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 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ó`̀¡`̀©`̀e  ∞«°†à°ùj
 âæH É«g áî«°ûdG á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ,áØ«∏N  ∫BG  ó`̀°`̀TGQ
 ájƒ°ùàd  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀aô`̀Z  AÉ``̀æ``̀eCG
 ≥`̀ Ñ`̀ °`̀ SC’G ¢`̀ù`̀ «`̀ Fô`̀ dG äÉ``̀YRÉ``̀æ``̀ª``̀dG
 IóëàªdG  º`̀eCÓ`̀d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  á«©ªé∏d
 ,ø«à°ùdGh  á`̀jOÉ`̀ë`̀dG  É``¡``JQhO  »`̀a
 ø«H ábÓ©dG{ :¿Gƒæ©H Ihóf ºjó≤àd
 ,zá«°SÉ«°ùdG á«ªæàdGh á«°SÉeƒ∏HódG
 ôÑª°ùjO  8  AÉ``KÓ``ã``dG  G kó```̀Z  ∂```̀ dPh
 iô``̀cò``̀dG  ™``̀ e  É``̀ kæ``̀eGõ``̀J  ,Ω2020
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  Ωƒ«d  ájƒæ°ùdG
 :QÉ©°T  πªëj  …ò``̀dGh  ,ΩÉ`̀©`̀dG  Gò¡d
 πª©dG ∫Éée »a á«æjôëÑdG ICGôªdG{
 ó¡©ªdG  ƒYój  å«M  ,z»°SÉeƒ∏HódG
 π«é°ùàdG  ≈``̀dEG  º`̀jô`̀μ`̀dG  Qƒ¡ªédG
 ™bƒe ≥jôW øY IhóædG  »a  É kfÉée

.bipd.org ó¡©ªdG
 §«∏°ùJ  ≈``̀dEG  Ihó`̀æ`̀dG  ±ó`̀¡`̀Jh
 áØ∏àîªdG  QGhOC’G  ≈`̀∏`̀Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG

 ,á«ªæàdG á«∏ªY »a á«æjôëÑdG ICGôª∏d
 »°SÉeƒ∏HódG  πª©dG  á«ªgCG  ¿É«Hh
 »a  á«°SÉ«°ùdG  á«ªæàdÉH  ¬àbÓYh
 ï«°SôJh  õjõ©Jh  ,É¡J’Éée  ≈à°T
 ∫Ó`̀N ø``̀e á`̀ «`̀WGô`̀≤`̀ ª`̀ jó`̀ dG º`̀ «`̀≤`̀ dG
 ICGôªdG  áHôéJ ≈∏Y Aƒ°†dG  §«∏°ùJ

.á«æjôëÑdG
 á``̀î``̀«``̀°``̀û``̀dG ∫hÉ````æ````à````à````°````Sh
 Ihó``̀æ``̀dG ∫Ó```̀N ó``̀ °``̀TGQ â`̀æ`̀ H É`̀ «`̀g
 ¬`̀WÉ`̀Ñ`̀JQGh »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG
 ICGô`̀ª`̀dG  QhOh  á°SÉ«°ùdG  á«ªæàdÉH
 OóY  ∫Ó`̀N  ø`̀e  ∂``̀dPh  ,á«æjôëÑdG
 ICGôªdG  ;É¡ªgCG  øeh  ,QhÉëªdG  øe
 πª©dG  ä’É``̀é``̀e  »``̀a  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 º«gÉØe  ,»°SÉeƒ∏HódGh  »°SÉ«°ùdG
 É`̀gQhOh  Iô°UÉ©ªdG  á«°SÉeƒ∏HódG
 πÑ°S  ,á«°SÉ«°ùdG  á«ªæàdG  ºYO  »a
 á«FÉ°ùædG äGQó≤dGh äGôÑîdG á«ªæJ
 ,»°SÉ°ùdG  ø«μªàdG  Iô«°ùe  ºYód
 »a »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG

 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh  πÑ≤à°ùªdG  áYÉæ°U
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe  ï«°SôJh

.»dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y
 ¿ÉªjEG  äócCG  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 …ò«ØæàdG  ôjóªdG  ,»MÉæL  π°ü«a
 ,á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d øjôëÑdG ó¡©ªd

 É`̀ kbÓ`̀£`̀fG  »``̀JCÉ``̀J  Ihó``̀æ``̀dG  √ò``̀g  ¿CG
 º«b  ï«°SôJ  »`̀a  ó¡©ªdG  QhO  ø`̀e
 ,»`̀MÓ`̀°`̀UE’G ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG ÇOÉ`̀ Ñ`̀ eh
 á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  á`̀jDhô`̀dG  π`̀X  »`̀a
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô°†ëd
 πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM

 π©éd »`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  ,ió`̀Ø`̀ª`̀ dG  OÓ``Ñ``dG
 ±GógCG áeó≤e »a á«æjôëÑdG ICGôªdG
 É¡æeh ,Ió©°UC’G  áaÉc ≈∏Y á«ªæàdG
 »°SÉeƒ∏HódGh  »°SÉ«°ùdG  πª©dG
 ,É k«°SÉ°SCG É kæcQ ôÑà©j …òdGh ,ádhó∏d
 ™`̀aó`̀dG  »``̀a  kÓ``̀YÉ``̀a  G kQhO  Ö`̀©`̀∏`̀ jh
.É¡J’Éée ≈à°ûH ájƒªæàdG á«∏ª©dÉH
 øe  ¿CG  »`̀MÉ`̀ æ`̀L  â``̀aÉ``̀ °``̀VCGh
 »g  ó¡©ª∏d  á`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ±Gó`````̀gC’G
 »YƒdGh  á«WGô≤ªjódG  áaÉ≤K  ô°ûf
 áHôéàdG ºYO ÖfÉL ≈dEG ,»°SÉ«°ùdG
 á«°SÉ«°ùdG  ácQÉ°ûªdGh  á«fÉªdôÑdG

.™ªàéªdG äÉÄa ∞∏àîe ø«H
 ¿CG  »``̀MÉ``̀ æ``̀L  â````̀ë````̀°````̀VhCGh
 É¡H  Ωƒ`̀≤`̀J  »`̀à`̀dG  QGhOC’G  º``̀gCG  ø`̀e
 á«ª«∏bE’G πaÉëªdG »a á«°SÉeƒ∏HódG
 ≈∏Y  Aƒ`̀°`̀†`̀dG  §«∏°ùJ  á`̀ «`̀ dhó`̀ dGh
 º¡°ùj  Éªe  ,á«æWƒdG  äGRÉ``̀é``̀fE’G
 á«HÉéjG  á`̀«`̀dhO  äÉ`̀bÓ`̀Y  AÉ`̀æ`̀H  »`̀a
 ,ºdÉ©dG  ∫hO  ™«ªL  ™e  áeGóà°ùeh

 Iô°UÉ©ªdG  •É``ª``fC’G  ∂``dP  »`̀a  ÉªH
 ,á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG ø``̀e
 äÉfÉªdôÑdG  AÉ°†YCG  É¡∏ãªj  »àdGh
 »`̀à`̀dGh á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dGh
 √ò`̀g  á`̀jƒ`̀≤`̀J  »``̀a  É¡©«ªL  Ö`̀°`̀ü`̀J
 Qƒà°SódG  QÉ`̀WEG  øª°Vh  ,äÉbÓ©dG

.»æWƒdG πª©dG ¥Éã«eh
 ¥É«°S  »a  IhóædG  √òg  »JCÉJh
 Ée  Ö°ùëH  ,ó¡©ªdG  ±GógCG  ≥«≤ëJ
 ,¬FÉ°ûfE’ »μ∏ªdG Ωƒ°SôªdG »a OQh
 »YƒdG  á«ªæJh  ô°ûf  »a  á∏ãªàªdGh
 É k≤ah  ø«æWGƒªdG  ø«H  »°SÉ«°ùdG
 ¥Éã«e  ÇOÉ`̀Ñ`̀eh  Qƒà°SódG  ΩÉ`̀μ`̀MC’
 ô°ûfh  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG
 ó≤Yh ,…CGôdG ∫OÉÑJh QGƒëdG áaÉ≤K
 áØ∏àîªdG  äGAÉ``̀≤``̀∏``̀dGh  äGhó``̀ æ``̀ dG
 π``̀LCG ø``̀e Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG äÉ`̀ Ä`̀ a ™`̀«`̀ª`̀é`̀d
 IÉ«ëdG »a ácQÉ°ûªdÉH »YƒdG á«ªæJ

.É¡dÉμ°TCG ∞∏àîªH á«°SÉ«°ùdG

 ™°SÉàdG  É¡YÉªàLG  ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  äÉeóîdG  áæéd  äó≤Y 
 »©jô°ûàdG π°üØdG øe ,ådÉãdG …OÉ©dG …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G QhO »a
 Qƒ°†ëH ,óMC’G ¢ùeCG ,…QÉ°üfC’G óªMCG ÖFÉædG á°SÉFôH ,¢ùeÉîdG

.áæé∏dG AÉ°†YCG ÜGƒædG
 OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ô`̀jRh  ,(ó©H  ø`̀Y)  áæé∏dG  â≤àdG  å«M
 áæ°ùd  (21)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  á°ûbÉæe  âªJh  ,»æWƒdG

 áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤dG »a óYÉ≤àdG äÉ°TÉ©eh ≥jOÉæ°U ¿CÉ°ûH 2020
 πc  äÉ«Fôe  ≈∏Y  áæé∏dG  ´Ó`̀WG  ó©Hh  ,á«æ«eCÉàdGh  ájóYÉ≤àdG
 ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG áÄ«¡dGh ,»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh :øe
 áªμëdG á«©ªLh ,øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZh ,»YÉªàL’G
 ¢†aôd  áæé∏dG  â¡éJG  ,∫É`̀ª`̀YC’G  ∫É`̀LQ  á«©ªLh  ,øjóYÉ≤àª∏d

.¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG

6Ω2020 ôÑª°ùjO 7 - `g1442 ôNB’G ™«HQ 22 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15599) Oó©dG 4

 zó©H ø``Y{ á«dÉªdG ô``jRh ™``e ™ªàéJ ÜGƒ``ædG äÉ``eóN
óYÉ≤àdG  äÉ`̀°`̀TÉ`̀©`̀eh  ≥jOÉæ°U  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀e  á°ûbÉæªd

 âY qôéJ ..è«∏îdG πLCG øe
(1) !ôªdG ¢ShDƒc øjôëÑdG

 ¿É«c  ∂°SÉªJ  ≈∏Y  ≥«ª©dG  É¡°UôM  âÑãj  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ïjQÉJ
 øe  äÉ«ë°†J  øe  ¬àeób  Ée  ÖgP  øe  AÉªH  ô£°ùjh  ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée
 äGAGóàYG øe ¬d â°Vô©J Ée ºZQ ,√QGôªà°SGh ¿É«μdG Gòg áeƒªjO πLCG
 …ôμ°ù©dG AGóàY’G ¿Éc ó≤d .ô£b »a ΩÉ¶ædG πÑb øe ,IQôμàe äGAÉ°SEGh
 ñQÉ°U ∑É¡àfG øe ¬∏μ°T Éeh ,Ω1986 ΩÉY »a πÑjódG â°ûa ≈∏Y …ô£≤dG
 IOGôL Iôjõéd ádGREG øe ∂dP Ö≤YCG Éeh ,É¡«°VGQCG ≈∏Y øjôëÑdG IOÉ«°ùd
 »a  kGQÉéØfG  ÖÑ°ùJ  ¿CG  øμªj  âfÉc  »àdG  äÉ£ëªdG  ióMEG  ,á«æjôëÑdG
 ≈∏Y OôJ ¿CG  øjôëÑdG  áμ∏ªe Qhó≤ªH ¿Éc å«M ,á≤£æªdG  »a ∞bƒªdG
 íFÉ°üf  ≈dEG  ´Éªà°S’G  äôKBG  É¡æμd  ,¬æ«M  »ah  Iô°TÉÑe  AGóàY’G  ∂dP
 ≈∏Y ¬à©∏àHGh  ôªdG  ¢SCÉc  âYôéJh ,¢ùØædG  §Ñ°†H  â∏ëJh ,AÉ≤°TC’G
 ∂°SÉªJ  ≈∏Y  kÉXÉØMh  ,á¡L  øe  AÉ≤°TCÓd  kGôjó≤Jh  kÉeGôàMG  ,¢†°†e

.∑GòfBG ÉgôªY πÑà≤e »a ∫GõJ ’ âfÉc »àdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée áeƒ¶æe
 É¡JOÉ«°S øY ™aGóàd ,»dhódG º«μëàdG ≈dEG øjôëÑdG áμ∏ªe ÜÉgP ÉeCG
 πÑ≤J ºdh ¬Ñ∏£J ºdh ,¬«∏Y âªZQCG GôeCG ¿Éc ó≤a ,É¡gÉ«eh É¡«°VGQCG ≈∏Y
 §≤a  ¢ù«d  ,áeÉàdG  øjôëÑdG  IOÉ«°S  ¿GócDƒj  ¬≤FÉKhh  ïjQÉàdG  ¿C’  ,¬H
 ¥ÉØJG »a ≥Kƒe ôeCG ƒgh ,IQÉHõdG ¢VQCG ≈∏Y ≈àM πH ,QGƒM QõL ≈∏Y
 ≈dEG ÜÉgòdG ≈∏Y â≤aGh øjôëÑdG øμd ,1939 ΩÉY òæe ø««fÉ£jôÑdG ™e
 ΩÉ¶ædG ΩÉb ¿CG ó©H ,è«∏îdG ∫hO »a AÉ≤°TC’G áÑZQ óæY ’hõf º«μëàdG
 øe âjƒμdG  ôjôëJ π«£©Jh ™«ªédG ™e ´GQòdG »d ádhÉëªH ô£b »a
 ≈dEG  Aƒé∏dG  ≈∏Y  øjôëÑdG  ΩÉ`̀ZQEG  ºàj  ºd  Ée  º°TÉ¨dG  »bGô©dG  hõ¨dG
 ´ôéJ äÉ£ëe øe iôNCG  á£ëe É°†jCG  √òg âfÉch .»dhódG  º«μëàdG
 QGôb  Qhó°U  ó©H  ,ô£b  »a  ΩÉ¶ædG  ΩÉ«b  ∂dP  Ö≤YCGh  ,IQGô`̀ª`̀dG  ¢SCÉc
 ,á«æjôëÑdG √É«ªdG »a ™bGƒdG ôeC’G á°SÉ«°S á°SQÉªªH ,á«dhódG áªμëªdG
 øjôëÑdG ø«H OhóëdG º«°SôJ ΩóY ºZQ Ωƒ«dG ≈àM ∂dòH Ωƒ≤j ∫GRÉeh
 ∫ÓN øe GOóée √DhGóàYG ô£b »a ΩÉ¶ædG øY QóH Ée ôNBG ¿Éch ,ô£bh
 â∏eÉ©J  óbh  ,πMGƒ°ùdG  ôØîd  á©HÉJ  á«fóe  ¥QGhR  ±É≤jEGh  ¢VGôàYG
 ≈∏Y  ¿Éc  ¬`̀fCG  ºZQ  ,¢ùØæ∏d  §Ñ°Vh  áªμM  πμH  ∞bƒªdG  ™e  øjôëÑdG

.QÉéØf’G ∂°Th
 É¡îjQÉJh ,É¡ªYóJh ÉgójDƒJ πH ,áëdÉ°üªdG ¢†aôJ ’ øjôëÑdG ¿EG
 Éeh ,É¡Hƒ©°Th ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée áeƒ¶æe áë∏°üe ≈∏Y É¡°UôM ócDƒj
 Gô«°ùj  ÉÄ«°T  πãªj  ƒgh  ,∂dP  ≈∏Y  á¨eGO  ø«gGôH  iƒ°S  ¢ù«d  √ÉfôcP
 »a  øμd  ,øjôëÑdG  ≈∏Y  ájô£≤dG  äGAGó`̀à`̀Y’G  øe  πjƒW  ïjQÉJ  øe
 É¡bƒ≤Mh øjôëÑdG  áμ∏ªe áë∏°üe òNCG  ºàj  ¿CG  óH  ’ ,∫Gƒ`̀MC’G  ™«ªL
 πc  ó©H  É°Uƒ°üNh  ,ô``̀NBG  A»°T  …CG  πÑb  ¿ÉÑ°ùëdG  »`̀a  á«îjQÉàdG
 áeƒ¶æªdG  áeÓ°S  π`̀LCG  øe  øjôëÑdG  ¬àfÉY  …ò`̀dG  ôªdGh  ôÑ°üdG  Gòg
 øjôëÑdG  á°SQÉªe  ¿B’G  …Qhô°†dG  øe  äÉ`̀H  PEG  ,É¡FÉ≤Hh  á«é«∏îdG
 (8) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôª∏d  kÉ≤ÑW É¡gÉ«e ≈∏Y á∏eÉμdGh áeÉàdG  É¡JOÉ«°S
 »ª«∏bE’G ôëÑdG) QÉëÑdG ¿ƒfÉ≤d IóëàªdG ºeC’G á«bÉØJGh Ω1993áæ°ùd
 ºàj  ¿CGh  ,(kÉjôëH  ¿Ó«e  12  áªNÉàªdG  á≤£æªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 hCG  øjôëÑdG  ¬«°†JôJ  ºd  ÉªHh  ,™bGƒdG  ôeC’G  á°SÉ«°S  á°SQÉªe  ±É≤jEG
 ∂dP ≥«≤ëàd øjôëÑdG º¡à≤«≤°T AÉ≤°TC’G ófÉ°ùj π¡a ..Ó°UCG ¬«∏Y ≥aGƒJ

!?ôªdG ¢ShDƒc øe á«aÉ°VEG á£ëe √òg ¿ƒμà°S ΩCG

á©ªL ∑QÉÑe óª .O Mubarak_bh@yahoo.com

 »égƒμdG  º°TÉg  Oƒªëe  ó``̀cCG
 áeÉ©dG  áÄ«¡dG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀e »``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G ø`̀«`̀eCÉ`̀ à`̀ ∏`̀ d
 ≥jOÉæ°üdG  áeGóà°SG  πLCG  øe  πª©dG
 ø`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀ª`̀dG í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀d á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀ à`̀ dG
 ÉªH  ø«æWGƒªdG  øe  º¡«∏Y  øeDƒªdGh
 ¿CG  ó©H  ™«ªédG  ≈∏Y  ô«îdÉH  Oƒ©j
 »a ÉgPÉîJG ºJ »àdG äGƒ£îdG âàÑKCG
 ¥ƒ≤M ßØM »a É¡à«∏YÉa ≥HÉ°S âbh
 øe  ≥jOÉæ°üdG  ø«μªJh  øjóYÉ≤àªdG
 º¡gÉéJ  á«dÉªdG  É¡JÉeGõàdÉH  AÉaƒdG
 º¡JÉ°TÉ©e  ™`̀aO  »a  QGôªà°S’G  ôÑY

.ájóYÉ≤àdG
 ó©H  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  »égƒμdG  QÉ°TCGh
 ôjô≤J ≈∏Y áÄ«¡dG IQGOEG ¢ù∏ée ´ÓWG
 ´É°VhC’G  ¿CÉ°ûH  …QGƒàc’G  ô«ÑîdG
 É k≤ah  ,ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°ü∏d  á«dÉªdG

 ôÑª°ùjO  31  »`̀a  á«dÉªdG  äÉfÉ«Ñ∏d
 äÉ«°UƒJ  ô°ûY  ™aQ  ºJ  ó≤a  ,2018
 πLCG øe áeƒμëdG ≈dEG á∏LÉYh áFQÉW
 ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ≥jOÉæ°üdG  áeGóà°SG

.øjóYÉ≤àªdG ¥ƒ≤M
 äÉMÓ°UE’G  ™°Vh  ¿CG  ±É°VCGh
 É¡fCÉ°T  ø`̀e  »`̀à`̀dG  á``©``HQC’G  á`̀FQÉ`̀£`̀dG
 2030  ΩÉ`̀Y  ≈`̀dEG  ≥jOÉæ°üdG  ôªY  óe
 QGó°UEG ∫ÓN øe AÉL ò«ØæàdG ™°Vƒe
 áæ°ùd  (21)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG
 AÉaƒdG  ≈∏Y  É¡JQób  ¿Éª°†d  2020
 ø«æWGƒªdG √ÉéJ á«dÉªdG É¡JÉeGõàdÉH
 ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀ dG ΩÉ```̀μ```̀MC’ ø`̀«`̀©`̀°`̀VÉ`̀î`̀dG
 ≥jOÉæ°üdG  »a  á«æ«eCÉàdG  ájóYÉ≤àdG
 ≈``̀ dEG ¬`̀©`̀∏`̀£`̀J G kó```̀cDƒ```̀e ,á`̀ jó`̀YÉ`̀≤`̀ à`̀ dG
 ºFÉ≤dG  »HÉéjE’G  ¿hÉ©àdG  QGôªà°SG
 á£∏°ùdG  ™e  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdG  ≈∏Y

 áeGóà°SG §£N á∏°UGƒªd á«©jô°ûàdG
 ºJ å«M 2086 ΩÉY ≈àM ≥jOÉæ°üdG
 Gòg  »a  iô`̀NCG  äÉ«°UƒJ  6  ∫É`̀°`̀SQEG

.á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ≈dEG ¿CÉ°ûdG
 ¿Éª∏°S ï«°ûdG AÉ≤d iód ∂dP AÉL
 á«dÉªdG  ô`̀ jRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  ø`̀H
 ™e ó©oH øY ¢ùeCG »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
 áæéd ¢ù«FQ …QÉ°üfC’G óªMCG ÖFÉædG
 ÜGƒædGh  ÜGƒædG  ¢ù∏éªH  äÉeóîdG
 Oƒªëe  Qƒ°†ëH  ,áæé∏dG  AÉ`̀°`̀†`̀YCG
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  »`̀é`̀gƒ`̀μ`̀dG
 »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG »WÉHôªdG ¿ÉªjEGh

.»YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d
 ¿CG  »```é```gƒ```μ```dG  í``````°``````VhCGh
 ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀d IOô``£``ª``dG äÉ``̀eGõ``̀à``̀d’G
 õé©dG  »`̀a  IOÉ```̀jR  âÑÑ°S  ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG

 äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G ó`̀ FGƒ`̀Y ø`̀e º`̀Zô`̀dÉ`̀H
 äGƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  »``̀a  É¡≤«≤ëJ  º``̀J  »`̀à`̀ dG
 â¨∏H  IOÉ`̀jR  áÑ°ùæH  Iô«NC’G  ™Ñ°ùdG

 á©HQC’G  äÉMÓ°UE’G  ¿CG  Éªc  ,%54
 õé©dG  ¢†ØN  ≈```dEG  äOCG  á`̀FQÉ`̀£`̀dG
 9 ≈``̀ dEG GQÉ`̀«`̀∏`̀e 14 ø`̀e …QGƒ``̀à``̀c’G
 á∏ãªàªdGh  »æjôëH  QÉæjO  äGQÉ«∏e
 ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  »bhóæ°U  èeO  »a
 ájƒæ°ùdG  IOÉjõdG  ∞bhh  ,¢UÉîdGh
 ôaGƒàj  ¿CG  ≈`̀ dEG  …óYÉ≤àdG  ¢TÉ©ª∏d
 ™ªédG ∞bhh ,≥jOÉæ°üdG »a ¢†FÉa
 ≈dEG ,ÖJGôdGh …óYÉ≤àdG ¢TÉ©ªdG ø«H
 äÉ°TÉ©ªdG  ø«H  ™ªédG  ™æe  ÖfÉL
 ≥jOÉæ°üdG  ø`̀e  …CG  ø`̀e  á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG

.á«æ«eCÉàdGh ájóYÉ≤àdG
 äÉ```MÓ```°```UE’G  ¿CG  ±É````̀°````̀VCGh
 óe  »``a  º¡°ùà°S  á«≤ÑàªdG  á`̀à`̀°`̀ù`̀dG
 2086 ΩÉ``̀Y ≈`̀à`̀M ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ô`̀ª`̀Y
 ™aO ≈∏Y ≥jOÉæ°üdG IQób IOÉ©à°SGh
 ¢ü«∏≤Jh  øjóYÉ≤àª∏d  ájƒæ°S  IOÉjR

 Ö°ùëH …QGƒàc’G õé©dG »a »aÉ°VEG
 Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG äÉ```̀MÓ```̀°```̀UE’G §``£``N
 äÉjóëàdG  á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d  á`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG
 á«ªgCG ócCGh ,≥jOÉæ°üdG ¬LGƒJ »àdG
 ≥jOÉæ°üdG  áeGóà°SG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG
 ø`̀eDƒ`̀ª`̀dGh  øjóYÉ≤àª∏d  á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG

.º¡«∏Y
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Üô```YCGh
 øY »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG
 õjõ©Jh  πª©dG  á∏°UGƒe  ≈dEG  ¬©∏£J
 á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  ™`̀e  ≥«°ùæàdG
 Ωõ∏j Ée PÉîJ’ á∏°üdG äGP äÉ¡édGh
 áë°VGh ∫ƒ∏M ™°Vƒd äÉMÓ°UEG øe
 äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀d á``̀°``̀ShQó``̀eh
 ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  É¡¡LGƒJ  »àdG
 ≥`̀≤`̀ë`̀j É``̀ª``̀H É``̀¡``̀FÉ``̀Ñ``̀YCG ¢`̀ü`̀«`̀ ∏`̀≤`̀ Jh

.ø«æWGƒªdG ídÉ°üd É¡àeGóà°SG

≥jOÉæ°üdG áeGóà°SG ôÑY øjóYÉ≤àªdG ¥ƒ≤M ßØM ÉæàjƒdhCG :»YÉªàL’G ø«eCÉàdG ¢ù«FQ
 QÉæjO äGQÉ«∏e 9 ≈``dEG GQÉ«∏e 14 øe …QGƒàc’G õ``é©dG â°†ØN áFQÉ£dG á``©HQC’G äÉ``MÓ°UE’G

.»égƒμdG Oƒªëe |

.áØ«∏N ∫BG É«g áî«°ûdG |.»MÉæL ¿ÉªjEG |

zá``«°SÉ«°ùdG  á``«ªæàdGh á``«°SÉeƒ∏HódG ø``«H  á``bÓ©dG{  ∫ƒ``M ô``°VÉëJ á``Ø«∏N ∫BG  É``«g á``î«°ûdG

 äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  º°ùb  ô`̀jó`̀e  ó```cCG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG õ``̀cô``̀ª``̀H çƒ```̀ë```̀Ñ```̀dGh
 á``«``é``«``JGô``à``°``S’G äÉ```̀°```̀SGQó```̀∏```̀d
 .O  (äÉ`̀°`̀SGQO)  ábÉ£dGh  á«dhódGh
 äÉ«æjôëÑdG  ¿CG  »dó«Ñ©dG  ôªY
 19 ó`̀«`̀aƒ`̀c á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀H Gô``̀KCÉ``̀J π```bCG
 øe …OÉ``̀°``̀ü``̀à``̀b’G Ö``̀fÉ``̀é``̀dG »```a
 É©Lôe  ,∫É```Lô```dG  ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »a  ø¡∏«ãªJ  ¢VÉØîfG  ≈``̀dEG  ∂`̀ dP
 AGô`̀L  GQô°†J  ô`̀ã`̀cC’G  äÉYÉ£≤dG
 á«°üî°ûdG  äÉeóîdÉc  áëFÉédG

.áFõéàdÉH ™«ÑdGh áMÉ«°ùdGh
 áfQÉ≤e »dó«Ñ©dG ôªY .O Ωóbh

 ΩóY  ≈∏Y  z19-  ó«aƒc{  ô«KCÉJ  ∫ƒ`̀M
 IóëàªdG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ICGô`̀ª`̀dGh  πLôdG  ø«H  IGhÉ°ùªdG
 zø«°ùæédG  ø«H ¢UôØd DƒaÉμJ{ ôªJDƒe äÉ«dÉ©a øª°V IóëàªdG  äÉj’ƒdGh
 á«fÉ£jôÑdG  π«fhôH  á©eÉL  ™e  ¿hÉ©àdÉH  á«∏gC’G  á©eÉédG  ¬àª¶f  …ò`̀dG
 πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  Ió«°ùdG  ájÉYQ  âëJ  »dGƒàdG  ≈∏Y  ™HGôdG  ΩÉ©∏d

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
 »àdG  IôjÉ¨ oªdG  IQƒ°üdG  í«°VƒJ  ∫Ó`̀N  øe  áfQÉ≤ªdG  √ò`̀g  ¢ûbÉfh
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  »`̀a  AÉ°ùædG  äóÑμJ  å«M  ,¢Shô«ØdG  ô«KCÉJ  É¡°ùμY
 ¿RGƒJ ôªà°SG Éª«a ,∫ÉLôdG øe ôÑcCG ájOÉ°üàbG ôFÉ°ùN IóëàªdG äÉj’ƒdGh
 ¿Éch ,äÉYÉ£≤dG  øe ójó©dG »a øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«æWGƒªdG ø«H ô«Ñc

.ΩÉY πμ°ûH …OÉ°üàb’G ó«©°üdG ≈∏Y GQô°†J πbC’G AÉ°ùædG
 IóëàªdG äÉj’ƒdGh IóëàªdG áμ∏ªªdG »a AÉ°ùædÉa πHÉ≤ªdÉH :±É°VCGh
 á«aÉ≤K  ÜÉÑ°SC’h  ,OƒcôdÉH  ôKCÉàJ  »àdG  äÉYÉ£≤dG  »a  G kô«Ñc  G kAõ`̀L  ø∏ãªj
 ∫ÉØWC’G  ájÉYôc  á«dõæªdG  ΩÉ¡ªdG  ¢†©H  øe  áÑ°SÉæàe  ô«Z  á°üM  ø∏ªëàj
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  »dó«Ñ©dG  ócCGh.ø«æ°ùªdG  ájÉYQh  »dõæªdG  º«∏©àdGh
 ø«H  IGhÉ°ùª∏d  É kë°VGh  É kLPƒªfCGh  ¢UôØdG  DƒaÉμàd  Iõ«ªàe  áHôéJ  âeób
 ¬«∏Y Ö∏¨àdG ºàj äÉeRC’G ô«KCÉJ å«M Ió©°UC’G ™«ªL »a ICGôªdGh πLôdG
 äÉÑ≤©dG  ¢UÓîà°SG  »a  áfhôªdG  ∫ÓN øe ô«¶ædG  ™£≤æeh ¥ÉÑ°S  πμ°ûH
 ¿ƒ°U øª°†j Éªe ,QGô°VC’G πbCÉH êhôîdGh ∫ƒ∏ëdG πãeCG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh

.á≤£æªdG »a AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG øe pπc ¥ƒ≤M

 ÉjOÉ°üàbG  Gô``KCÉJ  π``bCG  äÉ``«æjôëÑdG
∫É``LôdG  ø``e  É``fhQƒc  á``ëFÉéH

.»dó«Ñ©dG ôªY .O |

 πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  Ió«°ùdG  äó`̀cCG
 IƒNC’G  äÉbÓY  ≥ªY  ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  §HôJ  »àdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh
 Égõ«ªJh  á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªLh
 ïjQÉJ ≈∏Y õμJôJ É¡fCGh ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a
 áÑZôdGh ∫OÉÑàªdG ΩGôàM’Gh IOƒªdG øe óàªe
 »FÉæãdG  ¿hÉ©àdÉH  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  »`̀a  ácôà°ûªdG
 øjó∏ÑdG  äÉ©∏£J  »Ñ∏J  »àdG  äÉjƒà°ùªdG  ≈dEG

.ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh
 á«æjôëÑdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ¿CG  ≈``̀ dEG  â`̀gƒ`̀fh
 ≈¶ëJ Ée πX »a Gôªà°ùe AÉªf ó¡°ûJ ájô°üªdG
 ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód øe ΩÉªàgGh ájÉYQ øe ¬H
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ìÉàØdG  óÑY  ¢ù«FôdG  ¬`̀«`̀NCGh  ,ióØªdG  OÓÑdG
 á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  »°ù«°ùdG
 É`̀ kLPƒ`̀ª`̀f  É¡æe  π`̀©`̀L  …ò``̀ dG  ô```̀eC’G  ,á≤«≤°ûdG

.AÉ≤°TC’G ø«H äÉbÓ©∏d iòàëjh Gõ«ªàe
 ¢ù∏ée  á°ù«FQ  ∫ÉÑ≤à°SG  ió`̀d  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ¿ÉÑ©°T ô°SÉj ¢ùeCG ìÉÑ°U É¡Ñàμe »a ,ÜGƒædG
 å«M ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ô«Ø°S
 ó«WƒJ »a ¬H Ωƒ≤j …òdG RQÉÑdG QhódÉH äOÉ°TCG

 »a  ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG
.äÉYÉ£≤dG ≈à°T

 …Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG Qhó```̀dG á`̀«`̀ª`̀gCG ≈``̀ dEG â`̀gƒ`̀fh
 ájQƒ¡ªL  ¬`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  …ò``̀ dG  »`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’Gh
 á«Hô©dG ø«àeC’G ÉjÉ°†b ºYO »a á«Hô©dG ô°üe
 áfÉμeh π≤K õcôe øe ¬H ≈¶ëJ ÉªH á«eÓ°S’Gh
 ,ø«ª∏°ùªdGh Üô©dG  ™«ªL Üƒ∏b »a á«îjQÉJ
 ájôμØdGh  ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG  É¡JGAÉ£©H

 .á«aÉ≤ãdGh
 áμ∏ªe  ¢``̀Uô``̀M  π``̀æ``̀jR  á``̀jRƒ``̀a  äó`````̀cCGh
 ≈∏Y  ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«≤H  øjôëÑdG
 ájQƒ¡ªL  ™e  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  ¬LhCG  õjõ©J
 ídÉ°Uh  ô«N  ¬«a  Éªd  ,á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe
 ¿CG  áØ«°†e  ,ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG
 ∞bGƒe  ≈°ùæJ  ø`̀d  É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 É¡æeC’  á`̀ª`̀YGó`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ô°üe  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L

.ÉgQGô≤à°SGh
 »fÉªdôÑdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¿CG  ≈``̀dG  äQÉ``̀°``̀TCGh
 ∑É`̀æ`̀gh  π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀eh  ôªà°ùe  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀H
 πaÉëªdG  ∞∏àîe  »a  πeÉμJh  ∑ôà°ûe  ≥«°ùæJ
 Ωóîj  ÉªH  á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«ª«∏b’G  á«fÉªdôÑdG

 ø«ÑfÉédG  ¢UôM IócDƒe ,ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG
 á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN ¿hÉ©àdG Gòg ó«WƒJ ≈∏Y
 ø«Ñ©°ûdGh  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀U  »`̀a  Ö°üj  É`̀ª`̀H

.ø«≤«≤°ûdG
 ájô°üªdG  á«dÉédG  AÉæHCG  Qhó`̀H  äOÉ`̀°`̀TCGh

 »a  á∏«∏édG  º¡JÉeÉ¡°SGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 »àdG  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  á°†¡ædG  Iô«°ùe  ºYO
 πμH  ¿ƒ¶ëj  º¡fCG  IócDƒe  ,áμ∏ªªdG  Égó¡°ûJ
 áμ∏ªe  »fÉãdG  º¡æWh  »`̀a  ôjó≤àdGh  áÑëªdG

.øjôëÑdG

 ô«Ø°S  ¿ÉÑ©°T  ô°SÉj  Üô``̀YCG  ,¬ÑfÉL  ø`̀e
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«Fôd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY
 ¬«dƒJ  ÉªH  Gó«°ûe  ,∫ÉÑ≤à°S’G  IhÉ`̀Ø`̀M  ≈∏Y
 ¿hÉ©àdG  øe  áÑMQ  ¥É`̀aBG  íàa  ≈∏Y  ¢UôM  øe

.»fÉªdôÑdG πª©dG »a Éª«°S ’h ,∑ôà°ûªdG
 É¡©∏£Jh  ô°üe  ájQƒ¡ªL  ¢UôM  ó``cCGh
 áμ∏ªe  ™e  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  øe  ójõe  ƒëf
 ÉªH  Gó«°ûe  ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  øjôëÑdG
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG ø`̀e á`̀jô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG á`̀«`̀dÉ`̀é`̀dG ¬`̀ H ≈`̀¶`̀ë`̀J
 ¢ùμ©j  ÉªH  á`̀aÉ`̀c  äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y  á`̀jÉ`̀YQh
 øjó∏ÑdG  ø«H  ºgÉØàdGh  áÑëªdG  äÉbÓY  ≥ªY

.ø«≤«≤°ûdG
 ,AÉ≤∏dG  ∫Ó``N  …ô°üªdG  ô«Ø°ùdG  π`̀≤`̀fh
 …ô°üªdG  ÜGƒ``̀æ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  äÉ`̀«`̀ë`̀J
 ¢ù∏ée ¢`̀ù`̀«`̀FQh ∫É`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y  »`̀∏`̀Y  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG
 óÑY ÜÉgƒdG óÑY QÉ°ûà°ùªdG …ô°üªdG ñƒ«°ûdG
 ¿hÉ©àdGh πª©dG ôjƒ£J ≈dEG Éª¡©∏£Jh ¥RGôdG
 äÉbÓ©dG  ºYój  ÉªH  ø«ÑfÉédG  ø«H  πeÉμàdGh
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  Ió«WƒdG  á`̀jƒ`̀NC’G

 .ø«≤«≤°ûdG

∑ôà°ûªdG ¿hÉ``©àdG õ``jõ©J ¿É``ãëÑj …ô``°üªdG ô``«Ø°ùdGh ÜGƒ``ædG ¢``ù∏ée á``°ù«FQ

 ,»fÉjõdG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ™ªàLG
 ôÑª°ùjO  6 ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  ó``̀MC’G  ¢`̀ù`̀eCG  ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô``̀jRh
 á«∏NGódG  Iô`̀ jRh  ,π«JÉH  »àjôH  Ió«°ùdG  ™e  ,Ω2020
 ôªJDƒe  äÉ«dÉ©a  ¢ûeÉg  ≈∏Y  ∂dPh  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdÉH

.Iô°ûY á°SOÉ°ùdG ¬JQhO »a áeÉæªdG QGƒM
 äÉbÓY  QÉ°ùe  ¢VGô©à°SG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  iôLh
 áμ∏ªe  ø«H  ™ªéJ  »àdG  Ió«WƒdG  á«îjQÉàdG  ábGó°üdG

 øe  ¬`̀«`̀dEG  â∏°Uh  É`̀eh  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG
 ¢UôM ≈∏Y ó«cCÉàdGh ,ä’ÉéªdG áaÉc »a õ«ªàe iƒà°ùe
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH  AÉ≤JQ’G  ≈∏Y  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG
 ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  »Ñ∏j  ÉªH  »FÉæãdG
 äGP  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ™«°VGƒªdG  øe  Oó`̀Y  á°ûbÉæe

 .∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G
 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  RGƒ`̀a  ï«°ûdG  ´ÉªàL’G  ô°†M

 ó«°ùdGh  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdG  iód  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S
 ô`̀jRh  óYÉ°ùe  …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ôÑL  ø`̀H  π°ü«a  ø`̀H  ¬∏dGóÑY
 ô≤°U øH óªMCG âæH á°ûFÉY áî«°ûdG ô«Ø°ùdGh ,á«LQÉîdG
 OÉëJ’Gh  á`̀«`̀HhQhC’G  ¿hDƒ°ûdG  IQGOEG  ôjóe  áØ«∏N  ∫BG
 ÖfÉédG øe Égô°†M Éªc ,á«LQÉîdG IQGRƒH »HhQhC’G
 áμ∏ªªdG  ô«Ø°S  ,ó`̀ fƒ`̀eGQO  …OhQ  ô«Ø°ùdG  »fÉ£jôÑdG
.IôjRƒ∏d ≥aGôªdG óaƒdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe iód IóëàªdG

 Iô``````̀ jRh ™`````̀e ¢``̀ Vô``̀ ©``̀ à``̀ °``̀ ù``̀ j á```̀ «```̀ LQÉ```̀ î```̀ dG ô````````̀ jRh
á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG äÉ``̀ bÓ``̀ ©``̀ dG QÉ`̀ °`̀ ù`̀ e á`̀ «`̀ fÉ`̀ £`̀ jô`̀ Ñ`̀ dG á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG

 ΩÉ¡°S{  øjôªJ  ¥Ó£fG
Ωƒ«dG z2020 øjôëÑdG

 ôÑª°ùjO 7 ø«æKE’G Ωƒ«dG ìÉÑ°U CGóÑj
 ΩÉ¡°S{ ∑ôà°ûªdG øjôªàdG ò«ØæJ Ω2020
 Ωƒj ≈àM ôªà°ùj …òdG z2020 øjôëÑdG
 OóY  »``̀a ,Ω2020  ôÑª°ùjO  9  AÉ`̀©`̀HQC’G
 áë∏°SCG  Ωƒ`̀≤`̀Jh  ,áμ∏ªªdG  ≥WÉæe  ø`̀e
 ò«ØæàH  øjôëÑdG  ´É`̀ aO  Iƒ`̀b  äGó``̀Mhh
 »ÑjQóàdG  èeÉfôÑdG  øª°V  øjôªàdG  Gòg
 á«dÉà≤dG äGôÑîdG AGôKEG ±ó¡H ,…ƒæ°ùdG
 OGó````YE’G è`̀eGô`̀Ñ`̀d π`̀ª`̀©`̀dG äGAGô``````̀LEGh
 ájõgÉédG  iƒà°ùe  ™`̀aô`̀d  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh
 •ÉÑ°Vh  •É`̀Ñ`̀°`̀V  π`̀c  ió``̀d  ájôμ°ù©dG

.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒb OGôaCGh ∞°U
 IOÉ``̀ jR ≈```̀dEG ø`̀jô`̀ª`̀à`̀dG ±ó`̀¡`̀j É`̀ª`̀c
 πμd  á`̀jô`̀μ`̀°`̀ù`̀©`̀dG  á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀J
 øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀b  äGó``̀Mhh  áë∏°SCG
 äGQó≤dG á«ªæJ ≈∏Y πª©dG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
 πFÉ°Sh  çó`̀MCG  ≥ah  É¡∏≤°Uh  á«YÉaódG
 ±GógC’G ≥«≤ëàd áãjóëdG É«LƒdƒæμàdG
 äÉÑ°ùàμe  ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  IOƒ°ûæªdG

.ájQÉ°†ëdG ¬JGõéæeh øWƒdG



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  ¢SCGôJ
 á«LQÉîdG IQGRh π«ch ,áØ«∏N ∫BG  óªMCG
 ≥aGƒªdG  óMC’G  ¢ùeCG  ,á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d
 ™HGôdG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ,Ω2020  ôÑª°ùjO  6
 áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  äGQhÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀ d
 ,ájOÉëJ’G  É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG
 áeÉæªdG QGƒM ôªJDƒe ∫ÉªYCG ¢ûeÉg ≈∏Y
 Éªæ«H  ,Iô`̀°`̀û`̀Y  á`̀°`̀SOÉ`̀°`̀ù`̀dG  ¬````̀JQhO  »``̀a
 π«¨«e  ó«°ùdG  »fÉªdC’G  ÖfÉédG  ¢SCGôJ
 á«LQÉîdG  IQGRƒH  ádhódG  ôjRh  ,ôZô«H

.á«fÉªdC’G
 QƒàcódG  Ö`̀MQ  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó``̀Nh
 ,áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG É`̀ kØ`̀ °`̀UGh ,»``̀fÉ``̀ª``̀dC’G ó`̀aƒ`̀dÉ`̀H
 ájƒb  É`̀¡`̀fCÉ`̀H  ,á``«``fÉ``ª``dC’G-  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Ió`̀YGh  äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG  ∂∏àªJh  ,IQƒ`̀£`̀à`̀eh
 äÉjƒà°ùªdG áaÉc ≈∏Y ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©à∏d

 øjó∏ÑdG  ≈∏Y á©ØæªdGh ô«îdÉH Oƒ©j ÉªH
 É k°Vô©à°ùe  ,ø`̀«`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG  ø`̀«`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dGh
 áμ∏ªªd  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ÇOÉ``Ñ``e
 ÉjÉ°†≤dG  øe  áàHÉãdG  É¡ØbGƒeh  øjôëÑdG
 äÉeÉ¡°SEG  É kæªãe  ,á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«ª«∏bE’G
 õjõ©J  »a  ájOÉëJ’G  É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªL
 øeCÉH É¡eÉªàgGh ø««dhódG º∏°ùdGh øeC’G

 .§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe
 ï«°ûdG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ¢Vô©à°SG  É`̀ª`̀c
 äÉ¡LƒàdG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H IóFGôdG á«eƒμëdG
 ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 øe á≤ãÑæªdG ,AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 ájDhQ ÇOÉÑeh πeÉ°ûdG  »MÓ°UE’G  è¡ædG
 óªà©Jh  ,2030  ájOÉ°üàb’G  øjôëÑdG
 IOƒL äGP IQƒ£àe ájò«ØæJ èeGôH ≈∏Y
 äÉYÉ£b  ΩÉ``̀eCG  ∫ÉéªdG  á`̀MÉ`̀JEGh  ,á«dÉY

 πX  »a  áaô©ªdG  π≤fh  »còdG  OÉ°üàb’G
.IõØëeh áHPÉL ájQÉªãà°SG áÄ«H

 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  π``«``ch  ó````̀ cCGh
 á«eÉ°ùdG  á`̀jDhô`̀dG  ¿CG  á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 QÉ«îc  ΩÓ`̀°`̀ù`̀dÉ`̀H  ¿É``̀ª``̀jE’G  ø``e  ≥∏£æJ
 á«ªæàdGh  ø``̀eC’G  ≥«≤ëàd  »é«JGôà°SG
 πª©dGh  á≤£æªdG  Üƒ©°ûd  QÉ````̀gOR’Gh
 ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ¢ûjÉ©àdG  IOÉ`̀«`̀°`̀S  ≈∏Y
 ò«ØæJ á©HÉàe á«ªgCG ≈∏Y G kOó°ûe ,™«ªédG
 á©bƒªdG  äÉ«bÉØJ’Gh  ºgÉØàdG  äGôcòe
 »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh  ø«ÑfÉédG  ø«H
 ,±Gô`̀WC’G  IOó©àªdG  äÉbÓ©dG  ∫Éée  »a
 ï°Sôj  ÉªH  IóëàªdG  º`̀eC’G  äÉë«°TôJh
 øjó∏ÑdG  ø«H  áªFÉ≤dG  ácGô°ûdG  ¢`̀ù`̀°`̀SCG

.ø«≤jó°üdG

 π«¨«e  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ó```̀ cCG  ,¬`̀ Ñ`̀ fÉ`̀L  ø``̀e
 á«LQÉîdG  IQGRƒH  ádhódG  ôjRh  ,ôZô«H
 É kμjô°T ó©J øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ,á«fÉªdC’G
 ,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a √OÓÑd É vª¡e

 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  á`̀bGó`̀°`̀ü`̀dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀H  G kó«°ûe
 ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ø`̀«`̀ H ™`̀ª`̀é`̀J »``̀à``̀dG á`̀≤`̀ «`̀ Kƒ`̀ dG
 ΩGhO øjôëÑdG áμ∏ªªd É k«æªàe ,ø«≤jó°üdG

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG

:á«∏ëªdG áaÉë°ü∏d äÉëjô°üJ »a »bGô©dG á«LQÉîdG ôjRh AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf

ÉæJÉjƒdhCG øe è«∏îdG ™e äÉbÓ©dGh ..¥Gô©dG ≈∏Y ôKCG »fGôjE’G »μjôeC’G ´Gô°üdG
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ó«ªëŸG ó«ª
 ∑OhÉYCG ∞«c{ :∫ƒ≤J ,áî°SGQ áªμM Üô©dG iód
 ójôj  øe  πμd  ∫É≤J  IQÉÑY  »gh  ..z?∂°SCÉa  ôKCG  Gògh
 ôKCG  ¿CG  ø«M  »a  ,ô`̀NB’G  ™e  π°UGƒàdGh  á≤ãdG  IOÉ`̀YEG
 ,á∏°UGƒàeh  á«bÉH  ∫GõJ  ’  √ôeBÉJ  äÉ«YGóJh  ¬àfÉ«N
 »a  QGôªà°S’G  øY ≈fGƒàj  ’  ¬fCG  Éªc  ,áØYÉ°†eh πH
 ΩÉªàdÉH  ƒgh  ..¬JGAÉ°SEG  ≈àMh  ¬°†jôëJh  ¬££N
 »YÉ°ùªH  ìôa  …òdG  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  Ée
 ..zá«é«∏îdG áeRC’G{ ∫ƒ≤f ’h zájô£≤dG áeRC’G{ πM
 ≈``̀dEG  Ö`̀gò`̀J  ¿CG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd  »`̀¨`̀Ñ`̀æ`̀j  ∞`̀«`̀μ`̀a
!!..Gôªà°ùe ∫Gõj ’ …ô£≤dG ΩÉ¶ædG QóZh ,áëdÉ°üªdG
 í°VGh  ,ï`̀°`̀SGQh  âHÉK  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bƒe
 ,á«îjQÉJ ≥FÉ≤M ∑Éægh ,…ô£≤dG ΩÉ¶ædG ™e ,ø∏©eh
 ¿ƒªZôe  ÉæfCG  hóÑj  ,á∏°UGƒàe  á«Ñ∏°S  äÉ°SQÉªeh
 ™«ªédG ∑Qó«d ,Égô°ûfh É¡H ô«còàdG IOÉYEG ≈∏Y Ωƒ«dG
 øe ,ÉÑ©°Th IOÉ«b ,øjôëÑdG áμ∏ªe ¬«fÉ©Jh ¬àfÉY Ée

.…ô£≤dG ΩÉ¶ædG äÉ°SQÉªe
 ô£b  Iô`̀jõ`̀L  ¬Ñ°Th  øjôëÑ∏d  áØ«∏N  ∫BG  ºμM
 øjôëÑdG ÉÑ©°Th ,ô°ûY øeÉãdG ¿ô≤dG òæe ¿Éc πeÉμdÉH
 ,¿hôb IóY áØ«∏N ∫BG  ¬ªμM ,óMGh Ö©°T Éªg ô£bh
 äGQÉeE’  »fÉ£jôÑdG  º«°ù≤àdÉH  øjôëÑdG  âeõàdG  óbh
 Qô`̀bh  ,1939  ΩÉ``̀Y  »`̀a  º`̀J  …ò``̀ dG  »`̀Hô`̀©`̀dG  è«∏îdG
 á∏μ°ûªdG  â«≤H  øμdh  ,ºFÉ≤dG  ™°VƒdG  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 äÉ«æ«KÓK  òæe  áªFÉb  ô£bh  øjôëÑdG  ø«H  ájOhóëdG
 ô««¨J ≈∏Y ô£b ô°üJ PEG ,Ωƒ«dG ≈àM øjô°û©dG ¿ô≤dG
 á«©°SƒJ ±GógC’ ,ÉªFGO ô£bh øjôëÑdG ø«H OhóëdG
 ôÑ°T  ø`̀Y  ≈∏îàJ  ¿CG  øμªj  ’  øjôëÑdGh  ,áë°VGh

