êhôîdÉH  º¡d  ìÉª°ùdG  Ωó`̀Yh  º¡à©HÉàe
 ¢üî°T øe ôãcC’ ìÉª°ùdG ΩóYh ,ΩÉªëdG ≈dEG º¡à≤aGôªd ±ô°ûe
 »a  πcC’ÉH  º¡d  ìÉª°ùdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ΩÉªëdG  ≈`̀dEG  ∫ƒNódÉH

.π°üØdG øe º¡LhôN ΩóYh áë°ùØdG âbh »a π°üØdG

áëLÉf áHôéJ
 á«HôàdG  IQGRh  ≈`̀ dEG  ºgôμ°T  Qƒ``̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhG  ió`̀ HG  Éªæ«H
 ájÉbƒd  É¡à©°Vh  »àdG  äGOÉ°TQ’Gh  äGRGôàM’G  ≈∏Y  º«∏©àdGh
 øe  »aƒîJ  ºZQ  :äÉ¡e’G  ió`̀MEG  â≤∏©a  ¢VôªdG  øe  º¡FÉæHCG
 ¿G á°UÉNh ôNBG QÉ«N …ód øμj º∏a á°SQóªdG ≈dEG  »FÉæHG ÜÉgP
 ,Gô«ãc Ö©°U ∂dPh øj’ ¿hG º¡©HÉàe q»∏Y Öéjh AÉæHCG 3 …ód
 ¿Éª°V ™e á°SQóªdG ≈dEG IOƒ©dG »a »FÉæHG áÑZQ ¿G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 ó©H  á°UÉNh  ∂dP  »a  OOôJG  ºd  ∂dòd  ,á«FÉbƒdG  äGRGôàM’G  òNG
 º¡fG  å«M »FÉæHG  ∫ƒb óM ≈∏Y áëLÉf  áHôéàdG  ¿G  â©ª°S  ¿G
 Éªc  A»°T  øe  Gƒeôëj  ºdh  GƒcQÉ°ûjh  Gƒª∏©àj  ¿G  GƒYÉ£à°SG
 äGQhO  ≈dEG  GƒÑgPh Qƒ£ØdG  áÑLh GƒdhÉæJ  ó≤∏a  ¢†©ÑdG  »Yój

.√É«ªdG
 ájGóÑdG  »a »aƒîJ ºZQ :Qƒe’G AÉ«dhCG  ióMG ∫ƒ≤J Éªæ«H
 É¡JôÑàYG  »æfEÉa  ,á°SQóªdG  ≈`̀dEG  ÜÉgòdÉH  »FÉæHC’  ìÉª°ùdG  øe
 ΩGhó`̀ dG  ájÉ¡f  ó©H  »àæH’  »`̀HÉ`̀gP  ó©H  ∂`̀ dPh  ,áëLÉf  áHôéJ
 Iôe  IOƒ©dG  »a  É¡àÑZQh  É¡«æ«Y  »a  áMôØdG  á`̀jDhQh  »°SQóªdG
 π°üØdG »a ácQÉ°ûªdG øe É¡JOÉØà°SÉH ∂dP á∏∏©e ,á°SQóª∏d iôNG

 í«àj  ’  õª«J  èeÉfôH  ¿G  á°UÉNh  É¡JÉª∏©eh  É¡JÉ≤jó°U  ájDhQh
 ôaGƒàH  ¿ÉeC’ÉH  »àæHG  Qƒ©°T  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ácQÉ°ûª∏d  á°Uôa
 ìÉª°ùdG ΩóYh äÉª≤©ªdG ôaGƒJh óYÉ≤ªdG óYÉÑJ øe äGRGôàM’G
 .Oóëe âbh »a π°üØdG πNGO πc’Gh ,π°üØdG øe êhôîdÉH º¡d

 ≈dEG  ÜÉgòdG  ô¶àfG  âæc  ó≤d  :…ó¡e  ôéa  áÑdÉ£dG  ∫ƒ≤Jh
 ,»JÉWÉ«àMG äòNG ¿G ó©H ÉfhQƒc øe ±ÉNG óYG º∏a á°SQóªdG
 øe ó«Øà°ùf ’ ÉæfG á°UÉNh ,Éæ«ªëj Ée πc Éæd á°SQóªdG äôahh
 á°Uôa ôaƒJ É¡f’ á°SQóªdG ≈dEG  Qƒ°†ëdG πãe ó©H øY á°SGQódG

.äÉ≤jó°üdGh äÉª∏©ªdG ájDhQh ,ácQÉ°ûª∏d

 ìÉÑ°U  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äó¡°T
 óYÉ≤e  ≈`̀ dEG  á«FõédG  IOƒ`̀©`̀dG  ¢ùeCG
 á«eƒμëdG  ¢`̀SQGó`̀ª`̀dÉ`̀H  á``°``SGQó``dG
 øe  áÑ°ùf  CGóÑàd  ,É¡∏MGôe  ∞∏àîªH
 èeóªdG  º«∏©àdG  ≥«Ñ£J  »a  áÑ∏£dG
 »eÉ¶ædG  º«∏©àdG  ø«H  ™ªéj  …ò`̀dG
 ,kÉ«YƒÑ°SCG  ø«eƒ«dG  RhÉéàJ  ’ Ióªd
 π`̀°`̀UGƒ`̀J É`̀ª`̀«`̀a ,ó`̀©`̀H ø`̀Y º`̀ q∏`̀©`̀à`̀dGh
 øY  É¡ª«∏©J  »≤∏J  á«≤ÑàªdG  áÑ°ùædG
 äÉ°üæe  ôÑY  á∏eÉc  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  ó©H
 ≈∏Y  kAÉ`̀æ`̀H  ∂`̀ dP  AÉ`̀L  ó`̀bh  ,áYƒæàe
 á«HôàdG  IQGRh  ¬`̀Jô`̀LCG  ´Ó£à°SG

.QƒeC’G AÉ«dhCG AGQB’ º«∏©àdGh
 QƒàcódG  ΩÉb  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ô``̀ jRh »`̀ª`̀«`̀©`̀æ`̀dG »`̀ ∏`̀ Y ø``̀ H ó``̀LÉ``̀e
 ájó≤ØJ  IQÉ`̀jõ`̀H  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 ≈∏Y ¿ÉæÄªWÓd ,¢SQGóªdG  øe Oó©d
 ájRGôàM’G äGAGôLE’G áaÉc Égò«ØæJ
 á«FÉbƒdG áeÓ°ùdGh áë°üdG ô«HGóJh
 á«ª«∏©J  á`̀Ä`̀«`̀H  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H  á`̀∏`̀«`̀Ø`̀μ`̀dG
 Éªd  kGó«°ùéJ  ,áÑ∏£dG  ™«ªéd  áæeBG
 …OÉ`̀ °`̀ Tô`̀ à`̀ °`̀ S’G π``̀«``̀dó``̀dG »``̀ a AÉ```̀L

 Gò¡H  IQGRƒ``̀dG  ¬JóYCG  …ò`̀dG  πeÉ°ûdG
 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ™``̀e ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dÉ`̀ H ,¿CÉ``̀°``̀û``̀dG
 ≥jôa  π«μ°ûJ  º`̀ J  PEG  ,á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 øY  ∫hDƒ°ùe  ,á°SQóe  πμH  »ë°U
 äÉ`̀LQO  ¢üëah  ,áÑ∏£dG  ∫ÉÑ≤à°SG
 ¿Éª°Vh  ,∫ƒ``Nó``dG  πÑb  º`̀¡`̀JQGô`̀M
 º¡©jRƒàH  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  º`̀gó`̀YÉ`̀Ñ`̀J
 ,á`̀à`̀HÉ`̀Kh Iô`̀«`̀¨`̀°`̀U äÉ`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e »`̀a
 ,∞°U πμd áÑ∏£dG äGQÉ°ùe ójóëJh
 áHGƒH øe ÖdÉ£dG ∫ƒNO ºàj å«ëH
 ,Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e ∞`̀°`̀ü`̀dG ≈```̀dEG á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG
 äÉ©aO  ≈∏Y  áÑ∏£dG  êhô`̀N  ¿ƒμjh
 ™e  ,á«æeR  π°UGƒa  É¡æ«H  áÑbÉ©àe
 ,º¡d  ájƒYƒàdG  äGô°VÉëªdG  ò«ØæJ
 º«≤©àdGh  ô«¡£àdG  á«∏ªY  á©HÉàeh

.≥aGôªdG ™«ªéd ôªà°ùªdG
 ô«°S ≈`̀∏`̀Y ô``jRƒ``dG ™`̀∏`̀ qWG É`̀ª`̀c
 øe Oó``̀Y »``̀a á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG á`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG
 ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG É`̀¡`̀«`̀a É`̀ª`̀H ,±ƒ`̀Ø`̀ °`̀ü`̀ dG
 äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀M’G  …hò```̀d  á°ü°üîªdG
 á«∏ªY Aó``̀H  ø`̀e  ó``̀cCÉ``̀Jh  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG
 kÉ«æªàe  ,á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG  ÖàμdG  ™`̀jRƒ`̀J

 øe Rõ©oJ ,kÉ≤aƒe kÉ«°SGQO kÉeÉY áÑ∏£∏d
 »a  É¡MÉéf  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬dÓN
 »°SGQódG  ΩÉ©dG  á°SGQódG  ∫Éªμà°SG

.»°VÉªdG
 ¢`̀û`̀eÉ`̀g ≈`̀ ∏`̀ Y í`̀jô`̀°`̀ü`̀J »```̀ah
 kÉbÓ£fG  ¬`̀ fCG  ô`̀jRƒ`̀dG  ó`̀ cCG  ,IQÉ`̀jõ`̀ dG
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ø`̀e
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 π°†aCG  ô«aƒJ  á∏°UGƒªH  ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 IQGRh  ¿EÉ``̀a  ,á«ª«∏©àdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG

 kGOƒ¡L  âdòH  ób  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 »°SGQódG ΩÉ©∏d OGó©à°S’G »a Iô«Ñc
 ±hô```¶```dG Aƒ```°```V »```̀a ,ó```̀jó```̀é```̀dG
 áÄ«¡J ká°UÉNh ,áægGôdG á«FÉæãà°S’G
 øjòdG  áÑ∏£dG  ∫ÉÑ≤à°S’  ¢SQGóªdG
 º«∏©àdG  »a  º`̀gQƒ`̀eCG  AÉ`̀«`̀dhCG  ÖZôj
 ójõªdG ô«aƒJ ™e ,»FõédG »eÉ¶ædG
 á«ª«∏©àdG  OGƒ`̀ª`̀dGh  äÉ°üæªdG  ø`̀e
 áHGƒÑdG ôÑY AGƒ°S ,ó©H øY áMÉàªdG
 ±’BÉH  Égõjõ©J  ºJ  »àdG  á«ª«∏©àdG
 äGAGô```̀ KE’Gh á`̀£`̀°`̀û`̀fC’Gh ¢`̀ShQó`̀ dG

 äó¡°T  »`̀à`̀dGh  ,¢`̀TÉ`̀≤`̀æ`̀dG  äÉ`̀≤`̀∏`̀Mh
 ìÉÑ°U ≈àM »°SGQódG ΩÉ©dG AóH òæe
 ,IQÉ``̀jR  ø«jÓe  7  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  ¢`̀ù`̀eG
 »àdG  á«°VGôàa’G  ∫ƒ°üØdG  ôÑY  hCG
 πMGôªdG  ™«ªL  ≈∏Y  É¡ª«ª©J  º`̀J
 800 ôjƒ°üJ ÖfÉL ≈dEG  ,á«°SGQódG
 ¿ƒjõØ∏J  ô`̀Ñ`̀Y  É¡ãÑd  »`̀Fô`̀e  ¢``̀SQO
 Üƒ«Jƒj  IÉæb  14h øjôëÑdG  áμ∏ªe
 π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dG ø``̀e É`̀gô`̀«`̀Zh ,á`̀«`̀ª`̀°`̀SQ
 »ª«∏©àdG π°UGƒàdG ≥«≤ëàH á∏«ØμdG
 äGƒæb  øe  ójõe  ô«aƒJ  ™e  ,∫É©ØdG

.»æØdG ºYódG
 IQGRƒ``̀dG  ¿CG  ô`̀jRƒ`̀dG  ±É`̀°`̀VCGh
 áë°VGh  ΩÉ¡eh  äÉÑLGh  äOóM  ób
 πeÉ©àdG  ¿CÉ°ûH  á«°SQóªdG  äGQGOEÓ`̀d
 á°SQóªdÉH  ø«ª¶àæªdG  áÑ∏£dG  ™`̀e
 ,ó©H  øY  º¡ª«∏©J  ¿ƒ≤∏àj  øjòdG  hCG
 ™jRƒJh  ºjƒ≤J  äÉ«dBG  â©°Vh  Éªc
 »ª«∏©àdG  §ªædG  »YGôJ  äÉLQó∏d
 »a  Iôªà°ùe  »`̀gh  ,kÉ«dÉM  ≥Ñ£ªdG
 ¿Éª°†d  ,á«ª«∏©àdG  á«∏ª©dG  á©HÉàe

 .áHƒ∏£ªdG IQƒ°üdÉH Égô«°S

..áæeB’G á«ë°üdG áÄ«ÑdG ô«aƒJ ≈∏Y øÄª£j á«HôàdG ôjRh

 á``̀ °``̀ SGQó``̀ dG ó``̀YÉ``̀≤``̀e ≈`````̀ dEG á``̀«``̀Fõ``̀L IOƒ`````̀Y
á`̀ ∏`̀ eÉ`̀ °`̀ T á```̀ jRGô```̀ à```̀ MG äGAGô``````````̀ LEG §```°```Sh

.…ó¡e ôéa |.ø°ùM »∏Y | .ø°ùM ¬∏dGóÑY |

 á``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG â``̀aÉ``̀ °``̀†``̀à``̀ °``̀SG
 ¿hÉ©àdÉH  ,øjôëÑdÉH  á«μjôeC’G
 »a á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G IQÉ``Ø``°``ù``dG ™``̀e
 IQÉ``̀é``̀à``̀dG á```̀aô```̀Zh ,á``̀μ``̀∏``̀ª``̀ª``̀dG
 Ö`̀ jh ¿hRÉ````````̀eCGh ,á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G
 â`̀aƒ`̀°`̀Shô`̀μ`̀«`̀eh ,õ`̀°`̀ù`̀«`̀aô`̀«`̀°`̀S
 ≈∏Y  â∏ªà°TG)  á£∏àîe  á«dÉ©a
 ,(»°VGôàaGh  »°üî°T  Qƒ°†M
 ∞°ûàcG  ´ƒÑ°SCG{  QÉ`̀WEG  »a  ∂dPh
 á«dÉ©ØdG â£∏°Sh .2020 zÉμjôeCG
 75000 áMÉ°ùe ≈∏Y âª«bCG »àdG
 »©eÉédG  Ωô`̀ë`̀dG  »`̀a  ™Hôe  ôàe
 ≈∏Y ´É`̀aô`̀dG »`̀a RGô`̀£`̀dG å`̀jó`̀M
 á«μjôeC’G  ájQÉéàdG  äÉ`̀eÓ`̀©`̀dG
 º¡ªdG  É````̀gQhOh  É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀à`̀∏`̀d
 äÉÄ«H  ¥É`̀«`̀°`̀S  »``a  º«∏©àdG  »``a
 á«dÉ©ØdG  ô°†Mh  .IQƒ£àe  º∏©J
 »a  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  kÉ«°üî°T
 ÖfÉL  ≈`̀ dEG  á«μjôeC’G  IQÉØ°ùdG
 IQÉéàdG  áaôZ  øY  QÉÑc  ø«∏ãªe
 á«dÉ©ØdG  ô°†M  Éªæ«H  ,á«μjôeC’G
 ≈∏Y ±ƒ`̀«`̀°`̀†`̀dG ø``̀e ô``̀Ñ``̀cCG Oó``̀Y
 ΩGô```à```MG ¿É``̀ª``̀°``̀†``̀d â```̀fô```̀à```̀f’G
 á°UÉîdG  áeÓ°ùdG  ä’ƒcƒJhôH

.19-ó«aƒc ¢VôªH
 zÉμjôeCG  ∞°ûàcG{  ´ƒÑ°SCGh  
 IQÉØ°S É¡ª¶æJ ájƒæ°S á«dÉ©a ƒg
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ``̀j’ƒ``̀dG
 QÉªãà°S’G  õjõ©àd  øjôëÑdG  »a
 .øjó∏ÑdG  ø«H  á«FÉæãdG  IQÉéàdGh
 §«∏°ùJ  ±ó¡H  ´ƒÑ°SC’G  ºª o°Uh
 ájQÉéàdG  ábÓ©dG  ≈∏Y  Aƒ°†dG
 ≥jô©dG  ïjQÉàdGh  ó`̀eC’G  á∏jƒW
 øeh  .øjó∏ÑdG  ø«H  ™ªéj  …ò`̀dG
 Ió«°ùdG  äQGOCG  ,≥∏£æªdG  Gò``g
 Iô``̀ jó``̀e …hÉ```̀£```̀©```̀ dG Iô``̀«``̀ª``̀°``̀S
 »a äÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ª`̀ dG  É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀J
 øjôëÑdÉH  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  á©eÉédG
 QÉÑbÉ°T  ø«HhR  ó«°ùdG  ™e  á°ù∏L
 ¥ô°ûdG  »`̀a  ΩÉ`̀©`̀dG  ´É£≤dG  ôjóe
 ¿hRÉ`̀eCG  iód  É«≤jôaCGh  §°ShC’G
 óªM  ó«°ùdGh  ,õ°ù«aô«°S  Ö`̀jh
 »a  º«∏©àdG  ´É£b  ôjóe  »YÉ°ùdG
 É¡dÓN  É`̀Kó`̀ë`̀J  ,â`̀aƒ`̀°`̀Shô`̀μ`̀«`̀e
 ´É£b  º`̀YO  »a  QÉμàH’G  QhO  øY
 Ió`̀jGõ`̀à`̀ª`̀dG  á``«``ª``gC’Gh  º«∏©àdG
 …ò`̀dG  º`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  ó`̀©`̀H  ø`̀Y  º∏©à∏d
 …ó`̀«`̀∏`̀≤`̀à`̀dG º`̀∏`̀©`̀à`̀dG ø`̀«`̀H ™`̀ª`̀é`̀j

 .ó©H øY º∏©àdGh
 âdÉb ,á«MÉààa’G É¡àª∏c »ah
 ¿ƒà°ùcÉ°S  ¿GRƒ`̀ °`̀S  IQƒ`̀à`̀có`̀dG
 :á©eÉé∏d  ¢`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG
 ÉfóYÉ°ùJ  Iô`̀μ`̀à`̀Ñ`̀ª`̀dG  ÉæJÉ«æ≤J{
 øjõgÉL  ø«éjôN  OGó```̀YEG  ≈∏Y
 äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dÉ`̀H ø```jOhõ```eh π`̀ª`̀©`̀∏`̀d
 ¢Vƒ¡æ∏d  á``̀eRÓ``̀dG  ±QÉ``©``ª``dGh
 »àdG  äÉ©ªàéªdGh  OÉ°üàb’ÉH
 ∫hCG  ÉæfCÉH  ôîØfh  .É¡H  ¿ƒ∏ª©j
 ≈æÑàJ  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  »``̀a  á`̀©`̀eÉ`̀L
 Cloudh  Workspaces
 õ`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀aô`̀«`̀°`̀S Ö````̀jh ¿hRÉ`````````eCG
 áÑbÉãdG  á``̀jDhô``̀ dG  π°†ØH  ∂```̀dPh
 kÉ``°``†``jCG ≥``̀ ∏``̀WCG …ò````̀ dG É`̀æ`̀≤`̀jô`̀Ø`̀d
 »a  ÉªH  ,O365  âaƒ°Shôμ«e
 ,Teams  âaƒ°Shôμ«e  ∂`̀ dP
 ºYóJh  .19-ó«aƒc  áëFÉL  πÑb
 »a  ÉæHƒ∏°SCG  ¿B’G  áª¶fC’G  √ò`̀g
 πμH  øeGõàªdG  êhOõªdG  º«∏©àdG

.zá°SÓ°S
 »`̀LÉ`̀e â`̀ dÉ`̀ b ,É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e

 IQÉØ°S  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H  º`̀FÉ`̀≤`̀dG  …OQÉ```̀f
 :øjôëÑdG  »a  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G á``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG Ωó```̀≤```̀J{
 á«Ø«c  »a  kGôgGR  k’Éãe  øjôëÑdÉH
 øe 19-ó«aƒc ™e º«∏©àdG ∞««μJ
 ,É«LƒdƒæμàdG  ΩGóîà°SG  ∫Ó`̀N
 ¿hRÉ``````̀eCG äÉ``°``ü``æ``e á``̀ °``̀UÉ``̀Nh
 äÉ«æ≤àdG  √ò`̀g  .âaƒ°Shôμ«eh
 Égõ«¡éJ  º`̀Jh  áãjóMh  Ió`̀jó`̀L

.zÉfhQƒc ¢Shô«a Qƒ¡X πÑb
 ,Qƒ∏jÉJ  ∫É«fGO  ó«°ùdG  ∫Ébh
 IQÉéàdG áaôZ IQGOEG ¢ù∏ée ƒ°†Y
 ∫É`̀ª`̀YC’G  ™ªàéªd{  :á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 QÉªãà°S’G  »`̀a  Iô«Ñc  áë∏°üe
 á«ªdÉ©dG  äÉcô°ûdGh  ,º«∏©àdG  »a
 ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀d §``≤``a ¢`̀ù`̀«`̀ d ≈`̀©`̀°`̀ù`̀J
 πH  øjó«L  ø«ª∏©àe  ø««æjôëH
 äÉ°ù°SDƒe  OƒLh  ¿Éª°†d  kÉ°†jCG
 É¡jód  ø«∏eÉ©∏d  IRÉàªe  á«ª«∏©J
 Ö```̀fÉ```̀LC’Gh ø``̀«``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G ø```e
 πª©∏d  ¿ƒ``JCÉ``j  ø`̀jò`̀dG  ø``̀jô``̀NB’G
 á©eÉédG  .º¡JÓFÉY  º¡©eh  Éæg
 ºYóà°S  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dÉ`̀H  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G
 kÉ°†jCG  πH ,É¡HÓW ƒªf §≤a ¢ù«d
 É¡JQób  øe  Rõ©Jh  áμ∏ªªdG  ƒªf

.zπjƒ£dG ióªdG ≈∏Y á«°ùaÉæàdG
 :∫É`̀≤`̀a  QÉ`̀Ñ`̀bÉ`̀°`̀T  ó«°ùdG  É``̀ eCG
 äÉ«dÉ©a  »a  ∑QÉ°ûf  ¿CG  Éfó©°ùj{
 2020  ÉμjôeCG  ∞°ûàcG  ´ƒÑ°SCG

