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 ï«°ûdG  øH  »∏Y  ó«°ùdG  ΩÉ`̀b
 ßaÉëe  QƒØ°ü©dG  ø«°ùëdGóÑY
 º«∏°ùàH  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG
 ≈∏Y É¡©jRƒàd á«FGòZ á∏°S 600

 IQô°†àªdGh  áØØ©àªdG  ô`̀ °`̀SC’G
 ∂``̀ dPh ,É```̀ fhQƒ```̀ c á``ë``FÉ``L ø``̀ e
 Éæ«a{  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á∏ªëdG  øª°V
 á°ù°SDƒªdG  É¡à≤∏WCG  »àdGh  zô«N

 á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G ∫É`̀ ª`̀YCÓ`̀ d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ï«°ûdG  ƒ`̀ª`̀°`̀S  ø`̀e  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀H
 πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf
 á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ÜÉ``̀Ñ``̀°``̀û``̀dG ¿hDƒ````̀°````̀Th
 á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG AÉ```̀æ```̀eCG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 .á«fÉ°ùfE’G  ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d  á«μ∏ªdG
 äó°ùL  á∏ªëdG  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 πaÉμàdGh  ºMÓàdG  Qƒ°U  ´hQCG
 G kó«°ûe  ,™ªàéªdG  OGô```̀ aCG  ø`̀«`̀H
 »a  ájô«îdG  äÉ«©ªédG  Qhó``̀H
 á«©ªàéªdG ácGô°ûdG CGóÑe õjõ©J
 á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG ∫Ó``̀°``̀ù``̀dG ∫É``̀ °``̀ü``̀jEGh
 áØØ©àªdG  ô°SC’G  øe  É¡«≤ëà°ùªd
 ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG ø``̀e IQô``°``†``à``ª``dGh
 Ö©°ûd ôjó≤àdGh ôμ°ûdÉH É k¡Lƒàe
 ¬`̀ª`̀YO ≈`̀∏`̀Y »``̀aƒ``̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 Éeh ,zô«N Éæ«a{ á∏ªM ¥hóæ°üd
 ø«H  §HGôJh  ∞JÉμJ  øe  √ô¡XCG

 .»æjôëÑdG ™ªàéªdG OGôaCG
 º`̀«`̀∏`̀°`̀ù`̀J ∫Ó````̀N ∂````̀ dP AÉ````̀L
 á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG ∫Ó`̀°`̀ù`̀ dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ƒ``fÉ``c ø``̀ª``̀Mô``̀ dGó``̀Ñ``̀Y …OÉ````æ````d
 á«©ªLh  ,øjódGƒ∏d  »YÉªàL’G
 G kOGó©à°SG  ,ájô«îdG  óªM  áæjóe
.∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T ∫ÉÑ≤à°S’
 ¢ù«FQ  Üô````̀YCG  ,¬`̀à`̀¡`̀L  ø``̀e
 ƒ``̀fÉ``̀c ø```̀ª```̀Mô```̀dGó```̀Ñ```̀Y …OÉ```````̀ f
 á«©ªLh  øjódGƒ∏d  »YÉªàL’G
 ó«°ùdG  á`̀jô`̀«`̀î`̀dG  ó`̀ª`̀M  á`̀æ`̀jó`̀e
 √ôμ°T ≠dÉH øY ó«ªëªdG ∞°Sƒj
 ÉgQhO  ≈∏Y  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëª∏d
 ≈∏Y á«FGò¨dG ∫Ó°ùdG ™jRƒJ »a
 √ôjó≤J  É kjóÑe  ,áØØ©àªdG  ô°SC’G
 ∫É`̀ª`̀YCÓ`̀d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀∏`̀d
 á∏ªëdG  √òg  ¥Ó`̀WE’  á«fÉ°ùfE’G
 »a â`̀ª`̀gÉ`̀°`̀S »``̀à``̀dG á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 ô«ãc ≈∏Y áëFÉédG QÉKBG  ∞«ØîJ

.ô°SC’G øe
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 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ø`̀°`̀TO
 ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ
 ¿hDƒ°T  á«é«JGôà°SG  á«∏NGódG
 ΩGƒ``̀YCÓ``̀d Ió``jó``é``dG ∑QÉ``ª``é``dG
 ∫ÓN  ∂``̀dPh  ,z2024/2021{
 ¿hDƒ°T  ¬àª¶f  …ò`̀ dG  ∫ÉØàM’G
 Ωƒj  áÑ°SÉæªH  ¢`̀ù`̀eCG  ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG
 …òdGh 2021 »ªdÉ©dG ∑QÉªédG
 ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG{ QÉ`̀©`̀°`̀T â`̀ë`̀J »`̀JCÉ`̀ j
 ó``̀jó``̀é``̀à``̀dGh »``̀aÉ``̀©``̀à``̀dG Rõ```©```J
 á∏°ù∏°S  π```̀LCG  ø``̀e  á``̀fhô``̀ª``̀dGh

.záeGóà°ùªdG ójQƒàdG
 ôjRh  CÉæg  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 óªM  øH  óªMCG  ï«°ûdG  á«∏NGódG
 ∑QÉªédG ¿ƒÄ°T ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
 ¬«dƒJh  á«dhódG  á≤ãdÉH  √RƒØH
 ∑QÉªédG  áª¶æe  ¢ù∏ée  á°SÉFQ
 Ö°ùëj  RÉ`̀é`̀fEG  ƒ`̀gh  ,á«ªdÉ©dG
 ÉHô©e  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªdh  ¬`̀d
 √ó¡°ûJ  Éªd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY
 Qƒ`̀£`̀J ø``̀e ∑QÉ``ª``é``dG ¿hDƒ``̀ °``̀T
 IQhô°V ≈dEG É«YGO ,… qóL πªYh
 ÉªH  ¬à«YƒJh  ™ªàéªdG  ∞jô©J
 Gòg  »`̀a  äGRÉ``̀é``̀fEG  ø`̀e  ≥≤ëàj

.∫ÉéªdG
 §N  ∑QÉªédG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 á«æeC’G  •ƒ£îdG  ø`̀e  »°SÉ°SCG
 ÉgƒÑ°ùàæe  ™àªàjh  ,á`̀«`̀eÉ`̀eC’G
 øY  ÉHô©e  ,á`̀ fÉ`̀eC’Gh  IAÉØμdÉH
 á«é«JGôà°S’G π«©ØJ ≈dEG ¬©∏£J
 á∏MôªdG »a É¡H πª©dGh IójóédG
 ó¡édG á∏°UGƒe ∫ÓN øe áeOÉ≤dG

.ôªà°ùªdG
 ¿CG  ≈````̀dEG  ô```jRƒ```dG  QÉ```̀°```̀TCGh
 áÑ«W  á©ª°S  âÑ°ùàcG  øjôëÑdG
 áëFÉL  ™`̀e  É¡∏eÉ©J  ∫Ó``N  ø`̀e
 ºJ …ò```dG è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dGh É``̀fhQƒ``̀c
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  ¬≤«Ñ£J

 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù«FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  áØ«∏N  ∫BG
 IOÉ«b  âfÉc  PEG  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 §îdG »a øjôëÑdG ≥jôØd √ƒª°S
 ,≈``̀dhC’G  á¶ë∏dG  òæe  »`̀eÉ`̀eC’G
 âàÑKCG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dG  ¿CG  Éë°Vƒe
 ≈∏Y ºFÉ≤dG ≥jôØdGh πª©dG IAÉØc
 ºJ  »àdG  §£îdGh  ájDhôdG  ò«ØæJ
 áYô°S  Ö`̀cGƒ`̀j  πμ°ûH  É`̀gQGô`̀bEG
 øe  Éææμe  …ò`̀ dG  ô``̀eC’G  ,ô£îdG
 ,GOƒLƒe  ≈≤Ñj  ¬æμd  ,¬FGƒàMG
.ºdÉ©dG øY ø«dhõ©e ô«Z ÉæfEG PEG
 á°üb  ∑Éæg{  :ôjRƒdG  ∫É`̀bh
 »a  øjôëÑdG  É¡H  äõ«ªJ  ìÉéf
 Gò``gh ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG ™``e É`̀¡`̀∏`̀eÉ`̀©`̀J
 ô«æà°ùªdG  ôμØdÉH  á≤ãdG  Éæ«£©j
 º«ª°üàdGh  á`̀«`̀YGƒ`̀dG  §£îdGh
 ≥«≤ëJ  Éææμªj  ¬`̀fCÉ`̀H  ¢ü∏îªdG
 ≈∏YCG  »a  ¿ƒμfh  ¬«dEG  ƒÑ°üf  Ée

.zÖJGôªdG
 ï«°ûdG  OÉ``̀°``̀TCG  ,¬`̀à`̀¡`̀L  ø``̀e
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  óªMCG
 Oƒ`̀¡`̀é`̀H ∑QÉ```̀ª```̀é```̀dG ¿hDƒ````̀°````̀T
 äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dGh  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ∞∏àîe
 πμH  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  áëaÉμªd

 ,á«dÉY  á«æ¡eh  q»aGôàMG  »`̀Yh
 á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  QhO  Éæªãe
 ò`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dG á``̀aÉ``̀c »`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀e ø``̀e
 º¡eGõàdGh  º¡à¶≤jh  ;á«côªédG
 äÉ`̀jBG  ≈ª°SCG  ¬`̀H  GƒHô°V  …ò``̀dG
 ø```̀eCG π`̀ «`̀Ñ`̀ °`̀S »```̀a á`̀«`̀ë`̀°`̀†`̀à`̀ dG
 ôØ°ùdG  ácôëd  Gô«°ù«Jh  ,øWƒdG
 ôÑY  á`̀Yhô`̀ °`̀ û`̀ª`̀ dG  IQÉ``̀é``̀ à``̀ dGh
 OGô``̀jE’G  ≈∏Y  ÉXÉØMh  ,òaÉæªdG
 ôeC’G  ;áeÉ©dG  áë∏°üªdGh  ΩÉ©dG
 ø«dhDƒ°ùªdG  ø`̀e  Ö∏£J  …ò``̀ dG
 ô«aƒJ  ƒ`̀ë`̀f  å`̀«`̀ã`̀ë`̀dG  »`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 ájÉYôdGh  ºYódG  äÉÑ∏£àe  áaÉc
 áaÉ°VEG  ,áÑ°SÉæªdG  äGõ«¡éàdGh
 πª©dG  äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S  êÉ`̀¡`̀à`̀fG  ≈``̀ dEG

.á«FÉæãà°S’G
 è¡ædG ∑QÉªédG ¢ù«FQ øªKh
 á«∏NGódG  ô``̀ jRh  √É``̀°``̀SQCG  …ò``̀ dG
 ƒëf  ™∏£àdG  áeGóà°SG  å«M  øe
 »a äGòdG ≈∏Y ¥ƒØàdGh π°†aC’G
 ,áMÉàªdG äGQó≤dGh OQGƒªdG πX
 áaÉc  ≈∏Y  õq«ªàdG  ó°üëd  É«©°S
 ¿hDƒ°T ¿CG Éë°Vƒe ;äÉjƒà°ùªdG
 πªY  áÄ«H  âëÑ°UCG  ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG
 õ«ªàdG  IõFÉL  ó°üM  É¡æY  èàf

 IóMGƒc AÓª©dG ™e πeÉ©àdG »a
 »a  ÓYÉØJ  äÉ¡édG  π°†aCG  ø`̀e
 ∫ƒ°üM ∂dòch ,zπ°UGƒJ{ ΩÉ¶f
 »`̀cô`̀ª`̀é`̀dG ¢`̀ü`̀«`̀∏`̀î`̀à`̀dG õ``̀cô``̀e
 ájôëÑdG  òaÉæªdG  ∑QÉªL  IQGOEÉH
 º««≤J  »`̀a  á«°†ØdG  ´Qó``̀dG  ≈∏Y
 ,á«eƒμëdG  á«eóîdG  õ`̀cGô`̀ª`̀dG
 IOÉ¡°T ≈∏Y ¬dƒ°üM ≈dEG áaÉ°VEG
 zISO{  IOƒ`̀é`̀ dG  IQGOEG  ΩÉ`̀¶`̀f
 ¿hDƒ°ûd  á©HÉàdG  äGQGOE’G  áaÉμd
 õ«ªàdG IõFÉL ó°üMh ,∑QÉªédG
 ájôjƒ£J IQOÉÑe π°†aC’ »Hô©dG
 ô°ûf  º``̀J  É`̀ª`̀c  ,z≥``````̀aCG{  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀H
 ¿hDƒ°T  âeÉb  »àdG  äGAGô``̀LE’G
 á∏MôªdG  »a  É¡≤«Ñ£àH  ∑QÉªédG
 ™bƒªdG ≈∏Y áëFÉédG øe ≈dhC’G
 áª¶æªd  »ª°SôdG  »`̀fhô`̀à`̀μ`̀d’G
 êPƒ`̀ª`̀fCÉ`̀c á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG ∑QÉ`̀ª`̀é`̀dG
 ∫hó````̀dG á``̀aÉ``̀c Iƒ``````̀YOh í``̀LÉ``̀f

.¬H AGóàb’G ≈dEG AÉ°†YC’G
 á```̀£```̀î```̀ dG ø````̀ª````̀°````̀†````̀à````̀Jh
 ¿hDƒ°ûd IójóédG á«é«JGôà°S’G
 áKÓK  2024/2021  ∑QÉªédG
 Ió`̀jó`̀L  á«é«JGôà°SG  ±Gó````gCG
 ÜÉ≤YCG  »a  »JCÉJh  ,É¡JÉLôîeh

 á«é«JGôà°S’G  á£îdG  AÉ`̀¡`̀à`̀fG
 %100  ™bGƒH  z2020/2017{
.äGõéæªdG øe ójó©dG ≥«≤ëJh