.Qƒà°SódG ¢Uƒ°üf Ö°ùëH ,É¡«°VGQCG øe óMGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G  ô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ∫Gõ``̀ j  ’h
 Ωƒ°Sôªd  É≤ÑW  ,ÉjôëH  kÓ«e  12  áªNÉàªdG  á≤£æªdGh
 ºeC’G  á«bÉØJ’  É≤ÑWh  ,1993  áæ°ùd  (8)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H
 OhóëdG  º«°SôJ  ºàj  º`̀dh  ,QÉëÑdG  ¿ƒfÉ≤d  IóëàªdG
 ºZQ  ,¿B’G  ≈àM  ô£bh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ájôëÑdG
 OhóM ¿EÉa ¬«∏Yh ,á«dhódG ∫ó©dG áªμëe ºμM Qhó°U
 ∂dP  »a  IOóëªdG  ÉgOhóM  »gh  ,ô«¨àJ  ºd  áμ∏ªªdG

.¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG
 ≥FÉ≤ëdGh  ,ô`̀cò`̀j  ï`̀jQÉ`̀à`̀dGh  ,ó¡°ûj  ™«ªédGh
 …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  πàMG  Éªæ«M  ¬``fCG  ,≥`̀Kƒ`̀J  á`̀¨`̀eGó`̀dG
 º¡Ñ∏°Sh  ,ø««æjôëÑdG  π`̀à`̀bh  1937  ΩÉ`̀Y  IQÉ`̀ Hõ`̀ dG
 ∫RÉæe  â`̀dGRÉ`̀eh  ,kGô°ùb  É¡fÉμ°S  O qô°Th  ,º¡JÉμ∏àªe
 »a  IOƒ`̀Lƒ`̀e  ºgôHÉ≤eh  ºgóLÉ°ùeh  ø««æjôëÑdG
 ¿Éμ°S ¥ƒ≤M âdGRÉeh πH ,IQhÉéªdG ÉgGôbh IQÉHõdG
 º¡≤M  øeh  ,»dhódG  ¿ƒfÉ≤dG  Ö°ùëH  áªFÉb  IQÉHõdG

.áYhô°ûe Ébƒ≤M ÉgQÉÑàYÉH É¡H áÑdÉ£ªdG
 ócCGh  ,øjôëÑdÉH  ¿Gô`̀jEG  √É°T  ÖdÉW  ÉeóæY  ≈àM

 »∏Y øH óªMCG  ∑GòfBG  ô£b ºcÉM ¬LƒJ ,¬d á©HÉJ É¡fCG
 ¬d  ¬ªYO  ó`̀cCGh  ,√É°ûdG  πHÉbh  ,¿Gô¡W  ≈`̀dEG  »fÉK  ∫BG
 É«HôY kGó∏H ¢ù«dh ¿GôjE’ É©HÉJ  kGó∏H øjôëÑdG  ¿ƒμàd
 Iƒ£N  »a  ,ájOÉe  äÉÑ°ùàμe  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  πHÉ≤e
 ≈ëªJ ’ ,…ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  »a áeƒàîe π¶à°S zQÉY{
 ™e ´ƒ°VƒªdG º°ùM øjôëÑdG Ö©°T øμd  ,≈°ùæJ ’h
 áHhôY  ó`̀cCGh  ≥FÉ≤ëdG  »°ü≤àd  IóëàªdG  º`̀eC’G  áã©H

.1971 ΩÉY √OÓH
 π°üM É``e ô`̀Ñ`̀Y ..∂``̀dò``̀c ¬`̀æ`̀e ô``̀ã``̀cCGh ,∂```̀dP π``c
 â°ûa  ájô£≤dG  äGƒ`̀≤`̀dG  äõ`̀Z  Éªæ«M  äÉ°SQÉªe  øe
 …ôμ°ùY  AGóàYG  ∫hCG  »a  ,Éjôμ°ùY  ¬à∏àMGh  πÑjódG
 Éªc  .á«é«∏N  ádhO  ó°V  á«é«∏N  ádhO  øe  ∫ÓàMGh
 §Ñ°†H  øjôëÑdG  âeõàdG  ∞«c  ó¡°ûj  ïjQÉàdG  ¿CG
 øμdh  ,á«é«∏îdG  ∫hó`̀ dG  πNóJ  âeôàMGh  ,¢ùØædG
 QõéH ≥M ¬Lh ÉªfhO áÑdÉ£ªdÉH ΩÉb …ô£≤dG ΩÉ¶ædG
 ,á«é«∏îdG  áë∏°üª∏d  ÉÑ«∏¨Jh  iôNCG  Iôeh  ..QGƒ`̀M
 ∫ÓN ájô£b záé£∏H{ äÉaô°üJ øe çóM ÉªY É©aôJh
 hõZ á°ûbÉæªd äó≤Y »àdG 1990 ΩÉY á«é«∏îdG áª≤dG
 »dhódG  º«μëàdÉH  øjôëÑdG  â∏Ñb  ,âjƒμ∏d  ¥Gô©dG
 IOÉ«°ùdG  ócCGh  ,ájô£≤dG  ôjhõàdG  á«∏ªY  ∞°ûc  …òdG

.QGƒM QõL ≈∏Y á«æjôëÑdG
 ø©£dGh Qó¨dG á«∏ªY ≈°ùæJ ød øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG
 ΩÉb Éeh ,2011 çGóMCG »a á°UÉNh ,Égó°V …ô£≤dG
 á«dÉμjOGôdG  äÉYÉªé∏d  º`̀YO  øe  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  ¬H
 ,ºcÉëdG  »°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædG  ô««¨J  ≈`̀ dEG  âaóg  »àdG
 ¬Jô°ùN  Éeh  ,á«HÉgQE’G  äÉYÉªédG  πjƒªJ  øY  Ó°†a
 ,áª«°ùL  QGô°VCGh  ,äÉμ∏àªeh  ìGhQCG  øe  øjôëÑdG
 ôHÉæeh  äÉæ«cÉe  QGôªà°SG  ÖfÉéH  ,Iô«Ñc  IÉfÉ©eh
 óbh  ,á«gGôμdGh  ∞æ©dG  ≈∏Y  »`̀eÓ`̀YE’G  ¢†jôëàdG
 QÉÑNCG  øe á«eÓYEG  IOÉe  2000 øe ôãcCG  ≈dEG  â∏°Uh
 ÖfÉéH ,øjôëÑdG áμ∏ªe ó°V IõØ∏àe OGƒeh ôjQÉ≤Jh
 ,á«æjôëÑdG ¥QGhõ∏d ±É≤«à°SG øe GôNDƒe ¬H âeÉb Ée
 Égô«Zh  ,ø««æjôëÑdG  øjOÉ«°ü∏d  ôªà°ùe  ±Gó¡à°SGh
 ΩÉ¶ædG  RhÉéJ  ócDƒJ  ,áØ°SDƒe  äÉ°SQÉªe  øe  ô«ãc
 á«é«∏îdG  º`̀«`̀≤`̀ dGh  QGƒ``̀é``̀dG  äGQÉ``Ñ``à``Y’  …ô`̀£`̀≤`̀ dG

.á«Hô©dGh
 Ωƒ«dG »æjôëH øWGƒe …CG ™æà≤j ¿CG øμªj ∞«μa
 ≥FÉ≤ëdGh  ógGƒ°ûdG  πch  ..zájô£≤dG  á`̀eRC’G{  πëH
 ≈æªJCG  ??..z∑Qó``Z  ôKCG  Gògh  ∂ëdÉ°UCG  ∞«c{  :∫ƒ≤J
 øe  ádCÉ°ùªdG  ≈`̀ dEG  ô¶ædG  ø««é«∏îdG  AÉ`̀≤`̀°`̀TC’G  ≈∏Y
 øe Ωób Ée ¬«Øμj »æjôëÑdG Ö©°ûdÉa ,É¡ÑfGƒL ™«ªL
 ¿CG ¿GhC’G ¿BGh ,á«é«∏îdG áë∏°üªdG πLCG øe ∞bGƒe
 á£ÑJôªdG  ,∂dòc  á«æjôëÑdG  áë∏°üªdG  ™«ªédG  ∑Qój
.ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCÉHh ,á«îjQÉàdG É¡bƒ≤Mh É¡JOÉ«°ùH

malmahmeed7@gmail.com

∂ëdÉ°UCG ∞«c ..ô£b
??..∑QóZ ôKCG Gògh 

 âæH  á≤FÉa  IPÉà°SC’G  â∏Ñ≤à°SG
 É¡ÑàμªH áë°üdG IôjRh ídÉ°üdG ó«©°S
 á≤£æªH  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh  ¿Gƒ``̀jó``̀H
 ¿É£∏°S ï«°ûdG ¢ùeCG ìÉÑ°U ¢ùHÉæ°ùdG
 ô«Ø°S  ¿É«¡f  ∫BG  ó`̀jGR  øH  ¿GóªM  øH
 iód IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO
 ,AÉ≤∏dG  ájGóH  »ah  .øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ,ô«Ø°ùdÉ`H  zídÉ°üdG{  IôjRƒdG  âÑMQ
 á`̀dhó`̀d  É¡«fÉ¡J  ¢`̀ü`̀dÉ`̀N  ø`̀Y  á`̀Hô`̀©`̀e
 á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G
 ø«©HQC’Gh á©°SÉàdG iôcòdG áÑ°SÉæªH
 IOÉ`̀«`̀≤`̀∏`̀d  á«æªàe  ,»``æ``Wƒ``dG  Ωƒ`̀«`̀∏`̀d
 ójõªdG  ≥«≤°ûdG  »JGQÉeE’G  Ö©°ûdGh
 äó``̀cCG É`̀ª`̀c .QÉ`````̀gOR’Gh Ωó`̀≤`̀à`̀dG ø`̀e
 ÉgRGõàYG AÉ≤∏dG ∫ÓN áë°üdG IôjRh
 §HGhôdGh á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG ≥ª©H
 øjó∏ÑdG ™ªéJ »àdG á≤«KƒdG ájƒNC’G
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ¬«dEG  π°Uh  Éeh
 ≈∏Y  Ωó≤àe  iƒà°ùe  ø`̀e  ∑ôà°ûªdG
 Ée  πc  ≥«≤ëàd  äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe
 ,ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdG  äÉ©∏£J  »Ñ∏j
 »ë°üdG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  »``a  É`̀°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh
 á∏MôªdG  »`̀a  Gô`̀NDƒ`̀e  ≈∏éJ  …ò``̀dGh

 ≈∏Y á`̀jô`̀jô`̀°`̀ù`̀dG ÜQÉ`̀é`̀à`̀∏`̀d  á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG
 19  ó«aƒc  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  ìÉ`̀≤`̀d
 ,»°VÉªdG ¢ù£°ùZCG »a âæ°TO »àdGh
 óë∏d  ∂`̀ dPh  ,G42  ácô°T  ∫Ó`̀N  øe
 õ`̀jõ`̀©`̀à`̀dh ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG ø``̀e
 á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô`````````̀LE’G ™`̀«`̀ª`̀L
 á«eGôdG  IòîàªdG  á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh
 .™«ªédG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ≥«≤ëàd
 äGQƒ`̀£`̀à`̀dG ô```̀NBG ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG º``̀Jh
 óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉéd
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀Hô`̀é`̀Jh  ,z19  ó`̀«`̀aƒ`̀c{
 .º««≤àdG  πMGôeh  ìÉ≤∏dG  ô«aƒJ  »a
 ø«H ¿hÉ``©``à``dG  QGô`̀ª`̀à`̀ °`̀SG  á``«``ª``gCGh
 óëdG  π«Ñ°S  »`̀a  ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG
 ≥«Ñ£Jh  AÉ``̀Hƒ``̀dG  Gò``̀g  QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG  ø`̀e
 .ájRGôàM’G  ájQhô°†dG  äGAGô``LE’G

 ≥«°ùæàdG  ´ƒ°Vƒe  ≈dEG  ¥ô£àdG  ºJh
 äGOÉ``¡``°``û``d »```̀fhô```̀à```̀μ```̀dE’G §``̀Hô``̀∏``̀d
 ∫hO  äQGRh  ø«H  É`̀fhQƒ`̀μ`̀dG  ¢üëa
 IQGRh  ¬`̀à`̀Mô`̀à`̀bG  …ò```̀dGh  ¢ù∏éªdG
 ÓÑ≤à°ùeh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  áë°üdG
 øªK ¬ÑfÉL øeh  .º«©£àdG  äGOÉ¡°ûd
 äÉbÓ©dG  ≥ª©H  »`̀JGQÉ`̀eE’G  ô«Ø°ùdG
 øjó∏ÑdG  ø«H  ™ªéJ  »`̀à`̀dG  á«FÉæãdG
 √RGõ``̀à``̀YG ø``̀Y kÉ`̀ Hô`̀©`̀e ,ø`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG
 »àdG  á≤jô©dG  ácôà°ûªdG  §HGhôdÉH
 á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á`̀ dhO  ø«H  §HôJ
 Gó«°ûe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªeh  IóëàªdG
 »ë°üdG  ΩÉ¶ædG  IAÉ`̀Ø`̀ch  iƒà°ùªH
 äÉeóîdG ºjó≤J »a Oƒ¡°ûªdG õ«ªàdGh
 á`̀eó`̀≤`̀ª`̀ dG á``̀«``̀LÓ``̀©``̀dGh á`̀ «`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d

 äGQÉ`````̀ eE’G ô`̀«`̀Ø`̀°`̀S π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀J á`̀ ë`̀ °`̀ ü`̀ dG Iô`````jRh
á``̀«``̀FÉ``̀æ``̀ã``̀dG äÉ````bÓ````©````dG ≥``̀ ª``̀ ©``̀ H ó``̀ «``̀ °``̀ û``̀ Jh

 á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG â∏Ñ≤à°SG
 ¢ùeCG  AÉ°ùe  É¡Ñàμe  »a QÉKB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g
 ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T ôjRh ójDƒªdG ≥«aƒJ øªjCG
 »a  πª©dG  äGóéà°ùe  ô``NBG  ≈``dEG  AÉ≤∏dG  ¥ô£J  å«M

 .¥ qôëªdG áæjóªH øjôëÑdG …OÉf ´hô°ûe
 ájQÉ°†ëdG  IQƒ°üdÉH  ô`̀jRƒ`̀dG  ΩÉªàgG  äôμ°Th
 IOÉ©à°SG  ≈∏Y  ¬°UôMh  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«aÉ≤ãdGh
 ó©j …òdG ,øjôëÑdG …OÉæd á«aÉ≤ãdGh á«fGôª©dG ájƒ¡dG
.¥ qôëª∏d õ«ªàªdG »fGôª©dG è«°ùædG øe É«°SÉ°SCG GAõL

 ™«°VGƒªdG  øe  OóY  ≈∏Y  Aƒ°†dG  ´ÉªàL’G  ≈≤dCGh

 ¢VGô©à°SG ºJ å«M ,øjôëÑdG …OÉf ´hô°ûªH á≤∏©àªdG
.´hô°ûª∏d á«FóÑªdG áWQÉîdG

 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  ô`̀jRh  ¬ qLƒJ  √Qhó`̀H
 èjhôàdG  »a  ÉgOƒ¡L  ≈∏Y  »e  áî«°ûdG  ≈`̀dEG  ôμ°ûdÉH
 ´hô°ûe  ¿CG  kGócDƒe  ,kÉjQÉ°†Mh  kÉ«aÉ≤K  øjôëÑdG  áfÉμªd
 á«æÑdG ™jQÉ°ûªd á«Yƒf áaÉ°VEG πμ°û«°S øjôëÑdG …OÉf
 ócCGh  .¥ qôëªdG  áæjóªd  á«°VÉjôdGh  á«aÉ≤ãdG  á«àëàdG
 ¬«a  Éªd  áaÉ≤ãdG  áÄ«g  ™e  ¿hÉ©à∏d  º`̀FGó`̀dG  √OGó©à°SG
 áμ∏ªªd  ájQÉ°†ëdG  äGõéæªdGh  »aÉ≤ãdG  ∑GôëdG  ô«N

.øjôëÑdG

á°VÉjôdGh ÜÉ``Ñ°ûdG ôjRh ™e å``ëÑJ »e á``î«°ûdG
¥ôëªdÉH ø``jôëÑdG …OÉ``f »a π``ª©dG äGQƒ``£J

 óªëe øH π«ªL á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG ôjRh ¢SCGôJ
 »a  ádƒØ£∏d  á«æWƒdG  áæé∏d  ∫hC’G  ´ÉªàL’G  ¿Gó«ªM  »∏Y
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  QGô`̀b  ≈∏Y  AÉæH  ∂`̀dPh  ,IójóédG  É¡à∏«μ°ûJ
 »àdG  ,áæé∏dG  π«μ°ûJ  IOÉ`̀YEG  ¿CÉ°ûH  2020  áæ°ùd  (13)  ºbQ
 IQGRh ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh øY ø«∏ãªe º°†J
 ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ,º«∏©àdGh á«HôàdG  IQGRh ,á«∏NGódG
 IQGRh ,áë°üdG IQGRh ,ΩÓYE’G ¿hDƒ°T IQGRh ,áeÉ©dG áHÉ«ædG
 ,á«LQÉîdG  IQGRh  ,±É``bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh  ∫ó©dG
 á«©ªL ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  IQGRh ,øjôëÑdG  á©eÉL
 á«ªæàd  á«æjôëÑdG  á«©ªédGh  ,á``̀eƒ``̀eC’Gh  πØ£dG  á`̀jÉ`̀YQ

.ádƒØ£dG
 äGóéà°ùªdG  ô``̀NBG  ¢VGô©à°SG  º`̀J  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó``̀Nh
 ,ádƒØ£∏d á«æWƒdG á«é«JGôà°S’G πªY á£N ò«ØæàH á≤∏©àªdG
 áë°U  ∫Éée  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡à≤≤M  »àdG  äGRÉéfE’Gh
 ,¬ÑgGƒeh ¬JGQób á«ªæJh ¬àjÉYQh ¬àjÉªMh ¬ª«∏©Jh ,πØ£dG
 åëH  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,πØ£dG  ¥ƒ≤M  á«bÉØJG  ÇOÉÑªH  ÉeGõàdG
 »a  º¡°ùJ  »àdG  Oƒ¡édG  õjõ©J  É¡fCÉ°T  ø`̀e  »àdG  πFÉ°ùªdG
 øe  ójõªdG  ¥Ó``WEGh  ,áμ∏ªªdG  »a  ádƒØ£dG  ™bGƒH  AÉ`̀≤`̀JQ’G
 ájÉªMh  ájÉYQh  äÉeóN  ∫Éée  »a  äGQOÉÑªdGh  ™jQÉ°ûªdG
 ºJ  Éªc  .á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀eh  áªjôc  IÉ`̀«`̀M  ≥«≤ëJ  ±ó`̀¡`̀H  ,π`̀Ø`̀£`̀dG
 äÉ¡édG  É¡JòØf  »àdG  Oƒ¡édG  ¢VGô©à°SG  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀N

 áëFÉL  øe  ¿ô`̀ª`̀dGh  ΩGóà°ùªdG  »aÉ©à∏d  ádƒØ£dÉH  á«æ©ªdG
 º«∏°ùàH  ≥∏©àj  Ée  á°ûbÉæe  ºJ  ∂dòch  ,(19ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 ø«≤ë∏ªdG  ø«dƒcƒJhôÑdÉH  »æ©ªdG  Égôjô≤J  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ∫ÉØWC’G ∑Gôà°TG ¿CÉ°ûH πØ£dG ¥ƒ≤ëd IóëàªdG ºeC’G á«bÉØJÉH
 OGƒªdGh  ,∫É`̀Ø`̀WC’G  AÉ¨Hh  ™«Hh  ,áë∏°ùªdG  äÉYGô°üdG  »a
 áæ°ùd  (19) ºbQ ¿ƒfÉ≤∏d  kGò«ØæJ  ∂dPh ,∫ÉØWC’G  øY á«MÉHE’G

.ø«dƒcƒJhôÑdG øjòg ≈dEG ΩÉª°†f’G ≈∏Y á≤aGƒªdÉH 2004

:ócDƒjh ..ádƒØ£∏d á«æWƒdG áæé∏dG ´ÉªàLG ¢SCGôàj πª©dG ôjRh

ø``jôëÑdG »``a á``dƒØ£∏d Ö``dÉ£ªdG ø``e ó``jõe ≥``«≤ëàd ≈``©°ùf

ÜÉjO ó«dh :Öàc
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,ø«°ùM  OGDƒ`̀a  ó`̀cCG
 ¿Gô`̀jEGh  ¥Gô©dG  ¿G  »bGô©dG  á«LQÉîdG  ô`̀jRh
 ,ïjQÉàdGh  É«aGô¨édG  ºμëH  ¿ÉJQÉL  ¿ÉàdhO
 äÉMÉ°S  É¡H  ¿Gô```jEG  ™`̀e  ¬àbÓY  ¥Gô`̀©`̀dG  ¿Gh
 äÉbÓ©dGh  ïjQÉàdGh  É«aGô¨édG  πãe  ácôà°ûe
 ±ÓîdG áMÉ°S πãªàJ Éª«a ,ácôà°ûªdG á«aÉ≤ãdG
 ¿hDƒ`̀°`̀T »`̀a á`̀«`̀fGô`̀jE’G äÓ`̀Nó`̀à`̀dG  ¢†©H »`̀a
 ™e πeÉ©àdG ójôf ÉæfG ÉØ«°†e ,á«∏NGódG ¥Gô©dG
 ÉæJÉbÓYh ,QÉL ™e QÉLh ádhO ™e ádhóc ¿GôjEG
 ,áØ°TÉμªdGh  áMGô°üdG  ≈dG  êÉàëJ  ¿Gô`̀jEG  ™e
 »a  πNóàdG  ¿Gô`̀jEG  ídÉ°U  øe  ¢ù«d  ¬fG  GócDƒe

.É¡d IQÉL ádhO ¿hDƒ°T
 »μjôeC’G »fGôjE’G ´Gô°üdG ¿G ≈dG QÉ°TCGh
 á«bGô©dG áeƒμëdG ¿G ÉØ«°†e ,¥Gô©dG ≈∏Y ôKCG
 »bGô©dG øWGƒª∏d á≤ãdG IOƒY ≈∏Y É«dÉM πª©J
 ácQÉ°ûªdGh  á«HõëdGh  á«°SÉ«°ùdG  IÉ«ëdG  »a
 äÉHÉîàf’Gh  á«°SÉ«°ùdG  á«∏ª©dG  »a  á∏YÉØdG
 »a  ácQÉ°ûªdG  áÑ°ùf  ™ØJôJ  ¿G  ≈`̀dG  ≈©°ùJh

.áeOÉ≤dG á«HÉîàf’G á«∏ª©dG
 »a á«HÉîàf’G á«∏ª©dG ¿G øY ¬dGDƒ°S »ah
 ¢ù«FQ ÖFÉf ÜÉLCG á«ØFÉ£dG ≈∏Y óªà©J ¥Gô©dG
 QhO  á«ØFÉ£∏d  ¿ƒμj  ób  ¬fCÉH  »bGô©dG  AGQRƒdG
 á«∏c  óªà©J  ’  É¡æμdh  á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG  »a

.á«ØFÉ£dG ≈∏Y
 »a »``̀bGô``̀©``̀dG á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG ô````jRh ∫É````bh
 ¢ûeÉg  ≈∏Y  á«∏ëªdG  ∞ë°ü∏d  äÉëjô°üJ

 øe  ¿G  ,¢`̀ù`̀eCG  áeÉæªdG  QGƒ``̀M  »`̀a  ¬àcQÉ°ûe
 ƒg  á«bGô©dG  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ™`̀e  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  ó«WƒJ
 øe  ∫hC’G  ,øjQÉ°ùe  ôÑY  ºàj  Gògh  ,»é«∏îdG
 »é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ™e  ¿hÉ©àdG  ∫ÓN
 ô`̀NB’G  QÉ°ùªdGh  ,á«YÉªédG  Qƒ``̀eC’G  Ö«JôJh
 ,á«FÉæK IQƒ°üH è«∏îdG ∫hO ™e ¿hÉ©àdG ôÑY
 äÉbÓ©dG »a Gô«Ñc Éæ°ùëJ iôf ÉæfG ≈dG Gô«°ûe
 ∫hO  øe  á`̀dhO  πc  ø«Hh  ¥Gô©dG  ø«H  á«FÉæãdG

.»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 ôjƒ£J  ≈∏Y  πª©«°S  ¥Gô©dG  ¿G  ±É°VCGh
 ™bGƒdG  ¢`̀VQG  ≈∏Y  É¡àªLôJh  äÉbÓ©dG  ∂∏J
 ôÑà©j ¥Gô©dG ¿G á°UÉNh ,ájOÉ°üàbG QƒeCG ôÑY
 IOÉYEGh  äGQÉªãà°SG  ≈dG  êÉàëjh  GóYGh  ÉfÉμe
 Éæjód ¿G Éªc ,ô«Ñc »YGQR ´É£b ¬jódh ,QÉªY’G
 ,»£ØædG ´É£≤dG ≈∏Y §≤a OÉªàY’G Ωó©d á£N
 …ò`̀dG  »MÉ«°ùdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  ä’É`̀é`̀e  í`̀à`̀ah
 á«°SÉ°SC’G  äÉYÉ£≤dG  øe  ¿ƒμj  ¿G  ¬«∏Y  ∫ƒ©f
 á°UÉN  ÓÑ≤à°ùe  »``bGô``©``dG  OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G  »``̀a
 äÉaÉ°ûàc’G  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«æjódG  áMÉ«°ùdG
 êÉàëJ  ¢UôØdG  √òg πc  ¿G  ≈dG  Éàa’  ,ájRÉ¨dG
 è«∏îdG  ∫hO  ¿Gh  ¿hÉ©Jh  ∫GƒeCG  ¢ShDhQ  ≈dG

.∫ÉéªdG Gòg »a Éª¡e GQhO Ö©∏J ¿G ™«£à°ùJ
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  »bGô©dG  ∫hDƒ°ùªdG  OÉ°TCGh
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªeh  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 Éª¡jód  ájOƒ©°ùdGh  ¥Gô©dG  øe  πc  ¿G  Éæ«Ñe
 ´ÉªàLG  ∑É`̀æ`̀g  ¿É``̀ch  ácôà°ûe  ¿hÉ`̀©`̀J  áæéd
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  Gô`̀NDƒ`̀e  áæé∏dG  ∂∏àd

 AGQRƒdG ¢ù«FQh …Oƒ©°ùdG ó¡©dG »dh »μ∏ªdG
 øe Iô«Ñc áYƒªée ≈∏Y ¥ÉØJ’G ºJh »bGô©dG
 ≈dG  QÉ°TCG  Éªc  ,øjó∏ÑdG  ø«H  ºgÉØàdG  äGôcòe
 ôμØdG  áHQÉëe ∫Éée »a øjó∏ÑdG  ø«H  ¿hÉ©àdG
 »a  IOƒLƒªdG  ôμØdG  õcGôe  ôÑY  ,±ô£àªdG

.øjó∏ÑdG
 ¥Gô``̀©``̀dG ø``«``H äÉ``̀bÓ``̀©``̀dÉ``̀H OÉ```̀°```̀TCG É``ª``c
 áμ∏ªe  »``a  √Oƒ````Lh  ¿G  Gó``̀cDƒ``̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dGh
 ôÑcCG  áeÉæªdG  QGƒ`̀M  »a  ¬àcQÉ°ûeh  øjôëÑdG
 GOó°ûe ,øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdG ø°ùM ≈∏Y π«dO
 øeG Oó¡j ÉfÉμe ¿ƒμJ ¿G πÑ≤J ’ √OÓH ¿G ≈∏Y

 ≈∏Y √OQ »a Gô«°ûe ,iôNCG á¡L …CG QGô≤à°SGh
 ≈dG  øjôëÑdG  øe ø«ª¡àe Ühôg ¿CÉ°ûH ∫GDƒ°S
 ¬°VQG πª©à°ùJ ¿G πÑ≤j ’ ¥Gô©dG ¿ÉH ,¥Gô©dG
 Gòg  ¿G  ≈dG  Gô«°ûe  ,iôNCG  ádhO  ≈∏Y  Ωƒé¡∏d
 óLƒj ’ ¬fG GócDƒe ,»bGô©dG Qƒà°SódG øe AõL

.øjôëÑdG ó°V πª©J ¥Gô©dG »a á¡L …CG
 ¿G  »bGô©dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ô`̀cPh
 ≈àM ¥Gô©dG »a Iô«Ñc âfÉc á«æeC’G äÉjóëàdG
 ô£«°ùj ¿Éc ¢ûYGO º«¶æJ ¿G á°UÉNh ,2017
 Oƒ¡éH  øμdh  ,¥Gô©dG  »a  Iô«ãc  øcÉeCG  ≈∏Y
 ∞dÉëàdG  äGƒ`̀b  øe  ºYóHh  á«bGô©dG  äGƒ≤dG
 ¢ûYGO øe ô«Ñc ÖfÉL øe ¢ü∏îàdG ºJ »dhódG
 ,É«FÉ¡f  ¬æe  ¢ü∏îàdG  ºà«°S  ™«ªédG  ¿hÉ©àHh
 áfQÉ≤e Gô«ãc ø°ùëJ »æeC’G ™°VƒdG ¿G GócDƒe

.»°VÉªdÉH
 ¥Gô`̀©`̀dG  ¿G  ôμæj  ó``̀MCG  ’  ¬`̀ fG  ≈`̀ dG  â`̀Ø`̀dh
 ÉgRôHCG  øeh  πcÉ°ûªdG  øe  ójó©dG  ¬jód  ∫GRÉ`̀e
 ,á«eÉædG á«WGô≤ªjódGh á«WGôbhô«ÑdGh OÉ°ùØdG
 ,ÓÑ≤à°ùe  πcÉ°ûªdG  ∂∏J  πM  Éææμªj  ÉæfEG  ÓFÉb
 áHQÉëªd á«fƒfÉb ôWCG ≈dG êÉàëj ¥Gô©dG ¿Gh
 ,…ƒb »FÉ°†b  ΩÉ¶f  AÉæH  ≈dG  êÉàëjh OÉ°ùØdG
 Gô«°ûe  ,äGƒ£îdG  ∂∏J  »a  AóÑdÉH  Éæªb  ÉæfGh
 ∞©°†dG  ø`̀e  ádÉëd  ¢Vô©J  ¥Gô`̀©`̀dG  ¿G  ≈`̀ dG
 øe  ádÉM  Oƒ`̀Lh  ≈dG  äOCG  ádhódG  π°UÉØe  »a
 πª©dG »g á«bGô©dG áeƒμëdG ájÉZ ¿Gh ,É«aÉªdG
 Gó¡L ∑Éæg ¿G ÉØ«°†e ,OÉ°ùØdG  ôHGO ™£b ≈∏Y
 πLCG  øe  É«fƒfÉbh  É«£«£îJh  Éjôμah  É«©bGh

.OÉ°ùØdG áHQÉëe

Ωƒ«dG á«ªdÉ©dG ∑QÉªédG áª¶æe ¢ù∏ée äÉYÉªàLG ¢SCGôàj ó``ªM øH óªMCG ï«°ûdG
 ∑QÉªédG  áª¶æe  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∫ÉªYCÉH  ºFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  óªMCG  ï«°ûdG  ¢SCGôàj
 ´ÉªàLG  πª°ûJ  »àdG  áª¶æªdG  äÉYÉªàLG  ΩÉjCG  áà°S  ióe  ≈∏Yh  ø«æK’G  Ωƒ«dG  ìÉÑ°U  á«ªdÉ©dG
 å«M ,Ω2020 ôÑª°ùjO 9-7 øe IôàØdG »a áeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdG áæé∏d ø«fÉªãdGh áãdÉãdG á°ù∏édG
 áª¶æªdG  ¢ù∏ée  ≈dEG  É¡©aôd  G kó«¡ªJ  ájQGOE’Gh  á«æØdG  ¿Éé∏dG  ôjQÉ≤J  ∫ÉªYC’G  ∫hóL  ¢ûbÉæ«°S
 »a  ∫ÉªYC’G  ¿CÉ°ûH  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ôjô≤J  á°ûbÉæeh  82  á°ù∏édG  ôjô≤J  OÉªàYG  É¡ªgCG  øe  »àdGh
 QÉKBG  øe  ∞«ØîàdG  »a  ∑QÉªédG  QhO  ∫ƒM  ájOÉ°Tôà°SG  IOƒ°ùe  ´hô°ûe  ,á«°VÉªdG  á∏MôªdG
 ´ƒ°Vƒe  ,øjôaÉ°ùªdG  áÑbGôeh  ô«°ù«J  πªY  áYƒªéªd  á«©LôªdG  •hô°ûdG  ,ÉfhQƒc  áëFÉL
 IOƒ°ùe  á°SGQO  ,ójQƒàdG  á∏°ù∏°S  áeÓ°S  ¿Éª°V  »a  ∑QÉªédG  QhO  ,Iô£îdG  ™FÉ°†ÑdG  áÑbGôe
 ∫ƒM  áª¶æªdG  ¢ù∏ée  øe  ¿É«H  ´hô°ûe  IOƒ°ùe  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  IôëdG  á≤£æªdG  äGOÉ`̀°`̀TQEG

.´ƒæàdGh ø«°ùæédG ø«H IGhÉ°ùªdG
 øe  IôàØdG  »a  137  á«FÉæãà°S’G  ¬à°ù∏L  á«ªdÉ©dG  ∑QÉªédG  áª¶æe  ¢ù∏ée  ó≤©«°S  Éªc
 ¢VGô©à°SG  ºà«°S  å«M  ,áª¶æªdG  AÉ°†YCG  øe  ádhO  183  ácQÉ°ûªH  Ω2020  ôÑª°ùjO  12-10
 á°ù∏édG ó¡°ûà°Sh ,OÉªàY’Gh á°ûbÉæª∏d  áeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdG áæéd øe É¡©aQ ºJ »àdG ™«°VGƒªdG
 óªMCG ï«°ûdG ø«ë°TôªdG ø«H øeh á∏Ñ≤ªdG IôàØ∏d áª¶æªdG ¢ù∏éªd ójóL ¢ù«FQ ÜÉîàfG AGôLEG
 ∑QÉªédG  ¢VƒØe  É°SQƒg  »∏ÑjO  ó«°ùdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∑QÉªL  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 ø«H øe áª¶æªdÉH IQÉéàdG ¿hDƒ°ûH áaô©àdG  IQGOE’ ôjóe ÜÉîàfG AGôLEG  ºà«°S Éªc ,á«Hƒ«KE’G
 ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG  .ÉfGƒ°ùJƒH - QÉªfÉ«e - ¿Éfƒ«dG  øe Ö°üæªdG  Gò¡d  Gƒeó≤J ø«ë°Tôe áKÓK

 .ÉfhQƒc áëFÉL ±hôX ÖÑ°ùH á«fÉãdG Iôª∏d ó©H øY ó≤©J äÉYÉªàL’G √òg

á«°SÉ«°ùdG  äGQhÉ`̀ °`̀ û`̀ª`̀ ∏`̀ d  ™``̀HGô``̀dG  ´É`̀ ª`̀ à`̀ L’G  ¿Gó`̀≤`̀ ©`̀ J  É`̀ «`̀ fÉ`̀ ª`̀ dCGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

áØ«∏N ∫BG óªM øH óªMCG ï«°ûdG

 øjôNB’G ó``jó¡àd Éæ°VQCG π``¨à°ùJ ¿CG π``Ñ≤f ’h ..ø``jôëÑdG ó``°V πª©J ¥Gô``©dG »``a á``¡L …CG ó``Lƒj ’

¬``̀ æ``̀ jO ø`````̀ H ó```̀ª```̀ë```̀e Qƒ```̀ à```̀ có```̀ ∏```̀ d á`````«`````JGò`````dG Iô```̀ «```̀ °```̀ ù```̀ dG
 ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
 ø««©àH 2020 áæ°ùd (82) ºbQ Ωƒ°Sôe ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG áæjO øH ∑QÉÑe óªëe QƒàcódG

.ôjRh áLQóH ñÉæªdG ¿hDƒ°ûd É°UÉN É kKƒ©Ñe áÄ«Ñ∏d
 ƒ«dƒj  16  ïjQÉàH  ¬æjO  øH  ∑QÉÑe  øH  óªëe  QƒàcódG  ódhh
 ≈∏Y ábƒeôªdG äÉ©eÉédG øe OóY »a ¬ª«∏©J ≈≤∏J å«M ,1972

:»dÉàdG ƒëædG
 É«∏Y  äÉ`̀°`̀SGQO  IOÉ¡°T  -  ¿ƒ`̀L  âfÉ°S  ∑Qƒ`̀j  á©eÉL  2010
 √GQƒàcO  -  êó«dƒc  ∫ÉjôÑeG  2007  ,á«ªjOÉcC’G  á°SQÉªªdG  »a
 á«∏μdG Éeƒ∏HO - êó«dƒc ∫ÉjôÑeG 2006 ,á«FÉ«ª«μdG á°Sóæ¡dG »a
 »a  Ωƒ∏©dG  ô«à°ùLÉe  -  »°ùfGƒ°S  ,õ∏jh  á©eÉL  1999  ,á«μ∏ªdG

 - IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G á©eÉL 1995 ,á«FÉ«ª«μdG  á°Sóæ¡dG
 á«Ø«∏îdG ájGó¡dG á°SQóe 1990 ,∫hôàÑdG á°Sóæg »a ¢SƒjQƒdÉμH

.áeÉ©dG ájƒfÉãdG IOÉ¡°T -
 »a π¨°ûj ƒ¡a ¬æjO øH Qƒàcó∏d á«æ¡ªdG äGôÑîdG ¿CÉ°ûH ÉeCGh
 áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG Ö°üæe »dÉëdG âbƒdG
 ¢ù∏éª∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«Fô∏d  É kÑFÉf  ¿É`̀c  Éª«a  ,2014  ƒjÉe  òæe
 IóY  π¨°Th  ,2014  π`̀jô`̀HCG-2013  øe  IôàØdG  »a  áÄ«Ñ∏d  ≈∏YC’G
 ôjóªc 2012-1996 øe IôàØdG »a øjôëÑdG á©eÉL »a Ö°UÉæe
 º°ù≤H óYÉ°ùe PÉà°SCGh á°Sóæ¡dG á«∏c »a IOƒédG ¿Éª°Vh OÉªàY’G
 ,á«FÉ«ª«μdG á°Sóæ¡dG º°ùb »a ¢SQóe óYÉ°ùeh á«FÉ«ª«μdG á°Sóæ¡dG
 »a  (ƒμHÉH)  á«æWƒdG  øjôëÑdG  §Øf  ácô°T  »a  É°†jCG  πªY  Éªc

.ÜQóàe ¿GõN ¢Sóæ¡ªc 1996-1993 øe IôàØdG
 ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U øe á«dGó«e íæeh
 ø«àÑ°SÉæªH ¬ªjôμJ ºJh ,øjôëÑdG áμ∏ªªd »æWƒdG Ωƒ«dG »a áØ«∏N
 »a  ¢SƒjQƒdÉμÑdGh  ô«à°ùLÉªdG  äGOÉ¡°T  á∏ªëd  º∏©dG  Ωƒj  ∫ÓN
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  πÑb  øe  ¬ªjôμJ  º`̀Jh  ,Ωƒ∏©dG
 áëæe ≈∏Y π°üMh ,1999 ΩÉY ô«à°ùLÉªdG ádÉ°SQ ¬ªjó≤àd áØ«∏N
 ,ô«à°ùLÉªdG á°SGQód õ∏jh á©eÉéH ¥ÉëàdÓd øjôëÑdG á©eÉL øe
 áëæeh ,ΩEG  ófBG  ¬jCG  ¢SÉ°ùμJ  á©eÉL »a πª©∏d  âjGôÑdƒa áëæeh
 IOÉ¡°T  á°SGQód  êó«dƒc  ∫ÉjôÑeÉH  ¥ÉëàdÓd  øjôëÑdG  á©eÉL  øe
 á©eÉéH ¥ÉëàdÓd º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh øe áëæeh ,√GQƒàcódG

.¢SƒjQƒdÉμÑdG á°SGQód IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G

 ó``̀ LÉ``̀ °``̀ ù``̀ ª``̀ dG í````à````a
ô`̀°`̀ü`̀©`̀dG  IÓ``̀°``̀U  AGOC’

 ¬fCÉH ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh âMô°U
 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG øY Qó°U Ée ≈dEG GOÉæà°SG
 äGóéà°ùªdG ≥ah á«YÉªédG äGOÉÑ©∏d á«éjQóàdG IOƒ©dG ¿CÉ°ûH
 øe ájÉbƒ∏d áeRÓdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≥«Ñ£J ÜƒLh ™e
 ≥jôØdG  äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  kAÉæHh  ,(19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 ™e ≥«°ùæàdG ó©Hh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG
 AGOC’  óLÉ°ùªdG  íàa  Qô≤J  ó≤a  ,ájôØ©édGh  á«æ°ùdG  ø«aÉbhC’G
 ,Ω2020 ôÑª°ùjO 6 ≥aGƒªdG  ¢ùeCG  øe G kQÉÑàYG  ô°ü©dG  IÓ°U

.ô°ü©dGh ô¡¶dGh ôéØdG äGƒ∏°üd áMƒàØe óLÉ°ùªdG íÑ°üàd
 Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdÉH  Ωƒ≤à°S  É¡fCG  ∫ó©dG  IQGRh  äô`̀cPh
 ΩGõàd’G  øe  ócCÉà∏d  á`̀eRÓ`̀dG  äÉÑ«JôàdG  πª©d  ø«aÉbhC’G  ™e
 »æWƒdG  ≥jôØdG  É`̀gô`̀bCG  »àdG  á«ë°üdG  äGAGô```̀LE’G  ≥«Ñ£àH
 ≥«≤ëJ  πØμj  ÉªH  ,(19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd
 QÉªYEGh ø«∏°üªdG áæ«fCÉªW ≈∏Y áãYÉÑdG áæeB’G á«ë°üdG áÄ«ÑdG

.¬∏dG äƒ«H
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العدد
الرابط اإللكتروني

 øe  ó`̀jó`̀©`̀dG  çó`̀ë`̀J  á∏«∏b  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  π`̀Ñ`̀b
 áHôéàdG  ìÉéf  ø`̀Y  ø««eÓYE’Gh  ø«∏∏ëªdG
 ≈∏Y  »°SÉ«°ùdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  á«°ùfƒàdG
 »Wh  ájOó©J  á«WGô≤ªjO  ∫hCG  AÉæH  »a  π`̀bC’G
 »°SÉ«°ùdG  ≥aGƒàdG  ∫ÓN øe »°VÉªdG  áëØ°U
 ∂`̀dPh  ∫DhÉ`̀Ø`̀à`̀dG  ∂`̀ dP  ¿CG  hóÑj  øμdh  »æWƒdG
 ≈∏Y  áHôéàdG  äÉ`̀jGó`̀H  ≥`̀ aGQ  …ò`̀ dG  AÉØàM’G
 ôîÑàj CGóH ób …OÉ°üàb’Gh »°SÉ«°ùdG ó«©°üdG
 »a πeÉc ¬Ñ°T πμ°ûH ¬≤jôH ó≤Øjh ™LGôàj hCG

.OÓÑdG É¡H ôªJ »àdG ´É°VhC’G πX
 ¬`̀«`̀a π`̀ Ø`̀ à`̀ë`̀«`̀ °`̀S …ò``````̀dG â```̀ bƒ```̀ dG »``̀Ø``̀a
 QhôªH  2020  ôÑª°ùjO  17  Ωƒj  ¿ƒ«°ùfƒàdG
 â¡àfG  »àdG  á°VÉØàf’G  ≈∏Y  äGƒæ°S  ô°ûY
 ¿EÉa á£∏°ùdG øe »∏Y øH øjóHÉ©dG øjR êhôîH
 ¿ƒdGõj ’ ≥«≤°ûdG »Hô©dG ó∏ÑdG Gòg »a ¢SÉædG
 …C’ á°VÉØàf’G √òg ≥«≤ëJ ΩóY øe ¿ƒμà°ûj
 »°SÉ«°ùdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ’  á«≤«≤M  Ö°SÉμe
.»YÉªàL’G hCG …OÉ°üàb’G iƒà°ùªdG ≈∏Y ’h

 íéæJ º``d  »`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG  iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 hCG  ºμëdG  ≈dEG  â∏°Uh  »àdG  á«°SÉ«°ùdG  iƒ≤dG
 »a  Gòg ¢SÉædG  Ωƒj ≈dEG  ¿ÉªdôÑdG  â∏NO »àdG
 ≥«≤°ûdG  »°ùfƒàdG  Ö©°ûdG  äÉ©∏£J  ≥«≤ëJ
 ºd  øjójóédG  »HÉîàf’Gh  »°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædÉa
 ™°VƒdG  Ó©L  π`̀H  á«≤«≤M  á«∏YÉa  …CG  ÉàÑãj
 ó©H  Éeƒj  ójõJ  äÉYGô°üdGh  ó≤©àj  »°SÉ«°ùdG
 ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  Ió`̀MGh  áæ°S  ∫Óîa  ,Ωƒ`̀j
 ƒgh ∫hC’G ,äGQGRh AÉ°SDhQ áKÓK í«°TôJ ºJ
 ¬àë°TQh  ¬`̀JQÉ`̀à`̀NG  …ò``̀dG  »°üédG  Ö«ÑëdG
 á≤aGƒªH  ßëj  ºd  á«eÓ°SE’G  á°†¡ædG  ácôM
 …ò`̀dG ñÉ`̀Ø`̀î`̀Ø`̀dG ¢`̀SÉ`̀«`̀dG »`̀fÉ`̀ã`̀dGh ¿É`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG
 iƒ°S  ≥Ñj  º`̀d  ó«©°S  ¢ù«b  ¢ù«FôdG  ¬ë°TQ
 áeƒμëdG  á°SÉFQ  ø`̀e  ∫É≤à°SGh  Qƒ¡°T  áà°S
 ƒgh ådÉãdGh á«dÉªdG ídÉ°üªdG ÜQÉ°†J áª¡àH
 ¢ù«FQ  É°†jCG  √QÉàNG  …òdG  »°û«°ûªdG  ΩÉ°ûg

.ájQƒ¡ªédG
 √ô``̀¡``̀ °``̀TCG  »````̀a  ∫GR  É````̀e
 ájOÉ°üàbG  ácôJ  ΩÉ`̀eCG  ≈`̀ dhC’G

.á∏«≤K á«YÉªàLGh
 iƒ`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG ≈``̀∏``̀Y É``````eCG
 »a  ¢ùfƒJ  ¿EÉ``̀a  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 á«°SÉ«°ùdG  á≤Ñ£dG  √ò`̀g  π`̀X
 AÉ`̀aƒ`̀dG  ø`̀Y  õé©J  Ió`̀jó`̀é`̀dG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀ dG äÉ``̀LÉ``̀«``̀à``̀MÉ``̀H
 »`̀ dÉ`̀ª`̀ dG ™``̀LGô``̀ à``̀ dG π```̀X »```̀a
 á∏éY  ∞`̀bƒ`̀Jh  …OÉ°üàb’Gh
 äÉLÉéàM’G  ÖÑ°ùH  êÉàfE’G
 ’ÉëØà°SG  É¡JOGR  á«YÉªàL’G
 »``̀à``̀dG É`````̀ fhQƒ`````̀ c á```̀ë```̀FÉ```̀L
 ádÉ£ÑdG  øe  ójõe  »a  âÑÑ°ùJ

 ±’B’G  äGô``̀°``̀û``̀Y  í``̀jô``̀°``̀ù``̀Jh
 áMÉ«°ùdG  Üô`̀°`̀Vh  ∫Éª©dG  ø`̀e
 »``̀à``̀dGh »``̀μ``̀ «``̀ JÉ``̀eGQO π`̀μ`̀ °`̀û`̀H
 ∞`̀dCG  850ø``̀e  ô`̀ã`̀cCG  É¡«a  πª©j
 ¬Ñ°T  ∞bƒJ  ≈dEG  áaÉ°VEG  ∞Xƒe

 ôjó°üJ  ∞`̀bƒ`̀Jh  äÉØ°SƒØdG  ôjó°üàd  πeÉc
 ´É°VhC’G ≈∏Y èàëJ äÉYÉªL ÖÑ°ùH ∫hôàÑdG
 ¢SÉædG  π©L  Éªe  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G
 »a  ¿hÉ¡àdG  AGREG  ójó°ûdG  AÉ«à°S’ÉH  ¿hô©°ûj
 ø««°ùfƒàdG  ¥RQ  ¿ƒ°ùªj  øjòdG  ™e  πeÉ©àdG
 ∞μj  ºd  ÉªfCÉch  OÉ°üàb’ÉH  GQô°V  ¿ƒ≤ë∏jh
 ádÉ£ÑdGh  á«dÉªdGh  ájOÉ°üàb’G  áeRC’G  ¢ùfƒJ
 ô«Z ø`̀jGó`̀à`̀dG ∞`̀μ`̀j º``̀dh Iô`̀eó`̀ª`̀dG É``̀gQÉ``̀KBGh
 á≤Ñ£dG  ¬«a  âÑÑ°ùJ  Ée  É¡Øμj  º`̀dh  ¥ƒÑ°ùªdG
 »a â°ùμ©fG äÉYGô°Uh äÉeRCG øe á«°SÉ«°ùdG
 á«eƒ«dG  äÉYGô°üdG  ∂∏J  ∫Ó`̀N  øe  ¿ÉªdôÑdG

.É¡«a ø««°ùfƒà∏d πªL ’h ábÉf ’ »àdG
 ôeC’Éa  »YÉªàL’G  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  É``eCG
 áahô©ªdG  ¢ùfƒJ  âëÑ°UCG  å«M  ô«ãμH  CGƒ°SCG

 É¡fRGƒJh  ÉgQGô≤à°SÉH
 øe  »fÉ©J  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 »a á`̀≤`̀«`̀ª`̀Y ä’Ó```̀à```̀NG
 ÖfGƒédG »ah ™ªàéªdG
 å«M  GójóëJ  á«°û«©ªdG
 ø«∏WÉ©dG  Oó`̀Y  RhÉéàj
 ƒ`̀gh  %20  π`̀ª`̀©`̀dG  ø``̀Y
 πFÉgh ¥ƒÑ°ùe ô«Z ºbQ
 º∏ëj  ∂``̀dò``̀dh  ô`̀«`̀£`̀Nh
 ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀û`̀ dG  ø```̀e  ±’B’G
 ≈dEG  Iôé¡dÉH  »°ùfƒàdG
 ¿hô©°ûj  å«M  êQÉîdG
 »a  º¡d  πÑ≤à°ùe  ’  ¬fCÉH
 AÉ`̀°`̀†`̀≤`̀fG ó`̀©`̀H º``̀gOÓ``̀H
 ø`̀e äGƒ```̀ æ```̀ °```̀ S ô``̀ °``̀û``̀Y
 .ihóL  ¿hO  á°VÉØàf’G
 äÉ`̀Ä`̀ª`̀ dG »`̀≤`̀ ∏`̀ j ∂```̀dò```̀dh
 »°ùfƒàdG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ø`̀e
 ôëÑdG »a Éjƒæ°S º¡°ùØfCG
 ≈``̀ dEG ∫ƒ``̀°``̀Uƒ``̀dG ±ó``̀¡``̀H
 GójóL  É≤aCG  ¿hóéj  º¡∏©d  É«dÉ£jEG  ÅWGƒ°T
 ¿É«MC’G Ö∏ZCG »a É°†jCG  ihóL ¿hO º¡JÉ«ëd
 ºàj  hCG  ÉbôZ  ôëÑdG  »a  GƒJƒªj  ¿CG  ÉeG  º¡fC’
 ¢ùfƒJ  ≈`̀ dEG  º¡JOÉYEGh  º¡æé°Sh  ºgRÉéàMG
 √òg  ø`̀e  ƒéæj  ø`̀e  º¡æe  π«∏bh  iô``̀NCG  Iô`̀e