 òæe  .º«∏©àdG  ≈∏Y  õ«côàdG  ™`̀e
 óªà©J  á«°VÉªdG  á∏«∏≤dG  ô¡°TC’G
 ºdÉ©dG  »a  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ÜÓ£dG ø«μªàd É«LƒdƒæμàdG ≈∏Y
 øeh  .º∏©àdG  á«∏ªY  á∏°UGƒe  øe
 ¿hRÉ`̀eCG  áª¶fCG  ΩGóîà°SG  ∫Ó`̀N
 â`````̀cQOCG ,õ`̀«`̀ °`̀ù`̀«`̀ aô`̀«`̀ °`̀S Ö````̀jh
 øjôëÑdÉH  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  á©eÉédG
 Aõéc áfhôªdG á«ªgCG ájGóÑdG øe
 ±ó¡H á«ª«∏©àdG É¡àØ°ù∏a øe º¡e
 áÄ«g AÉ`̀°`̀†`̀YCGh ÜÓ`̀£`̀dG ó`̀jhõ`̀J
 .á∏¡°Sh áãjóM ∫ƒ∏ëH ¢ùjQóàdG
 ™e  ¿hÉ©àdG  á∏°UGƒe  ≈dEG  ™∏£àf
 á°UÉîdG  É¡«YÉ°ùe  »a  á©eÉédG
 á«ª«∏©J ∫ƒ∏M ô«aƒJh QÉμàH’ÉH

.zIóFGQ
 ¬Ñ©∏J  …ò``̀dG  Qhó```dG  Rõ`̀©`̀jh
 øjôëÑdÉH  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  á©eÉédG
 Ióªd  ôªà°ùJ  »àdG  á«dÉ©ØdG  »`̀a
 áHôéJ  ºjó≤àH  É`̀gó`̀Yh  ´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SCG
 ≈∏Y  IôμàÑe  á«ª«∏©Jh  á«°SGQO
 ∂∏J  »gÉ°†J  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  RGô`̀£`̀dG
 äÉ©eÉédG  π°†aCG  É¡eó≤J  »àdG
 .á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG »a
 äÉ«dÉ©ØdÉH  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  Ö`̀Mô`̀Jh
 IQÉØ°ùdÉH É¡©ªéJ »àdG ácôà°ûªdG
 IQÉ``é``à``dG á``̀ aô``̀Zh á``̀«``̀μ``̀jô``̀eC’G
 ô«Ñc πμ°ûH ø« nªYGódG ,á«μjôeC’G

.øjôëÑdÉH á«μjôeC’G á©eÉé∏d

ÉμjôeCG ∞°ûàcG ´ƒÑ°SCG ∫ÓN

 Aƒ``°†dG §∏``°ùJ øjôëÑdÉH á``«μjôeC’G á``©eÉédG
zº``«∏©àdG  »``a  á``«μjôeC’G  É``«LƒdƒæμàdG{  ≈``∏Y

CNN````dG IÉæb »a øjôëÑdG ¿É«H á°SQóe êôîJ øe äÉ£≤d
 á°SQóe êôîJ πØM Pƒëà°SG 
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G ≈`̀∏`̀Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ¿É`̀«`̀H
 2020  ƒ«fƒj  ô¡°T  òæe  »ªdÉ©dG

 ºàj  ∫Gõj  ’  å«M  ,Ωƒ«dG  ≈àMh
 á£ëªdG  »`̀a  ¬æe  ™£≤e  ¢`̀Vô`̀Y
 áμ∏ªªd  õeôc  CNN  á«ªdÉ©dG

 »YƒÑ°SC’G èeGôÑdG »a øjôëÑdG
 §«∏°ùJ  /á`̀«`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG  Iô`̀ °`̀†`̀æ`̀ dG

 .Aƒ°†dG
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5 �سنوات لتق�سيط 
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املحكومني بدالً من 

�سنتني

اليوم الرتّقب 

ي�سود الب�سيتني 

والبحرين يف 

مواجهة »االإياب« 

حل�سم ال�سعود

16 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

دعم االإيرادات غري النفطية والتنويع االقت�سادي

تعزيز العمل اخلليجي امل�سرتك اإىل ما بعد اجلائحة

اخلليج،  دول  مالية  وزراء  ا�ستعر�ض 

خالل اجتماع جلنة التعاون املايل اخلليجية، 

الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  مب�ساركة 

روؤية  خليفة،  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ 

اإىل ما بعد  تعزيز العمل اخلليجي امل�سرتك 

اجلائحة، وذلك من خالل الرتكيز على تنفيذ 

الإيرادات  وتعزيز  الأولوية  ذات  امل�ساريع 

ودعم  القت�سادي،  والتنويع  النفطية  غري 

القائمة  وال�ستثمارية  التجارية  ال�سراكات 

دعم  الجتماع  وبحث  املجل�ض.  دول  بني 

القت�ساد اخلليجي يف الظروف ال�ستثنائية 

الراهنة.

والد الطفلتني لـ»االأيام«: 10 اأيام هي االأ�سعب يف حياتــي

ــر ـــ االأخــيـــ مــثــواهــمــا  اإىل  الــــتــــواأم  تــ�ــســيــيــع 

حمرر ال�سوؤون املحلية:

»فاطمة  املتوفيتني  الر�سيعتني  والــد  اأم�ض  �سّيع 

اإىل  الر�سيعتني  عائلته،  ــراد  اأف من  عدد  مع  ــراء«،  وزه

الأخري. مثواهما 

العامة  النيابة  اإن  لـ»الأيام«  الر�سيعتني  والد  وقال 

بدفن  و�سمحت  الوالدين،  اأقوال  �سماع  من  اأم�ض  انتهت 

اأن مت النتهاء من عملية ت�سريحهما. اجلثتني بعد 

الأيام  اأ�سعب  كانت  املا�سية  الع�سرة  الأيام  اأن  واأكد 

املوقف عندما  زال يف �سدمة  ما  واأنه  عليه وعلى زوجته، 

من  ت�سلّمهما  اأن  بعد  احلياة،  قيد  على  طفلتيه  باأن  تفاجاأ 

متوفاتان. اأنهما  على  الطبي  ال�سلمانية  م�سرحة جممع 

»ال�سحة« �ستوفرها يف املراكز ال�سحية خالل اأيام 

املو�سمية« »االإنــفــلــونــزا  لقاح  مــن  �سحنة  اأكــر  ت�سّلم 

خديجة العرادي:

تت�سلّم  اأن  املزمع  اأن  لـ»الأيام«  ال�سحة  بوزارة  م�سدر  ك�سف 

الإنفلونزا املو�سمية« يف مطلع �سهر نوفمرب  الوزارة �سحنة لـ»لقاح 

األف جرعة. املقبل، تقّدر بـ100 

جًدا  كبري  عدد  توفري  على  حر�ست  الــوزارة  اأن  امل�سدر  واأكد 

بال�سنوات  مقارنة  الكمية  م�ساعفة  مت  اإذ  العام،  هذا  اجلرعة  من 

ال�سابقة، لفًتا اإىل احلر�ض على اأن تفي اجلرعة باحتياجات اململكة.

املراكز  جميع  يف  توفريه  �سيتم  املو�سمي  اللقاح  اأن  وذكــر 

لتطعيم  املجال  وفتح  للمواطنني  عنه  الإعالن  و�سيتم  ال�سحية، 

املراكز. على  وتوزيعه  ا�ستالمه  بعد  مبا�سرة  الإنفلونزا 

واأكد امل�سدر اأن وزارة ال�سحة تعمل على توفري جميع اللقاحات 

على  حتر�ض  الوزارة  واأن  ال�سحية،  املراكز  جميع  يف  بها  املو�سى 

باملجتمع. الفئات  الوقاية جلميع  �سبل  �ستى  توفري 

ملر�سى  املو�سمية  الإنفلونزا  لقاح  باأخذ  الأطباء  وُيو�سي 

من  حت�سينهم  بهدف  واحلوامل؛  ال�سن  وكبار  املزمنة  الأمرا�ض 

�سعف  اإىل  نظًرا  لديهم  حدتها  تزداد  التي  الإنفلونزا  م�ساعفات 

مناعتهم.

اإجراءات �سارمة والتزام باإجراءات التباعد

عودة حذرة لطالب املدار�س احلكومية

م�سطفى ال�ساخوري:

اأم�ض  �سباح  البحرين،  مملكة  �سهدت 

الدرا�سة  مقاعد  اإىل  اجلزئية  العودة  الأحد، 

باملدار�ض احلكومية مبختلف مراحلها، لتبداأ 

ن�سبة من الطلبة يف تطبيق التعليم املدمج 

ل  ملدة  النظامي  التعليم  بني  يجمع  الذي 

تتجاوز يومني اأ�سبوعًيا والتعليم عن ُبعد.

ورافقت »الأيام« الطالب خالل عودتهم 

ور�سدت  الأول،  يومهم  يف  املدار�ض  اإىل 

الإجراءات التي مت اتخاذها.

وبدا لفًتا التزام الطلبة والطالبات، يف 

جميع الفئات، باإجراءات التباعد الجتماعي 

قَبيل دخولهم احلرم املدر�سي.

�ستقوم بزيارات اإىل قواعد بحرية يف دول �سقيقة

الزبارة تبداأ رحلة مغادرتها من بريطانيا للبحرين

»الزبارة«  البحرين  �سفينة مملكة  اأبحرت 

لتبداأ  املتحدة،  اململكة  يف  فاملوث  ميناء  من 

مملكة  اإىل  بريطانيا  من  املغادرة  رحلة 

الدول  موانئ  من  بعدد  مروًرا  البحرين 

حفل  لها  اأجري  وقد  وال�سديقة.  ال�سقيقة 

تامار  امللكة  جاللة  �سفينة  رافقتها  اإذ  توديع، 

الربيطانية.  الإقليمية  املياه  حدود  حتى 

�ستقوم  الوطن،  اإىل  و�سولها  رحلة  وخالل 

القواعد  بع�ض  اإىل  ر�سمية  بزيارات  ال�سفينة 

البحرية يف الدول ال�سقيقة.

)الزبارة(  البحرين  مملكة  �سفينة  وُتعد 

من  واملطّورة  احلديثة  الدورية  �سفن  اإحدى 

 BAE« �سركة  �سناعة  من   ،»OPV« نوع 

Systems« العريقة.

وزير املالية

»زين« حتقق منًوا 

يف �سايف اأرباحها 

يف   % 21 بن�سبة 

من  الثالث  الربع 

2020

»بــــيــــتــــك« يــطــلــق 

ـــا جــــديــــًدا  عـــر�ـــسً

برنامج  مل�ستفيدي 

مــزايــا يف »دانـــات 

اللوزي«

07

08

03

03

04

04
04

09

اعتماد خطة »االت�ساالت« و»اجلودة« و»املناطق ال�سناعية«

قـــــرارات مهمة يــ�ــســدر  الــعــهــد  ويل 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �سدر عن �ساحب 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد النائب 

ب�ساأن  قرار  الوزراء،  جمل�ض  لرئي�ض  الأول 

اعتماد اخلطة الوطنية اخلام�سة لالت�سالت.

اإعفاء  ب�ساأن  قرار  �سموه  عن  و�سدر 

واحلر�ض  البحرين  دفاع  قوة  م�ستوردات 

وجهاز  الــعــام  الأمـــن  وقـــوات  الوطني 

ع�سكرية  جهة  واأي  الوطني،  املخابرات 

واأ�سلحة  ذخائر  من  ــرى،  اأخ اأمنية  اأو 

وجتهيزات وو�سائط نقل ع�سكرية وقطعها، 

كما  اجلمركية.  »الر�سوم«  ال�سرائب  من 

املناطق  بتحديد  قراران  �سموه  عن  �سدر 

ال�سناعية، واعتماد التقرير ال�سنوي لهيئة 

جودة التعليم والتدريب.

دعا الإعادة النظر يف متّلك االأجانب.. رئي�س الغرفة:

ل�ست �سد البحرنة وموقفنا منها ُف�ّسر ب�سكل خاطئ

خليل يو�سف - كاظم عبداهلل:

اأنه  نا�ض  �سمري  البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  رئي�ض  اأكد 

ال�سابقة  ت�سريحاته  واأن  اإطالًقا،  يعار�سها  ول  البحرنة  �سد  لي�ض 

خاطئة. بطريقة  ُف�ّسرت  املو�سوع  هذا  حول 

يتحقق،  مل  العمل  ب�سوق  التعليم  ربط  هدف  اأن  اإىل  واأ�سار 

نظر.  واإعادة  مراجعة  اإىل  وبحاجة 

املقبلة هو مواجهة حتديات  املرحلة  اأولويات  اأبرز  اأن من  وذكر 

�سوق العمل، واإعادة النظر يف قانون متلّك الأجانب، وقال اإن هناك 

ال�سوق  على  تاأثري  ولها  خاطئة  بطريقة  ا�ستغلت  وقوانني  �سيا�سات 

املحلي وعدالة التناف�سية. وحول التجاذبات التي برزت موؤخًرا بني 

»لدينا  الغرفة:  رئي�ض  قال  اأع�سائها،  واأحد  الغرفة  اإدارة  جمل�ض 

مهاترات  اأي  عن  بعيًدا  نكون  اأن  ونريد  �ستطبق،  خا�سة  لوائح 

وا�ستعرا�سات«.

ويل العهد

فح�س اأحد الطالب قبل دخوله للمدر�سة�سمري نا�س

والد التواأم بعد موارته جثمانهما

�سفينة مملكة البحرين »الزبارة«

02

»امللك حمد للتعاي�س« يوقع تفاهًما مع 

مبعوث اأمريكا ملراقبة معاداة ال�سامية

ال�سلمي  للتعاي�ض  العاملي  حمد  امللك  مركز  وّقع 

للوليات  اخلا�ض  املبعوث  مكتب  مع  تفاهم  مذكرة 

التابع  ال�سامية  معاداة  ملراقبة  الأمريكية  املتحدة 

تعزيز  مبوجبها  يتم  الأمريكية،  اخلارجية  لوزارة 

التعاون امل�سرتك لتطوير وتنفيذ برامج تعزز الحرتام 

العرب  بني  ال�سلمي  والتعاي�ض  املتبادل  والتقدير 

يف  الأديان  جميع  وبني  ودول،  ك�سعوب  واليهود 

منطقة ال�سرق الأو�سط، مبا ين�سجم مع مبادئ اإعالن 

مملكة البحرين.

اجلهود  تكثيف  التفاهم  مذكرة  مبوجب  و�سيتم 

برامج  وتنفيذ  لتطوير  واملكتب؛  املركز  بني  امل�سرتكة 

تربز وت�سلط ال�سوء على املمار�سات الداعمة للت�سامح 

والتناغم بني العرب واليهود الذين يعي�سون جنًبا اإىل 

جنب يف منطقة ال�سرق الأو�سط.
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 نا�صر املالكي:

االلتزام  لتعزيز  الداخلية  وزارة  جهود  اإطار  يف 

فريو�س  انت�صار  من  للحد  االحرتازية  باالإجراءات 

مديريات  نفذت  كورونا  جائحة  بدء  ومنذ  كورونا، 

اإجراءات  الداخلية  لوزارة  التابعة  واالإدارات  ال�صرطة 

قامت  اإذ  واملقيمني،  املواطنني  �صالمة  ل�صمان  قانونية 

مديريات ال�صرطة باملحافظات االأربع، مب�صاركة اإدارة 

العمليات برئا�صة االأمن العام و�صرطة خدمة املجتمع، 

باتخاذ االإجراءات الالزمة للتاأكد من تنفيذ اال�صرتاطات 

واالأ�صواق  العامة  االأماكن  يف  واالحرتازية  الوقائية 

وارتداء  االجتماعي  التباعد  على  كاحلفاظ  التجارية، 

الكمامات ومنع التجمعات، باالإ�صافة للقيام باحلمالت 

التوعوية مبختلف اللغات.

 مواطنون: نحن مع خمالفة عدم ارتداء الكمامة بالأماكن العامة 

�ضباط مديريات واإدارات وزارة الداخلية:

ت�ضيري الدوريات على مدى 24 �ضاعة لتوعية اجلمهور ور�ضد املخالفات

املديريات  بها  تقوم  التي  اجلهود  وحول 

ال�شاأن،  هذا  يف  اململكة  حمافظات  يف  االأمنية 

اأ�شار الرائد اأحمد النعيمي رئي�س �شعبة خدمة 

اإىل  املحرق  حمافظة  �شرطة  مبديرية  املجتمع 

واملقيمني  املواطنني  حث  توا�شل  املديرية  اأن 

اللجنة  بقرارات  والتقيد  االلتزام  ب�شرورة 

التن�شيقية واجلهات ذات االخت�شا�س، اإذ تقوم 

االأمنية يف  الدوريات  بت�شيري  املديرية  �شرطة 

عموم املحافظة، وقد كان للمديرية دور بارز يف 

اجلانب التوعوي من خالل التاأكيد على التباعد 

ا  االجتماعي، فقد مت التوا�شل مع 1359 �شخ�شً

بوا�شطة دوريات �شعبة �شرطة خدمة املجتمع 

حمالت  بـ1305  القيام  مت  فيما  باملديرية، 

املطويات  توزيع  للجمهور مت خاللها  توعوية 

بفريو�س  التعريف  تت�شمن  التي  التوعوية 

كورونا )كوفيد-19( ومدى خطورته وطرق 

من  واحلد  له  الت�شدي  وكيفية  منه،  الوقاية 

انت�شاره.

واأ�شاف اأنه مت ر�شد 6838 خمالفة عدم 

ارتداء للكمامة من خالل االإجراءات املتبعة التي 

ال�شخ�س  ا�شتيقاف  يتم  اإذ  ال�شرطة،  بها  تقوم 

عدم  اأن  وتو�شيح  اأوالً،  وتوعيته  املخالف 

التزامه بلب�س الكمامة ي�شكل خطًرا على �شالمته 

باأنه  اإبالغه  يتم  باأكمله، كما  املجتمع  و�شالمة 

خمالف للقرار ال�شادر بهذا ال�شاأن، وعليه يتم 

طلب بطاقته ال�شخ�شية وحترير املخالفة بحقه 

وحت�شيل الغرامة، واإعطاوؤه اإي�شال باملخالفة 

التي مت حتريرها.

من جانبه، قال الرائد حممد حبيب العلوي 

خدمة  �شرطة  �شعبة  اأعمال  بت�شيري  املكلف 

ال�شمالية  املحافظة  �شرطة  مبديرية  املجتمع 

مديرية  بها  تقوم  التي  االأمنية  اجلهود  اإن 

ل�شمان  م�شتمرة  ال�شمالية  املحافظة  �شرطة 

التباعد االجتماعي يف االأماكن العامة واملحال 

وال�شواحل  واالأ�شواق  التجارية  واملجمعات 

ا  �شخ�شً  1584 تنبيه  مت  اإذ  واملتنزهات، 

التباعد االجتماعي، وحترير  لاللتزام بتطبيق 

كما  الكمامات،  ارتداء  عدم  خمالفة   6858

اأن على  موؤكًدا  تنفيذ 777 حملة توعوية،  مت 

جتاه  املجتمعية  بامل�شوؤولية  التحلي  فرد  كل 

عرب  وذلك  جمتمعه،  واأفراد  واأهله  وطنه 

الت�شدي  تقليل االختالط لالإ�شهام بفاعلية يف 

م�شيًفا  انت�شاره،  معدالت  وخف�س  للفريو�س 

اأن احلفاظ على ال�شالمة العامة هو م�شوؤولية 

هو  واملقيمني  املواطنني  وعي  واأن  م�شرتكة، 

ركيزة اأ�شا�شية لتحقيق الهدف املن�شود، واأ�شار 

قد  ال�شمالية  املحافظة  �شرطة  مديرية  اأن  اإىل 

ال�شمالية،  املحافظة  عموم  يف  جهودها  كثفت 

والتوعوية  امليدانية  احلمالت  بتنفيذ  وذلك 

االحرتازية  لالإجراءات  واملقيمني  للمواطنني 

املطلوبة ومتابعتها، واأن عدم االلتزام والتهاون 

ال�شرر  يلحق  الكمامة  بو�شع  الت�شاهل  اأو 

باملجتمع وي�شتنزف اجلهود املبذولة للحد من 

االلتزام  الفريو�س، متمنًيا من اجلميع  انت�شار 

والتعاون من اأجل �شالمة اجلميع.

واأو�شح النقيب �شعد نا�شر الهزاين القائم 

املجتمع مبديرية  �شعبة خدمة  رئي�س  باأعمال 

�شرطة حمافظة العا�شمة اأنه يف اإطار اجلهود 

التي تقوم بها املديرية يف ظل جائحة كورونا، 

على  للحفاظ  اإجراء  بـ394  القيام  مت  فقد 

لعدم   4738 وخمالفة  االجتماعي،  التباعد 

ارتداء الكمامات، وتنفيذ 1082 حملة توعوية، 

باالإ�شافة اإىل توزيع الدوريات الراكبة والراجلة 

الرتكيز على  العا�شمة مع  يف عموم حمافظة 

ال�شوارع احليوية واملجمعات التجارية للتاأكد 

وحترير  االحرتازية،  باالإجراءات  االلتزام  من 

املخالفات حيال االأ�شخا�س املخالفني، واأ�شاف: 

املجتمع  من  كبرية  �شريحة  التزام  »الحظنا 

مبختلف فئاته باالإجراءات الوقائية، ما يعك�س 

مدى وعي املواطنني واملقيمني«.

من جانبه، اأ�شار النقيب م�شعب ال�شعيدي 

�شابط �شرطة املجتمع مبديرية �شرطة املحافظة 

على  دوريات  ت�شري  يتم  اأنه  اإىل  اجلنوبية 

اأجل توعية اجلمهور ور�شد  ال�شاعة من  مدار 

بحق  القانونية  االإجراءات  واتخاذ  املخالفات 

�شرطة  خالل  من  املديرية  قامت  اإذ  املخالفني، 

ا باأهمية احلفاظ  املجتمع بتنبيه 2438 �شخ�شً

 3778 ور�شدت  االجتماعي،  التباعد  على 

خمالفة عدم ارتداء الكمامات، كما قامت بـ464 

حملة توعوية.

اإدارة  قامت  فقد  اجلهود،  لهذه  وا�شتكماالً 

مبوا�شلة  العام  االأمن  برئا�شة  العمليات 

اأ�شار  اإذ  الفريو�س،  انت�شار  من  للحد  جهودها 

اإىل  عمليات  �شابط  تقي  عبداهلل  حممد  النقيب 

والتاأكيد  ا  �شخ�شً  427 مع  التوا�شل  مت  اأنه 

عليهم باأهمية احلفاظ على التباعد االجتماعي، 

ارتداء  عدم  خمالفة   5211 ر�شد  مت  فيما 

للكمامة، موؤكًدا موا�شلة انت�شار رجال ال�شرطة 

والدوريات االأمنية يف حمافظات اململكة كافة؛ 

من اأجل مكافحة هذه اجلائحة.