 º`̀J ,∂````````̀ dP Ö````̀fÉ````̀L ≈````````̀ dEG
 ¿CÉ°ûH  »ë«°VƒJ  º∏«a  ¢`̀Vô`̀Y
 ∑QÉªédG  ¿hDƒ°T  á«é«JGôà°SG
 øe ¬`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀J É```̀eh Ió``̀jó``̀é``̀dG
 áaÉ°VE’ÉH  ,äGQOÉ``Ñ``eh  ±Gó``̀gCG
 ,Égò«ØæJ ºJ »àdG ™jQÉ°ûªdG ≈dEG
 ºjôμàH  á«∏NGódG  ôjRh  ΩÉb  Éªc
 øjõ«ªàªdG  ø«ØXƒªdG  øe  Oó`̀Y
 Gó`̀«`̀°`̀û`̀e ,∑QÉ``̀ª``̀é``̀dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀H
 ≥«aƒàdG  º¡d  kÉ«æªàe  ,ºgOƒ¡éH

.øWƒdG áeóN »a

..2024/2021 ΩGƒYCÓd IójóédG ∑QÉªédG á«é«JGôà°SG ø°Tój á«∏NGódG ôjRh

 áëFÉL ™``e É¡∏eÉ©J ∫Ó``N øe áÑ«W á``©ª°S â``Ñ°ùàcG ø``jôëÑdG
AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh IOÉ``«≤H ≥Ñ£ªdG èeÉfôÑdGh zÉfhQƒc{  ∫BG  ∑QÉ`̀Ñ`̀e  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  πÑ≤à°SG

 ¬ÑàμªH  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀FÉ`̀f  áØ«∏N
 ô«Ø°S  »fÉjô¨dG  º«∏°S  ô«Ø°ùdG  á«Ñ«°†≤dG  ô°ü≤H
 áμ∏ªªdG  ió`̀ d  á≤«≤°ûdG  á«°ùfƒàdG  ájQƒ¡ªédG
 áμ∏ªe  iód  √OÓÑd  kGô«Ø°S  ¬∏ªY  AÉ¡àfG  áÑ°SÉæªH

.øjôëÑdG
 ájƒNC’G äÉbÓ©dG ¢VGô©à°SG ºJ AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 ájQƒ¡ªédGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ø`̀«`̀H  Iõ«ªàªdG
 ôjƒ£Jh  õjõ©J  ≈∏Y  Éª¡°UôM  πX  »a  á«°ùfƒàdG
 Éª¡«Ñ©°T  ídÉ°üe  ΩóîJ  »àdG  ¿hÉ©àdG  ä’Éée

 øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  OÉ`̀°`̀TCG  å«M  ,ø«≤«≤°ûdG
 ,∫ÉéªdG  Gòg »a ô«Ø°ùdG  Oƒ¡éH áØ«∏N ∫BG  ∑QÉÑe
 »a  IójóédG  ¬∏ªY  ΩÉ¡e  »a  ≥«aƒàdG  ¬d  kÉ«æªàe

.≥«≤°ûdG √ó∏H áeóN
 »fÉjô¨dG  º«∏°S  ô«Ø°ùdG  Üô``̀YCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 áμ∏ªe  ió`̀d  √OÓ`̀Ñ`̀d  kGô«Ø°S  πª©dÉH  ¬JOÉ©°S  ø`̀Y
 áaÉc  ø`̀e  ¿hÉ`̀©`̀J  ø`̀e  √É``̀b’  É`̀e  kGQó`̀≤`̀e  ,øjôëÑdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  √ó¡°ûJ  ÉªH  kGó«°ûe  ,ø«dhDƒ°ùªdG
 É¡d kÉ«æªàe áØ∏àîªdG ä’ÉéªdG »a Qƒ£Jh Ωó≤J øe

.áª«μëdG É¡JOÉ«b πX »a ójõªdG

 ô«Ø°ùdG ™e ¢Vô©à°ùj ∑QÉ``Ñe øH óªëe
á``«FÉæãdG  äÉ``bÓ©dG  QÉ``°ùe  »``°ùfƒàdG

áØØ©àªdG ô°SCÓd á«FGòZ á∏°S 600 º∏°ùJ zá«dÉª°ûdG{

 »``̀Ñ``̀W ≥`````̀ jô`````̀ a ø````μ````ª````J
 á°SÉFôH …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH
 óªëe  ô``aÉ``X  Ö`̀«`̀Ñ`̀W  ó`̀«`̀≤`̀©`̀dG
 áMGôL  ∫hCG  …QÉ°ûà°SG  ∫Éªc
 êÓ`̀©`̀ dGh á``jƒ``eó``dG á``̀ «``̀YhC’G
 ¢Vôe  êÓ``̀Y  ø`̀e  Iô£°ù≤dÉH
 »æ£ÑdG-…Qó°üdG  ô¡HC’G  OóªJ
 πeÉμdÉH  Iô£°ù≤dG  ≥jôW  øY
 AGô``LEG  ≈``dEG  áLÉëdG  ¿hO  ø`̀e

.á«MGôL á«∏ªY
 á``«``YhC’G ≥`̀ jô`̀a iô````̀LCGh
 ≈`̀ Ø`̀ °`̀û`̀ à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dÉ`̀ H á````̀jƒ````̀eó````̀dG
 ™°VƒH  Iô£°ù≤dG  …ôμ°ù©dG
 øe äó``̀à``̀eG á``̀«``̀∏``̀NGO á``̀eÉ``̀YO
 ≈∏YC’G  »a  …Qó°üdG  »WQhC’G
 »a »`̀æ`̀£`̀Ñ`̀dG »`````WQhC’G ≈`̀à`̀M

 á«∏ª©dG  â∏∏μJ  ó`̀bh  ,π`̀Ø`̀°`̀SC’G
 áeÉYO ™°Vh ôÑà©jh ,ìÉéædÉH
 øe Iô£°ù≤dG ≥jôW øY á«∏NGO
 »`̀WQhC’G  OóªJ  OÉ©Ñà°SG  π`̀LCG
 »©«Ñ£dG  ºéëdG  ≈dEG  ¬JOƒYh
 ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG ø``̀e Oó`̀ª`̀à`̀ dG π`̀Ñ`̀b É``̀e
 √òg  πãªd  áëLÉædG  áãjóëdG
 äGõ«e  ™`̀e  Iô£îdG  ä’É`̀ë`̀dG
 äÉØYÉ°†ªdG  á∏b  É¡æe  ,IójóY
 øe ´ƒædG Gòg πãªd áÑMÉ°üªdG
 áMGôédÉH  áfQÉ≤e  äGAGô``LE’G
 πªY  Ö∏£àJ  »àdG  ,ájó«∏≤àdG
 ≈∏YCG  ø`̀e  óàªj  »`̀MGô`̀L  ≥°T
 áaÉ°VE’ÉH  ø£ÑdG  ≈`̀ dEG  Qó°üdG
 iô````̀NC’G äÉ`̀Ø`̀YÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG ≈````̀dEG
 É¡«a  ÉªH  áMGôé∏d  á∏ªàëªdG

.IÉaƒdG
 á©°TC’G  Qƒ°U äô¡XCG  óbh
 Iô£°ù≤dG  ó`̀©`̀H  É`̀e  á«©£≤ªdG
 ≥`̀HÉ`̀°`̀ù`̀dG Oó``̀ª``̀à``̀dG OÉ`̀©`̀Ñ`̀à`̀ °`̀SG
 áeÉYódG  äƒÑKh  RÉàªe  πμ°ûH
 ,kÉ`̀eÉ`̀ª`̀J Oó`̀ë`̀ª`̀dG ¿É`̀μ`̀ª`̀ dG »``̀a
 ôaÉX  Ö«ÑW  ó«≤©dG  Üô```̀YCGh
 √ô`̀μ`̀°`̀Th ¬`̀fÉ`̀æ`̀à`̀eG ø``̀Y ∫É``ª``c
 á«μ∏ªdG  á«Ñ£dG äÉeóîdG óFÉ≤d
 ï«°ûdG  Qƒ`̀°`̀ù`̀«`̀ahô`̀H  AGƒ``̀∏``̀dG
 ≈∏Y  áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  ø`̀H  ódÉN
 á«YhC’G  º°ù≤d  ôªà°ùªdG  ¬ªYO
 øe º°ù≤dG øμªJ ≈àM ájƒeódG
 õ«ªàdGh  IOÉjôdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG
 ¢VGôeCG  êÓYh  ¢ü«î°ûJ  »a

.ájƒeódG á«YhC’G

 OóªJ êÓ``Y »``a í``éæj …ô``μ°ù©dG ≈``Ø°ûà°ùªdG
Iô£°ù≤dG ≥``jôW øY »æ£ÑdG-…Qó°üdG ô``¡HC’G

 øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ócCG
 á«LQÉîdG  ô`̀jRh  »fÉjõdG  ó°TGQ
 ¿ÓYEG  øjôëÑdG áμ∏ªe ™«bƒJ ¿CG
 ó«°ùéJ  ƒ`̀g  ,º``«``gGô``HEG  ÇOÉ`̀Ñ`̀e
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ájDhôd
 OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
 õjõ©J á«ªgCG ócDƒJ »àdG ,ióØªdG
 QÉ°ùªc  QGô``≤``à``°``S’Gh  ΩÓ`̀°`̀ù`̀ dG
 »a á«ªæàdGh QÉgOR’G øe ójõªd
 ºdÉ©dGh  §°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe
 ™ªàéªdG  áaÉ≤ãd  ¢SÉμ©fGh  ,πμc
 øe  IóàªªdG  á≤jô©dG  »æjôëÑdG
 ,¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdGh  ìÉàØf’G
 ¬``̀fÉ``̀ª``̀jEGh ¬`̀ª`̀«`̀b ø```e á``©``HÉ``æ``dG
 Üƒ©°T  ø«H  »NBÉàdGh  ΩÓ°ùdÉH
 QGƒëdÉH  äÉaÓîdG  πMh  ºdÉ©dG

.∫OÉÑàªdG ΩGôàM’Gh ºgÉØàdGh
 »àdG á`̀ª`̀∏`̀μ`̀dG  »`̀ a ∂``̀dP AÉ``̀L
 »a á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG ô````̀jRh É``̀gÉ``̀≤``̀dCG
 ¬ª¶f  …ò``̀dG  …ƒæ°ùdG  ôªJDƒªdG
 »a »eƒ≤dG øeC’G äÉ°SGQO ó¡©e
 ∫É°üJ’G  ôÑY  ,π`̀«`̀FGô`̀°`̀SG  á``̀dhO
 ácQÉ°ûªH  ,»FôªdG  »fhôàμdE’G
 ôjRh ¢TÉbôb óªëe QƒfCG QƒàcódG
 ádhóH á«LQÉîdG ¿hDƒ°û∏d ádhódG
 ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG äGQÉ`````̀e’G
 ôjRh  …RÉæμ°TCG  »HÉZ  ó«°ùdGh

.π«FGô°SEG ádhO á«LQÉN
 ¿EG  :á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ∫É`̀ bh
 ≈∏Y  â`̀æ`̀gô`̀H  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 øe  º«μëdG  è¡ædG  Gò¡H  É¡μ°ùªJ
 äGƒ`̀£`̀N ø`̀e ¬`̀Jò`̀î`̀JG É`̀e ∫Ó``̀N
 ≈∏Y  É`̀¡`̀æ`̀eh  ,á`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀∏`̀eh  áª¡e
 áμ∏ªe  ¿Ó````̀YEG  :∫É`̀ ã`̀ ª`̀ dG  π`̀«`̀Ñ`̀°`̀S
 »æjódG  íeÉ°ùàdG  ¿CÉ°ûH øjôëÑdG
 áaÉ°†à°SGh  ,2017  ΩÉY  QOÉ°üdG
 π`̀LCG  ø`̀e ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG)  πªY á`̀°`̀TQh
 ,2019  ΩÉ````̀Y  »```̀a  (QÉ`````````̀gOR’G
 »a ºgÉØàdG Iôcòe ≈∏Y ™«bƒàdGh
 ∂∏ªdG  õcôe  ø«H  »°VÉªdG  ΩÉ©dG
 »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©à∏d  »ªdÉ©dG  óªM

 ¢`̀UÉ`̀î`̀ dG çƒ``̀©``̀Ñ``̀ª``̀dG Ö``̀à``̀μ``̀eh
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG IQGRƒ```̀H
 .á«eÉ°ùdG IGOÉ©e áëaÉμeh ó°Uôd
 QƒeC’G √òg πc ¿EG :±É°VCGh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e è`̀¡`̀ f ó``̀cDƒ``̀ J
 á```̀dhO Ö``̀ fÉ``̀L ≈`````̀ dEG É``̀¡``̀à``̀Ñ``̀ZQh
 Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG äGQÉ```````̀eE’G
 ƒëf »°†ªdG »a π«FGô°SEG ádhOh
 áMÉàªdG  ¢UôØdG  øe  IOÉØà°S’G
 »a ΩÓ°ùdG ∫ÓMEG Oƒ¡L ï«°Sôàd

 .á≤£æªdG
 ¿CG á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô``̀jRh ó```cCGh
 ø«H  á«°SÉeƒ∏HO  äÉ`̀bÓ`̀Y  á`̀eÉ`̀bEG
 äGQÉe’G  ádhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á``̀ dhO ™``̀e Ió`̀ë`̀ à`̀ ª`̀ dG á`̀ «`̀ Hô`̀©`̀ dG
 ¿hÉ©J AÉ°ûfEG  ¬fCÉ°T øe π«FGô°SG
 ó`̀FGƒ`̀a ≥`̀≤`̀ë`̀j ≥`̀«`̀ª`̀Yh ™``̀°``̀SGh
 ™«é°ûJh ,çÓãdG ∫hó∏d á°Sƒª∏e
 Oƒ¡L »a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y ™«ªédG
 QGô``̀≤``̀à``̀°``̀S’Gh ø`````̀ eC’G ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J

.á≤£æª∏d QÉgOR’Gh
 ójó©dG  ò«ØæJ  ¿EG  :±É`̀°`̀VCGh
 ºgÉØàdG äGôcòeh äÉ«bÉØJ’G øe
 øY É`̀ kHô`̀©`̀e ,º`̀¡`̀e ô``̀eCG á`̀©`̀bƒ`̀ª`̀dG
 ¿hÉ©àdG  øe  áμÑ°T  AóÑH  ¬dDhÉØJ
 »a  É k«éjQóJ  ô°ûàæJ  »≤«≤ëdG
 ,§`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  AÉ`̀ë`̀fCG  ™«ªL
 »≤«≤ëdG  ΩÓ`̀°`̀ù`̀ dG  ≥`̀≤`̀ë`̀j  É`̀ª`̀e
 QÉ``````gOR’Gh ø``````eC’Gh º```̀FGó```̀dGh