.áªdDƒªdG IôeÉ¨ªdG
 ≥∏£j »àdG á«°SÉ«°ùdG áHôéàdG âØ°ûc ó≤d
 »a ô«Ñc π°ûa OƒLh áÄ°TÉf á«WGô≤ªjO É¡«∏Y
 …òdG  »HÉîàf’G  ΩÉ¶ædGh  »°SÉ«°ùdG  ΩÉ¶ædG
 ¿CG  ™«£à°ùj  ó``̀MCG  ’h  ºμëj  ó``̀MCG  ’  π©éj
 ¬∏gDƒJ  »àdG  á«fÉªdôÑdG  á«Ñ∏ZC’G  ≈∏Y  π°üëj
 ÜGƒædG ¢ù∏ée ∫ƒëJ PEG OÓÑdG ¿hDƒ°T IQGOE’

.ádÉ©a ô«Z á°ù°SDƒe ≈dEG
 ìÓ°UEG ≈dEG  êÉàëJ »àdG á«fÉãdG á∏μ°ûªdG

 Qƒ°ü≤dG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  ƒ`̀g  ø«∏∏ëªdG  ô`̀¶`̀f  »`̀a
 ÜGõ`̀MCÓ`̀d  ájOÉ°üàb’G  á`̀jDhô`̀dG  »`̀a  í°VGƒdG
 »ah  2011  ΩÉY  òæe  âªμM  »àdG  á«°SÉ«°ùdG
 π°ûa  …òdG  »eÓ°SE’G  á°†¡ædG  ÜõM  É¡àeó≤e
 Ö°SÉæj  …ò`̀dG  …OÉ°üàb’G  πjóÑdG  ºjó≤J  »a
 Ée  Ó«∏b  á`̀cô`̀ë`̀dG  √ò`̀¡`̀a  .»°ùfƒàdG  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG
 äõcQ Ée  Ó«∏bh …OÉ°üàb’G  ÖfÉédÉH  âªàgG
 É¡dÉ¨°ûf’ Gô¶f ∞∏ªdG Gò¡d ∫ƒ∏ëdG ô«aƒJ ≈∏Y
 á«Ø«ch  ºμëdÉHh  »°SÉ«°ùdG  ™°VƒdÉH  ºFGódG
 É¡dÉ¨°ûfÉa  .™ªàéªdGh  ádhódG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG
 OÉ°üàb’G  É¡ªg  ô`̀NBG  â∏©L  äÉ`̀jƒ`̀dhC’G  √ò¡H
 π`̀ë`̀dG  ìÉ`̀à`̀Ø`̀e  ƒ``̀g OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G ¿CG  ø`̀«`̀M »``̀a
 ∂dòdh ,¢ùμ©dG ¢ù«dh »°SÉ«°ùdGh »YÉªàL’G
 ¢ùfƒJ á≤«≤°ûdG »a É«dÉM ΩRCÉàªdG ™°VƒdG ¿EÉa
 ájOÉ°üàbG  á`̀jDhQ  ≈`̀dEG  áLÉM  »ah  GóL  Ö©°U
 êÉàfE’Gh  IhôãdG  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  IQOÉ`̀b  IójóL
 ÜÉÑ°ûdG  øe  ±’B’G  äÉÄªd  ∞FÉXƒdG  ô«aƒJh
 ºgOóY RhÉéàj øjòdG  äÉ©eÉédG  »éjôN øe
 ádCÉ°ùe  áédÉ©eh  πªY  øY  ¿ƒãëÑj  ∞dCG  800
 ≥WÉæe ø«H »YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ähÉØàdG
 äÉeóîdG  É¡«a  ôaGƒàJ  ≥WÉæe  ∑Éæ¡a  .¢ùfƒJ
 ∞FÉXƒdG  ôaƒj  …ò`̀dG  …OÉ°üàb’G  •É°ûædGh
 øe  »fÉ©J  á©°SÉ°T  ≥WÉæe  ó`̀Lƒ`̀J  ø«M  »`̀a
 äÉeóîdG »ah á«àëàdG á«æÑdG »a ójó°T ¢ü≤f
 ΩÉ`̀Y  á°VÉØàf’  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀SC’G  »``̀gh
 ∂∏J  .≥WÉæªdG  √òg  øe  â≤∏£fG  »àdG  2010
 É`̀¡`̀aGó`̀gCG  Ωƒ`̀«`̀dG  ≥≤ëJ º`̀d  »`̀à`̀dG  á`̀°`̀VÉ`̀Ø`̀à`̀f’G
 ÜGõMC’G  äõcQ ¿CG  ó©H  É¡MƒªWh É¡JÉ©∏£Jh
 á«LƒdƒjójB’G  äÉYGô°üdG  ≈∏Y  á«°SÉ«°ùdG
 IÉfÉ©eh  ™ªàéªdG  πcÉ°ûe  ≈dEG  äÉØàd’G  ¿hO
 …CG ≥«≤ëJ »a ÜGõMC’G íéæJ ºd ∂dòdh ¢SÉædG
 ø««°ùfƒàdG IÉ«M ≈∏Y »HÉéjEG OhOôe hCG QÉªK
 …OÉ°üàb’G  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  á°UÉN  º¡°TÉ©eh

.»YÉªàL’Gh

:º∏≤H
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O 

»æ«£°ù∏ØdG ΩÉ°ù≤f’G ø``Y ∫hDƒ°ùe ™«ªédG
»HƒjC’G ¬∏dGóÑY ayoobi99@gmail.com

 ¿EÉa  ,∂`̀ dP  ≈`̀ dEG  äOCG  »àdG  äÉªcGôàdG  hCG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SmC’G  øμJ  É`̀jCG
 zíàa{  »àcôM  ø«H  …ƒeódG  ΩGó°üdG  ≈∏Y  âÑJôJ  »àdG  èFÉàædG
 AÓ«à°SG  ø`̀Y  äô`̀Ø`̀°`̀SCGh  Iõ`̀Z  ´É£b  »`̀a  2007  ΩÉ`̀Y  z¢`̀SÉ`̀ª`̀M{h
 äÉ°ù°SDƒªdG πªY AÉ¡fEGh ´É£≤dG »a á£∏°ùdG ≈∏Y z¢SÉªM{ ácôM
 â∏μ°T  ,á«æ«£°ù∏ØdG  á«æWƒdG  á£∏°ù∏d  á©HÉàdG  á«Yô°ûdG  á«ª°SôdG
 øªKCG πHÉ≤ªdG »a âeóbh »æ«£°ù∏ØdG »æWƒdG πª©∏d áHô°V ôÑcCG
 »æ«£°ù∏ØdG  ó°ùédG  AÉ≤HEG  É¡àë∏°üe  øe  »àdG  zπ«FGô°SEG{``d  ájóg
 ≥ªYCG  GOÉ©HCG  òNCÉJ  á«æ«£°ù∏ØdG  á«æ«£°ù∏ØdG  äÉYGô°üdGh  Ébõªe
 äÉ£∏°S  óYÉ°ùj  QÉ°üàNÉH  ∂`̀ dP  ¿C’  ,¿B’G  ¬«∏Y  »`̀g  »`̀à`̀dG  ø`̀e
 á«æ«£°ù∏a ¢VGQCG øe ≈≤ÑJ Ée º°†b á«∏ªY á∏°UGƒe ≈∏Y ∫ÓàM’G
 §°Sh  á«aGôZƒªjO  á∏î∏N  çGóMEGh  á∏àëªdG  á«Hô¨dG  áØ°†dG  »a
 á«æ«£°ù∏a  á`̀dhO  ΩÉ«b  π©éd  á«æ«£°ù∏ØdG  á«fÉμ°ùdG  äÉ©ªéàdG
 §«°ùH ÖÑ°ùd Ó«ëà°ùe øμj ºd ¿EG áHƒ©°üdG ájÉZ »a GôeCG á∏≤à°ùe
.á«Hô¨dG áØ°†dG »a »aGô¨ªjódGh »aGô¨édG §HGôàdG ΩGó©fG ƒgh

 ø«àjôμ°ùYh  ø«à«°SÉ«°S  ø`̀«`̀à`̀cô`̀M  ô`̀Ñ`̀cCG  ø`̀«`̀H  ΩGó`̀°`̀ü`̀dG
 ´É`̀°`̀VhC’G  ¬`̀«`̀dEG  â``dBG  Éª«a  »°ù«FôdG  ÖÑ°ùdG  ƒ`̀g  ø«à«æ«£°ù∏a
 ídÉ°üªdÉH  Gô«ãc  ô°VCG  ¥õªJh  âà°ûJ  øe  á«æ«£°ù∏ØdG  á«∏NGódG
 »°SÉ«°ùdG  »æ«£°ù∏ØdG  ∞bƒªdG  ∞©°VCGh  á«æ«£°ù∏ØdG  á«æWƒdG
 á«ëjQC’G  ∫Ó`̀à`̀M’G  äÉ£∏°S  íæe  Éª«a  á`̀«`̀dhó`̀dG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y
 »Hô©dG Ö©°û∏d áYhô°ûªdG ¥ƒ≤ëdÉH åÑ©∏d áeÉàdG ¬Ñ°T á«°SÉ«°ùdG
 zíàa{ ÉàcôM ≈dhC’G áLQódÉHh á«æ«£°ù∏ØdG iƒ≤dGh ,»æ«£°ù∏ØdG
 ô¶ædG  ¢†¨H  ,∂dP  AGREG  ôÑcC’G  á«dhDƒ°ùªdG  ¿ÓªëàJ  z¢SÉªM{h
 º«°ùédGh  ô«ÑμdG  CÉ£îdG  øYh  ,πªëàdG  Gòg  iƒà°ùeh  áLQO  øY
 Iƒ≤dÉH IõZ ´É£b ≈∏Y É¡FÓ«à°SÉH z¢SÉªM{ ácôM ¬àÑμJQG …òdG
 Ö©°û∏d á«æWƒdG ídÉ°üªdG ™e ¢VQÉ©àJ á≤«°V ±GógC’ ,ájôμ°ù©dG

.»æ«£°ù∏ØdG »Hô©dG
 ÉjGƒf  ∑Éægh  ,É¡∏MGôe  ô£NCÉH  ôªJ  á«æ«£°ù∏ØdG  á«°†≤dÉa
 √òg  á«Ø°üJ  ±ó¡à°ùJ  ,±ô£àªdG  ø«ª«dG  ÉgOƒ≤j  zá«∏«FGô°SEG{
 ô«£îdG  ójƒ¡àdG  ø`̀e  GAó`̀H  ,πÑ°ùdGh  πFÉ°SƒdG  ≈à°ûH  á«°†≤dG
 øe  É¡ªgCGh  á«æ«£°ù∏ØdG  ¿óªdG  ôÑcCG  ¬d  ¢Vô©àJ  …òdG  è¡æªªdGh
 áæjóe  É¡àeó≤e  »ah  ,á«îjQÉàdGh  á«fÉμ°ùdGh  á«°SÉ«°ùdG  á«MÉædG
 äÉ«bÉØJ’Gh  äÉªgÉØàdG  ™«ªL  Ö°ùëHh  ,¢VôàØj  »àdG  ¢Só≤dG
 ádhó∏d  áª°UÉY  »bô°ûdG  ÉgAõL  ¿ƒμj  ¿CG  ,á«dhódG  äGQGô`̀≤`̀dGh
 AÉæãà°SÉH ,ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL çóëàJ »àdG ,á∏≤à°ùªdG á«æ«£°ù∏ØdG
 á«°SÉ«°ùdGh  á«aGô¨édG  ÉgOhóM  ¿CG  ,∫ÓàM’G  äÉ£∏°Sh  ÉμjôeCG
 øe  ¢ùeÉîdG  ¿GhóY  »a  â∏àMG  »àdG  á«æ«£°ù∏ØdG  »°VGQC’G  »g

.1967 ΩÉY ƒ«fƒj
 ,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG É¡d ¢Vô©àJ »àdG ájóédG ôWÉîªdG ºZQh
 ìôW …òdG ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«FôdG IQGOEG πX »a á°UÉN
 »a  …ò`̀dG  ´hô°ûªdG  ƒ`̀gh  ,z¿ô`̀≤`̀dG  á≤Ø°U{``H  »ª°S  Ée  ´hô°ûe
 á«æ«£°ù∏ØdG  ádhódG  áeÉbEG  πeCG  ≈∏Y  »°†≤j  ±ƒ°S  ,¬MÉéf  ∫ÉM
 ô°üe  »a  AÉ≤°TC’G  É¡dòH  »àdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG  ºZQh  ,á∏≤à°ùªdG
 ,áëdÉ°üªdG ìÉéfEGh z¢SÉªM{h zíàa{ »àcôM ø«H ó«∏édG áHGPE’
 »æWƒdG  πª©dG  πFÉ°üa  äõéYh  Iôªà°ùe  â≤H  äÉaÓîdG  ¿CG  ’EG
 á¡LGƒe  øe  ¬æ«μªàd  »æ«£°ù∏ØdG  â«ÑdG  º«eôJ  øY  »æ«£°ù∏ØdG
 áLQO ≈dG π°üj ,»°SÉ«°S õéY øY ºæj …òdG ôeC’G ,ôWÉîªdG √òg

.»æ«£°ù∏ØdG Ö©°û∏d á«æWƒdG ídÉ°üªdÉH çGôàc’G ΩóY
 ∑Éæg  ¿CG  »æ«£°ù∏ØdG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  ø«ªà¡ªdG  ™`̀«`̀ª`̀L  º`̀∏`̀©`̀j
 ∫ÓàM’G  äÉ£∏°S  ≈`̀ dhC’G  áLQódÉHh  ,á«ª«∏bEG  ±Gô`̀WC’  ídÉ°üe
 á«æ«£°ù∏ØdG  πFÉ°üØdG  ø«H  ÜQÉ≤J  …CG  ÖjôîJ  »a  ,z»∏«FGô°SE’G{

 ôãcCG  ¿CGh  ,»æ«£°ù∏ØdG  â«ÑdG  π`̀NGO  ΩÉ°ù≤f’G  AÉ¡fEG  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j
 ø«H  áëdÉ°üe  …CG  ¿CG  øY  áMGô°U  ôÑY  z»∏«FGô°SEG{  ∫hDƒ°ùe  øe
 ’ƒÑ≤e ¿ƒμj ød ,z¢SÉªM{ ácôMh á«æ«£°ù∏ØdG á«æWƒdG á£∏°ùdG
 »æWƒdG  πª©dG  πFÉ°üa  õéY  QôÑj  ’  ∂dP  øμd  ,zπ«FGô°SEG{  iód
 Ö©°ûdG  ídÉ°üªH ábóëªdG  ôWÉîªdG  ≈dEG  √ÉÑàf’G  øY »æ«£°ù∏ØdG
 ∞bGƒªdG  ™e  ¢†bÉæàj  ΩÉ°ù≤f’G  Gòg  QGôªà°SG  ¿CÉHh  »æ«£°ù∏ØdG

.ídÉ°üªdG √òg øe
 Gòg πãe πªëJ ≈∏Y GQOÉb ó©j ºd ¬°ùØf »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdÉa
 »°SÉ«°ùdG  õé©dG  πªëJh  ,GóL  ÓjƒW  Éàbh  òNCG  …òdG  ΩÉ°ù≤f’G
 ,»æ«£°ù∏ØdG  »æWƒdG  πª©dG  πFÉ°üa  ∞∏àîe  πªY  …ôà©j  …òdG
 áMÉ°ùdG ¬°û«©J …òdG »KQÉμdG ™°VƒdG Gòg ≈dEG OÉb …òdG õé©dG Gòg
 π°†ØH  AGƒ°S  ,ΩÉ°ù≤f’G  AÉ¡fEG  QOGƒH  âM’  Éª∏ch  ,á«æ«£°ù∏ØdG
 á«æ«£°ù∏ØdG äGAÉ≤∏dG ∫ÓN øe ΩCG  ,á∏°UGƒàªdG ájô°üªdG Oƒ¡édG
 ôeCG  ¿CÉ`̀ch  ,∂dP  ≥«≤ëJ  ¿hO  ∫ƒëJ  ≥FGƒY  äRôH  ,á«æ«£°ù∏ØdG
 ºμëàd ™°VÉN ¬fCG hCG ,áMÉ°ùdG √òg ≈∏Y É°VhôØe íÑ°UCG ΩÉ°ù≤f’G
 ídÉ°üª∏d  QÉÑàYG  …CG  ¿hO  á«ª«∏bEG  ídÉ°üªH  §ÑJôeh êQÉîdG  øe

.á«æ«£°ù∏ØdG á«æWƒdG
 GóHCG  óMCG  ≈∏Y  ≈Øîj  Óa  ,ÉgQôÑj  Ée  É¡d  ,¿ƒæ¶dG  √òg  πãe
 ,á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG É¡H ôªJ »àdG ájhÉ°SCÉªdG á«°SÉ«°ùdG ´É°VhC’G
 iƒ≤dGh zπ«FGô°SEG{ ÖfÉL øe ídÉ°üªdG √ò¡d π°UGƒàªdG ójó¡àdGh
 »Ñ∏°S  QhO  øe  »æ«£°ù∏ØdG  ΩÉ°ù≤f’G  ¬Ñ©∏j  É`̀eh  ,É¡d  áªYGódG
 äÉaÓîdGh É≤ªY OGOõj  ΩÉ°ù≤f’Éa  ,∂dP  ™eh ,á«°†≤dG  ≈∏Y ôKDƒe
 ójõªdG ≈dEG …ODƒà°S ´É°VhCG √òg ,∞bƒàJ ’ ádOÉÑàªdG äÉeÉ¡J’Gh
 ¢ùªW  ±ó`̀g  ≥«≤ëJ  ø`̀e  ™jô°ùàdGh  »æ«£°ù∏ØdG  ∞©°†dG  ø`̀e

.áYhô°ûªdG ¥ƒ≤ëdG IQOÉ°üeh á«°†≤dG

 É«fÉ£jôH  AGQRh  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ø``̀∏``̀YCG
 øe  ôÑªaƒf  20  »a  ¿ƒ°ùfƒL  ¢ùjQƒH
 øY ∞bƒàà°S É«fÉ£jôH ¿CG …QÉédG ΩÉ©dG
 πª©J »àdG äGQÉ«°ùdG ´GƒfCG  ™«ªL ™«H
 ΩÉY ∫ƒ∏ëH ∫õjódGh ø«dhRÉédG OƒbƒH
 ≠∏Ñe  ¢ü°üî«°S  ¬fCÉH  OÉaCG  Éªc  ,2030
 ≥∏WnCG  Éª«a  QÉªãà°SÓd  ¬«æL  ¿ƒ«∏H  12
 ,zô°†NC’G  »YÉæ°üdG  ÜÓ`̀≤`̀f’G{  ¬«∏Y
 IôØ£dG{  çóë«°S  ÜÓ`̀≤`̀f’G  Gò`̀g  ¿CGh

.Iô¶àæªdG (eco-boom) zá«Ä«ÑdG
 OÉ``̀ë``̀J’G  ¿CG  ô``̀cò``̀dÉ``̀H  ô``̀jó``̀é``̀dGh
 ¿CÉH äGƒæ°S πÑb G kQGôb òîJG »HhQhC’G
 CGóÑ«°S  äGQÉ«°ùdG  √ò`̀g  πãe  ™«H  ™æe

 Gòg  ≥«Ñ£J  »a  CGóÑà°S  É«fÉ£jôH  ¿CG  …CG  ,2040  ΩÉY  »a
 OÉëJ’G πÑbh G kôμÑe »HhQhC’G èeÉfôÑdG
 iôNCG  k’hO  ¿CG  Éªc  ,äGƒæ°ùH  »HhQhC’G
 ºjó≤J  Ωõà©Jh  É¡°ùØf  á°SÉ«°ùdG  ≈æÑàà°S
 ø«dhRÉédG äGQÉ«°S øe ¢ü∏îàdG èeÉfôH
 ,ôμÑªdG  óYÉ≤àdG  ≈dEG  É¡àdÉMEGh  ∫õjódGh

 ¿ójÉH ƒL ¿ÓYEG Ö°ùëH ,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG πãe
 ø£æ°TGƒdG  áØ«ë°U  »`̀a  Qƒ°ûæªdGh  ÖîàæªdG  ¢ù«FôdG
 ¬à£N  øª°V  …QÉ`̀é`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  ôÑªaƒf  17  »`̀a  õªjÉJ
 ∫ƒ£°SoCG  ∫ƒëo«°S  ¬`̀fCG  ó`̀cCG  å«M  ,ábÉ£dGh  ñÉæªdG  ∫ƒ`̀M
 ÉØdCG 650 √OóY ≠∏Ñj …òdG á«eƒμëdG á«dGQó«ØdG äGQÉ«°ùdG
 ¬fCG É«fQƒØ«dÉc áj’h ºcÉM ócCG Éªc ,á«FÉHô¡c äGQÉ«°S ≈dEG
 É«fQƒØ«dÉc »a äGQÉ«°ùdG ™«ªL ¿ƒμà°S 2035 ΩÉY ∫ƒ∏ëH

 .äÉKƒ∏e …CG É¡æe å©ÑæJ ’
 á«μjôeC’Gh  á«HhQhC’Gh  á«fÉ£jôÑdG  äGQOÉÑªdG  √ò¡a
 á«é«JGôà°SGh  áeÉY  á°SÉ«°S  ò«ØæJ  »a  Ö°üJ  áMƒª£dG
 ´É`̀£`̀b  »``̀a  á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d  á«∏Ñ≤à°ùe
 áaÉc »a ô°†NC’G »YÉæ°üdG ÜÓ≤f’ÉH ΩÉ«≤dGh äÓ°UGƒªdG

.á«YÉæ°üdG ô«Zh á«YÉæ°üdG äÉYÉ£≤dG
 kAÉ£Z ôaƒJ á«ª°SôdG á«eƒμëdG äÉ°SÉ«°ùdG √òg πãªa
 äGQÉ«°ù∏d  áéàæªdG  ™fÉ°üªdGh  äÉcô°û∏d  É k«fƒfÉb  É k«°SÉ«°S
 É¡d  ôaƒàa  ,á«FÉHô¡μdG  äGQÉ«°ùdG  á°UÉîHh  ,ΩÉ`̀Y  mπμ°ûH
 äGQÉ«°ùdG »a QÉªãà°S’G óæY …OÉ°üàb’G ¿Éª°†dGh ¿ÉeC’G
 …Qƒ`̀Ø`̀MC’G  OƒbƒdÉH  πª©J  »àdG  äGQÉ«°ùdG  ø`̀Y  á∏jóÑdG
 äÉ°SÉ«°ùdG  √ò`̀g  ¿CG  Éªc  ,»©«Ñ£dG  RÉ`̀¨`̀dG  hCG  ,»£ØædG
 øjôªãà°ùªdG  á`̀aÉ`̀c  ™é°ûJ  É`` k«``dhOh  É k«ª«∏bEG  Ióªà©ªdG
 πjƒªàd  Iô«Ñc  m∫Gƒ``̀eCG  ï°V  ≈∏Y  äGQÉ«°ù∏d  ø«éàæªdGh
 ,áÄ«Ñ∏d  áKƒ∏ªdG  ô«Z  áØ«¶ædG  äGQÉ«°ùdG  ôjƒ£Jh  º`̀YOh

.áÑ°VÉædG ô«Zh IOóéàªdG ábÉ£dG QOÉ°üe ≈∏Y Ióªà©ªdGh
 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dC’G  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  â`̀æ`̀∏`̀YCG  ,∫É`̀ã`̀ª`̀dG  π«Ñ°S  ≈∏©a
 áHGôb √Qób É k̈ ∏Ñe ï°†à°S É¡fCG  G kôNDƒe äGQÉ«°ù∏d áéàæªdG
 ,á«FÉHô¡μdG  äGQÉ«°ùdG  êÉàfEGh  ôjƒ£àd  Q’hO  ¿ƒ«∏H  68
 ¢ùμdƒa  ácô°ûa  ,π«¨°ûàdG  á«JGòdG  äGQÉ«°ùdG  ≈dEG  áaÉ°VEG
 ,äGQÉ«°ù∏d  á©æ°üe  ácô°T  ôÑcCG  »`̀gh  ,á«fÉªdC’G  øLÉa
 ≈£îH á«FÉHô¡μdG  äGQÉ«°ùdG  ƒëf ¿ƒKGQÉªdG  ¥ÉÑ°S äCGóH
 çQƒ`̀f  ácô°T  ™`̀e  á≤Ø°U  äó≤Y  å«M  ,á©jô°Sh  á©°SGh
 áYÉæ°üd m™æ°üe AÉ°ûfE’ (Northvolt) ájójƒ°ùdG âdƒa
 »a  á«FÉHô¡μdG  äGQÉ«°ù∏d  Ωƒ«ã«∏dG  äÉ`̀fƒ`̀jCG  äÉ`̀jQÉ`̀£`̀H
 33  ƒëf  »FÉ¡ædG  QÉªãà°S’G  áª«b  â¨∏H  å«M  ,É«fÉªdCG

.áeOÉ≤dG äGƒæ°S ™HQC’G ∫ÓN Q’hO ¿ƒ«∏H
 ójóëàdÉH øjôëÑdGh ,¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO ∞bƒe Éªa
 »a  á«°SÉ«°ùdG  äGô««¨àdGh  ájQòédG  ä’ƒëàdG  √òg  øe
 ∫õjódGh  ø«dhRÉédG  äGQÉ«°Sh  ,áeÉY  äÓ°UGƒªdG  ∫Éée

?á°UÉN
 äGQô`̀Ñ`̀ª`̀dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ∑É`̀æ`̀¡`̀a  øjôëÑ∏d  áÑ°ùædÉH
 »a  IOóëe  äÉ°SÉ«°S  »æÑJ  Éæ«∏Y  ¢VôØJ  »àdG  πeGƒ©dGh
 »àdG  äGQÉ«°ù∏d  áÑ°ùædÉH  ójóëàdÉHh  ,äÓ°UGƒªdG  ´É£b
 ΩÉ``̀MOR’G  ƒ¡a  ∫hC’G  QôÑªdG  É``̀eCG  .É`̀æ`̀YQGƒ`̀°`̀T  »`̀a  ô«°ùJ
 á≤«°†dGh  IOhóëªdG  ÉæYQGƒ°T  »a  äGQÉ«°ù∏d  ójGõàªdG
 ΩÉY  »Øa  ,G kóL Iô«¨°üdG  øjôëÑdG  áMÉ°ùªH  áfQÉ≤e É k«Ñ°ùf
 ≈dEG õØb ºK ,ÉØdCG 545 á∏é°ùªdG äGQÉ«°ùdG OóY ¿Éc 2015
 iôNCG Iôe OGR 2017 ΩÉY »ah ,2016 ΩÉY »a ÉØdCG  653
 øe  ôãcCG  ≈`̀dEG  äGQÉ«°ùdG  â∏°Uh  Ωƒ«dGh  ,686150  ≠∏Ña
 IOÉjõdG √ògh ,%10 øe ≈∏YCG ájƒæ°S IOÉjõH …CG ,ÉØdCG 711
 Éªc  ÉæcôJ  GPEG  ∞bƒàJ  ødh  ,á«dÉY  äÉjƒà°ùªHh  Iôªà°ùe
 ,øμj  ºd  É kÄ«°T  ¿CÉ`̀ch  ,zÜQÉ`̀¨`̀dG  ≈∏Y  πÑëdG{  πãªdG  ∫ƒ≤j
 Égó°TCG  øe  ºdÉ©dG  ∫hó`̀H  áfQÉ≤e  øjôëÑdG  ó©oJ  »dÉàdÉHh

!ájQhôe áaÉãc

 á«©«Ñ£dG  ô`̀«`̀Z  Iô`̀gÉ`̀¶`̀ dG  √ò```̀gh
 ,É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀YGó`̀J ø``̀e ¢`̀SÉ`̀æ`̀ dG π``̀c …ƒ`̀à`̀μ`̀j
 ®É`̀¶`̀à`̀c’G  »`̀a  á∏ãªàªdG  ó`̀jó`̀ë`̀à`̀dÉ`̀Hh
 ´QGƒ``̀°``̀T π``̀c »``̀a º`̀«`̀≤`̀©`̀dG …Qhô```̀ª```̀dG
 øe äÉ`````̀bhC’G ™`̀«`̀ª`̀L »``̀ ah ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¢SÉædG  äÉ`̀«`̀bÓ`̀NCG  ¿EG  å«ëH  ,Ωƒ`̀«`̀ dG
 AÉ``̀æ``̀KCG º`̀¡`̀JÉ`̀aô`̀°`̀ü`̀Jh º`̀¡`̀JÉ`̀«`̀cƒ`̀∏`̀°`̀Sh
 IóM ôãcCG âëÑ°UCGh äô«¨J ób ábÉ«°ùdG
 QÉ¶àf’G ∫ƒ£d áé«àf ÉÑ°†Zh á«fÉfCGh
.ájQhôªdG ácôëdG A§Hh ,´QGƒ°ûdG »a
 §≤a  Ió`̀MGh  »g  ΩÉ``̀MOR’G  Ió°ûa
 »àdG  äÉ`̀°`̀SÉ`̀μ`̀©`̀f’Gh äÉ`̀«`̀YGó`̀à`̀dG  ø`̀e
 ºXÉ©àªdG  OÉ```̀jOR’G  Iô`̀gÉ`̀X  ø`̀Y  èàæJ
 ¢SÉædG  ≈∏Y  ICÉWh  Égó°TCG  øe  »gh  ,äGQÉ«°ùdG  OGó`̀YCG  »a
 øe  áYÉ°S  πc  º¡eÉeCG  É¡fhógÉ°ûj  º¡fC’
 mπμ°ûH  É¡æe  ¿ƒ`̀fÉ`̀©`̀jh  á`̀∏`̀«`̀∏`̀dGh  Ωƒ`̀«`̀dG
 ’CG  Öéj ¬°ùØf  âbƒdG  »a øμdh .ô°TÉÑe
 OGóYCG  ´ÉØJQG  äGOhOôe ∫õàîfh ô°üëf
 …QhôªdG  ΩÉMOR’G  á«°†b »a äGQÉ«°ùdG
 ,Ωƒj  πc  »a  ÉæeÉeCG  ÉgGôf  »àdG  áªdDƒªdG  çOGƒëdGh  §≤a
 Éæ«∏Y G kô«KCÉJ π≤J ’ áÑ©°ûàeh Iô«ãc iôNCG äÉ«YGóJ ∑Éæ¡a
 ÉfOÓH  »a  ábÉ£dG  øeCGh  Éæà«ªæJh  ÉæàÄ«Hh  Éæàë°U  ≈∏Yh

.ΩÉMOR’G øe
 ´ÉØJQG  »a  πãªàªdG  »ë°üdG  »Ä«ÑdG  ÖfÉédG  ∑Éæ¡a
 711  øe  ôãcCG  ΩOGƒ``Y  øe  å©ÑæJ  »àdG  äÉKƒ∏ªdG  áÑ°ùf
 »a  É k°†jCG  πãªàJ  äGQÉ«°ùdG  á∏μ°ûe  ¿CG  Éªc  ,IQÉ«°S  ∞`̀dCG
 »àdG  áÑ∏°üdGh  á∏FÉ°ùdG  äÉØ∏îªdG  ø`̀e  ¿É``æ``WC’G  ±’BG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,äGQÉ«°ù∏d  ájQhódG  áfÉ«°üdG  øe  É k«eƒj  èàæJ
 ÉgôªY  »¡àæj  ¿CG  ó©H  É¡°ùØf  áªjó≤dG  äGQÉ«°ùdG  äÉØ∏îe
 G kô«Ñc  É kjóëJ  πμ°ûJ  äÉØ∏îªdG  √ò`̀g  πμa  ,»`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G
 ø«à«MÉædG øe áª«∏°S IQGOEG ≈dEG áLÉëHh ,É¡æY ø«dhDƒ°ùª∏d

.á«ë°üdGh á«Ä«ÑdG
 É kÄÑY  πãªJ  äGQÉ«°ùdG  »a  OÉ`̀jOR’G  IôgÉX  ¿EÉ`̀a  ∂dòc
 äÉ¡édG  á°UÉîHh  ,øjôëÑdG  »a  ábÉ£dG  ø`̀eCG  ≈∏Y  G kô«Ñc
 øe  äGQÉ«°ùdG  Oƒ`̀bh  ô«aƒJh  §ØædG  ôjôμJ  øY  á«æ©ªdG
 »àdG  ádƒ¡ªdG  OGóYC’G  √ò¡d  »eƒj  mπμ°ûH  ∫õjOh  ø«dhRÉL
 Ö°VÉædGh OóéàªdG  ô«Z Qó°üªdG  Gòg âbƒdG  ™e ±õæà°ùJ

.äGQÉ«°ùdG Oƒbƒd ójóëàdÉHh ábÉ£∏d
 …ƒàëj  áeƒμëdG  πªY  èeÉfôH  ¿EÉa  ôcòdÉH  ôjóédGh
 ,ábÉ£dG  øeCÉH  á≤∏©àªdG  ÖfGƒédG  √òg  ∫hÉæàJ  OƒæH  ≈∏Y
 ∫Éée{  »Øa  ,á∏jóÑdG  ábÉ£dG  QOÉ°üªH  á°UÉîdG  ájÉæ©dG  ™e
 ájÉªëdG º«¶æJ ≈∏Y πª©dG ºàj ,OQGƒªdG ΩGóîà°SGh áÄ«ÑdG
 ó«°TôJh  ΩGóîà°SG  IAÉØc  ø«°ùëJh  ,á«Ä«ÑdG  áeGóà°S’Gh
 ΩGóîà°SGh  êÉàfEG  ™«é°ûJh  ,ábÉ£dGh  OQGƒªdG  ∑Ó¡à°SG

.zÉ¡«a QÉªãà°S’Gh IOóéàªdG ábÉ£dG
 ,èeGôH ¢ù«d á≤«≤ëdG »a ƒg ,áeƒμëdG èeÉfôH øμdh
 áeƒμëdG èeÉfôH Ωó≤ oj  Óa ,áeÉY äÉ°SÉ«°S øY IQÉÑY ƒ¡a
 √òg  ò«ØæJ  π`̀LCG  øe  Égòîàà°S  »àdG  á«∏ª©dG  äGƒ£îdG
 á«fÉeõdG  OhóëdG  Ωó≤j  ’h ,™bGƒdG  ¢VQCG  ≈∏Y äÉ°SÉ«°ùdG
 ádhDƒ°ùªdG  á¡édG  áaô©e  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,√ò«Øæàd  á«fÉμªdGh
 á©HÉàe  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ≈àM  IóM  ≈∏Y  èeÉfôH  πc  ò«ØæJ  øY
 ,äÓ°UGƒªdG  ∫Éée  »a  ∂dòdh  ,á¡édG  √ò¡d  áÑ°SÉëeh
 G kOÉæà°SG  á«dÉàdG  äGQƒ°üàdG  Ωó`̀boCG  ,äGQÉ«°ùdG  ójóëàdÉHh
 Éªc ,á«dhódG  äÉ¡LƒàdGh áeƒμëdG èeGôHh äÉ°SÉ«°S ≈dEG

:»∏j
 »a  ´ƒ`̀æ`̀à`̀dG{  á°SÉ«°ùH  πª©dG  áeƒμëdG  ≈∏Y  :k’hCG
 QOÉ°üe  ≈∏Y  Év«∏c  óªà©J  Óa  ,zäGQÉ«°ù∏d  OƒbƒdG  QOÉ°üe
 áÄ«Ñ∏d  á`̀Kƒ`̀∏`̀ª`̀dGh IOó`̀é`̀à`̀ª`̀dG  ô`̀«`̀Z  á``jQƒ``Ø``MC’G  á`̀bÉ`̀£`̀dG
 ∫ÉNOEG  ≈dEG  ¿B’G  øe  ≈©°ùJ  ÉªfEGh  ,∫õjódGh  ø«dhRÉédÉc
 á«FÉHô¡μdG ábÉ£dG πãe ,áØ«¶ædGh IOóéàªdG ábÉ£dG QOÉ°üe
 ´É£≤dG  õ«ØëJh  ™«é°ûJ  …CG  ,äGQÉ«°ùdG  π«¨°ûàd  Égô«Zh
 ô«aƒJh  ,á«FÉHô¡μdG  äGQÉ«°ùdG  OGô«à°SG  ≈∏Y  ¢UÉîdG
 øë°T  äÉ£ëe  á°UÉîHh  ,É¡d  á`̀eRÓ`̀dG  á«àëàdG  á«æÑdG

.AÉHô¡μdÉH IQÉ«°ùdG
 á«ªæàdG ≥«≤ëJ äGô°TDƒe ójóëJ áeƒμëdG ≈∏Y :É k«fÉK
 ¢SÉ«bh  º««≤J  πLCG  øe  äÓ°UGƒªdG  ´É£b  »a  áeGóà°ùªdG
 …ƒæ°ùdG  ô«¨àdG  É¡æe  ,èeÉfôÑdG  Gòg  á«∏YÉah  ìÉéf  ióe
 äÉKƒ∏ªdG  áÑ°ùf  É¡æeh  ,äGQÉ«°ùdG  Oƒ`̀bh  ∑Ó¡à°SG  »`̀a
 ô«¨àdÉH  á≤∏©àªdG  á°UÉîHh  ,´É£≤dG  Gòg  øe  ≥∏£æJ  »àdG

 .¿ƒHôμdG ó«°ùcCG »fÉK RÉZ πãe »NÉæªdG
bncftpw@batelco.com.bh

:ÉfhQƒc ó©H Ée ºdÉY

 Pƒ``ØædG  Ö``«JôJ  IOÉ``YEGh  ø``eC’G  Ωƒ``¡Øe  ô``«¨J  ø``«H  É``e

º∏©dG ø«H ÉfhQƒc ìÉ≤d
!á°SÉ«°ùdGh IQÉéàdGh

ó«°TQ ájRƒa

 øμdh  ,Iô«ãc  í`̀FGƒ`̀Lh  á`̀Ä`̀HhCG  ájô°ûÑdG  ≈∏Y  ä qô`̀e  }
 ≈∏Y  ΩÉ©dG  ¥Ó``̀ZE’Gh  ¢Vƒª¨dG  Iô`̀FGO  áëFÉL  …CG  πNóJ  ºd
 ’  »àdG  ,IôFGódG  ∂∏J  zÉfhQƒc{  áëFÉL  â∏NO  Éª∏ãe  ,¢SÉædG
 äÉHÉLEG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¿hO øe á≤∏©e Iô«ãμdG É¡à∏Ä°SCG ∫GõJ
 ¿Éc  ¿EGh  ,¢Shô«ØdG  Gòg  Qó°üe  á∏Ä°SC’G  ∂∏J  ∫hCGh  ,á«aÉ°T
 ÜôM{  øe  G kAõL  ¿Éc  ¿EG  á∏Ä°SC’G  »fÉKh  !É k©æ°üe  hCG  É k«©«ÑW
 äÉLƒe  É¡Ñ≤©à°S  É`̀ª`̀fEGh  ,É k©jô°S  »¡àæJ  ’  ób  zá«Lƒdƒ«H
 ∫GDƒ°ùdGh  !IQƒ£N  ôãcCG  iô`̀NCG  äÉ°Shô«a  ÉªHQh  ,iô``NCG
 √òg âfÉc ¿EG  ƒg É k°†jCG  ∑ƒμ°ûdG  IôFGO  »a ™≤j  …òdG  ådÉãdG
 ,¬∏c  ºdÉ©dG  ≈∏Y  äCGôW  »àdG  Iô«ÑμdG  äGô«¨àªdÉHh  áëFÉédG
 ádÉM øe É n«LƒdƒæμJh É kjOÉ°üàbG ºdÉ©dG π≤æd É kHƒ∏£e G kôeCG ¿Éc
 á«fhôàμdE’G  á∏ª©dGh  ä’B’G  ≈∏Y  óªà©J  ,iô``NCG  ádÉM  ≈`̀dEG
 ∫hódG  ¬d  â°Vô©J  Ée  πc  ó©H  Égô«Zh  »YÉæ£°U’G  AÉcòdGh
 øe  zÉ`̀fhQƒ`̀c{  ó°V  IòîàªdG  (á«FÉbƒdG  äGAGô``̀LE’G)  ÖÑ°ùH
 ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G äÉjƒà°ùªdG  πc ≈∏Yh áMOÉa ôFÉ°ùN
 πc  É¡à°TÉY  »àdG  á«°ùØædG  QÉ`̀KB’G  ≈`̀dEG  k’ƒ°Uh  ,á«MÉ«°ùdGh
 ∑Éæg  ™bGƒdG  »`̀ah  !äGAGô```LE’G  ∂∏àd  áé«àf  ºdÉ©dG  Üƒ©°T
 áªàY  ø`̀e  ójõJ  É`̀¡`̀fC’  É¡MôW  O qƒ``f  ’  iô``̀NCG  Iô«ãc  á∏Ä°SCG

!∫ƒ∏ëdG ºjó≤J øe ôãcCG ∑ƒμ°ûdG
 ¬dÉ≤àfGh ,√óMh ¢Shô«ØdG  Qó°üe π£j ºd  ¢Vƒª¨dG  ¿EG
 ƒg  ÉªfEGh  ,záëFÉédG  áÑJôe{  ≈`̀dEG  »ªdÉ©dG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y
 ¬ª«ª©J  ºà«°S  …òdG  zìÉ≤∏dG{h  êÓ©dG  Ö«dÉ°SCG  Ωƒ«dG  ∫ƒ£j
 »a k’É©a ¿ƒμ«°S ¬fCG ≈∏Y ó«cCÉàdG ¿hO øe ,É k°†jCG ºdÉ©dG ≈∏Y

!áëFÉédG ≈∏Y AÉ°†≤dG
 ,(É kæeBG)  ¿ƒμj  ¿CG  ø«Hh (k’É©a)  ìÉ≤∏dG  ¿ƒμj  ¿CG  ø«H  }
 ,É¡©£b øe º¡°ùØfCG AÉª∏©dG øμªàj ºd ,á∏°UÉa áaÉ°ùe ∑Éæg ¿EÉa
 πc  ¿C’  !»©£b  πμ°ûHh  ÉgòNCÉj  øe  áeÓ°S  ≈∏Y  ó«cCÉàdGh
 ºd  ,É¡LÉàfEG  ≈∏Y  â∏ªY  »àdG  ∫hó`̀dG  ∞∏àîe  øeh  äÉMÉ≤∏dG
 ,ójóL ¢Shô«Ød ìÉ≤d êÉàfE’ IOÉà©ªdG á«æeõdG IóªdG ±ƒà°ùJ
 ¿ƒμj  ó`̀b  !IOÉ``̀Y  äGƒæ°S  Ió`̀Y  ≈`̀ dEG  π°üJ  »àdG  Ió`̀ª`̀dG  »`̀gh
 á`̀ jhOC’Gh  äÉMÉ≤∏dG  øe  √ô«¨c  É kªàM  ¬æμdh  k’É©a  zìÉ≤∏dG{
 ìÉ≤∏d  QÉ`̀KB’G  ∂∏J  á≤«≤M  »g  Ée  É`̀eCG  (á«ÑfÉL  G kQÉ``KBG)  ∑ôà«°S
 ô¡¶àd  É¡bô¨à°ùà°S  »àdG  IóªdG  »g  Éeh  ,óéà°ùªdG  ÉfhQƒc

!¿B’G ≈àM ócDƒe ô«Z ôeCG ôNB’G ƒ¡a ,ó°ùédG ≈∏Y
 ¿ƒ°üàîeh AÉª∏Y ÉgQÉKCG áØ∏àîe ±hÉîe É k°†jCG ∑Éæg }
 ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  á≤«≤M  ¿É«Ñàd  zÉ«ªdÉY  É kØdÉëJ{  Gƒ∏μ°T
 πªëj  ìÉ≤∏dG  ¿Éc  ¿EGh  äÉeÉ¡J’G  ¬«LƒJh  ìÉ≤∏dG  á≤«≤Mh

 ,G kójóëJ ôeC’G Gòg ∫ƒM ô«KCG Éeh ,(»æ«édG πjó©àdG) á«fÉμeEG
!∑ƒμ°Th ±hÉîeh á∏Ä°SCG øe

 ≈àM áHQÉ°†àe zá«ª∏©dG äÉëjô°üàdG{ ¿EÉa ™bGƒdG »ah
 iôNC’G ÉgGóMEG ¢†bÉæJh áØ∏àîe ÉgQhóH ôjQÉ≤àdGh ,á¶ë∏dG

!z∞jƒîàdGh áfCÉª£dG{ ø«H
 ?(ÉjQÉ«àNG ΩCG  ÉjQÉÑLEG) ìÉ≤∏dG ¿ƒμ«°S πg πãe á∏Ä°SCGh
 ¢üîj ÉªH ÉgPÉîJG ºà«°S »àdG ,á«dhódG äGAGôLE’G ¿CG í°TôJ
 ΩÉY  πμ°ûH  »YÉªàL’G  óLGƒàdGh  πª©dGh  ácôëdGh  ôØ°ùdG

!É kjQÉÑLEG ¬∏©éà°S
 ,ìÉ≤∏dÉH  (¿ƒ∏FÉØàe)  ∑Éægh  (¿ƒμμ°ûàe)  ∑Éæg  Éª«ah
 ≈∏Y  πFÉ°SQh  äGôªJDƒeh  äGôgÉ¶Jh  êÉéàMG  äÉcôM  ¿EÉa
 ,iôNCG  Écƒμ°Th  á∏Ä°SCG  ô«ãJ  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh
 ìÉ≤∏dG ÉeEG :ƒg ô«Ñc ¥RCÉe ΩÉeCG É¡fCÉch É¡°ùØf ájô°ûÑdG óéàd
 IÉ«ëdG ÉeEGh ájôëdG ÉeEGh !»YÉªàL’Gh »ë°üdG ôéëdG ÉeEGh

!áë°üdGh
 ,É¡∏c á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dGh ¬`̀∏`̀c  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ¢`̀ü`̀î`̀J  á`̀dÉ`̀M ΩÉ```̀ eCG  }
 √DhÉ`̀Ñ`̀WCGh  √DhÉ`̀ª`̀∏`̀Y  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  ó qMƒàj  ¿CG  ¢VôàØªdG  ø`̀e  ¿É`̀c
 AÉ`̀«`̀MC’G  AÉª∏Yh  äÉ°Shô«ØdG  AÉª∏Y  ø`̀e  ,√ƒ«°UÉ°üàNGh
 øeBGh  ∫É©a)  ìÉ≤d  OÉéjE’  ,áÄHhC’G  çÉëHCG  õcGôeh  á≤«bódG
 ¬Ñ°ûj Ée ƒg çóëj …òdG øμdh ,ájô°ûÑdG PÉ≤fE’ (¬H ¥ƒKƒeh
 ádhO πc èjhôJ »a ¢ùaÉæàdGh (»°SÉ«°ùdGh …QÉéàdG ¥ÉÑ°ùdG)
 ìÉ≤∏dG êÉàfEG »a á«dhódG IOÉjôdG äÉÑKEG hCG ,¬àéàfCG …òdG ìÉ≤∏d
 ,äGQÉ«∏ªdG  äÉÄe  ≈`̀dEG  ¬©«H  ìÉ`̀HQCG  π°üàd  ÉjQÉéJ  ¬ª«ª©Jh
 É«°ShQh ÉμjôeCGh ø«°üdG ø«H Ée ìÉ≤∏dG êÉàfEG Qó°üe O qó©àjh
 äÉÑKEG ÖfÉL ≈dEG ÉæfCÉch ,Égô«Zh É°ùfôah É«fÉªdCGh Gôà∏éfEGh
 ™«ÑdG)  á«≤Ñ°SCG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ¥ÉÑ°S  ΩÉ``̀eCG  øëf  ,IOÉ`̀jô`̀dG
 ,iôNCGh ádhO ø«H (ìÉ≤∏dG ¢ù««°ùJ) »a ∫ƒNódGh (…QÉéàdG
 »ë°U  ô£N  á¡LGƒe  »`̀a  Éæ∏b  Éªc  É¡∏c  ájô°ûÑdG  ¿CG  º`̀ZQ
 êÉàëj  ∂dP  πch  ,»°ùØfh  »YÉªàLGh  »MÉ«°Sh  …OÉ°üàbGh
 ¢ùaÉæàdG) øY G kó«©H ºdÉ©dG »a (á«ª∏©dG Oƒ¡édG ó«MƒJ) ≈dEG
 !∫hódG ø«H (»°SÉ«°ùdG ¢ùaÉæàdG) hCG äÉcô°ûdG ø«H (…QÉéàdG
 É¡∏c  ájô°ûÑdGh  ,ó`̀MGh  Öcôe  »a  ™«ªédG  ¿CG  ƒg  ¢SÉ°SC’Éa
 iƒà°ùªdG  ≈∏Yh  ,(áæ«°UQ  á«ª∏Y  äGó`̀«`̀cCÉ`̀J)  ≈``dEG  êÉàëJ
 äÉMÉ≤∏dG  ´GƒfCG  ∫ƒM IQÉãªdG  ∑ƒμ°ûdG  É¡H  ¢†MóJ  »ªdÉ©dG
 ®ÉØëdG  á«ªgCGh  É¡«a  ¿É``eC’G  ®ƒ¶M  º``gC’Gh  ,É¡JÉÑ«côJh
 á∏Ä°SC’G ≈≤Ñà°S ∂dP ¿hO øe .!É¡∏c ºdÉ©dG Üƒ©°T áë°U ≈∏Y