وحول دور االإدارة العامة الأمن املنافذ، فقد 

�شابط  الدو�شري  حمد  را�شد  اأول  املالزم  اأكد 

املنافذ  الأمن  العامة  باالإدارة  االإدارية  ال�شوؤون 

اأن �شرطة االإدارة قامت بر�شد 97 خمالفة عدم 

التوا�شل  ا�شتمرار  اإىل  م�شرًيا  للكمامة،  ارتداء 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  االجتماعات  وعقد 

واالإجراءات  اخلطط  لو�شع  باملنافذ  العاملة 

مبا يتنا�شب مع م�شتجدات الفريو�س العاملية، 

املنا�شبة  اال�شتثنائية  االإجراءات  اتخاذ  مت  اإذ 

مع  ين�شجم  مبا  امل�شافرين  عبور  لت�شهيل 

االإجراءات ال�شحية املطلوبة، خا�شة اأن العمل 

جاٍر لو�شع درا�شة �شاملة الإعادة حركة ال�شفن 

ال�شياحية باملنافذ البحرية.

يو�شف  حممد  ركن  النقيب  اأ�شار  فيما 

االنقاذ  �شعبة  رئي�س  باأعمال  القائم  اأبوالفتح 

اإىل  املدين  للدفاع  العام  باالإدارة  وامل�شاندة 

تطهري،  عملية  بـ105817  قامت  االإدارة  اأن 

وزارة  اإدارات  خمتلف  من  املوظفني  وتدريب 

بينهم  من  احلكومية  واجلهات  الداخلية 

1051 من ال�شباط و�شباط ال�شف واالأفراد، 

املوؤ�ش�شات  ا من  تدريب 1148 �شخ�شً كما مت 

وال�شركات اخلا�شة من خالل 365 دورة، وبلغ 

اإجمايل املتطوعني 5971 متطوًعا، وبلغ اإجمايل 

اإدارة االأوقاف واملتطوعني  املتدربني من كوادر 

لتعقيم امل�شاجد 858، كما اأ�شرف الدفاع املدين 

على 1238 عملية تطهري للمتطوعني و107 

عمليات ل�شركات التنظيف.

اأن  اإىل  النا�شر  اأحمد  املواطن  اأ�شار  وقد   

هناك بع�س االأ�شخا�س ال يلتزمون باالإر�شادات 

الكمامات،  بارتداء  اخلا�شة  كتلك  والتعليمات 

لفريو�س  الت�شدي  اجلهود يف  يهدر  اأمر  وهذا 

املجتمع  ويعر�س  )كوفيد-19(،  كورونا 

على  الت�شديد  من  بد  فال  هنا  ومن  للخطر، 

متابعة االلتزام بهذه االإجراءات، ولرمبا تفعيل 

العامة  االأماكن  املوجودة يف  املراقبة  كامريات 

وت�شخريها يف �شبط املخالفني.

 واأ�شاف اأحمد النا�شر، فيما يتعلق بزيادة 

الغرامة، اأنه من املوؤيدين لذلك ب�شبب اال�شتهتار 

تعّو�شها  ال  فقدناها  التي  االأرواح  واأن  الزائد، 

االأموال اأو االعتذار.

ال  اأنه  م�شامح  في�شل  اأو�شح  بدوره،   

التي  اجلبارة  اجلهود  اجلميع  على  يخفى 

الدوؤوب من  الداخلية والعمل  بها وزارة  تقوم 

قبل منت�شبيها الذي ي�شب يف �شالح املجتمع، 

الوزارة  بها  تقوم  التي  االإجراءات  جميع  واأن 

التباعد  من توعية باملر�س واإجراءات ل�شمان 

بالقرارات  امللتزمني  غري  وخمالفة  االجتماعي 

تاأكيد  هي  املر�س  انت�شار  من  للحد  ال�شادرة 

اإذ  اجلميع،  �شالمة  على  للحفاظ  �شعيها  على 

وملتزم  واٍع  جمتمع  البحريني  املجتمع  اإن 

باالإر�شادات والتعليمات املتعلقة بال�شالمة، اإال 

اأن هناك القلة املخالفة رمبا ب�شبب الن�شيان اأو 

الغرامة  زيادة  يف  يرى  اأنه  موؤكًدا  اال�شتهتار، 

واأثر  املر�س  بخطورة  ي�شتخف  ملن  رادًعا 

انت�شاره على املجتمع، كما يجب ارتداء الكمامة 

بال�شكل ال�شحيح، اإذ ن�شاهد يف بع�س االأحيان 

ا يرتدون الكمامة ولكن بطريقة خاطئة  اأ�شخا�شً

وذلك بو�شعها اأ�شفل االأنف، وبهذا يكونون قد 

اأخلّوا بالغر�س من ارتدائها.

 من جهتها، قالت فرحة النجدي: »ال �شك 

يف اأن اجلهود التي تبذلها وزارة الداخلية يف 

مثمرة  جهود  هي  كورونا  جلائحة  الت�شدي 

وم�شكورة، اإذ اإن تكثيف انت�شار رجال الداخلية 

يف االأماكن العامة ياأتي يف اإطار املحافظة على 

�شالمة و�شحة اجلميع«.

اأنه حتى اليوم، وبف�شل اهلل ثم   واأ�شافت 

يرتاد  اأحًدا  اأ�شادف  مل  املجتمع،  وعي  ف�شل 

االأماكن العامة من دون كمامة، وهذا اإن دل فاإنه 

يدل على وعي املواطنني واملقيمني ورغبتهم يف 

وجود  ينفي  ال  وهذا  اجلائحة،  لهذه  الت�شدي 

اأن  عليهم  وهوؤالء  املخالفة،  احلاالت  بع�س 

من  هي  �شالمتهم  اأن  م�شوؤولية  بكل  يتذكروا 

انتقال  واأن  املجتمع،  هذا  يف  فرد  كل  �شالمة 

املر�س اإىل االآخرين ي�شكل كارثة ممكن جتنبها 

بالتزام اجلميع.

واأكدت اأن على اجلميع اأن يلتزم و ي�شعى 

تبذلها  التي  العظيمة  اجلهود  لتثبيت  جاهدا 

املجتمع  �شالمة  على  احلفاظ  اأجل  من  اململكة 

واأال  املر�س،  هذا  على  والق�شاء  البحريني 

ي�شمح لنف�شه باأن يكون الثغرة التي ينفذ منها 

الذي  التقدم  على  بذلك  ويق�شي  الفريو�س، 

اأحرزته الطواقم املخت�شة ويعيدنا اإىل الوراء.

وثّمنت املواطنة جنالء املحري جهود �شرطة 

املديريات االأمنية بوزارة الداخلية يف االنت�شار 

اجلميع  التزام  من  والتاأكد  العامة  االأماكن  يف 

اال�شتمرار  ال�شروري  ومن  الكمامة،  بارتداء 

يف تكثيف اجلهود للحد من انت�شار الفريو�س، 

واأن يلتزم كل مواطن ومقيم يف اململكة بلب�س 

كي  بامل�شوؤولية  اجلميع  يتحلى  واأن  الكمامة، 

جنتاز هذه املرحلة ب�شالم.

النقيب م�صعب ال�صعيديالنقيب ركن حممد اأبوالفتحالرائد اأحمد النعيمي النقيب �صعد الهزاين الرائد حممد حبيب العلوي

في�صل م�صامح جنالء املحرياأحمد النا�صر فرحة النجدي

املالزم اأول را�صد الدو�صريالنقيب حممد عبداهلل

الج�����ت�����م�����اع�����ي ال�����ت�����ب�����اع�����د  ع�����ل�����ى  ل�����ل�����ح�����ف�����اظ  اإج�����������������راء   6202
ال�����ك�����م�����ام�����ات ارت�����������������داء  ع����������دم  خم������ال������ف������ات  جم������م������وع   27520
ال�����������ت�����������وع�����������وي�����������ة احل������������������م������������������ات  جم���������������م���������������وع   3628
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اأكد اأن االتفاقية �ضت�ضاهم يف حتقيق اأهداف عديدة للخيل.. نا�ضر بن حمد:

حري�ضون على التعاون مع االإمارات ال�ضقيقة تنفيًذا لتوجيهات جاللة امللك
تغطية – املكتب االإعالمي:

اأكد �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة 

امللك لالأعمال االإن�صانية و�صوؤون ال�صباب، اأن العالقات بني 

مملكة البحرين ودولة االإمارات العربية املتحدة ال�صقيقة 

خمتلف  يف  امل�صتمر  التطوير  نحو  ثابتة  بخطى  ت�صري 

لتوجيهات ح�صرة �صاحب اجلاللة  املجاالت، وذلك وفًقا 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه  امللك حمد بن عي�صى 

زايد  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  واأخيه  ورعاه  اهلل 

اآل نهيان رئي�س دولة االإمارات العربية املتحدة، واهتمام 

نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 

رئي�س  ال�صقيقة  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

االأعلى  القائد  نائب  اأبو ظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زايد  بن 

للقوات امل�صلحة و�صمو ال�صيخ من�صور بن زايد اآل نهيان 

رئي�س هيئة االإمارات ل�صباق اخليل.

واأو�صح �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة اأن عاهل 

العالقات  بعمق  الكبري  اعتزازه  دائًما  يوؤكد  املفدى  البالد 

بني  جتمع  التي  الوثيقة  االأخوية  والروابط  التاريخية 

مملكة البحرين ودولة االإمارات العربية املتحدة وما و�صل 

اإليه التعاون والتن�صيق امل�صرتك من م�صتوى متقدم على 

خمتلف امل�صتويات لتحقيق كل ما يلبي تطلعات ال�صعبني 

ال�صقيقني يف خمتلف املجاالت مبا فيها اجلوانب ال�صبابية 

للتجارب  والتي حتظى برتابط قوي وتبادل  والريا�صية 

الناجحة.

وتابع �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة »اإننا يف 

مملكة البحرين حري�صون كل احلر�س على التعاون مع 

الريا�صية  اجلوانب  يف  املتحدة  العربية  االمارات  دولة 

هذه  جتمع  حيث  اخليل  ريا�صات  فيها  مبا  املختلفة 

وتعاون  م�صرتكة  بقوا�صم  ال�صقيقني  البلدين  الريا�صة 

كبري من خالل تبادل التجارب الناجحة والكوادر الوطنية 

البلدين  كال  من  الفر�صان  م�صاركة  اإىل  باالإ�صافة  املدربة، 

التي حققت  القدرة  يف م�صابقات اخليل مبا فيها �صباقات 

املتميزة  االإجنازات  من  العديد  فيها  واالإمارات  البحرين 

ريا�صة  الكبري يف  التطور  واأكدت  االأ�صعدة  على خمتلف 

اخليل والقدرة يف كال البلدين«.

واأ�صاف �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة »نبارك 

يف  اخليل  �صوؤون  رعاية  هيئة  اإدارة  جمل�س  بني  االتفاق 

مملكة البحرين ودولة االإمارات العربية املتحدة والقا�صي 

االإمارات  اإىل  البحرين  من  للخيول  باال�صترياد  بال�صماح 

املحلية،  امل�صابقات  يف  امل�صاركة  لغر�س  املتحدة  العربية 

بني  امل�صرتك  والتن�صيق  التعاون  قوة  يوؤكد  الذي  االأمر 

البلدين ال�صقيقني يف جمال �صباقات اخليل والقدرة«.

وكان ال�صيخ دعيج بن �صلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س 

اإدارة رعاية �صوؤون اخليل قد تلقى خطاًبا من �صعيد الطاير 

نائب رئي�س جمل�س االإدارة يت�صمن االتفاق بني اجلانبني 

من  للخيول  باال�صترياد  ال�صماح  واالماراتي  البحريني 

لغر�س  والعك�س  املتحدة  العربية  االإمارات  اإىل  البحرين 

امل�صاركة يف امل�صابقات املحلية باالإ�صافة اإىل دخول اجلياد 

االإماراتية للبحرين بعد اتخاذ االإجراءات ال�صحية لذلك.

وقال ال�صيخ دعيج بن �صلمان اآل خليفة يف ت�صريح له 

بهذه املنا�صبة »اإن اجلهود الكبرية التي يبذلها �صمو ال�صيخ 

نا�صر بن حمد اآل خليفة �صاهمت يف تطوير العالقات بني 

يف  ال�صقيقة  املتحدة  العربية  واالإمارات  البحرين  مملكة 

اجلوانب الريا�صية مبا فيها التعاون يف جماالت اخليل، 

االأمر الذي يوؤكد اهتمام �صموه لالرتقاء وتطوير التجارب 

الناجحة بني البلدين يف رعاية اخليل وال�صباقات وتبادل 

اخلربات«.

»ن�صيد  خليفة  اآل  �صلمان  بن  دعيج  ال�صيخ  وتابع 

رئي�س  نائب  الطاير  �صعيد  يبديه  الذي  الكبري  بالتعاون 

يف  وم�صاعفة  كبرية  جهوًدا  بذل  والذي  االإدارة،  جمل�س 

واالإماراتي  البحريني  اجلانب  بني  االتفاق  حتقيق  �صبيل 

اإىل  البحرين  من  للخيول  باال�صترياد  ال�صماح  �صاأن  يف 

امل�صابقات  امل�صاركة يف  املتحدة لغر�س  العربية  االإمارات 

ودولة  البحرين  مملكة  اأن  يوؤكد  الذي  االأمر  املحلية، 

االإمارات ما�صيتان يف تطوير عالقاتهم عرب ريا�صة اخليل 

جماالت  يف  امل�صرتك  التبادل  اإىل  باالإ�صافة  و�صباقاتها 

وموا�صلة  املحلية  وامل�صابقات  املناف�صات  واثراء  اخلربات 

طريق حتقيق االإجنازات لكال البلدين يف ريا�صات اخليل«.

اآل خليفة »�صتكون  ال�صيخ دعيج بن �صلمان  واأ�صاف 

من  اإيجابية  واالمارات  البحرين  بني  االتفاق  انعكا�صات 

املحلية،  امل�صابقات  يف  بامل�صاركة  للخيول  ال�صماح  خالل 

البلدين  بني  املناف�صة  من  كبرًيا  جانًبا  يحقق  الذي  االأمر 

اإجنازات كبرية  واالإمارات متتلكان  البحرين  واأن  خا�صة 

يف جمال ريا�صات اخليل«.

ال�صيخ دعيج بن �صلمان�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

الريا�ضة وموجة كورونا الثانية

العامل كله ي�صتعد للموجة الثانية من جائحة كورونا. ال يعنى هذا 

واالإكثار يف احلديث  توقعها  يكون  قد  بل  قادمة ال حمالة،  اأنها موجة 

ولكن  ال�صليمة.  العلمية  املعرفة  تربره  مما  اأكرث  احلذر  من  نوًعا  عنها 

يف جميع االأحوال، على قطاعنا الريا�صي اأن ي�صتعد لها كما القطاعات 

املوجة  خالل  كانت  اململكة  يف  القطاعات  خمتلف  اأن  االأكيد  االأخرى. 

االأوىل -واحلمد هلل- اأف�صل حاالً من غرينا بكثري بف�صل جهود اللجنة 

التن�صيقية والفريق الوطني الطبي للت�صدي جلائحة كورونا. 

ولكن من جهة اأخرى، فاإن التداعيات للموجة االأوىل على املنظومة 

لها  تعر�صت  التي  اخل�صائر  فادحة.  والتزال  كانت  العاملية  الريا�صية 

قطاعات الريا�صة، واالأن�صطة وامل�صابقات والبطوالت، والنقل التلفزيوين، 

ورواتب الالعبني، واالأدوات الريا�صة، وال�صناعات الريا�صية، وغريها، 

والتزال  والعاملني،  وامل�صاهمني  وامل�صتثمرين  والالعبني  االأندية  طالت 

بعيدة عن الرجوع مل�صتويات ما قبل اجلائحة. هذه االآثار كلها قد تتكرر 

مرة اأخرى على املنظومة الريا�صية العاملية اإذا ما اأ�صابتنا املوجة الثانية. 

املنظومة  انتهجتها  التي  االآليات  ذات  تكرار  اأن  احلقيقي  والتحدي 

توقف  فال  اأخرى.  مرة  متاًحا  يكون  لن  االأوىل  املوجة  مع  الريا�صي 

القطاع الريا�صي الق�صري، وال تعليق االأن�صطة وامل�صابقات والبطوالت 

الريا�صية، وال اإغالق املالعب واالأندية الريا�صية العامة واخلا�صة، ممكن 

يف ظل ارتفاع االأ�صرار واخل�صائر املالية وانخفا�ض الدخول من جراء 

الريا�صية،  املنظومة  لدعم  املوارد  لديها  احلكومات  وال  االأوىل،  املوجة 

واقعيًا.  بديالً  الريا�صية  االأندية  موارد  تغطية عجز  اال�صتمرار يف  وال 

من الوا�صح اأن احلكومات لي�ض يف مقدورها اأن تدفع �صيئًا للمنظومة 

الريا�صية، واإن فكرت بتقدمي الدعم فاإن املبلغ املتوقع قد ال يكفي حلل 

احلكومات،  على  كثرية  ا�صتحقاقات  ثمة  الأن  املع�صلة،  من  ب�صيط  جزء 

على  املرحلة  هذه  خالل  اأولوياتها  �صلم  يف  الريا�صية  تكون  ال  ورمبا 

االأقل.

اقرتاحي اإذن اأن ي�صتعد قطاعنا الريا�صي للموجة الثانية من خالل 

االعرتاف باأن احتمال توقف االأن�صطة وامل�صابقات والبطوالت الريا�صية 

نت�صور،  باأكرث مما  الثانية عاتية  املوجة  يكاد يكون منعدًما ما مل تكن 

باالإجراءات  بااللتزام  للتوعية  االآن  من  املمكن  اجلهد  كل  بذل  وبالتايل 

املالعب،  يف  املعنية  اجلهات  عن  ال�صادرة  والتعليمات  االحرتازية 

واملدرجات، وال�صاالت، واالأندية، واأماكن املمار�صة الريا�صية كافة. هذه 

اأراها �صرورية  ولكني  ولي�صت حمل خالف،  بديهية  ن�صيحة  تبدو  قد 

وجعلت  الريا�صة  واأماكن  مواقع  اأ�صابت  التي  اال�صرتخاء  حلالة  نظًرا 

من  اآمنة  الريا�صية  البيئة  اأن  يعتقدون  الريا�صيني  وغري  الريا�صيني 

للتذكرة  بحاجة  نحن  طبيعي.  ال�صابق  لل�صلوك  الرجوع  واأن  اجلائحة، 

والتوعية من جديد باأن اخلطر اليزال حقيقيًا، واأن املنظومة الريا�صية 

م�صتوى  لرفع  بحاجة  فاإننا  ولذلك  جزئيًا،  وال  كليًا  توقًفا  تتحمل  لن 

اال�صتعداد والوقاية فوًرا.

خامتة الروؤى، ما قامت به اللجنة التن�صيقية والفريق الوطني الطبي 

احلكومة  حتملت  بل  اإنكاره،  عاقل  ي�صتطيع  ال  كورونا  مكافحة  جتاه 

اإننا �صوف ن�صتقبل ف�صل  املواطن.  اأجل احلفاظ على �صحة  الكثري من 

ال�صتاء والذى يعد مو�صًما لالإنفلونزا باأنواعها و�صوف توؤثر �صلبًا على 

�صحة الكثري من الريا�صيني. فلناأخذ كورونا بجد ونعي�صها كواقع وقدر 

االحرتازية،  باالإجراءات  الالمباالة  اأما  باالأ�صباب،  وناأخذ  عليه  ن�صرب 

االأماكن  والتزاحم يف  بل واالختالط  االأطباء  به  ين�صح  ما  واإهمال كل 

�صاق  ملن  حجة  وال  االإ�صرار.  �صبق  مع  للغري  اإ�صرار  فهو  الريا�صية، 

م�صاهدة  اأو  الريا�صية  االأن�صطة  ملمار�صة  املنازل  يف  باجللو�ض  ذرًعا 

العامة،  االأماكن  الكمامة يف  ارتداء  اأو  الريا�صية  والبطوالت  امل�صابقات 

وعودة اجلمهور وكل اأركان املنظومة الريا�صية والقطاعات االأخرى اإىل 

طبيعتها حتتاج جهوًدا م�صنية من جميع اأفراد االأ�صرة الريا�صية ب�صفة 

خا�صة واملجتمع ب�صفة عامة، والواجب يحتم علينا اأن ن�صتمر يف حتمل 

للموجة  الت�صدي  �صبيل  يف  االحرتازية  باالإجراءات  االلتزام  م�صوؤولية 

الثانية من جائحة كورونا.

حياة ت�صتمر.. وروؤى ال تغيب

 اأ.د. في�ضل املال

روؤى اأكادميية

10 نزاالت مليئة باالإثارة �ضت�ضهد م�ضاركة مقاتلني من 11 دولة
البحرين  ململكة   BRAVE CF احتاد  �صيعود 

بعد  وذلك  باالإثارة،  مليئتني  اأم�صيتني  اإقامة  عرب 

و�صتقام  الكومبات.  مملكة  بطولة  �صل�صلة  اختتام 

و�صيكون  نوفمرب،  من  اخلام�س  يف  بطولة  اأول 

للوزن  العامل  لقب  على  فيها  الرئي�س  القتال 

كليتون  اللقب«  »حامل  �صيقابل  حيث  اخلفيف، 

الرئي�س  النزال  يف  واأما  اأيوب.  اأمني  »املفرت�س« 

الو�صط  فوق  وزن  لقب  حامل  �صيتطلع  الثاين، 

م�صواره  ملوا�صلة  عبدوراغوموف  عبدول  ال�صابق 

والبطل  االأردين  املقاتل  من  لالنتقام  نزال  حلجز 

و�صيواجه  ال�صيلواي.  جراح  الفئة  لهذه  احلايل 

بـ»ذي ليزي كينك« لوي�س غليزمان  امللقب  املقاتل 

اال�صت�صالم،  على  خ�صومه  باإجبار  املتخ�ص�س 

لينتوال  هيرني  �صد  مدٍو  انت�صار  من  ياأتي  والذي 

يف اجلولة الرئي�صة من الن�صخة الـ37 من بطولة 

BRAVE CF والتي اأقيمت يف اأغ�صط�س املا�صي. 
ا بني جيلني  الن�صخة لقاء خا�صً كما و�صت�صهد هذه 

خمتلفني من املقاتلني عندما يتالقى املقاتل احلا�صل 

للعام 2019« جون  ال�صاعد  »املقاتل  على جائزة 

بريون املخ�صرم روالندو داي.

مزوانديلي  �صيواجه  الو�صط،  الوزن  ويف   

»نزال  يف  �صميث  جريميي  هزم  الذي  هلونغوا، 

�صوبري.  دوم  النم�صاوي  املا�صية،  ال�صنة  العام« 

من  مقاتلني  م�صاركة  البطولة  �صت�صهد  باملجموع، 

منًوا  االأكرث  اأنها  البطولة  هذه  لتبني  دولة،   11

من بني البطوالت االأخرى يف ريا�صة فنون القتال 

فرن�صا،  الربازيل،  الدول  هذه  وت�صمل  املختلطة. 

جنوب  النم�صا،  الفلبني،  نيوزيلندا،  الدمنارك، 

اأفريقيا، رو�صيا، باك�صتان، لوك�صمبورغ، البحرين.