.á≤£æªdG Üƒ©°ûd
 ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ÜôYCGh
 »a  ¬∏eCG  øY  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH
 ≈dEG  É k°†jCG  ºNõdG  Gòg  ºLôàoj  ¿CG
 ´Gô°üdG  πM  ƒëf  Oóéàe  Ωó≤J
 ≈∏Y  »`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G  »æ«£°ù∏ØdG
 √QÉÑàYÉH  ,ø«àdhódG  πM  ¢SÉ°SCG
 ∫OÉY  ΩÓ°S  ∫ÓME’  É kª¡e  É k°SÉ°SCG
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,á≤£æªdG »a ºFGOh

.á«ª«∏bE’G á≤ãdG AÉæH
 §°ShC’G  ¥ô°ûdG  ¿EG  :∫É``bh
 Qƒ¶æªdG  πÑ≤à°ùªdG  »a  ¿ƒμ«°S

 ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG  äGP  á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  á`̀≤`̀£`̀æ`̀e
 äÉ``j’ƒ``dG π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀°`̀Sh ,»```̀ dhO
 ®ÉØë∏d  º¡e  QhO  Ö©d  IóëàªdG
 É kHô©e  ,ÉgQGô≤à°SGh  É¡æeCG  ≈∏Y
 º`̀YO QGô`̀ª`̀à`̀ °`̀SÉ`̀H ¬`̀YÉ`̀æ`̀à`̀bG ø``̀Y
 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ``̀j’ƒ``̀dG
 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G ƒ`̀ë`̀f ¬`̀Lƒ`̀à`̀dG Gò`̀¡`̀d
 QÉÑàYÉH  ,á≤£æªdG  »a  ΩÓ°ùdGh
 ∫hO ø«H π°†aCG  äÉbÓY ¥ÉaBG  ¿CG
 øe ∂°T ÓH »g §°ShC’G ¥ô°ûdG

 .á«μjôeC’G IQGOE’G äÉjƒdhCG
 á`̀ «`̀LQÉ`̀î`̀ dG ô`````̀jRh ó``````̀cCGh 
 á«μjôeC’G  IQGOE’G  QhÉ°ûJ  á«ªgCG
 ∫hO äÉ``̀eƒ``̀μ``̀M  ™``̀e  Ió``̀jó``̀é``̀dG
 É``̀jÉ``̀°``̀†``̀≤``̀dG ∫ƒ``````̀M á``̀≤``̀£``̀æ``̀ª``̀dG
 ¬``̀LGƒ``̀J »```̀à```̀dG äÉ```̀jó```̀ë```̀à```̀dGh
 …hƒædG ∞∏ªdG É¡«a ÉªH ,á≤£æªdG
 ¿hDƒ°ûdG »a É¡JÓNóJh »fGôjE’G
 ≈àM  ,á≤£æªdG  ∫hó`̀d  á«∏NGódG
 ÉjÉ°†≤dG  √ò``̀g  á`̀é`̀dÉ`̀©`̀e  ø`̀μ`̀ª`̀j
 »Ñ∏J á≤jô£H áë∏ªdG äÉjóëàdGh
 áYhô°ûªdG  äÉeÉªàg’G  πeÉμdÉH
 ≥«≤ëJ  π`̀LCG  øe  á≤£æªdG  ∫hó`̀d
 »a  ø«ªFGódG  QGô≤à°S’Gh  ø`̀eC’G

.™«ªé∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG

 ÇOÉ```Ñ```e ¿Ó````````̀ YEG ™```«```bƒ```J :á```̀ «```̀ LQÉ```̀ î```̀ dG ô```````̀jRh
ΩÓ`̀ °`̀ ù`̀ dG õ`̀ jõ`̀ ©`̀ à`̀ d ∂`̀ ∏`̀ ª`̀ dG á`````̀ jDhQ ó`̀ °`̀ù`̀é`̀j º``̀ «``̀ gGô``̀ HEG



 øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ
 ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  »∏Y
 ´É`̀ª`̀à`̀LG á`̀«`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 Gò¡d  ∫hC’G  »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éªdG
 á«æ≤J  ôÑY  ó©H  ø`̀Y  ∂`̀ dPh  ,ΩÉ`̀©`̀dG
 Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H ,»``̀ Fô``̀ª``̀ dG ∫É``̀ °``̀ü``̀ J’G
 …ô`̀°`̀Shó`̀dG  ô`̀eÉ`̀K  ≈°ù«Y  ó«ª©dG
 ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dGh ,ß``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG Ö``̀FÉ``̀f
 ΩÉ`̀Y ô`̀ jó`̀e ∞`̀«`̀£`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y º`̀°`̀UÉ`̀Y
 ódÉNh  á«HƒæédG  á≤£æªdG  ájó∏H
 π«cƒdG  »égƒμdG  øªMôdGóÑY
 IQGRƒH ™ªàéªdG  á«ªæàd  óYÉ°ùªdG
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π`̀ª`̀©`̀ dG
 π«cƒdG  ±Gô``̀°``̀TC’G  õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Yh
 IQGRƒH OQGƒªdGh áHÉbô∏d óYÉ°ùªdG
 ,áMÉ«°ùdGh  IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG
 »∏ãªe ø`̀e  AÉ`̀ °`̀†`̀YC’G  ø`̀e  Oó``̀Yh

.áØ∏àîªdG á«eƒμëdG äÉ¡édG
 ÖMQ  ´ÉªàL’G  π¡à°ùe  »ah
 G kócDƒe  ,Qƒ°†ëdÉH  ßaÉëªdG  ƒª°S
 »dÉgC’G  äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J  á©HÉàe
 ájƒªæàdG  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »`̀a
 äÉ¡«Lƒà∏d  G kò«ØæJ  ∂dPh  ,IóFGôdG
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd Iójó°ùdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG

 º``̀YOh ,ió``̀Ø``̀ª``̀dG OÓ``̀ Ñ``̀ dG π``̀gÉ``̀Y
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
 ¿CG  ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG  ƒ`̀ª`̀°`̀S  ó`````̀cCGh
 »a  Iôªà°ùe  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 ∞∏àîe  ™`̀e  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG
 ,á«eƒμëdGh  á`̀«`̀æ`̀eC’G  Iõ``̀¡``̀LC’G
 ∫hCG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ
 áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG
 CGó`̀Ñ`̀e õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG ô```̀jRh
 ∞∏àîe  ™e  á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG

.äÉYÉ£≤dG
 ƒª°S  ™∏WG  ´ÉªàL’G  ∫ÓNh
 ≈∏Y  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  ßaÉëe
 IQÉ`̀jR  èFÉàf  ∫ƒ`̀M  »Fôe  ¢VôY
 ™HÉJ  å«M  ,≈°ù«Y  áæjóªd  √ƒª°S
 »``̀dÉ``̀gC’G äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 »a  á∏ãªàªdG  á`̀«`̀æ`̀eC’Gh  á«eóîdG
 ™jQÉ°ûeh  ¥ô£dG  ¢†©H  ìÓ°UEG
 á«æ©ªdG  äGQGOE’G  Oƒ¡Lh  IQÉ`̀fE’G
 á``«``æ``eC’G ô``̀«``̀HGó``̀à``̀dG PÉ``̀î``̀ JG »``̀ a
 äÓ`̀ª`̀ë`̀dG á```̀eÉ```̀bEGh á``̀«``̀FÉ``̀bƒ``̀dGh
 øe ójó©dG »a Iôªà°ùªdG á«fGó«ªdG

.≥aGôªdG

 ´hô°ûe  ¢ù∏éªdG  ™HÉJ  ó`̀bh
 »``°``VÉ``jô``dG ≈`̀ °`̀ û`̀ª`̀ª`̀ dG ìÉ``̀à``̀à``̀aG
 Éªc  ,≈°ù«Y  áæjóe  »a  »WÉ£ªdG
 Oƒ¡édG á∏°UGƒªH ¢ù∏éªdG ≈°UhCG
 á«°VÉjôdG  »°TÉªªdG  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  »`̀a
 ¥’õ````dGh ´É``̀ aô``̀ dG »``̀a á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG
 äÉLÉ«àM’  á«Ñ∏J  áØ«∏N  áæjóeh

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 ≈°UhCG  ¬°ùØf  ¥É«°ùdG  »`̀ah

 ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh ≥`̀ «`̀ Ñ`̀£`̀ à`̀ H ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG
 »àdG á«còdG äGQOÉÑªdGh ™jQÉ°ûªdG
 ≥≤ëj ÉªH záØ«∏N áæjóe{ Égó¡°ûJ
 ¢ùμ©J  »àdG  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 á«∏Ñ≤à°ùªdGh  ájƒªæàdG  OÉ`̀©`̀HC’G
 ,Ió`̀©`̀°`̀UC’G  ∞∏àîe  »`̀a  áæjóª∏d
 äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀Jh  iDhQ  Ö``̀cGƒ``̀j  É`̀ ª`̀ Hh

.»dÉgC’G
 ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀S ™``HÉ``J ó```bh

 ó``̀dÉ``̀N ¬```̀eó```̀b É```̀ k«```̀Fô```̀e É```̀ k°```̀Vô```̀Y
 π«cƒdG  »égƒμdG  øªMôdGóÑY
 IQGRƒH ™ªàéªdG  á«ªæàd  óYÉ°ùªdG
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π`̀ª`̀©`̀ dG
 IQGRƒ``̀dG  ™jQÉ°ûeh  §£N  ∫ƒ`̀M
 áæjóe  »a  á«∏Ñ≤à°ùªdGh  á«dÉëdG
 ´hô°ûe  ¢Vô©à°SG  å«M  ,≈°ù«Y
 º¡°ùj  …ò``̀dG  »YÉªàL’G  õcôªdG
 ájƒªæàdG  äÉeóîdG  ø«°ùëJ  »`̀a

 »YÉªàL’G  ∫ÉéªdG  »a  AÉ≤JQ’Gh
 .™ªàéªdG  OGô`̀aCG  áaÉμd  »eóîdGh
 ƒª°S  ™``̀∏``̀WG  ô````̀NBG  Ö``̀fÉ``̀L  ø```̀eh
 »`̀Fô`̀e ¢``̀Vô``̀Y ≈``̀∏``̀Y ß``̀aÉ``̀ë``̀ª``̀dG
 AÉ`̀ª`̀ dGh  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀ dG  áÄ«¡d  π`̀eÉ`̀°`̀T
 ¬∏dGóÑY  ó`̀«`̀ dh  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG  ¬`̀eó`̀b
 »`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  ø````̀eC’G  IQGOEG  ô``jó``e
 ™jQÉ°ûe  ∫ƒM  ,áÄ«¡dÉH  áeÓ°ùdGh
 AÉHô¡μdG  ™`̀jRƒ`̀J  áμÑ°T  ô`̀jƒ`̀£`̀J
 ô`̀«`̀aƒ`̀J π`̀ Ñ`̀ °`̀ Sh á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG »``̀a
 »dÉgCÓd  äÉLÉ«àM’Gh  äÉeóîdG
 ájƒ≤àd  É`̀Yhô`̀°`̀û`̀e  13  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀c
 ôjƒ£Jh  AÉHô¡μdG  ™jRƒJ  áμÑ°T
 »a  ∂``̀ dPh  ,¥ô``£``dG  IQÉ```̀ fEG  áμÑ°T
 áaÉc »a äÉeóîdÉH AÉ≤JQ’G π«Ñ°S
 ƒª°S ™∏WG Éªc .á¶aÉëªdG ≥WÉæe
 ¬àeób »Fôe ¢VôY ≈∏Y ßaÉëªdG
 ¢û«àØàdG IQGOEG ôjóe …ƒ∏©dG ≈æe
 IQÉ``é``à``dGh á`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG IQGRƒ``````H
 è`̀FÉ`̀à`̀f Rô````̀HCG ∫ƒ```̀M á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh
 »a  á«HÉbôdGh  á«fGó«ªdG  äGQÉjõdG
 √ƒª°S  GócDƒe  ,á¶aÉëªdG  ≥WÉæe
 ¿hÉ©àdGh  Oƒ¡édG  á∏°UGƒe  ≈∏Y
 ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  PÉîJG  »a

,áeRÓdG
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 Qƒ`̀à`̀có`̀dG ø`̀«`̀H ¢``̀ù``̀eCG »`̀Ø`̀JÉ`̀g ∫É`̀ °`̀ü`̀JG iô```L
 ,á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ,»fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY
 ,Oƒ©°S ∫BG ¿ÉMôa øH π°ü«a ô«eC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh
 ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG á«LQÉN ôjRh
 øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdGh IƒNC’G äÉbÓY åëH ¬dÓN ºJ

 ∞∏àîe  »a  Qƒ£Jh  ƒªf  øe  √ó¡°ûJ  Éeh  ø«≤«≤°ûdG
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ,Égõjõ©àH á∏«ØμdG  πÑ°ùdGh ä’ÉéªdG
 »é«∏îdG  πª©dG  Iô«°ùªH  á≤∏©àªdG  πFÉ°ùªdG  åëH
 ÉjÉ°†≤dG  ∫ƒ`̀M  ô¶ædG  äÉ`̀¡`̀Lh  ∫OÉ`̀Ñ`̀Jh  ∑ôà°ûªdG

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G πëe á«dhódGh á«ª«∏bE’G

 ™`̀e ¢``Vô``©``à``°``ù``j á``̀ «``̀ LQÉ``̀ î``̀ dG ô``````̀jRh

á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG äÉ``bÓ``©``dG …Oƒ`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ dG √ô`̀ «`̀ ¶`̀ fá«©ªàéªdG á«dhDƒ°ùªdG
»æWƒdG ÖLGƒdGh 