!Ée Éeƒj á∏eÉc á≤«≤ëdG qí°†àJ ≈àM IQÉãe

!?¬```é```à```J ø`````````jCG ≈`````````dEG ..¢````̀ ù````̀ fƒ````̀ J

 É``̀fhQƒ``̀c  á`̀ë`̀ FÉ`̀L  -  ∫Gõ````̀J  ’h –  â``̀fÉ``̀c
 »a  å`̀ë`̀Ñ`̀dGh  ô`̀μ`̀Ø`̀dG  õ`̀cGô`̀e  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG  Ö£≤à°ùJ
 ∂dP  á«gÉe  »`̀a  åëÑ∏d  ¢ù«d  á`̀aÉ`̀c  º`̀dÉ`̀©`̀dG  ∫hO
 •ƒæe  ô`̀eC’G  ∂dP  ¿CG  PEG  √QÉ°ûàfG  á«Ø«ch  AÉHƒdG
 πeÉ©ªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á°üàî oªdG ádhódG Iõ¡LCÉH
 ,É k̈ dÉH  É keÉªàgG  á«°†≤dG  ∂∏J  »dƒJ  »àdG  á«ª∏©dG
 ≥aGƒJ  É`̀e  ¢ùμY  ó`̀b  ôμØdG  õ`̀cGô`̀e  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG  øμd
 ,zÉ`̀fQƒ`̀c ó`̀©`̀H  É`̀e º`̀ dÉ`̀Y{ ƒ``̀gh ¿ƒ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG  ¬«∏Y
 É¡«dEG  ¢ü∏N  »àdG  á«é«JGôà°S’G  áé«àædG  ƒgh
 …ò`̀dG  ådÉãdG  äÉ`̀°`̀SGQO  ióàæe  »`̀a  ¿ƒcQÉ°ûªdG
 õcGôªdG  QhO{  ¿GƒæY  âëJ  »°VÉªdG  ô¡°ûdG  ó≤Y
 áHQÉëe :á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  º``̀YO »`̀a  á`̀jô`̀μ`̀Ø`̀dG
 áeRC’G  ¿CG  í«ë°U  ,zÉ¡JÉ«YGóJh  ÉfhQƒc  áëFÉL
 QƒeC’G Éæ©°Vh Ée GPEG ¬fCG ’EG ó©H É¡dƒ°üa ¬àæJ ºd
 ¢û«©f  ÉæfCG  ∫ƒ≤dG  øμª«a  í«ë°üdG  É¡bÉ«°S  »a
 ºK  áeó°üdÉH  CGóÑJ  áeRC’Éa  ,º∏bCÉàdG  á∏Môe  ¿B’G
 G kQÉ°ùëfG  äó¡°T  ∫hódG  ¢†©H  ,º∏bCÉàdÉa  ™LGôàdG
 ä’É`̀M IOÉ````jRh äÉ``HÉ``°``UE’G Oó``̀Y »`̀a É`̀ kXƒ`̀ë`̀∏`̀e
 ∂∏J IóM ¢û«©j ∫Gõj ’ ôNB’G ¢†©ÑdGh »aÉ©àdG
 äÉæÑd  É k©e πμ°ûJ ∂∏Jh ∫hódG √òg øμdh ,áeRC’G
 áeRCG §b ºdÉ©dG ¬LGƒj ºd ôNBG ≈æ©ªH ,óMGh ºdÉ©d
 ¢ùμ©æj ºd øμdh πÑb øe ƒëædG Gòg ≈∏Y ácôà°ûe
 ÉªH  IQhô°†dÉH  »dhódG  ¿hÉ©àdG  ≈∏Y  ô`̀eC’G  ∂dP
 ±ƒ°S  É¡°†bÉæJh  ídÉ°üªdG  ¢VQÉ©J  ¿CG  »æ©j
 ∂dP  ô«ãjh  ,øgGôdG  »ªdÉ©dG  ó¡°ûªdG  áª°S  π¶j
 »àdG  ≥FÉ≤ëdG  »g  Ée  :∫hC’G  ø«ª¡e  ø«dDhÉ°ùJ
 Iƒ≤d  áÑ°ùædÉH  É¡d  áØ°TÉc  É`̀fhQƒ`̀c  á``̀eRCG  âfÉc
 ≈∏Y ≥FÉ≤ëdG  ∂∏J  ô«KCÉJ  ƒg Ée  :»fÉãdGh  ?∫hódG
 áeƒ¶æe iôMC’ÉHh √ô°SCÉH »ªdÉ©dG ΩÉ¶ædG πªée

?á«dhódG äÉbÓ©dG
 ójóëJ  øμªj  ∫hC’G  ∫DhÉ°ùàdG  øY  áHÉLEÓdh
 áØ°TÉc  ÉfhQƒc  áeRCG  øμJ  ºd  :É¡dhCG  QƒeCG  á°ùªN
 ø``̀eC’G  π`̀ã`̀e  Ö°ùëa  ø`̀eCÓ`̀ d  Ió`̀jó`̀L  ø«eÉ°†ªd
 ≥«≤ëJ á«Ø«c »a πH »Ä«ÑdGh »ë°üdGh »FGò¨dG
 óªà©J  »àdG  ∫hó∏d  áÑ°ùædÉH  á°UÉNh  ,øeC’G  ∂dP
 É¡JÉLÉ«àMG ø«eCÉàd äGOQGƒdG ≈∏Y »°SÉ°SCG πμ°ûH
 ¢ü°üîJ  ø`̀μ`̀J  º`̀ d  »`̀à`̀dG  ∫hó```̀dG  hCG  ,á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG
 øª°V  »ë°üdG  ´É£≤∏d  á∏«Ä°V  äÉ«fGõ«e  iƒ°S
 ôÑà©J  âfÉc  »àdG  ∂∏J  hCG  ,ájƒæ°ùdG  É¡JÉfRGƒe

 :É¡«fÉKh ,É¡JÉjƒdhCG ≈fOCG »a áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØëdG
 ájô°ûÑdGh ájOÉªdG É¡JÉfÉμeEG â¨∏H Éª¡e ∫hódG ¿CG
 ó«H  á`̀eRC’G  ´ƒbh  ¿hO  ∫ƒëJ  ¿CG  É¡fÉμeEÉH  ¢ù«d
 IQGOEÉ`̀ H  á«æ©e  äÉ°ù°SDƒe  É¡jód  »àdG  ∫hó`̀ dG  ¿CG
 »°ù°SDƒe  AGOCG  ≈∏Y  G kOÉªàYG  §≤a  ¢ù«d  äÉ`̀eRC’G
 ∫ƒM á«°VGôàaG äÉæjôªJ AGôLEG  ∫ÓN øe ÉªfEGh
 º«ª°üJ á«fÉμeEG øe ∂dP ¬«æ©j ÉªH á©bƒàe äÉeRCG
 É¡fEÉa  Ö`̀jQó`̀à`̀ dGh  á«aGô°ûà°SG  äÉ`̀gƒ`̀jQÉ`̀æ`̀«`̀°`̀S
 ôWÉîeh QÉKBG øe óëdG ≈∏Y IQó≤dG É¡jód ¿ƒμ«°S
 ÉfhQƒc  á`̀eRCG  âë°VhCG  :É¡ãdÉKh  ,äÉ``̀eRC’G  ∂∏J
 É¡JÉ°ù°SDƒªH  á``dhó``dG  ¬`̀H  ¢†¡æJ  …ò``̀ dG  Qhó```̀dG
 øeC’ÉH  §ÑJôJ  »àdG  ∂∏J  á°UÉNh  äÉ`̀eRC’G  ¿É`̀HEG
 QhódG  ∂dP  πeÉμJ  Ö∏£àJ  »àdGh  ∫hó∏d  »eƒ≤dG
 AGƒ°S  »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe  QGhOCG  ™`̀e
 ¬«æ©j  É`̀ª`̀H  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  hCG  á«Yƒ£àdG  ∫É``̀ª``̀YC’G
 ™bGƒd  É k«≤«≤M  G kQÉÑàNG  ó©J  äÉ`̀eRC’G  ¿CG  øe  ∂dP
 ôNBG  ≈æ©ªH  ,∫hó`̀dG  π`̀NGO  »©ªàéªdG  øeÉ°†àdG
 IójóL  äÉbÓ©d  â°ù°SCG  ó`̀b  É`̀fhQƒ`̀c  á``̀eRCG  ¿EÉ`̀ a
 â°ùd  »æfCG  ™e :É¡©HGQh ,É¡«æWGƒeh ∫hódG  ø«H
 ádÉM QGôªà°SG øμdh IôeGDƒªdG ájô¶f QÉ°üfCG øe
 ¬JCÉ°ûf á«Ø«ch AÉHƒdG ∂dP á©«ÑW ∫ƒM ¢Vƒª¨dG
 ÜhôëdG  ôWÉîe  ∫ƒM  QGò``fE’G  ¢SGôLCG  ´ôb  ób
 ôÑcC’G  ô£îdG  »`̀jCGô`̀H  ó©J  »`̀à`̀dGh  á«Lƒdƒ«ÑdG
 ¢üNôd kÓÑ≤à°ùe ºdÉ©dG  ∫hO ¬LGƒj ±ƒ°S …òdG
 äóLhCG  :É¡°ùeÉNh  ,ÉgôFÉ°ùN  áMGóah  É¡àØ∏μJ
 IQGOEG{ ¬fƒª°†eh ºdÉ©dG ∫hO πμd É kjóëJ ÉfhQƒc
 âHÉ°UCG  »àdG  Oƒ`̀cô`̀dG  ádÉM  πX  »Øa  ,zOQGƒ`̀ª`̀dG
 …óëàdG  ¿EÉa  ∫hódG  »a  ájƒ«ëdG  äÉYÉ£≤dG  áaÉc
 á«Ñ∏àd ádhódG OQGƒe IQGOEG á«Ø«c »a πãªàj ôÑcC’G

.É¡«æWGƒªd á«°û«©ªdG äÉLÉ«àM’G
 á≤«≤ëdG ¿EÉa á≤HÉ°ùdG äÉjóëàdG á«ªgCG ™eh
 πμ°ûJ  á©ªàée ∫hódG  ¿CG  »g É¡«a  ∫GóL ’ »àdG
 ød  ∫hó`̀dG  Iƒb  ¿EÉa  ôNBG  ≈æ©ªH  ,á«dhO  áeƒ¶æe
 ¢ùªîdG •É≤ædG øª°V ¬eó≤J ¿CG  øμªj ÉªH ¢SÉ≤J
 iôNCG á«dhO ôWCG øª°V πH Ö°ùëa É¡«dEG  QÉ°ûªdG
 á`̀eRCG  ¿CG  :≈``̀dhC’G  •É≤f  ¢ùªN  »a  ∂`̀dP  πãªàjh
 ¿C’  »ªdÉ©dG  ΩÉ¶ædG  π«μ°ûJ  ó«©J  ø`̀d  É`̀fhQƒ`̀c
 äGQó≤dG  É¡æe  IójóY  Qƒ`̀eCÉ`̀H  §ÑJôe  ô``eC’G  ∂`̀dP
 ,Égô«Zh  áªYÉædGh  áÑ∏°üdG  Iƒ≤dGh  ájOÉ°üàb’G

 ≈∏Y  Ωƒªëe  »`̀ dhO  ¢ùaÉæJ  Qƒ¡X  π`̀X  »`̀a  øμd
 äGô°TDƒe  Qƒ¡Xh AÉHƒdG  ∂dòd  ìÉ≤d  êÉàfEG  áYô°S
 ôeCG  ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  iôÑc  á«dhO  äÉcô°ûd  á«dhCG
 øe ºàj ójóL QÉ«©e IQƒ∏H »a º¡°ùj ¿CG ¬fCÉ°T øe
 áaô©ªdG  ƒgh  ºdÉ©dG  ∫hO  Ö«JôJ  ∞«æ°üJ  ¬dÓN
 •ÉÑJQG øe ∂dP ¬«æ©j ÉªH á«LƒdƒæμàdGh á«ª∏©dG
 :á«fÉãdGh  ,∑GP  hCG  πàμàdG  Gò¡H  á«eÉædG  ∫hó``dG
 »YÉªédG  πª©dG  π«©ØJ  ó«©J  ÉªHQ  áeRC’G  ∂∏J  ¿CG
 øe  AGƒ°S  á«ªeC’G  äÉª¶æªdG  ∫ÓN  øe  »dhódG
 É k«ãëH É kYhô°ûe â≤∏WCG »àdG IóëàªdG ºeC’G ∫ÓN
 AÉHƒd  ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G  QÉ``̀KB’G  º««≤àd
 É¡æ«H  ø`̀e  ºdÉ©dG  »`̀a  á``dhO  117  πª°T  É`̀fhQƒ`̀c
 »àdG á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe hCG ,øjôëÑdG áμ∏ªe
 áÄHhC’G ™e πeÉ©à∏d á«æa äÉfÉμeEGh äGôÑN É¡jód
 øe  øeÉ°†àdG  áHôéàd  áª¶æªdG  ¥Ó`̀WEG  ∂dP  øeh
 hCG  ,áëFÉédÉH  á∏°U  äGP  çƒ`̀ë`̀H  AGô```̀LEG  π``̀LCG
 âKóëà°SG  »àdG  øjô°û©dG  áYƒªée  ∫Ó`̀N  ø`̀e
 á«ãëÑdG  É`̀¡`̀Jó`̀æ`̀LCG  ≈`̀∏`̀Y  G kó``jó``L  É k«ãëH  k’É`̀é`̀e
 ô«KCÉJ  :áãdÉãdGh  ,äÉ``eRC’G  IQGOEG  ∫ƒM  kÓÑ≤à°ùe
 ,É«LƒdƒæμàdG  π≤f  á«°†b  ≈∏Y  É`̀fhQƒ`̀c  á``̀eRCG

 ójóédG  ô`̀eC’É`̀H  â°ù«d  á«°†≤dG  ∂∏J  ¿CG  í«ë°U
 ∫ÉéªdÉH  É kWÉÑJQG  øμdh  äô«KCG  ÉªdÉ£d  É¡fCG  å«M
 âfÉc  »àdGh  ÉfhQƒc  ¿CG  ’EG  ,âëÑdG  …ôμ°ù©dG
 ádhO  πμd  á«LƒdƒæμàdG  Iƒ≤∏d  É k«≤«≤M  G kQÉÑàNG
 êÉàfEG ∫ƒM G kOóée »dhO ¢ùaÉæJ ≈dEG …ODƒJ ±ƒ°S
 ≈∏Y ∂dP ¢SÉμ©fGh ÉgQÉμàMG πÑ°Sh É«LƒdƒæμàdG
 πH  iôÑμdG  ∫hó`̀dG  ø«H  äÉbÓ©dG  ≈∏Y  §≤a  ¢ù«d
 §ÑJôj Ée á°UÉNh á«eÉædG ∫hódGh ∫hódG ∂∏J ø«H
 íæªdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  á«ãëÑdG  äÉ`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  ádCÉ°ùªH
 áª°ùdG  âfÉc  GPEG  :á`̀©`̀HGô`̀dGh  ,Égô«Zh  á«ª∏©dG
 »g øgGôdG  âbƒdG  »a  á«ª«∏bE’G  äÉeRCÓd  áeÉ©dG
 »àdG  É`̀fhQƒ`̀c  äÉ«YGóJ  ¿EÉ`̀a  á«dhódG  äÓNóàdG
 ±ƒ°S  á∏«∏≤dÉH  â°ù«d  äGƒæ°ùd  ôªà°ùJ  ±ƒ°S
 äÉYÉªédG  ¿CG  á°UÉNh  äÓNóàdG  ∂∏J  øe  Rõ©J
 »àdG ∫hódG »a É¡d G kPÓe óéJ Ée É kªFGO á«HÉgQE’G
 ,É¡æe ájOÉ°üàb’G á°UÉNh á∏FÉg äÉjóëJ ¬LGƒJ
 »`̀dhO  ¿hÉ`̀©`̀J  Oƒ``Lh  Ωó`̀Y  π`̀X  »`̀a  :á°ùeÉîdGh
 Qhó°U ôã©J ∫ÓN øe AGƒ°S AÉHƒdG ∂dP á¡LGƒªd
 äGQOÉÑª∏d ±Éc ºYO OƒLh ΩóY hCG á«ªeCG äGQGôb
 äOÉ`̀YCG  ób  É`̀fhQƒ`̀c  ¿EÉ`̀a  ¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  »a  á«ªeC’G
 »dhódG »YÉªédG πª©dG äÉ«dBG ∫ƒM G kOóée ∫óédG
 ƒëf ≈∏Y äÉeRC’G  ∫ÓNh É keƒªY É¡∏«©ØJ πÑ°Sh

.¢UÉN
 πªëJ  É keƒªY  äÉ``̀eRC’G  ¿CG  ∫ƒ≤dG  πªéeh
 kÓÑ≤à°ùe AGOC’G ôjƒ£àd IOÉØà°S’Gh º∏©à∏d É k°Uôa
 πμc  »dhódG  ™ªàéªdG  hCG  ádhó∏d  áÑ°ùædÉH  AGƒ°S
 ádhO πc ¬«dƒJ Ée ióªH §ÑJôj ôeC’G ∂dP ¿CG  ’EG
 á«aGô°ûà°S’G  äÉ°SGQódGh  πÑ≤à°ùªdG  äÉ°SGQód
 ábƒÑ°ùe  ô«Z  äÉ``̀eRCG  ™e  πeÉ©àdG  »a  É¡à«ªgC’
 øe  âÑ∏£J »`̀à`̀dG  É``̀fhQƒ``̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L  QGô```Z  ≈`̀∏`̀Y
 ¿BG  »a á«dhOh á«æWh äGQÉ°ùe »a πª©dG  ∫hódG
 IÉ«ëdG  »MGƒf áaÉμH §≤a ¢ù«d  É¡WÉÑJQ’ óMGh
 øeÉμe ìƒ°VƒHh äOóM »àdG  É¡JÉ©ÑJ  »a  ÉªfEGh
 ¬Ñ∏£àj ÉªH ºdÉ©dG ∫hO áaÉc iód Iƒ≤dGh ∞©°†dG
 á«æWƒdG  äÉ«é«JGôà°S’G  ô«¨J  á«ªàM  øe  ∂`̀dP

.äÉeRC’G ™e πeÉ©àdG ¿CÉ°ûH á«dhódGh
 á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQódG èeÉfôH ôjóe |
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀ d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG õ`̀cô`̀ª`̀H á``̀«``̀dhó``̀dGh

zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh á«é«JGôà°S’G

 :º∏≤H
| ∂°ûc óª ±ô°TCG .O

¥ô``W ¥ô``àØe »``a ø``«dhRÉédG äGQÉ``«°S

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O
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مكانة البحرين على ساحة رياضة السيارات

 óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ó``cCG
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG
 ìÉéædG ¿CG ,ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G
 ¢ùμdhQ IõFÉL ¥ÉÑ°S ¬≤≤M …òdG ô«ÑμdG
 …ò`̀dGh  1  ’ƒeQƒØ∏d  iôÑμdG  ô«î°üdG
 AÉL  á«dhódG  øjôëÑdG  áÑ∏M  ≈∏Y  º«bCG
 OhóëeÓdGh ô«ÑμdG ºYó∏d É«≤£æe ÉLÉàf
 ádÓédG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M  ¬`̀eó`̀b  …ò``̀ dG
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 á«dÉãªdG  AGƒ`̀LC’G  áÄ«¡àd  ióØªdG  OÓÑdG
 »ªdÉ©dG  »°VÉjôdG  çóëdG  Gòg  ìÉéfE’

.ô«ÑμdG
 óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ∫Ébh
 ÖMÉ°üd  RQÉ`̀Ñ`̀dG  Qhó``̀dG  ¿EG{  áØ«∏N  ∫BG
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 áμ∏ªªdG  áaÉ°†à°S’  áã«ãëdG  ¬à©HÉàeh

 øjôëÑdG  »a  äGQÉ«°ùdG  á°VÉjQ  áaÉ≤K  AÉ°SQEG  »a  º¡°SCG  ¬àbÓ£fG  òæe  »ªdÉ©dG  çóë∏d
 áWQÉN  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμe  õjõ©J  »a  á∏YÉØdG  ¬àªgÉ°ùeh  §°ShC’G  ¥ô°ûdGh
 ´hô°ûe ¿ƒμ«d πÑ≤à°ùª∏d ¬aGô°ûà°SGh √ƒª°S áμæM ócDƒj …òdG ôeC’G ,á«ªdÉ©dG á°VÉjôdG
 ô«ãμH ∂dP øe ó©HC’ ÉgRhÉéàj πH §≤a á«°VÉjQ GOÉ©HCG πªëj ’ á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M

.zIó©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe É¡à≤≤M »àdG Ö°SÉμª∏d G kô¶f
 IõFÉL  ¥ÉÑ°ùd  øjôëÑdG  º«¶æJ  ¿EG{  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S  ™HÉJh
 »àdG  äÉÑ°ùàμªdG  õjõ©J  »a  º¡°SCG  ô«î°üdG  ¢ùμdhQ  ¥ÉÑ°Sh  1  ’ƒeQƒØ∏d  øjôëÑdG
 áfÉμe ï«°SôJ »a ºgÉ°Sh »ªdÉ©dG  çóëdG  Gòg áaÉ°†à°SG  óæY øjôëÑdG  áμ∏ªe É¡à≤≤M
 ìÉéf  ¿CG  √ƒª°S  É kØ«°†e  ,§`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  »a  äGQÉ«°ùdG  á°VÉjôd  øWƒªc  áμ∏ªªdG
 »MGƒædG áaÉc øe Iõ«ªàe á∏ëH √QÉ¡XEGh øjôëÑdG »a ô«î°üdG ¢ùμdhQ ¥ÉÑ°S äÉ«dÉ©a
 É¡«°VGQCG ≈∏Y á«°VÉjôdG äÉ≤HÉ°ùªdG ∞∏àîe áaÉ°†à°SG ≈∏Y Iô«ÑμdG áμ∏ªªdG IQób ¢ùμ©j

.zá°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG áª°UÉY ÉgQÉÑàYÉH
 É¡dòH »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡édÉH √ƒæf{ áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ±É°VCGh
 ≈∏Y  IQGOE’G  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  ¢UôMh  äGQÉ«°ù∏d  á«dhódG  øjôëÑdG  áÑ∏M  IQGOEG  ¢ù∏ée
 á°UÉîdGh  áeÉ©dG  äÉ°ù°SDƒªdG  áaÉc  ™e  óMGƒdG  ≥jôØdG  ìhôH  πª©dGh  QGhOC’G  πeÉμJ
 »àdG  á«æWƒdG  QOGƒμdG  QhóH  É°†jCG  ó«°ûfh  Éªc  ,¥ÉÑ°ùdG  ìÉéfEG  πLCG  øe  áμ∏ªªdG  »a
 Iõ«ªàe  IQƒ°üH  ¬LGôNEG  »a  º¡°SCG  …òdG  ô`̀eC’G  ,¥ÉÑ°ùdG  áÑbGôeh  IQGOEG  »a  âªgÉ°S

.z™«ªé∏d áæeBGh

 »J  ƒ«∏HO  »`̀H  ≥jôa  ≥FÉ°S  õjô«H  ƒ«Lô«°S  øμªJ
 IõFÉL  1  ’ƒeQƒØdG  ¥ÉÑ°ùH  RƒØdG  øe  âæjƒH  ≠æ°ùjQ
 …òdG  2020  ¿Gh  ’ƒeQƒØ∏d  iôÑμdG  ô«î°üdG  ¢ùμdhQ
 ,ôÑª°ùjO 6 óMC’G ¢ùeCG Ωƒj ≈àM ôÑª°ùjO 4 á©ªédG ≥∏£fG
 ádƒ£H ä’ƒéd øjôëÑdG áμ∏ªe áaÉ°†à°S’ 17`dG áî°ùædG
 á°VÉjQ  ø`̀Wƒ`̀e{  »`̀a  ΩÉ≤j  …ò``dG  ¿Gh  ’ƒeQƒØ∏d  ºdÉ©dG

 .á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M z§°ShC’G ¥ô°ûdG »a äGQÉ«°ùdG
 á∏«ªL IQƒ``à``có``dG  â`̀Mƒ`̀d  ¥É`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG  AÉ`̀¡`̀à`̀fG  ó`̀©`̀Hh
 ó«aƒμd  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  ƒ°†Y  ¿Éª∏°ùdG
 áæ∏©e  §bôªdG  º∏©dÉH  ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  ájQÉ°ûà°SGh  19
 ¿Gh  ’ƒeQƒØ∏d  iôÑμdG  ô«î°üdG  ¢ùμdhQ  IõFÉL  AÉ¡àfG
 Åæ¡f  äÉjóëàdÉH  ø«Ä«∏e  ø«YƒÑ°SCG  ájÉ¡f  »a  .2020
 âæjƒH ≠æ°ùjQ »J ƒ«∏HO »H ≥jôa ≥FÉ°S õjô«H ƒ«Lô«°S

 ,ø«LhOõªdG  ¿Gh  ’ƒeQƒØdG  »bÉÑ°S  ΩÉàNh  ºgRƒa  ≈∏Y
 á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG ∫É£HCÉH ÖMôf ¿CG É kª«¶Y É kaô°T ¿Éc ó≤d
 á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M »a º¡JÓFÉYh ø«Ñ«éà°ùªdG ∫hCGh
 »a  ºgOƒ¡L  Qó≤f  å«M  ,¿Gh  ’ƒeQƒØdG  »bÉÑ°S  ∫Ó`̀N
 ¿hógÉ°ûj  øjòdG  ∂ÄdhC’  áÑ°ùædÉH  ,ÉæàeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 äÉbÉÑ°S  ¿ƒμJ  ¿CG  π`̀ eBG  ,∫õæªdG  »`̀a  á«ªdÉ©dG  ádƒ£ÑdG
 IQÉKE’ÉH  áÄ«∏e  º°SƒªdG  Gòg  ºdÉ©dG  ∫ƒM  ¿Gh  ’ƒeQƒØdG
 IófÉ°ùªdGh ºYódG ’ƒd É kæμªe Gòg øe …CG øμj ºd .¬«aôàdGh
 ,äGQÉ«°ù∏d »dhódG OÉëJ’Gh ¿Gh ’ƒeQƒØdG ™e Éæjód »àdG
 áeÉbEG  ≈∏Y  IQOÉ``b  ¿ƒμJ  ¿CG  á°VÉjô∏d  πgòe  RÉ`̀é`̀fEG  ¬`̀fEG
 ô¡°TC’G  ∫ÓN áæeBG  á≤jô£H  áØ∏àîe äÉÑ∏M »a  äÉbÉÑ°ùdG
 ádƒ£ÑdG  »≤FÉ°Sh  ¥ôa  ™«ªéd  ≈æªàf  .á«°VÉªdG  á°ùªîdG
 ócCGh .º°SƒªdG Gò¡d »eÉàîdG ¥ÉÑ°ùdG »a π°†aC’G á«ªdÉ©dG

 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG
 ø«YƒÑ°SC’G  »a  ¬H  ÉfQôe  Ée{  :á«dhódG  øjôëÑdG  áÑ∏ëd
 ∫É£HCÉH Ö«MôàdÉH kájGóH ,GóHCG ¬fÉ«°ùf øμªj ’ ø««°VÉªdG
 »bÉÑ°S  Qƒ°†ëd  ø«Ñ«éà°ùªdG  ∫hCGh  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG
 ,´hôªdG  ¿ÉLhôZ  ¿É`̀ehQ  çOÉ`̀M  ,Éæ©e  ¿Gh  ’ƒeQƒØdG
 øjôëÑdG  áÑ∏ëd  ¬JQÉjR  ;IQÉ«°ùdG  øe  ¬LhôN  ºK  ø`̀eh
 øjòdG  OGô`̀aC’G  AÉ≤∏d  ≈Ø°ûà°ùªdG  øe  ¬LhôN  ó©H  á«dhódG
 øª°V ÜÉ°T ≥FÉ°S ájDhôd IQÉKE’G ;¬JÉ«M PÉ≤fEG »a GhóYÉ°S
 ,É keÉªJ  IójóL áÑ∏M ≈∏Y ¥ÉÑ°ùdG  IQÉKEG  ,¢Só«°Sôe  ≥jôa
 ádƒ£H  ø`̀e  ø«àLhOõe  ø«àdƒL  áaÉ°†à°SG  ÖfÉL  ≈`̀ dEG
 áæ°ùdG  √òg  ºààîf  ¿CG  ô«ãªdG  øe  .¿Gh  ’ƒeQƒØ∏d  ºdÉ©dG
 ¿ƒμj  ¿CG  πeCÉf  ¬Yƒf  øe  ójôa  çóëH äÉjóëàdÉH  áÄ«∏ªdG

.É¡fhógÉ°ûj øªd á«HÉéjEG iôcP áHÉãªH

 ,øjôëÑdG  ≥jôa  ™e  Gòg  πμH  ΩÉ«≤dG  øe  §≤a  ÉæμªJ
 øe  ójó©∏d  OÉ`̀é`̀dG  πª©dGh  ó¡édGh  ∞¨°ûdGh  ≥«°ùæàdG
 ,Ió°ûH  ¬`̀H  ôîØf  É`̀ kKó`̀M  Éæëæe  áμ∏ªªdG  »`̀a  ¢UÉî°TC’G
 ¬Lh  ≈∏Y  .´ƒÑ°SC’G  Gòg  ájÉ¡f  »a  º¡°SCG  Oôa  πc  ôμ°TCG
 …òdG á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M »a »≤jôa ôμ°TCG ¢Uƒ°üîdG
 ºjó≤àd  OÉ`̀Lh  »`̀YGó`̀HEGh  ∞∏àîe  πμ°ûH  πª©dG  ¬«∏Y  ¿É`̀c
 äÉjôcòdG  ácQÉ°ûe øe ÉæμªJ ó≤d  ,´ƒædG  Gòg øe äÉ«dÉ©a

.zóHC’G ≈dEG Éæe ô«ãμdG É¡H ßØàë«°S »àdG

¿Gh ’ƒeQƒØdG ‘ ∫hC’G √Rƒa ≥≤ëj õjÒH
 ¿Gh ’ƒeQƒØ∏d iôÑμdG ô«î°üdG ¢ùμdhQ IõFÉL âahCG
 ÖfGƒL øe Ohóëe ô«Z G kQób âeób ø«M ,ÉgOƒYh ™«ªéH
 á©bƒàe ô«¨dG á«μ«JÉeGQódG çGóMC’Gh ≥jƒ°ûàdGh IQÉKE’G

 âæjƒH ≠æ°ùjQ ≥jôa ≥FÉ°S RƒØH ≈¡àfG …òdG ¥ÉÑ°ùdG »a
.¬Jô«°ùe »a ≈dhC’G Iôª∏d õjô«H ƒ«Lô«°S »μ«°ùμªdG

 15^114h á≤«bO 31h áYÉ°S »a ¥ÉÑ°ùdG õjô«H ≈¡fCGh
 ¿ƒchG ¿ÉÑ«à°ùjG  »°ùfôØdG  ƒæjQ ≥jôa ≥FÉ°S  ΩÉeCG  á«fÉK
 »fGƒK 10^518 ¥QÉØH á©FGQ áé«àf ôNB’G ƒg ≥≤M …òdG
 …óæμdG  âæjƒH  ≠æ°ùjQ  ≥jôØd  ô`̀NB’G  ≥FÉ°ùdG  ≥≤M  Éª«a

.á«fÉK 11^869 ¥QÉØH ådÉãdG õcôªdG ∫hôà°S ¢ùf’
 ádƒ£H  »a  ’ƒ¡ée  √ô«°üe  ∫Gõ`̀j  ’  …ò`̀dG  ≥FÉ°ùdG
 ΩÓ°ùà°S’G  ΩóYh QGô°UE’G  »a  É k°SQO  ≈£YCG  πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG
 õdQÉ°ûJ  …QGô«a  ≥FÉ°S  ™e  ∑ÉμàMÉH  ¬bÉÑ°S  CGó`̀H  ¿CG  ó©H
 áªë∏e Ωó≤«d  Oƒ©j ¿CG  πÑb  ô«NC’G  õcôª∏d  ¬©LQCG  ô«∏cƒd
 QÉª°†ªdG  ≈∏Y  ΩÉ≤ªdG  »FÉæãà°S’G  ¥ÉÑ°ùdG  »a  ájQƒ£°SCG

.á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏ëd »LQÉîdG

áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |

õjô«H ƒ«Lô«°S èjƒàJ øe ÖfÉL |

 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ócCG
 ¿Gh  ’ƒeQƒØ∏d  ø««dÉààe  ø«bÉÑ°S  áaÉ°†à°SG  ¿CG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬`̀H  ™àªàJ  É`̀e  ó`̀cDƒ`̀j  ìÉéæHh  Iõ`̀«`̀Lh  Ió`̀e  ∫Ó`̀N
 ≈∏Y á«dhódG á«°VÉjôdG äÉ≤HÉ°ùªdG º«¶æJh áaÉ°†à°SG »a á«æWh äGôÑN
 ≈£îàJ  øWƒ∏d  AÉ£©dGh  Ωõ©dÉH  á«æWƒdG  QOGƒμdG  ¿CÉH  É kgƒæe  ,É¡°VQCG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  iDhQ  ≥`̀ah  äGRÉ`̀é`̀fE’G  ≥«≤ëJ  π°UGƒJh  äÉjóëàdG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 áWQÉîdG  ≈∏Y  É¡àfÉμe  ï°SôJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿EG  √ƒª°S  ∫É`̀bh

 »àdG óMGƒdG ≥jôØdG ìhQ ≈∏Y ÉgRÉμJQÉH πaÉëªdG ∞∏àîe »a á«ªdÉ©dG
 IõFÉL  ¥ÉÑ°S  ¬≤≤M  …ò`̀dG  ìÉéædG  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe  ,ÉgDhÉæHCG  É¡H  õ«ªàj
 äGôÑîdG  êÉàf  AÉL  2020  ¿Gh  ’ƒeQƒØ∏d  iôÑμdG  ô«î°üdG  ¢ùμdhQ
 ¥ÉÑ°ùdG  áaÉ°†à°SG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ™«ªéd  ádhòÑªdG  Oƒ¡édGh  áªcGôàªdG
 õ«ªJh  ¢UÓNEG  øe  √hô¡XCG  Ée  ≈∏Y  AÉæãdGh  ôμ°ûdG  ¿ƒ≤ëà°ùj  øjòdG

.º¡∏ªY AGOCG AÉæKCG
 ¥ôØdG  áaÉμd  √ôμ°T  øY  É kHô©e  ,¥ÉÑ°ùdG  »a  øjõFÉØdG  √ƒª°S  CÉægh
 øjôëÑdG áÑ∏M QÉª°†e ≈∏Y G kõ«ªàe É k«°ùaÉæJ kAGOCG âeób »àdG ácQÉ°ûªdG

.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a äGQÉ«°ùdG á°VÉjQ øWƒe á«dhódG
 »a  ø«∏eÉ©dG  øe  Qƒ°†ë∏d  √ôjó≤J  ¢üdÉN  øY  √ƒª°S  Üô`̀YCG  Éªc
 øjòdG  º¡∏FGƒYh  IófÉ°ùe  äÉ¡Lh  á«ÑW  QOGƒc  øe  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG
 øe √ƒeób Ée ≈dEG G kô«°ûe ,º¡H á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M äÉLQóe â°ùàcG
 »g  mOƒ¡L  øe  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ™e  πeÉ©àdG  πMGôe  ∞∏àîe  »a  AÉ£Y
 øjôëÑdG  π°UGƒJ  ôªà°ùªdGh  ÜhDhó``dG  º¡∏ª©Ña  ;¿ÉæàeGh  môμ°T  πëe
 πX »a ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG  »a  É¡aGógCG  ≥«≤ëJ

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO º¡d √ƒª°S É k«æªàe ,á«ªdÉ©dG áëFÉédG

مشيدا بنجاح سباق جائزة رولكس الصخير الكبرى للفورموال وان مشيدا بنجاح سباق جائزة رولكس الصخير الكبرى للفورموال وان 20202020
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�ختتام فعاليات حو�ر �ملنامة.. وزير �خلارجية:

�ل�سر�كات يف �ل�سرق �لأو�سط �سرورية لالأمن �لأقليمي

متام اأبو�صايف:

ال�صراكات  اأن  اخلارجية  وزير  الزياين  عبداللطيف  الدكتور  اأكد 

الأمنية يف منطقة ال�صرق الأو�صط �صرورية؛ للحفاظ على الأمن الإقليمي 

والوطني.

حوار  ملوؤمتر  اخلتامية  اجلل�صة  يف  األقاها  التي  الكلمة  خالل  وذكر 

كان  العام  هذا  الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  حدث  تطّور  اأهم  اأن  املنامة 

لإقامة  لنا  وّفرها  التي  والفر�صة  اإبراهيم،  مبادئ  اإعالن  على  التوقيع 

�صراكات جديدة حقيقية لالأمن الإقليمي.

نهج  اأظهر  اإبراهيم،  مبادئ  اإعالن  على  التوقيع  منذ  اأنه  اإىل  ولفت 

الدول الإقليمية الثالث؛ مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة 

ودولة اإ�صرائيل، بو�صوح اأن هذا التعاون لي�س تعاوًنا �صيًقا وتعاملًيا 

لتطوير  ب�صرعة  الثالثة  البلدان  عملت  ذلك  من  فبدلً  الأمن،  على  يرّكز 

تعاون وا�صع وعميق ي�صمن تعزيز الُبعد الأمني بقوة، من خالل جميع 

اجلوانب الأخرى التي ُتعد اأ�صا�صية جًدا لالأمن ال�صامل والدائم، موؤكًدا يف 

التعاون اجلديد مع دولة  فاإن  البحرين  بالن�صبة ململكة  اأنه  ال�صدد  هذا 

واإمنا  دولة،  اأي  ي�صتهدف  ول  تهديد،  اأي  على  فعل  رد  لي�س  اإ�صرائيل 

وال�صتقرار  الأمن  توطيد  يف  امل�صاعدة  اإىل  تهدف  ا�صتباقية  خطوة  هو 

والزدهار لل�صرق الأو�صط باأكمله، ودوله و�صعوبه.

اأهمية  الفي�صل  تركي  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأكد  جانبه،  من 

الفل�صطينيني  بني  ال�صالم  عملية  اإحياء  باجتاه  للدفع  الأمريكي  الدور 

والإ�صرائيليني.

�للللفللليللل�لللسلللل: �للللللللدور �لأمللللريللللكللللي ملللهلللم للللللللدفلللع بللعللمللللليللة �للل�للسللالم

�أمري �لكويت يقبل ��ستقالة �حلكومة 

»�أمة 2020«..  60% �لتغيري و�سقوط جميع �ملرت�سحات

الكويتي  الأمة  جمل�س  انتخابات  نتائج  اأظهرت 

يف  لفًتا  وكان   ،%60 بن�صبة  املجل�س  �صكل  تغيري 

اأي  على  الكويتية  املراأة  ح�صول  عدم  النتخابات 

مقعد يف الربملان.

واأفرزت التغيريات التي حدثت 30 نائًبا جديًدا 

من اأ�صل 50.

ال�صيخ  قبول  اأم�س،  الأمــريي،  الديون  واأعلن 

ا�صتقالة  البالد  اأمري  ال�صباح  اجلابر  الأحمد  نواف 

النتخابات  من  النتهاء  بعد  الكويتية،  احلكومة 

الربملانية.

واختلفت هذه النتخابات عن ال�صنوات ال�صابقة، 

يف ظل الحرتازات ال�صحية ملواجهة جائحة فريو�س 

رئي�س جمل�س �لأمة �ل�صابق يحتفل بفوزه مع �أن�صاره كورونا امل�صتجد »كوفيد-19«.

�إعادة فتح �مل�ساجد ل�سالة �لع�سر 

و�ل�سماح بالرحالت �جلماعية للعمرة
م�صطفى ال�صاخوري:

قّررت وزارة العدل وال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف 

من  ابتداًء  وذلك  الع�صر،  �صالة  لأداء  امل�صاجد  فتح 

لت�صبح   ،2020 دي�صمرب   6 املوافق  الأحد  اأم�س  يوم 

امل�صاجد مفتوحة ل�صلوات الفجر والظهر والع�صر.

باملتابعة  �صتقوم  اأنها  العدل  وزارة  وذكرت 

الالزمة  الرتتيبات  لإجراء  الأوقافني؛  مع  امل�صتمّرة 

التي  ال�صحية  الإجراءات  بتطبيق  اللتزام  من  للتاأكد 

اأقّرها الفريق الوطني ملكافحة فريو�س كورونا.

احلمالت  اأ�صحاب  من  عدد  اأكد  اأخرى،  جهة  من 

�صمح  العدل  بوزارة  والعمرة  احلج  �صوؤون  ق�صم  اأن 

بتنظيم الرحالت اجلماعية للعمرة خالل اإجازة العيد 

الوطني.

بن دينة مبعوًثا 

ا للمناخ بدرجة وزير خا�سًّ

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  �صدر 

بتعيني  مر�صوم  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى 

التنفيذي  الرئي�س  دينة  بن  مبارك  حممد  الدكتور 

املناخ،  ل�صوؤون  ا  خا�صً مبعوًثا  للبيئة  الأعلى  للمجل�س 

بدرجة وزير.

جاللة �مللك

حممد 

مبارك بن 

دينة

تلقى برقية من ويل �لعهد رئي�س �لوزر�ء بنجاح »�لفورمول 1«.. �مللك:

جنلللللاحلللللكلللللم �للللللسللللللدَّ �أنللللللللظللللللللار �للللللعلللللامل

حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  تلقى 

بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املفدى، برقية 

تهنئة من �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، 

يف  البحرين  مملكة  جناح  مبنا�صبة  وذلك 

تنظيم �صباقي جائزة البحرين الكربى لطريان 

وجائزة   2020 واحد  للفورمول  اخلليج 

واحد  للفورمول  الكربى  ال�صخري  رولك�س 

.2020

اإىل  جوابية  �صكر  برقية  جاللته  وبعث 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

اإىل  نبعث  اأن  لنا  »يطيب  فيها:  الوزراء، جاء 

التمنيات  و�صادق  التحيات  خال�س  �صموكم 

وتوؤّدون  الأمانة  حتملون  واأنتم  بالتوفيق 

�صموكم،  عن  ُعرف  الذي  بالتمّيز  الر�صالة 

ونحقق  يعينكم  اأن  جالله  جّل  اهلل  ون�صاأل 

ازدهار  من  جميًعا  اإليه  نتطلع  ما  بجهودكم 

دائم ململكتنا الغالية«.

بنجاح  نهنئكم  »اإننا  جاللته:  وقال 

جهودكم يف تنظيم ال�صباقني؛ جائزة البحرين 

واحد  للفورمول  اخلليج  لطريان  الكربى 

الكربى  ال�صخري  رولك�س  وجائزة   ،2020

كافة  وجهود  جهودكم  كانت  ولقد   ،2020

تقف  البحرين  اأبناء  من  احلكومية  اجلهات 

بثقة خلف هذه النجاحات، بالرغم من جائحة 

كورونا وتاأثريها ال�صلبي على كافة الن�صاطات 

العاملي  العايل  التقدير  العاملية، وهذا مو�صع 

الكبري«.

واأ�صاف: »اإننا نود اأن نبارك ل�صموكم هذا 

النجاح البارز، ون�صاأل اهلل عز وجّل اأن يحقق 

احلقل  هذا  يف  معكم  والعاملني  بجهودكم 

النجاح املرموق الذي �صّد اأنظار العامل«.

�سموكم عن  ُعللرف  �لللذي  بالتميز  �لر�سالة  ون  وتلللوؤدُّ �لأمللانللة  حتملون 

برييز يخطف لقب �سباق »رولك�س �ل�سخري«.. ويل �لعهد رئي�س �لوزر�ء:

�لكو�در �لوطنية تو��سل حتقيق �لإجناز�ت 

الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأكد 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

�صباقني  ا�صت�صافة  اأن  الوزراء،  رئي�س 

وجيزة،  مّدة  خالل  للفورمول1  متتاليني 

مملكة  به  تتمتع  ما  توؤكد  وبنجاح، 

ا�صت�صافة  البحرين من خربات وطنية يف 

الدولية  الريا�صية  امل�صابقات  وتنظيم 

الوطنية  الكوادر  اأن  م�صيًفا  اأر�صها،  على 

بالعزم والعطاء للوطن تتخّطى التحديات 

روؤى  وفق  الإجنازات،  حتقيق  وتوا�صل 

عاهل البالد املفدى.

اإىل ذلك، متّكن �صريجيو برييز، �صائق 

من  بوينت،  ري�صنغ  تي  دبليو  بي  فريق 

الفوز ب�صباق الفورمول.

02

18

�جلل�صة �خلتامية ملوؤمتر حو�ر �ملنامة

04

07 13

�جتماع ممثلي �حلكومة برئا�صة وزير �ملالية مع »�خلدمات �لنيابية«

�ب يعرت�سون وقف �لزيادة هذ� �لعام.. و�لنوَّ

ا كلفة زيادة �ملتقاعدين 17 مليون دينار �سنويًّ

فاطمة �صلمان:

اإن  لـ»الأيام«  برملانية  م�صادر  قالت 

احلكومة  ممثلي  جمع  ــذي  ال الجتماع 

الوطني  والقت�صاد  املالية  وزير  برئا�صة 

مع جلنة اخلدمات النيابية، اأم�س، مل ي�صل 

اإىل اتفاق حول مر�صوم قانون التقاعد الذي 

اأحالته احلكومة ال�صيف املا�صي اإىل جمل�س 

النواب. 

اأفادت  احلكومة  اأن  امل�صادر  وذكــرت 

ال�صنوية  الزيادة  كلفة  باأن  الجتماع  خالل 

دينار،  مليون  تبلغ حوايل 17  للمتقاعدين 

هذا  الزيادة  وقف  اللجنة  على  وعر�صت 

اخلدمات  جلنة  اأو�صت  جانبها،  من  العام. 

مبجل�س النواب، يف اجتماع لها اأم�س، برف�س 

07املر�صوم بقانون ب�صاأن التقاعد.

�صمو ويل 

�لعهد رئي�س 

�لوزر�ء 

خالل جولة 

يف حلبة 

�لبحرين 

�لدولية
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وزير الداخلية ووزيرة الداخلية الربيطانية يبحثان التحديات الأمنية املت�سارعة

ا�ستعرا�ض م�ساريع الفريق الأمني امل�سرتك وتعزيز التعاون

اأول  الفريق  اأم�س  الداخلية  وزير  ا�ستقبل 

ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة، وزيرة الداخلية 

لها،  املرافق  والوفد  باتل  بريتي  املتحدة  باململكة 

مملكة  لدى  املتحدة  اململكة  �سفري  بح�سور  وذلك 

اململكة  لدى  البحرين  مملكة  و�سفري  البحرين 

وزارة  ووكيل  العام  الأمن  ورئي�س  املتحدة، 

والإقامة  واجلوازات  اجلن�سية  ل�سوؤون  الداخلية 

ووكيل وزارة الداخلية.

بوزيرة  الوزير  رحب  اللقاء،  بداية  ويف 

يف  �ساركت  والتي  املتحدة،  باململكة  الداخلية 

البحرين،  مملكة  ت�ست�سيفه  الذي  املنامة«  »حوار 

الإقليمي  ال�ستقرار  تر�سيخ  يف  دورها  اإطار  يف 

وتعزيز الأمن وال�سلم الدوليني، اإذ اأكد الوزير على 

اأهمية املو�سوعات والق�سايا التي مت مناق�ستها هذا 

الراهن،  الوقت  يف  التحديات  اأكرث  ومتثل  العام، 

العمل  تعزيز  يف  ومناق�ستها  طرحها  وي�سهم 

امل�سرتك لرت�سيخ الأمن الإقليمي وال�سالم العاملي.

واأ�ساد الوزير بالعالقات التاريخية والوثيقة 

واحلر�س  املتحدة،  واململكة  البحرين  مملكة  بني 

يحقق  مبا  وتطويرها  دعمها  على  املتبادل 

عدد  بحث  اللقاء،  خالل  امل�سرتكة.ومت  امل�سالح 

الهتمام  ذات  الأمنية  وامل�سائل  املو�سوعات  من 

الإقليمية،  ال�ساحة  على  والتطورات  امل�سرتك، 

الأمني  والتن�سيق  التعاون  تعزيز  اإطار  وذلك يف 

التعاون  م�سرية  يف  حتقيقه  مت  ما  على  والبناء 

الثنائي، بهدف الرتقاء بالأداء ملواجهة التحديات 

ال�ساحتني  على  املت�سارعة  واملتغريات  الأمنية 

الإقليمية والدولية.

يف �سياق مت�سل، قدم الفريق طارق بن ح�سن 

خطط  حول  اإيجاًزا  العام،  الأمن  رئي�س  احل�سن 

الداخلية،  وزير  اأطلقها  التي  والتحديث  التطوير 

التي  املجتمع  �سرطة خدمة  ا�ستحداث  بينها  ومن 

عدد  يف  دورها  خالل  من  كبرًيا،  تطوًرا  �سهدت 

»مًعا«  برنامج  بينها  ومن  العمل،  جمالت  من 

ملكافحة العنف والإدمان، مكاتب الق�سايا الأ�سرية 

مبديريات ال�سرطة ومركز رعاية الأحداث، ف�سالً 

عن دورها املتميز يف جمال تنفيذ قانون العقوبات 

والتدابري البديلة من خالل برامج تاأهيلية متميزة، 

ال�سراكة  تعزيز  اإطار  يف  به  تقوم  ما  بجانب 

املجتمعية.

�سرطة  يف  التطوير  عملية  ا�ستمرت  وقد 

بحرينية  جتربة  اليوم  اأ�سبحت  حتى  املجتمع، 

لفكر  توؤ�س�س  ال�سرطي،  العمل  جمال  يف  رائدة 

على  ويعمل  املجتمعي  للو�سع  مواكب  اأمني 

اأمنه وا�ستقراره. كما ا�ستعر�س  تطويره وتعزيز 

رئي�س الأمن العام، ما حتقق على �سعيد التعاون 

من  املتحدة،  واململكة  البحرين  مملكة  بني  الأمني 

خالل اجتماعات فريق العمل الأمني امل�سرتك بني 

وزارتي الداخلية يف البلدين، وانعكا�س ذلك على 

عملية  وتطوير  بينهما  امل�ستمرة  التطوير  برامج 

تبادل اخلربات والتجارب الأمنية الناجحة وتبني 

ملواجهة  احلديثة  والتقنيات  الأ�ساليب  اأحدث 

التحديات الأمنية.

ال�سيخ نا�سر  الركن  اللواء  ا�ستقبل �سمو 

الوطني  الأمن  م�ست�سار  خليفة  اآل  حمد  بن 

حمب  اهلل  حمد  الدكتور  امللكي،  احلر�س  قائد 

م�ست�سار الأمن الوطني بجمهورية اأفغان�ستان 

يف  امل�ساركة  مبنا�سبة  وذلك  الإ�سالمية، 

فعاليات حوار املنامة.

ال�سيخ  �سمو  ا�ستعر�س  اللقاء  وخالل 

الأمن  م�ست�سار  مع  اآل خليفة  بن حمد  نا�سر 

الإ�سالمية  اأفغان�ستان  بجمهورية  الوطني 

بني  تربط  التي  والثنائية  املتميزة  العالقات 

اأفغان�ستان  وجمهورية  البحرين  مملكة 

امل�سرتك  التعاون  تطوير  و�سبل  الإ�سالمية، 

خدمة  كافة  الأ�سعدة  على  البلدين  بني 

للم�سالح امل�سرتكة، موؤكًدا �سموه على اأهمية 

ال�سديقني  البلدين  بني  التن�سيق  زيادة حجم 

والأمن  لال�ستقرار  دعًما  املجالت  يف خمتلف 

العاملي.