 BRAVE« بطولة  من  الـ44  الن�صخة  نزاالت 

:»CF
- الوزن اخلفيف: كليتون »املفرت�س« �صد اأمني 

اأيوب.

�صد  عبدوراغوموف  عبدول  الو�صط:  وزن   -

لوي�س غليزمان.

- الوزن اخلفيف: جون بريوين �صد روالندو 

داي.

مزوانديلي  �صد  �صوبر  دوم  الو�صط:  و�صط   -

هلونغوا.

بري  برييرا �صد  الديك: غري�صون  فوق  - وزن 

�صتيفني.

- الــوزن اخلــفيف: عبــا�س خــان �صـد يان 

ليا�صي.

رئي�س االحتاد االآ�ضيوي ينعى 

املدرب عبدالعزيز اأمني

القدم  لكرة  االآ�صيوي  االحتاد  رئي�س  نعى 

القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  لرئي�س  االأول  النائب 

ال�صيخ �صلمان بن اإبراهيم اآل خليفة، وفاة املدرب 

انتقل  والذي  اأمني،  عبدالعزيز  القدير  البحريني 

اإىل جوار ربه، اجلمعة 23 اأكتوبر اجلاري.

جمل�س  رئي�س  تلقاها  تعزية  ر�صالة  ويف 

ال�صيخ علي  القدم  لكرة  البحريني  االحتاد  اإدارة 

بن خليفة بن اأحمد اآل خليفة، اأعرب معايل ال�صيخ 

تعازيه  اأحر  عن  خليفة،  اآل  اإبراهيم  بن  �صلمان 

بوفاة  احلزين  اخلرب  لتلقيه  موا�صاته  و�صادق 

اعتزاز  بكل  م�صتذكًرا  اأمني،  عبدالعزيز  املدرب 

لعبة  عامل  يف  الراحل  للمدرب  املتميزة  امل�صرية 

تدريب  يف  الوا�صحة  وجناحاته  القدم،  كرة 

العديد من املنتخبات واالأندية الوطنية.

القدم  لكرة  االآ�صيوي  االحتاد  رئي�س  ونقل 

الكرة  واأ�صرة  الفقيد  لعائلة  احلرة  تعازيه 

الفقيد  يرحم  اأن  تعاىل  اهلل  داعًيا  البحرينية، 

ال�صرب  اجلميع  ويلهم  جناته،  ف�صيح  وي�صكنه 

وال�صلوان.

 ال�صيخ �صلمان بن اإبراهيم

ختام بطولة رئي�س احلر�س الوطني للجولف

اختتمت مناف�صات بطولة الفريق اأول الركن �صمو 

احلر�س  رئي�س  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حممد  ال�صيخ 

اأكرث من 90 العًبا على  للجولف، مب�صاركة  الوطني 

الالعب  وح�صل  احلنينية.  مبنطقة  النادي  ملعب 

خليفة املري�صي على كاأ�س البطولة بعد اأن حقق 71 

�صربة.

ال�صيخ حممد  �صمو  الركن  اأول  الفريق  اأناب  وقد 

بن عي�صى اآل خليفة رئي�س احلر�س الوطني، الفريق 

االأركان  هيئة  رئي�س  النعيمي  �صقر  بن  ذياب  الركن 

النائب االأول لرئي�س نادي البحرين للجولف، لرعاية 

حفل توزيع جوائز البطولة وتكرمي الفائزين.

امل�صابقات  مدير  من  ترحيبية  بكلمة  احلفل  وبداأ 

اإيجاز  وتقدمي  العاثم  �صامل  خالد  النادي(  )كابنت 

�صقر  بن  ذياب  الركن  الفريق  توج  ثم  البطولة،  عن 

النعيمي الالعب خليفة املري�صي بكاأ�س البطولة.

بن  عبداهلل  ال�صيخ  عن  بالنيابة  توجه  ذلك  وبعد 

للجولف  البحرين  نادي  رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان 

واأع�صاء النادي بال�صكر اجلزيل اإىل الفريق اأول الركن 

دعمه  على  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حممد  ال�صيخ  �صمو 

ال�صخ�صي على  �صموه  وامل�صتمر وحر�س  الالحمدود 

اإقامة البطولة برعايته �صنوًيا.

نقاط  طرح  بعد  البطولة  نتائج  اأ�صفرت  وقد 

التكافوؤ عن فوز الالعب يو�صف البنخليل باملركز االأول 

على املجموعة بـ 63-76، وجاءت نتائج املجموعة 

على النحو التايل:

الالعب حممد عيد مر�صد 75-66،  الثاين  املركز 

 ،80-66 الغتم  حممد  جا�صم  الالعب  الثالث  املركز 

املركز   ،83-67 �صامل  زايد  الالعب  الرابع  املركز 

اخلام�س الالعب را�صد �صعيد الكعبي 67-79، املركز 

املركز   ،72-68 املرباطي  يو�صف  الالعب  ال�صاد�س 

ال�صابع الالعب �صلمان عبداهلل الغتم 68-74، املركز 

التا�صع  الثامن الالعب جيم�س �صني 68-78، املركز 

الالعب عبداهلل �صعيد الكعبي 68-75، املركز العا�صر 

الالعب را�صد فار�س قطامي 75-68.
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 القائد العام يبحث مع الملحق 
العسكري األمريكي التعاون الدفاعي

بحث القائ��د العام لقوة دف��اع البحرين 
المش��ير الركن الش��يخ خليف��ة بن أحمد 
آل خليف��ة، خالل اس��تقباله ف��ي القيادة 
العامة، األحد، الملحق العسكري بسفارة 
الواليات المتحدة األمريكية في البحرين 
العقيد جون قاندول، عددًا من المواضيع 

ذات االهتمام المشترك.
وأش��اد القائد العام لقوة دفاع البحرين، 
خ��الل اللقاء ال��ذي حضره رئي��س هيئة 
األركان الفري��ق الرك��ن ذي��اب النعيمي، 
ومدي��ر دي��وان القي��ادة العام��ة الل��واء 
الركن حسن سعد، ومساعد رئيس هيئة 
األركان لإلم��داد والتموي��ن اللواء الركن 
بحري يوس��ف م��ال اهلل، ومدي��ر التعاون 
العس��كري الل��واء الرك��ن بح��ري محمد 
الس��ادة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع 

البحري��ن، بعالق��ات الصداق��ة المتميزة 
القائمة بين البحرين والواليات المتحدة 
األمريكية، وس��بل تعزيزها وما تش��هده 

من تط��ور على مختل��ف األصعدة خاصة 
م��ا يتعل��ق منها بالتنس��يق العس��كري 

والتعاون الدفاعي.

القائد العام يستعرض مع الملحق 
العسكري البريطاني أوجه التعاون المشترك

اس��تعرض القائ��د الع��ام لق��وة دف��اع 
البحري��ن المش��ير الركن الش��يخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة، خالل اس��تقباله في 
القيادة العامة األحد، الملحق العس��كري 
بس��فارة المملكة المتح��دة في البحرين 
المق��دم بح��ري باول ويندس��ور، عالقات 
بي��ن  المش��ترك  والتنس��يق  التع��اون 
الجانبي��ن، باإلضافة إل��ى بحث عدد من 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.
وأش��اد القائد العام لقوة دفاع البحرين، 
خ��الل اللقاء ال��ذي حضره رئي��س هيئة 
األركان الفري��ق الركن ذي��اب النعيمي، 
ومدي��ر دي��وان القي��ادة العام��ة الل��واء 
الركن حسن سعد، ومساعد رئيس هيئة 
األركان لإلم��داد والتموي��ن اللواء الركن 
بحري يوس��ف مال اهلل، ومدي��ر التعاون 
العس��كري الل��واء الرك��ن بح��ري محمد 

الس��ادة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع 
البحري��ن، بعالقات الصداق��ة التاريخية 
المتميزة التي تربط البحرين والمملكة 

المتحدة والتي تشهد تطورًا وتقدمًا في 
شتى المجاالت وخاصًة ما يتعلق بتبادل 
الخبرات والتعاون في المجال العسكري.

 وزيرة الصحة تبحث 
مع سفير كوريا الجنوبية 

تطورات »كورونا« العالمية
اس��تعرضت وزي��رة الصحة أ.فائق��ة الصالح، خالل اس��تقبالها في 
مكتبه��ا بدي��وان وزارة الصح��ة بالجفير س��فير جمهوري��ة كوريا 
الجنوبية الصديقة لدى البحرين هاي كوان تش��ونغ، آخر التطورات 
ف��ي العالم حول في��روس كورونا )كوفيد19( وم��ا يتم تنفيذه من 
إجراءات احترازية ووقائية بهذا الش��أن، وبحثت معه س��بل تعزيز 
التع��اون بي��ن البلدين ف��ي مختلف المج��االت الصحية وال س��يما 
في مجال إدارة نظم المستش��فيات والتدري��ب والبحوث، بما يلبي 

المصالح المشتركة للبلدين.
وأش��ادت الصالح خالل اللقاء، بالجهود التي يبذلها السفير لتوطيد 
عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ما حققته أواصر التعاون 
مس��بقًا في المج��ال الصحي، وخصوصا في تطبي��ق نظام الضمان 
الصح��ي م��ع المجلس األعل��ى للصح��ة، والزي��ارات المتبادلة بين 
الجانين والتي أثمرت عن اس��تفادة كبيرة في هذا الش��أن، مؤكدة 
على مواصلة واس��تمرار التعاون لتعزيز مذكرة التفاهم والتعاون 

في المجال الصحي بين البلدين الصديقين.

ميرزا يستعرض مع »الوطنية 
للطاقة« مشاريع الطاقة المتجددة

استعرض رئيس هيئة الطاقة المستدامة د.عبدالحسين ميرزا، 
خالل ترؤس��ه االجتماع التاس��ع عش��ر للجنة الوطنية لمتابعة 
وتنفي��ذ الخطتين الوطنيتين للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
وال��ذي تم عقده عن بعد باس��تخدام نظ��ام التواصل المرئي، 
بمش��اركة أعض��اء اللجنة المكون��ة من كبار المس��ؤولين من 
ع��دد من الوزارات والجهات الحكومية، وبحضور الممثل المقيم 
لبرنامج االمم المتحدة االنمائي بالبحرين، آخر المستجدات منذ 
انعق��اد آخر اجتماع للجنة في أغس��طس الماض��ي، كان أهمها 
اجتماع المتابعة الذي تم عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء 
رئيس اللجن��ة الوزاري��ة للمش��اريع التنموية والبني��ة التحتية 
وبمش��اركة الوزارات ذات العالقة حول م��ا تم إحرازه من تقدم 
من قبل فريق العمل المكلف بحصر االراضي المقترحة لمشاريع 
الطاق��ة المتجددة برئاس��ة المهندس عبدالجب��ار عبدالكريم، 
حيث تم تقديم ع��رض مرئي في اجتماع المتابعة احتوى على 
ع��دد من األراضي والمواق��ع المقترحة في اليابس��ة والمناطق 
الساحلية والعميقة إلقامة مش��اريع متنوعة للطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح عليها في سبيل زيادة نسبة إنتاج الطاقة النظيفة 

وتحسين كفاءتها وتحقيق األهداف الوطنية في هذا المجال.
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أهل الخيــر

سماهر سيف اليزل 

نفحات

ريتويت

 االبتسامة.. 
العبادة المهجورة

ما أجمل أن نبتس��م ف��ي وجوه األيت��ام واألرامل 
والمعوزين والمحتاجين في أمتنا فندخل السرور 
إل��ى نفوس��هم ونمد ي��د الع��ون لهم ونرس��م 
البس��مة عل��ى ش��فاههم وإن ذل��ك لم��ن أحب 
األعمال وأعظمها أجرًا عند اهلل إن أساس العالقة 
بين بني البش��ر مع بعضهم البعض قائمة على 
التعارف والتعاون والتآلف وإن عالقة المسلم مع 
أخيه المسلم إلى جانب ذلك قائمة على التراحم 
واإلخ��اء والتراب��ط والمعاملة الطيبة والس��لوك 
الحس��ن، وهذه العالقة إذا قامت على هذه القيم 
والمفاهيم وكانت خالصة لوجه اهلل فإن صاحبها 
مأج��وٌر عليه��ا ومجزٌي بها ف��ي الدني��ا واآلخرة، 
لذلك حرص اإلس��الم على تدعيم ه��ذه العالقة 
بين المسلمين بكل الوسائل والطرق وفي جميع 
األحوال والظروف ولعل من أعظم هذه الوس��ائل 
الت��ي تق��وي عالقة المس��لم م��ع أخيه المس��لم 
وتجعل��ه محبوبًا بين الن��اس هي إخالص العمل 

هلل والتقرب إليه باألعمال الصالحة.
وم��ن ه��ذه الوس��ائل التبس��م وطالق��ة الوجه 
فالبس��مة آية من آيات اهلل تعالى ونعمة ربانية 
عظيم��ة، إنه��ا س��حر ح��الل تنبث��ق م��ن القلب 
وترتسم على الش��فاه فتنثر عبير المودة، وتنشر 
نسائم المحبة وتس��تّل عقد الضغينة والبغضاء 
لتح��ّل األلفة واإلخاء فالبس��مة بري��د عاجل إلى 
الن��اس كاف��ة ال تكلفنا مؤن��ًا مالي��ة أو متاعب 
جسدية بل تبعث في ومضة سريعة يبقى أثرها 
الحمي��د عظيما في النف��وس وأصحابه بذرًا طيبًا 
آت��ى أكله ضعفي��ن، خيرًا ف��ي الدنيا وأج��رًا في 
اآلخرة.. أم��ا الخيري��ة العاجلة؛ فانش��راح القلب 
وراح��ة الضمي��ر، ومناف��ع صحي��ة أخ��رى أثبتها 
األطباء عل��ى البدن، ويتبعه��ا مصالح اجتماعية 
وشرعية من تأليف القلوب وربطها بحبل المودة 
المتي��ن وترغيبها لحب الدين، وما أكثر ما فرطنا 
ف��ي ه��ذه العب��ادة وما أكثر م��ا بخلن��ا في هذه 
الصدق��ة فهي الس��حر الحالل وه��ي إعالن اإلخاء 
وعربون الصفاء البتس��امة فإنه��ا أيضًا باب من 
أبواب الخير والصدقة لنتعلم فن التبسم بصدق 
ولننشر ثقافة الوجه الطلق والسماحة والسعادة 
بيننا وفي مجتمعاتنا فف��ي ذلك الضمان األكيد 

لحياة سعيدة وعالقة أخوية مترابطة.

الشريط الذهبي.. 
ه��و ش��ريط يرمز إل��ى التضام��ن مع األطف��ال مرضى 
الس��رطان يتم ارت��داؤه للتضام��ن معه��م، وللتوعية 

بمرض سرطان األطفال.

 »ابتسامة«: بيع 10 آالف شريط 
ذهبي لدعم األطفال مرضى السرطان

أكد رئيس جمعية المس��تقبل الشبابية 
صب��اح الزيان��ي، أن مبادرة »ابتس��امة« 
وحملة »أطفالنا كالذهب 7« في س��نتها 
الس��ابعة على التوالي ق��د حققت نجاحًا 
باه��رًا وحققت اله��دف الذي وض��ع ببيع 
لتقدي��م  ذهبي��ة«  »ريبون��ة  آالف   10
الدعم المجتمعي والنفس��ي واالجتماعي 
وأولي��اء  الس��رطان  مرض��ى  لألطف��ال 
أمورهم، ولنش��ر الوعي بمرض س��رطان 

األطفال لدى مختلف شرائح المجتمع. 
وق��ال الزيان��ي: »نح��ن مؤمن��ون ب��أن 
نس��بة الش��فاء من هذا الم��رض عالية، 
كما أنن��ا مؤمن��ون بأن الدعم النفس��ي 
واالجتماع��ي والوقوف مع هؤالء األطفال 
وأولياء أمورهم له دور مهم في التشافي 
ه��ذا  وج��ه  ف��ي  والوق��وف  والتعاف��ي 

المرض«. 
وأضاف: »في هذه الس��نة كان االنتش��ار 
ش��بكات  طري��ق  ع��ن  للحمل��ة  األكب��ر 
التواصل، بسبب ما فرضته ظروف جائحة 
كورون��ا، وعلي��ه جاءت فكرة »الش��ريطة 
الذهبي��ة« الت��ي تعتب��ر ش��عار التوعية 
بس��رطان األطفال، وتم تصميم شريطة 
خاص��ة لهذه الس��نة بمبادرة ابتس��امة، 

وت��م عرضها للبي��ع عن طريق ش��بكات 
التوصي��ل،  خدم��ة  وتوفي��ر  التواص��ل، 
وبمجرد شرائها يكون الفرد ساهم بمبلغ 
لدع��م أطف��ال مرضى الس��رطان، ولبس 
الش��ريطة يعبر ع��ن تضامنك مع أطفال 
الس��رطان في العال��م، باإلضافة إلى أن 
المبادرة قامت بتوفير معلومات توعوية 
تقدم مع كل شريط عن سرطان األطفال 
لالكتش��اف المبكر للمرض وكيفية دعم 

هؤالء األطفال ومبادرة ابتسامة«. 
وأش��ار إلى أن المب��ادرة قام��ت بتوجيه 
نداء لعدد من مش��اهير قنوات التواصل 
لتقديم المس��اعدة وتحقيق الهدف ببيع 
10 آالف ش��ريط ذهبي خالل شهر، والقى 
هذا النداء تفاعل عدد كبير من المشاهير، 
وكان م��ن ضمنه��م عمر الف��اروق الذي 
لب��ى الن��داء، مؤكدًا أن الجمي��ل في هذه 
المب��ادرة أنها بين��ت أن العم��ل الخيري 

يمكن أن يك��ون بصور جديدة ومختلفة، 
وأن التكافل المجتمع��ي يتصور بأجمل 
قن��وات  مش��اهير  تأثي��ر  وأن  الص��ور، 
التواص��ل االجتماعي يمكنه��ا أن تحرك 
عددًا أكب��ر من أف��راد المجتمع وتحثهم 
على المش��اركة في مثل هذه المبادرات، 
وأن تك��ون األفكار المبتك��رة في العمل 
التطوع��ي مقبول��ة مجتمعي��ًا من خالل 
طرحها بأس��لوب جديد، وهذا ما حققته 
مب��ادرة ابتس��امة ف��ي حمل��ة »أطفالنا 

كالذهب 7«. 
كش��فت  المب��ادرة  ه��ذه  »إن  وأردف: 
ع��ن نم��اذج جميلة لعدد من الش��ركات 
والمطاعم التي تشاركت اآلجر مع عمالئها 
من خالل تقدي��م »الش��ريطة الذهبية« 
بخص��م ج��زء م��ن قيم��ة المش��تريات، 
والتن��ازل عن جزء من المدخ��ول اليومي 
ومكاف��أة العم��الء ومش��اركتهم باألجر، 

وأكد أن هذه النماذج مدعاة للفخر«. 
ولف��ت الزياني إلى أن »اله��دف الرئيس 
له��ذه المبادرة هو توفي��ر الدعم المادي 
الطاق��ة االس��تيعابية للمرك��ز  وزي��ادة 
لخدمة 250 طفاًل، باإلضافة لتوفير عدد 
من الخدمات المقدم��ة من قبل الفريق، 

وإفادة عدد أكب��ر من األطفال وخدمتهم 
وتحقيق متطلباتهم«. 

م��ن جهته قال عمر الف��اروق، إن مبادرة 
ابتسامة من أهم األعمال القائمة والتي 
تتطلب ش��راكة مجتمعية م��ن الجميع، 
حي��ث إن التوعي��ة تبن��ي أف��رادًا واعين 
ومثقفين لينشئوا مجتمعًا أساسه مبني 

على االحترام والتعايش.
وأض��اف أن المجتم��ع البحريني ُعرف منذ 
القدم بعطائ��ه وكرمه، وهذه المبادرات 
تؤكد عل��ى ه��ذه المعلوم��ات بالنتائج 
التي ش��هدناها ف��ي أيام مع��دودة جدًا، 
بمج��رد معرفة الش��عب بفرصة للعطاء 
والمشاركة، ترى مشاركة مبهرة وجميلة، 
موضحًا أن »شركة »أتنفس« وعمر فاروق 
تعتبر هؤالء األطفال جزءًا من المجتمع، 
ول��كل فرد من��ا مس��ؤولية تج��اه اآلخر، 
ولمشاهير السوش��يل ميديا دور أساسي 
ومهم جدًا في نشر األفكار المميزة ليس 
فق��ط في األعمال الخيري��ة أو التطوعية 
بل ف��ي كل م��ا يخ��دم ويفي��د الجمهور 
بمختل��ف فئات��ه وأعم��اره، واحتياجاته، 
وال يتوق��ف هذا الدور على المش��اهير بل 

بتكاتف الجميع أفرادًا ومؤسسات«.
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البناي يكّرم 17 كادرًا طبيًا خدموا بمراكز »كورونا«

ك��رم رئيس اللجن��ة الدائمة لحقوق االنس��ان بمجلس الن��واب عمار 
البناي، 17 ش��خص م��ن العاملين في المجال الصح��ي اللذين خدموا 

بمختلف مراك��ز »كورونا« في المملكة، وذلك ضم��ن برنامج منتدى 
.»BKSF« البحرين االجتماعي لوالية كيراال
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الــــــــــــــرأي

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء 
أصحابها وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا 

رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 
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سوق العمل 
والتحول اإللكتروني: 

متطلبات جديدة

ثمة متغيرات متس��ارعة باتت تش��هدها حياتنا في ظ��ل الثورة الصناعية 
الرابع��ة والمتنامية باس��تمرار من جهة، وفي ظل الظ��روف الجديدة التي 
فرضها فيروس كورونا )كوفيد19(، للتحول اإللكتروني وظهور نظام العمل 
عن ُبعد، كضرورة أساسية ملحة أكثر من أي وقٍت مضى. وقد كشفت تلك 
المتغيرات ع��ن احتياجات جديدة بات التركيز عليها أكثر لضمان ديمومة 

االستمرار في العمل والقدرة على إنجاز األعمال والمهام على نحو فاعل. 
وقد برزت الحاجة للمعرفة التقنية ومواكبة المس��تجدات ومرونة اكتساب 
التطورات أواًل بأول في ه��ذا المجال الضخم، بما يتيح التعامل مع مختلف 
األجه��زة وكذلك مختلف التطبيق��ات والبرامج اإللكتروني��ة التي تفرضها 
احتياج��ات العمل، كل حس��ب مجال عمله. ولعله م��ن الالفت جدًا أن حتى 
الوظائف البسيطة التي لم تكن تتطلب الشهادات األكاديمية حتى، باتت 
تف��رض فيها الحاجة إلى هذا النوع من المعرف��ة والمواكبة التقنية. وكنا 
قد تحدثنا في مقاالت س��ابقة كثيرة عن التحوالت التي سيش��هدها سوق 
العم��ل في ظل التح��ول التكنولوجي وظهور ال��ذكاء االصطناعي واحتالله 

للكثير من األدوار التي كان يمارسها بني البشر ليكون بدياًل عنهم.
ثمة مهن س��يكون ق��د عفى عليها الزمن مع قادم األيام، وس��تحل محلها 
التقني��ات الجديدة، وس��تظهر بدياًل عنها مهن أخرى تحت��اج لبرمجة تلك 
اآلالت واألنظم��ة ومتابعة تش��غيلها، وهو ما أثار جدلية واس��عة النطاق 
على مس��تويات عدة بش��أن إذا ما كانت اآللة تخدم اإلنسان أم أن اإلنسان 
س��يحول يومًا إلى خدمة اآللة، من خالل ما سيقوم به من أدوار، بل ولشدة 
س��يطرة النظام التقني على حياتنا على كافة المستويات بما يجعل كثيرًا 
من أم��ور الحياة ومصائر البش��ر مرتبطة بالمعطيات الت��ي تقدمها تلك 
التقنيات بش��أن الفرد منا، ورغم أنه موضوع شهي للمناقشة إاّل أن المقال 

ال يتسع لطرحه على نحو مفصل.

 * اختالج النبض:
ف��ي ظل تلك المتغي��رات، يبدو ل��ي أن ثمة مهارات أصبح م��ن المهم أن 
يكتس��بها الموظف��ون في قادم األي��ام ويبدو أن ثمة اتج��اه لدى البعض 
لذلك. ومن بين تلك المهارات الواعدة التعليق الصوتي وصناعة المحتوى 
اإللكترون��ي إلى جان��ب البرمجة والتصمي��م الجرافيك��ي. ولعلها الفرصة 
المواتي��ة لتطوي��ر مهاراتن��ا في بعضها قب��ل التحول الكام��ل إلى الحياة 

اإللكترونية والعمل عن ُبعد.

ر شوية صبر وتتصفَّ

نح��ن وليس غيرنا من بيده تقلي��ل أو زيادة أعداد المصابين 
بفي��روس كورونا )كوفي��د19(. فاألمراض واألوبئة تنش��ط 
وتخم��ل حس��ب الظ��روف المحيط��ة به��ا، فكلم��ا حصل��ت 
الفيروس��ات على محفزات وعوامل مباشرة لبقائها وتمددها 
فإنها س��تظل وتبقى، وهذا بش��كل كبير يعتم��د على مدى 
ا  اس��تجابة المجتمع لهذه األسباب العلمية والموضوعية. أمَّ
أن ُنهمل العمل باألس��باب والمسببات ثم نرجوا زوالها فإن 

ذلك يعتبر نوعًا من أنواع الجهل.
إننا اليوم نراهن على وعي المجتمع والذي نطلق عليه »مجتمع 
واعي«، في اس��تيعاب ه��ذا المفهوم بش��كل واضح وصريح 
وقوي، وأن نعمل جميعنا في البحرين على تنفيذ التعليمات 
الص��ادرة من الدولة بخص��وص مواجهة )كوفي��د19(، حتى 
يمكن لنا اختصار الوق��ت والجهد والتكاليف، واألهم من كل 

ذلك حياة اإلنسان.
نحن مدعوون بكل قوة ألجل اتِّباع التعليمات الرسمية ألجل 
هذا الغرض، وأن يكون التزامنا شعارنا للمرحلة الحالية. إننا 
نؤكد على س��المة وع��ي مجتمعنا البحريني، وه��و ما أثبته 
بشكل سلسل خالل األسابيع الماضية، حيث استطاع تخفيض 
نس��بة اإلصابات بش��كل الفت جدًا، وهذا األمر ينم عن مدى 

وعين��ا وحرصنا الش��ديدين على أن تظ��ل البحرين خالية من 
هذه الجائحة، ونحن قادرون على ذلك وأكثر. 

أيض��ًا، يج��ب االنتباه ألمر في غاية األهمي��ة، وهو أن الدولة 
حي��ن تفتح بع��ض األنش��طة المتعلقة ببع��ض التجمعات 
على مراحل، فإنها تقوم بفتحها بطريقة تدريجية وسلس��ة 
وعلمية، وعلي��ه يجب مراعاة هذا التدرج، وعدم االندفاع فيه 
أو مخالفة أحكامه واشتراطاتها. إن فتح المزيد من األنشطة 
على مختلف األصعدة في البحرين، يعتمد بشكل أساسي على 
مدى اس��تجابتنا للتعليم��ات الطبية الت��ي تصدرها »اللجنة 

التنسيقية«، وليس على حسب رغباتنا.
من المهم والضروري على الجميع، هو االلتزام بش��كل حرفي 
م��ع كل القرارات الطبية والصحية ف��ي مملكة البحرين. نحن 
نحت��اج لقلي��ل من الصبر فق��ط، من أجل »تصفي��ر« الوطن 
من ه��ذه الجائحة، فاليوم وحس��ب ما نش��اهده ب��أن أعداد 
اإلصابات آخذة في االنخفاض بشكل الفت، وهذا يدل على أن 
الناس في وطننا الغالي بدأت تس��توعب »الفكرة الصحية«، 
وه��و أن��ه كلما التزمن��ا بتعاليمه��ا، كلما انخفضت نس��بة 
اإلصابات بالفيروس بشكل كبير جدًا. وهو المطلوب للوصول 

»للصفريَّة«.

المرأة البحرينية والبحث العلمي

انتابني الش��عور بالفخر واالعتزاز لتربع طبيب��ات بحرينيات على 
عرش جائزة خليفة بن س��لمان للطبيب البحريني، وازددت فخرًا 
وأنا أرى اإلنجاز البحثي على المس��توى الدول��ي لتلك النخبة من 
الباحث��ات. فقد َعل��ون طبيباتنا على أعتاب المج��د ومزجن بين 
المعرف��ة والكف��اءة العلمية من جهة، وبي��ن والمهنية العالية 

واالحتراف في الطب من جهة أخرى.
إن جه��ود المرأة في عمله��ا كطبيبة كانت بحاج��ة إلى تضافر 
لتخطي الصعوبات المهنية وإثبات جدارتهن في البحث العلمي 
لتحقي��ق المزيد م��ن اإلنجازات، أم��ا اليوم وبفض��ل ثقة قيادة 
مملكة البحري��ن بالمرأة، ودعم صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة، قرين��ة عاهل الب��الد المفدى، 
لقدرات نس��اء الوطن فقد سطرت المرأة البحرينية تاريخًا مجيدًا 
ف��ي الصفحات الذهبية لإلنجازات الطبي��ة والبحثية المبهرة في 

مملكة البحرين. 
ب��كل فخر هناك أس��ماء المع��ة لطبيبات قدم��ن خدمات صحية 
وطبي��ة عب��ر عملهن البحثي ال��دؤوب في س��بيل تطوير المجال 
الطب��ي وعالج الكثير م��ن األمراض. فلم نعد الي��وم نرى المرأة 
البحريني��ة في القط��اع الصحي طبيبة أو ممرضة فحس��ب وإنما 
بات��ت باحث��ة وأكاديمية وعنصر قي��ادي في ه��ذا القطاع حتى 
اعتل��ت بخططها الطموح��ة لتتبوأ منصب وزي��رة تقود القطاع 

الصحي في بالدنا.
إن المرأة البحرينية هي قلب الوطن، وشريكة المسيرة التنموية، 
وصاحب��ة اإلنجازات الرائدة ف��ي مختلف المج��االت، فهي صورة 
مش��رقة عربيًا وعالمي��ًا. فقد اس��تطاعات الم��رأة البحرينية أن 

تخ��وض قطاع��ات حيوية أخرى غي��ر الطب كالقطاع العس��كري 
والطي��ران والقط��اع النفط��ي وغيرها م��ن القطاع��ات الصعبه  

لتتميز فيها مهنيًا وتثبت جدارتها علميًا.
جاءت جائزة خليفة بن س��لمان للطبيب البحريني لتشجع وتلهم 
جميع الباحثين والباحثات ليس في القطاع الصحي فحسب وإنما 
في القطاعات شتى، فقد أكد صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر خالل تهنئته للفائزات 
على حرص الحكومة لدعم الجهود البحثية في المجاالت العلمية 
كافة، لما للبحث العلمي من أهمية في االرتقاء بمستوى وجودة 
الخدمات المقدمة، كما أش��ار س��موه إل��ى أن تكريم المتميزين 
من أبناء المملكة في قطاعات العمل المختلفة أس��هم بش��كل 
ملحوظ في تنمية روح المنافسة وتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار.

فالي��وم وفي ظ��ل قي��ادة حكيمة ترع��ى وتقدر البح��ث العلمي 
نستش��رف المس��تقبل بخطى س��ريعة، فالتغيير لم يترك مجااًل 
من مج��االت الحياة إال طرقه وال مس��تقباًل إال رس��مه وال قطاعًا 
م��ن قطاعات الحياة إال وغير أحواله إل��ى األفضل. فأصبح البحث 
العلم��ي ومش��اركة الم��رأة جناحان يصع��د بهم��ا الوطن نحو 
االزده��ار، فالوطن ال��ذي يؤمن بأهمية البح��ث العلمي ويؤمن 
كذلك بدور المرأة الفعال في البناء والتطور يكون قد بلغ النضج 

الحضاري وَضمن التطور التنموي على مختلف األصعدة.
في الختام، هنيئًا لطبيباتنا وباحثاتنا هذا الفوز العظيم، وهنيئًا 
لوطن ش��امخ أصبح البحث العلمي فيه جزءًا متأصاًل من االبتكار 
ف��ي المنظومة الحكومية ولم تع��د فيه الم��رأة البحرينية رقمًا 

صعبًا.

د. أمينة بوعالي

وجهة نظر

@Bual lay_aminaAmeena.bual lay.87@gmail .com

ليس فقط إيران

دفعتن��ي األح��داث والتط��ورات األخيرة إل��ى الرجوع إل��ى معاهدة 
»س��ايكس - بيك��و« الس��رية الت��ي اش��ترك فيه��ا البريطاني��ون 
والفرنس��يون من أجل توزيع ترك��ة الدولة العثمانية المهزومة في 
الح��رب العالمي��ة األولى. هذه المعاه��دة التي أف��رزت دواًل عربية 
جديدة وقس��مت القديمة ورس��مت حدود مناطق الش��مال العربي 
وش��ملت أيضًا تفاهمًا مع اإلمبراطورية الروسية وإيطاليا، فالروس 
حصل��وا على الج��زء الغربي من أرميني��ا والقس��طنطينية والطليان 
حصل��وا على جنوب أنطاليا التركية »كالهما خس��ر األراضي التركية 
بعد ذلك بسبب مقاومة األتراك لهم ودخولهم في حرب لالستقالل 

ما بين 1919 و1923«. 
الش��مال العربي ومنذ تطبيق المعاهدة وهو في غليان مس��تمر لم 
يتوقف. ف��ال توجد دولة فيه إال وخاضت حروب��ًا ومعارك وفيه أيضًا 
حدثت ث��ورات دموية واضطرابات حادة جعلت��ه يعتبر أكثر مناطق 
العرب خطرًا وعدم استقرار. فالتقسيم كانت تبعاته وخيمة وساهم 

مباشرة في نزاعات مسلحة كثيرة. 
األك��راد في ش��مال العراق ظنوا أن اإلنجليز س��يعطونهم دولة بعد 
الحرب، ولكن المعاهدة خذلتهم فظلوا لعقود طويلة شوكة مؤلمة 
في عنق الدولة العراقية، والس��وريون شعروا أن لبنان تم اقتطاعه 
منهم، فاستمروا في التدخل في شؤونه، بل والسيطرة عليه عسكريًا 
لفترة ليس��ت بالوجيزة، ولبنان نفس��ه وبس��بب تكوين��ه الغريب، 
ل��م ينجح حتى اليوم في الصمود كدولة مس��تقرة، والفلس��طينيون 
ش��هدوا قيام دول��ة جديدة في أراضيهم. أم��ا األردن فكان يفترض 
أن يكون منطقة هادئة بين س��وريا والعراق وفلس��طين وإسرائيل 
لكنه لم يس��لم من أذى الح��روب والتمردات، ناهيك عن قلة موارده 
المائية والطبيعية وتواضع حدوده البحرية مما يضعه في تحديات 

جمة مستمرة. 
الشمال العربي وبسبب وضعه المضطرب يشكل تحديًا كبيرًا لألمن 
الخليج��ي. فاضطراباته وعدم هدوئه وتخبط بعض حكامه س��بب 
الكثي��ر م��ن األذى للخليج وما غزو الكويت إال مث��ال صريح على ذلك 
باإلضاف��ة إلى الحالة الفلس��طينية وتبعاتها. وحاليًا توجد مصائب 
أخ��رى ومنها الحرب الس��ورية واختط��اف الدول��ة اللبنانية من قبل 
الميليش��يات المعادي��ة للخليج وتغلغل ميليش��يات مش��ابهة فكرًا 
وعقي��دة في الع��راق. لذلك ومما ال ش��ك فيه أن اتفاقيات الس��الم 
الخليجي��ة مع إس��رائيل ما هي إال خطوة ج��ادة للبحث عن حليف في 
الشمال مس��تقر ومتطور وقادر على وقف تصدير األذى الدائم الذي 

تفرزه تلك المنطقة للخليج.

@saad_bahrain

سعد راشد

S3dbah@gmail .com

بين السطور

إلغاء موسم البر.. القرار المسؤول

ق��ررت محافظ��ة المنطق��ة الجنوبي��ة بعد دراس��ة متأنية 
للظ��روف الراهن��ة والتش��اور م��ع الفري��ق الوطن��ي الطبي 
للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(، وحفاظًا على س��المة 

المواطنين والمقيمين، تأجيل موسم البر لهذا العام.
إن قرار المحافظة برئاس��ة سمو الش��يخ خليفة بن علي بن 
خليفة آل خليف��ة جاء ملبيًا للجه��ود الوطنية التي تتصدى 
لفي��روس كورون��ا ف��ي مملكة البحري��ن، ولعل ه��ذا القرار 
المرتق��ب مهم في هذه اللحظة نظرًا لما تمر به البالد من 

ظروف تتطلب العمل سويًا في مكافحة الفيروس.
وفي هذا الصدد، فإن تأجيل موسم البر سيسهم بشكل كبير 
في خفض معدالت اإلصابة في األيام المقبلة، ونحن نشيد 
بهذا القرار الحكيم الذي اتخذته المحافظة برئاس��ة س��مو 
الش��يخ خليفة بن علي ب��ن خليفة آل خليف��ة، والذي بدوره 
س��يكون له تأثير عل��ى المواطنين والمقيمي��ن في ضرورة 

مواصلة االلتزام بجميع توصيات الفريق الوطني الطبي.
وف��ي ه��ذه األيام الحظن��ا حج��م االنخفاض ف��ي اإلصابات 

بفيروس كورونا، ومع تعدل األجواء في البالد فإننا ملزمون 
بأهمي��ة مواصلة العمل ف��ي مكافحة الفي��روس مع األخذ 
بكاف��ة التدابير والتوصي��ات من قبل الفري��ق الطبي الذي 
يعمل ليل نهار من أجل الحد من انتشار هذا الضيف الثقيل، 
حي��ث تتج��ه األس��ر والمقيمون إل��ى الخروج إل��ى المناطق 
المفتوح��ة وذلك فإنه لزمًا على الجميع االلتزام الكامل من 
دون الته��اون بتلك اإلجراءات وعلى رأس��ها أهمية التباعد 

االجتماعي.
الخالص��ة، أن في��روس كورونا هو اختب��ار حقيقي للمجتمع 
البحرين��ي من أج��ل مكافحته وتج��اوز هذه األزمة بس��الم 
كأي أزم��ة مرت على البالد، ففري��ق البحرين بقيادة صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائ��ب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس مجل��س الوزراء 
حفظه اهلل ورعاه قد بذل إنجازًا فريدًا من نوعه في مس��توى 
االس��تعدادات وتهيئة البنية التحتية للخدمات الصحية من 

أجل الخروج من هذه األزمة بسالم.
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أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان 
يوســـف أن الواقـــع المصرفي في مملكـــة البحرين يمثل 
قصـــة نجـــاح كبيـــرة وعظيمـــة مليئـــة بالـــدروس والعبر 
التـــي تحكـــي كفاءة وعلو همة العنصر البشـــري الوطني 
فـــي إدارة مؤسســـات مصرفيـــة ضخمـــة ورائـــدة، مثلما 
تحكي الدور الـــذي لعبته البحرين في توفير التمويالت 
المصرفيـــة للكثيـــر مـــن الـــدول العربيـــة والناميـــة التـــي 

أسهمت بدورها في نهضة وعمران الدول.
وبيـــن أن الجهـــود المتواصلـــة للحكومة برئاســـة رئيس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن ســـلمان 
آل خليفـــة، ولمصـــرف البحرين المركزي أكـــدت أن هذه 
التجربة أســـهمت بقوة في تنويع مصادر الدخل وإيجاد 
اآلالف مـــن الوظائـــف للبحرينيين، حيث تبلغ مســـاهمة 
القطـــاع المصرفي مـــا يعادل 17 % فـــي الناتج المحلي 
اإلجمالـــي، ويعمل في هذا القطاع 14 ألف موظف منهم 

66 % بحرينيون.
وقـــال: “الحقيقـــة التـــي ال يمكـــن إنكارهـــا اليـــوم هي أن 

التجربة المصرفية للبحرين، وبفضل دعم صاحب رئيس 
الـــوزراء قد أكـــدت أن جميع هـــذه اإلنجـــازات المتميزة 
والكبيـــرة لم تكـــن لتتحقق لوال الدعـــم الالمحدود الذي 
قدمه ســـموه للقطاع المصرفي، وهي إنجازات تستحق 

أن يحتفـــى بها ويســـلط الضوء عليهـــا وتحكى لألجيال 
الحالية ولكل العالم، وان تستثمر في تحقيق المزيد من 
التطور والنهضة للصناعـــة المصرفية في البحرين بغية 
اســـتقطاب المزيد من المؤسسات واالستثمارات، والتي 
بدورهـــا تدعـــم التنمية المســـتدامة وتولد فـــرص العمل 

للبحرينيين”.
وأضاف يوســـف في تصريح لوكالة أنبـــاء البحرين )بنا( 
أن “االحتفـــال بمـــرور 100 عام على تأســـيس المصارف 
في البحرين يعني الشيء الكثير بالنسبة لنا وعلى مدار 
هذه الســـنوات سجلت مملكة البحرين بكل فخر قصص 
نجاحـــات كبيرة في مجال الصناعة المصرفية والمالية، 
غيـــر أن النهضـــة المصرفيـــة والماليـــة الحقيقيـــة والتي 
قادهـــا بـــكل اقتدار وحكمـــة ونظرة ثاقبة وبعيدة ســـمو 
رئيس الوزراء تمت في منتصف الســـبعينات مع إدخال 
تجربة بنوك األوفشور وتحول البحرين إلى قبلة لكبرى 
البنوك العالمية المعروفة، إلى جانب تأسيس العديد من 

المصارف الخليجية والعربية الكبيرة”.

سمو رئيس الوزراء قاد النهضة المصرفية باقتدار
يوســف: الجهــود الحكوميــة أســهمت بقوة فــي تنويع مصــادر الدخل

 المنامة - بنا

العهـــد  ولـــي  عـــن  صـــدر 
لرئيـــس  األول  النائـــب 
مجلس الـــوزراء صاحب 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان 
 )17( رقـــم  قـــرار  خليفـــة 
بشـــأن   2020 لســـنة 
اعتمـــاد الخطـــة الوطنية 
لالتصـــاالت،  الخامســـة 

جاء فيه:
ُتعتمـــد  األولـــى  المـــادة 
الخطة الوطنية الخامسة 

لالتصاالت المرافقة لهذا القرار، وُيعمل بها لمدة ثالث سنوات.
المـــادة الثانيـــة ُينشـــر هـــذا القـــرار والخطـــة المرافقـــة لـــه فـــي الجريدة 
الرسمية، وعلى وزير المواصالت واالتصاالت مراقبة تنفيذهما، وُيعمل 

بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.

سمو ولي العهد يصدر 
قراًرا بشأن اعتماد الخطة 

الخامسة لالتصاالت
المنامة - بنا

)03(

تفاؤل.. حذر.. وســعادة بالعودة للدراســة... ولســان الحال: “تمللنا من قعدة البيت”

الطلبة بأول يوم مدرسي.. كمامات و“فيس شيلد”

عــاد مجموعــة مــن الطلبــة للمــدارس أمــس وهــم الذين اختــاروا االنتظــام حضوريــا. والتــزم الطلبة بلبــس الكمامات 
وبعضهم الـ “فيس شيلد”.

الطـــالب  بـــدا  دراســـي،  يـــوم  أول  وفـــي 
العائدون للمدرســـة بعد طـــول غياب، في 
حالـــة ســـعادة وفرحـــة اســـتثنائية، غبطة 
إن صـــح التعبير. البعض منهم يهرول إلى 
داخـــل المدرســـة بســـرعة وحمـــاس، وهو 
يجـــر حقيبته معه، وكأنـــه في بهو حديقة 
ســـاحة  وليـــس  كبـــرى،  ألعـــاب  قاعـــة  أو 

مدرسة نظامية.
لماذا؟ بهذا السؤال وجه مندوب الصحيفة 
السؤال إلحدى طالبات مدرسة المستقبل 
بالـــرد  بـــادرت  والتـــي  للبنـــات  االبتدائيـــة 
والغطاء البالستيكي يغطي وجهها “تمللنا 
مـــن القعـــدة فـــي البيـــت، نحب المدرســـة، 

واشتقت لصديقاتي”.
اليـــوم األول كان  للـــه،  وتضيـــف “الحمـــد 

)حلـــو(، مـــا فيـــه مشـــكالت، بـــس تمنيـــت 
لـــو أن كل صديقاتـــي كانـــوا موجوديـــن، 
بكون )هني( بكرة وكل يوم، عشـــان اتعلم 

واستفيد”.

وتعلـــق والدتهـــا “رغم أنهـــا مصابة بمرض 
الســـكري إال أنهـــا أصـــرت علـــى الحضـــور، 
البيئة التعليمية تشـــجع الطالب ألن يكون 

جزًءا منها”.

المنامة - وزارة الخارجية

رحبت وزارة خارجية مملكة البحرين بإعالن جمهورية جواتيماال تصنيف 
مـــا يســـمى بحـــزب هللا كمنظمـــة إرهابية، وبقـــرار جمهورية إســـتونيا حظر 
أنشـــطة الحـــزب علـــى أراضيها وفرض عقوبـــات على أعضائـــه، في خطوة 
مهمة تعكس حرص البلديـــن على التصدي للتنظيمات اإلرهابية ومكافحة 
أنشـــطتها. واعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن عميـــق تقديرهـــا لكافـــة الجهود 
الملموســـة والواضحـــة التـــي تضطلـــع بهـــا كل مـــن جمهوريتـــي جواتيمـــاال 
وإســـتونيا في مكافحة اإلرهاب والفكر المتطـــرف، داعية المجتمع الدولي 
لالضطالع بمسؤولياته والتحرك التخاذ كافة اإلجراءات والتدابير الرادعة 

لظاهرة اإلرهاب الجتثاثها من جذورها وتجفيف منابع تمويلها.