الأمن  م�ست�سار  اأعرب  جانبه  ومن 

تقديره  عن  اأفغان�ستان  بجمهورية  الوطني 

البحرين  مملكة  به  تقوم  الذي  الكبري  للدور 

ال�ستقرار  لدعم  اجلهود  توحيد  �سبيل  يف 

العالقات  تقوية  اأهمية  على  موؤكًدا  العاملي، 

الثنائية بني البلدين. وخالل اللقاء بحث �سمو 

وم�ست�سار  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ 

الأمن الوطني بجمهورية اأفغان�ستان عدًدا من 

الق�سايا حمل الهتمام امل�سرتك.

نا�سر بن حمد ي�سيد بدور

 بريطانيا يف تر�سيخ قواعد الأمن

ا�ستقبل �سمو اللواء الركن ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة، م�ست�سار الأمن الوطني قائد 

احلر�س امللكي، اجلرنال ال�سري نيكول�س كارتر، رئي�س اأركان القوات امل�سلحة الربيطانية.

ورحب �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة بقائد اأركان القوات امل�سلحة الربيطانية 

م�سيًدا مب�ساركته يف فعاليات حوار املنامة، وا�ستعر�س معه م�سار العالقات البحرينية - 

الربيطانية، موؤكًدا �سموه احلر�س املتبادل على تطويرها وتنميتها على امل�ستويات كافة مبا 

يخدم الأهداف وامل�سالح امل�سرتكة للبلدين وال�سعبني ال�سديقني. كما اأ�ساد �سموه بالدور 

واإ�سهاماتها  الإقليمية والدولية وجهودها  ال�ساحة  املتحدة على  اململكة  به  الذي ت�سطلع 

البناءة يف تر�سيخ قواعد الأمن وال�ستقرار يف العامل التي تدعمها اململكة ب�سكل دائم.

ومن جانبه، اأعرب قائد اأركان القوات امل�سلحة الربيطانية عن تقديره جلهود مملكة 

البحرين يف توثيق روابط ال�سداقة التاريخية وتعزيز التعاون الع�سكري والدفاعي بني 

البلدين ال�سديقني، م�سيدين بدور مملكة البحرين واإ�سهاماتها املهمة يف اإر�ساء دعائم الأمن 

وال�سالم يف املنطقة.

كما جرى خالل اللقاء بحث العالقات ذات الهتمام امل�سرتك.

نا�سر بن حمد: اأهمية زيادة حجم

 التن�سيق مع اأفغان�ستان يف خمتلف املجالت

وزير العدل يبحث جمالت التعاون

 مع وزيرة الداخلية الربيطانية

وال�سوؤون  العدل  وزير  ا�ستقبل 

علي  بن  خالد  ال�سيخ  والأوقاف  الإ�سالمية 

الداخلية  وزيرة  اأم�س،  �سباح  خليفة،  اآل 

مبنا�سبة  وذلك  باتل،  بريتي  الربيطانية 

يف  للم�ساركة  البحرين  ململكة  زيارتها 

ملوؤمتر  ع�سرة  ال�ساد�سة  الدورة  فعاليات 

اململكة  �سفري  وبح�سور  املنامة،  حوار 

املتحدة لدى اململكة رودريك دراموند.

الداخلية  بوزيرة  العدل  وزير  ورّحب 

الربيطانية بريتي باتل والوفد املرافق.

التاريخية  بالعالقات  الوزير  واأ�ساد 

والوطيدة بني البلدين وال�سعبني ال�سديقني، 

خمتلف  يف  م�ستمر  تقدم  من  ت�سهده  وما 

املجالت مبا يحقق امل�سالح امل�سرتكة.

ومت خالل اللقاء، بحث جمالت التعاون 

امل�سرتك يف املجال العديل والقانوين.

�سّرحت وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف اأنه ا�ستناًدا اإىل ما �سدر عن املجل�س 

الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية ب�ساأن العودة التدريجية للعبادات اجلماعية وفق امل�ستجدات مع 

وجوب تطبيق الإجراءات الحرتازية الالزمة للوقاية من فريو�س كورونا )كوفيد-19(، وبناًء 

على تو�سيات الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا، وبعد التن�سيق مع الأوقافني 

اأم�س  اعتباًرا من يوم  الع�سر، وذلك  لأداء �سالة  امل�ساجد  تقرر فتح  فقد  ال�سنية واجلعفرية 

الأحد املوافق 6 دي�سمرب 2020م، لت�سبح امل�ساجد مفتوحة ل�سلوات الفجر والظهر والع�سر.

الرتتيبات  لعمل  الأوقافني  مع  امل�ستمرة  باملتابعة  �ستقوم  اأنها  العدل  وزارة  وذكرت 

الالزمة للتاأكد من اللتزام بتطبيق الإجراءات ال�سحية التي اأقرها الفريق الوطني ملكافحة 

امل�سلني  الآمنة والباعثة على طماأنينة  ال�سحية  البيئة  فريو�س كورونا، مبا يكفل حتقيق 

واإعمار بيوت اهلل.

»العدل«: فتح امل�ساجد ل�سالة الع�سر بدًءا من يوم اأم�ض

كان له اأبلغ الأثر يف نفو�سنا.. نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء يف ر�سالة لرئي�ض التحرير:

نثني على كلمات املحّبة والوفاء التي �سّطرتها »الأيام« للراحل الكبري

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.. 

من  كبرًيا  رمًزا  العزيز  وطننا  فقد  لقد 

املعا�سرة،  احلديثة  نه�سته  وموؤ�س�س  رموزه 

اهلل  باإذن  له  املغفور  رجل احلكمة والت�سامح، 

الأمري  العزيز  الوالد  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

ثراه،  اهلل  طّيب  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

ح�سرًة  تارًكا  الأبرار،  املتقني  منازل  واأنزله 

واأملًا يف قلوب كّل حمّبيه، لكن ل نقول اإّل كما 

اإليه  واإنا  هلل  »اإنا  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأمرنا 

راجعون«.

ولقد تابعنا باهتمام وتقدير ما عرّبمت عنه 

من كلمات املحبة والوفاء للراحل الكبري رحمه 

واأعاننا  نفو�سنا،  يف  الأثر  بالغ  له  كان  اهلل، 

نثني  اإذ  واإننا  والحت�ساب،  ال�سرب  على 

املعرّبة  والكلمات  النبيلة  امل�ساعر  تلك  على 

الأيام،  الغّراء  جريدتكم  يف  �سطرمتوها  التي 

اإجنازاته  وا�ستعرا�س  والعرفان  بالمتنان 

العظيمة، وماآثره اخلالدة التي �ستبقى مفاخر 

والتفاين  الإخال�س  منها  ي�ستلهمون  وطنية 

وخدمة الوطن واحلفاظ على قيمه ومكت�سباته 

منائه  يف  والإ�سهام  وا�ستقراره  اأمنه  و�سون 

وازدهاره.

كّتاب  وتقديرنا جلميع  �سكرنا  نقل  اآملني 

جريدتكم  ومنت�سبي  واملحّررين  الأعمدة 

وال�سداد.  التوفيق  للجميع  متمّنني  الغّراء، 

ال�شيخ علي بن خليفةوتف�سلوا بقبول خال�س التحيات.

اأّكد نائب رئي�س جمل�س الوزراء �شمو ال�شيخ علي بن خليفة اآل خليفة اأن وطننا العزيز فقد رمًزا كبريًا من 

رموزه وموؤ�ش�س نه�شته احلديثة املعا�شرة، رجل احلكمة والت�شامح، املغفور له باإذن اهلل �شاحب ال�شمو امللكي 

الوالد العزيز الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة طيّب اهلل ثراه.

تابعنا  »لقد  ال�شايجي:  الأ�شتاذ عي�شى  »الأيام«  اإىل رئي�س حترير �شحيفة  بها  وقال �شموه يف ر�شالٍة بعث 

باهتمام وتقدير ما عّبمت عنه من كلمات املحبة والوفاء للراحل الكبري رحمه اهلل، مبا كان له بالغ الأثر يف نفو�شنا، 

واأعاننا على ال�شب والحت�شاب«، م�شيًفا »اإننا اإذ نثني على تلك امل�شاعر النبيلة والكلمات املعّبة التي �شطرمتوها 

يف جريدتكم الغّراء الأيام، بالمتنان والعرفان وا�شتعرا�س اإجنازاته العظيمة، وماآثره اخلالدة«.

وفيما يلي ن�ّس الر�شالة:

 اأكد وزير املالية والقت�ساد الوطني ال�سيخ 

البارز  الدور  على  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان 

يف  وامل�سريف  املايل  القطاع  به  ي�سطلع  الذي 

توفري  خالل  من  القت�سادية،  بالعجلة  الدفع 

القطاعات  الالزمة ملختلف  الئتمانية  الت�سهيالت 

هذا  باإ�سهامات  منوًها  والقت�سادية،  التجارية 

من  املزيد  خلق  يف  املحوري  ودوره  القطاع 

من  يقدمه  ما  جانب  اإىل  ال�ستثمارية،  الفر�س 

مبادرات وبرامج تنموية اأ�سهمت يف جذب املزيد 

من الفر�س الواعدة.

من  البحرين  مملكة  به  تتمتع  ما  اإىل  ولفت 

يف  وبالأخ�س  لال�ستثمارات  جاذبة  مقومات 

توليه  ما  بف�سل  وذلك  وامل�سريف،  املايل  القطاع 

املهم،  القطاع  بهذا  واهتمام  رعاية  من  احلكومة 

الأمر الذي جعل مملكة البحرين اأحد اأهم املراكز 

املالية الإقليمية والعاملية.  جاء ذلك خالل لقائه 

والواردات  ال�سادرات  بنك  رئي�س  ريد  بكيمربيل 

الأمريكي والوفد املرافق مبنا�سبة زيارتها للبالد، 

اإذ رحب بكيمربيل ريد والوفد املرافق لها، منوًها 

باأهمية موا�سلة العمل على تعزيز اأطر التعاون 

مع بنك ال�سادرات والواردات الأمريكي مبا يعود 

بالنفع على البلدين ال�سديقني.  ومت خالل اللقاء 

مناق�سة اآخر التطورات وامل�ستجدات على �سعيد 

الق�سايا  جممل  وا�ستعرا�س  العاملي،  القت�ساد 

ذات الهتمام امل�سرتك يف ال�ساأن املايل وامل�سريف. 

رئي�س  ريد  كيمربيل  اأعربت  جانبها،  من 

�سكرها  عن  الأمريكي  والواردات  ال�سادرات  بنك 

الوطني على  املالية والقت�ساد  وتقديرها لوزير 

حفاوة ال�ستقبال، متطلعة اإىل مزيد من التعاون 

امل�سرتك مع مملكة البحرين.

منوًها باملقومات التناف�سية للمملكة خالل لقائه رئي�ض البنك

وزير املالية: تعزيز التعاون مع بنك ال�سادرات الأمريكي

ا�ستعر�ض م�سار العالقات مع وزيرة الداخلية الربيطانية.. الزياين: 

حري�سون على الرتقاء بالتعاون والتن�سيق مع بريطانيا
اجتمع الدكتور عبداللطيف بن را�سد الزياين، 

دي�سمرب   6 املوافق  الأحد  اليوم  اخلارجية،  وزير 

2020، مع بريتي باتيل، وزيرة الداخلية باململكة 

املتحدة، وذلك على هام�س فعاليات موؤمتر حوار 

املنامة يف دورته ال�ساد�سة ع�سرة. 

م�سار  ا�ستعرا�س  الجتماع  خالل  وجرى 

التي جتمع  الوطيدة  التاريخية  ال�سداقة  عالقات 

بني مملكة البحرين واململكة املتحدة، وما و�سلت 

املجالت،  خمتلف  يف  متميز  م�ستوى  من  اإليه 

على  ال�سديقني  البلدين  حر�س  على  والتاأكيد 

يلبي  مبا  الثنائي  والتن�سيق  بالتعاون  الرتقاء 

عدد  مناق�سة  اإىل  اإ�سافة  امل�سرتكة،  امل�سالح 

الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية  املوا�سيع  من 

امل�سرتك. 

اآل  حممد  بن  فواز  ال�سيخ  الجتماع  وح�سر 

خليفة، �سفري مملكة البحرين لدى اململكة املتحدة، 

م�ساعد  الدو�سري،  جرب  بن  في�سل  بن  وعبداهلل 

بنت  عائ�سة  ال�سيخة  وال�سفري  اخلارجية،  وزير 

ال�سوؤون  اإدارة  مدير  خليفة،  اآل  �سقر  بن  اأحمد 

الأوروبي بوزارة اخلارجية.  الأوروبية والحتاد 

ال�سفري  الربيطاين  اجلانب  من  ح�سرها  كما 

رودي دراموند، �سفري اململكة املتحدة لدى مملكة 

البحرين، والوفد املرافق للوزيرة.
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 حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:

�أ�ساد برملانيون بالنجاح �لكبري �لذي حققه حو�ر �ملنامة يف ن�سخته �لـ16، و�لذي �نعقد بنجاح رغم �لظروف �ال�ستثنائية �لتي متر بها �لبحرين و�لعامل �أجمع، الفتني 

�إىل �أن ذلك يوؤكد �لدور �لفاعل للمملكة بقيادة ح�سرة �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى، يف دعم �مل�ساعي لتعزيز �الأمن و�ال�ستقر�ر 

�لدوليني.

و�أكدت فوزية بنت عبد�هلل زينل رئي�س جمل�س �لنو�ب �أن حو�ر �ملنامة �لذي ُيعقد للمرة �ل�ساد�سة ع�سرة يف مملكة �لبحرين ميثل منربً� عامليًا فريًد�، وقمة حو�رية 

نوعية، وقاعدة اللتقاء �آر�ء وت�سّور�ت كبار �مل�سوؤولني و�سناع �لقر�ر و�خلرب�ء يف �لعامل، ملناق�سة �أهم �لق�سايا �الإقليمية و�لدولية.

واأ�شارت اإىل اأن ح�ار املنامة يكت�شب اأهمية 

اأكرب ح�ار  خا�شة يف دورته احلالية، باعتباره 

وقمة اأمنية ت�شهدها منطقة ال�شرق الأو�شط خالل 

هذا العام، ومب�شاركة اأكرث من 3 اآلف �شخ�شية 

من وزراء وكبار م�ش�ؤولني وخرباء ميثل�ن 50 

تف�شي  جراء  ا�شتثنائية  ظروف  ظل  ويف  دولة، 

جائحة ك�رونا ك�فيد-19، وحتديات �شيا�شية 

منطقة  تعي�شها  واجتماعية  واأمنية  واقت�شادية 

ال�شرق الأو�شط وجميع العامل.

رغم  املنامة،  ح�ار  انعقاد  اأن  اإىل  ولفتت 

الكفاءة  يعك�س  باجلائحة،  املرتبطة  ال�شع�بات 

البحرين  مملكة  لدى  والتفرد  والريادة  العالية 

يف تطبيق اأف�شل الإجراءات ال�شحية، كما يربهن 

امل�شت�ى  على  اململكة  تب�اأته  الذي  التقدم  على 

وال�شرتاتيجيات  اخلطط  تنفيذ  يف  العاملي 

حتققت  والتي  الراهنة،  الأزمة  خالل  املثمرة 

وجه�د  ال�شامية،  امللكية  الت�جيهات  بف�شل 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  برئا�شة  امل�قرة  احلك�مة 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

باقتدار  البحرين  فريق  �شم�ه  قاد  اإذ  ال�زراء، 

وحرفية، مبا انعك�س على حتقيق ال�شتقرار على 

جميع امل�شت�يات، وم�ا�شلة الربامج وامل�شاريع 

ال�طنية بعطاء متناٍم واإجناز مت�شارع.

وذكرت اأن احلر�س على م�ا�شلة تنظيم هذا 

الثابت والرا�شخ لدى  احل�ار املهم ي�ؤكد امل�قف 

الدفع نح� م�ا�شلة اجله�د  مملكة البحرين يف 

الدولية، وتكثيف امل�شاعي امل�شرتكة، عرب تبادل 

الروؤى والأفكار ح�ل اأهم امل�شتجدات والتط�رات 

اإىل  لل��ش�ل  وال�شعي  والعامل،  املنطقة  يف 

لبل�غ  الرامية  والروؤى  الف�شلى  الأطروحات 

الأمن  تعزيز  يف  ت�شهم  التي  اجلذرية  احلل�ل 

والتقدم  التنمية  جه�د  وتدعم  وال�شتقرار، 

للدول، وحتقيق م�شتقبل اأف�شل لل�شع�ب.

من جانبه، اأكد النائب الثاين لرئي�س جمل�س 

الن�اب علي زايد اأن ا�شت�شافة البحرين للن�شخة 

الـ16 من ح�ار املنامة يعك�س دور اململكة الرائد 

تناق�س  والتي  املهمة،  الأمنية  القمم  اإقامة  يف 

التي  الأمنية واخلارجية والتحديات  ال�شيا�شات 

البحرين  اأن  اإىل  م�شرًيا  الأو�شط،  ال�شرق  ت�اجه 

حتظى بثقة كبرية بامل�شاركة ال�ا�شعة للدول من 

خمتلف اأرجاء العامل للح�ار واملناق�شة، والدفع 

باملبادرات ال�شيا�شية املت�شلة بالتحديات الأمنية 

والإقليمية والعاملية.

وذكر اأن خمرجات ح�ار املنامة من �شاأنها اأن 

تعزز اجل�انب املهمة من الأمن والدفاع، وت�شلط 

ال�ش�ء على اأهم احلل�ل والت�افقات التي ت�شاعد 

للحك�مات  ال�شرتاتيجية  الأجندة  �شياغة  على 

ح�ل  واخلرباء  الإعالم  وو�شائل  وال�شركات 

وتر�شيخ  ال�شالم  ن�شر  مبادئ  واإر�شاء  العامل، 

مفاهيم التعاي�س واحل�ار بني اجلميع، وال�شعي 

لدعم  الأو�شط  ال�شرق  منطقة  ل�شتقرار  امل�شرتك 

ال�شع�ب  اأمن  على  يع�د  ملا  اجلميع،  م�شالح 

ال�شراعات  عن  بعيًدا  لال�شتقرار  وحاجتهم 

والأعمال الإرهابية.

اأن  الذوادي  عبداهلل  الدكت�ر  النائب  واأكد 

ع�شرة  ال�شاد�شة  الإقليمية  الأمنية  القمة  اإقامة 

ياأتي  الت�قيت  هذا  يف   »2020 املنامة  »ح�ار 

انت�شار  من  العامل،  ت�اجه  كبرية  حتديات  وفق 

وترية  وارتفاع  ك�فيد-19  ك�رونا  فريو�س 

اإىل  واحلاجة  الأو�شط،  ال�شرق  يف  ال�شراعات 

�شيا�شيني  من  املتخ�ش�شني  واأطروحات  روؤى 

وباحثني ومفكرين من خمتلف اأنحاء العامل ح�ل 

اأهم الق�شايا وامللفات التي تهم املنطقة والعامل، 

التحديات  ناق�س  املنامة  ح�ار  اأن  اإىل  م�شرًيا 

وامل�قف  اإ�شرائيل  مع  وامل�شتجدات  الإيرانية 

امل�ّحد جتاه الق�شية الفل�شطينية، واأهمية اإحالل 

الأمن وال�شتقرار يف املنطقة ومدى ارتباطها يف 

الأمن العاملي ككل.

ترتكز  املنامة  ح�ار  قمة  اأن  الذوادي  وذكر 

مهم  وخيار  ح�شارية  �شمة  وهي  احل�ار،  على 

اأن  العامل  دول  جميع  وعلى  ال�شراعات،  حلل 

تريد  كانت  اإن  ال�شرتاتيجي  اخليار  هذا  تنتهج 

حياة اأف�شل ل�شع�بها.

م�ؤمتر  اأن  اإىل  العامر  اأحمد  النائب  واأ�شار 

البحرين  مملكة  يف  يقام  الذي  املنامة  ح�ار 

من  العامل،  بها  مير  دقيقة  مرحلة  يف  ياأتي 

الأمنية  والأحداث  ك�رونا،  جلائحة  تاأثريات 

العاملية التي تلقي بظاللها على ا�شتقرار ال�شرق 

الأو�شط، واحلاجة اإىل احل�ار الإيجابي والهادف 

يف  واملتخ�ش�شني  واخلرباء  امل�ش�ؤولني  بني 

واعية  روؤية  ل��شع  الأزمات  ومعاجلات  حل�ل 

مقدمتها  ويف  اأجمع،  والعامل  املنطقة  لتحديات 

الإرهابية،  املنظمات  منابع  وجتفيف  الإرهاب 

وتعزيز ال�شالم ونبذ اخلالفات ووقف ال�شراعات 

مل�شتقبل اأكرث اأمًنا وا�شتقراًرا.

وقال اإن ح�ار املنامة اكت�شب بف�شل اأهميته 

البحرين  �شيا�شة  تعك�س  كبرية،  دولية  مكانة 

وحر�شها على ت�طيد عالقاتها مع الدول ونهجها 

يف التفاعل مع كل ما ي�شتجد من اأحداث عاملية، 

و�شعيها لتحقيق ال�شالم وتق�ية اأوا�شر التعاون 

والعالقات مع جميع دول العامل دون ا�شتثناء.

بدوره، قال النائب عي�شى القا�شي اإن القمة 

الأمنية الإقليمية »ح�ار املنامة« متثل ملتقى عاملًيا 

مهًما لنقا�س الق�شايا وامللفات املهمة التي ت�شغل 

وال�شراعات  الأو�شط  ال�شرق  وبالأخ�س  العامل، 

تق�م  البحرين  اأن  القا�شي  وذكر  فيه.  الدائرة 

بدور مهم من خالل »ح�ار املنامة«، وا�شتمرارها 

اإىل الن�شخة الـ»16« يدل على اأنه من اأهم واأكرب 

وجمال  الدبل�ما�شية  يف  الإقليمية  الفعاليات 

وامل�شاركة  الر�شمي،  غري  امل�شت�ى  على  الأمن 

ب�شكل  تهتم  التي  امل�شت�ى  رفيعة  ال�ا�شعة 

خمتلف  بني  ومناق�شات  ح�ارات  باإجراء  رئي�س 

الدولية والإقلميية  الآراء والروؤى والأطروحات 

من�شة  ولي�شت  واأزماتها،  املنطقة  ق�شايا  ب�شاأن 

لتخاذ القرارات، ولكنها عامل اإيجابي لأي دولة 

بعني  واأخذها  احل�ار  خمرجات  من  لال�شتفادة 

العتبار يف ر�شم ال�شيا�شات.

رئي�س  نائب  الدو�شري  عي�شى  النائب  واأكد 

جلنة �ش�ؤون اخلارجية والدفاع والأمن ال�طني 

هذا  املنامة  ح�ار  م�ؤمتر  اأن  الن�اب  مبجل�س 

العام كان اأول قمة لل�شيا�شة اخلارجية والدفاع 

وهي  اجلائحة،  بداية  منذ  فعلًيا  تنعقد  والأمن 

واملناق�شات  الثنائية  لالجتماعات  فر�شة 

املتعددة الأطراف للت��شل للحل�ل والتباحث يف 

التحديات كافة.

م�شرًيا اإىل اأن مملكة البحرين حتظى باإ�شادة 

وثقة دولية نتيجة لال�شتجابة ال�شريعة والفعالة 

حمًطا  جعلها  الذي  الأمر  ال�باء،  مع  للتعامل 

دولية  ثقة  وهناك  الدولية،  والإ�شادة  لالإعجاب 

كبرية من قبل املتحدثني الذين يح�شرون احل�ار 

�شخ�شًيا يف تدابري ال�شالمة التي �شيتم تطبيقها 

كارلت�ن  ريتز  وفندق  البحرين  مملكة  قبل  من 

واملعهد الدويل للدرا�شات ال�شرتاتيجية.

تنظيمه يوؤكد املوقف الرا�سخ للمملكة يف تبادل الر�ؤى حول امل�ستجّدات بالعامل.. برملانيون: 

حوار املنامة منرب د�يل ل�سّناع القرار.. �جناح اإقامته تعزيز لد�ر اململكة

�أحمد �لعامرعلي ز�يدفوزية زينل

د. عبد�هلل �لذو�ديعي�سى �لقا�سيعي�سى �لدو�سري

اأ�شاد جمل�س ال�ش�رى بالنجاح 

ح�ار  م�ؤمتر  حققه  الذي  الكبري 

ال�شاد�شة  ن�شخته  يف  املنامة 

ع�شرة، والذي �شهد م�شاركة عاملية 

امل�شت�ى  رفيع  وح�ش�ًرا  وا�شعة 

القرار  واأ�شحاب  امل�ش�ؤولني  لكبار 

الدول  من  والباحثني  واخلرباء 

امل�ؤثرة على م�شت�ى العامل، بهدف 

والروؤى  النظر  وجهات  تبادل 

والق�شايا  التحديات  اإزاء  والأفكار 

التهديد  وم�شادر  الراهنة،  الأمنية 

الدويل و�شبل م�اجهتها.

يف  ال�ش�رى،  جمل�س  واأكد 

من  احل�ار  ميثله  ما  على  بيان، 

ا�شرتاتيجي  وخيار  ح�شاري  نهج 

ح�شرة  تر�شيخه  على  حر�س 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

منذ  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

انطالق عهد جاللته الزاهر، ليك�ن 

لل�شيا�شة اخلارجية  املميزة  ال�شمة 

ململكة البحرين.

يف  ال�ش�رى  جمل�س  اإن  وقال 

بالرعاية  فيه  ي�شيد  الذي  ال�قت 

ح�ار  به  حظي  الذي  والهتمام 

�شاحب  ح�شرة  لدن  من  املنامة 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة عاهل البالد املفدى، والدعم 

امل�قرة  احلك�مة  من  الالحمدود 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  برئا�شة 

خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

ويل العهد رئي�س ال�زراء، ل�شمان 

على  البارز  احل�ار  هذا  جناح 

هذا  اأن  لي�ؤكد  الدويل،  امل�شت�ى 

املكانة  عك�س  املهم  العاملي  املنتدى 

الدولية الرفيعة التي و�شلت اإليها 

املهم  املح�ري  ودورها  اململكة، 

حتقيق  اأجل  من  به  تق�م  الذي 

املنطقة،  يف  وال�شتقرار  الأمن 

باأهمية  الرا�شخ  اإميانها  اإىل  اإ�شافة 

�شياغة  يف  امل�ؤثر  ودوره  احل�ار 

الق�شايا،  ملختلف  م�شتدامة  حل�ل 

ال�شرتاتيجية  التحالفات  اأن  م�ؤكًدا 

اإليها مملكة البحرين  التي ان�شمت 

التي  واملنظمات  الدول  مل�اجهة 

الف��شى  ون�شر  الإرهاب  تدعم 

لالأمن  ال�شمانات  اأهم  اأحد  متثل 

وال�شتقرار يف املنطقة.

»ال�سورى« ي�سيد بنجاح »حوار املنامة« �ما حققه من نتائج

احلجز 3 اأّيام عند الذهاب �العودة.. �ا�ستخراج ترخي�ص العمرة ب�سكل فردي

ال�سماح بالرحالت اجلماعية للعمرة »جًوا« فقط
م�شطفى ال�شاخ�ري:

اأكد عدد من اأ�شحاب احلمالت اأن ق�شم �ش�ؤون 

ب�زارة  الدينية  ال�ش�ؤون  باإدارة  والعمرة  احلج 

�شمح  قد  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�ش�ؤون  العدل 

عدد  تطبيق  مع  العمرة،  رحالت  تنظيم  يف  بالبدء 

من ال�شروط الحرتازية ال�اجب تطبيقها، اخلا�شة 

مبكافحة فريو�س ك�رونا.

اإحدى حمالت احلج  اأبل، �شاحب  واأكد جا�شم 

بعد  اأنه  لـ»الأيام«،  خا�س  ت�شريح  يف  والعمرة، 

اأجل  من  ال�زارة  مع  فرتة  منذ  م�شتمر  ت�ا�شل 

فاإن  للعمرة،  رحالت  بت�شيري  للحمالت  ال�شماح 

تفيد  ال�زارة  من  ر�شالة  م�ؤخًرا  تلقت  قد  احلمالت 

طريق  عن  للعمرة  الرحالت  بت�شيري  بال�شماح 

يف  حتديًدا  ال�شع�دي  والطريان  فقط،  الطريان 

الفرتة احلالية. واأ�شار اأبل اإىل اأن حمالت العمرة قد 

بداأت بالإعالن عن تنظيم الرحالت على م�اقعها، اإذ 

تبداأ من 330 ديناًرا.

العمرة  يف  �شي�شارك  الذي  العدد  اأن  واأو�شح 

للذهاب  خا�شة  طائرة  با�شتئجار  لهم  ي�شمح 

الر�ش�ل  م�شجد  زيارة  الرحلة  و�شت�شمل  والع�دة، 

اإنه يت�ّجب على  اأبل  الأكرم باملدينة املن�رة. وقال 

خا�س  فردي  ب�شكل  للعمرة  ترخي�س  اأخذ  املعتمر 

بكل معتمر على حدة، وذلك بتنزيل تطبيق »اطمئن« 

وي�شّجل  ال�شع�دية،  العربية  اململكة  دخ�له  لدى 

لإجراء احلجر الحرتازي لثالثة اأيام، بعدها ميكنه 

و�ش�له  عند  والت�شجيل  »اعتمرنا«  تطبيق  تنزيل 

مكة لأداء العمرة مبا�شرة.

باإدارة  والعمرة  احلج  �ش�ؤون  ق�شم  وكان 

ال�ش�ؤون الدينية ب�زارة العدل وال�ش�ؤون الإ�شالمية 

الت�ع�ية  الإر�شادات  من  عدًدا  اأ�شدر  قد  والأوقاف 

والزائرين،  واملعتمرين  للحمالت  والحرتازية 

اتخاذ  اأهمها  ك�رونا،  مكافحة  باإجراءات  اخلا�شة 

النقل،  و�شيلة  داخل  الجتماعي  التباعد  اإجراءات 

ال�جبات  وجتنب  واملعقمات،  الكمامات  وت�فري 

الفردية،  ال�جبات  على  والقت�شار  اجلماعية 

وتنظيم عملية ال�شع�د والنزول من احلافلة، وعدم 

حجز مباين خا�شة لل�شكن والقت�شار على ال�شكن 

وكمامات  معقمات  وت�فري  املرخ�شة،  الفنادق  يف 

�شرورة  مع  الأماكن،  جميع  يف  الكمامة  ولب�س 

اخل�ش�ع لفح�س ك�رونا ف�ر ال��ش�ل للتاأكد من 

عدم الإ�شابة بالفريو�س.

جا�سم �أبل

17 مليون دينار �سنوًيا كلفة زيادة 
املتقاعدين.. �لن ُت�سرف هذا العام

فاطمة �شلمان:

اإن  لـ»الأيام«  برملانية  م�شادر  قالت 

احلك�مة  ممّثلي  جمع  الذي  الجتماع 

ال�طني  والقت�شاد  املالية  وزير  برئا�شة 

مع جلنة اخلدمات النيابية اأم�س، مل ي�شل 

اإىل اتفاق ح�ل مر�ش�م قان�ن التقاعد الذي 

ملجل�س  املا�شي  ال�شيف  احلك�مة  اأحالته 

احلك�مة  اأن  امل�شادر  واأفادت  الن�اب. 

الزيادة  كلفة  باأن  الجتماع  خالل  اأفادت 

 17 ح�ايل  تبلغ  للمتقاعدين  ال�شن�ية 

اللجنة وقف  ملي�ن دينار، وعر�شت على 

الزيادة هذا العام، على اأن ُي�شتاأنف �شرفها 

يف ال�شن�ات القادمة لذوي الدخل املحدود 

براأي  ال�شتئنا�س  بعد  فقط  املتقاعدين  من 

رف�شت  اللجنة  اأن  اإّل  الكت�اري،  اخلبري 

ذلك، واأ�شّرت على �شرفها هذا العام.

اأن  امل�شادر  ك�شفت  ال�شياق،  ذات  يف 

بدء  ر�شمًيا  اللجنة  من  طلبت  احلك�مة 

ت��شيات  ملناق�شة  م�شرتكة  اجتماعات 

اأ�شل  من  وذلك  ال�شت،  الكت�اري  اخلبري 

10 ت��شيات خل�س لها التقرير الكت�اري 

الأخري.

ذكرت  احلك�مة  اأن  امل�شادر  واأفادت 

بهدف  الت��شيات  مناق�شة  من  الهدف  باأن 

متهيًدا  م�شرتكة  روؤية  اإىل  ال��ش�ل 

ل�شياغتها يف م�شروع بقان�ن.

اخلدمات  جلنة  اأو�شت  جانبها،  من 

اأم�س  لها  اجتماٍع  يف  الن�اب  مبجل�س 

برف�س مر�ش�م بقان�ن ب�شاأن التقاعد، وه� 

ت��شيات   4 تطبيق  ت�شمن  الذي  املر�ش�م 

عمر  مّد  بهدف  الكت�اري  اخلبري  من 

ال�شناديق التقاعدية وهي: دمج �شندوقي 

الزيادة  ووقف  واخلا�س،  العام  القطاعني 

ال�شن�ية للمعا�س التقاعدي اإىل اأن يت�افر 

بني  اجلمع  ووقف  ال�شناديق،  يف  فائ�س 

اإىل  بالإ�شافة  والراتب،  التقاعدي  املعا�س 

منع اجلمع بني املعا�شات التقاعدية من اأي 

من ال�شناديق التقاعدية والتاأمينية.

وعلمت »الأيام« اأن �شبب الرف�س جاء 

ل اإىل ت�افق مع احلك�مة  بعد ف�شل الت��شّ

ال�شن�ية  الزيادة  �شرف  ا�شتمرار  ب�شاأن 

الدخل  ذوي  من  للمتقاعدين  العام  لهذا 

املحدود.

واأّكدت م�شادر باأن هناك اإجماًعا داخل 

ال�شن�ية  الزيادة  �شرف  ب�شرورة  اللجنة 

للمتقاعدين، واأن كلفتها البالغة ح�ايل 17 

ملي�ن دينار غري كبرية.
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نحن نعلم باأن حكومة البحرين �شرفت مبالغ باهظة 

من  كبرية  اأعداد  على  يومي  ب�شكل  الكورونا  لفح�س 

بلدان  من  القادمني  على  ا  خ�شو�شً واجلاليات،  املواطنني 

املواطن  اأن يدفع  املعدي، كل ذلك دون  املر�س  بها  ينت�شر 

اأو الأجنبي ديناًرا واحًدا، جزاهم اهلل خرًيا على ما يقومون 

ال�شفر  يريد  عندما  البحريني  املواطن  اأن  يده�شني  به.ما 

وح�شب  باهظة،  ر�شوم  بدفع  يقوم  البحرين  خارج  اإىل 

ذهاًبا و30  ديناًرا  يدفع 30  اأن  عليه  فرد  باأن كل  علمي 

املواطنني  من  الكثري  هناك  باأن  العلم  مع  رجوًعا،  ديناًرا 

متزوجون من جمل�س التعاون اخلليجي، ويريدون زيارة 

اأهاليهم وزوجاتهم واأطفالهم، فكيف ي�شتطيع هذا املواطن 

اأن يدفع هذه املبالغ على كل طفل 30 ديناًرا اإذ نفر�س اأن 

لديه خم�شة اأطفال مع اأمهم؟!

اإىل  ويحتاج  مواطن،  كل  يزعج  الأمر  هذا  اأن  حقيقة 

اآلية ثانية ت�شب يف م�شلحة املواطن املغلوب على اأمره.

من  وامل�شافرين  الأجانب  على  �شرفت  باهظة  مبالغ 

اإىل  العدوى  انتقال  �شببوا  وقد  البحرين،  اإىل  لآخر  بلد 

اأنا�س لي�س لهم ذنب وبع�شهم انتقل اإىل رحمة اهلل تعاىل، 

ومعاملته  البحريني،  باملواطن  لالهتمام  الوقت  حان  لقد 

القانون وقام بالحرتازات  معاملة خا�شة، فهو من طبق 

الحتياطية، وغريه مل يقم بذلك.. فلننقذ ما ميكن اإنقاذه.

الن��سط االجتم�عي 

�س�لح بن علي

فح�ص الكورون� قبل وبعد ال�سفر

ر�س�لة املن�ورات امل�سرية - الرو�سية
بني  امل�شرتك  الع�شكري  التدريب  خطة  تاأتي 

ال�شداقة  »ج�شر  والرو�شية  امل�شرية  البحرية 

لتعزيز  طموحة  ا�شرتاتيجية  اإطار  يف   »2020

قوات  بني  امل�شرتك  الع�شكري  والتكامل  التعاون 

الدولتني، والتي تتمثل يف توحيد املفاهيم الع�شكرية 

القتالية،  لالأ�شلحة  املختلفة  وال�شتخدامات 

املدى  على  واملحتملة  القائمة  التهديدات  وحتديد 

من  خمتلفة  املرة  هذه  يف  لكنها  والبعيد،  القريب 

يف  تبعثها  التي  والر�شائل  املهم  التوقيت  حيث 

هذه  بداأت  فقد  والدولية،  الإقليمية  الظروف  ظل 

وقامت   ،2017 العام  منذ  امل�شرتكة  التدريبات 

»�شهم  مناورة  بتنفيذ  للبلدين  اجلوي  الدفاع  قوات 

ال�شداقة 2019« على ال�شواحل امل�شرية، وقد اأفادت 

الدفاع  لقوات  ملناورة  الإعداد  يجري  اأنه  التقارير 

اجلوي للبلدين عام 2021 على الأرا�شي الرو�شية، 

التي   »2020 ال�شداقة  »ج�شر  البحرية  واملناورة 

من  وهو  الأوىل،  للمرة  الأ�شود  البحر  يف  �شتجرى 

عن  املتو�شط  بالبحر  تت�شل  التي  الداخلية  البحار 

طريق م�شيق البو�شفور الرتكي وبحر مرمرة، وتطل 

وجورجيا  ورو�شيا  واأوكرانيا  تركيا  من  كل  عليه 

القطع  مرور  فاإن  ثم،  ومن  ورومانيا.  وبلغاريا 

البحرية امل�شرية امل�شاركة اإىل البحر الأ�شود �شيكون 

هو  البو�شفور،  م�شيق  عرب  تركيا  �شواحل  اأمام  من 

اإىل النظام الرتكي التو�شعي مفادها  ر�شالة م�شرية 

الدفاع  فقط  ت�شتطيع  ل  امل�شرية  ال�شاربة  القوة  اأن 

بل  املتو�شط  يف  والعربية  امل�شرية  امل�شالح  عن 

الرتكية  للغطر�شة  كبري  تهديد  ت�شكيل  اأن  ميكنها 

البحر  يف  امل�شرتكة  املناورة  فهدف  دارها،  عقر  يف 

الأ�شود تعزيز القدرات الع�شكرية البحرية مبعاونة 

الطائرات للدفاع عن املمرات البحرية �شد التهديدات 

املحتملة، حيث �شيتم ن�شر القوات امل�شاركة من خالل 

خطة لتوحيد الت�شالت وجتديد الإمدادات البحرية، 

امل�شبوهة  ال�شفن  لتحديد  تفتي�س  عمليات  واإجراء 

الكبرية  الثقة  اإىل  التدريبات  وت�شري  واملعادية. 

املتبادلة بني قوات البلدين، وتعرب عن مدى القدرات 

التي و�شل اإليها اجلي�س امل�شري يف حميطه الإقليمي 

والدويل، وتعطي فر�شة كبرية لتبادل اخلربات بني 

لديها  امل�شرية  القوات  اأن  وبخا�شة  الدولتني  قوات 

خربة كبرية يف التعامل بالأ�شاليب والطرق الغربية 

امل�شريني  الطيارين  اختبار  املقرر  ومن  وال�شرقية 

وطائرات  والرافال،   ،35 ال�شوخوي  لطائرات 

الهيلوكوبرت. كما �شيتيح للقوات امل�شرية ال�شتفادة 

كما  العايل،  الرو�شي  والتدريب  الت�شلح  حجم  من 

الرتكي  النظام  اىل  رو�شية  ر�شالة  التدريبات  حتمل 

 - الأذري  ال�شراع  تاأجيج  اأجل  من  يتدخل  الذى 

الأرميني مفادها اأن رو�شيا لديها الكثري من الأدوات 

لعقاب وردع نظام اأردوغان. 

حممد الفرم�وي

�صالح بن علي

االإ�ســـــك�يف يـــــــــد الـله 
الإ�شكايف اأو اخلراز، حرفته خياطة 

من  و�شيء  موهبة  راأ�شماله  اجللد، 

مع  يتعامل  عندما  والعزمية  ال�شرب 

الأحذية القدمية واملهرتئة بفن واإتقان، 

وبرغم الأجر الزهيد الذي يتقا�شاه من 

عمله اإل اإنه ي�شعر ب�شعادة عندما يرى 

القبول والر�شا يف وجه من التجاأ اإليه 

ووثق يف عمله، مما يزيده فخًرا وثقة 

يف نف�شه.

مملكتنا  فقدت  قليلة  اأيام  قبل 

التي  الإن�شانية  الوجوه  اأبرز  احلبيبة 

اجلميع  بني  ُعرف  ُتن�شى،  اأن  حمال 

بب�شاطته وروحه املرحة وحبه ملهنته، 

الذي مل يتذمر يوًما وينقم على زمانه، 

بل كان يحب عمله ويتفنن فيه.

اأمر  اهلل  يد  املعروف،  الإ�شكايف  اإنه 

كل  بني  حمبوًبا  كان  الذي  علي،  اهلل 

ال�شابعة  يف  عمله  يبداأ  كان  عرفه،  من 

�شباًحا وحتى غروب ال�شم�س دون كلل 

اأو ملل يف حمله ال�شغري يف قلب املنامة 

وحتديًدا يف �شارع ال�شيخ عبداهلل.. اأحب 

 50 قبل  والده  من  ورثها  التي  مهنته 

اجلميلة  اللحظات  معها  وعا�س  عاًما 

وواجه حتديات وق�شوة الواقع، ورغم 

اخلياطة  يف  الع�شرية  الآلت  توافر 

اآلته  اإنه كان يعتمد على  اإل  والتقطيع 

ت�شليح  يف  البدائية  وطريقته  القدمية 

كامالً  يوًما  يعي�س  كان  فقد  الأحذية، 

واملواد  كامل�شامري  الب�شيطة  اأدواته  بني 

تعلّم  وال�شندان..  واملطرقة  الال�شقة، 

اأ�شول وفنون احلرفة وكان يعيد بريق 

من  يجني  يكن  مل  واإن  اإليها  الأحذية 

املال..  من  القليل  اإل  املهنة  هذه  وراء 

اأحبه اجلميع لب�شاطته و�شعره الأبي�س 

يخلو  ل  حمله  كان  ميّيزه..  كان  الذي 

والأ�شدقاء  الزبائن  من 

الفئات،  جميع  من 

وكان  والفقري،  الغني 

اأحاديثه  ل�شماع  ملتقى 

ال�شعر  واإلقائه  ال�شّيقة 

الفار�شي الذي كان ملًما 

فيه ويجيده.. رحمك اهلل 

جنات  واإىل  لك  وغفر 

اخللد.

بروين �سعب�ن
بروين �صعبان

ن�دي را�سد للفرو�سية

 و�سب�ق اخليل واتف�قية الط�قة املتجددة

الطاقة  هيئة  بها  قامت  التي  التعاون  عملية  اإن 

اخليل  و�شباق  للفرو�شية  را�شد  نادي  مع  امل�شتدامة 

الطاقة  جمالت  يف  م�شرتك  تعاون  اتفاقية  ب�شاأن 

املتجددة وكفاءة الطاقة ب�شتى اأنواعها، وذلك مببادرة 

للفرو�شية  را�شد  لنادي  العليا  الهيئة  من  وت�شجيع 

و�شباق اخليل.

البديلة،  الطاقة  اأو  املتجددة  الطاقة  اأن  يخفى  ل 

م�شادر  من  عليها  احل�شول  ميكن  التي  الطاقة  وهي 

القرن  بداية  يف  م�شادرها  انت�شار  زاد  للتجدد،  قابلة 

املتجددة  الطاقة  اإذ غطت م�شادر  الواحد والع�شرين، 

ما يقارب 20% من ا�شتخدامات الطاقة العاملية يف هذا 

القرن، فقد مت توليد 16% من اإجمايل الطاقة الكهربائية 

الكهرومائية،  الطاقة  حمطات  طريق  عن  العامل  يف 

واأ�شهمت م�شادر الطاقة املتجددة الأخرى مبا يقارب 

هذا  يف  امل�شتهلكة  الكهرباء  كمية  جمموع  من   %6

القرن، ويف عام 2015 مت توليد 10.6% من الطاقة 

التي يعتربها  النووية،  الطاقة  الكهربائية عن طريق 

البع�س من م�شادر الطاقة املتجددة.

م�شادر  با�شتخدام  الب�شر  بدء  اأن  بالذكر  اجلدير 

التطور  اأدى  ال�شنني، ولقد  اآلف  قبل  املتجددة  الطاقة 

اإيجاد طرق مبتكرة لت�شخري املوارد  اإىل  التكنولوجي 

ا�شتخدامات  وتعد  كهرباء،  اإىل  وحتويلها  املتجددة 

البيوت  ت�شمل  ومتنوعة  كثرية  املتجددة  الطاقة 

وال�شركات والقطاعات املختلفة، ومن اأهم ا�شتخدامات 

الطاقة  قبل  من  املياه  ت�شخني  هو  املتجددة  الطاقة 

الأ�شباب  للعديد من  ا�شتخدامها  التي ميكن  ال�شم�شية 

الحتياجات  وتلبية  البطاريات  و�شحن  املنازل  يف 

املنزلية من الكهرباء عن طريق حتويل اأ�شعة ال�شم�س 

وتخزينها يف الألواح ال�شم�شية، كذلك تلبية احتياجات 

املناطق القروية من الكهرباء لحتواء على م�شطحات 

مائية عدة قد ت�شتخدم لتوليد الطاقة وت�شغيل و�شائل 

الأجهزة  وت�شغيل  ال�شم�شية  الطاقة  طريق  عن  النقل 

اإنارة  ا  واأي�شً الهواء،  املختلفة ومكيفات  التكنولوجية 

ال�شوارع والطرق عن طريق اخلاليا ال�شم�شية، كل ما 

ذكر هو يف اأيدينا كدول اأنعم اهلل عليها بهذه الطاقات 

املتجددة لنحول من�شاآتنا واملباين اإىل بيئة نظيفة تكون 

�شديقة لالإن�شان، وكم نحن نحتاج اإىل مثل تفعيل هذه 

ال�شناعية  املباين واملن�شاآت  العديد من  التفاقيات من 

مبملكة البحرين، للحد من التلوث البيئي.

وهناك العديد من الإيجابيات ل�شتخدامات الطاقة 

اأنها  هو  املتجددة  الطاقة  ما مييز  اأهم  فمن  املتجددة، 

�شتتيح العي�س يف عامل خاٍل من الكوارث املناخية اإذ 

مت تفعيلها يف دول اخلليج، كذلك دول الوطن العربي، 

بال�شكل املطلوب، قد يتطلب هذا الأمر الكثري من الوقت 

ولكن  املتجددة  الطاقة  م�شادر  تطوير  يف  واجلهد 

اأ�شبح  كما  لالإن�شان،  �شديقة  بيئة  اإىل  ن�شل  �شوف 

من املمكن للعديد من النا�س توليد الطاقة على اأ�شطح 

األواح الطاقة ال�شم�شية، ومن اأهم  منازلهم عن طريق 

اإيجابيات م�شادر الطاقة املتجددة اأنها تعمل على احلد 

من ظاهرة الحتبا�س احلراري، فهي توؤثر على البيئة 

تنبعث  ل  املتجددة  امل�شادر  اأن  كما  اإيجابية،  بطريقة 

وبيئية يف  ب�شرية  اأ�شراًرا  ت�شبب  التي  امللوثات  منها 

جميع اأنحاء العامل.

الدكتور  بت�شريح  اأ�شيد  املنا�شبة،  وبهذه 

هذه  على  التوقيع  باأن  مريزا  علي  بن  عبداحل�شني 

التفاقية ياأتي يف اإطار الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة 

واملوؤ�ش�شات  احلكومية  واجلهات  الوزارات  ملختلف 

املتجددة  الطاقة  وحلول  تقنيات  من  لال�شتفادة 

القائمني  اأهنئ  كما  البحرين،  مبملكة  الطاقة  وكفاءة 

وال�شيخ  اخليل  و�شباق  للفرو�شية  را�شد  نادي  على 

للنادي  التنفيذي  املدير  خليفة  اآل  را�شد  بن  �شلمان 

على هذا التعاون املثمر الذي �شوف ي�شع نادي را�شد 

الريا�شية  اخلريطة  على  اخليل  و�شباق  للفرو�شية 

الإقليمية والعاملية. 

اأبو عبدالوه�ب

 

املراأة البحرينية 

يف ال�سلك الدبلوم��سي

الأول من دي�شمرب هو يوم لكل امراأة بحرينية عظيمة 

نحتفي بها ونحتفل باإجنازاتها امل�شرفة على كل الأ�شعدة، 

ما  بكل  بالدها  رفعة  يف  واإ�شهاماتها  لدورها  تاأكيًدا  وذلك 

للمراأة  تركت ب�شمة جناح وا�شحة  والتي  اأوتيت من قوة 

وبالدها،  نف�شها  تنمية  يف  و�شاهمت  وتعلمت  قراأت  التي 

وكما اأن هناك �شرائح عديدة للمراأة البحرينية وهذا الدور 

التنموي املهم ل يقت�شر على �شريحة دون اأخرى اإمنا هي 

دائرة من العطاء املتوا�شل والدعم امل�شتمر من اأجل نه�شة 

البحرين وتنميتها. 

مناذج  وهي  الن�شائية  العاملية  النماذج  نرى  عندما 

ولكن  الأر�س،  وجه  على  امراأة  لكل  بالتاأكيد  م�شرفة 

العتزاز اأعظم عندما نرى �شل�شلة اإجنازات واإ�شهامات املراأة 

البحرينية، وذلك بدعم �شيدي �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

الأول  الداعم  املفدى  البحرين  ملك مملكة  اآل خليفة  عي�شى 

�شبيكة  المرية  امللكي  ال�شمو  و�شاحبة  البحرينية  للمراأة 

املجل�س  رئي�شة  امللك  قرينة جاللة  اآل خليفة  اإبراهيم  بنت 

وروؤية  البحرينية  املراأة  متكني  يف  ودورها  للمراأة  الأعلى 

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

املراأة  التي �شاهمت يف تقدم وارتقاء  الوزراء  العهد رئي�س 

مل�شتويات اأرحب على جميع الأ�شعدة، وهذا من اأحد ركائز 

املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب  الإ�شالحي حل�شرة  امل�شروع 

والذي يعتمد على ا�شتمرارية دعم املراأة البحرينية وتعزيز 

م�شاهمتها يف التنمية الوطنية.