ترحيب بتصنيف جواتيماال 
لحزب اهلل منظمة إرهابية

المنامة - وزارة الخارجية

دانت وزارة الخارجية وتســـتنكر بشـــدة 
اســـتمرار المليشـــيا الحوثيـــة اإلرهابيـــة 
المدعومة من إيران في إطالق الطائرات 
المفخخة تجاه أراضـــي المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة في أعمال إرهابية 
إجرامية جبانة تســـتهدف أمن وســـالمة 
الـــوزارة  وشـــددت  اآلمنيـــن.  المدنييـــن 
علـــى موقـــف مملكـــة البحريـــن الراســـخ 
المتضامن مع المملكة العربية السعودية 
ضـــد كل ما يســـتهدف أمنها وســـالمتها، 
قـــوات  وجاهزيـــة  بكفـــاءة  مشـــيدة 
التحالـــف العربـــي لدعـــم الشـــرعية فـــي 
اليمن وتصديهـــا المتواصل لالعتداءات 
دعـــوة  مجـــددة  اإلجراميـــة،  الحوثيـــة 
بممارســـات  للتنديـــد  الدولـــي  المجتمـــع 
الميليشـــيات الحوثيـــة ومـــا ترتكبـــه من 
اعتداءات تهدد أمن واســـتقرار المملكة 
والســـلم  واألمـــن  الســـعودية  العربيـــة 

اإلقليمي.

إدانة استمرار الحوثي في 
إطالق الطائرات المفخخة 

تجاه السعودية

)05(

)07(

المنامة - بنا

وقع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي مذكرة تفاهم مع مكتب 
المبعـــوث الخاص للواليات المتحدة األميركية لمراقبة معاداة الســـامية 
التابع لوزارة الخارجية االميركية يتم بموجبها تعزيز التعاون المشترك 
لتطويـــر وتنفيـــذ برامـــج تعزز االحتـــرام والتقديـــر المتبـــادل والتعايش 
الســـلمي بين العـــرب واليهود كشـــعوب ودول، وبين جميـــع األديان في 

منطقة الشرق األوسط، بما ينسجم مع مبادئ إعالن مملكة البحرين.
وحظيت الرؤية الثاقبة لجاللة الملك وإعالن البحرين إشادات أميركية 

رفيعة المستوى.

إشادات أميركية رفيعة بالرؤية 
الثاقبة لجاللة الملك وإعالن البحرين

تأييد شوري نيابي لحماية األصناف النباتية الجديدة

وافــق أعضــاء مجلــس الشــورى علــى توصيــات تقريــر لجنــة المرافــق العامــة والبيئــة بخصوص 
مشروع قانون بشأن حماية األصناف النباتية الجديدة المرافق للمرسوم )36( لسنة 2018.

وقرر المجلس اســـتكمال مناقشـــة مواد المشـــروع 
بقانون في جلســـته المقبلة، والذي  يهدف مشروع 
القانـــون إلـــى تفعيـــل االتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة 
األصنـــاف النباتيـــة الجديـــدة، الموقعـــة في جنيف 
بتاريخ 19 مارس 1991، والتي تم التصديق عليها 
من المملكة بموجب القانون رقم )12( لسنة 2005, 

وإصـــدار قانون وطنـــي لحماية األصنـــاف النباتية 
الجديدة في المملكـــة، وتنظم الحقوق والواجبات 
الخاصة بحق مربي النباتات، ودعم االســـتثمار في 
مجـــال البحث العلمي والزراعة الســـتنباط أصناف 
نباتيـــة جديـــدة ذات قيمـــة اقتصاديـــة وإنتاجيـــة 
عاليـــة. وبيـــن عضو مجلس الشـــورى أحمد الحداد 

أن المشروع مهم جدًا لحماية األصناف النباتية.
وأبـــدت الشـــورية منى مؤيـــد موافقتها مـــع اللجنة 
بمـــا يصب فـــي حماية األصنـــاف النباتيـــة وتنظيم 
الحقوق والواجبـــات الخاصة بحق مربي النباتات. 
ليـــس هنـــاك  وقـــال العضـــو محمـــد علـــي حســـن: 
حاجـــة لميزانيـــة تضعها الجهـــات المختصة، وفيما 
يتعلـــق بانتهاك الحقـــوق وحماية الملكيـــة الفكرية 
واالختراعـــات، فالنبات يجب أن يرخص ويســـجل 
ا، ففي  فهو ســـيعتبر مـــن الناحيـــة القانونيـــة محميًّ

)04()٠٥(حال سرقته يتعرض للمساءلة.

0607101413

صفقات السلة.. هل تؤتي ثمارها؟انطالق “الجونة السينمائي”السودان وإسرائيل يعقدان اجتماعا“بيتك”: عرض جديد في “دانات اللوزي”“التبريد المركزي” يوفر 50 مليونا
ناقشت اللجنة الوطنية لمتابعة  «

وتنفيذ الخطتين الوطنيتين للطاقة 
المتجددة وكفاءة الطاقة مستجدات 

مشروع التبريد المركزي، إذ تم 
تسليط الضوء على الوفورات التي 
باإلمكان تحقيقها بتبني المبادرة 

والتي تقارب 50 مليون دينار سنويًا.

أطلق بيت التمويل الكويتي -  «
البحرين “ بيتك”، عرض حصري 

جديد ولفترة محدودة لجميع 
المنتفعين من تمويل مزايا 

للسكن االجتماعي، الذي يشمل 
الراغبين بشراء فلل في مشروع 

“دانات اللوزي”.

أعلنت وزارة الخارجية السودانية  «
أمس أن اجتماعا مشتركا بين 

السودان وإسرائيل سيعقد 
في “األسابيع المقبلة” لبحث 
أفق التعاون.وأكدت الخرطوم 

الجمعة بدء عالقاتها مع اسرائيل 
و”إنهاء حالة العداء بينهما”.

وسط إجراءات احترازية مشددة،  «
وأجواء كرنفالية مبهرة، وحضور 

إعالمي وفني من جميع أنحاء العالم، 
انطلقت الدورة الرابعة من فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي، التي 
بدأت بأغنية “دقي يا مزيكا” للمطرب 

اللبناني رامي عياش.

دارت األحاديث في الوسط الرياضي في  «
األيام الماضية عن وجود تحركات لبعض 
األندية إلبرام الصفقات للموسم الرياضي 
الجديد لكرة السلة.هذه األحاديث لم تكن 

إشاعات، بل حقيقة وكما ُيقال “ال يوجد نار 
بدون دخان”، ونال فريقا المحرق والمنامة 

النصيب األكبر.

المنامة - زين البحرين

أعلنت شـــركة زيـــن البحرين، عـــن ارتفاع صافي 
أرباحها إلى 1.549 مليون دينار في الربع الثالث 
2020، بزيـــادة بلغت نســـبتها 21 % على أســـاس 
ســـنوي مقارنة بصافي ربح قـــدره 1.283 مليون 

دينار في العام 2019.

1.5 مليون دينار أرباح “زين” بالربع الثالث “النفط” و“األشغال” توقعان تفاهما لإلدارة المتكاملة للموارد المائية
المنامة - الوطنية للنفط والغاز

وقـــع وزيـــر النفط، الشـــيخ محمد بـــن خليفة 
آل خليفة، ووزير األشـــغال وشئون البلديات 
والتخطيـــط العمراني، عصام خلف، تماشـــيًا 
مـــع قرارات مجلـــس الموارد المائية برئاســـة 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة حول 
تعظيـــم االســـتفادة مـــن المـــوارد المائية في 

المملكـــة واســـتدامتها، وألول مرة عن طريق 
تقنيـــة عـــن بعـــد االفتراضيـــة، علـــى مذكـــرة 
تفاهم حول اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 
في البحرين، وذلك بهدف تعزيز االستخدام 
االمثـــل للمـــوارد الطبيعية وبضمنهـــا الموارد 

)06(المائية.

سمو رئيس الوزراء

سمو ولي العهد

إبراهيم النهام | تصوير رسول الحجيري

وزير النفط يوقع االتفاقية

الشيخ أحمد بن علي

مروة خميس
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المؤيد: شجعوا القطاع الخاص.. الحداد: هل ستعطى التكنلوجيا لألفراد؟

حماية األصناف النباتية الجديدة بالبحرين

وافـــق أعضـــاء مجلس الشـــورى علـــى توصيات 
تقريـــر لجنة المرافـــق العامـــة والبيئة بخصوص 
مشـــروع قانون بشـــأن حماية األصناف النباتية 

الجديدة.
وقرر المجلس استكمال مناقشة مواد المشروع 

بقانون في جلسته المقبلة.
يهـــدف مشـــروع القانون إلـــى تفعيـــل االتفاقية 
الدوليـــة لحمايـــة األصنـــاف النباتيـــة الجديـــدة، 
19/ 03/ 1991م،  الموقعـــة فـــي جنيـــف بتاريـــخ 
والتي تـــم التصديق عليها مـــن المملكة بموجب 
القانـــون رقم )12( لســـنة 2005, وإصـــدار قانون 
وطنـــي لحمايـــة األصناف النباتيـــة الجديدة في 
المملكـــة، وتنظم الحقـــوق والواجبـــات الخاصة 
بحق مربي النباتات، ودعم االستثمار في مجال 
أصنـــاف  والزراعـــة الســـتنباط  العلمـــي  البحـــث 
نباتيـــة جديـــدة ذات قيمة اقتصاديـــة وإنتاجية 

عالية.
وبيـــن عضو مجلس الشـــورى أحمـــد الحداد بأن 

المشروع مهم جدًا لحماية األصناف النباتية.
وتســـاءل بأن النباتات الجديدة تتطلب تقنيات 
حديثة فهل هنـــاك ميزانية لتلك التقنيات، وهل 

هنـــاك توجـــه إلعطـــاء ميزانيـــة لألفـــراد أو فقط 
للمؤسسات الحكومية.

وقـــال العضـــو محمـــد علـــي حســـن: ليـــس هناك 
المختصـــة،  الجهـــات  تضعهـــا  لميزانيـــة  حاجـــة 
وفيما يتعلـــق بانتهاك الحقـــوق وحماية الملكية 
الفكرية واالختراعات، فالنبات يجب أن يرخص 

ويســـجل فهـــو ســـيعتبر مـــن الناحيـــة القانونيـــة 
ا، ففي حال سرقته يتعرض للمساءلة. محميًّ

وأبدت الشـــورية منى مؤيد موافقتها مع اللجنة 
بما يصب فـــي حماية األصناف النباتية وتنظيم 
مربـــي  بحـــق  الخاصـــة  والواجبـــات  الحقـــوق 

النباتات.
وأضافـــت: مـــن المهـــم أن تتخذ الدولـــة التدابير 
الالزمـــة مـــن أجل تحقيـــق اســـتغاللية األراضي 
الصالحـــة للزراعـــة بصـــورة مثمـــرة وحريـــة رأي 
والبحث العلمي، علمًا بأننا جمعنا نعلم عن شـــح 
األراضي والمياه بسبب الزراعة، فاليوم تتواجد 
تكنلوجيا جديدة باستخدام مياه قليلة، متمنية 
أن يتم تشجيع القطاع الخاص لتحسين اإلنتاج 
الزراعـــي، فالمـــزارع البســـيط ال يمكـــن أن يقوم 
بزراعة منتجاته ويمكن للدولة أن تمنح أراضي 

بسعر بسيط لهم.
وأشـــار وزير شـــؤون مجلسي الشـــورى والنواب 
غانـــم البوعينين بـــأن القانون واجـــب وضروري 
من أجل نفـــاذ االتفاقية وعدم التوافق أو إطالة 
أمد بإصدار القانون ســـوف يطيل أمد عدم نفاذ 

االتفاقية.

رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح ووزير المجلسين غانم 
البوعينين

سحب طلب تشكيل لجنة األمن الغذائي
ــع الــتــدابــيــر الــتــشــريــعــيــة ــ ــة وض ــي ــون ــان ــق ــة ال ــن ــج ــل تــكــلــيــف ال

أّيـــد مجلس الشـــورى ســـحب طلب 
اقتراح بشـــأن تشـــكيل لجنة مؤقتة 
معنيـــة بشـــؤون األمـــن الغذائي في 
والحيوانيـــة  الزراعيـــة  القطاعـــات 

والسمكية.
األعضـــاء:  مـــن  مقـــدم  االقتـــراح 
ويوســـف  الزايـــد،  جاســـم  دالل 
أحمـــد الغتـــم، وعـــادل عبدالرحمـــن 
المعاودة، وســـبيكة خليفة الفضالة، 
ومحمد علي حســـن علي، وابتســـام 
محمـــد صالح الدالل، وصباح ســـالم 

الدوسري.
الشـــؤون  لجنـــة  المجلـــس  وكلـــف 
بوضـــع  والقانونيـــة  التشـــريعية 
التدابير التشـــريعية المتعلقة باألمن 
الغذائي في مملكة البحرين وإعداد 

تقرير بشأنها.
لالقتـــراح  وفقـــًا  اللجنـــة  وتختـــص 
واألنظمـــة  التشـــريعات  بمراجعـــة 
فـــي  الغذائـــي  باألمـــن  الصلـــة  ذات 
الحيوانيـــة  الزراعيـــة  القطاعـــات 
والســـمكية، ودراســـة مـــدى مالءمة 

التشـــريعات النافـــذة المعنية باألمن 
الدوليـــة  االتفاقيـــات  مـــع  الغذائـــي 
ذات الصلـــة، بجانـــب التشـــاور مـــع 
الجهـــات المعنيـــة للعمـــل على وضع 
اســـتراتيجية وطنيـــة معنية باألمن 
الغذائي للبحريـــن لتحقيق األهداف 
االســـتراتيجية المرتبطة بالتشـــريع، 
التحديـــات  بشـــأن  والتشـــاور 
فـــي  الصلـــة  ذات  والمعوقـــات 
الجانب التشـــريعي التخـــاذ التدابير 

التشريعية المطلوبة. دالل الزايد

عودة تدريجية 
للشوريين 

بالقاعة
بــجــلــســة مجلس  “الـــبـــاد”  الحــظــت 
الشورى المنعقدة يوم أمس العودة 
ــيـــة ألعــــضــــاء الــمــجــلــس  ــتـــدريـــجـ الـ

المعين.
بــالــقــاعــة أعـــضـــاء مكتب  وتـــواجـــد 
ونائبه  المجلس  )رئــيــس  المجلس 
مقرر  جانب  الــى  اللجان(  ورؤســـاء 

التشريع المنظور بالجلسة.
أمــــــــا بـــقـــيـــة أعــــــضــــــاء الـــمـــجـــلـــس 

فيشاركون بالجلسة عن بعد.
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الطلبـة بـأول يـوم مـدرسـي.. كمـامـات و“فيـس شيـلـد”

عاد مجموعة من الطلبة للمدارس اليوم 
وهم الذين اختاروا االنتظام حضوريا.

والتزم الطلبـــة بلبس الكمامات وبعضهم 
الـ “فيس شيلد”.

بـــدا الطـــالب  وفـــي أول يـــوم دراســـي، 
العائدون للمدرســـة بعد طول غياب، في 
حالـــة ســـعادة وفرحة اســـتثنائية، غبطة 
إن صـــح التعبيـــر. البعـــض منهـــم يهرول 
إلـــى داخـــل المدرســـة بســـرعة وحماس، 
وهـــو يجر حقيبتـــه معه، وكأنـــه في بهو 
حديقـــة أو قاعـــة ألعـــاب كبـــرى، وليـــس 

ساحة مدرسة نظامية.
منـــدوب  وجـــه  الســـؤال  بهـــذا  لمـــاذا؟   
طالبـــات  إلحـــدى  الســـؤال  الصحيفـــة 
للبنـــات  االبتدائيـــة  المســـتقبل  مدرســـة 
والتي بادرت بالرد والغطاء البالستيكي 
يغطـــي وجههـــا “تمللنـــا مـــن القعـــدة في 
واشـــتقت  المدرســـة،  نحـــب  البيـــت، 

لصديقاتي”.
وتضيـــف “الحمـــد للـــه، اليـــوم األول كان 
)حلـــو(، ما فيه مشـــكالت، بس تمنيت لو 
أن كل صديقاتي كانوا موجودين، بكون 
)هنـــي( بكـــرة وكل يـــوم، عشـــان اتعلـــم 

واستفيد”.

وتعلق والدتها “رغـــم أنها مصابة بمرض 
الســـكري إال أنهـــا أصرت علـــى الحضور، 
ألن  الطالـــب  تشـــجع  التعليميـــة  البيئـــة 

يكون جزًءا منها”.
وفي لقـــاءات متنوعة أجرتـــه الصحيفة 
لرصـــد  األمـــور،  أوليـــاء  مـــن  عـــدد  مـــع 
انطباعاتهـــم عـــن عـــودة أبنائهـــم لمقاعد 
الدراســـة رغم تفشـــي فيـــروس كورونا، 
أكـــدوا  حولـــه،  المتـــداول  والحديـــث 
-باإلجمـــاع- تعامـــل فريـــق البحريـــن مع 
الجائحة محل شكر وتقدير، وأن تعطيل 
المقاعـــد  عـــن حضـــور  أبنائهـــم  حضـــور 

الدراسية أمر يخالف المنطق.
وأوضحوا أن وجود مجموعة من الطلبة 
فـــي البيت الواحد يشـــكل عبأ على األم، 
وأن الخيـــار األفضـــل هـــو االنتظـــام في 
المدرســـة، خصوصـــًا مـــع الوعـــي العـــام 
للمدرســـين والطلبـــة واالدارييـــن بشـــأن 

الجائحة وسبل الوقاية منها.
فـــي المجمـــل، فـــإن المحصلة الدراســـية 
في يومها األول، تدعو للتفاؤل، ولوجود 
الرغبـــة في التغيير، وإعادة ســـير الحياه 

الطبيعية إلى مربعها األول.

البيت” قــعــدة  مــن  “تمللنا  ــال:  ــح ال ــســان  ول ــة...  ــدراسـ الـ لمقاعد  بــالــعــودة  ــادة  ــع وس تــفــاؤل..حــذر.. 
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“الجنوبية” تنفذ حملة توعوية ألصحاب عربات الطعام
بتوجيه من سمو الشيخ خليفة بن علي وبالتعاون مع “التجارة” و “الدفاع المدني”

بتوجيه من محافظ الجنوبية سمو الشيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
نفذت المحافظة حملـــة توعوية بالتعاون 
مـــع وزارة الصناعـــة والتجارة والســـياحة 
واإلدارة العامـــة للدفاع المدني، تم خاللها 
الطعـــام  التواصـــل مـــع أصحـــاب عربـــات 

بهـــدف التأكيـــد علـــى اتبـــاع اشـــتراطات 
األمن والسالمة لضمان سالمة الجميع.

وشـــارك فـــي الحملـــة كل مـــن مديـــر إدارة 
البرامـــج االجتماعيـــة وشـــؤون المجتمـــع 
الخدمـــات  ومديـــر  الفـــاو  حســـن  محمـــد 
الهندسية واالســـتثمار باإلنابة بالمحافظة 
الجنوبيـــة محمد عيســـى النعيمـــي، حيث 

تـــم التأكـــد مـــن اشـــتراطات الســـالمة في 
عربـــات الطعـــام مـــن جانبـــه أشـــاد النقيب 
الحمايـــة  إدارة  مـــن  الخالقـــي  قاســـم 
والســـالمة باإلدارة العامة للدفاع المدني، 
بالـــدور الـــذي توليـــه المحافظـــة الجنوبية 
فـــي تنظيم مختلـــف الفعاليـــات التوعوية 
واألمنيـــة مـــن أجل نشـــر الوعـــي وتفعيل 

الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع كافـــة الجهـــات 
األمنية.

يذكـــر أن المحافظـــة مســـتمرة فـــي تعزيز 
الشـــراكة مـــع مختلف الجهـــات، من خالل 
احتضـــان العديـــد مـــن المبـــادرات األمنية 
والتوعوية، وترسيخ مبدأ األمن والسالمة 

في مختلف مناطق المحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الصحة

أكـــد ســـفير جمهوريـــة كوريـــا الجنوبية 
فـــي البحرين هاي تشـــونغ اهتمام بالده 
بتوســـيع التعـــاون الثنائـــي مـــع مملكـــة 
البحرين خصوًصـــا في المجال الصحي 
والعمـــل علـــى االســـتثمار الصحـــي مـــن 
الجانـــب الكـــوري فـــي مملكـــة البحرين 
لتعزيـــز الســـياحة العالجيـــة، منوها بما 
يشـــهده القطـــاع الصحـــي فـــي المملكة 
مـــن تطويـــر وتحديث مســـتمر بما يعزز 
من دوره في دعم مســـيرة التنمية التي 

تشهدها البحرين.
جاء ذلك أثناء اســـتقبال وزيرة الصحة 
بديـــوان  مكتبهـــا  فـــي  الصالـــح  فائقـــة 
وزارة الصحة بالجفير الســـفير تشـــونغ، 

إذ بحثـــت معـــه ســـبل تعزيـــز التعـــاون 
بيـــن البلديـــن فـــي مختلـــف المجـــاالت 
الصحية الســـيما في مجـــال إدارة نظم 

المستشفيات والتدريب والبحوث.
وتـــم اســـتعراض آخـــر التطـــورات فـــي 
العالم عن فيـــروس كورونا “كوفيد 19” 
وما يتم تنفيذه من إجراءات احترازية 
ووقائيـــة بهـــذا الشـــأن. وأشـــاد الســـفير 
الكوري باإلجـــراءات الوقائية والرقابية 
التـــي تتخذهـــا حكومـــة البحريـــن فـــي 
لهـــذا  التصـــدي  ســـبل  تعزيـــز  مجـــال 
الفيـــروس ومتابعـــة الترصـــد وااللتـــزام 
والتعليمـــات  اإلرشـــادات  بتطبيـــق 
إلـــى  اســـتناًدا  الصـــادرة،  التوعويـــة 

توصيات منظمة الصحة العالمية.

كوريا تتجه لالستثمار الصحي في البحرين

المنامة - وزارة الخارجية

دانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحرين 
وتســـتنكر بشدة التفجير اإلرهابي الذي 
اســـتهدف مركـــًزا تعليمًيـــا فـــي مدينـــة 
كابول بجمهورية أفغانستان اإلسالمية، 
والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشـــرات 
مـــن األشـــخاص بينهـــم أطفـــال، معربـــة 
عن تضامنهـــا مع جمهورية أفغانســـتان 
مـــن  تتخـــذه  مـــا  كل  فـــي  اإلســـالمية 
العنـــف  لمكافحـــة  رادعـــة  إجـــراءات 

والتطرف واإلرهاب في أراضيها.
بالـــغ  عـــن  الخارجيـــة  وزارة  واعربـــت 
وذوي  ألهالـــي  والمواســـاة  التعـــازي 
الشـــفاء  بســـرعة  وتمنياتهـــا  الضحايـــا، 
العمـــل  هـــذا  جـــراء  المصابيـــن  لجميـــع 
اإلرهابـــي اآلثم، مؤكـــدة ضرورة تكاتف 
المجتمـــع الدولي مـــن أجل القضاء على 
اإلرهاب بكل صوره وأشـــكاله وتجفيف 

منابع دعمه وتمويله.

“الخارجية” تدين التفجير اإلرهابي في كابول

الزياني يتسلم جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي
الجائحة مــع  التعامل  فــي  “الــصــنــاعــة”  ــدور  لـ ســمــوه  مــن  تــقــديــرا 

والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
والسياحة زايد الزياني بمكتبه صباح 
أمـــس رئيس االتحـــاد العربي للتطوع 
ورئيـــس مجلـــس إدارة جمعية الكلمة 
الطيبـــة حســـن بوهـــزاع، حيـــث جرى 
خالل اللقاء تسليم الوزير جائزة سمو 

الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للعمل 
التطوعي لتكريم الكوادر الوطنية في 
الصفـــوف األماميـــة للتصـــدي لجائحة 
وذلـــك  العاشـــرة،  بنســـختها  كورونـــا 
للرقابـــة  المســـاعد  الوكيـــل  بحضـــور 
والمـــوارد عبدالعزيز محمد األشـــراف 
ونائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة جمعية 

الكلمة الطيبة، أنور بوحسن.
وبهذه المناســـبة أعرب الوزير عن بالغ 
شـــكره وتقديره لوكيل وزارة شـــؤون 
الـــوزراء والرئيـــس الفخـــري  مجلـــس 
لجمعيـــة الكلمة الطيبة ســـمو الشـــيخ 
عيســـى بن علـــي آل خليفة، الذي جاء 
تقديرًا من سموه الكريم لدور الوزارة 

البـــارز والفعـــال خالل جائحـــة كورونا 
)كوفيـــد 19(، مثمنـــا فـــي الوقـــت ذاته 
جهـــود جمعية الكلمـــة الطيبة ودورها 
البارز فـــي مختلف القطاعـــات، مقدرًا 
إسهامات الجمعية الالفتة وإنجازاتها 
المحلـــي  المســـتوى  علـــى  الكبيـــرة 

والعربي.

أثناء تسلم الجائزةوزير “الصناعة” مستقبال حسن بوهزاع

المنامة - الصناعة والتجارة
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المنامة - الوطنية للنفط والغاز

وقـــع وزيـــر النفـــط الشـــيخ محمـــد بن 
خليفـــة آل خليفـــة، ووزيـــر األشـــغال 
والتخطيـــط  البلديـــات  وشـــؤون 
العمرانـــي، عصـــام خلـــف، تماشـــيًا مع 
قرارات مجلس الموارد المائية برئاسة 
الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــد هللا آل خليفة 
عـــن تعظيـــم االســـتفادة مـــن المـــوارد 
واســـتدامتها،  المملكـــة  فـــي  المائيـــة 
وألول مـــرة عن طريـــق تقنية عن بعد 
االفتراضيـــة، على مذكـــرة تفاهم عن 
اإلدارة المتكاملة للمـــوارد المائية في 
البحريـــن، بهـــدف تعزيـــز االســـتخدام 
االمثـــل للمـــوارد الطبيعيـــة وبضمنهـــا 
الموارد المائية.وأعـــرب وزير النفط عن 
ســـعادته بالتوقيـــع علـــى مذكـــرة التفاهـــم 

لمـــا ســـتتيحه مـــن تـــآزر للجهـــود وتبـــادل 
للخبـــرات الموجـــودة في الهيئـــة الوطنية 
للنفـــط والغـــاز ووزارة األشـــغال وشـــئون 
البلديـــات والتخطيط العمراني، ما يســـهم 
الوطنيـــة  االســـتراتيجية  تحقيـــق  فـــي 
لـــإدارة المتكاملـــة للمـــوارد المائية والتي 
تشـــتمل على الحفاظ على الموارد المائية 
وســـبل تعظيـــم االســـتفادة منها وترشـــيد 
اســـتغاللها. وأكـــد أن الهيئة في مســـاعيها 
لتوســـيع الجهـــود والشـــراكات مـــن أجـــل 
الحفـــاظ على المـــوارد المائيـــة تنطلق من 
لعاهـــل  الســـامية  والتوجيهـــات  الرؤيـــة 
البالد حضـــرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، إذ يؤكـــد جاللتـــه 
دائًمـــا علـــى ضـــرورة أن تتوافـــق عمليات 
التنميـــة بأبعادها المختلفـــة مع المتغيرات 

البيئية بمـــا يحقق االمن المائي والغذائي، 
والتـــي  الرشـــيدة  الحكومـــة  وتوجيهـــات 
المـــوارد  اســـتدامة  إلـــى تحقيـــق  تســـعى 
الطبيعيـــة وفـــي مقدمتهـــا المياه. وأشـــار 
والغـــاز  للنفـــط  الوطنيـــة  الهيئـــة  أن  إلـــى 
صنـــدوق  مـــع  مشـــروعها  تدشـــين  ومنـــذ 
المنـــاخ األخضر بالتعاون مع برنامج األمم 
المتحـــدة للبيئية في أكتوبـــر 2019 حول 
تعزيـــز التكيـــف مـــع المتغيـــرات المناخية 
لقطاع الميـــاه في البحرين نفـــذت العديد 
من المبادرات والبرامج الرامية إلى تعزيز 
سبل الحفاظ على المياه، عبر وحدة إدارة 
مـــوارد الميـــاه )WRM( التـــي تم إنشـــاؤها 
تحـــت مظلة الهيئـــة الوطنية للنفط والغاز 
وبإشـــراف مجلس المـــوارد المائية، حيث 
تســـعى الوحدة إلى تعزيز استدامة إدارة 

الموارد المائية. وأضاف الوزير ومن ضمن 
المشـــاريع التي تقوم بها الوحدة مشـــروع 
نمذجة تأثيـــرات تغير المنـــاخ على موارد 
الميـــاه العذبة فـــي البحرين، باإلضافة إلى 
االســـتفادة من المياه الرمادية، والتدقيق 
الشـــامل على إدارة واســـتخدام المياه في 
البحريـــن، وكذلـــك حصـــاد ميـــاه األمطار، 
حيـــث إن مذكـــرة التفاهم الموقعـــة اليوم 
البلديـــات  وشـــئون  األشـــغال  وزارة  مـــع 
والتخطيط العمراني تأتي اســـتكماال لهذه 

الجهود والمبادرات. 
وأكـــد أن مـــن أبـــرز مـــا تتضمنـــه مذكـــرة 
التفاهـــم هـــو التعـــاون في صقـــل مهارات 
الكوادر البشرية العاملة في مجال المياه، 
وتنميـــة قدراتهـــا بمـــا يمكنها مـــن تحقيق 
األهداف المنشـــودة في تحقيق التطلعات 

الوطنية على صعيد الحفاظ على المياه.
ورحـــب وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
والتخطيـــط العمراني بالتعاون والشـــراكة 
مـــع الهيئة الوطنيـــة للنفط والغاز من أجل 
تعزيز االستخدام األمثل للموارد الطبيعية 
خصوصا الميـــاه، مؤكدًا أن الـــوزارة لديها 
بعـــدًا اســـتراتيجيًا بيئيـــا للمحافظـــة على 
الميـــاه وتنميـــة الميـــاه البديلـــة مـــن أجـــل 

اســـتدامة الميـــاه الجوفية كمصـــدر أمني 
وقومـــي لألجيـــال القادمـــة.  وأضـــاف أن 
الـــوزارة اتخـــذت خطوات جذريـــة وهامة 
فـــي مجال االســـتفادة من معالجـــة المياه 
العادمـــة تنفيـــذا للسياســـات المائيـــة التي 
تهـــدف لخلق التوازن بيـــن المياه المتاحة 
والطلـــب عليها مســـتقبال تحقيقًا ألهداف 

رؤية البحرين االقتصادية 2030. 

تعظيم االستفادة منها وترشيدها بهدف استدامتها كمصدر أمني وقومي

“النفط” و “األشغال” توقعان مذكرة تفاهم لإلدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير األشغال وشؤون البلدياتوزير النفط

المنامة - بناالمنامة -  هيئة الطاقة المستدامة

ترأس رئيـــس هيئة الطاقة المســـتدامة 
عبدالحســـين ميـــرزا  االجتماع التاســـع 
عشـــر للجنـــة الوطنيـــة لمتابعـــة وتنفيذ 
الخطتيـــن الوطنيتين للطاقة المتجددة 
وكفـــاءة الطاقة الذي تـــم عقده عن بعد 
المرئـــي،  التواصـــل  نظـــام  باســـتخدام 
بحضـــور الممثـــل المقيـــم لبرنامج االمم 

المتحدة االنمائي ب البحرين.  
اللجنـــة  مـــع  أيضـــا  ميـــرزا  واســـتعرض 
موافقة اللجنة التنســـيقية على توصية 
المرحلـــة  فـــي  قدمـــًا  بالمضـــي  الهيئـــة 
أنظمـــة  تركيـــب  مشـــروع  مـــن  الثانيـــة 
الطاقـــة الشمســـية على أســـطح المباني 
الحكوميـــة، وقال إن هنـــاك أكثر من 21 
طلبا مـــن عدد مـــن الـــوزارات والجهات 
المشـــروع  مـــن  لالســـتفادة  الحكوميـــة 

على أســـطح مبانيهم، منهـــا مثالً ديوان 
صاحـــب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء 
العمـــل  ووزارة  الخارجيـــة  ووزارة 
والتنميـــة االجتماعيـــة ووزارة الصناعة 
الشـــباب  والســـياحة ووزارة  والتجـــارة 
والرياضة ووزارة اإلعالم ونادي راشـــد 

للفروسية وسباق الخيل، وغيرها. 
مســـتجدات  اللجنـــة  ناقشـــت  بعدهـــا 

مشـــروع التبريد المركزي، إذ تم تسليط 
الضـــوء على الوفـــورات التـــي باإلمكان 
المبـــادرة  تبنـــي  خـــالل  مـــن  تحقيقهـــا 
علـــى الصعيـــد الوطنـــي والتـــي تقـــارب 
الـــى جانـــب  50 مليـــون دينـــار ســـنويًا 
اإلســـهامات اإليجابيـــة لها فـــي تحقيق 
الهـــدف الوطنـــي لرفـــع كفـــاءة الطاقـــة 

بنسبة 6 % بحلول العام 2025.

أشـــاد وزير األشـــغال وشـــؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
بـــدور مجلـــس التنميـــة االقتصادية في 
دعـــم المبـــادرات التـــي من شـــأنها تعزيز 
المنـــاخ االقتصادي للبحرين ومســـاعدة 
المســـتثمرين علـــى االســـتفادة من نقاط 
القوة الرئيسة في المملكة والتعريف بها 

وترسيخ أسسها بصورة طويلة األمد.
 جاء ذلك في اجتماع مرئي عقده خلف 
مـــع مجلـــس التنميـــة االقتصادية ناقش 
فيه الفرص االستثمارية الموجودة لدى 
قطاعات الوزارة وإمكان االستفادة منها 

وتحويلها الى مشاريع تنموية.
 وقـــال الوزيـــر: لدينـــا أراض فـــي رأس 
حيان تم تخصيصها لالستزراع السمكي 

وتوفيرها لعدد من المستثمرين في هذا 
القطاع الحيوي والمهم الذي يشكل أحد 
أعمـــدة االســـتراتيجية الوطنيـــة لألمـــن 
الغذائـــي، كمـــا يوجـــد لدينـــا مســـاحات 
داخل البحر يمكن توفيرها للمستثمرين، 

وكذلـــك فـــي القطـــاع الحيوانـــي، فنحن 

يشـــكل  مـــا  المســـالخ،  لتطويـــر  نســـعى 

فرصة للمســـتثمرين، كما نسعى لتطوير 

اإلنتاج في مجال الدواجن.

وزير البلديات يعرض مساحات داخل البحر لالستثمار21 جهة تطلب تركيب الطاقة الشمسية أبرزها ديوان سمو رئيس الوزراء
فرص استثمارية في االستزراع السمكي والدواجن“التبريد المركزي” يوفر على الدولة 50 مليون دينار
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المساءلة عن األخطاء الطبية
حســـنا فعلـــت وزارة الصحـــة باســـتجابتها الســـريعة لقضيـــة التوأميـــن 
وإحالتهـــا للتحقيـــق العاجـــل، وأعتقـــد أّن إخضـــاع المعنييـــن للتحقيـــق 
اإلجـــراء الطبيعي ومحاســـبتهم وفقا للقانون واألنظمـــة، فالحفاظ على 
صحة وســـامة اإلنسان مســـألة ال يجب االســـتهانة بها، ووزارة الصحة 
تضع في قائمة أولوياتها تقديم خدمات متميزة، ومن هنا فإّن الواجب 
أن ال تهتز ثقة المواطن بما يتلقاه من خدمة طبية في كل المستشفيات 

والمراكز الصحية.
األخطاء الطبية ليست محصورة بدولة بذاتها، لكن الذي يشيع في نفس 
اإلنســـان األمـــن والطمأنينة أن يخضع المقصرون إلـــى التحقيق العادل، 
وقد يزعم البعض أّن األخطاء الطبية ليست ظاهرة شائعة، بيد أّن خطأ 
طبيـــا قد يحيل حياة اإلنســـان إلـــى جحيم وربما قد تذهـــب حياته إلى 
األبد، والذي يجب التنبيه إليه والتشديد عليه في ذات الوقت أّن الخطأ 
الطبـــي ليس مســـألة قضاء وقدر ال يمكـــن االعتراض عليهـــا، بل نتيجة 
تقصيـــر وإهمـــال، وكان بودنـــا لـــو أّن وزارة الصحة وضعت اشـــتراطات 
طبيـــة دقيقة لمن تنوي إلحاقهم بالحقل الطبّي. الملفت أنه في األعوام 
األخيرة انتشـــرت العيادات الطبية بشـــكل خرافي، وال نشك أّنها ظاهرة 
إيجابيـــة ذلـــك أنه من المفترض تحســـين ما تقدمه مـــن خدمات، إال أن 
الذي يبدو جليا أّن خدماتها ال ترقى إلى المتسوى المأمول وكأّن الدافع 

من قيامها هو الربح المادي.
كم نتمنى لو أّن وزارة الصحة تصدر إحصاءات سنوية حول المتضررين 
مـــن األخطاء الطبية أســـوة ببعـــض الـــدول العربية الشـــقيقة بإصدارها 
تقريرا ســـنويا مفصا باألخطاء الطبيـــة وإحصاءات أخرى إدانة بالحق 
العـــام، إضافة إلى المعروضة على الطب الشـــرعي العـــام وعلى الهيئات 
الصحيـــة. لـــو أّن مثل هذا اإلجـــراء متبع لدينا أليـــس ممكنا أن يحد من 
األخطاء الطبية من جهة ومن الجهة األخرى سيشـــعر المواطن باألمان 

أثناء مراجعته العيادات الطبية؟
من المسائل غير القابلة للجدل أّن األخطاء الطبية من الممكن أن تقع  «

حتى في الدول المتقدمة طبيا، لكّن الفارق أنه من يقترف الخطأ تتم 
محاسبته وفقا لألنظمة وهذا ما يطمح إليه كل فرد مّنا.

sm.adnan56@hotmail.com

محمد المحفوظ

سارقو التاريخ... سرقة بالد فارس
التاريخ والحقائق كلها تؤكد لنا أنه عندما قام آل البيت عليهم الســـام، 
وصحابة النبي العظيم، وبقية القبائل العربية بنشـــر هذا الدين، لم يكن 
هدفهـــم أبـــدا أن يتاجروا به، كما يفعل مســـيح إيـــران الدجال اآلن، ولم 
يكن هدفهم استخدام الدين كمطية إلعاء العرق والتستر بالدين لغزو 
البلـــدان، كمـــا فعـــل العثمانيون لقطـــاء المغـــول، ولم يســـتخدموا الدين 
لاســـتعاء على الكرد واألرمن واليونان والبلغار وبقية أعراق قوقازيا، 
كما يفعل مسيح األناضول الدجال اآلن، بل كان هدف العرب المسلمين 

نشر الدين ألنهم يؤمنون بأنهم شعب هللا المؤتمن على نشر رسالته.
وعندمـــا أعمى هللا كســـرى بالتصادم مع العرب المســـلمين كانت معركة 
القادســـية التي انتهى فيها حكم الفرس لألبد، وانتهت أســـطورة الدولة 
الكســـروية نهائيا، واستوطن العرب المسلمون باد فارس، وأصبح أهل 
فارس يعتزون بالعروبة، فاســـتعربوا وتطورت أحوالهم في ظل الدولة 
األمويـــة والعباســـية، حتى أصبحـــت باد فـــارس عربية الهويـــة واللغة 

والتاريخ والحضارة.
وظلت باد فارس عربية حتى بدأت الروح العنصرية الشـــعوبية القذرة 
التـــي أشـــعلها صعاليـــك بعـــض القبائـــل الهمجيـــة األذريـــة والتركمانيـــة 
والكرديـــة تدب في مختلف أرجاء فـــارس، حتى جاء العنصري الكردي 
إســـماعيل الصفوي، وقام ببث الروح الفارسية المقبورة وأعاد إحياءها 
وإحياء تاريخ المجوس وأعيادهم ومناسباتهم، وعمل على غرسها في 
عقـــول ونفـــوس القبائل الهمجيـــة وقطاع الطرق والرعـــاع الذين قربهم 
إليـــه، ليكونـــوا نواة الفارســـية الجديـــدة، بهدف القضاء علـــى كل ما هو 
عربـــي، ومحاولة مســـح التاريـــخ والهويـــة والحضارة العربيـــة في باد 

فارس، وقد كان له ذلك.

ومع مرور األيام انتشرت الروح الفارسية الجديدة تارة بالترغيب وتارة  «
بالترهيب وأخرى ثالثة بالقتل والتهجير، وتم حرق الكتب والمؤلفات 

والعلوم التي سطهرها العرب، وتزامن ذلك مع االحتالل العثماني القذر 
لألمة العربية المسلمة عام 1517. وبهذا، تمت سرقة الهوية العربية 

والتاريخ العربي والحضارة العربية لبالد فارس وضياعها من يد العرب 
المسلمين. وللسرقات بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

عظمة الذات المحمدية 
حريـــة الرأي والتعبير في نظر الرئيس الفرنســـي ماكرون هي إعادة 
نشـــر الرسوم المسيئة للرســـول صلى هللا عليه وسلم، ومن البديهي 
أن يقـــول ذلـــك كونـــه اليفقه الفـــرق بيـــن الحرية واحتـــرام األديان، 
وشـــوكة التخلف مغروســـة في قلوبهم، مجتمعات ال تعرف احترام 

اآلخر وانما تنادي به فقط كجزء من الكماليات.
يقول المفكر عباس محمود العقاد في كتابه “ما يقال عن اإلســـام” 
“تلـــك عظمة الـــذات المحمديـــة، عظمة الشـــخصية التي اســـتحقت 
مـــن هللا أن يجعـــل فيها رســـالته كما جاء فـــي الكتـــاب المبين، ولن 
يستطيع مفكرو الغرب أن يتخلصوا من مألوفات التاريخ ومناوراته 
التقليديـــة إال أن يدركـــوا کیـــف جـــاوزت هـــذه العظمـــة كل مألوف، 
وكيف استطاعت بوحيها اإللهي مع وحيها اإلنساني أن تكسب تلك 
المكانة العليا بين أصحاب األقطاب، كل منهم يضيق به أفق اإلكبار 

واإلعجاب”.
إن الرســـالة التي انتشـــرت على أكتاف العرب والمسلمين وبدمائهم 
وشـــهدائهم، هي الرســـالة الســـماوية الوحيدة التي كتب لها الخلود 

والبقـــاء، والقـــرآن الـــذي نـــزل باللغـــة العربيـــة هـــو الكتـــاب الوحيـــد 
الســـماوي الذي نجا من التزوير والتحريف ألن هللا هو الذي حفظه، 
وكل الرســـاالت السماوية الســـابقة انتهت تقريبا بانتقال الرسل إلى 
الرفيـــق األعلـــى، ما عدا الرســـالة المحمدية التـــي مازالت حتى اآلن 

باقية بفضل هللا، ثم بفضل المنافحين عنها والداعين إليها.
الغربيـــة  المجتمعـــات  تدهـــور  عـــن  تعبـــر  ماكـــرون  إن تصريحـــات 
المشدودة إلى األرض بالعنصرية وكره اإلسام والمسلمين، وبطان 
وســـخف كل مـــا يتفوهون به عن اإلســـام أمامنا، فهـــم جميعا بلغوا 
ذات المســـتوى من محاربة اإلســـام، ولم يستطع أي منهم أن يصل 
ببصـــره وعقلـــه إلـــى عظمـــة اإلســـام وعمق رســـالته، وكيـــف أذهل 
المســـلمين المؤرخيـــن بفتح كل هـــذه الرقعة الكبيرة مـــن العالم في 

أقل من قرن.
من أكثر األمور إثارة للسخرية تحدث فرنسا عن اإلنجازات التي حققها  «

اإلنسان الفرنسي من تقدم علمي وتكنولوجي، في الوقت الذي يعيش 
فيه بال طريق أو هدف وشعور عميق باليأس والضيق واالضطرابات.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لقـــد شـــكل المربـــون على مـــر الســـنين الدعامة األهـــم التي خرجـــت أفواجا 
مـــن المبدعيـــن والقيادييـــن، فلم يقتصر دورهـــم على تقديـــم المحتوى إلى 
المتلقيـــن بصفتهم محاضرين، بل تجاوزوا ذلـــك بتمثلهم الخصال الحميدة 
والقـــدوة والنموذج والصفات الكريمة، حيث وثق بهم المجتمع وأســـند لهم 

مهمة إعداد وتكوين األجيال.
يقـــول نيكـــوالي ريريـــخ “دور المربـــي فـــي إعـــداد الجيـــل الفتي يفـــوق دور 
رجال السياســـة، لقدرته على تغيير قناعاتهم وآرائهم في الدولة والمجتمع، 
والتأثيـــر فـــي مشـــاعرهم وأحاسيســـهم”، نعـــم... ال يمكننـــا أن نتحـــدث عن 
التربيـــة دون أن نتحـــدث عن المربـــي والدور المهم الذي يقـــوم به، فللمربي 
من الفضائل ما ال يمكن عده، وله من اإلشعاع والنفوذ األدبي ما يجعل منه 

مثاال يحتذى به.
وعندما تتساءل األجيال المتعاقبة عن السر الذي صنع هذه المكانة الكبيرة 