وتقديًرا  احتفاًء  يرتفع  �شعارنا  2020م  عام  ففي 

ل�شقيقاتنا يف املجال الدبلوما�شي على مدى اخلم�شني عاًما 

املا�شية يف جمال العمل الدبلوما�شي والذي يعد رمًزا قوًيا 

لكون املراأة قيمة م�شافة تزيد من قوة العملية الدبلوما�شية 

يف املحافل الوطنية، فمنذ عام 1972م واملراأة البحرينية 

تعمل يف وزارة اخلارجية ويف عام 1999م تقلدت من�شًبا 

اجلمهورية  يف  للمملكة  �شفرية  كاأول  دبلوما�شًيا  قيادًيا 

على  توؤكد  املوؤ�شرات  فاإن  هذا  يومنا  وحتى  الفرن�شية، 

مقارنة  املعقول  املتو�شط  على  حتافظ  اأن  ا�شتطاعت  اأنها 

باحل�شور الن�شائي يف ال�شلك الدبلوما�شي حول العامل. 

قاطع  دليل  القيادية  املنا�شب  ملثل هذه  املراأة  تقليد  اإن 

على اأن البحرين عززت كفاءة وتفوق املراأة البحرينية يف 

التفاو�س  الذي يتطلب بدوره مهارات  الدبلوما�شية  العمل 

وبهذه  امل�شتمر،  والتعاون  املتبادل  والتفاهم  واحلوار 

خلد  البحرينية  املراأة  تاريخ  فاإن  العظيمة  الإجنازات 

العمل  تنمية  يف  ودورها  الدبلوما�شي  العمل  يف  جهودها 

الدول  البحرين يف م�شاف  ا�شم مملكة  الذي و�شع  الدويل 

املتقدمة على ال�شعيد الدويل والإقليمي والعاملي يف ال�شلك 

الدبلوما�شي.

وكل عام ونحن باألف خري..

نورة املن�سوري

اأ�سطر النون

كل ال�سكر والتقدير واالمتن�ن 

اإىل الطواقم الطبية املميزة يف 

م�ست�سفى امللك حمد اجل�معي

م�صت�صفى  عيادات  يف  اأتعالج  مواطنة   اأنا 

ب�صكري  اأتقدم  اأن  واأود  اجلامعي  حمد  امللك 

الطبية  الطواقم  اإىل  وامتناين  وتقديري 

التي  الأق�صام  كل  ويف  كافة  والتمري�صية 

الإن�صانية  بامل�صت�صفى، على جهودهم  راجعتها 

الكبرية التي يبذلونها يف م�صاعدة املر�صى، مما 

اأنف�صنا كمراجعني  الكبري يف  الإيجابي  له الأثر 

لهذه العيادات. 

يف  اأتعالج  كنت  اأنني  اأ�صيف  اأن  اأود  كما 

نف�صه  الهتمام  ووجدت  ال�صحي  عراد  مركز 

اخلدمات  جميع  عام  وب�صكل  املميزة،  والرعاية 

من  حتى  اأف�صل  العزيزة  مملكتنا  يف  ال�صحية 

دول تعد يف م�صاف الدول املتقدمة.

والحرتام،  والتقدير  كل ال�صكر  فلهم 

وجزاهم اهلل خري اجلزاء.

البي�ن�ت لدي املحرر
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عائلة الطريفي حتتفل

 بعيد ميالد احلبوبه »خولة«

ــت عــائــلــة  ــل ــف ــت اح

ميالد  بعيد  الطريفي 

�ــشــمــعــتــهــم »خــولــة« 

الرابع  العام  واإكمالها 

وتلقت  الزهور  عمر  من 

ــاين  ــه ــت احلـــبـــوبـــة ال

الأهــل  من  والتربيكات 

الهدايا  والأ�شدقاء وتلقت 

العزيزين  الوالدين  من 

األــف  القبالت،  واأحــلــى 

 100 وعقبال  مــربوك 

�شمعة.

عايدة حممد تت�شلم مفاتيح م�شروعها 

»هريبــــــل دوز لنـــدن« مبجمــــع ريــــادات

تزامناً مع يوم املراأة البحرينية ومبوا�شلة اجلهود يف 

العمل  �شوق  يف  النخراط  على  وت�شجيعها  م�شريتها  دعم 

وموؤ�ش�شة  م�شروع  �شاحبة  حممد  عايدة  ت�شلمت  املحلي؛ 

»هريبل دوز لندن مل�شتح�شرات التجميل الطبيعية« مفاتيح 

بن  ال�شيخ ه�شام  قبل  ريادات من  مقرها اجلديد يف جممع 

حممد اآل خليفة رئي�س جمل�س اإدارة �شركة البحرين لتنمية 

عن  عايدة  وعربت  املنتدب.  والع�شو  النا�شئة  ال�شناعات 

البحرين  موؤ�ش�شات  تلعبه  الذي  الكبري  للدور  امتنانها 

لدعم  النهو�س  يف  وم�شاعدتها  البحرينية  املراأة  دعم  يف 

ل�شرف  اإنه  وقالت:  البحرين  مملكة  يف  التطور  م�شرية 

يف  اجلديد  املقر  يف  م�شروعي  انطالق  عن  اأعلن  اأن  عظيم 

الرائدة،  الوطنية  املبادرات  اأحد  يعد  والذي  ريادات  جممع 

اأّن م�شروعي« هريبل دوز لندن مل�شتح�شرات التجميل  كما 

الطبيعية« يعد عالمة جتارية حملية جديدة باإدارة بحرينية 

هذه  مع  تزامناً  امل�شروع  اأطلق  اأن  كبري  لفخر  واإنه   %100

املنا�شبة الوطنية. واأ�شافت: من خالل درا�شة ال�شوق املحلي 

عاملية  ومقايي�س  باأعلى جودة  املحلية  للمنتجات  وحاجته 

وذات طابع ع�شري مبتكر جاءت فكرة عالمتي التجارية، اذ 

اأن �شغف البتكار وتعزيز الإ�شتدامة البيئية يف اململكة كانتا 

الطبيعية  للمنتجات  عا�شقة  كوين  اهتماماتي  اأوىل  �شمن 

م�شروعي  ويعد  الع�شرية،  املراأة  لحتياجات  املالئمة 

تقدم  البحرين  مملكة  يف  نوعها  من  فريدة  جتارية  عالمة 

جمموعة من املنتجات الع�شوية الطبيعية النقية واملبتكرة 

الربيطانية  املوا�شفات  اإن�شاوؤها وت�شنيعها ح�شب  التي مت 

اململكة  من  عليها  احل�شول  يتم  التي  الطبيعية  باملكونات 

بفخر  ونحن  والهند،  الأمريكية  املتحدة  والوليات  املتحدة 

الأع�شاب  اإنتاج  يف  ت�شتثمر  العامل  يف  �شركة  اأول  بكوننا 

املعطرة بروائح فريدة.

حلبة البحرين الدولية حتتفي 

مبوظفاتها مبنا�شبة يوم املراأة البحرينية

الدولية  البحرين  حلبة  احتفلت 

ال�شرق  يف  ال�شيارات  ريا�شة  »موطن 

البحرينية  املراأة  الأو�شط« مبنا�شبة يوم 

الذي ي�شادف الأول من �شهر دي�شمرب يف 

كل عام، حيث مت تكرمي املوظفات للجهود 

حلبة  ا�شت�شافة  خالل  يبذلنها  التي 

على  فعالياتها  جلميع  الدولية  البحرين 

جماعية  �شورة  التقاط  ومت  العام،  مدار 

البحرين  حلبة  وا�شت�شافت  تذكارية. 

البحرين  جائزة  �شباق  موؤخرا  الدولية 

وان  للفورمول  اخلليج  لطريان  الكربى 

اأما  املا�شي،  نهاية نوفمرب  2020 وذلك 

املزدوج  ال�شباق  انطالق  ت�شهد  فهي  الآن 

جائزة  �شباق  خالل  من  وذلك  الثاين 

رولك�س ال�شخري الكربى للفورمول وان 

من 4 وحتى 6 دي�شمرب.

اجلامعة الأمريكّية تكّرم ع�شوات هيئة التدري�س واملوظفات 

بالبحرين  الأمريكّية  اجلامعة  كّرمت 

�شاكرة  واملوظفات  التدري�س  هيئة  ع�شوات 

عجلة  دفع  يف  الفاعلة  اإ�شهاماتهن  على  اإياهن 

القت�شاد الوطني و�شغفهن وتفانيهن يف عملهن 

كما   .2019 �شبتمرب  يف  اجلامعة  افتتاح  منذ 

البالغ  واعتزازها  تقديرها  عن  اجلامعة  اأعربت 

جائحة  اأثناء  ا�شتثنائّية  جهود  من  بذلن  مبا 

على  للحفاظ  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س 

اأف�شل  تقدمي  وتي�شري  التعليمّية  العملية  �شري 

م�شتوى من التعليم عايل اجلودة. كذلك ك�شفت 

�شتة  ي�شم  العليا  الإدارة  فريق  اأن  اجلامعة 

منهن  واأربعة  اأع�شاء،  ثمانية  اأ�شل  من  �شيدات 

من الن�شاء البحرينيات. وباعتبارها اأول جامعة 

فاإن  البحرين،  مملكة  يف  الأمريكي  الطراز  على 

اأع�شاء  بني  والتنوع  امل�شاواة  مبادئ  تطبيق 

جميع  على  والطلبة  واملوظفني  التدري�س  هيئة 

�شيا�شة  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  يعترب  امل�شتويات 

اجلامعة ونهجها ال�شامل.

املوؤ�ش�س  الرئي�س  قالت  املنا�شبة  وبهذه   

الدكتورة �شوزان  الأمريكّية بالبحرين  للجامعة 

الت�شورات  و�شع  يف  بداأنا  »حني  �شاك�شتون: 

الأوىل للجامعة الأمريكّية بالبحرين، كان من اأهم 

امل�شاواة  مبادئ  بجميع  التام  اللتزام  اأولوياتنا 

والتنوع يف كل ما يتعلق با�شرتاتيجّية ا�شتقطاب 

املواهب. وقد جنحنا بالفعل يف ا�شتقطاب فريق 

اأن  للغاية  وي�شرين  الكفاءات،  اأف�شل  من  متمّيز 

اللواتي  الن�شاء  اأع�شائه من  العديد من  اأن  اأعلن 

يتقلدن منا�شب عليا يف اجلامعة.

اجلمعية الرنويجية تكرم ن�شاء البحرين املميزات

اأجندة  على  بارزاً  وطنياً  حدثاً  بات  البحرينية،  املراأة  يوم  »اإن 

املنا�شبات الوطنية التي حتتفل بها مملكة البحرين من كل عام، وفر�شة 

�شفراء  قام  املنا�شبة  وبهذه  البالد«.  املراأة يف  م�شرية عمل  لتوثيق  طيبة 

اجلمعية الرنويجية الدولية للعدالة وال�شالم  بتكرمي جمموعة من الن�شاء 

مديرة  عبداهلل  هبة  �شمنهم  ومن  املنا�شبة  بهذه  املتميزات  البحرينيات 

مدر�شة املحرق �شابقا، و�شمه اخل�شاري والتي تعمل يف الفن البحريني 

للعمل  القائدات  للن�شاء  ولدة  البحرين  ان  اجلمعية  واأكدت  ال�شيل. 

الريادي والن�شاين والجتماعي.

جامعة البحرين الطبية حتتفل بالفائزين بجائزة امللهمني
يف  للجراحني  امللكية  الكلية  اأعلنت 

 RCSI( الطبية  البحرين  جامعة   - اأيرلندا 

لهذا  امللهمني  بجائزة  الفائزين  عن   )Bahrain
والتي   ،)Inspiring Excellence( العام 

التقدير  بهدف   2018 عام  يف  اإطالقها  مت 

والحتفال باإجنازات خريجيها واإلهام الطالب. 

طبيب  النقيب  هما  اجلائزة  على  واحلا�شالن 

كلية  خريج  ال�شافعي،  اإبراهيم  عبدالرحمن 

عامة  جراحة  واأخ�شائي   2011 لعام  الطب 

الع�شكري  بامل�شت�شفى  لالأطفال  بولية  وم�شالك 

كلية  خريجة  العامري،  ونازية   )BDF(

وممر�شة   2014 عام  والقبالة  التمري�س 

م�شجلة ورئي�شة فريق املمر�شات لق�شم التوليد 

 .)KHUH( يف م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي

يف  للجراحني  امللكية  الكلية  رئي�س  قال 

اأيرلندا - جامعة البحرين الطبية، الربوفي�شور 

النقيب  اأهنئ  اأن  »ي�شعدين  العتوم:  �شمري 

ونازية  ال�شافعي  اإبراهيم  عبدالرحمن  طبيب 

لهذا  امللهمني  بجائزة  فوزهم  على   العامري 

ال�شافعي  الطبيب  النقيب  ح�شل  ولقد  العام، 

على درجة املاج�شتري يف اجلراحة )MCh( من 

اأيرلندا و�شاهم يف  الكلية امللكية للجراحني يف 

الأبحاث يف جماله، وح�شلت  من  العديد  ن�شر 

العامري على زمالة كلية التمري�س والقبالة من 

الكلية امللكية للجراحني يف اأيرلندا ومت تعيينها 

ق�شم  التمري�س يف  اأبحاث  لفريق  نائًبا  موؤخًرا 

اجلامعي.  احلمد  امللك  م�شت�شفى  يف  التوليد 

اأظهر كال الفائزين امتياًزا يف جمالهما من خالل 

اإجنازاتهما املميزة، واأتطلع اإىل روؤية املزيد من 

جناحهما واأمتنى لهما كل التوفيق«.

 ولقد قام الربوفي�شوراألفريد نيكول�شون، 

ورئي�س  الأكادميية  لل�شوؤون  الرئي�س  نائب 

هاري�شون  و�شتيفن  اجلامعة  يف  الطب  كلية 

يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س  مريفيلد 

كاثرين  والدكتورة   ))RCSI Bahrain

�شرتاكان، رئي�س ق�شم حت�شني اجلودة والقائم 

والقبالة وتوم  التمري�س  كلية  رئي�س  باأعمال 

بتهنئة  اخلريجني  �شوؤون  م�شئول  هانراتي، 

اجلامعة  يف  �شغرياأقيم  حفل  يف  الفائزين 

حتتوي  التي  اللوحات  عن  الك�شف  مت  حيث 

على  تعليقها  �شيتم  والتي  �شورهم  على 

النقيب  قال  اجلامعي.  احلرم  ردهة  جدران 

»هو  فوزه:  على  تعليقا  ال�شافعي  الطبيب 

هذه  لتلقي  اختياري  مت  اأنه  يل  كبريا  �شرف 

اجلائزة واأن اأكون بجانب العديد من خريجي 

جعل  يف  اأ�شتمر  اأن  واآمل  املتميزين  اجلامعة 

وقالت  بي«.  فخورين  اجلامعة  يف  اجلميع 

هذه  على  احل�شول  »ي�شرفني  العامري: 

اإىل  اأُ�شيف  اأنني  اجلائزة املرموقة لأنها تعني 

اإرث جامعة البحرين الطبية والذي �شي�شتمر 

اإىل  ين�شمون  الذين  امل�شتقبليون  طالبنا 

عليه«. باحلفاظ  اجلامعة 

م�شرف ال�شالم يد�شن حملة ترويجية خا�شة للن�شاء احتفالً بيوم املراأة
املراأة  يوم  مبنا�شبة  احتفاًء 

ال�شالم  م�شرف  اأعلن  البحرينية، 

خا�شة  ترويجية  حملة  تد�شني  عن 

واجلدد  احلاليني  عمالئه  من  للن�شاء 

امل�شبق  الدفع  بطاقات  حاملي  من 

والبطاقات الئتمانية، حيث يخ�ش�س 

ا مذهلة للتاأهل يف ال�شحب  لهن فر�شً

ت�شوقهن  عند  ثمينة  جوائز  على 

با�شتخدام هذه البطاقات خالل الفرتة 

املمتدة بني تاريخ 1 دي�شمرب 2020 

و31 مار�س 2021.

الرتويجية  احلملة  ُتخ�ش�س 

�شاعة  ت�شمل  رائعة،  جوائز   3

يد  و�شوار  مم،   31 مقا�س  رولك�س 

مُمّيزة  وقالدة  »بلغاري«،  عالمة  من 

و�شيكون  الزين.  جموهرات  من 

با�شتطاعة الن�شاء من عمالء م�شرف 

احلملة  �شحوبات  التاأهل يف  ال�شالم، 

معامالتهم  اإجراء  عند  الرتويجية 

الدفع  بطاقات  بوا�شطة  ال�شرائية 

الئتمانية  والبطاقات  امل�شبق 

ال�شادرة من امل�شرف.

املنا�شبة،  هذه  حديثه حول  ويف 

رئي�س  بوحجي،  حممد  �شرح 

اخلدمات امل�شرفية لالأفراد يف م�شرف 

اإطالق  جًدا  »ي�شعدنا  قائاًل:  ال�شالم 

املُخ�ش�شة  الرتويجية  احلملة  هذه 

امل�شرف  عمالء  من  للن�شاء  ح�شرًيا 

امل�شبق  الدفع  بطاقات  يحملن  ممن 

الفئات  من  الئتمانية  والبطاقات 

 »Signature«الذهبية والبالتينية و

الئتمانية.  اإنفينيت  فيزا  وبطاقة 

للتعبري  احلملة  هذه  عرب  ون�شعى 

البحرينية،  للمراأة  امتناننا  مدى  عن 

يف  الأ�شا�شي  لدورها  تقديرنا  وعن 

كافة املجالت، حيث نتطلع ملكافاأتها 

من  املزيد  ت�شفي  فاخرة  بجوائز 

وتاأتي  اأناقتها.  اإىل  والتمّيز  الُرقي 

للحملة  �شاّرة  كاإ�شافة  احلملة  هذه 

الئتمانية  البطاقات  على  الرتويجية 

ت�شري  التي  امل�شبق،  الدفع  وبطاقات 

والتي  اجلاري،  دي�شمرب  نهاية  حتى 

تقدم فر�س للفوز بثالث جوائز نقدية 

لكل  اأمريكي  دولر   10،000 بقيمة 

عبارة  كربى  جائزة  بجانب  رابح، 

عن ن�شف كيلوغرام من الذهب. ومن 

املنطلق، نت�شرف بدعوة اجلميع  هذا 

الئتمانية  بطاقاتهم  ل�شتخدام 

الفئات  من  امل�شبق  الدفع  وبطاقات 

العتيادي  ت�شوقهم  اأثناء  املذكورة 

الإنرتنت،  عرب  للم�شرتيات  وكذلك 

للفوز  فر�س  على  للح�شول  وذلك 

م�شرف  من  القّيمة  اجلوائز  باإحدى 

ال�شالم.«

للن�شاء  ال�شالم  م�شرف  يتيح 

امل�شبق  الدفع  بطاقات  يحملن  الالتي 

التاأهل  الئتمانية، فر�شة  والبطاقات 

رولك�س  �شاعة  على  ال�شحب  يف 

بلوغ  عند  مم،   31 مقا�س  ن�شائية 

اإجمايل م�شرتياتهن ال�شهرية 2،000 

د.ب ملدة ثالثة اأ�شهر، لي�شل جمموعه 

 31 تاريخ  بحلول  د.ب   6،000 اإىل 

من  �شتتمكن  كما   .2021 مار�س 

التاأهل يف ال�شحب على �شوار اليد من 

عالمة »بلغاري« عند و�شول جمموع 

د.ب   1،500 ال�شهرية  امل�شرتيات 

 4،500 اإىل  تراكمي  ب�شكل  ولت�شل 

املقبل.  مار�س  �شهر  نهاية  يف  د.ب 

من  قالدة  على  ال�شحب  ولدخول 

منهن  �شيتوجب  الزين،  جموهرات 

اأ�شهر،   3 ملدة  �شهرًيا   500 اإنفاق 

لي�شل اإىل 1،500 خالل فرتة احلملة 

املمتدة لغاية �شهر مار�س 2021.

حممد بوحجي
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خالد بن علي: تعاون 
مشترك في المجال العدلي 

بين البحرين وبريطانيا

بحث وزير العدل والشللؤون اإلسللامية واألوقاف الشيخ 
خالللد بن علللي آل خليفة، خال اسللتقباله أمس، وزيرة 
الداخلية البريطانية بريتي باتل، وذلك بمناسبة زيارتها 
البحرين للمشاركة في فعاليات الدورة السادسة عشرة 
لمؤتمر حوار المنامة، بحضور السللفير البريطاني لدى 
المملكة رودريك دراموند، مجاالت التعاون المشللترك 

في المجال العدلي والقانوني بين البحرين وبريطانيا.
وخللال اللقاء، أشللاد الشلليخ خالللد بن علللي آل خليفة 
بالعاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشللعبين 
الصديقين، وما تشللهده من تقدم مستمر في مختلف 

المجاالت بما يحقق المصالح المشتركة.

ناصر بن حمد: زيادة التنسيق بين البحرين 
وأفغانستان لدعم االستقرار العالمي

     محب: دور كبير للبحرين في توحيد الجهود لدعم االستقرار العالمي 

اسللتعرض سمو اللواء الركن الشلليخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار 
األمللن الوطنللي قائد الحرس الملكي، خال اسللتقباله مستشللار األمن 
الوطني بجمهورية أفغانستان اإلسامية حمد اهلل محب، وذلك بمناسبة 
المشاركة في فعاليات حوار المنامة، العاقات المتميزة والثنائية التي 
تربط بين البحرين وجمهورية أفغانسللتان اإلسللامية، وسللبل تطوير 
التعاون المشللترك بيللن البلدين على األصعدة كافللة خدمة للمصالح 

المشللتركة، مؤكدًا سموه على أهمية زيادة حجم التنسيق بين البلدين 
الصديقين في مختلف المجاالت دعمًا لاستقرار واألمن العالمي. 

 مللن جانبه، أعرب مستشللار األمن الوطني بجمهورية أفغانسللتان عن 
تقديره للللدور الكبير الذي تقوم به البحرين في سللبيل توحيد الجهود 
لدعم االسللتقرار العالمي، مؤكدًا على أهمية تقوية العاقات الثنائية 

بين البلدين.

ناصر بن حمد: إسهامات بناءة للمملكة 
المتحدة في ترسيخ االستقرار بالعالم

     استقبل رئيس أركان القوات المسلحة البريطانية
بحث سللمو اللللواء الركن الشلليخ ناصر بن 
حمللد آل خليفة، مستشللار األمللن الوطني 
قائللد الحللرس الملكللي، مع رئيللس أركان 
القوات المسلحة البريطانية الجنرال السير 
نيكوالس كارتللر، بحضور سللفير المملكة 
المتحللدة لللدى البحريللن رودي درامونللد، 
العاقللات ذات االهتمللام المشللترك بين 

البحرين وبريطانيا. 
وأشاد سموه بمشاركة رئيس أركان القوات 
المسلللحة البريطانيللة في فعاليللات حوار 
المنامة، واسللتعرض معه مسار العاقات 
البحرينيللة - البريطانيللة، مؤكللدًا سللموه 
الحللرص المتبادل على تطويرها وتنميتها 
على المسللتويات كافة بما يخدم األهداف 
والمصالح المشللتركة للبلدين والشللعبين 
الصديقين، ومشلليدًا سللموه بالللدور الذي 
تضطلع به المملكة المتحدة على الساحة 
اإلقليمية والدولية وجهودها وإسللهاماتها 
البناءة في ترسلليخ قواعد األمن واالستقرار 
فللي العالم التي تدعمها المملكة بشللكل 

دائم. 
مللن جانبلله، أعللرب قائللد أركان القللوات 
المسلللحة البريطانية عللن تقديره لجهود 
البحريللن فللي توثيللق روابللط الصداقللة 

العسللكري  التعللاون  وتعزيللز  التاريخيللة 
والدفاعي بين البلدين الصديقين، مشلليدًا 

بللدور البحريللن وإسللهاماتها المهمة في 
إرساء دعائم األمن والسام في المنطقة.

 قائد أركان القوات البريطانية: 
 البحرين تساهم في إرساء 

دعائم األمن والسالم بالمنطقة

 عبداهلل بن أحمد: السياسة الخارجية 
للبحرين ثابتة تجاه القضايا اإلقليمية والدولية

تللرأس وكيللل وزارة الخارجيللة 
للشؤون الدولية الدكتور الشيخ 
عبللداهلل بللن أحمللد آل خليفة، 
للمشللاورات  الرابللع  االجتمللاع 
السياسية بين البحرين وألمانيا 
االتحادية، علللى هامش أعمال 
مؤتمر حوار المنامة في دورته 
السادسللة عشللرة، بينما ترأس 
الجانللب األلماني، وزيللر الدولة 
األلمانيللة  الخارجيللة  بللوزارة 

ميغيل بيرغر. 
ووصف الدكتور الشلليخ عبداهلل 
بللن أحمللد آل خليفللة، بالوفد 
البحرينية  العاقللات  األلمانللي 
قويللة  بأنهللا  األلمانيللة،   -
ومتطللورة، وتمتلللك إمكانيات 
المشللترك  للتعللاون  واعللدة 
علللى كافللة المسللتويات بمللا 
يعللود بالخيللر والمنفعللة على 
الصديقين،  والشعبين  البلدين 
السياسللة  مبللادئ  مسللتعرضا 
ومواقفها  للبحريللن  الخارجيللة 
الثابتة مللن القضايا اإلقليمية 
إسللهامات  مثمنللا  والدوليللة، 
جمهورية ألمانيا االتحادية في 
تعزيز األمن والسلللم الدوليين 
منطقللة  بأمللن  واهتمامهللا 

الشرق األوسط. 

وأكد أن الرؤية السامية لحضرة 
صاحب الجالللة الملك حمد بن 
عيسللى آل خليفللة، عاهل الباد 
المفللدى، تنطلق مللن اإليمان 
اسللتراتيجي  كخيللار  بالسللام 
والتنميللة  األمللن  لتحقيللق 
واالزدهللار لشللعوب المنطقللة 
التعايش  والعمل على سلليادة 
والتعاون بين الجميع، مشللدًدا 
علللى أهميللة متابعللة تنفيللذ 
واالتفاقيات  التفاهللم  مذكرات 
الموقعللة بين الجانبين وتعزيز 
التعللاون الثنائللي فللي مجللال 

العاقللات متعللددة األطللراف، 
وترشلليحات األمم المتحدة بما 
يرسخ أسس الشللراكة القائمة 

بين البلدين الصديقين.
التوجهللات  اسللتعرض  كمللا 
بقيللادة  الرائللدة  الحكوميللة 
صاحب السللمو الملكللي األمير 
سلللمان بللن حمللد آل خليفللة، 
الللوزراء،  رئيللس  العهللد  ولللي 
النهج اإلصاحي  المنبثقة مللن 
الشللامل ومبادئ رؤية البحرين 
وتعتمللد   ،2030 االقتصاديللة 
على برامللج تنفيذيللة متطورة 

ذات جودة عالية، وإتاحة المجال 
أمام قطاعللات االقتصاد الذكي 
ونقللل المعرفللة في ظللل بيئة 

استثمارية جاذبة ومحفزة.
مللن جانبه، أكللد وزيللر الدولة 
بللوزارة الخارجيللة األلمانية، أن 
البحريللن تعللد شللريكا مهمللا 
الشللرق  منطقللة  فللي  لبللاده 
بعاقللات  مشلليًدا  األوسللط، 
الصداقة والتعاون الوثيقة التي 
تجمع بيللن البلدين الصديقين، 
البحرين دوام  متمنيا لمملكللة 

التقدم واالزدهار.

الصالح تبحث مع سفير 
اإلمارات التنسيق المشترك 

في الشأن الصحي

اسللتقبلت وزيللرة الصحللة فائقللة بنت سللعيد الصالح 
بمكتبها بديوان وزارة الصحة بمنطقة السنابس أمس 
سللفير دولة اإلمللارات العربية المتحدة لللدى البحرين 

الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان.
وأكللدت وزيللرة الصحة خللال اللقللاء اعتزازهللا بعمق 
العاقللات التاريخيللة والروابط األخويللة الوثيقة التي 
تجمللع البلديللن ومللا وصللل إليلله التعاون والتنسلليق 
المشللترك من مستوى متقدم على مختلف المستويات 
لتحقيق كل ما يلبي تطلعات الشللعبين، وخصوصا في 
المجال الصحي والذي تجلى مؤخرا في المرحلة الثالثة 
للتجارب السللريرية على لقاح لفيللروس كورونا )كوفيد 
19( والتللي دشللنت في أغسللطس الماضللي، من خال 
شللركة G42، وذلك للحد من انتشار الفيروس ولتعزيز 
جميع اإلجللراءات االحترازية والتدابير الوقائية المتخذة 

الرامية لتحقيق صحة وسامة الجميع.
مللن جانبه ثمللن السللفير اإلماراتي بعمللق العاقات 
الثنائيللة التي تجمع بيللن البلدين الشللقيقين، معربًا 
عللن اعتزازه بالروابط المشللتركة العريقة التي تربط 
بين دولة اإلمللارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، 
مشلليدا بمسللتوى وكفللاءة النظللام الصحللي والتميللز 
المشللهود في تقديللم الخدمللات الصحيللة والعاجية 

المقدمة للمواطنين والمقيمين.

 وزيرة الصحة: زيادة 
تركيز معالجة المياه 

المعبأة حال انتشار األوبئة

أصللدرت وزيرة الصحللة فائقة الصالح قللرارًا رقم )74( 
لسللنة 2020 بشللأن االشللتراطات الصحيللة الواجللب 

توافرها في مياه الشرب غير المعبأة وطرق فحصها.
وبموجللب القرار يجب أن تكون المياه نظيفة ومعقمة 
وخالية مللن الكائنات الحية، وأن يكللون مصدرها آمنًا 
وسللليمًا، وأن يكون مصدر المياه معتمدًا من الجهات 
المعنية وذلك بعد إجراء الفحوص للتأكد من صاحيته 
لاسللتخدام، وأن تكللون المياه مطابقللة للمواصفات 
القياسللية الخليجيللة، وأن تكون طرق المعالجة سللواء 
كيميائية أو بالحرارة منفردة أو مجتمعة كافية للقضاء 

على الميكروبات.
ونص القرار على أن يكللون تركيز الكلور الحر المتبقي 
من مياه الشللرب المعالجة غير المعبللأة كاف للقضاء 
علللى الميكروبللات الموجللودة وأن يتللم زيللادة تركيز 
معالجة المياه حال انتشللار األوبئة أو أية ظروف أخرى 
تصدر بها تعليمات من وزارة الصحة والجهات المعنية 

األخرى.
وجا في القرار أن تكون المواصفات البكتريولوجية لمياه 
الشللرب غير المعبأة خالية من الميكروبات المسللببة 
لألمللراض، والميكروبات الغائطية والفيروسللات التي 
تلحق ضللررًا بالصحة العامة، وأن تكللون المواصفات 
الحيويللة لمياه الشللرب غير المعبأة خاليللة تمامًا من 

الطحالب والفطريات والطفيليات والحشرات.

زين اليافعي 
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 »الصحة«: 4 أمتار مربعة لكل عامل 
من المساحة الخالية في السكن

     اشتراط عدم تجاوز عدد العاملين داخل الغرفة 8 أشخاص

أص��درت وزيرة الصح��ة فائقة بنت س��عيد الصالح 
ق��رارا بش��أن االش��تراطات والمواصف��ات الصحية 

لسكن العمال.
وبحس��ب الق��رار فانه يش��ترط في س��كن العمال 
االش��تراطات والمواصف��ات الصحية وه��ي أال تقل 
المس��احة المخصصة ل��كل عامل في الس��كن عن 
أربع��ة أمت��ار مربع��ة م��ن المس��احة الخالية في 
الس��كن، أن تكون أرضية وجدران السكن من مادة 
س��هلة التنظي��ف، أن يكون الس��كن جي��د التهوية 
واإلضاءة، أن تكون أبواب ونوافذ الس��كن س��ليمة 
خالية من العيوب، وأن تكون النوافذ مغطاة بشبك 
معدني يمنع دخول الحش��رات والغبار واألتربة، وأال 
يكون الس��كن في مداخل وممرات وأسطح المباني، 
باإلضاف��ة إل��ى أن ي��زود الس��كن بوس��ائل النوم 
وبأغطية كافية وخزانات مناس��بة لحفظ المالبس 
وذل��ك بما يتناس��ب مع عدد األش��خاص، أن يكون 
س��رير النوم مرتفعًا عن أرضي��ة الغرفة بما ال يقل 
عن 30 س��م، وأن تترك مس��افة بين السرير واآلخر 
بم��ا ال يقل عن مت��ر واحد من جمي��ع الجهات، وأال 
تكون مواقد الطبخ والوق��ود في الغرف والممرات. 
كم��ا منع القرار إي��واء أو تربية الحيوان��ات والطيور 

داخل السكن. 

كم��ا أقر أال يتج��اوز ع��دد العاملين داخ��ل الغرفة 
بالمس��احة  االلت��زام  م��ع  أش��خاص،   8 الواح��دة 
المخصصة لكل شخص. وألزم القرار صاحب العمل 
بتوفير التجهيزات التالية بكل سكن أجهزة تلطيف 
الجو المناس��بة والكافية، براد مياه مأمون المصدر 
وصال��ح للش��رب، وعدد كاف ومناس��ب م��ن أوعية 
حفظ القمامة، وس��ائل صالح��ة لمكافحة الحريق، 
م��ع الحصول على ش��هادة بذلك م��ن إدارة الدفاع 
المدني، والوس��ائل الالزم��ة للتخلص من مخلفات 

السكن والصرف الصحي.
كما ألزم الق��رار بتوفير صندوق اإلس��عافات األولية 
يتناس��ب وع��دد العم��ال المخصص الس��كن لهم، 
ومكان مناس��ب لغس��ل المالب��س، باإلضاف��ة إلى 
الت��زام صاحب العم��ل بأن يلحق بكل س��كن مطبخ 
مناس��ب لحجم السكن وعدد العمال، ويكون مطابقًا 
لالشتراطات والمواصفات الموضوعة والتي تتمثل 
ف��ي، أن يكون م��زودة بمورد مياه مأم��ون المصدر 
وصالح للش��رب، أن تكون األرضية من نوعية مانعة 
لالن��زالق م��ن مادة صم��اء، منح��درة إل��ى مصرف، 
والجدران، مكسوة بمواد ملساء يسهل تنظيفها، أن 
تك��ون األبواب ذاتية الغلق والنوافذ مغطاة بس��لك 
معدن��ي )ش��بك( لمنع دخ��ول الحش��رات، باإلضافة 

لتوفي��ر مغاس��ل غير قابل��ة للصدأ للغس��يل بحجم 
مناس��ب وموصلة بطريقة صحي��ة بالصرف الصحي، 
باإلضاف��ة لتوفير طاوالت وخزائ��ن )لحفظ األواني( 
سهلة التنظيف تتناسب وعدد األشخاص المسجلين 
والمقيمي��ن ف��ي الس��كن وم��كان مناس��ب لحفظ 
األطعمة وأن تكون التهوية واإلضاءة فيه مناس��بة، 
تركيب مراوح شافطة بحجم مناسب في مكان الطبخ 
وتوفي��ر مصائد الذب��اب والحش��رات، ثالجة لحفظ 
األطعمة تتناس��ب وعدد العمال المخصص السكن 

لهم، ومواقد غاز أو كهرباء تتناسب وعدد العمال.
كم��ا جاء في القرار أن يلت��زم صاحب العمل بتوفير 
دورة مي��اه ل��كل س��كن، عل��ى أن تك��ون جدرانها 
مكس��وة بمادة ملس��اء س��هلة التنظيف، واألرضية 
من م��ادة صماء منح��درة إلى مص��رف، وأن تكون 
األس��قف واألبواب سليمة وأن تغطى النوافذ بسلك 
معدن��ي )ش��بك( لمن��ع دخ��ول الحش��رات، وتوفير 
اإلض��اءة والتهوية وتوفير الم��راوح الطاردة للهواء 
ل��كل دورة مي��اه، باإلضافة لوجود وس��يلة للصرف 
الصحي س��ليمة وموصلة بالمج��اري العامة أو ممر 
الصرف الصحية، وتوفير س��خان مياه مناسب يوضع 
بالخ��ارج، وض��رورة توفي��ر صابون س��ائل لأليدي 
والمطهرات والمنظف��ات الالزمة لتطهير وتنظيف 

المرافق الصحية، وأال تفتح مباش��رة على مطبخ أو 
غرفة مخصصة لتن��اول الطعام، كما ألزم القرار أن 
تحت��وي على مرح��اض واحد على األق��ل لكل ثالثة 
عمال م��زودة بخزانات طرد. وأن تحتوي على مكان 
لالستحمام وتبديل المالبس كل ثمانية عمال، وأن 
تحتوي على مغس��لة واحدة على األقل لكل ثمانية 

عمال. 
كما ألزم الق��رار صاحب العمل بتوفير غرفة لتناول 
الطعام س��واء مس��تقلة أو مش��تركة بما يتناسب 
وعدد العمال المقيمين بالسكن والقيام بالصيانة 
الدورية لكل س��كن، وإجراء اإلصالحات المستعجلة 
والالزمة لبقائها صالحة لالنتفاع بها وفقا للغرض 
المعدة ل��ه، ومطابقة لالش��تراطات والمواصفات 
الصحي��ة المنص��وص عليها ف��ي هذا الق��رار، بما 
ف��ي ذل��ك التوصي��الت والتمدي��دات والصنادي��ق 
الكهربائية، مع مراعاة اشتراطات األمن والسالمة.

كما نص القرار عل��ى أن يخطر صاحب العمل وزارة 
الصح��ة بموقع س��كن العمال وعنوانه ومس��احته 
وعدد العمال المخصص لهم وجنس��هم، وذلك في 
مدة ال تتجاوز خمسة عش��ر يومًا من تاريخ توفيره 
للسكن، وعلى الوزارة إخطار الجهات المعنية بذلك 

التخاذ إجراءاتها الالزمة.

سماهر سيف اليزل 

الشيخة مي: تبّني أهداف 
السياحة المستدامة وزيادة 

التعاون مع المنظمات الدولية

قالت رئيس��ة هيئ��ة البحري��ن للثقافة واآلثار المرش��حة 
لمنصب األمين العام لمنظمة السياحة العالمية الشيخة 
م��ي بن��ت محم��د آل خليفة إن��ه ق��د آن األوان ألن تكون 
المنظم��ة داعم��ا حقيقيا لل��دول األعضاء تس��اعدها في 
تطوي��ر عوامل الجذب وتفعيل قدراتها الس��ياحية وزيادة 

مردودها السياحي.
ج��اء ذلك خالل كلم��ة وجهتها أم��ام وفد م��ن الصحافة 
العالمية، بمتحف البحرين الوطني، متوقفًة عند التحديات 
الت��ي تواجه هذا القطاع وخاصة بعد الجائحة التي تركت 

أثرها على العالم. 
كما تناولت أهداف وطموحات الدول األعضاء، مشيرة إلى 
أن أولويات هذا المنصب تكمن في تبني أهداف الس��ياحة 
المستدامة وزيادة التعاون مع المنظمات الدولية وتسخير 
القط��اع الخ��اص، باإلضافة إل��ى تش��جيع دول أخرى على 
االنضمام للمنظمة لتوس��يع القاعدة السياحية العالمية 
وتنوي��ع عوامل الج��ذب وتحديثها، األمر ال��ذي يصب في 
مصلحة السياح والنهوض بالسياحة العالمية بشكل عام.
وأك��دت على أهمية التحول الرقمي وتدعيم فكرة الوجهة 
الذكي��ة إل��ى جان��ب البحث عن مص��ادر جدي��دة لتمويل 

مشروعات المنظمة مما يصب في مصلحة األعضاء.
كما زار الوفد متح��ف البحرين الوطني ومعرض فنون من 

العالم اإلسالمي.

 حميدان: إطالق مزيد من المشاريع 
والمبادرات في مجال حماية الطفل

ترأس وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل 
بن محمد علي حميدان االجتماع األول للجنة 

الوطنية للطفولة في تشكيلتها الجديدة.
وتم اس��تعراض آخر المس��تجدات المتعلقة 
بتنفي��ذ خطة عم��ل االس��تراتيجية الوطنية 
للطفولة، واإلنجازات الت��ي حققتها البحرين 
في مج��ال صحة الطف��ل، وتعليمه وحمايته 
ورعايت��ه وتنمي��ة قدراته ومواهب��ه، التزاما 
بمب��ادئ اتفاقية حقوق الطف��ل، إضافة إلى 
بحث المسائل التي من شأنها تعزيز الجهود 
التي تس��هم ف��ي االرتق��اء بواق��ع الطفولة 
في المملك��ة، وإطالق المزيد من المش��اريع 
ورعاي��ة  خدم��ات  مج��ال  ف��ي  والمب��ادرات 
وحماي��ة الطفل، بهدف تحقي��ق حياة كريمة 

ومستدامة.
كما تم خ��الل االجتماع اس��تعراض الجهود 
الت��ي نفذتها الجه��ات المعني��ة بالطفولة 
للتعاف��ي المس��تدام والم��رن م��ن جائح��ة 
كورونا )كوفي��د19(، وكذلك تم مناقش��ة ما 
يتعلق بتس��ليم مملك��ة البحري��ن لتقريرها 
باتفاقية  الملحقان  بالبروتوكولي��ن  المعني 
األمم المتحدة لحقوق الطفل بش��أن اشتراك 
األطفال في الصراعات المس��لحة، وبيع وبغاء 

األطف��ال، والم��واد اإلباحي��ة ع��ن األطفال، 
)19( لس��نة  للقان��ون رق��م  وذل��ك تنفي��ذًا 
2004 بالموافق��ة عل��ى االنضم��ام لهذي��ن 

البروتوكولين.
وأك��د حمي��دان أن اإلنج��ازات الت��ي تحققت 
للطفل ف��ي البحرين جاءت نتيج��ة االهتمام 
والدعم اللذين توليهما قي��ادة جاللة الملك 
المفدى لقطاع الطفولة والقضايا المتعلقة 
به، والت��ي تؤكد عل��ى االتجاه نح��و تحقيق 

مزيد من المكاس��ب والمنجزات لهذا القطاع، 
مش��يدًا ف��ي الوق��ت ذات��ه، بجه��ود اللجنة 
الوطني��ة للطفولة منذ تأسيس��ها في العام 
2007، وبصمته��ا الواضح��ة عل��ى صعي��د 
االرتقاء بواقع الطفولة في المملكة، وأبرزها 
إعداد االس��تراتيجية الوطنية للطفولة كأول 
استراتيجية تصاغ للطفل في مملكة البحرين 
بإط��ار عام لمنظوم��ة عم��ل متكاملة، حيث 
حصدت مملكة البحرين إش��ادة أممية بواقع 
حقوق الطفل بعد مناقشة تقاريرها الجامعة 
المقدمة في هذا الشأن أمام الدورة 80 للجنة 

حقوق الطفل بجنيف في العام الماضي. 
وتهدف اللجنة الوطنية للطفولة إلى اإلشراف 
عل��ى تطبي��ق اتفاقية حق��وق الطف��ل التي 
صادق��ت عليها البحري��ن في الع��ام 1992، 
وإعداد البح��وث والدراس��ات الكفيلة بتنفيذ 
بن��ود االتفاقية، كم��ا أنها عب��ارة عن همزة 
وص��ل بي��ن الجه��ات التنفيذية الت��ي تقدم 
المساعدات الفنية الالزمة لها لتنفيذ خطط 
عملها، ويش��ار إلى أن اللجنة في تش��كيلتها 
الجدي��دة تضم ف��ي عضويته��ا ممثلين عن 
ع��دد م��ن الجه��ات الرس��مية واألهلي��ة في 

المملكة ذات العالقة بالطفولة.

 وزير العمل

»األشغال« تحصد جائزة نظم المشتريات 
الرائدة في تأهيل المقاولين اإللكتروني

كش��فت وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات 
والتخطيط العمراني عن حصولها على جائزة 
 Breaking الري��ادة ف��ي نظ��م المش��تريات
the Barrier ع��ن خدم��ة تأهي��ل المقاولين 
اإللكترونية، وذلك في مؤتمر الشرق األوسط 
للمش��تريات 2020 في نس��خته الثانية الذي 
أقي��م في دول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 
مؤخ��رًا، حي��ث نظمت��ه ميس��ي فرانكف��ورت 
وبدعم من مجلس المناقصات والمزايدات في 
البحري��ن، حيث يأتي ه��ذا المؤتمر لالحتفاء 
باإلنج��ازات الت��ي تحققت في قط��اع صناعة 
المش��تريات في المنطقة، بمشاركة 19 جهة 

حكومية وغير حكومية من مختلف البلدان.
وعل��ى هام��ش المؤتم��ر، أقيم حف��ل توزيع 
الجوائز ف��ي صناعة المش��تريات، حيث حضر 
وكيل الوزارة لش��ؤون األش��غال أحمد الخياط 
ال��ذي أعرب عن س��عادته به��ذا اإلنجاز حيث 
قال »إنها بالتأكيد تجربة فخورة ومتواضعة 
للغاي��ة بالنس��بة ل��ي وألعضاء الفري��ق، وأنا 
أع��رب عن خالص تقدي��ري وامتناني ألعضاء 
الفريق الذي��ن عملوا بجد واجته��اد لتحقيق 

الفوز بجائزة الريادة«.
وأهدى الخياط هذا اإلنجاز إلى القيادة الرشيدة 
تحت قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، وقال: »إن جاللة الملك 
يقدم لنا دائمًا كل وس��ائل الدعم والمساندة 
لجاللت��ه  ندي��ن  الت��ي  اإلنج��ازات  لتحقي��ق 
باالمتنان والتقدير«، مشيدًا »بالدور المحوري 

والدعم والمس��اندة م��ن اللجنة التنس��يقية 
برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس الوزراء، 
الذي يس��عى ألن تك��ون البحري��ن رائدة في 
ش��تى المجاالت ويأتي ذلك تحقيقًا لتطلعات 
سموه بأن يكون العمل الحكومي عماًل متميزًا 
ويك��ون اإلبداع فيه حاض��رًا والفرص متوفرة 
للجميع. وتأتي أنظم��ة تأهيل المقاولين في 
مقدمة هذه السياسات لزيادة فاعلية الجهات 
الحكومي��ة وإتاح��ة الفرص��ة ألكب��ر عدد من 
المقاولين للمشاركة في المشاريع الحكومية 
نحو تحقي��ق رؤية البحرين االقتصادية 2030 
الت��ي وضعها صاح��ب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليف��ة، الذي س��اعدنا 
ووجهن��ا دائم��ًا بمعرفت��ه وخبرته وش��جعنا 

دائمًا للمضي قدمًا«.
وأش��ار الخي��اط إلى أن ه��ذه الجائ��زة تعتبر 
التأهي��ل  اعت��راف بتحوي��ل نظ��ام  بمثاب��ة 
والمش��تريات م��ن عملي��ة تأهي��ل مضني��ة 
 Fully يدوي��ًا إل��ى خدم��ة مؤتمتة بالكام��ل
Automated تع��زز تقدي��م القيم��ة وتقل��ل 
من اإلج��راءات البيروقراطية وتك��ون مصدرًا 
م��ن مصادر اإلي��رادات اإلضافية لل��وزارة من 
خالل زي��ادة عدد المقاولين المؤهلين إضافة 
إلى ما تقدمه أنظم��ة تكنولوجيا المعلومات 
عب��ر اإلنترنت من حيث قدرتها على التوس��ع 
الالمتناه��ي وقابلي��ة تطوي��ر وزيادة س��عة 
النظام وتوفر الخدمة في كل وقت وبكل يسر 

وس��هولة في عملية تقدي��م الطلبات وتلقي 
المالحظ��ات، مش��يرًا إل��ى أن نظ��ام التأهيل 
والمش��تريات ه��و ابت��كار تقن��ي حقيقي تم 
تطوي��ره من داخ��ل الوزارة، وبموارد بش��رية 
بحريني��ة مؤهل��ة وكف��ؤة وق��د أت��ى ثماره 
خصوص��ًا خالل جائحة كورون��ا حيث ال يمكن 
تس��هيل المعام��الت التجارية بأم��ان إال عن 

طريق الفضاء اإللكتروني.
وأشار الخياط في خطابه أثناء تسلمه للجائزة 
قائ��اًل: »إن ه��ذا اإلنج��از الجديد يض��اف إلى 
إنج��ازات ال��وزارة الت��ي تحققت ف��ي مختلف 
األصعدة«، وق��د افتتح الخي��اط اليوم الثاني 
بورق��ة عم��ل اس��تعرض فيها نظ��ام تأهيل 
المقاولي��ن بال��وزارة حي��ث أف��اد أن ال��وزارة 
ه��ي ال��ذراع التنفيذي للحكوم��ة فيما يتعلق 
بالمش��اريع اإلنش��ائية الرئيس��ية وبالتال��ي 
ف��إن التأهي��ل المس��بق للمقاولي��ن هو حجر 
الزاوي��ة فيما تق��وم به ال��وزارة حيث تعتمد 
هذه القوائم عدة جه��ات حكومية مثل وزارة 
اإلس��كان، وهيئة الكهرباء والماء بالمملكة، 
مش��يرًا غل��ى أن ه��ذا النظ��ام يعتم��د عل��ى 
تصنيف المقاولين لفئات حس��ب النشاط في 
القطاعات األساس��ية الثالثة في الوزارة وهي 
قطاع الص��رف الصحي، قط��اع الطرق وقطاع 
البن��اء والصيانة، ثم يتم تصنيف هذه الفئات 
بن��اًء على الدرجات التي تبدأ من AA وتنتهي 
ب�F حي��ث يتم أيض��ًا دمج ه��ذه الدرجات مع 

حدود قصوى لقيمة المناقصة.

منظمة الجمارك العالمية 
تعقد الجلسة 83 للجنة 

السياسات العامة
يت��رأس القائم بأعمال رئيس مجلس منظمة الجمارك 
العالمية الش��يخ أحمد بن حمد آل خليفة اليوم االثنين 
اجتماع��ات المنظم��ة الت��ي تش��مل اجتماع الجلس��ة 
الثالثة والثمانين للجنة السياس��ات العامة في الفترة 

من 7 - 9 ديسمبر 2020.
وس��يناقش ج��دول األعم��ال تقاري��ر اللج��ان الفني��ة 
واإلدارية تمهيدًا لرفعها إل��ى مجلس المنظمة والتي 
من أهمها اعتماد تقرير الجلس��ة 82 ومناقش��ة تقرير 
األمين العام بش��أن األعم��ال في المرحل��ة الماضية، 
مش��روع مس��ودة استرش��ادية ح��ول دور الجمارك في 
التخفيف من آثار جائحة كورونا )كوفيد 19(، الش��روط 
المرجعية لمجموعة عمل تيسير ومراقبة المسافرين، 
موض��وع مراقبة البضائ��ع الخط��رة، دور الجمارك في 
ضمان سالمة سلسلة التوريد، دراسة مسودة إرشادات 
المنطقة الحرة باإلضافة إلى مسودة مشروع بيان من 
مجلس المنظمة حول المساواة بين الجنسين والتنوع.
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 البحرين تصنع 
لقاحًا لمكافحة صناع الفوضى

ع��ام يتل��و عام��ًا ونعان��ق الس��ماء بحجم 
اإلنجازات واإلص��رار والعزيمة نحو الصعود 
للقم��ة، قي��ادة رس��خت كل ش��يء من أجل 
المواط��ن ول��أرض الت��ي نعي��ش فيه��ا 
ونتنف��س هواءها، ب��دأت الحكاي��ة برؤية 
س��يدي جالل��ة المل��ك المف��دى وملهمن��ا 

لتحقيق المستحيل.
م��ن يق��ول إن البحري��ن ل��م تتغي��ر عليه 
مراجع��ة نفس��ه، فالي��وم لي��س كاألمس 
والغد ليس كاليوم، شعب يعمل مع قيادته 
لصناع��ة أمجاد وقصص ونجاح تس��طر في 
التاريخ المعاصر، فلوحدتنا وتمسك شعبنا 
قصة نج��اح وتعايش��نا ملحم��ة وطنية قد 
أذهلت الغرب والشرق حتى أصبحنا النموذج 

العالمي الفريد من نوعه.