للمربين في المجتمع، فإن المتخصصين في شـــؤون التربية يشـــيرون دائما 
إلـــى الصفـــات العظيمـــة للمربين التـــي جعلتهم منـــارات يهتدي بهـــا النشء، 
حيـــث كانـــوا علـــى جانـــٍب عظيم مـــن الُخلـــق الحســـن، والخصـــال الجميلة، 
والفعال الكريمة، وتحلوا بالفضيلة، وحسن السيرة، والمعاملة الطيبة، حتى 
ا بإيجاد جو يمارس فيه الطاب  ا وأخاقيًّ ا وســـلوكيًّ أّثروا في طابهم علميًّ

حرية التعبير والتفكير ومبادئ الحوار والنقاش.
نقطة أخيرة «

لقـــد كانـــت األدوار المهمـــة التـــي اضطلـــع بهـــا المربـــون علـــى مـــدى الحقب 
الفائتـــة تنطلـــق من كثـــرة االطاع والقـــراءة والبحث الذي اتخـــذوه منهجا 
لهـــم، وابتعادهم عـــن التعصب وقبولهـــم النقد البناء من أبنائهـــم الطلبة، بل 
وتشـــجيع قدراتهم الوجدانية والعقلية، حيث كان الهدف األسمى لهم خلق 

قادة مستنيرين وتخريج أفواج من المبدعين.
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محمد الحلِّي

خلق قادة مستنيرين وتخريج أفواج من المبدعين

تفيـــض الشـــريعة الســـمحاء بالحلـــول الناجعة والبدائـــل االســـتباقية ألّي من 
المشكات التي قد تواجه هذا التجمع البشري الصغير المسمى “األسرة”، حتى 
َبَقْت محور اهتمامها البالغ بشـــامل العاقات، وترسّخ مرتكز رعايتها الدقيقة 
بعميـــق تأثيـــر التفاعـــات فـــي دائرة الظـــروف المحيطـــة التي تحـــرص على 
اســـتمرارية هذا الّتجمع وديمومة بنائه الرصين، بعد أْن شـــّرع الدين الحنيف 
ســـبيل الطـــاق “ملجأ” مبنّيـــًا على محتمـــل الُمتغّيرات ومخصـــوص الظروف 
التـــي تتمحـــور حولهـــا حضانة الطفـــل كمعيار وثيق يشـــمله بإطـــاره الحياتي 
وبســـياج أمانـــه االجتماعي حينما تنســـد مناســـم اآلفـــاِق اإليجابّيـــة الداعمة 
الستمرار العاقة الزوجية المقدسة بين أّمه وأبيه وفق انسجام متجانس مع 

احتياجاته البيولوجّية والنفسّية والعاطفية والتربوّية المتشعبة.
جاء تشـــريع الحضانة، واحدا من تلك االستشـــرافات المحضة التي ســـاعدت 
علـــى التخفيـــف مـــن وطـــأة اآلثـــار الُمترّتبة عـــن أّي تغيير في ديمومة مســـار 
الحيـــاِة األســـرية التـــي يعيـــش فـــي كنفهـــا الطفـــل الصغيـــر، وما ينعـــم به من 
حمايـــة لمصالحه، ورعايـــة بصحته، وتدبير ألموره، ودفاعـــًا عن كينونته في 
فلك ذلك المحيط األســـري المنتفي لإلضرار بالحقوق أو التعريض باألخطار، 
مـــاِن والمكاِن على َتعـــّدد وجوه تلـــك الحماية والحفظ  بمـــا َيليـــُق بظروف الزَّ
والرعايـــة والتدبيـــر التـــي ألمحت إليِها الِفطرة الســـليمة، فينعـــدم فيها ضياع 

الحقـــوق وُيتجّنـــب منها إلحاق األذى في حالة وجوبهـــا – أي الحضانة - على 
الحاضـــِن وجـــوَب كفايـــٍة إذا ما نازعُه علـــى المحضون ُمنازع، ومـــا قد تنتهي 
بـــه إلـــى التمييـــز أو االختيار، وما يحفـــظ له صاح األمر بيـــن والديه دون أْن 
ُيهَلـــَك حّقـــه عند افتراقهما أو أحدهما موتًا أو طاقًا بعد “وجوب” تقديم األّم 
علـــى األب في توّلـــي الحضانة لعّلة الرفق واألمان واألمانـــة والعقل واألهلية 
والقدرة على شـــؤونه. فيما عدا ذلك، يظهر تصاعد منســـوب حاالت إســـقاط 
حضانة األّم عن محضونها ومنحها لألب إزاء حوادث مؤسفة حسب ما َشِهَد 
به بعض القراء، وتســـّببت في منازعاٍت يدفع ثمن تداعياتها الســـلبية فلذات 

األكباد حينما انتفى قصر حّق الحضانة على األّم ال سوى.
نافلة: «

إعـــاء لغـــة التفاهم بين الطليقين، ســـاعد على إزالة اللبس الُمســـتهجن حين 
ُطّعمـــت الكثيـــر مـــن قوانين األحوال الشـــخصية في العديد من بلـــدان العالم 
العربي واإلســـامي، بنصوص متوافقة “تشريعًا” على مبدأ الرعاية المشتركة 
للمحضـــون فـــي حّقـــي الحضانـــة والوصاية بعـــد أْن ظـــّل الطليق لُِمَدٍد أشـــبه 
بموظـــف عند طليقته؛ يتولى شـــؤون الدفع وتوفيـــر المؤونة فقط، بعيدًا عن 
مشـــاركته فـــي تربية فلذات كبده أو حتى رؤيتهم فـــي أحايين كثيرة نتيجة 

حاالت شابها العناد واالنتقام واإلجرام في حّق الطفولة!.
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د. جاسم المحاري

“الحضانة”... حيَن ُتنتزع!
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ألعمـــال  هـــواوي  مجموعـــة  عـــززت 
مجموعـــة  أمـــس   )CBG( المســـتهلكين  
HUA� هواتـــف سلســـلة  مـــع   منتجاتهـــا 

WEI Mate40 المتقدمـــة، وهـــي أحـــدث 
الهواتـــف الذكيـــة الرائـــدة والثورية التي 
تمكن المستخدمين من تحقيق قفزة إلى 
األمـــام. تعرض السلســـلة الجديدة أفضل 
مـــا فـــي تقنيـــات هـــواوي، وتعـــزز التـــزام 
هـــواوي باالبتكار وتصميمها الذي ال يلين 

لخلق أفضل “Mate” على اإلطالق.
 HUAWEI Mate تحتوي سلسلة هواتف
لسلســـلة  الجوهريـــة  الهويـــة  علـــى   40
الســـنوات  مـــدار  علـــى   .Mate هواتـــف 
الثمانـــي الماضيـــة، كان هنـــاك 10 أجهـــزة 
متميزة من سلسلة هواتف Mate، واآلن، 
ترتقـــي أحـــدث الهواتـــف الذكيـــة الرائدة 
بسلســـلة هواتف Mate إلى آفاق جديدة 
مـــع أفضـــل التقنيـــات فـــي الصناعـــة. من 
األداء القـــوي إلـــى تفاعـــالت المســـتخدم 

الفريدة، تم ضبط كل شـــيء في سلســـلة 
لتوفيـــر   HUAWEI Mate 40 هواتـــف 
تجربـــة الهاتـــف الذكي األكثر إثـــارة على 
HUA�  اإلطالق. يشـــتمل كل مـــن هاتفي

 HUAWEI Mate WEI Mate 40 Pro و 
فـــي  مدمجـــة  شـــريحة  علـــى   +40 Pro
النظام من الجيـــل الخامس تعتبر األولى 
فـــي العالم بمعماريـــة 5 نانوميتـــر ونظام 
وتصميـــم   Ultra Vision Cine كاميـــرا 

إلـــى  باإلضافـــة  الشـــهير،   Space Ring
تجربة رقمية أكثر ذكاًء وانتباًها.

التنفيـــذي  والرئيـــس  المديـــر  وقـــال 
لمجموعـــة هـــواوي ألعمال المســـتهلكين، 
HUA�  ريتشارد يو “تجمع سلسلة هواتف

WEI Mate Series كل عـــام التكنولوجيا 
واحـــدة  فـــي حزمـــة  مًعـــا  إثـــارة  األكثـــر 
مذهلة. هذا هو ما يميز الهوية الجوهرية 
لسلســـلة هواتـــف Mate وكل ذلك أصبح 
ممكًنـــا بفضـــل تفانينـــا فـــي االبتـــكار. في 
نظـــل  المســـبوقة،  غيـــر  األوقـــات  هـــذه 
مـــع  أفضـــل،  مســـتقبل  بصنـــع  ملتزميـــن 
التكنولوجيا المبتكـــرة التي تحقق تأثيًرا 
إيجابًيـــا وهادًفا على حياة المســـتهلكين. 
في المســـتقبل، سنواصل العمل عن كثب 
مـــع شـــركائنا لتقديم تجربة حياة سلســـة 
Seam�  مدعمـــة بالـــذكاء االصطناعـــي  -

جميـــع  فـــي  للمســـتهلكين   less AI Life
أنحاء العالم”.

اســـتضافت ماكالريـــن البحريـــن مجـــددًا فعاليـــة تجربـــة 
ماكالريـــن GT الخاصـــة لتجربة قيادة ســـيارات ماكالرين 
GT وذلـــك في حلبـــة البحرين الدولية الواقعة في منطقة 
GT أولـــى ســـيارات  الصخيـــر. ُتعتبـــر ســـيارة ماكالريـــن 
ماكالريـــن التـــي ُتركز علـــى تجربة القيـــادة اليومية بعيدًا 
عـــن الحلبـــة. تتحـــدى الســـيارة الجديـــدة وخفيفـــة الوزن 
المفاهيم التقليدية لسيارات Grand Tourer الفاخرة عبر 
توفيـــر مزيج اســـتثنائي مـــن التصاميم المذهلـــة والمواد 
المبتكـــرة عالية الجودة واألداء والراحة المصممة للقيادة 

لمسافات طويلة.
وإلـــى جانـــب باقـــي الفئـــات التي تنتجهـــا العالمـــة والتي 
Ultimate Se�و Super Seriesو Sports Series  تشـــمل
ries، تشـــكل الســـيارة طرازًا جديدًا مـــن ماكالرين تقدمه 
إلـــى عمالئها الجدد، وبديالً رفيع المســـتوى عن المنتجات 
وتتمّيـــز  والنمـــو.  التوســـع  دائمـــة  ســـوق  فـــي  المتوفـــرة 
ماكالرين GT الجديدة بمساحة تخزين واسعة ومقصورة 
داخليـــة مريحـــة، ويتمتـــع هيـــكل الســـيارة المصنـــوع من 
ألياف الكربون بمســـتويات اســـتثنائية من القوة والمتانة 

دون المساس بجودة تجربة القيادة.

وتتســـم فئة Grand Tourers من ماكالرين، والتي ُتعتبر 
النســـخة العصرية للشـــركة من سلســـلة GT الكالســـيكية، 
بخفتهـــا الفائقـــة وراحتهـــا الُمذهلة، فضالً عـــن أّنها مزودة 
بمحرك ثماني األسطوانات مزّود بشاحن توربيني مزدوج 
وبقـــدرة 620 حصـــان وســـعة 4.0 لتـــر، مـــا يمنح الســـيارة 
القـــدرة على تقديم أداء فائق للغاية. وتتســـارع من حالة 
الثبـــات إلـــى ســـرعة 100 كم/ س خـــالل 3.2 ثانيـــة، وتبلغ 
ســـرعتها القصـــوى 326 كيلومتـــرًا في الســـاعة )203 ميالً 
في الساعة(؛ كما ُيمكن لمقصورتها أن تحمل 570 لترًا من 

األمتعة، أي ما يكفي لقضاء رحلة متمّيزة لشخصين.

بالسلســلة الرائــدة  الذكيــة  الهواتــف  الصخيــرأحــدث  بمنطقــة  الدوليــة  البحريــن  حلبــة  فــي 
فعالية حصرية لتجربة قيادة “ماكالرين GT”“هواوي” تكشف عن “HUAWEI Mate40” الجديد

“GAC Motor” تحصد جائزة “اختبارات الجودة”
واصلت GAC Motor، استمرارا لسجلها 
الحافل بالعديـــد من اإلنجازات العالمية، 
حصـــد الجوائـــز بكل جدارة واســـتحقاق 
فـــي  األولـــى  المرتبـــة  وذلـــك بتصدرهـــا 
اختبـــارات الجـــودة األوليـــة المخصصـــة 
 JD Power للســـيارات مـــن قبـــل مجلـــة
العالمية ممـــا يعكس المكانة التي تبؤتها 
الشـــركة واضعة نفســـها بكل جدارة على 
خارطة ســـوق الســـيارات العالمية خالل 
زمن قياســـي منـــذ إطالقهـــا، حيث تأتي 
هذه الجائـــزة تتويجًا للجهود المتظافرة 
وتأكيـــدًا أن الشـــركة تســـعى باســـتمرار 
التـــي  والتقنيـــات  خدماتهـــا  لتطويـــر 
تســـتخدمها للوصـــول ألعلى مســـتويات 
لشـــركة  العـــام  المديـــر  وقـــال  الجـــودة. 
جاســـم  بريـــر  للســـيارات  التســـهيالت 
“للعام الثامن علـــى التوالي نحن نواصل 
االحتفال بهذه اإلنجازات المتميزة التي 

تضـــاف الى ســـجل الجوائز االســـتثنائية 
التـــي حققتهـــا هـــذه العالمـــة التجاريـــة 
الرائـــدة مـــن قبل إحـــدى أكبـــر المجالت 
العالميـــة المتخصصـــة فـــي تقييم جودة 
وأداء الســـيارات، وتؤكـــد هـــذه الجائـــزة 
مزايـــا هذه التحفة الفنيـــة الرائعة والتي 
جاءت نتيجًة لجهود التطوير المتواصلة 
فـــي تقنيـــات الجودة و األمن والســـالمة 
 .”GAC Motor اإلبداعية لجميع طرازات
وأضاف برير أن “هدفنا يتمثل دائًما في 

تقديم تجربة فريدة في القيادة لعمالئنا 
مع توفير أعلى درجات الســـالمة لجميع 
الـــركاب متماشـــيًة مع رؤية الشـــركة في 
توفير مركبات تتميز بالمتانة في الصنع 

عالوًة على التألق في األداء”.
وتابـــع “نحـــن فخـــورون بحصولنـــا علـــى 
هـــذه الجائزة الهامة، فهـــي تكّلل جهودنا 
التســـهيالت  فـــي  ونحـــن  المتظافـــرة، 

تجمعنـــا  وموظفيـــن  إدارة  للســـيارات 
رؤية واحدة وهـــدف واحد لتمثيل هذه 
العالمة التجارية الرائدة بأفضل صورة، 

للســـيارات  التســـهيالت  تعتمـــد  حيـــث 
فـــي عملهـــا على مبـــدأ اإلصغـــاء للعمالء 
واالســـتفادة من آرائهم كركيزة أساســـية 

في نشـــاطها، مؤكدًا أن الجودة والمتانة 
هـــي إحدى أهـــم مرتكزاتنـــا ورؤيتنا في 

القيام بعمليات الشركة.
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تســـتمر مدينـــة التنيـــن، أكبـــر مركـــز تســـوق للبيـــع بالجملـــة والتجزئة 
بالبحريـــن، فـــي تقديـــم خدمات مبتكـــرة تلّبـــي تطلعـــات عمالئها في 
الحصـــول على خدمات ومنتجات عالية الجـــودة بكل أريحية، وذلك 
ســـعًيا منهـــا لترســـيخ مكانتهـــا كأحـــد المراكـــز التجاريـــة الرائـــدة في 

المنطقة.
وتأتي خطوة إطالق خدمة “تســـوق من منزلـــك” الفريدة انطالًقا من 
التـــزام مدينـــة التنين بنهجها الـــذي يضع نصب عينيه راحة وســـالمة 
الزبائـــن ومنحهـــم فرصـــة التســـّوق عبـــر اإلنترنـــت عـــن طريـــق طلب 
منتجاتهم باستخدام تطبيق الواتساب بكل سالسة وذلك عبر  إرسال 
رســـالة نصيـــة عبـــر الواتســـاب علـــى الرقـــم 39393131 +973 ، ليتم 

إيصالها لهم إلى أي منطقة في مملكة البحرين مجاًنا<
يمكن للزبائن عبر هذه الخدمة اختيار وشراء منتجاتهم المفضلة من 
متاجـــر مدينة التنين بكل سالســـة دون الحاجـــة للخروج من منازلهم 
أو أماكـــن عملهـــم. وتأتـــي هذه الخدمـــة كجزء من سلســـلة المبادرات 
المبتكرة التي تطلقها مدينة التنين بشـــكل دوري بهدف ضمان تزويد 
عمالئهـــا بخدمـــات ومنتجـــات عالية الجـــودة وفق أكثـــر الطرق راحة 

وحداثة وأماًنا.

“التنين” 
تطلق خدمة 
“تسوق من 

منزلك”

ــات الــمــتــطــورة لــلــعــمــاء ــدمـ ــخـ ــم أفـــضـــل الـ ــدي ــق ــت ل

دخول شركات تأمين بحرينية كمساهمين في “هلث 360”

أعلنت شركة هلث 360 للخدمات المساندة، الشركة الرائدة في تقديم خدمات إدارة مطالبات التأمين الصحي في البحرين، عن توقيعها 
التفاقيات مساهمة لدخول شركات التأمين المحلية الكبرى متمثلة في الشركة البحرينية الكويتية للتأمين وشركة سوليدارتي وشركة 
تــآزر كمســاهمين رئيســيين بجانــب كل مــن شــركة التكافل الدولية وشــركة البحريــن الوطنية القابضــة ومجموعة بارامونــت للخدمات 

الصحية، وهو الحدث األول من نوعه في المملكة الذي يجمع كبريات شركات التأمين البحرينية في مشروع مشترك.

شـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وقـــال 
هلـــث 360 للخدمـــات المســـاندة عبـــد 
العزيز العثمان “إن مجموعة مساهمي 
الشـــركة يمثلـــون القاعـــدة األساســـية 
للنمـــو واإلنتشـــار، مضيفًا بـــأن انضمام 
كبـــرى الشـــركات المحلية كمســـاهمين 
رئيسيين واستراتيجيين سيسهم في 
نمو أعمال الشـــركة وانتشار الخدمات 
التي تقدمها شـــركة هلـــث 360 لجميع 
حاملـــي وثائـــق التأميـــن الصحي التي 
تقـــوم الشـــركة بإدارتهـــا، وخاصـــة أن 
الشـــركة قد طرحت مؤخـــرًا تحديثات 
مهمـــة علـــى النظـــام اآللـــي ومختلـــف 
قنـــوات الخدمـــة اإللكترونيـــة لمواكبة 
التســـارع فـــي التكنولوجيـــا والذي من 

شـــأنه تحســـين خدمة عمالء الشـــركة 
وإدارة مطالباتهم الصحية بكل سهولة 
ويســـر، وكانت الشـــركة أول من أصدر 
بطاقـــات التأمين الصحية الرقمية في 
البحرين وذلـــك بالتعاون مع مجموعة 
بارامونت فـــي جمهوريـــة الهند والتي 
مطالبـــات  إدارة  شـــركة  أكبـــر  تعـــد 
علـــى مســـتوى القـــارة الهنديـــة، وهـــي 
شـــريك مؤسس في شـــركة هلث 360 
وسيتمكن عمالء شركات التأمين التي 
تدير محافظهم التأمينية الصحية من 
جميع الميزات التي توفرها الشـــركة”. 
هلـــث  شـــركة  أن  العثمـــان  بيـــن  كمـــا 
360 اســـتطاعت تحقيـــق نمـــوًا مطردًا 
خـــالل الفتـــرات الماضيـــة عبـــر توفير 

وتقديـــم أفضـــل الخدمـــات فـــي إدارة 
مطالبـــات التأميـــن الصحـــي باإلضافة 
إلـــى امتالكهـــا شـــبكة صحيـــة واســـعة 
من مقدمي الخدمات الطبية منتشـــرة 
في جميع أنحاء العالم تتجاوز 9,000 
مستشـــفى وعيادة طبية، وهي متاحة 
لجميع حاملـــي وثائق التأمين الصحي 

لدى الشركات التي نقوم بخدمتها.
وأضـــاف رئيـــس مجلـــس اإلدارة بـــأن 
هذه المســـاهمة اإلســـتراتيجية سيعزز 
الـــذي  الريـــادي  الشـــركة  مركـــز  مـــن 
واإلقتصـــاد  التأميـــن  قطـــاع  يخـــدم 
مـــن خـــالل تطويـــر أعمالهـــا وتقديـــم 
أجـــود الخدمـــات إلـــى جميـــع حاملـــي 
وثائـــق التأميـــن الصحـــي حيـــث تدير 

الشـــركة أكبـــر محفظـــة تأميـــن صحية 
هـــذه  شـــأن  مـــن  وإن  البحريـــن  فـــي 
تخلـــق  أن  اإلســـتراتيجية  المســـاهمة 
كيانـــًا وطنيًا قادرًا على المنافســـة في 
الســـوق اإلقليمـــي خاصـــة أن الشـــركة 
تمتلك نسبة مؤثرة في شركة مدارات 
إلدارة المطالبات الصحية في المملكة 

العربية السعودية.

االثنين 26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع األول 1442 - العدد 4395

 برير جاسم

ريتشارد يو 

مارجيت ناردي تتفقد اإلرسالية األميركية
زارت القائمـــة باألعمـــال لـــدى ســـفارة 
فـــي  األميركيـــة  المتحـــدة  الواليـــات 
مملكـــة البحريـــن مارجريـــت نـــاردي، 
مستشفى اإلرسالية األميركية كجزء 
من فعاليات أسبوع )اكتشف أميركا(، 
الذي ُيعقد فـــي الفترة من 21 إلى 27 

أكتوبر 2020.
عنـــد  نـــاردي  اســـتقبال  فـــي  وكان 
الرئيـــس  للمستشـــفى  وصولهـــا 
التنفيـــذي للشـــركات الدكتـــور جورج 
شيريان والمدير التنفيذي للمجموعة 
فـــي  أخذهـــا  وتـــم  توفـــي،  جوليـــا 
جولـــة بالمستشـــفى ومعـــرض الصور 

والعيادات المختلفة.
وقالت ناردي “شكًرا لفريق مستشفى 
اإلرســـالية األميركيـــة علـــى جولتـــي 
األولـــى فـــي مركـــز الرعايـــة الصحية 

األميركيـــة  اإلرســـالية  المتطـــور. 
هـــي حًقـــا حجـــر األســـاس للصداقـــة 
البحرينيـــة األميركيـــة منـــذ أكثـــر من 

120 عاما”.

تعتبر مستشـــفى اإلرسالية األميركية 
حلقـــة وصل حيوية فـــي العالقة بين 
الواليـــات المتحدة األميركية ومملكة 
البحرين حيث يمتد إرث المستشـــفى 

ألكثر من 120 عاًما عندما جاء الرواد 
األميركيـــون األوائـــل علـــى شـــواطئ 
هذه األرض وأنشـــأوا أول مستشـــفى 

حديث في الخليج.
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