نحتفل في هذا الش��هر وكأننا نكرم أنفسنا 
عل��ى هذه المنج��زات، فكانت ع��ام ٢٠٢٠ 
للبحرين ليس اختبارًا بل تأكيدًا بأن الوطن 
لديه رجال تموت من أجل تحيا هذه األرض، 
بل لها رجال ونس��اء تروي الوطن بدمائهم 

حتى ال ينطفئ نورها.
ل��كل بحرين��ي يفخر ب��أن يكون ج��زءًا من 
فري��ق البحري��ن برئاس��ة صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه، 
الذي س��طر أجمل معان��ي التضحيات في 
مواجه��ة حربنا على في��روس كورونا، ألن 
هذه األرض تمثل حضارات امتدت ٥٠٠٠ 
عام ه��ي دلم��ون وأوال وأرادوس هي من 
تآمر عليها الف��رس والغرب ودول عظمى 

ولن ينالوا منها شبرًا واحدًا.
م��اذا عس��انا أن نقول له��ذا الوطن ولهذه 
القيادة التي تمثل مدرسة في إدارة الدولة 
والسياسة، صنعوا للبحرين سمعة مشرفة 
في كل محطة تمر بها، ش��عبها يسطر في 
كل لحظ��ة ملحم��ة وطنية تض��رب األعداء 
والخون��ة ضرب��ات موجع��ة تلقنهم درس��ًا 
في ال��والء والوفاء له��ذه األرض وقيادتها، 
فعام ٢٠٢٠ البحرين صنعت للعالم لقاحًا 
لمكافحة المتآمرين وصناع الفوضى، حتى 
أن من احتضنهم بدأ يسارع للتخلص منهم 
ألنهم احترق��ت أوراقهم وباتوا مكش��وفي 
األجن��دة، هك��ذا عالج الوط��ن وصمم لهم 
اللق��اح الحام��ي ضد ه��ذا الفي��روس الذي 

حاربناه منذ اللحظة األولى.

صباح سالم الدوسري

التغيير قادم يا وزارة العمل

نقولها بكل وضوح. منذ البدايات الواضحة والناصعة جدًا للقرارات 
الناهض��ة التي أصدرها صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بتعديل وتنظيم وتشذيب 
بعضًا من مؤسس��ات الدولة ألجل تطويرها وقطع كل ما يمكن أن 
يفس��د من أدائها، والتي أخذت ش��كاًل مغايرًا للغاي��ة، إذ من اآلن 
وصاعدًا، س��تكون كل مؤسسة حكومية كس��ولة ال ترغب التطور، 
فإن��ه يجب عليها أن تتقاعد، كما يجب أن يتقاعد معها كل موظف 
-مهما علت رتبته- ال يرغب في اس��تقرار وتطوير العمل الحكومي 

وفق رؤية سموه.
حت��ى كتابة ه��ذه األس��طر، كان��ت الرغبات الس��امية ف��ي تغيير 
وتطوي��ر قطاع التعليم حاضرة وبقوة. ه��ذا الملف المفصلي يجب 
أن يكون البداية، ثم سينتقل التغيير لبقية الملفات العالقة داخل 
المؤسس��ات الحكومية. ولهذا جاء القرار اآلخر المعني بتطوير أداء 
دي��وان الخدم��ة المدنية، وبكل تأكيد س��وف تتلو ه��ذه القرارات، 

قرارات أخرى من شأنها أن تضع العمل الحكومي في أوج تألقه.
م��ن ال��وزارات التي يجب أن يتم إصالح الخلل فيها بش��كل مباش��ر 
وصريح وواضح وسريع، هي وزارة العمل. هذه الوزارة التي لم تنجح 
بش��كل صريح في معالجة ملف الباحثين ع��ن العمل، بل ربما أفلح 

بعض المس��ؤولين فيها مؤخرًا بإط��الق مجموعة من التصريحات 
والتبري��رات المس��تِفزَّة ض��د الباحثين ع��ن العم��ل، وكأن هؤالء 
المس��ؤولين يعتقدون أننا ال نس��تطيع الوصول إلى المعلومة في 

زمن المعلومة، ليقوموا بتضليل الرأي العام.
من أول »عتبة« يدخلها الباحث عن العمل لوزارة العمل للبحث عن 
العمل، يصطدم بمرشدين ال يصلحون لهذه المهنة، ومن فوقهم 
الكثير من المسؤولين الذين يسكنون في أبراجهم العاجية. الذين 

كل ما يملكونه هو، أن يصدروا تصريحات مستفزة للصحافة.
جامعي��ون وجامعيات من خيرة أبناء الوط��ن، ُتقطع عنهم معونة 
التعطل ألس��باب »س��خيفة جدًا«، والبقية منهم يقترحون عليهم 
وظائ��ف غير الئق��ة للغاي��ة، وبعضها فيه��ا من اإلهان��ة الكبيرة 
للخريجين من الجامعيين، حتى باتت س��معتنا في قضايا التعطل 
والبطال��ة ال تليق بهذا الوطن، والس��بب هو في وجود مس��ؤول ال 

يجب أن يكون في هذا المنصب.
نحن ندرك جيدًا ونقولها »بالفم المليان«، أن التغيير القادم سوف 
يطال وزارة العمل، وسوف يتم تغيير وترتيب هذه الوزارة العقيمة 
التي ل��م تنجح أبدًا ف��ي معالجة ملف الباحثين عن العمل بش��كل 

الئق.

الجيش الجديد

شدتني اإلثارة التي صاحبت إعالن تأسيس ما عرف بجيش البحرين اإللكتروني 
ال��ذي تفاجأت منصات التواصل االجتماعي بظهوره من خالل بيانات ورس��ائل 
-غامض��ة المصدر- تدعو الناس لالنضم��ام إليه وصلت إلى الجميع. فريق من 
النش��طاء المحليين انتقد الخطوة وسخر منها وفريق آخر أيد وبارك وال أستبعد 
أنه ق��دم أوراقه ليخضع للتجنيد. والمضحك أن إع��الن -مجهول الهوية- أقام 
الدنيا ولم يقعدها لدى قنوات ومنصات ممولة من إيران على الرغم من ثبوت 
ضل��وع إي��ران وعصاباتها في عملي��ات تخريبية من خالل الفض��اء اإللكتروني 
طالت أهم المؤسس��ات والهيئات في الخليج )هجمات ش��امون السيبرانية على 

أرامكو في ٢٠١٦ كمثال(! يعني )حالل عليهم وحرام على غيرهم(. 
وش��خصيًا، لم أستوعب حتى اآلن حجج المعترضين المحليين على إنشاء وإدارة 
جي��وش أو حت��ى مواق��ع إلكترونية تدافع ع��ن الوطن وترد عل��ى المتطاولين 
عليه بنفس أس��لوبهم وتس��تطيع اختراق أجهزتهم ومؤسساتهم خاصة وأن 
العالم كله يتجه نحو تطويع الفضاء اإللكتروني لصالحه ولم يعد هناك مجال 
للتخلف عن الركب. وأرى أن الناس في البحرين من المفترض أن تسعد بخطوة 

-تأخرت كثيرًا- قد تكون نواة حقيقية لسالح مهم ضد من يعادينا. 
وللعل��م، هناك جيوش إلكترونية فعالة تعمل ليل نهار في الس��عودية ومصر 
واإلم��ارات باإلضافة إلى ذباب وبعوض إلكتروني ذي قرصة س��امة يتكاثر في 
دول أخ��رى قريب��ة مزعجة! هذا في محيطنا اإلقليمي فقط وبال ش��ك أن الدول 
الكبيرة انطلق نش��اطها االحترافي في هذا الجانب منذ س��نوات، وعلى رأسهم 
روس��يا التي أشيع أن قواتها اإللكترونية ساهمت في فوز ترامب قبل ٤ سنوات 
بع��د أن أرس��لت ماليي��ن الرس��ائل التمويهية خ��الل االنتخاب��ات وعبثت في 
»خوارزمية« مواقع إلكترونية ضخمة ومحصنة مثل فيس��بوك وجوجل. والجدير 
بالذك��ر، أن الهند اليوم م��ن الدول المتط��ورة في مجال الحروب الس��يبرانية 
)حروب ش��بكات الكمبيوتر( خاصة وأنها محاط��ة بدولتين لديهما من التقدم 

في هذا المجال الشيء الكثير وهما الصين وباكستان. 
لذلك فإن خروج جماعة إلى المأ حتى لو باس��تحياء في هذه الفترة لتؤس��س 
قوة دفاع إلكترونية -ونأمل أن تكون ذات قدرات هجومية أيضًا- أمر يس��تحق 
الدعم، فكم من مبادرة تبدأ صغيرة تتحول مع مرور الزمن إلى عمل مؤسس��ي 
ضخم منظم؟ أجزم أنها كثيرة. واألمل، أن يتس��لح »الجيش« القادم بأفضل ما 

وصلت إليه التكنولوجيا والعقول القادرة على صد وشن الحروب السيبرانية.

 قيادة سلمان بن حمد
للسلطة التنفيذية عبوٌر نحو المستقبل

يتطلع المواطنون إلى المس��تقبل بكثير م��ن التفاؤل واألمل مع 
إسناد السلطة التنفيذية إلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء، حيث يجمع س��موه 
في ه��ذا المنص��ب بين حيوي��ة الش��باب والخب��رة والحنكة التي 
اكتس��بها من والده حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة، عاه��ل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه، وممارس��ته 
للعم��ل الحكومي منذ توليه منص��ب النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء منذ مارس 2013، حيث نهل سموه من عمه الراحل الكبير 
صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة، طيب 
اهلل ثراه، الخبرة المتراكمة في تيسير الشؤون الحكومية، وهو ما 
يشكل إضافة إلى رصيد سموه إلى جانب هندسته إلدارة االقتصاد 
الوطني مصحوبًا بتعليم أكاديمي وعس��كري متقدم يليق بالقادة 

الكبار.
وال يمكن استش��راف أفق المس��تقبل دون قراءة الفكر الذي يقود 
نحو المس��تقبل، ويمكن القول إن كلمة األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة التي تفضل بإلقائها أمام مجلس الوزراء تعد وثيقة مهمة 
للعبور لمس��تقبل مملكة البحرين، فقد حدد سموه مالمح العمل 
الحكوم��ي خالل الفترة القادمة وعنوانه الكبير هو المواطن داعيًا 
إلى تفاعل وتجاوب الجهاز الحكومي مع تطلعات المواطنين، حيث 
بين س��موه أن عمل الجهاز الحكومي يحتاج إلى حواضن أساس��ية 
معيارها المبادرة الخالقة، التميز، تطوير البيئة التنافس��ية، خلق 
الفرص، إضافة إلى اس��تغالل آخر التطورات التكنولوجية لسرعة 
إنج��از مهام العمل الحكومي بس��رعة وكف��اءة ومهنية، وهذا هو 
جوهر تق��دم العمل الحكومي، والخطوة األول��ى نحو بناء حكومة 
أكث��ر عصرية واس��تجابة للمتغيرات وتحقيقًا ل��رؤى عاهل البالد 

المفدى، ومسايرة لتطلعات المواطنين.
إن القراءة األولية لكلمة س��مو ولي العهد التاريخية أمام مجلس 
الوزراء تنم عن شخصية تنزع نحو اإلصالح والتغيير وهو ما يعطي 
دفع��ة أخرى لمس��يرة اإلص��الح والتحديث الش��امل ال��ذي يقوده 
العاه��ل المف��دى، حفظ��ه اهلل ورع��اه، فمن خ��الل تفكيك كلمة 
س��موه نجد الكلمات التي تش��كل مفاتيح المرحلة القادمة التي 
تعزز المس��يرة الوطني��ة من قبيل الكفاءة، المهنية، التنافس��ية، 

خلق الفرص، تنمية، محاربة الفساد، المحافظة على المال العام، 
وهذا م��ا يعزز ثقة المواطن في الجهاز الحكومي بل يمكن القول 
إنه في حال تم تنفيذ رؤى سموه بحذافيرها فإن البحرين ستكون 
م��ن ضمن أفض��ل الحكومات ف��ي العال��م أداًء ونموًا وش��فافية 

ومراقبة وعدالة.
ويأتي تس��لم سموه لمهام رئاس��ة الوزراء في ظل تحديات كبيرة 
تواجه الحكومات س��واء على الصعي��د اإلقليمي أو العالمي والتي 
تتمثل في مواجه��ة فيروس كورونا )كوفي��د19( وتداعياته على 
المستويين الصحي واالقتصادي، حيث أدار سموه هذا الملف بكل 
كفاءة واقتدار، وحسب المؤشرات فقد استطاع فريق البحرين من 
تقلي��ل اآلثار الس��لبية لهذه الجائحة من خ��الل التدابير الوقائية 
واإلج��راءات االحترازية صحيًا، وكذلك الحزم المالية التي اتخذتها 
مملكة البحرين لمواجهة اآلثار االقتصادية ودعم منشآت القطاع 
الخاص المتضررة وفق خطة مدروسة حافظت على استقرار سوق 
العمل الذي يعد الش��ريان الحيوي لالقتصاد الوطني، وهذه كلها 
مؤش��رات محفزة تؤكد ق��درة مملك��ة البحرين بقي��ادة العاهل 
المفدى، حفظه اهلل، والحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد 
رئيس ال��وزراء ف��ي التعافي االقتصادي الس��ريع بع��د زوال هذه 
الجائحة بإذن اهلل، وعودة الحياة كس��ابق عهدها لمواصلة عجلة 

التنمية والنماء.
إنن��ا على ثقة تامة بأن العم��ل الحكومي مقبل على مرحلة هامة 
م��ن التحدي��ث والتطوي��ر وتعزير الكف��اءة اإلداري��ة، مما يجعل 
الس��لطة التش��ريعية ه��ي األخ��رى مطالب��ة بمواكب��ة التحديث 
وتطوير التش��ريعات التي تتالءم مع طبيع��ة المرحلة اقتصاديًا 
واجتماعيًا إلحداث تناغم بين أداء العمل الحكومي وأداء الس��لطة 
التشريعية، ذلك أن التش��ريعات والقوانين الوطنية تشكل رافدًا 
أساس��يًا لمس��يرة التنمي��ة، فال تنمي��ة حقيقية دون تش��ريعات 
متطورة تلبي احتياجات العصر. كما ال ننس��ى أيضًا دور منظمات 
المجتمع المدني والمؤسس��ات األهلي��ة والفعاليات االقتصادية 
والتجاري��ة في ه��ذه المرحلة، التي يجب أن تك��ون داعمًا حقيقيًا 
لمواصلة هذه المسيرة اإلصالحية الشاملة في هذا العهد الزاهر.

عضو مجلس الشورى

مسابقة االبتكار 
الحكومي )فكرة(

ما لمس��ناه من إقبال وتنافس كبير للمشاركة في مس��ابقة االبتكار الحكومي 
)فكرة( في نس��ختها الثالثة شواهد تبرهن على حجم إدراك الموظف الحكومي 
وقناعته بأن تحديات المستقبل ال يمكن مواجهتها بخطط األمس، وأن الحاجة 

ألفكار إبداعية مبتكرة هي السبيل لمواجهة التحديات ومواكبة التطورات.
فم��ن يتمع��ن في مس��ابقة االبت��كار الحكومي يج��د أن لها أبع��ادًا أخرى غير 
تحفي��ز اإلبداع واالبت��كار لدى الموظ��ف الحكومي، فتوجيهات صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس الوزراء حفظه اهلل 
ورعاه بمش��اركة الجمهور في التصويت الختيار الفكرة الفائزة تقود المواطن 
البحرين��ي لثقاف��ة »الش��راكة المجتمعية من أج��ل تطوي��ر األداء الحكومي«، 
وترس��خ ثقافة مجتمعية تقوم عل��ى المبادرة للتطوير، وعل��ى التأثير والتأثر 
المتب��ادل بين الحكومة وجميع أفراد المجتم��ع. فاالبتكار في العمل الحكومي 
اليوم ال يكتمل ما لم تكن هناك ثقافة تش��اركية داعمة وواعية تتيح الفرص 
أم��ام جميع المواطنين للمش��اركة ف��ي دعم األفكار والمقترحات التي تس��هم 
في تعزيز كفاءة العمل الحكومي لتفتح بذلك مجاالت أوس��ع لإلبداع في مجال 

الخدمات الحكومية وزيادة مستويات جودتها. 
أما البعد اآلخر للمس��ابقة فهو بعد دولي، فمس��ابقة )فكرة( عزفت على جميع 
أوتار مؤش��رات االبتكار والغبداع الدولية، فهناك مؤشران دوليان يتم وفقهما 
قياس تصنيف الدول في االبتكار واإلبداع هما؛ »مؤشر المدخالت« والذي يقيس 
األنشطة المبتكرة بناء على خمس ركائز؛ هم: قدرة المؤسسات الفاعلة، وحجم 
رأس المال البش��ري والبحوث، ومدى توافر البنية األساس��ية، وحجم التطور في 
السوق، وفي األعمال. و»مؤش��ر المخرجات« والذي يتعلق بالمخرجات الخاصة 
بطبيع��ة المعرفة والتكنولوجيا والمخرجات اإلبداعي��ة والتطبيقات المرتبطة 

بها. وكال المؤشرين يتم تحقيقهما من خالل مسابقة االبتكار الحكومي.
حقيقة، ما أردناه س��ابقًا هو أن يكون اإلبداع واالبتكار ثقافة تشاركية متجذرة 
داخ��ل المملك��ة، وأن تكون هناك جه��ود تش��اركية أكبر لبناء اس��تراتيجيات 
جديدة، ومراجعة الجهود القائمة للصعود بمملكة البحرين نحو الصدارة. وما 
أردن��اه أيضًا أن تك��ون مملكة البحرين بيئة مجتمعي��ة حاضنة لأفكار البناءة 
والمتطورة، ترعى أصحابها وتصقلهم، فنحن ال نريد أجيااًل تنتظر الفرص التي 
تتاح أمامه��ا، بل نريد أجيااًل يصنعونها، نريُد أجيااًل متس��لحة باإلرادة القوية 
والرغب��ة الجامحة للتغيي��ر لأفضل، فتبدأ رحلتهم في التغيي��ر بدءًا من اتخاذ 
الق��رار، دراس��ة المصاعب، اإليمان بالق��درة، الحصول على الدع��م، وصواًل إلى 

تحقيق اإلنجازات. وهذا ما تحقق اليوم من مسابقة االبتكار الحكومي. 
من وجهة نظري، إن مسابقة االبتكار الحكومي تعتبر قاعدة االنطالق الجديدة 
نحو االبتكار واإلب��داع أمام األجيال الحالية والالحقة، ومنطلق لترس��يخ مبادئ 
التفكير االبتكاري العميق، واختراع أش��ياء ذات أهمية تخدم الوطن والمواطن 
وتدعم خططه ورؤاه المس��تقبلية، وتوظف ما تجود ب��ه عقول المواطنين في 
مختل��ف المجاالت، من خالل منحهم الفرص لك��ي يبحروا بقدراتهم يدًا بيد مع 

الحكومة نحو التغيير لأفضل.
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 استبعاد الماريغوانا 
من قائمة المخدرات 

الخطرة في روسيا
علق ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات 
الدولية ف��ي فيينا ميخائي��ل أوليانوف، 
على اس��تبعاد لجن��ة األم��م المتحدة، 
المخ��درات  قائم��ة  م��ن  الماريغوان��ا 

الخطرة.
وق��ال أوليانوف، في مقابل��ة مع وكالة 
الرم��ز  بمثاب��ة  »ه��ي  »نوفوس��تي«: 
لليبراليين. وهم يعق��دون اآلمال، على 
جعلها مشروعة وتستخدم بشكل علني 
في جمي��ع أنح��اء العالم. م��ن الناحية 
العملي��ة، ل��م يتغي��ر ش��يء. ألنه على 
المستوى الوطني، يجب أن تبقى نفس 

إجراءات الرقابة«.
وأض��اف أوليانوف القول، إنهم يزعمون 
ب��أن ش��طب الماريغوانا م��ن الجدول 
الراب��ع، س��يجعل اس��تخدامها الطب��ي 

أسهل.
وتابع الدبلوماس��ي الروسي: »لكن لم 
يتمك��ن أحد من إثب��ات أن األمر كذلك 
بالفعل. ولم يفس��ر أح��د، كيف منعت 
المنظومة الس��ابقة، اس��تخدام القنب 

ألغراض علمية وطبية«.
ف��ي وق��ت س��ابق، اس��تبعدت لجن��ة 
المخ��درات التابع��ة لألم��م المتح��دة 
القنب الهندي وراتنج القنب، من الجدول 

الرابع لالتفاقية الموحدة للمخدرات.

الملكة إليزابيث وزوجها سيتطعمان ضد »كورونا«
أفادت وسائل إعالم بريطانية بأن الملكة 
إليزابي��ث الثانية وزوجه��ا األمير فيليب 
سيتلقيان قريبًا اللقاح المضاد لفيروس 
كورون��ا ال��ذي طورت��ه ش��ركتا »فايزر« 

األمريكية و»بيونتيك« األلمانية.
ونقل��ت صحيف��ة »ديل��ي مي��ل« األح��د 
ع��ن مص��ادر رفيعة المس��توى تأكيدها 
أن الملك��ة إليزابي��ث )94 عام��ًا( واألمير 
فيلي��ب )99 عام��ًا( من المتوق��ع أن يتم 
تطعيمهم��ا في غض��ون عدة أس��ابيع، 

تلبية لنصيحة أطبائهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة وزوجها 
لن يتمتعا بأي أفضلية بل »س��ينتظران 
على الخ��ط« ضمن الموج��ة األولى من 
حمل��ة تطعيم المواطنين فوق س��ن 80 

ومقيمي دور المسنين.
وم��ن المتوق��ع أن يعل��ن الزوجان عقب 

تلقي اللق��اح عن تطعيمهما، لتش��جيع 
المزي��د م��ن المواطني��ن عل��ى الح��ذو 

حذوهما.

وأصبح��ت بريطاني��ا مؤخ��رًا أول دول��ة 
اعتمدت لق��اح »فايزر« و»بيونتيك« ضد 

الفيروس التاجي.

جمل يقتحم مستشفى في مصر

فوجئ العاملون في أحد المستشفيات 
المصرية، بجمل يقتح��م المكان بعد 
أن تخط��ى رج��ال األم��ن، فيم��ا صور 
بعضهم الواقع��ة بكاميرات الهواتف، 
ليثي��ر مقط��ع الفيدي��و الج��دل عل��ى 
التواصل االجتماع��ي، ويؤدي  مواق��ع 
التخاذ إجراءات قانونية ضد الممرضة 
الت��ي صورته. وأظهر مقط��ع الفيديو 
»تجول« الجمل داخل أروقة مستشفى 
»أوس��يم«، التابع��ة لمرك��ز ومدين��ة 
أوس��يم، بينما يحيط به مجموعة من 
العاملي��ن، ف��ي محاول��ة إلخراجه من 

الم��كان. وفي تعليق رس��مي بش��أن 
الواقعة، أوضح��ت محافظة الجيزة أن 
أحد أهال��ي المنطقة كان يقود الجمل 
إل��ى »الس��لخانة« )أي الم��كان ال��ذي 
س��يتم ذبح الجمل فيه(، إال أن الحيوان 
نجح في اإلفالت من الرجل والهروب ثم 
الدخ��ول إلى المستش��فى. من جانبه، 
قال مدير مستشفى أوس��يم، الدكتور 
رض��ا وليد، إنه ت��م معاقبة الممرضة 
التي صورت مقطع الفيديو، إلى جانب 
جمي��ع العاملي��ن ف��ي ش��ركة األم��ن 

المسؤولة عن تأمين المستشفى.

مصلون يؤدون صالة العصر أمس بعد السماح بعودة صالة العصر في المساجد

في المس��ألة القطرية ليس األمر مناكفة أو عنادًا من مملكة البحرين، أوعدم 
رغبة في الصلح، الكل يعرف أن الش��عب البحريني من أطيب الشعوب وأكثرها 
تس��امحًا، وال ينظر لألخوة القطريين إال كأهل وأش��قاء وأخ��وة، هم منا ونحن 
منه��م، هذه حقيقة تاريخية ال تقبل المس��اومة، المس��ألة هي في الخالف مع 
النظام وحقوقنا التاريخية الش��رعية والس��يادية البحرينية التي لم ولن نتنازل 

عنها.
المس��ألة في أحداث جرت على مر التاريخ مع ه��ذا النظام، حاولت البحرين قدر 
استطاعتها بل فوق طاقتها أن تتحمل وتتغاضى من أجل اآلخرين والمصلحة 

الجماعية.
تل��ك الحقائ��ق التاريخي��ة التي امت��دت آثارها إل��ى اليوم تفص��ح عن طبيعة 
العالق��ات القطري��ة الخليجية من جه��ة والقطرية البحرينية م��ن جهة أخرى 

ولنبدأ بسردها ربما نتوصل ألصل العلة وأساسها.
ق��د تكون »البداية« أي بداية تأس��يس الدولة القطرية أحد أهم أس��باب هذه 
المش��اكل العالقة بيننا وبي��ن هذا النظام، إذ ليس من الس��هل تجاوز حقائق 
مثلها في تأثيرها النفس��ي على من تولى السلطة اغتصابًا وبقي يشعر بعدم 
األمان من جيرانه حتى اللحظة مما يجعله يس��تمر بافتعال المش��اكل معهم 
والمش��اغبة، فجاس��م بن ثاني )مؤس��س أس��رة آل ثاني( من مواليد المحرق، 
والده تزوج في البحرين وكان يدير أمالك س��يدة اس��مها »جروة« من أسرة آل 
بن علي، ثم عينه حاكم البحرين كعامل له في البدع أي في )الدوحة(، من أجل 
تحصيل رس��وم الغوص، الذي حدث أن جاسم االبن انقلب على أبيه عام 1876 

وقدم نفسه للعثمانيين كموظف عندهم فساعدوه على االنقالب على أبيه.
ق��د تكون صعوبة تجاوز هذه الحقيقة واحدة من أس��باب الحاجز النفس��ي مع 
البحري��ن رغ��م أن البحرين تجاوزتها ون��ادرًا ما تذكرها، ورغ��م أن البحرين لم 
تعت��ِد على قطر في أي من المراحل التاريخية إال أن س��لوك الحكام القطريين 
الذين توالوا على الحكم لم يتجاوز التاريخ الذي بني على إثرها كل الممارسات 

السلبية تجاه البحرين.
فأول انفصال للبر التابع للبحرين في ش��به الجزيرة القطرية جرى على يد ابنه 
عبداهلل آل ثاني وقد كانت للبحرين الس��يادة عل ش��مال شبه جزيرة قطر، بما 
في ذلك إقليم الزبارة )الذي تقدر مس��احته ب� 294 كلم مربع( ويش��مل مدينة 
الزبارة وقرى فريحة وأم الماي وأم س��يكة وحلوان واللشع كان ذلك عام 1937 
ق��ام ابن ثاني باحتالل الزبارة، بقوات غي��ر قطرية وقام بقتل وجرح عدد كبير 
من قبيلة النعيم البحرينية وتهجيرهم قس��ريًا في جريمة لم يس��بق لها مثيل 

في منطقة الخليج العربي.
وبق��ت الزبارة حتى عام 1944 تابعة للبحرين إلى أن اقتطعها اإلنجليز قس��رًا 
مرة أخرى لصالح قطر وأعطوا للبحرينيين فقط حق امتالك بيوتهم وأمالكهم 
عليها، فقام النظام القطري بهدم بيوتهم وهدم قلعتهم وهدم سبعة جوامع 

بنوها هناك!!
هذه الحقائق أسست طبيعة العالقة البحرينية القطرية وألقت بظاللها عليها، 
ورغم أن البحرين حاولت تجاوز هذا األثر والتغاضي عنها وعدم إثارتها من أجل 
اكتمال عقد منظوم��ة مجلس التعاون وترابطه وتالحمه، واإليمان بأننا أبناء 
وأشقاء وأهل ومصيرنا واحد ومهدداتنا واحدة، فلم تعتِد ولم تفتعل المشاكل، 
لكن النظام القطري لم يش��عر باألمن واالس��تقرار ال مع جيرانه وال حتى داخل 
أسرته نفس��ها فجرى أكثر من انقالب داخل األس��رة، وظل على ممارساته مع 
جيرانه مش��اغبًا مفتعاًل للخالفات وباألخص مع البحرين يحاول أن يفرض أمرًا 
واقع��ًا عليها بالتآم��ر والحيلة كما ح��دث عام 1968 هذا الحادث يكش��ف عن 
طبيعة تفكير هذا النظام فعندما قامت قوات مسلحة قطرية بعدوان عسكري 
عل��ى ضح��ال الديبل من أجل إزالة منش��أة تم االتفاق على تش��ييدها بموجب 
قرار من مجلس التعاون، اس��تغرب الجميع حين ذاك على إصرار قطر على إزالة 
جزيرة جرادة الواقعة بقرب من ضحال الديبل أو المتعارف عليه بفشت الديبل، 
لم يكن أحد يتصور أن الفكرة المبيتة عند قطر أنه حين ترسم الحدود البحرية 
مناصف��ة بين البحرين وقطر التحتس��ب جرادة والفش��ت كآخر يابس��ة تابعة 
للبحرين، ب��ل تبدأ المناصفة م��ن جزيرة البحرين والس��احل الغربي القطري، 

وهكذا تستطيع أن تأخذ قطر أكثر من 80% من بحرنا!!
وهذا ما اتضح حين ادرجت قطر قضية ترسيم الحدود بيننا و بينها في محكمة 
الع��دل الدولية و لم تك��ن أصاًل موضع نزاع، فالقضية الت��ي أجبرنا على قبول 
التحكي��م فيها إكرام��ًا للكويت وظرفه��ا كانت جزيرة حوار، لك��ن قطر أدرجت 
ترس��يم الحدود في األيام األخي��رة ولم نقبل بذلك و لم نرس��م حدودنا معها 
وفقًا لحس��اباتها، بل ظلت ومازالت مطالبنا بترس��يم الحدود وفقًا للواقع الذي 
وضعت��ه بريطانيا منذ عام 1939 ورس��مت به الخطوط بي��ن البحرين وقطر، 
وعمومًا الوضع الذي تركته بريطانيا بين جميع دول الخليج قبلت به كل الدول 
الخليجية بين بعضها البعض، وما تغير بعد ذلك وترس��يم الحدود تم باتفاق 
الطرفين باتفاقيات ثنائية، إال أن قطر حاولت أن تقضم من الس��عودية أرضًا 

ومن اإلمارات قطعة ومن البحرين. 
الخالصة أن قطر تعدت أكثر من مرة واقتطعت أكثر من مرة أجزاًء من أرخبيل 
البحري��ن وتوابعه��ا ومازالت تقوم باالعت��داء ومحاولة فرض أم��ر واقع علينا، 
تحركه��ا عقدة تاريخية تجعلها دائمًا في موضع الش��عور بأنها غير آمنة، غير 
مستقرة ينقصها شيء، برغم كل ما أنعم اهلل به عليهم ونتمنى لهم إن تدوم 
نعم��ه عليها، لكنها دائمًا ما تنظر إلى م��ا في يد اآلخرين، ولو أنها مدت اليد 
وكفت الش��ر عن أشقائها ولم تعتِد ولم تأخذ ما ليس لها لكان حضن الخليج 

بقي آمنًا مستقرًا لها، وبقيت قطر آمنة مستقرة كقيادة وكشعب.

أثر التاريخ في 
السياسة القطرية
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أكد ولي العهـــد رئيس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة أن استضافة سباقين متتاليين 
للفورمـــوال 1 في مـــدة وجيزة وبنجاح 
يؤكـــد ما تتمتع بـــه مملكة البحرين من 
خبرات وطنية في اســـتضافة وتنظيم 
علـــى  الدوليـــة  الرياضيـــة  المســـابقات 
أرضهـــا، منوًهـــا بـــأن الكـــوادر الوطنية 
تتخطـــى  للوطـــن  والعطـــاء  بالعـــزم 
التحديات وتواصل تحقيق اإلنجازات 
وفق رؤى عاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وقال ســـموه إن مملكة البحرين ترسخ 
مكانتهـــا علـــى الخارطـــة العالميـــة في 
علـــى  بارتكازهـــا  المحافـــل  مختلـــف 
روح الفريـــق الواحـــد التـــي يتميـــز بها 
أبناؤهـــا، مشـــيًرا إلـــى أن النجـــاح الذي 

حققـــه ســـباق جائزة رولكـــس الصخير 
الكبرى للفورموال وان 2020 جاء نتاج 
الخبرات المتراكمـــة والجهود المبذولة 
لجميع القائمين على استضافة السباق 
الذين يســـتحقون الشـــكر والثناء على 
ما أظهـــروه مـــن إخالص وتميـــز أثناء 

أداء عملهم.
وهنأ سموه الفائزين في السباق، معرًبا 
عن شـــكره لكافة الفرق المشاركة التي 
علـــى  متميـــًزا  تنافســـًيا  أداًء  قدمـــت 
مضمـــار حلبة البحريـــن الدولية موطن 

رياضة السيارات في الشرق األوسط.
وتمكـــن ســـيرجيو بيريـــز ســـائق فريق 
بـــي دبليو تي ريســـنغ بوينت من الفوز 
جائـــزة   -  FORMULA 1الــــ بســـباق 
رولكـــس الصخيـــر الكبـــرى للفورمـــوال 
 4 الجمعـــة  انطلـــق  الـــذي   2020 وان 
 6 أمـــس األحـــد  يـــوم  ديســـمبر حتـــى 
ديســـمبر، النســـخة الــــ 17 الســـتضافة 
مملكة البحرين لجـــوالت بطولة العالم 
للفورمـــوال 1 الـــذي يقـــام علـــى حلبـــة 

البحرين الدولية.
الســـباق لوحـــت عضـــو  انتهـــاء  وبعـــد 
الفريق الوطني الطبي للتصدي لكوفيد 
المعديـــة  األمـــراض  واستشـــارية   19
جميلة الســـلمان بالعلـــم المرقط معلنة 
انتهاء جائـــزة رولكس الصخير الكبرى 

للفورموال وان 2020.

الكوادر الوطنية تواصل تحقيق اإلنجازات
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: نجاح الفورموال 1 نتاج الخبرات المتراكمة

سمو ولي العهد رئيس الوزراء أثناء زيارته الحلبة

المنامة - بنا

)03(

سفينة حربية أمريكية في مياه خليج عمان

عواصم ـ وكاالت

البحريـــة  مســـؤولي  كبيـــر  قـــال 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  األميركيـــة 
أمـــس األحـــد، إن أميـــركا وصلـــت 
إلـــى حالـــة “ردع حـــذر” مـــع إيـــران 
بعد شـــهور من الهجمـــات اإلقليمية 
وعمليـــات االســـتيالء على الســـفن 
اســـتمرار  مـــع  حتـــى  البحـــر،  فـــي 
التوتـــرات بيـــن واشـــنطن وطهران 

على خلفية البرنامج النووي.
إلـــى ذلـــك، أضـــاف نائـــب األميرال 
يشـــرف  الـــذي  بابـــارو،  صمويـــل 
على األســـطول الخامـــس للبحرية 
األميركية “لقـــد حققنا ردًعا حذًرا.. 
وهـــذا الـــردع الحذر يـــزداد صعوبة 
بفعل األحـــداث العالمية واألحداث 

على طول الطريق”.

البحرية األميركية: وصلنا إلى 
حالة ردع حذر مع إيران

)14(

انتخابات الكويت... فوز 
المعارضة وخسارة المرأة

)14(

بن دينة مبعوثا خاصا 
لشؤون المناخ

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم رقم )82( لسنة 
2020 بتعيين مبعوث خاص لشئون المناخ، جاء فيه:

المادة األولى
ُيعيـــن الدكتـــور محمـــد مبـــارك بـــن دينـــة الرئيـــس 
ـــا  التنفيـــذي للمجلـــس األعلـــى للبيئـــة مبعوًثـــا خاصًّ

لشئون المناخ بدرجة وزير.

المادة الثانية
علـــى رئيـــس مجلس الـــوزراء والمعنييـــن -كل فيما 
يخصـــه- تنفيذ أحكام هذا المرســـوم، وُيعمل به من 

تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

08111417

سماهيج والنجمة يفوزان بدوري زين للسلةأول بحرينية تنال دكتوراه في “الفنتك”“كورونا” يخطف رفيق سليمانيتراجع تحويالت األجانب 7.5 %“البحرين الطبية”تحتفل بالملهمين
 أعلنت الكلية الملكية  «

للجراحين في أيرلندا - 
جامعة البحرين الطبية 

)RCSI Bahrain( عن 
الفائزين بجائزة الملهمين 

 Inspiring( لهذا العام
.)Excellence

أظهرت بيانات حديثة أن  «
تحويالت العمالة األجنبية في 

البحرين بلغت في التسعة 
أشهر األولى من العام 2020، 
794.4 مليون دينار بالمقارنة 

مع 859.1 مليون دينار، أي 
بانخفاض قدره 7.5 %.

توفي القائد العسكري البارز في  «
الحرس الثوري اإليراني، ورفيق 

قائد فيلق القدس السابق قاسم 
سليماني، اللواء عبد الرسول 

أستوار محمود آبادي، إثر إصابته 
بفيروس كورونا، وفق ما أوردت 

وسائل إعالم إيرانية.

تفتخر مجموعة البركة المصرفية  «
باإلعالن أن رئيس قسم الخدمات 
المصرفية الرقمية والتكنولوجيا 

المالية في المقر الرئيس للمجموعة 
وجيهة عوض، أصبحت أول امرأة 

بحرينية تحصل على درجة الدكتوراه 
في التكنولوجيا المالية “الفنتك”.

خرج فريقا سماهيج  «
والنجمة بنتيجتا 

الفوز في أولى 
مباريتهما بدوري 
زين ألندية الدرجة 

األولى والتي افتتحت 
منافساتها يوم األحد.

بيريز يخطف لقب 
جائزة رولكس الصخير 

الكبرى للفورموال 1

“العدل واألوقاف”: فتح المساجد لصالة العصر
المنامة - بنا

صرحـــت وزارة العـــدل والشـــئون 
اإلســـالمية واألوقاف أنه اســـتناًدا 
إلـــى ما صدر عـــن المجلس األعلى 
للشـــؤون اإلسالمية بشـــأن العودة 
الجماعيـــة  للعبـــادات  التدريجيـــة 
وجـــوب  مـــع  المســـتجدات  وفـــق 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  تطبيـــق 

فيـــروس  مـــن  للوقايـــة  الالزمـــة 
وبنـــاًء   ،)19  - )كوفيـــد  كورونـــا 
علـــى توصيـــات الفريـــق الوطنـــي 
الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا، 
األوقافيـــن  مـــع  التنســـيق  وبعـــد 
الســـنية والجعفرية فقد تقرر فتح 
المساجد ألداء صالة العصر، وذلك 

اعتباًرا من اليوم األحد الموافق 6 
ديسمبر 2020م، لتصبح المساجد 
مفتوحة لصلـــوات الفجـــر والظهر 

والعصر.
وذكـــرت وزارة العدل إنها ســـتقوم 
بالمتابعة المســـتمرة مع األوقافين 
لعمـــل الترتيبـــات الالزمـــة للتأكـــد 

مـــن االلتـــزام بتطبيـــق اإلجراءات 
الفريـــق  أقرهـــا  التـــي  الصحيـــة 
الوطني لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفيـــد - 19(، بمـــا يكفـــل تحقيق 
البيئـــة الصحيـــة اآلمنـــة والباعثـــة 
علـــى طمأنينـــة المصليـــن وإعمـــار 

بيوت هللا.

جاللة الملك

)١١(

المنامة - جمعية المصارف

ســـلَّط رئيس مجلـــس إدارة جمعية مصارف 
البحرين عدنان يوسف الضوء على عدد من 
المســـاهمات البـــارزة لدى القطـــاع المصرفي 
فـــي البحريـــن، وقال: إن هذا القطاع يســـهم 
بنســـبة 17 % مـــن الناتج المحلـــي اإلجمالي 
مـــا يضعه فـــي المرتبـــة الثانية مباشـــرة بعد 

النفط.جـــاء ذلـــك فـــي االحتفاليـــة الخاصـــة 
بمناسبة “اليوم العالمي للمصارف”.

وتحدث يوســـف عن توجـــه المصارف لدعم 
مشروعات الطاقة المتجددة، وتبني مفهوم 
القـــروض الخضراء، وتســـريع خطـــا التوجه 

نحو الصيرفة المفتوحة.

17 %  مساهمة قطاع المصارف بالناتج المحلي

أكـــد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف الزيانـــي، أن الشـــراكات األمنية 
في منطقة الشـــرق األوسط ضرورية للحفاظ على األمن اإلقليمي 
والوطنـــي. وقال إنه ال توجـــد دولة في المنطقة، أو ربما حتى في 
العالـــم، يمكنهـــا ضمان أمنها بمعـــزل عن غيرها، مضيًفـــا أن العقود 
األخيـــرة أكـــدت بوضـــوح أن أمـــن الخليج والشـــرق األوســـط يتم 
حمايتـــه بشـــكل أكثر فعالية عندمـــا تعمل البلدان مًعـــا مع الحلفاء 
اإلقليمييـــن ومع الشـــركاء الدوليين، مؤكًدا أنه ســـيتم تعزيز هذه 

الديناميكية في السنوات المقبلة.
 وقـــال الزيانـــي إنه منذ التوقيع على إعـــالن مبادئ إبراهيم، أظهر 
نهـــج الـــدول اإلقليميـــة الثـــالث، مملكـــة البحرين ودولـــة اإلمارات 
العربية المتحدة ودولة إسرائيل، بوضوح أن التعاون ليس تعاوًنا 
ضيًقا وتعاملًيا يركز على األمن، مؤكًدا في هذا الصدد أنه بالنسبة 
لمملكـــة البحريـــن فـــإن التعـــاون الجديد مـــع دولة إســـرائيل ليس 
رد فعـــل علـــى أي تهديـــد وال يســـتهدف أي دولة، وإنمـــا هو خطوة 
اســـتباقية تهـــدف إلـــى المســـاعدة في توطيـــد األمن واالســـتقرار 

واالزدهار للشرق األوسط بأكمله ودوله وشعوبه.

الشراكات األمنية ضمانة لالستقرار
الـزيـانـــــي: التعـــــاون مـــــع إســرائيــــــل ال يستهـــــدف أي دولــة

وزير الخارجية يلقي كلمة في الجلسة العامة الختامية بمؤتمر حوار المنامة 

المنامة - وزارة الخارجية

)06(
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تعريف صاحبات المشروعات بآلية عمل “المناقصات”
ـــطة” ـــرة والمتوس ـــة لــــ “الصغي ـــدات الحكومي ـــتريات والمزاي ـــن المش 20 % م

 نّظـــم المجلس األعلـــى للمـــرأة بالتعاون 
والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس  مـــع 
رائـــدات  لتعريـــف  بعـــد  عـــن  نـــدوة 
وســـيدات األعمـــال بآليـــة عمـــل مجلـــس 
المناقصـــات والمزايـــدات وكيفية التقدم 
للحصول علـــى المناقصـــات والمزايدات 
التـــي يطرحهـــا، إضافـــة إلـــى الخدمـــات 
التدريبيـــة  والبرامـــج  واالستشـــارات 
المتخصصة التي يوفرها المجلس بهدف 
تحقيق استدامة المشاركة الفعالة للمرأة 

في المناقصات والمزايدات الحكومية.
 وافتتح األمين العام لمجلس المناقصات 
والمزايـــدات محمـــد بهزاد النـــدوة بكلمة 
أشـــاد فيها بالجهود التي يبذلها المجلس 
األعلـــى للمـــرأة لضمـــان تحقيـــق التوازن 
بيـــن الجنســـين في مختلف المؤسســـات 
والجهات بمملكة البحرين، مؤكًدا حرص 
مجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات علـــى 
المضي قدًما في تفعيل دور لجنة تكافؤ 
الفـــرص لديـــه مـــن أجـــل دعـــم صاحبات 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
وســـيدات ورائدات األعمال عبر اإلرشاد 
والتوجيـــه من جهـــة، إضافة إلـــى تعزيز 
بيـــن موظفـــي مجلـــس  الفـــرص  تكافـــؤ 
التعييـــن  فـــي  والمزايـــدات  المناقصـــات 
والتدريب واالبتعاث والترقي الوظيفي 
وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة 

من جهة أخرى.
 وأضـــاف أن المجلس قطع شـــوًطا كبيًرا 
فـــي مجـــال تعزيـــز دور المـــرأة وتنميـــة 
مهاراتهـــا القياديـــة، كمـــا أن المـــرأة تمثل 
50 % مـــن إجمالـــي  اليـــوم مـــا يقـــارب 
موظفي المجلس، مؤكًدا حرص المجلس 
على توفير كافة اإلمكانيات التي تسمح 
للمـــرأة بالتميز وإثبات كفاءتها على قدم 

المساواة مع الرجل.
 من جانبها، أشادت مديرة مركز التوازن 
األعلـــى  المجلـــس  فـــي  الجنســـين  بيـــن 
القائـــم  بالتعـــاون  الجـــرف  رانيـــا  للمـــرأة 
مـــا بيـــن المجلـــس ومجلـــس المناقصات 
والمزايـــدات من أجل إدمـــاج احتياجات 
المـــرأة في التنمية وتحقيق التوازن بين 
الجنسين بحسب برامج الخطة الوطنية 

البحرينيـــة  المـــرأة  لنهـــوض  المعتمـــدة 
والمعنية برفع تنافسية المرأة البحرينية 
وتنويـــع مســـاهماتها االقتصاديـــة ضمـــن 
وتطويـــر  الوطنيـــة  التنميـــة  مســـارات 
منظومة العمل االقتصادي وتوفير كافة 
أشـــكال الدعم لرائـــدات األعمـــال، وذلك 
نظًرا لما يقوم به مجلس المناقصات من 
دور هام في دعم االقتصاد الوطني وفًقا 
تطبيـــق  علـــى  وحرصـــه  الختصاصاتـــه، 
مبـــادئ تكافؤ الفـــرص لضمان تنافســـية 
ا واســـتدامة  المـــرأة البحرينيـــة اقتصاديًّ

مشاركتها في مسار التنمية.
 وأكـــدت الجـــرف خـــال النـــدوة حـــرص 
إيجـــاد  علـــى  للمـــرأة  األعلـــى  المجلـــس 
أدوات عمليـــة لتأطيـــر الجهـــود الداعمـــة 

فـــي  الجنســـين  بيـــن  التـــوازن  لتحقيـــق 
خـــال  مـــن  وذلـــك  القطاعـــات،  كافـــة 
إطـــاق ومتابعة تفعيل محـــاور النموذج 
الوطنـــي للتـــوازن بين الجنســـين، كدليل 
السياســـات  لواضعـــي  وطنـــي  عمـــل 
والمشـــرعين  العامـــة  واالســـتراتيجيات 
ومنفذي البرامج والخطط لضمان إدماج 
حقيقي ومســـتدام للمرأة البحرينية في 

العملية التنموية.
 إلـــى ذلـــك، قدمت رئيـــس التقييم الفني 
بمجلـــس المناقصـــات والمزايـــدات ريمـــا 
 الصفـــار شـــرًحا مفّصـــاً عـــن الخطـــوات 
خالهـــا  مـــن  يتـــم  التـــي  واإلجـــراءات 
المناقصـــات  علـــى  للحصـــول  التقـــدم 
التســـجيل  وإجـــراءات  والمزايـــدات، 

كمؤسســـة صغيرة أو متوسطة، وحقوق 
المتقدميـــن  للمناقصـــات،  وواجبـــات 
التنفيذيـــة  اإلجـــراءات  واســـتعرضت 
األفضليـــة  للمؤسســـات  بمنـــح  الخاصـــة 
الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي المناقصات 
الحكومية ومزايـــدات المرافق الخدمية 
الحكوميـــة ،  الجهـــات  منشـــآت   داخـــل 
عـــن  اإلعـــان  تتضمـــن مركزيـــة  والتـــي 
كافـــة المناقصات والمزايدات الحكومية 
 عبـــر موقـــع المجلـــس وتضميـــن بند في 
وثائـــق المناقصـــات أو المزايدات يقضي 
بتطبيق  األفضلية للمؤسســـات الصغيرة 

والمتوسطة. 
 وأكـــدت الصفـــار حـــرص المجلـــس على 
دعم فرص حصول المؤسسات الصغيرة 
على  المناقصـــات الحكومية تنفيًذا لقرار 
بتخصيـــص  المعنـــي  الـــوزراء  مجلـــس 
حصة تبلغ  نسبتها 20 % من المشتريات 
للمؤسســـات  الحكوميـــة  والمناقصـــات 
الصغيرة والمتوسطة،  وإعطائها أفضلية 
مناقصـــات  تقييـــم  فـــي   %  10 بنســـبة 
ومزايـــدات  الجهـــات الحكوميـــة. حيـــث 
حيـــز  دخـــل  الـــذي  القـــرار  هـــذا  يوفـــر 
التنفيـــذ مؤخـــًرا فرصة كبيـــرة ألصحاب 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
لاســـتفادة مـــن مشـــاريع حكوميـــة فـــي 
تقـــدر  والقطاعـــات  المجـــاالت  مختلـــف 

ا. قيمتها بمايين الدنانير سنويًّ
وفـــي ختـــام النـــدوة أكـــد المعنيـــون من 
أوجـــه  الســـتمرار  حرصهـــم  المجلســـين 
لتعزيـــز  الداعمـــة  والمبـــادرات  التعـــاون 
تنافســـية رائـــدات األعمـــال البحرينيات 
لاســـتفادة مـــن الخدمـــات التـــي يقدمها 
بمـــا  والمزايـــدات  المناقصـــات  مجلـــس 
يدعم زيادة مســـاهمة المـــرأة البحرينية 

في االقتصاد الوطني.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“الجنوبية” توّزع الُمؤن الغذائية على أسر مدينة عيسى
تكريًســـا لدعـــم ســـمو الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي لحملـــة “فينـــا خيـــر”

فـــي إطـــار حـــرص محافـــظ المحافظـــة 
الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي 
بن خليفة آل خليفة في دعم المبادرات 
واالجتماعيـــة،  واإلنســـانية  األمنيـــة 
واصلت المحافظة الجنوبية مشـــاركتها 
فـــي الحملـــة الوطنيـــة “فينا خيـــر” التي 
أطلقها ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفـــة ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
حيـــث  الشـــباب،  وشـــؤون  اإلنســـانية 
شـــملت الحملـــة توزيـــع المـــؤن الغذائية 
والكمامات الواقية على عدد من األســـر 

في مدينة عيسى.
وتنفيـــًذا لتوجيهـــات الفريـــق أول وزير 
الداخلية الشـــيخ راشـــد بـــن عبدهللا آل 
خليفة فإن المحافظة الجنوبية تحرص 

مـــن خـــال حزمـــة المبـــادرات األمنيـــة 
واالجتماعية، على التعاون والمشـــاركة 
مع كافـــة الجهات لتعزيز مبدأ الشـــراكة 
المحافظـــة وتحقيـــق  فـــي  المجتمعيـــة 

تطلعات ومصلحة أهالي المحافظة.

االجتماعيـــة  البرامـــج  إدارة  وتحـــرص 
وشـــؤون المجتمـــع علـــى ترســـيخ هـــذا 
المؤسســـات  مـــع  والتنســـيق  التعـــاون 
مـــن  والمتطوعيـــن  والخاصـــة  األهليـــة 
قيـــم  تعزيـــز  بهـــدف  المنطقـــة،  أبنـــاء 

التواصـــل والتكافل والتعاون بين أفراد 
ومؤسســـات المجتمـــع، ورفـــع مســـتوى 
المواطنيـــن  ســـامة  لضمـــان  الوعـــي 
والمقيميـــن، مع اتخـــاذ كافة اإلجراءات 
االحترازية والتدابير الوقائية في كافة 

أرجاء المحافظة الجنوبية.
مـــن  عـــدد  الحملـــة  فـــي  شـــارك  وقـــد 
المتطوعيـــن مـــن أهالـــي مدينة عيســـى 
حيـــث القت الحملة استحســـان وقبول 
المواطنيـــن، التي شـــملت التزام الجميع 
االجتماعـــي  التباعـــد  معاييـــر  بأعلـــى 
والتعقيـــم الموصـــي به من قبـــل الفريق 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
كورونـــا، ســـعًيا للحفـــاظ علـــى ســـامة 

الجميع.

المنامة - وزارة الداخلية

أعلنــت الكليــة الملكيــة للجراحيــن فــي أيرلنــدا - جامعــة البحرين 
الطبية )RCSI Bahrain( عن الفائزين بجائزة الملهمين لهذا العام 
)Inspiring Excellence(، والتــي تــم إطالقهــا فــي العــام 2018 

بهدف التقدير واالحتفال بإنجازات خريجيها وإلهام الطالب. 

والحاصـــان على الجائزة هما 
عبدالرحمـــن  طبيـــب  النقيـــب 
الشـــافعي، خريـــج كلية الطب 
للعام 2011 وأخصائي جراحة 
عامة ومسالك بولية لألطفال 
 )BDF( بالمستشـــفى العسكري
ونازية العامري، خريجة كلية 
التمريـــض والقبالة عام 2014 
ورئيســـة  مســـجلة  وممرضـــة 
لقســـم  الممرضـــات  فريـــق 
التوليـــد في مستشـــفى الملك 

 .)KHUH( حمد الجامعي
الملكيـــة  الكليـــة  رئيـــس  قـــال 
للجراحين في أيرلندا - جامعة 
البحرين الطبية، البروفيســـور 
“يســـعدني  العتـــوم:  ســـمير 
طبيـــب  النقيـــب  أهنـــىء  أن 
الشافعي  إبراهيم  عبدالرحمن 
واألستاذة نازية العامري على 
فوزهم بجائـــزة الملهمين لهذا 
النقيـــب  ولقـــد حصـــل  العـــام، 
الطبيب الشـــافعي على درجة 
الجراحـــة  فـــي  الماجســـتير 
الملكيـــة  الكليـــة  مـــن   )MCh(
للجراحين في أيرلندا وساهم 
في نشـــر العديد مـــن األبحاث 
في مجاله، وحصلت األستاذة 
كليـــة  زمالـــة  علـــى  العامـــري 
التمريـــض والقبالـــة من الكلية 
الملكية للجراحين في أيرلندا 
نائًبـــا  مؤخـــًرا  تعيينهـــا  وتـــم 
لفريـــق أبحـــاث التمريـــض في 
قســـم التوليـــد في مستشـــفى 
الملك الحمـــد الجامعي. أظهر 
فـــي  امتيـــاًزا  الفائزيـــن  كا 
مجالهما من خال إنجازاتهما 
المميـــزة، وأتطلـــع إلـــى رؤيـــة 
المزيد مـــن نجاحهمـــا وأتمنى 

لهما كل التوفيق”.
الرئيـــس  نائـــب  وهنـــأ   
ورئيس  األكاديميـــة  للشـــؤون 

الجامعـــة  فـــي  الطـــب  كليـــة 
نيكولسون  البروفيسورألفريد 
والرئيـــس التنفيـــذي للعمليات 
في )RCSI Bahrain( ســـتيفن 
هاريســـون ميرفيلـــد ورئيـــس 
قسم تحسين الجودة والقائم 
بأعمال رئيـــس كلية التمريض 
ومســـؤول  ســـتراكان،  كاثرين 
شـــؤون الخريجيـــن القبالـــة و 
تـــوم هانراتـــي، الفائزيـــن فـــي 
حفل صغيرأقيم في الجامعة، 
حيث تم الكشف عن اللوحات 
التـــي تحتـــوي علـــي صورهـــم 
والتـــي ســـيتم تعليقهـــا علـــى 
جدران ردهة الحرم الجامعي.

الطبيـــب  النقيـــب  وقـــال 
الشـــافعي تعليقـــا علـــى فوزه: 
“هـــو شـــرف كبيـــر لـــي أنـــه تم 
اختيـــاري لتلقي هـــذه الجائزة 
وأن أكـــون بجانـــب العديد من 
خريجـــي الجامعـــة المتميزين 
فـــي جعـــل  أســـتمر  وآمـــل أن 
الجميع في الجامعة فخورين 
العامـــري:  وقالـــت  بـــي”. 
علـــى  الحصـــول  “يشـــرفني 
هـــذه الجائـــزة المرموقـــة ألنها 
تعنـــي أننـــي ُأضيف إلـــى إرث 
جامعة البحرين الطبية والذي 
سيســـتمر طابنا المستقبليين 
الذيـــن ينضمون إلـــى الجامعة 

بالحفاظ عليه”.
البحريـــن  جامعـــة  وتعـــرض 
الفائزيـــن  إنجـــازات  الطبيـــة 
المختاريـــن في شـــكل معرض 
ردهـــة  جـــدران  للصورعلـــى 
الجامعـــة كدليـــل علـــى إلتزام 
الجامعة بتخريج قادة الرعاية 
ليصبحوا  الصحيـــة جاهـــزون 
أطبـــاء وممرضيـــن محترفين 
أفضـــل  يقدمـــون  وناجحيـــن 

رعاية صحية لمرضاهم.

“البحرين الطبية” تحتفل بالفائزين بجائزة الملهمين

المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبلت وزيرة الصحـــة فائقة الصالح 
بمكتبهـــا بديـــوان وزارة الصحة بمنطقة 
دولـــة  ســـفير  أمـــس،  الســـنابس صبـــاح 
اإلمـــارات العربيـــة المتحدة لـــدى مملكة 
البحرين الشـــيخ ســـلطان بن حمدان بن 

زايد آل نهيان.
الصالـــح  رحبـــت  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
بالسفير، معربة عن خالص تهانيها لدولة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
التاســـعة واألربعيـــن  الذكـــرى  بمناســـبة 
لليوم الوطني، متمنية للقيادة والشعب 
اإلماراتـــي الشـــقيق المزيـــد مـــن التقدم 

واالزدهار.
اللقـــاء  أثنـــاء  الصحـــة  وأكـــدت وزيـــرة 
التاريخيـــة  العاقـــات  بعمـــق  اعتزازهـــا 
التـــي  الوثيقـــة  األخويـــة  والروابـــط 
تجمـــع البلديـــن وما وصل إليـــه التعاون 
والتنســـيق المشترك من مستوى متقدم 

علـــى مختلـــف المســـتويات لتحقيق كل 
ما يلبـــي تطلعات الشـــعبين الشـــقيقين، 

خصوصا في المجال الصحي.
وتم اســـتعراض آخر التطورات لجائحة 
فيـــروس كورونا المســـتجد “كوفيد 19”، 
اللقـــاح  توفيـــر  فـــي  البحريـــن  وتجربـــة 
اســـتمرار  وأهميـــة  التقييـــم،  ومراحـــل 
التعاون بين البلدين الشقيقين في سبيل 
الحـــد مـــن انتشـــار هـــذا الوبـــاء وتطبيق 

اإلجراءات الضرورية االحترازية.

اإلماراتـــي  الســـفير  ثمـــن  جانبـــه،  مـــن 
التـــي تجمـــع  عمـــق العاقـــات الثنائيـــة 
عـــن  معرًبـــا  الشـــقيقين،  البلديـــن  بيـــن 
اعتـــزازه بالروابـــط المشـــتركة العريقـــة 
التي تربـــط بين دولة اإلمـــارات العربية 
مشـــيدا  البحريـــن،  ومملكـــة  المتحـــدة 
الصحـــي  النظـــام  وكفـــاءة  بمســـتوى 
والتميز المشـــهود في تقديـــم الخدمات 
الصحية والعاجية المقدمة للمواطنين 

والمقيمين.

ــة كـــورونـــا ــح ــائ ــج ــورات ل ــطـ ــتـ ــر الـ ــ اســـتـــعـــراض آخ

مستوى متقدم من التنسيق مع اإلمارات في المجال الصحي

المنامة - وزارة الداخلية

يتـــرأس القائم بأعمال رئيس مجلس 
الشـــيخ  العالميـــة  الجمـــارك  منظمـــة 
أحمد بن حمد آل خليفة  صباح أمس 
وعلـــى مـــدى ســـتة أيـــام اجتماعـــات 
اجتمـــاع  تشـــمل  التـــي  المنظمـــة 
للجنـــة  والثمانـــون  الثالثـــة  الجلســـة 
السياســـات العامـــة في الفتـــرة من 7 
- 9 ديســـمبر الجاري، حيث سيناقش 
جدول األعمـــال تقارير اللجان الفنية 
واإلدارية تمهيـــدا لرفعها إلى مجلس 
المنظمـــة والتـــي مـــن أهمهـــا اعتمـــاد 
تقريـــر الجلســـة 82 ومناقشـــة تقرير 
فـــي  األعمـــال  بشـــأن  العـــام  األميـــن 
المرحلـــة الماضية، مشـــروع مســـودة 
استرشـــادية حـــول دور الجمارك في 
التخفيـــف مـــن آثـــار جائحـــة كورونا، 
الشـــروط المرجعيـــة لمجموعـــة عمل 
تيسير ومراقبة المسافرين، موضوع 

دور  الخطـــرة،  البضائـــع  مراقبـــة 
الجمـــارك في ضمان ســـامة سلســـلة 
التوريـــد، دراســـة مســـودة إرشـــادات 
المنطقة الحرة باإلضافة إلى مسودة 
مشـــروع بيـــان مـــن مجلـــس المنظمة 
الجنســـين  بيـــن  المســـاواة  حـــول 

والتنوع.
كما ســـيعقد مجلـــس منظمـــة الجمارك 
العالمية جلسته االســـتثنائية 137 في 

الفتـــرة مـــن 10 - 12 ديســـمبر الجـــاري 
أعضـــاء  مـــن  دولـــة   183 بمشـــاركة 
اســـتعراض  ســـيتم  حيـــث  المنظمـــة، 
المواضيـــع التـــي تـــم رفعهـــا مـــن لجنة 
السياسات العامة للمناقشة واالعتماد، 
انتخـــاب  إجـــراء  الجلســـة  وستشـــهد 
رئيـــس جديد لمجلـــس المنظمة للفترة 
المقبلـــة ومـــن بين المرشـــحين ، رئيس 
جمـــارك مملكـــة البحرين الشـــيخ أحمد 
بن حمد آل خليفة  وديبلي هورسا وهو 
مفوض الجمارك األثيوبية، كما ســـيتم 
إجـــراء انتخـــاب مديـــر إلدارة التعرفة 
بشـــئون التجـــارة بالمنظمـــة مـــن بيـــن 
ثاثة مرشـــحين تقدموا لهذا المنصب 

من اليونان - ميانمار - بوتسوانا.
يذكـــر أن االجتماعـــات تعقـــد عـــن بعد 
للمـــرة الثانيـــة بســـبب ظـــروف جائحة 

كورونا.

بحرينية  برئاسة  ينعقد  العالمي  الجمارك  منظمة  مجلس 

مناقشة الدور الواجب في التخفيف من آثار جائحة كورونا

الشيخ أحمد بن حمد

المنامة -  الجمعيه النسائيه الدوليه

أقامـــت الجمعيـــة النســـائية الدولية 
موظفيهـــا  احـــد  توديـــع  حفـــل 
بالجمعيـــة إلنهـــاء خدماتـــه بعد 31 

ســـنة فـــي خدمة الجمعيـــة. وقامت 
رئيســـة الجمعية فاطمـــة الكوهجي 

بتكريمه وتسليمه مستحقاته.

“النسائية الدولية” تودع أحد موظفيها

الجرف: تأطير 
الجهود الداعمة 
لتحقيق التوازن 

بين الجنسين 



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

وزير الخارجية اإلسرائيلي: نرحب بالجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات مع الفلسطينيين
لــأفــضــل بــتــغــيــيــر األوضــــــاع  لــكــنــهــا ســتــســهــم  ــى ورق  ــل لــيــســت ع ــم”  ــيـ ــراهـ “إبـ ــة  ــي ــاق ــف ات

إســـرائيل  دولـــة  خارجيـــة  وزيـــر  أشـــاد 
غابـــي أشـــكنازي  بالخطـــوات اإليجابيـــة 
التـــي قامت بهـــا مملكة البحريـــن ودولة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة مـــن توقيع 
على )اتفاقية أبراهيم( مع إســـرائيل وما 
يتبـــع ذلك مـــن اتفاقيات ســـتتضمن بناء 

عالقات استراتيجية بين األطراف.
جـــاء ذلك خالل مشـــاركته في الجلســـة 
الختامية من أعمال قمة األمن اإلقليمي 

)حوار المنامة 16(.
هـــذه  إن  أشـــكنازي  الوزيـــر  وقـــال 
حقبـــة جديـــدة يتـــم فيهـــا التركيـــز على 
مجـــاالت التكنولوجيا واالبتـــكار واألمن 
هـــذا  تأثيـــر  أن  وأضـــاف  واالســـتقرار. 
منطقتنـــا،  حـــدود  ســـيتخطى  التعـــاون 
مشـــيرا الـــى أن هـــذه االتفاقيـــة شـــكلت 

نقطـــة تاريخيـــة هامـــة أصبحـــت ممكنة 
بســـبب الرؤية الحكيمة لمملكة البحرين 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
وقـــال :” أشـــكر حلفاءنـــا فـــي الواليـــات 
الرئيـــس  وإدارة  األمريكيـــة  المتحـــدة 
دونالـــد ترامـــب علـــى مـــا قامـــوا بـــه من 
وقـــال  النظـــر،  وجهـــات  لتقريـــب  جهـــد 
نحـــن فخـــورون بهذه الصداقـــة وطبيعة 
لمســـاعي  وممتنـــون  الثنائـــي،  التعـــاون 

الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة للحفـــاظ 
على أمن المنطقة”.

وأشار إلى أن االتفاقية تكرس لمستقبل 
أفضـــل ومقاربـــة تمثـــل مربحـــا للجميع، 
الفتـــا إلـــى أن )اتفاقيـــة أبراهيم( ليســـت 
هـــي  علـــى ورق وإنمـــا  اتفاقيـــة  مجـــرد 
اتفاقيـــة ستســـاهم فـــي تغييـــر األوضاع 
لألفضـــل، منوهًا بزيـــارة  وزير الخارجية 
عبـــد اللطيـــف بـــن راشـــد الزيانـــي ووزير 

الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة  زايد بن 
راشد الزياني  إلى إسرائيل مؤخرا.

وأكد وزير الخارجية اإلسرائيلي أن بالده 
دولة تســـعى للســـالم وتعمل مع شركائها 
مـــن أجـــل ذلـــك كمـــا ترحـــب بالجلـــوس 

علـــى طاولـــة الحـــوار والمفاوضـــات مـــع 
الفلســـطينيين معتبـــرًا أن هنـــاك فرصـــة 

مواتية لذلك.
ســـتكون  القادمـــة  الشـــهور  أن  وأضـــاف 
حاســـمة فـــي تشـــكيل اســـتقرار المنطقة 
في المســـتقبل، معربًا عن أمله في إيجاد 
قنـــاة جديـــدة للحوار بشـــكل مختلف مع 
جيراننا الفلسطينيين. مشيرًا إلى أنه من 
المهم التأكيد علـــى أن )اتفاقية أبراهيم( 
لـــن تأتـــي علـــى حســـاب الفلســـطينيين، 
بـــل هـــي فرصـــة ال يجـــب ان نضيعهـــا، 
كمـــا رحـــب بقـــرار الســـلطة الفلســـطينية 
باستئناف التنسيق األمني مع إسرائيل.

وقـــال:” نحـــن عازمون على حـــل الوضع 
ولـــم تكـــن أول مـــرة نرحـــب بالجلـــوس 
على طاولة الحـــوار والمفاوضات، ونرى 
بـــأن هـــذه هـــي فرصـــة مواتيـــة النضمام 

الفلســـطينيين للمفاوضات دون شـــروط 
مسبقة.

وقال اشكنازي إن الشرق األوسط اليوم 
منقسم لقسمين فمنهم من اختار السالم 
واالســـتقرار فـــي المنطقة ومنهـــم فريق 
آخر تقوده إيـــران وحلفائها في المنطقة 
مضيفـــا انـــه منـــذ ابـــرام االتفـــاق النووي 
مـــر الشـــرق األوســـط بأوقـــات متوتـــرة، 
فقد تســـببت إيران بالبـــؤس عبر وكالئها 
مثـــل حـــزب هللا فـــي لبنـــان والحوثيون 
فـــي اليمن الـــذي ســـببوا المعانـــاة للدول 
التـــي هم فيهـــا. نحن ملتزمـــون بمنع كل 
الطـــرق التي تؤدي إلـــى التفجير والدمار 
والتخريب، وعلينا أن نتعلم من الدروس 
التـــي مررنـــا بهـــا وأن نـــدرك خطـــر إيران 
والدور المهم للضغط على إيران وفرض 

العقوبات االقتصادية عليها.

المنامة- بنا

وزير الخارجية اإلسرائيلي

ندرك خطر إيران والدور 
المهم للضغط عليها 

وفرض العقوبات 
االقتصادية عليها

فخورون بصداقتنا 
مع البحرين 

واإلمارات وطبيعة 
التعاون الثنائي

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

التقى وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني بمبنى بيت التجار رئيس 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ســـمير ناس، بحضور النائب األول 

لرئيس مجلس إدارة الغرفة خالد نجيبي والنائب الثاني محمد الكوهجي.
وتم اســـتعراض ومناقشـــة عدد من القضايـــا والموضوعات ذات الصلة بالشـــأن 
التجـــاري  القطاعيـــن  التـــي يشـــهدها  التطـــورات  المحلـــي، وأهـــم  االقتصـــادي 
والصناعي في مملكة البحرين. وأكد الوزير أهمية دور الغرفة في تعزيز الواقع 
االقتصادي للمملكة والمســـاهمة في رفع مســـتوى مســـاهمة القطاع الخاص في 
الناتج المحلي اإلجمالي ودورها في تفعيل التعاون والعمل المشترك بين الغرفة 
والـــوزارة لمـــا فيـــه من مصلحة وطنيـــة ودور في تحقيق رؤى واســـتراتيجيات 

الحكومة والقطاع الخاص في المجال االقتصادي والتنموي.

وزير التجارة يتلّمس احتياجات “الخاص”

المنامة - بنا المنامة - وزارة الصحة

قالت رئيســـة هيئة البحريـــن للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخة مي بنـــت محمد آل 
األميـــن  لمنصـــب  المرشـــحة  خليفـــة 
العـــام لمنظمة الســـياحة العالمية “إنه 
المنظمـــة  تكـــون  ألن  األوان  آن  قـــد 
األعضـــاء  للـــدول  حقيقيـــا  داعمـــا 
تســـاعدها في تطوير عوامل الجذب 
وتفعيـــل قدراتهـــا الســـياحية وزيادة 

مردودها السياحي”.
جـــاء ذلـــك أثنـــاء كلمة وجهتهـــا أمام 
وفـــد مـــن الصحافـــة العالميـــة أمس، 
بمتحـــف البحريـــن الوطنـــي، متوقفًة 
عنـــد التحديـــات التـــي تواجـــه هـــذا 
القطـــاع وخاصـــة بعـــد الجائحة التي 

تركت أثرها على العالم.
وتناولـــت أهداف وطموحـــات الدول 
األعضـــاء، مشـــيرة إلـــى أن أولويـــات 
هـــذا المنصب تكمن في تبّني أهداف 

الســـياحة المستدامة وزيادة التعاون 
وتســـخير  الدوليـــة  المنظمـــات  مـــع 
القطاع الخاص، إضافة إلى تشـــجيع 
دول أخـــرى علـــى االنضمـــام للمنظمة 
لتوســـيع القاعدة الســـياحية العالمية 
وتنويـــع عوامـــل الجـــذب وتحديثها، 
األمر الذي يصب في مصلحة السياح 
والنهوض بالسياحة العالمية عموما.

علـــى  بالتأكيـــد  كلمتهـــا  واختتمـــت 
وتدعيـــم  الرقمـــي  التحـــول  أهميـــة 
فكـــرة الوجهـــة الذكيـــة، إلـــى جانـــب 
البحـــث عن مصـــادر جديـــدة لتمويل 
مشـــروعات المنظمـــة، مـــا يصـــب في 

مصلحة األعضاء.
وزار الوفد متحـــف البحرين الوطني 

ومعرض فنون من العالم اإلسالمي.

عبـــرت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح عن 
بالغ فخرها وتقديريها بالنتائج المشـــرفة 
التـــي حققهـــا كل مـــن  رئيســـة التمريـــض 
بالرعايـــة الصحيـــة األولية وهيبـــة الحلو 
ورضا همام وهو مشرف تمريض باإلنابة 
بمجمـــع  المركـــزة  العنايـــة  وحـــدة  فـــي 
الســـلمانية الطبـــي، لنيل جائـــزة الممرض 
المتميـــز لعام 2020 والتي أطلقها مجلس 
فـــي  التعـــاون،  مجلـــس  لـــدول  الصحـــة 
مبـــاردة كريمـــة ألول مـــرة على مســـتوى 
دول الحليـــج بمناســـبة عـــام التمريـــض، 
والذي جاء وفاء وعرفانا لدورهم الكريم 
والعطاء المتميـــز. وعبرت وزيرة الصحة 
عن سعادتها وتهانيها بمناسبة الفوز بهذه 
الجائـــزة الثمينة وتحقيق إنجاز مشـــرف 
للوزارة ومملكة البحرين، للكوادر الصحية 
التي ســـاهمت في جعل مملكـــة البحرين 
محـــط أنظار وإعجاب جميـــع دول العالم 

لتميز كوادرها الصحية العاملة في قطاع 
التمريـــض. وأكـــدت االهتمـــام البالـــغ مـــن 
لدن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة،  بالكـــوادر 
الصحيـــة والتقديـــر واالهتمـــام البالغ من 
لدنـــه، وكذلـــك االشـــادات المســـتمرة مـــن 
ولي العهد رئيس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
لكل الكوادر الطبية والطواقم التمريضية 

بمختلـــف مواقعها، والتي شـــرفت مملكة 
البحرين بعطائها المتواصل خالل األزمة 
 ،19 كوفيـــد  كورونـــا  لجائحـــة  الصحيـــة 
والـــذي انعكس على تمّيز مملكة البحرين 

بكوادرها واستمرار جهودها العظيمة.
وخـــالل اللقـــاء الـــذي عقـــد بحضـــور كبار 
مســـؤولي وزارة الصحـــة، عبـــرت وزيـــرة 
الصحة عن بالغ الشـــكر والتقدير للفائزين 

قائلة: “أنتم فخر الوطن”.

أهميــة التحــول الرقمــي وتدعيم فكــرة الوجهــة الذكية البحريــن محــط أنظــار العالــم لتميــز كوادرهــا الصحيــة

مي بنت محمد تلتقي وفد الصحافة العالمية الصالح للفائَزين بجائزة الممرض المتميز: “أنتم فخر الوطن”

دور بارز للقطاع المصرفي بدفع العجلة االقتصادية
وزيـــر الماليـــة: تعزيـــز أطـــر التعـــاون مـــع “الصـــادرات والـــواردات األميركـــي”

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  أكـــد 
الوطني الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفة الدور البارز الذي يضطلع 
بـــه القطـــاع المالـــي والمصرفي في 
مـــن  االقتصاديـــة  بالعجلـــة  الدفـــع 
خالل توفير التسهيالت االئتمانية 
القطاعـــات  لمختلـــف  الالزمـــة 
منوهـــا  واالقتصاديـــة،  التجاريـــة 
ودوره  القطـــاع  هـــذا  بإســـهامات 
المحـــوري فـــي خلـــق المزيـــد مـــن 
الفـــرص االســـتثمارية، إلـــى جانـــب 
مـــا يقدمـــه مـــن مبـــادرات وبرامـــج 
تنموية أســـهمت في جـــذب المزيد 

من الفرص الواعدة.
ولفت وزير المالية إلى ما تتمتع به 

مملكة البحرين من مقومات جاذبة 
لالستثمارات، خصوصا في القطاع 
المالـــي والمصرفي وذلك بفضل ما 
توليه الحكومة من رعاية واهتمام 
لهذا القطاع المهم، األمر الذي جعل 
مملكـــة البحريـــن أحد أهـــم المراكز 

المالية اإلقليمية والعالمية.

جـــاء ذلك أثنـــاء لقائه رئيســـة بنك 
األميركـــي  والـــواردات  الصـــادرات 
المرافـــق  والوفـــد  ريـــد  كيمبرلـــي 
بمناســـبة زيارتهـــا للبـــالد، إذ رحـــب 
المرافـــق  والوفـــد  ريـــد  بكيمبرلـــي 
لهـــا، منوًهـــا أهمية مواصلـــة العمل 
علـــى تعزيز أطـــر التعـــاون مع بنك 

األميركـــي  والـــواردات  الصـــادرات 
البلديـــن  علـــى  بالنفـــع  يعـــود  بمـــا 

الصديقين.
آخـــر  مناقشـــة  اللقـــاء  فـــي  وتـــم 
علـــى  والمســـتجدات  التطـــورات 
العالمـــي،  االقتصـــاد  صعيـــد 
واســـتعراض مجمـــل القضايـــا ذات 
الشـــأن  فـــي  المشـــترك  االهتمـــام 

المالي والمصرفي.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت رئيســـة بنـــك 
األميركـــي  والـــواردات  الصـــادرات 
عن شكرها وتقديرها لوزير المالية 
واالقتصـــاد الوطنـــي علـــى حفـــاوة 
مزيـــد  إلـــى  متطلعـــة  االســـتقبال 
مـــن التعـــاون المشـــترك مـــع مملكة 

البحرين.

المنامة - بنا

وكيل “الخارجية للشؤون الدولية”: العالقات مع ألمانيا قوية ومتطورة
تــرأس وكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدوليــة، الشــيخ عبــدهللا بن 
أحمــد آل خليفــة، أمــس االجتمــاع الرابــع للمشــاورات السياســية بين 
مملكــة البحريــن وجمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة، علــى هامــش أعمــال 
مؤتمر حوار المنامة في دورته السادســة عشــرة، بينما ترأس الجانب 

األلماني،  وزير الدولة بوزارة الخارجية األلمانية ميغيل بيرغر.

وخـــالل االجتمـــاع، رحب الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
بالوفد األلمانـــي، واصًفا العالقات 
البحرينيـــة - األلمانيـــة، بأنها قوية 
إمكانيـــات  وتمتلـــك  ومتطـــورة، 
علـــى  المشـــترك  للتعـــاون  واعـــدة 
كل المســـتويات بما يعـــود بالخير 
والمنفعة على البلدين والشـــعبين 
مبـــادئ  مســـتعرًضا   الصديقيـــن، 
لمملكـــة  الخارجيـــة  السياســـة 
البحريـــن ومواقفهـــا الثابتـــة مـــن 

والدوليـــة،  اإلقليميـــة  القضايـــا 
مثمًنـــا إســـهامات جمهورية ألمانيا 
االتحادية في تعزيز األمن والسلم 
الدولييـــن واهتمامها بأمن منطقة 

الشرق األوسط.
وأكـــد وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
الســـامية  الرؤيـــة  أن  الدوليـــة 
الجاللـــة  صاحـــب  البـــالد  لعاهـــل 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
بالســـالم  اإليمـــان  مـــن  تنطلـــق 
لتحقيـــق  اســـتراتيجي  كخيـــار 

األمـــن والتنمية واالزهار لشـــعوب 
ســـيادة  علـــى  والعمـــل  المنطقـــة 
التعايـــش والتعـــاون بيـــن الجميع، 
مشـــدًدا على أهميـــة متابعة تنفيذ 
واالتفاقيـــات  التفاهـــم  مذكـــرات 
الموقعـــة بيـــن الجانبيـــن وتعزيـــز 
مجـــال  فـــي  الثنائـــي  التعـــاون 
األطـــراف،  متعـــددة  العالقـــات 
وترشـــيحات األمـــم المتحـــدة بما 
يرسخ أسس الشراكة القائمة بين 

البلدين الصديقين.
عبـــدهللا  الشـــيخ  اســـتعرض  كمـــا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة التوجهـــات 

الحكوميـــة الرائـــدة بقيـــادة ولـــي 
صاحـــب  الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 

مـــن  المنبثقـــة  آل خليفـــة،،  حمـــد 
النهج اإلصالحي الشـــامل ومبادئ 
رؤية البحرين االقتصادية 2030، 
تنفيذيـــة  برامـــج  علـــى  وتعتمـــد 
عاليـــة،  جـــودة  ذات  متطـــورة 
وإتاحـــة المجـــال أمـــام قطاعـــات 
االقتصـــاد الذكـــي ونقـــل المعرفـــة 
في ظـــل بيئـــة اســـتثمارية جاذبة 

ومحفزة.
من جانبه، أكد  بيرغر، وزير الدولة 
أن  األلمانيـــة،  الخارجيـــة  بـــوزارة 
مملكـــة البحرين تعد شـــريًكا مهًما 
لبالده في منطقة الشرق األوسط، 
الصداقـــة  بعالقـــات  مشـــيًدا 
والتعـــاون الوثيقة التي تجمع بين 
البلدين الصديقين، متمنًيا لمملكة 

البحرين دوام التقدم واالزدهار.

المنامة- وزارة الخارجية

مواقف البحرين 
ثابتة حيال 

القضايا اإلقليمية 
والعالمية

عقد االجتماع الرابع للمشاورات السياسية بين مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا االتحادية
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بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

أغلـــق بـــاب الترشـــح لرئاســـة وعضوية 
الثقافـــي  النصـــر  نـــادي  إدارة  مجلـــس 
والرياضي للـــدورة االنتخابية الجديدة 

.2021 – 2020
علـــي  النصـــر  نـــادي  ســـر  أميـــن  وقـــال 
عبدالحميـــد إن الرئيـــس الحالـــي أميـــر 
عطيـــة هـــو المرشـــح الوحيـــد لمنصـــب 
الرئاســـة لـــدورة انتخابية جديـــدة نظًرا 
لعدم تقدم أي منافس ضده، فيما ترشح 
لمنصـــب العضويـــة األعضاء الســـابقون 
أنفسهم وهم علي عبدالحميد، مصطفى 
خليـــل، محمد طاهر، عبـــدهللا الجزيري، 
محمد عبدالهادي، أحمد جاســـم، أسامة 
حماد، مع دخـــول الوجه الجديد القديم 

سلمان بدو.
 وأضـــاف عبدالحميـــد أن موعـــد انعقاد 
الجمعية العمومية العادية ســـيحدد من 
قبـــل وزارة شـــئون الشـــباب والرياضـــة 
ليتم فيما بعد اعتماد قائمة المرشـــحين 

ا. في االجتماع رسميًّ

الجمعيـــة  اجتمـــاع  خـــال  وســـيتم 
محضـــر  علـــى  المصادقـــة  العموميـــة 
الســـابق  العموميـــة  الجمعيـــة  اجتمـــاع 
واعتمـــاد التقريـــر المالـــي واإلداري ثـــم 
وانتخـــاب  الحالـــي  المجلـــس  اســـتقالة 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة الجديد.

ويحتضن نادي النصر الذي تأســـس عام 
1978 نشـــاط لعبة الكـــرة الطائرة ورفع 
األثقـــال وهو عضـــو في اتحـــادي الكرة 

الطائرة ورفع األثقال.

أميـر عطيـة مرشًحـا لـرئـاسـة النصـر
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الدرع.. للشباب الماروني أم الرهيب النجماوي؟
ـــد 2020/2019 ـــل دوري اليــــ ـــد بطــــ ـــة لتـحــديــــ ـــاراة الفـاصلــــ المبـــ

تقـــام اليوم )االثنين( المبـــاراة الفاصلة 
بين فريقّي الشـــباب والنجمة لتحديد 
بطـــل دوري أندية الدرجة األولى لكرة 
اليـــد للموســـم الرياضـــي 2020/ 2019 
وذلك فـــي تمام الســـاعة 7.30 مســـًاء 

على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
وُتلعب هذه المباراة بعدما أنزل فريق 
الشباب الهزيمة األولى لنظيره النجمة 
في الدور السداسي بجولتها األخيرة، 
ليتســـاوى الطرفـــان بعدد النقـــاط )13 
مبـــاراة  لتكـــون  منهمـــا،  لـــكل  نقطـــة( 
اليوم هي الفيصل لحســـم هوية الفائز 

باللقب.

الفوز والتتويج

لقاء اليوم ال يقبل القســـمة على االثنين، 

أي أنـــه ال مجـــال للخســـارة والتعويـــض 
كمـــا حـــدث بالجولـــة الماضيـــة وتحديًدا 
للنجمـــة، بـــل هناك طريـــق واحد العتاء 
المنصـــة والتتويـــج باللقـــب وهـــو الفوز. 
الشـــباب يـــدرك تماًمـــا أن وصولـــه لهـــذه 
المباراة قد تحقق بعد عناء كبير وطويل 
بمراحل الدور السداسي عموًما ومباراته 
األخيرة خصوًصا، وقد بات على بعد 60 
دقيقـــة فقط ألن يدخل التاريخ ويحصد 

اللقـــب األول. أمـــا النجمـــة الـــذي فـــّوت 
على نفسه حســـم األمور سواء بالتعادل 
أو الفـــوز في مباراته الســـابقة، ســـيكون 
علـــى المحك اليـــوم، كونـــه ُمطالبا بالفوز 
ألهـــداٍف كثيـــرة، منهـــا تتويـــج جهـــوده 
الكبيرة التي قدمها طيلة الموسم، وكسر 
عقـــدة النهائي التي يخســـر فيها المباراة 
كمـــا حـــدث أمـــام باربـــار فـــي موســـمين 

متتاليين وإرجاع اللقب لخزائنه.

أسلحة الفريقين

مكشـــوفة  األوراق  أن  شـــك  دون 
لـــدى الشـــباب والنجمـــة، وال يوجـــد 
مـــا ُيخفيـــه أحد علـــى اآلخـــر، ولكن 
ســـتكون  بســـيطة  جزئيـــات  هنـــاك 
هي الحاســـمة التي ســـتصنع الفارق 
وســـترجح كفـــة أحدهمـــا. الماروني 
المراغـــي  محمـــد  مدربـــه  بقيـــادة 
ســـيعتمد على أحمد جـــال، مجتبى 
الزيمور، أحمد حمزة، حسين مجيد، 
وحارسه قاسم عقيل، وفي سيعول 
مدربـــه ســـيد علـــي الفاحـــي، علـــى 
كميل محفوظ، حسين بابور، محمد 
حبيـــب، مهـــدي ســـعد، بـــال بشـــام، 
محمد ميـــرزا ومن خلفهـــم الحارس 

محمد عبدالحسين.

االتحاد الدولي للسلة يشيد بتنظيم مملكة البحرين
استــضــافـــــة المجمــوعتيــــــن األولــى والرابعـــــــة للتصفيـــات اآلسيــويــة

أشاد االتحاد الدولي لكرة السلة، بجهود 
بعـــد  الســـلة،  لكـــرة  البحرينـــي  االتحـــاد 
اســـتضافة البحرين منافســـات مباريات 
المجموعتيـــن األولـــى والرابعـــة للنافذة 
الثانيـــة مـــن التصفيات المؤهلـــة لكأس 
آســـيا 2021، خـــال الفتـــرة مـــن 27 إلى 

30 نوفمبر الماضي.
المديـــر  خاجريـــان  هاكـــوب  وأعـــرب 
التنفيـــذي لاتحـــاد الدولي لكرة الســـلة 

)فـــرع آســـيا(، في رســـالة رســـمية بعثها 
الســـلة،  لكـــرة  البحرينـــي  إلـــى االتحـــاد 
عـــن ســـعادته البالغـــة وامتنانـــه الكبيـــر 
االحترافـــي  والتنظيـــم  باالســـتضافة 
والمميز من قبل اتحاد الســـلة لمباريات 
مـــن  والرابعـــة  األولـــى  المجموعتيـــن 
التصفيات اآلسيوية، مؤكًدا أن التنظيم 
جـــاء علـــى مســـتوى عـــاٍل مـــن جميـــع 

النواحي اإلدارية والفنية. 
 وأشـــاد هاكوب بالدعم الطبـــي المقدم، 
واصًفـــا إياه باالســـتثنائي، وذلك لضمان 

حماية صحة وسامة جميع المشاركين 
خـــال هـــذه الفتـــرة الصعبـــة فـــي ظـــل 
جائحـــة فيـــروس كورونا )كوفيـــد19-(، 
بشكل أكد أن كافة أشكال الرعاية التي 

تقدمها البحرين تعتبر استثنائية.
 وأكد هاكوب أن االتحاد الدولي يتطلع 
إلـــى اســـتمرار التعـــاون الناجـــح  دائًمـــا 
مـــع االتحـــاد البحريني لكرة الســـلة عبر 
تقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة 
التي من شـــأنها أن تســـاهم فـــي تطوير 

واالرتقاء بلعبة كرة السلة. هاكوب خاجريان 

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

عيـــن نـــادي البســـيتين هاشـــم المير مديـــرا للفريق 
األول لكـــرة القـــدم بالنادي للموســـم الجاري 2020 

.2021 –
وقرر مجلس إدارة النادي تعيين كل من خالد علي 
إداريا للفريق، ويوســـف السادة مديرا للتجهيزات، 

وحسين البناء محلا فنيا للفريق األول.
وكان البســـيتين بقيـــادة المدرب التونســـي صابر عبدالاوي نجح فـــي البقاء بدوري 
ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، وسيســـعى الفريق لخوض منافســـات الدوري في 
الموسم الحالي لتحقيق أفضل النتائج والمستويات للهروب من مراكز الهبوط حتى 
ال يخوض ملحق الهبوط مجددا، كما حصل في الموسم الماضي عندما حقق المركز 
الثامن. وحســـم البســـيتين بقـــاءه بعد أن تفوق فـــي مجموع مباراتـــي الملحق على 
حســـاب البحرين، رغم خســـارته بهدف دون رد في اإلياب، إذ اســـتفاد البسيتين من 

فوزه ذهابا بـ 4 أهداف مقابل واحد، وبالتالي لم تؤثر عليه نتيجة اإلياب.

الميــر مديــًرا لفـريــق البسيتيــن

سماهيج والنجمة يفوزان بدوري زين للسلة
ــاع مــع االتــحــاد ــرف ــدرات وتــأجــيــل ال ــوي ــن ــواجــه ال ــوم الــمــحــرق ي ــي ال

خــرج فريقــا ســماهيج والنجمة بنتيجتا الفوز في أولــى مباريتهما بدوري 
زين ألندية الدرجة األولى والتي افتتحت منافساتها يوم األحد.

ففـــي المبـــاراة األولى فاز ســـماهيج 
على مدينة عيسى بنتيجة )64/80( 
وبواقع األشـــواط )12/26 سماهيج، 
 16/23  ، عيســـى  13/21مدينـــة 
سماهيج، 15/18 سماهيج(، وبذلك 
نقطتيـــن  أصبـــح رصيـــد ســـماهيج 
ومدينة عيسى نقطة واحدة. وتألق 

في جانب ســـماهيج كل من منصور 
كاســـي بتســـجيله )27 نقطة(، أحمد 
فتيـــل )16 نقطـــة(، عيســـى ابراهيم 
نقطـــة(، وفـــي مدينـــة عيســـى   13(
طـــال قاهـــري )22 نقطـــة(، منصور 

جابر )13 نقطة(.
وفي المباراة األخرى، كسب النجمة 

 )78/94( بنتيجـــة  ســـترة  مواجهـــة 
وبواقـــع األشـــواط )12/19 النجمـــة، 
ســـترة،   19/23 النجمـــة،   12/33
23/31 ســـترة(، وبذلك صـــار رصيد 
نقطـــة  وســـترة  نقطتيـــن  النجمـــة 
واحـــدة. وتألـــق في جانـــب النجمة 
حســـين محمد بتسجيله )26 نقطة( 
علي جعفـــر )21 نقطة(، نقطة، وفي 
ســـترة كريم عـــز الديـــن )30 نقطة(، 

علي عيد )21 نقطة(.

مباراة واحد وتأجيل األخرى 

تســـتكمل اليـــوم )االثنيـــن( الجولـــة 
فقـــط،  واحـــدة  مبـــاراة  بإقامـــة 
حيـــث يواجـــه فيها المحـــرق نظيره 
النويـــدرات في تمام الســـاعة 5.30 
مســـاًء، فيما تم تأجيـــل لقاء الرفاع 
اليـــوم  واالتحـــاد والمقـــرر إقامتهـــا 
لدواعـــي النقل التلفزيوني بحســـب 

معلومات “الباد سبورت”.

االثنين 7 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الثاني 1442 - العدد 4437

كرة القدم في زمن الكورونا مهدد بالتوقف
تســـارعت أحـــداث أزمـــة فيـــروس كورونـــا وتأجلـــت جميع المنافســـات، ومـــن أبرزها 
الدوريـــات الكبـــرى )الـــدوري االنجليـــزي واإلســـباني وااليطالي واأللماني والفرنســـي( 

والتي قد تواجه أنديتها شبح اإلفاس الذي ياحق العالم الرياضي بأكمله.
كمـــا أصـــرت إدارات األندية األوروبيـــة الكبرى على عقد اجتماعات لتجنب الخســـائر 
الماليـــة الكبيـــرة والتـــي قد تصل إلى إفـــاس النادي، والســـبب هو إيقـــاف البطوالت 
جميعهـــا بعد انتشـــار فيـــروس كورونا الـــذي بات يهدد البشـــرية بأكملهـــا، وبذلك بادر 
اتحـــاد كـــرة القدم إلى اســـتخدام نظام جديد، وبـــدأ هذا النظام في القـــارة األوروبية 
بتعديـــل تواريخ المنافســـة، وســـتلعب مبـــاراة واحـــدة فـــي األدوار اإلقصائية لدوري 
أبطـــال أوروبـــا بـــدالً من ذهـــاب وإياب لمدة موســـم واحد فقط، وتأجيـــل كأس األمم 

األوروبي إلى السنة المقبلة 2021.
رأى اإلتحاد أن من الممكن عودة الدوريات الكبرى من شهر نوفمبر المقبل بعد انتهاء 
مواجهـــات دوري أبطـــال أوروبـــا، أي ســـيعطي اإلتحاد نجـــوم األنديـــة 21 يومًا فقط 
من أجل الراحة واالســـتعداد للموســـم الجديد، لذلك في حال انتهى انتشـــار فيروس 
كورونا الجديد في العالم، واســـتطاعت الحكومات الحد من تفشـــيه أو القضاء عليه، 
ســـتقوم علـــى خطوة جديـــدة وهي حضـــور الجماهير فـــي البطولـــة األوروبية “يورو 
2021”، وكوبـــا أميـــركا، واألولمبيـــة فـــي العاصمـــة اليابانيـــة طوكيو، ليكون الموســـم 

الكروي المقبل قصيرًا، من أجل راحة الاعبين واالستعداد بشكل جيد.
بحســـب إحصائيـــات الماليـــة لبعـــض الشـــركات المتخصصـــة، فـــإن تأثيـــر فيـــروس 
كورونـــا علـــى النشـــاط االقتصادي وصل إلى نســـبة 40 % من خســـائر بعـــض األندية 
األوروبيـــة الكبيـــرة، وربما يضطر األندية إلى أخد قروض من الحكومات المحلية لها، 
فيمـــا ســـيكون بعضها مهدد باإلفاس بســـبب عـــدم الحصول على المســـتحقات البث 

التلفزيوني، وعلى رأسها الدوري االيطالي واالسباني.
 كمـــا يتمنـــى عشـــاق كـــرة القـــدم العالمية رجـــوع الحيـــاة الطبيعيـــة لمشـــاهدة جميع 
المباريـــات بشـــكل أفضل وأكثر متعة، ندعو هللا أن يزيل هـــذا الباء أن ترجع الحياة 

إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت.

محمد حميدان

سبورت

حسن علي

أمير عطية

عيسى بن عبداهلل: نجاح البطولة ثمرة دعم ناصر بن حمد
ـــة ـــل العــربيــ ـــال الخيــ ـــد لجمــ ـــد الوطنـــــي المجيــ ـــة العيــ ـــام بطـولــ ختــ

أســـدل الســـتار علـــى بطولة العيـــد الوطنـــي المجيد 
لجمال الخيل العربية األصيلة الحادية عشـــرة التي 
أقيمت بتوجيهات ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
خليفة ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية وشئون 
الشـــباب الرئيس الفخري لاتحاد الملكي للفروسية 
وســـباقات القدرة تحت رعاية ســـمو الشيخ عيسى 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة رئيس االتحـــاد الملكي على 

ميدان االتحاد الرياضي العسكري بالرفة.
 وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب ســـمو الشـــيخ عيســـى بن 
عبـــدهللا آل خليفة عن بالغ ســـعادته بالنجاح المميز 
الـــذي حققتـــه بطولـــة العيـــد الوطنـــي المجيـــد التي 
تتزامن مع احتفاالت مملكة البحرين بالعيد الوطني 

المجيد وعيد جلوس حضرة صاحب الجالة الملك 
المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه، موضًحا ســـموه إلى أن 
هـــذا النجاح ثمرة دعم ومتابعة ســـمو الشـــيخ ناصر 

بن حمد آل خليفة وجهود اللجنة المنظمة للبطولة.
 وقال ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن عبـــدهللا آل خليفة 
إن المشـــاركة الواســـعة التي شـــهدتها البطولة دافع 
كبيـــر لاتحاد مـــن أجل المواصلة علـــى ازدهار هذه 
الرياضـــة العريقـــة التي تؤكـــد مكانتها لدى الشـــعب 
البحريني الحريص علـــى مواصلة االزدهار برياضة 

جمال الخيل.
 وأضاف ســـمو الشيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة 
أن الجهـــود البـــارزة التـــي بذلتهـــا اللجنـــة المنظمـــة 
للبطولة محل تقدير واعتزاز، مقدًما ســـموه الشـــكر 

لكافة اللجان والحكام العاملين في البطولة.
 وأشـــاد ســـمو الشـــيخ عيســـى بن عبدهللا آل خليفة 
بالتنظيـــم المثالـــي والجهـــود البـــارزة التـــي بذلتهـــا 

اللجان العاملة في البطولة.

لقطة من التتويج

تغطية - اللجنة اإلعالمية

كشــف االتحــاد البحرينــي لكرة القدم عن جــدول مباريات الــدور ربع النهائي 
لمسابقة كأس جاللة الملك للموسم الرياضي 2021/2020.

وستنطلق إثارة “أغلى الكؤوس” يوم 
األحـــد الموافـــق 20 ديســـمبر الجاري 
والرفـــاع  الحالـــة  مباراتيـــن،  بإقامـــة 
الشرقي على اســـتاد المحرق، الرفاع 
والنجمـــة على اســـتاد مدينـــة خليفة 
الرياضية. وفـــي اليوم التالي االثنين 
21 مـــن الشـــهر نفســـه، يواجـــه الحـــد 
نظيـــره المنامة على اســـتاد المحرق، 
فيمـــا يلتقـــي األهلـــي بالمحـــرق على 

استاد مدينة خليفة الرياضية.
وســـتقام مباريـــات نصـــف النهائـــي لــــ 
“أغلـــى الكـــؤوس” فـــي شـــهر فبرايـــر 

2021 على مدى يومين وهما السبت 
13 واألحـــد 14، علـــى أن يحدد الحًقا 

موعد المباراة النهائية.
المحـــرق  فريـــق  أن  ذكـــره،  الجديـــر 
“حامـــل اللقب” بلغ هـــذه المرحلة بعد 
فـــوزه علـــى مدينـــة عيســـى، والحـــد 
اكتسح نظيره قالي، والمنامة اجتاز 
الخالديـــة،  عبـــر  والرفـــاع  الشـــباب، 
والرفـــاع  االتفـــاق،  هـــزم  واألهلـــي 
الشـــرقي تغلب على البديع، والنجمة 
فـــاز علـــى المالكيـــة، وأخيـــًرا الحالـــة 

كسب مواجهة البسيتين.

20 ديسمبر ربع نهائي كأس جاللة الملك
سبورت

حسين البناء

سبورت

لقاء سماهيج ومدينة عيسى لقاء النجمة وسترة

علي مجيد



روابط األخبار

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1229739

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1229695

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1229677

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1229738

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1229769

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1229727

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1229731

https://www.alayam.com/online/local/883371/News.html

https://www.alayam.com/online/local/883359/News.html

https://www.alayam.com/online/local/883341/News.html

https://www.alayam.com/online/local/883381/News.html

https://www.alayam.com/alayam/local/883434/News.html

https://bit.ly/3mTY3EK

https://bit.ly/2VNsIaA

https://bit.ly/3mPoHhL

/https://alwatannews.net/article/911364

https://bit.ly/36LLMfL

https://bit.ly/37FiOgR

https://bit.ly/3mWcWXa

https://albiladpress.com/news/2020/4437/bahrain/683397.html

https://albiladpress.com/news/2020/4437/bahrain/683387.html

https://albiladpress.com/news/2020/4437/bahrain/683401.html

https://albiladpress.com/news/2020/4437/columns/683403.html



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني