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ¢üëØdG ™bGƒe øY ¿ÓYE’G »a ô«NCÉàdG ™«ªédG ßM’ ó«cCÉàdÉH
 ádÉMEG  á©bGh Éæª¶©e CGôb ™Ñ£dÉHh ..ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »FGƒ°û©dG
 äƒÑK Ö≤Y ,¬d ø«£dÉîªdG äÉfÉ«H øY ìÉ°üaE’G øY ¬YÉæàe’ º¡àe
 ¿CG  ¢†©ÑdG  ™HÉJ  ™£≤dÉHh  ..óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  ¬àHÉ°UEG
 ,áØdÉîe ∞dCG 36 øe ôãcCG ≈dEG â∏°Uh áeÉªμdG AGóJQG ΩóY äÉØdÉîe
 πc §HQ ™eh ..(GQÉæjO 20) ≈dEG â∏°Uh áØdÉîªdG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y
 ¢†©ÑdG QGô°UEG ¢ùμ©j ,»HÉéjEG ô«Z ô°TDƒe ≈dEG π°üæ°S QƒeC’G ∂∏J
 äGOÉ°TQE’Gh  ,ô«HGóàdGh  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  »a  QÉà¡à°S’G  ≈∏Y

.»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG äÉ«ë°†Jh ,äÉª«∏©àdGh
 øe  ô«ãμdG  âeóbh  ,Égó¡L  iQÉ°üb  ∫òÑJ  IQƒμ°ûe  ádhódG
 áLQód ,»fÉéªdG º«©£àdGh äÉMÉ≤∏dGh äÉ°UƒëØdG äôahh ,ºYódG
 OOôf  ÉæëÑ°UCGh  ,øWƒdG  Gòg  »a  ¿É°ùfE’G  áª«b  Gó«L  ÉæcQOCG  ÉæfCG
 ôaƒJ ºd iôNCG ∫hóH áfôà≤e zøjôëÑdG áª©f ≈∏Y ¬∏d óªëdG{ IQÉÑY

.É©e ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ádhódG ¬àeób Ée ™HQ ≈àM ’h
 ¢ùeC’ÉH áë°üdG IQGRh âØ°ûc å«M ,iôNCG á«FÉ°üMEG òNCÉæd
 áμ∏ªªdÉH ádÉM ∫hCG Qƒ¡X òæe »ªcGôàdG äÉHÉ°UE’G OóY ¿CG ,Öjô≤dG
 »Ø°T  ,áHÉ°UEG  100230  ≠∏H  Ωƒ«dG  ≈àM  2020  ôjGôÑa  24  »a
 OóY  ¿CG  ø«M  »a  ..ádÉM  369  º¡æe  »aƒJh  ádÉM  96^761  É¡æe
 ôjÉæj 25 ïjQÉJ ≈àM øjôëÑdG áμ∏ªe »a âjôLCG »àdG äÉ°UƒëØdG
 ¢ùμ©j Ée ..¢üëa ∞dCG ø«©HQCGh áFÉªà°Sh ø«fƒ«∏e øe ôãcCG â¨∏H

.øjôëÑdG ≥jôah ádhódG ¬dòÑJ …òdG ºî°†dG ó¡édG
 ø`̀eh ,á`̀«`̀ª`̀gC’G á`̀¨`̀dÉ`̀H äGô`̀°`̀TDƒ`̀e ó`̀cDƒ`̀J ΩÉ````̀bQC’G √ò``̀g π``̀ch
 OGô``aCG  ø`̀e  ¢UôëdGh  ΩÉªàg’G  ø`̀e  ójõªdÉH  πHÉ≤J  ¿CG  Ö`̀LGƒ`̀dG
 …ô°SC’G »YƒdG »a ∞YÉ°†f ¿CGh ,zø«ª«≤eh ø«æWGƒe{ ™ªàéªdG
 ∫hódG ¢†©H ¿CG ∞«c ô¶æædh ,ádhódG Oƒ¡L ófÉ°ùæd ,»©ªàéªdGh
 »a IOó°ûe äGAGôLEG äòîJGh ,ójóL øe óMGh ºbQ ™Hôª∏d äOÉY

.¥ÓZE’Gh ô¶ëdG ¢Vôah ,äGRGôàM’G
 ¿CGh  ,»∏μdG  »aÉ©àdG  á∏Môe  ≈`̀ dEG  π°üf  ¿CG  ≈æªàj  ™«ªédG
 ,OÉ°üàb’G  §°ûæj  ¿CGh  ,É≤HÉ°S  âfÉc  Éªc  á«©«Ñ£dG  IÉ«ëdG  Oƒ©J
 »a øμdh ,á«ªæàdGh ájƒ«ëdG øe ójõªdG ó¡°ûfh ,ácôëdG ôgOõJh
 ¿ƒμJ ¿CG  ≈°ûîf á«dhDƒ°ùªdG πªëJ ΩóY ≈∏Y ¢†©ÑdG QGô°UEG  πX
.»dÉ¨dG ó∏ÑdG Gò¡d Öëe øWGƒe πc ÉgÉæªàj ’h IQÉ°S ô«Z èFÉàædG

 ¢UÉN ¿Éμe ¢ü«°üîàH ,ÜGƒædG IOÉ°ùdG ìôà≤e ¿CG iôf ,∂dòd
 øe  óë∏d  ,º«©£àdGh  »FGƒ°û©dG  ¢üëØ∏d  ø««æjôëÑdG  ø«æWGƒª∏d
 ÉªHôdh  ,ÖFÉ°U  ìGôàbG  ƒg  ..»FGƒ°û©dG  •ÓàN’G  á«∏ªY  ´ƒbh

.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH äÉHÉ°UE’G π«∏≤J »a ºgÉ°ùj
 ÖLGƒdGh  á«©ªàéªdG  á«dhDƒ°ùªdG  »gh  ,áª¡e  ádCÉ°ùe  ≈≤ÑJ
 QhO  øe  ÉbÓ£fG  ,äGOÉ°TQE’Gh  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  »a  ,»æWƒdG
 Ée  GPEG  …ò`̀dG  ,ó`̀MGh  Öcôe  »a  É©«ªL  ÉæfCGh  ,™ªàéªdGh  Iô°SC’G

.AÉæãà°SG ¿hO ™«ªédG ¬H ôKCÉJ π∏N hCG ¥ôN …C’ ¢Vô©J

»`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ ª`̀ dG ´É``̀ ª``̀ à``̀ LG ¢```̀ SCGô```̀ j á``«``Hƒ``æ``é``dG ß``̀aÉ``̀ë``̀e
äÉ``̀Yhô``̀°``̀û``̀ª``̀dG ô``̀«``̀ °``̀ Sh »````̀ dÉ````̀ gC’G äÉ``̀ LÉ``̀ «``̀ à``̀ MG ≈``̀ ∏``̀Y ™``̀ ∏``̀£``̀jh

 ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ócCG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  áØ«∏N  ∫BG
 á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG iód
 õ`̀jõ`̀©`̀Jh  ±ô`̀£`̀à`̀dG  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e  ¿CG
 »æjôëH  è¡f  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  √Oƒ`̀≤`̀j  π`̀«`̀°`̀UCG
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 áμ∏ªe áeƒμM øe á©HÉàeh ºYóH
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH øjôëÑdG
 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 ¬JGP  âbƒdG  »a  ÉHô©e  ,AGQRƒ``dG
 ≈£N  ≈∏Y  ô«°ùdÉH  √RGõàYG  øY
 ∫BG  óªM  øH  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S
 ¿hDƒ°ûd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N
 PEG  ,á«fÉ°ùfE’G  ∫ÉªYC’Gh  ÜÉÑ°ûdG
 »a  √Qƒ`̀°`̀†`̀M  ∫Ó`̀N  √ƒª°S  ó``̀cCG
 ¿Ó``̀YEG ¥Ó```̀WEG ¢`̀Sƒ`̀∏`̀é`̀fCG ¢`̀Sƒ`̀d
 ;2017  ôÑªàÑ°S  »`̀a  ,øjôëÑdG
 õjõ©àd  ∂∏ªdG  ádÓL  IQOÉÑe  ≈∏Y
 ø«H ¢ûjÉ©àdGh ºeC’G ø«H ΩÓ°ùdG
 äGó≤à©eh  äÉ«Ø∏N  øe  Üƒ©°ûdG
 ≈`̀ dEG √ƒ`̀ª`̀°`̀S IQÉ``̀°``̀TEGh ,á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀e
 õjõ©J ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe õ«côJ
 áÄ«H  ≥∏N  ∫ÓN  øe  ájDhôdG  √òg
 ô«Ø°ùdG  ¿É``ch  .ΩÓ°ù∏d  á«JGƒe
 ™`̀«`̀bƒ`̀à`̀dG ÜÉ```≤```YCG »``̀a çó`̀ë`̀à`̀j
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ¥ÉØJG  ≈∏Y
 áëaÉμªd  á``«``dhó``dG  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh
 DARE  ¿É````````̀eOE’Gh  ∞``æ``©``dG
 ôjƒ£àd  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  øª°V
 ∞æ©dG  áëaÉμªd  (É`̀©`̀e)  èeÉfôH
 »ah ¬égÉæe åjóëJh ¿ÉeOE’Gh
 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y  πª©dG  QÉWEG
 ™`̀bh å`̀«`̀M ,∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG »``dhó``dG
 øe  ∞«∏μJ  ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀H  á«bÉØJ’G
 ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  á«∏NGódG  ô`̀jRh
 áμ∏ªe  ô«Ø°S  áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ  øH
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  iód  øjôëÑdG
 IQGOG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ,á«μjôeC’G
 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ª`̀d á``̀«``̀ dhó``̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG
DARE   ¿É```````̀eO’Gh  ∞`̀ æ`̀©`̀ dG

 ∂`̀fGô`̀a ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG ø```Yh
 ,…ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ¢Shô«ZÉH
 ,ójóédG è¡æªdG ≥«Ñ£àH ≥∏©àJh
 äGQÉ¡eh äÉeƒ∏©e øª°†àj …òdG
 áëaÉμeh  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdG  øY
 hòØæe  ¬≤«Ñ£àH  Ωƒ≤jh ,±ô£àdG
 áμ∏ªe ¢SQGóe »a (É©e) èeÉfôH

.øjôëÑdG
 øjôëÑdG ¿CG ô«Ø°ùdG í°VhCGh
 á∏jƒW Iôàa òæe ÉgOƒ¡L â°Sôc
 ,¬LƒàdG  Gòg  õjõ©J  ≈∏Y  πª©∏d
 ô`̀«`̀Ñ`̀c ó``̀«``̀°``̀UQ ø```̀e É``̀¡``̀jó``̀d É``̀ª``̀d
 ΩÓ°ùdG õjõ©J »a πjƒW ïjQÉJh
 íeÉ°ùàdG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  QÉ````̀gOR’Gh
 ádƒ≤e  ™`̀e  ÉbÉ°ùJG  ,¢ûjÉ©àdGh

 ≈∏Y  ÉªFGO  πª©æ°S{  ∂∏ªdG  ádÓL
 íeÉ°ùàdGh  ∫Gó`̀à`̀Y’G  º«b  õjõ©J
 »`̀a Ó``̀©``̀ ah ’ƒ````̀b ¢``̀û``̀jÉ``̀©``̀à``̀dGh

.zÖ°ü©àdGh ±ô£àdG á¡LGƒe
 á`̀ ¡`̀LGƒ`̀ª`̀ dG  ¿CG  ±É````̀°````̀VCGh
 Ωó```̀Yh ±ô``̀£``̀à``̀∏``̀d Iô``̀°``̀TÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG
 ôÑà©J  ¬«∏Y  AÉ°†≤dGh  íeÉ°ùàdG
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀∏`̀d »``̀°``̀SÉ``̀°``̀SC’G ±ó``̀¡``̀ dG
 ≥jôØdG ¬≤∏WCG …òdG zÉ©e{ »æWƒdG
 ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ó`̀°`̀TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG
 ΩÉY  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô``̀jRh  áØ«∏N  ∫ BG
 ≈∏Y  OÉªàY’G  ≥∏£æe  øe  2011
 áëaÉμªd  ∞«≤ãàdGh  á«YƒàdG  è¡f
 ≈∏Y á```̀ d’Oh ¿É`````̀eOE’Gh ∞`̀æ`̀©`̀dG
 ácGô°ûdG  õjõ©J  »a  áWô°ûdG  QhO
 ,™ªàéªdG  á`̀eó`̀Nh  á«©ªàéªdG
 øe  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ¬`̀≤`̀≤`̀M  É``e  Éæªãe
 πØàëj …òdG âbƒdG »a äÉMÉéf
 äGƒæ°S 10 QhôªH ΩÉ©dG Gòg ¬«a
 ¿CG  ≈``dEG  QÉ`̀ °`̀TCGh  ,¬àbÓ£fG  ≈∏Y
 ó`̀«`̀Wƒ`̀J »``̀a º`̀¡`̀°`̀ù`̀j è``eÉ``fô``Ñ``dG
 ,™ªàéªdGh áWô°ûdG  ø«H  ábÓ©dG
 á«∏NGódG ôjRh ¢UôM øY ôÑ©jh
 øe GAõL áWô°ûdG  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈∏Y

.¬æY ∫õ©ªH ¢ù«dh ,™ªàéªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  ôÑYh
 øY Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG äÉ```̀j’ƒ```̀dG ió```̀d
 »àdG  ô°û©dG  äGƒæ°ùdG  ¿CÉH  √ôîa
 zÉ©e{  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ≥«Ñ£J  É¡«a  º`̀J
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ø`̀«`̀H á``bÓ``©``dG äRõ````̀Y
 â°SôZh  ,¿ƒfÉ≤dG  PÉØfEG  äÉ¡Lh
 õcôJ  »àdG  á«æWƒdG  ájƒ¡dG  º«b
 »a  íeÉ°ùàdG  ≈``̀dEG  Aƒé∏dG  ≈∏Y
 ,∞æ©dG  øY  É°VƒY  ÉjÉ°†≤dG  πM
 Éæ∏ªY  á©LGôe  á«ªgCG  Éë°Vƒe
 Ωƒ≤æ°Sh  ¬ª««≤Jh  ¬æ«°ùëJh
 øe  äGô`̀«`̀KCÉ`̀à`̀dG  º««≤Jh  π«∏ëàH
 ≥«Ñ£Jh  è`̀gÉ`̀æ`̀ª`̀dG  π≤°U  π```LCG

.äÉ°SQÉªªdG π°†aCG
 ócDƒJ  øjôëÑdG  ¿CG  ±É°VCGh
 ™e ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG ΩGô``̀à``̀M’G á`̀bÓ`̀Y
 Ó`̀°`̀†`̀a  ,DARE  á``°``ù``°``SDƒ``e
 áMÉ°ùdG  ≈∏Y  É``̀gQhO  πªëJ  ø`̀Y
 ,èeÉfôÑdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  ,á«dhódG

 QhódG ¿CGh ,ájóédG øe Qób ôÑcCÉH
 É¡∏©éj  øjôëÑdG  ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG

.±ô£àdG áëaÉμe »a IóFGQ
 ™`̀«`̀bƒ`̀J  ¿CG  ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  ó````̀cCGh
 AGô```̀LEG Oô`̀é`̀e ¢`̀ù`̀«`̀d á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G
 áeÓY  π`̀H  ,»`̀dÉ`̀Ø`̀à`̀MG  hCG  »∏μ°T
 ábÓ©∏d  ô```̀NBG  ó``«``cCÉ``Jh  ,á``̀bQÉ``̀a
 áμ∏ªe ™ªéJ »àdG ájƒ≤dG á«FÉæãdG
 øe IóëàªdG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG
 ÜÉÑ°ûdG  ∫ƒ`̀≤`̀Y  ø«°üëJ  ∫Ó``̀N

.πÑ≤à°ùªdG ΩÓ°S õjõ©Jh
 ΩÉ``̀b ,π``̀°``̀ü``̀à``̀e ¥É``̀«``̀°``̀S »```̀a
 zÉ`̀©`̀e{ è``eÉ``fô``H ƒ`̀«`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀NG
 ¿É```````̀eOE’Gh ∞``̀æ``̀©``̀dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀ ª`̀ d
 á`̀«`̀dhó`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e  É«°TÉªJh
 ±ô£àdGh  ÜÉ``̀gQ’G  áëaÉμe  »a
 »`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀ à`̀ dG õ``̀jõ``̀©``̀Jh
 ≈dEG  ±ó¡J IójóL ¢ShQO OGóYEÉH
 »YÉªàL’G  º∏°ùdG  º«gÉØe  õjõ©J
 ∞∏àîªH ôNB’G πÑ≤Jh ¢ûjÉ©àdGh

 ájÉbƒdG  äÉ`̀«`̀dBG  Rõ©Jh  ±É`̀«`̀WC’G
 ∞∏àîªH  ±ô`̀£`̀à`̀dG  Ö`̀bGƒ`̀Y  ø`̀e
 ø«μªJ ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,¬`̀YGƒ`̀fG
 äGQÉ¡ªdÉH  º`̀gó`̀jhõ`̀Jh  A¢`̀û`̀æ`̀dG
 áeÓ°S  ßØëJ  »àdG  äÉeƒ≤ªdGh
 ¬JÉ©ÑJh  ±ô`̀£`̀à`̀dG  ø`̀e  ™«ªédG
 ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ™«ªL  »`̀a  á«Ñ∏°ùdG
 á``̀«``̀æ``̀eC’Gh á``«``YÉ``ª``à``L’G É`̀¡`̀æ`̀e
 π°UGƒàdG  ºJ  Éªc  .ájOÉ°üàb’Gh
 ø`̀«`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG ™```e ≥`̀ «`̀ °`̀ù`̀æ`̀à`̀ dGh
 É`̀æ`̀«`̀ dhQÉ`̀c çQƒ````̀f á`̀ ©`̀ eÉ`̀L »``̀ a
 ¿CÉ°ûH  á`̀«`̀μ`̀jô`̀e’G  hQƒ`̀Hõ`̀æ`̀jô`̀Z
 äÉ`̀«`̀ dBG ™``°``Vhh è`̀¡`̀æ`̀ª`̀dG Qƒ`̀£`̀J
 ¢``ShQó``dG ô`̀«`̀KCÉ`̀J ió``̀e ¢`̀SÉ`̀«`̀≤`̀d
 ¢SÉ«bh  áÑ∏£dG  ≈`̀∏`̀Y  Ió`̀jó`̀é`̀dG
 ,A¢`̀û`̀ æ`̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y ¬`̀à`̀«`̀∏`̀YÉ`̀a ió```̀e
 OÉ`̀ª`̀à`̀YG  º`̀à`̀j  ¿G  Qô`̀≤`̀ª`̀dG  ø`̀e  PEG
 á©eÉédG  πÑb  øe  ójóédG  è¡æªdG
 áëaÉμªd  á``«``dhó``dG  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh

.¿ÉeO’Gh ∞æ©dG

¿ÉeOE’Gh ∞æ©dG áëaÉμªd á«dhódG áª¶æªdG ™e ¿hÉ©àdG õjõ©àd á«bÉØJG ™``«bƒJ
π``«°UCG »``æjôëH è``¡f »``ª∏°ùdG ¢``ûjÉ©àdG õ``jõ©Jh ±ô``£àdG á``ëaÉμe :Éμ``jôeCÉH É``fô«Ø°S
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 ø««æjôëÑdG ø«∏WÉ©dG ∞«XƒJ
ó¡©dG »dƒd óFGQ ´hô°ûe

 »a  É¡MÉéf  ióe  ƒg  á`̀dhO  …CG  »a  áeƒμM  …CG  πªY  ¢SÉ«≤e  ≈≤Ñj
 ¿ƒLÉàëj Ée ,º¡e’BGh ,º¡eƒªg á°ùeÓeh ,ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J áªLôJ

.π°†aCG º¡JÉ«M íÑ°üJ ≈àM »eƒμM πYÉØJ øe ¬«dEG
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øY Qó°U Ée
 ¢ù∏ée á°ù∏L »a QGôb øe √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 ƒ¡d ø««æjôëÑdG ø«∏WÉ©dG ∞«XƒJ ´hô°ûe ¥ÓWEG ∫ƒM ôbƒªdG AGQRƒdG

.Ωƒ«dG á«ªgC’G ájÉZ »a
 2021 »a πª©dG øY πWÉY ∞dCG 25 ∞«Xƒàd ó¡©dG »dh ƒª°S ´hô°ûe
 øe ´hô°ûªdG ¥ÓWEG äCÉj ºdh ,Ωƒ«dG Üƒ∏£eh óFGQh ô«Ñc ´hô°ûe ƒg

.ø««æjôëÑdG ø«∏WÉ©dG OGóYCG OÉjORG ≈∏Y Iô«ãc äGô°TDƒe ∑Éæ¡a ,ÆGôa
 ï°ùædG  hCG  ,≥HÉ°ùdG  ø«∏WÉ©dG  ∞«XƒJ  ´hô°ûe  ¿CG  …ôjó≤J  »a
 Gòg  ≈dƒàJ  ¿CG  Ωƒ«dG  ºàëj  Ée  ,Üƒ∏£ªdG  iƒà°ùªdÉH  øμJ  ºd  ,á≤HÉ°ùdG
 ≈∏Y  ájƒb  áHÉbQ  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ¿CGh  ,áeQÉ°Uh  ácôà°ûe  äÉ¡L  ´hô°ûªdG
 íàØf  ¿CG  ójôf  ’h  ≥HÉ°ùdG  »a  çóM  Ée  çóM  ó≤a  ,´hô°ûªdG  á«fGõ«e

.ÉMhôL
 ,á≤HÉ°ùdG  ï°ùædG  »a  âKóM  iô`̀NCG  GQƒ``eCG  ∑Éæg  ¿CG  hóÑj  É°†jCG
 ,GóL  ∞°SDƒe  ôeC’G  Gògh  ,õ««ªàdG  ≈ª°ùj  Ée  øª°V  ôÑà©J  QƒeCG  »gh
 ,Iô«Ñc ájÉæ©H ´hô°ûªdG Gòg ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG QÉ«àNG ºàj ¿CG »¨Ñæj ∂dòd
 á≤HÉ°ùdG ï°ùædG âfÉc âØ∏°SCG Éªμa ,ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù∏ée øe á©HÉàªHh
 »àdG ΩÉbQC’G ºZQ ,IƒLôªdG ±GógC’G ≥≤ëJ ºdh ,A»°ûdG ¢†©H á£Ñëe

.πª©dG IQGRh É¡æ∏©J
 ,¥ó°üJ ’ GQƒeCG ∑Éæg ¿EÉa πª©dG IQGRh ΩÉbQC’ ΩGôàM’G πeÉc ™ªa
 ΩÉ`̀bQC’G  á≤«≤M  øe  ≥≤ëàj  øe  ≈`̀dEG  êÉàëf  ∂dòd  ,¬«a  ≠dÉÑe  É¡°†©Hh
 ´hô°ûe ±GógCGh ájDhQ ≥≤ëàJ ≈àMh áeÉ©dG áë∏°üªdG πLCG øe áæ∏©ªdG

.ó¡©dG »dh ƒª°S
 πg ,á«©bGƒH øμd ,ójôJ ΩÉbQCG …CG á«ª°SQ á¡L …CG ™°†J ¿CG ¿ÉμeE’ÉH

?á«≤«≤Mh á«©bGhh á«∏©a ΩÉbQC’G √òg
 É¡d  â`̀fÉ`̀c  ¿EGh  ≈àM  á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  ¢†©H  »`̀a  çGó```̀MC’G  IOƒ``̀Y
 ’EG  ,∫hódG ∂∏J πNGO ±GôWCG  øe ±GógCGh ,á«LQÉNh á«∏NGO äÉcôëe
 ≈∏Y  Ö©∏Jh  ,πª©dG  ≈`̀dEG  ÜÉÑ°ûdG  áLÉM  π¨à°ùJ  çGó`̀MC’G  √òg  πc  ¿CG

.º¡ØWGƒY
 Ö`̀JGhQ  ¿ƒ≤ëà°ùjh  ,áeôàëe  ∞FÉXh  ¿ƒ≤ëà°ùj  ¿ƒ«æjôëÑdG

.ô«îdÉH ôNõj …òdG ºgó∏H »a º¡≤M Gòg ,áeôàëe
 ,á«fóàªdG äGOÉ¡°ûdG …hP øe ø«∏WÉ©dG øe iôNC’G íFGô°ûdG øY ÉeCG
 ¥ƒ°S  É¡«dEG  êÉàëj  ∞FÉXh  ≈∏Y  ,º¡ª«∏©Jh  º¡ÑjQóJ  ºàj  ¿CG  »¨Ñæ«a
 ,á«æ¡ªdG  ∞FÉXƒdG  á°UÉNh  ,áÑ«W  É¡∏«NGóeh  Ö∏W  É¡«∏Yh  πª©dG
 iôf  Ée  Ö°ùëH  ø¡ªdG  √ògh  ,ø¡ªdG  ´Gƒ`̀fCG  πc  ≈dEG  êÉàëj  ™ªàéªdÉa
 ,AÉHô¡μdG  á°Sóæg  πãe  ,Ωƒ«dG  á«ÑæLC’G  ádÉª©∏d  É«dÉY  GOhOô`̀e  Ö∏éJ

.∫ÉªYC’G øe Égô«Zh äGQÉ«°ùdG í«∏°üJ äÉLGôch ,ácÉÑ°ùdGh
 ¬«∏Y ¿ƒμJ ¿CG ≈æªàfh ,¬∏dG ¬¶ØM ó¡©dG »dh ƒª°ùd óFGQ ´hô°ûe

.á≤HÉ°ùdG ï°ùædG »a çóM Éªc QƒeC’G QôμàJ ’CGh ,áHÉbQ

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 áeóîdG ¢ù∏ée QGô≤d Gò«ØæJ
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U á°SÉFôH  á«fóªdG
 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG

 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N
 óªMCG  ó«°ùdG  Qó`̀°`̀UCG  ,AGQRƒ```̀ dG
 ¿Gƒ`̀jO  ¢ù«FQ ó`̀jGõ`̀dG  ó``jGR  ø`̀H

 äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J á`̀«`̀fó`̀ª`̀ dG á``eó``î``dG
 áæ°ùd  (1)  ºbQ  á«fóªdG  áeóîdG
 ¢†FÉa  π«MôJ  ¿CÉ°ûH  Ω2021
 ø«ØXƒª∏d  ájƒæ°ùdG  äGRÉ``̀LE’G
 á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  ø«∏eÉ©dG
 ø`̀eh á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG QOGƒ```̀μ```̀dG ø``̀e
 IófÉ°ùªdG  äÉ¡édG  øe  º¡ªYój

 .iôNC’G
 ó``̀jGR ø``̀H ó``̀ª``̀MCG í``̀ °``̀VhCGh
 IQOÉ°üdG  äÉ¡«LƒàdG  »a  ójGõdG
 äÉ``̀¡``̀é``̀dG ≈``̀∏``̀Y ø``«``©``à``j ¬``````̀fCG

 áeóîdG ¿GƒjO ójhõJ á«eƒμëdG
 ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG º``FGƒ``≤``H á`̀«`̀fó`̀ª`̀ dG
 º`̀¡`̀JÉ`̀«`̀ª`̀°`̀ù`̀eh ø`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ó«°UQ  RhÉéJ  øjòdG  á«Ø«XƒdG
 É keƒj  75  ájƒæ°ùdG  º`̀¡`̀JGRÉ`̀LEG
 Ω2020  ôÑª°ùjO  31  ájÉ¡f  »a
 ™`̀e É`̀ ¡`̀ à`̀≤`̀ HÉ`̀£`̀eh É``̀¡``̀à``̀°``̀SGQó``̀d
 π«MôàdG  OÉªàY’  G kó«¡ªJ  QGô≤dG
 G kò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  ø`̀«`̀à`̀«`̀dÉ`̀à`̀dG  ø«àæ°ù∏d

 .QGô≤∏d
 ¿Gƒ``````̀jO ¢```̀ù```̀«```̀FQ ø````̀ q«````̀Hh

 º«¶æJ  ¿CG  á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG  á``eó``î``dG
 ø«dƒª°ûªdG  ø«ØXƒªdG  êhô`̀N
 OÉØæà°S’  ájƒæ°S  äGRÉ```̀LEG  »`̀a
 Iôàa ∫Ó``̀N π`̀Mô`̀ª`̀dG  ¢`̀†`̀FÉ`̀Ø`̀dG
 á¡édG  ∫ƒ°üM  øe  G kQÉÑàYG  CGóÑJ
 á`̀eó`̀î`̀dG ¿Gƒ````̀jO OÉ`̀ª`̀ à`̀YG ≈`̀∏`̀Y
 31  √É°übCG  óYƒe  ≈àM  á«fóªdG
 ƒëf  ≈∏Yh  ,Ω2022  ôÑª°ùjO
 ÉªHh  ,πª©dG  äÉ«°†à≤e  »YGôj
 ∞XƒªdG  IQÉ°ùN  …OÉ`̀Ø`̀J  πØμj

.á∏MôªdG ájƒæ°ùdG ¬JGRÉLE’

 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh á°SÉFôH á«fóªdG áeóîdG ¢ù∏ée QGô≤d Gò«ØæJ

 ájƒæ°ùdG äGRÉLE’G ¢†FÉa π«MôJ ¿CÉ°ûH ¬JÉ¡«LƒJ Qó°üj á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO
º¡ªYój øeh á«ë°üdG QOGƒμdG ø``e á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©dG ø``«ØXƒª∏d

.ójGõdG ójGR øH óªMCG |

 »ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õcôe ø∏YCG
 280  ¥ÉëàdG  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©à∏d
 »°Sôc  äGQhó````̀H  á`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh  É`̀Ñ`̀dÉ`̀W
 ¿É``̀jOC’G  ø«H  QGƒë∏d  óªM  ∂∏ªdG
 á©eÉL  »`̀a  »ª∏°ùdG  ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀dGh
 ÉehQ áª°UÉ©dÉH á«dÉ£jE’G Gõæ«HÉ°S
 ,∫hC’G  »`̀°`̀SGQó`̀dG  π°üØdG  ∫Ó``̀N
 á°ü°üîàªdG  äGQhó`̀dG  âb’  å«M
 ¿É```̀jOC’G ø`̀«`̀H QGƒ``ë``dG ∫É`̀é`̀e »`̀a
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG »`̀ª`̀∏`̀ °`̀ù`̀dG ¢``û``jÉ``©``à``dGh
 ¿ƒ∏ãªj øjòdG áÑ∏£dG øe äGô°û©dG
 »a  º¡WGôîfÉH  ,¿É``̀jOC’G  ∞∏àîe
 20  ,äGô°VÉëªdG  ø`̀e  áYÉ°S  42
 áYÉ°S 20h πª©dG ¢TQh øe áYÉ°S

.äGôªJDƒªdG øe
 ÖdÉ£dG  ê qôîJ  õcôªdG  ø∏YCGh
 óªM ∂∏ªdG »°Sôc øe ƒjÉe ƒ«°ù«dCG
 ¢ûjÉ©àdGh  ¿É```̀jOC’G  ø«H  QGƒë∏d
 ¬∏«æH  Gõæ«HÉ°S  á©eÉéH  »ª∏°ùdG
 RÉ`̀«`̀à`̀eÉ`̀H ¢`̀Sƒ`̀jQƒ`̀dÉ`̀μ`̀Ñ`̀ dG á```̀LQO
 â∏ªM  á`̀«`̀ã`̀ë`̀H  á`````bQh  ¬```Mô```Wh
 :AGôë°üdG »a á«FGQóJÉμdG{ ¿GƒæY
 »a á«ë«°ùªdG øY ô°üàîe ïjQÉJ
 ≈àMh äÉ`̀jGó`̀ Ñ`̀ dG  ò`̀æ`̀e  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 Éªc  .zó``̀jó``̀L  IOÉ``Ñ``Y  QGO  AÉ`̀ °`̀û`̀fEG
 …O  Éæ«∏jEG  áÑdÉ£dG  øe  πc  â°ûbÉf
 ¿hódÉ«μ°S ÉKQÉe áÑdÉ£dGh ƒàjQƒd
 ¿GƒæY  Éà∏ªM  ô«à°ùLÉe  »àdÉ°SQ
 :QOÉ`̀≤`̀dGó`̀Ñ`̀Y …ô`̀FGõ`̀é`̀dG ô``̀«``̀eC’G{
 ΩÓ``̀°``̀SE’G ø`̀«`̀H I qƒ```̀NCÓ```̀d êPƒ``̀ª``̀f

 á°SGQO  ,á«FÉ¡ÑdG{h  ,zá«ë«°ùªdGh
 .zÉ«dÉ£jEGh øjôëÑdG ø«H áfQÉ≤e

 ôjGôÑa  ô¡°T  ¿CG  õcôªdG  ø«Hh
 èeÉfôÑdG  ¥Ó£fG  ó¡°û«°S  πÑ≤ªdG
 óªM ∂`̀∏`̀ ª`̀ dG  »`̀°`̀Sô`̀μ`̀ d  …ƒ`̀à`̀ °`̀û`̀ dG
 ¢ûjÉ©àdGh  ¿É```̀jOC’G  ø«H  QGƒë∏d
 ácQÉ°ûªH  2021  ΩÉ`̀©`̀d  »ª∏°ùdG
 IóY  ¿ƒ∏ãªj  á`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh  kÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀W  25
 ,ábƒeôe á«HhQhCG  äÉ©eÉLh ∫hO
 øe  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG  á`̀Ñ`̀∏`̀W  º¡æ«H  ø`̀e
 ó≤©à°S  …ò``̀dGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 πFÉ°Sh ôÑY kÉ«°VGôàaG  ¬JGô°VÉëe
 »a  (ø`̀jÓ`̀fhG)  »FôªdG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  π`̀X
 ¢Shô«a  ÖÑ°ùH  º`̀dÉ`̀©`̀dG  Égó¡°ûj

 .(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
 ≈dEG …ƒà°ûdG èeÉfôÑdG ±ó¡jh
 áeRÓdG  äGQÉ¡ªdÉH  áÑ∏£dG  π≤°U
 π°†aCG  ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  ø`̀e  º¡æ«μªàd

 äGhOC’Gh  á«∏«∏ëàdG  Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SC’G
 §HGhôdG á©«ÑW á°SGQód á«é¡æªdG
 øe  ¿É``̀jOC’G  ∞∏àîe  ø«H  áªFÉ≤dG
 »bÓàdGh  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdG  å«M
 .ÖgGòªdGh ¿ÉjOC’G äÉcôà°ûe ø«H
 ∂dòc  ø«cQÉ°ûªdG  áÑ∏£∏d  ìÉàà°Sh
 ∫ƒM  º¡cQGóe  á©°Sƒàd  á°UôØdG
 á«aÉ≤ãdGh  á«îjQÉàdG  Ö`̀fGƒ`̀é`̀dG
 É¡à°SGQOh  ¿É`̀jOCÓ`̀d  á«YÉªàL’Gh
 ΩÓ°ùdG AÉæHh QhÉëàdG Qƒ¶æe øe
 ∞∏àîªdG ôNB’G ∫ƒÑb ¢SÉ°SCG  ≈∏Y

.∫OÉÑàªdG ΩGôàM’Gh
 ì qô`̀ °`̀U ,á`̀Ñ`̀ °`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò``̀¡``̀Hh
 áØ«∏N  ø`̀H  ódÉN  ï«°ûdG  QƒàcódG
 AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õcôe
 äGô«¨àªdG  ºZQ{  :∫ƒ≤dÉH  »ª∏°ùdG
 áëFÉL  â`̀≤`̀aGQ  »àdG  áYQÉ°ùàªdG
 á«Ñ∏°ùdG  É¡JÉ©ÑJh  (19-ó`̀«`̀aƒ`̀c)

 π`̀°`̀UGƒ`̀j ,á``aÉ``c äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dG ≈`̀∏`̀Y
 ø«H  QGƒ`̀ë`̀∏`̀d  óªM  ∂∏ªdG  »°Sôc
 ájOCÉJ  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh  ¿É`̀jOC’G
 ºNR  ≈∏Y  ¬XÉØëH  á∏«ÑædG  ¬àdÉ°SQ
 ™e  º∏bCÉàdGh  á«ªjOÉcC’G  ¬à£°ûfCG
 ô«î°ùJ  ∫ÓN  øe  äGóéà°ùe  …CG
 äGhOCG  çóMCGh  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG
 ™e π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀∏`̀d ó`̀©`̀ oH ø``̀Y º`̀ q∏`̀©`̀à`̀dG
 ¢TQh  ìôWh  ø«ã©àÑªdGh  áÑ∏£dG
 õjõ©àd  IôμàÑe  á«∏YÉØJ  äGQhOh
 ¿ÉjOC’G  ø«H  QhÉëàdG  ÇOÉÑeh  º«b
 á«£°SƒdGh  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh
 ´ƒæàdGh  ô«μØàdG  »`̀a  ∫Gó`̀à`̀Y’Gh

  .z»aÉ≤ãdG
 ¢UôM ó`̀dÉ`̀N  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ó````cCGh
 ≈∏Y  Gõæ«HÉ°S  á`̀©`̀eÉ`̀Lh  õ`̀cô`̀ª`̀dG
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh è`̀eGô`̀Ñ`̀dG á`̀eGó`̀à`̀°`̀SG
 »°Sôc  á`̀∏`̀¶`̀e  â`̀ë`̀J  á`̀jƒ`̀°`̀†`̀æ`̀ª`̀dG
 ¿É``̀jOC’G  ø«H  QGƒë∏d  óªM  ∂∏ªdG
 Ωóîj  É`̀ª`̀H  »ª∏°ùdG  ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀dGh
 óYGƒdG  ÜÉÑ°ûdG  øe ójõªdG  ∑Gô°TEG
 ó«¡ªJ »a ºdÉ©dG AÉëfCG ∞∏àîe øe
 äÉjôëdG  ΩGô`̀à`̀MG  ΩÉ``̀eCG  ≥`̀jô`̀£`̀dG
 ™«ªédG  ¥ƒ≤M  ¿Éª°Vh  á«æjódG
 ájôëH  º`̀¡`̀JGOÉ`̀Ñ`̀Y  á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e  »``̀a
 ø«H  …ƒ`̀NCGh  AÉ qæH  QGƒM  ¿Éª°Vh
 òÑfh äGó≤à©ªdGh ¿ÉjOC’G  ∞∏àîe
 á«ØFÉ£dGh  ájô°üæ©dG  ∫Éμ°TCG  πc
 ≈∏Y á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀ª`̀dG  á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG  Aƒ``°``Sh

 .»Ñgòe hCG »bôY ¢SÉ°SCG

¿ÉjOC’G ø«H QGƒë∏d óªM ∂∏ªdG »°Sôc äGQhóH áÑdÉWh ÉÑdÉW 280 ¥ÉëàdG

 á`̀«`̀∏`̀gC’G á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG â`̀æ`̀∏`̀YCG
 É¡éeGôH  »`̀a  ∫ƒ`̀Ñ`̀≤`̀dG  ÜÉ`̀ H  íàa
 ¢SƒjQƒdÉμÑdG áLQóH á«ªjOÉcC’G
 ,√GQƒ``̀ à``̀ có``̀ dGh ô`̀«`̀à`̀°`̀ù`̀LÉ`̀ª`̀dGh
 ø`̀jó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀∏`̀ d ∂`````̀dPh
 »°SGQódG π°üØdG »a ø«dƒëªdGh
 »``̀°``̀SGQó``̀dG ΩÉ``̀©``̀ dG ø``̀e »``̀fÉ``̀ã``̀dG
 É≤ÑW  2021/2020  ó`̀jó`̀é`̀ dG
 á`̀fÉ`̀eCÓ`̀ d á``̀«``̀ª``̀jOÉ``̀cC’G í``FGƒ``∏``d
 ,»dÉ©dG  º«∏©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG
 ø`̀«`̀°`̀Tó`̀J ™``̀e ø``eGõ``à``dÉ``H ∂````̀dPh
 è``eGô``Ñ``dÉ``H á`̀ «`̀ Ø`̀ jô`̀©`̀J á`̀ °`̀ü`̀æ`̀e
 »a  á«∏gC’G  á©eÉé∏d  á«ªjOÉcC’G
 ≥H É£d ÉH , ôàæ°S  »à«°S  ™ªée
 π`̀Nó`̀e ø``̀e Üô``≤``dÉ``H »```̀°```̀VQC’G
 AGó``̀à``̀HG  ≥`̀∏`̀£`̀æ`̀à`̀°`̀S  »``̀ à``̀ dGh  ,3
 ôªà°ùJh  AÉ``̀ ©``̀ HQC’G  Ωƒ``«``dG  ø``e

 á©°SÉàdG  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  ø``e  ΩÉ````jCG  5
 áYÉ°ùdG  ≈àM  ÉMÉÑ°U  ∞°üædGh
 ∞jô©J  ±ó`̀¡`̀H  AÉ°ùe  Iô°TÉ©dG
 ø`̀e ø``̀«``̀ª``̀à``̀¡``̀ª``̀dGh ø```̀ jô```̀ FGõ```̀ dG
 èeGôÑH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ¢SƒjQƒdÉμÑdG  áLQóH  á©eÉédG
 ,√GQƒ``̀ à``̀ có``̀ dGh ô`̀«`̀à`̀°`̀ù`̀LÉ`̀ª`̀dGh
 äGAGô````̀LE’G  ™«ªL  IÉ`̀YGô`̀e  ™`̀e

.áHƒ∏£ªdG ájRGôàM’G
 IôFÉK  IQƒàcódG  âë°VhCGh
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e …hGô``«``°``û``dG
 ΩÓ`````̀YE’G ¿hDƒ```°```û```d á``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG
 ≥jƒ°ùàdGh  áeÉ©dG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dGh
 OóédG  áÑ∏£∏d  ∫ƒÑ≤dG  ÜGƒ`̀HCG  ¿CG
 äÉ``̀©``̀eÉ``̀L ø````e ø``̀«``̀ dƒ``̀ë``̀ª``̀ dGh
 ¿ƒμà°S  Éª«a  ,áMƒàØe  iô``̀NCG
 É°Uƒ°üNh  á«≤Ñ°SCÓd  á`̀jƒ`̀dhC’G

 É«∏©dG  äÉ``̀°``̀SGQó``̀dG  è``̀eGô``̀H  »``̀a
 …hGô«°ûdG  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  â`̀gƒ`̀fh
 ≈¶ëJ  á«∏gC’G  á©eÉédG  ¿CG  ≈dEG
 ¢ù∏ée øe »°ù°SDƒªdG OÉªàY’ÉH
 ºFGƒb  Qó°üàJh  »dÉ©dG  º«∏©àdG
 »°ù°SDƒªdG  AGOC’G  »`̀a  IOƒ`̀é`̀dG
 ≈``̀ dhCG ø``e »``̀gh ,»``̀ª``̀jOÉ``̀cC’Gh
 »a â`````̀LQOCG »``à``dG äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀ dG

.äÓgDƒª∏d »æWƒdG QÉWE’G
 ¿CG  …hGô`̀«`̀°`̀û`̀dG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 áÑ∏£dG  ÜGòàLG  ±ó¡H  ,á©eÉédG
 º«∏©àdÉH  øjôjóédGh  øjõ«ªàªdG
 á`̀«`̀Fõ`̀L É`̀ë`̀æ`̀e Ωó``̀≤``̀J ,ó```̀ FGô```̀ dG
 ,ájƒfÉãdG á∏MôªdG »a ø«bƒØàª∏d
 ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  áÑ∏£∏d  Ωó≤àa
 áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  »a  %80  áÑ°ùf
 ,%20  ∫OÉ```©```J  á``«``Fõ``L  á`̀ë`̀æ`̀e

 áÑ°ùf  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  áÑ∏£∏dh
 ,%25  ∫OÉ©J  á«FõL  áëæe  %90
 áÑ°ùf  ≈∏Y  ø«∏°UÉëdG  áÑ∏£∏dh
 áëæe  áeÉ©dG  ájƒfÉãdG  »a  %95

 .%50 ∫OÉ©J á«FõL

É¡éeGôÑH É«Øjô©J É°Vô©e ø``°TóJh ..∫ƒÑ≤dG ÜÉH íàØJ zá``«∏gC’G{

.…hGô«°ûdG IôFÉK .O |

 …ô«Ø°S ™``e åëÑj á``«LQÉîdG π``«ch
∑ôà°ûªdG ¿hÉ``©àdG ó``æ¡dGh ¿É``HÉ«dG

 á«LQÉîdG IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ™ªàLG
 ƒàjEG  »μjó«g  ™e  á«LQÉîdG  IQGRƒd  ΩÉ©dG  ¿GƒjódÉH  ,¢ùeCG  ,á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód ¿ÉHÉ«dG ô«Ø°S
 Ωó≤àªdG  iƒà°ùªdÉH  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  OÉ°TCGh
 IójóL ¥ÉaBG íàa ≈∏Y ∑ôà°ûªdG ¢UôëdG QÉWEG »a ¿ÉHÉ«dG ™e á«FÉæãdG äÉbÓ©∏d
 ¢UôØdG øe ô«ãμdG ∑Éæg ¿CG É kë°Vƒe ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©à∏d
 á«dÉãe á¡Lh øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG á°UÉNh ,ø«≤jó°üdG øjó∏Ñ∏d áMÉàªdGh IóYGƒdG

.2030 ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG ájDhQ QÉWEG »a IójóédG á«YƒædG äGQÉªãà°SÓd
 ¿hÉ©àdG ôWCG õjõ©J ≈∏Y √OÓH ¢UôM øY ƒàjEG »μjó«g ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe
 G kó«°ûe  ,ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™e  ∑ôà°ûªdG  »FÉæãdG  ≥«°ùæàdGh

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ≥«≤ëJh »ª«∏bE’G ΩÓ°ùdG ºYO »a áμ∏ªªdG Oƒ¡éH
 ø«H  Iõ«ªàªdGh  Ió«WƒdG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  ¢VGô©à°SG  ´ÉªàL’G  ∫hÉæJh
 äGP  ÉjÉ°†≤dGh  äÉYƒ°VƒªdG  øe  OóY  åëH  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG
 ,¢ùeCG ,á«dhódG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch ™ªàLG Éªc .∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G
 ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ,â°SÉØjô°S  ¢Tƒ«H  ™e  á«LQÉîdG  IQGRƒ``̀d  ΩÉ©dG  ¿GƒjódÉH
 øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG OÉ°TCG ,´ÉªàL’G ∫ÓNh .øjôëÑdG áμ∏ªe iód óæ¡dG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ™ªéJ »àdG Iõ«ªàªdG á«îjQÉàdG äÉbÓ©dÉH áØ«∏N ∫BG óªMCG
 áμ∏ªe  ¢UôM  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,áaÉc  Ió©°UC’G  ≈∏Y  á≤jó°üdG  óæ¡dG  ájQƒ¡ªLh
 ≥≤ëj  ÉªH  ™°ShCG  ¥É`̀aBG  ≈dEG  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  äÉbÓ©H  AÉ≤JQ’G  ≈∏Y  øjôëÑdG

.ácôà°ûªdG ™aÉæªdG
 ≈dEG  áÄæ¡àdG  ¢üdÉN  á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  Ωó`̀b  Éªc
 Ö©°Th áeƒμëd É k«æªàe ,√OÓÑd ájQƒ¡ªédG Ωƒj iôcP áÑ°SÉæªH …óæ¡dG ô«Ø°ùdG

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ΩGhO ≥jó°üdG óæ¡dG ájQƒ¡ªL

 äGRÉ```̀é```̀fEÓ```̀d kGQGô```̀ª```̀à```̀°```̀SG
 áaô°ûªdG  á`̀«`̀ dhó`̀dGh  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G
 äó°üM  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  áÑ∏£d
 á°SQóe  øe  ìÓa  áªWÉa  áÑdÉ£dG
 äÉæÑ∏d  ájƒfÉãdG  »Ñ«°ü≤dG  …RÉZ
 ∫Éée  »a  kÉ«é«∏N  ∫hC’G  õcôªdG
 áî«°ûdG  Iõ`̀FÉ`̀L  øª°V  ,∫É`̀≤`̀ª`̀dG
 Ωƒàμe  ∫BG  ó`̀ª`̀ë`̀e  â`̀æ`̀H  á`̀Ø`̀«`̀£`̀d
 É`̀¡`̀JQhO  »`̀a  ádƒØ£dG  äÉ``YGó``HE’

.Iô«NC’G
 É¡JOÉ©°S  øY  áªWÉa  äôqÑYh
 º°SG ¬H â©aQ …òdG RÉéfE’G Gò¡H
 á≤HÉ°ùªdG  √òg  »a  »dÉ¨dG  É¡æWh
 âdhÉæJ  »àdG  áª¡ªdG  á«é«∏îdG
 ,zÉ``̀ fhQƒ``̀c á`̀ë`̀ FÉ`̀L{ ´ƒ`̀ °`̀Vƒ`̀e
 ΩÉb øe ™«ªL ≈dEG ÉgRƒa äógCGh
 á°SQóªdGh Iô°SC’G øe É¡JófÉ°ùªH
 »àdG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRhh
 áÑ∏£dÉH  kGô`̀«`̀Ñ`̀c  kÉ`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gG  »`̀dƒ`̀J

.ø«YóÑªdGh ø«HƒgƒªdG
 áHÉàμdG  áÑgƒe  ¿EG{  :âdÉbh
 ≥«aƒàH  ,ô¨°üdG  ø`̀e  ió`̀d  âªf
 ,ø««dÉ¨dG  …ó```dGh  á`̀jÉ`̀æ`̀Yh  ¬`̀∏`̀dG

 á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  IQGRh  Oƒ``̀¡``̀L  ™````eh
 É¡«ª∏©eh  É¡égÉæeh  º«∏©àdGh
 â``̀HCGO ,á`̀«`̀°`̀SQó`̀ª`̀dG É`̀¡`̀à`̀£`̀°`̀û`̀fCGh
 ,áHÉàμdG  IQÉ¡ªH  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  ≈∏Y
 ,»∏NGóH  áÑgƒªdG  √òg  â°Sô oZh
 øe  ô«ãμdG  IAGô```̀bh  ´Ó``W’É``Hh
 ºjôμdG  ¿BGô`̀≤`̀ dG  É`̀¡`̀ª`̀gCGh  ,ÖàμdG
 äQƒ£J  ,kÉ©«ªL  ÉæJÉ«M  Qƒà°SO
 øe  πμ∏a  ,ôÑcCG  IQƒ°üH  »JGQób

 .zôjó≤àdGh á«ëàdG »fófÉ°S
 »``̀æ``̀Jô``̀Ñ``̀NCG{ :â````̀aÉ````̀°````̀VCGh
 ó``̀LÉ``̀ª``̀dG á``Ñ``«``é``f IPÉ````̀à````̀°````̀SC’G
 á≤°ùæeh  á«Hô©dG  á¨∏dG  áª∏©e
 √ò`̀g ø``Y á`̀°`̀SQó`̀ª`̀dÉ`̀H á`̀£`̀°`̀û`̀fC’G
 á°Uôa  É`̀¡`̀fCG  â``̀ jCGQh  ,á≤HÉ°ùªdG
 ™e  ,Rƒ`̀Ø`̀dGh  á°ùaÉæª∏d  áÑ°SÉæe
 ΩÉ``̀jC’G  »`̀a  â`̀fÉ`̀c  »àcQÉ°ûe  ¿CG
 AÉ¡àfG  πÑb  á≤HÉ°ùª∏d  Iô`̀«`̀NC’G
 ™«ªL  äQó°üJ  »æfCG  ’EG  ,É¡àbh
 kIô`̀Ñ`̀©`̀e ,kÉ`̀«`̀é`̀«`̀∏`̀N ø`̀«`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 ÉgQOGƒμH  á°SQóª∏d  ôμ°ûdG  ø`̀Y
 IQÉ°S  IPÉà°SC’G  IOÉ«≤H  É¡JQGOEGh

.z»©jhôdG ó°TGQ

 ó≤a  ,π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ø``̀Y  É````̀eCG
 É¡fCG  áªWÉa  áHƒgƒªdG  âë°VhCG
 ,∫hC’G  É¡HÉàc  ∞`̀«`̀dCÉ`̀à`̀d  §£îJ
 øjôëÑdG áμ∏ªe π«ãªJ á∏°UGƒeh

 kÉ«ª«∏bEG  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  π`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG  »`̀a
 ô°üæ©dG  IAÉØc  äÉÑKE’  ,kÉ«ªdÉYh
 ™«ªL  »`̀a  »æjôëÑdG  …ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG

.´GóHE’Gh ¥ƒØàdG ä’Éée

∫hC’G É¡HÉàc QGó°UE’ §£îJ

∫É≤ªdG  áHÉàc  »a  É«é«∏N ∫hC’G  õcôªdÉH  RƒØJ  …ƒfÉK  áÑdÉW
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 ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äócCG
 ’ ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿CG πæjR ájRƒa
 áØ«°†e ,ø«fGƒ≤dG áØdÉîe ¬æμªj
 ´ô°ûj øe ƒg ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿CG
 »a  øjôNB’G  ÖbGôjh  ø«fGƒ≤dG
 ¿CG  ∫ƒÑ≤ªdG  ô«Z  øªa  É¡≤«Ñ£J

.ø«fGƒ≤dG ƒg ∞dÉîj
 ≈∏Y É````̀gOQ »``̀ a  ∂```̀ dP  AÉ```̀L
 º`̀ «`̀gGô`̀HEG Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dG ø``̀e ∫GDƒ``̀ °``̀S
 ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  »©«ØædG
 ø««©J  ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H  ¢``̀ù``̀eCG  ÜGƒ``̀æ``̀dG
 »a  ÖfÉLC’G  øjQÉ°ûà°ùªdG  óMCG
 á°ù«FôdG âfCÉªW å«M ,¢ù∏éªdG

 äGAGô```̀LEG  ¿CÉ``̀H  ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ™«ªL
 á«fƒfÉb  »g  IòîàªdG  ¢ù∏éªdG

.á≤«bOh
 ™`̀«`̀ª`̀Lh É``̀ ¡``̀ fCG â``̀ aÉ``̀ °``̀VCGh
 ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’G  »a  øe
 áØdÉîªH  Gƒ∏Ñ≤j  ødh  ºd  ÜGƒædG
 ∫ƒª©ªdG ø«fGƒ≤dG øe ¿ƒfÉb …CG
 ádÉ°SQ  â≤∏J  É¡fCG  áØ«°†e  ,É¡H
 »©«ØædG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ø`̀e
 Qƒ`̀eCG  Ió`̀Y  øY  É¡«a  í°Vƒà°ùj
 á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG …QÉ`̀ °`̀û`̀ à`̀ °`̀ù`̀e ¢`̀ü`̀î`̀J
 Iô«°ûe  ,¢ù∏éªdÉH  á«fƒfÉ≤dG
 ÉgôcP  »àdG  äÉeƒ∏©ªdG  ¿CG  ≈dEG

 ¬```fCGh ,á`̀≤`̀ «`̀ bO â`̀°`̀ù`̀«`̀d Ö`̀FÉ`̀ æ`̀ dG
 á`̀fÉ`̀eC’G  ø`̀e  á``̀HÉ``̀LE’G  ¬∏°üà°S

.ìƒ°Vhh ábO πμH áeÉ©dG
 »©«ØædG ÖFÉædG QÉ°TCG √QhóH
 á°ù«FQ ≈dEG ádÉ°SôH Ωó≤J ¬fCG ≈dEG
 Ωó≤J  ìÉ°†«à°SG  ¿CÉ°ûH  ¢ù∏éªdG
 ∫ƒM  ÜGƒædG  øe  áYƒªéeh  ¬H
 ø`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ó```̀MCG ∞`̀«`̀Xƒ`̀J
 ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  »a  Ö`̀fÉ`̀LC’G
 ∞«XƒJ CÉ£îdG øe ¬fCG ≈dEG Éàa’
 ¢ù∏ée  »``̀ a  »``̀Ñ``̀æ``̀LCG  ∞``̀Xƒ``̀e
 ÜGƒ`̀ æ`̀ dG ø`̀ë`̀f É`̀ª`̀æ`̀«`̀H ÜGƒ``̀æ``̀ dG

.∞FÉXƒdG áfôëÑH ÖdÉ£f

áØdÉîªdÉH πÑ≤f ’h á«fƒfÉb ¢ù∏éªdG äGAGôLEG :ÜGƒæ∏d á°ù«FôdG

 ìôà≤ªdG ≈∏Y ÜGƒædG ¢ù∏ée ≥aGh
 ,π£©àdG  ó°V  ø«eCÉàdG  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H
 ø«æWGƒªdG  áÄ«¡J  ≈`̀ dEG  ±ó¡j  …ò``̀dGh
 ôZGƒ°ûdG  π¨°ûd  πª©dG  øY  ø«ãMÉÑdG
 á`̀«`̀eó`̀î`̀dG äGQGRƒ``````̀dG »``̀a á`̀«`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG
 øe º¡éeO ≥`̀jô`̀W ø`̀Y  É`̀gô`̀aGƒ`̀J  ∫É`̀M
 ™bGƒªdG  »a  »fGó«ªdG  ÖjQóàdG  ∫ÓN

 ≈`̀ dEG ¬``̀dÉ``̀MCGh ,á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG õ`̀cGô`̀ª`̀ dGh
.áeƒμëdG

 ¿CG  »égƒμdG  óªM  ÖFÉædG  ó``̀cCGh
 »eƒμëdG  ´É£≤dG  »a  ÖjQóàdG  èeGôH
 ihó`̀L  ’  á«©«bôJ  ∫ƒ`̀∏`̀M  ’EG  »`̀g  É`̀e
 ¢ü«°üîJ  Ö`̀é`̀j  ¬``̀ fCG  ÉØ«°†e  ,É`̀¡`̀æ`̀e
 ∞FÉXƒdÉH ø«∏WÉ©dG ø«μ°ùàd äÉ«fGõ«e

 èeGôH  »`̀a  º`̀¡`̀dÉ`̀NOEG  ¢ù«dh  Iô°TÉÑe
.É¡æe IóFÉa ’ ÖjQóJ

 çóë«°S  º¡ÑjQóJ  ó©H  ¬``̀fEG  ∫É``̀bh
 ø«HQóàªdG øe äGQGRƒdG ∂∏J »a ¢SóμJ
 ió`̀ d  π``̀g  Ó`̀FÉ`̀°`̀ù`̀à`̀e  ,∞``̀«``̀Xƒ``̀J  ¿hO
 ø«éjôîdG ∞«Xƒàd OGó©à°SG áeƒμëdG

?º¡ÑjQóJ ó©H

 πªY øY ø«ãMÉÑdG ÖjQóàd ¿ƒfÉ≤H ÉMôà≤e áeƒμëdG ≈dEG π«ëj ÜGƒædG

 ¢`̀ù`̀«`̀dh ø`̀ «`̀ ∏`̀ WÉ`̀ ©`̀ dG ∞`̀ «`̀ Xƒ`̀ J Üƒ`̀ ∏`̀ £`̀ e :»`̀ é`̀ gƒ`̀ μ`̀ dG
 Ió``̀ FÉ``̀ a Ó```̀ H Ö```̀ jQó```̀ J è```̀ eGô```̀ H »```̀ a º```̀ ¡```̀ dÉ```̀ NOEG

 Ö``̀æ``̀jR Ö```̀FÉ```̀æ```̀dG â``̀ Ø``̀ °``̀Uh
 ≈∏Y áë°üdG IQGRh OQ ô«eC’GóÑY
 IQGRh  ∞«XƒJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  É`̀¡`̀dGDƒ`̀°`̀S
 äÉ«°ùæL  øe  ø«°Vôªe  áë°üdG
 øe  zâ°ùH  »Hƒc{  ¬fCÉH  ,ájƒ«°SBG
 ™e  2017  »a  IQGRƒ∏d  ≥HÉ°S  OQ
 ¿CG  áØ«°†e ,§≤a ΩÉbQC’G ±ÓàNG
.É¡dƒb óM ≈∏Y ,IõØà°ùe áHÉLE’G

 Iô```jRh  ¿CG  ≈```̀ dEG  äQÉ```̀°```̀TCGh
 âªJ  ¬`̀fEG  É`̀gOQ  »a  âdÉb  áë°üdG
 ÖÑ°ùH  Ö``̀fÉ``̀LC’É``̀H  á`̀fÉ`̀©`̀à`̀°`̀S’G
 »FÉæãà°S’G  ±ô`̀¶`̀dGh  áëFÉédG
 áØ«°†e  ,º`̀ dÉ`̀©`̀ dG  ¬``̀H  ô`̀ª`̀j  …ò```̀dG
 É¡dƒb  ô`̀«`̀eC’Gó`̀Ñ`̀Y  Ö`̀æ`̀jR  ÖFÉædG
 »æ©j Gòg !∫ƒÑ≤e ôjôÑJ Gòg π¡a{
 º∏Xh  Iô`̀jRƒ`̀dG  ø`̀e  IQGOEG  Aƒ`̀°`̀S

.zø«Yƒ£àª∏d
 IôjRƒdG ¿CG ÖFÉædG äôÑàYGh
 ,§FÉëdG ¢Vô©H Qƒà°SódG âHô°V
 ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  ¢üæj  å`̀«`̀M
 ¿CGh á`̀«`̀æ`̀Wh á`̀eó`̀N »`̀g á`̀eÉ`̀©`̀dG
 »a ¿ƒ``̀μ``̀j Ö```̀ fÉ```̀LC’G ∞``«``Xƒ``J
 ,ø««æjôëH  ô``̀aGƒ``̀J  Ωó``̀Y  á`̀ dÉ`̀M
 áë°üdG  Iô```̀ jRh  â`̀dÉ`̀b  É``̀gQhó``̀H
 Éæc  2020 »a ÉæfEG  ídÉ°üdG  á≤FÉa
 É¡æY  º∏©j  πμdG  á«ë°U  á`̀eRCG  »a
 ∫hódG  ióMEÉH  áfÉ©à°S’G  á«°†bh
 ’ ¿Éc ø«°Vôªe ô«aƒàd ájƒ«°SB’G
 ÜGƒHCG ¿C’ ádhódG ∂∏J ôμ°T øe óH

 ,á≤∏¨e  â`̀fÉ`̀ c  º`̀ dÉ`̀©`̀ dG  ∫hO  π``̀c
 »dGƒM  ∞«XƒJ  º`̀J  ¬`̀ fCG  áØ«°†e
 øeR  »a  á°Vôªeh  ¢Vôªe  400
 øjòdG ø«éjôîdG πc ¿CGh ,»°SÉ«b
 º¡Ø«XƒJ  ºJ  πªY  á°üNQ  º¡jód
 É¡jód  á°Vôªe  hCG  ¢Vôªe  …CGh
 πc »`̀aƒ`̀à`̀°`̀ù`̀Jh á`̀æ`̀¡`̀e á`̀ °`̀ü`̀NQ
 ,É¡Ø«XƒJ  ºàj  áØ«XƒdG  äÉÑ∏£àe
 âª°V  IQGRƒ`````̀dG  ¿CG  ≈```̀dEG  á`̀ à`̀ a’
 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  ø`̀e  ø«°VôªªdG
 ™«ªé∏d  ÜÉÑdG  âëàah  á°UÉîdG

.áeRC’G √òg »a Ωó≤à∏d
 øY  º∏μàf  ÉæfG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 ájÉæ©dG  ΩÉ`̀°`̀ù`̀bCG  »`̀a  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀à`̀dG
 ¢`̀ù`̀«`̀dh ÇQGƒ````̀£````̀dGh Iõ``̀cô``̀ª``̀dG
 É°ü≤f  ∑Éæg ¿EGh ,ΩÉ©dG  ¢VôªªdG
 øjôëÑdG  »a  äÉYÉ£≤dG  √ò`̀g  »a
 ìGhQCG  PÉ`̀≤`̀fEG  ádCÉ°ùe  ΩÉ``̀eCG  Éæch

 êÉàëf  É`̀æ`̀c  »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh  ,Ö`̀©`̀°`̀Th
 ô¶ædG  ¢†¨H  QOGƒ``μ``dG  ∂∏J  ≈``̀dEG
 ø«°VôªªdG  A’Dƒ``̀g  á«°ùæL  ø`̀Y
 »`̀£`̀YCG ∞`̀ «`̀μ`̀a ,äÉ``̀°``̀Vô``̀ª``̀ª``̀dGh
 êÓ`̀Y  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e  É`̀eÉ`̀Y  É°Vôªe
 ¢†jôªJ  ≈```̀ dEG  êÉ`̀à`̀ë`̀j  ¢`̀†`̀jô`̀e

.ÇQGƒWh Iõcôe ájÉæY
 ¿CG  áë°üdG  Iô``̀ jRh  äó```̀cCGh
 ¢`̀ù`̀«`̀dh â``̀bDƒ``̀e ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀dG Gò```̀g
 ôμ°ûdG  ô¶àæf  Éæc{  :á∏FÉb  ,ÉªFGO
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿Gh  ,zó``̀≤``̀æ``̀dG  ¢``ù``«``dh
 ô«aƒJ ∫hCÉH ’hCG ™HÉàJ á«≤«°ùæàdG
 á`̀°`̀UÉ`̀Nh ,äÉ``LÉ``«``à``M’G ™`̀«`̀ª`̀L
 Gòg  ≈dEG  êÉ«àM’G  ™bƒàf  ºd  ÉæfCG
 øμdh  ,É`̀fhQƒ`̀c  πÑb  ¢ü°üîàdG
 ÖjQóJ  ≈∏Y  πª©f  áëFÉédG  ó©H
 äÉ°ü°üîàdG  √ò`̀g  ≈∏Y  QOGƒ`̀μ`̀dG

.É≤HÉ°S É¡«dEG áLÉëH øμf ºd »àdG

IõØà°ùe áHÉLEG :áë°üdG IôjRƒd ô«eC’GóÑY ÖæjR
ó≤ædG ¢``ù«dh ôμ°ûdG É``fô¶àfG :Oô``J Iô``jRƒdGh

 »∏Y ø`̀H ó`̀LÉ`̀e Qƒ`̀à`̀có`̀dG ∫É`̀b
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô`̀jRh  »ª«©ædG
 ÖFÉædG  á∏NGóe  ≈∏Y  ¬Ñ«≤©J  »`̀a
 øjôëÑdG  ó¡©e  ¿CÉ°ûH  ôÑªb  QÉªY
 ΩÓ`̀à`̀ °`̀SG ∫É````̀M ¬`````̀fEG ,Ö``̀jQó``̀à``̀∏``̀d
 ó¡©e  ø`̀Y  É¡à«dhDƒ°ùªd  IQGRƒ```dG
 OƒLh  ø«ÑJ  ,ÖjQóà∏d  øjôëÑdG
 á«dÉªdG  äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG
 â`̀eÉ`̀bh .á`̀ª`̀«`̀°`̀ù`̀é`̀dG á```````jQGOE’Gh
 ¿GƒjódG  ™e  ≥«°ùæàdÉHh  IQGRƒ`̀dG
 øeh  ,IóM  ≈∏Y  ádÉM  πc  á°SGQóH
 ∫hGó``̀L ø`̀e ∞`̀Xƒ`̀e π`̀ c π`̀≤`̀f º`̀ K
 ≈`̀dEG  ó¡©ªdÉH  á°UÉîdG  Ö`̀JGhô`̀dG
 á«fóªdG  áeóîdG  Ö``̀JGhQ  ∫hGó``̀L

 áØ«XƒdG »a IQô≤ªdG áLQó∏d É k≤ah
 G kó¡L  ôNóJ  º`̀dh  ,É¡«∏Y  øμ°ùªdG
 á«Ø«XƒdG  ´É`̀°`̀VhC’G  ¢üîj  Éª«a
 ≥Øàj  ÉªH  ,ó¡©ªdG  »ØXƒe  áaÉμd
 π≤æd  á«fóªdG  áeóîdG  áª¶fCG  ™e
 ºJ  å`̀«`̀M  ,ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG  ø«μ°ùJh
 É`̀ kØ`̀Xƒ`̀e  (137)  Oó````Y  ø`̀«`̀μ`̀°`̀ù`̀J
 ,ó¡©ª∏d  »ª«¶æàdG  πμ«¡dG  ≈∏Y
 ≈∏Y ô````̀NB’G ¢`̀†`̀©`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀μ`̀°`̀ù`̀Jh
 äÉYÉ£b  »a  º¡d  áÑ°SÉæe  ∞FÉXh
 πgDƒªdG Ö°ùëH áØ∏àîªdG IQGRƒdG
 »dÉªdG  iƒà°ùªdGh  ¢ü°üîàdGh
 »a ¬```̀fCG ô``̀jRƒ``̀dG ó``̀cCGh.Ö``̀JGô``̀∏``̀d
 ó¡©ªdG  â¡LGh  ≈``̀dhC’G  á∏MôªdG

 ø«μ°ùJ  Qò©J  »a  πãªàJ  á«dÉμ°TEG
 ΩóY ≈dEG  G kô¶f ;§≤a ø«ØXƒe 10
 π¨°ûd  áHƒ∏£ªdG  •hô°ûdG  ôaGƒJ
 º¡æ«μ°ùJ  øμªj  »`̀à`̀dG  ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG
 á`̀eó`̀î`̀dG ¿ƒ``fÉ``≤``d É``̀ k≤``̀ah ,É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y
 IóY  ìô£H  âeÉb  å«M  ,á«fóªdG
 πμ«¡dG øª°V º¡HÉ©«à°S’ äGQÉ«N
 OÉ``̀é``̀jEGh ,IQGRƒ```̀∏```̀ d »`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG
 ’  É`̀ª`̀Hh  ,º`̀¡`̀d  áÑ°SÉæªdG  ∫ƒ∏ëdG
 óbh  ,á«dÉªdG  º¡bƒ≤M  ø`̀e  ¢ùªj
 ó«Øj Ée ,GôNDƒe IQGRƒdG âª∏à°SG
 á«fóªdG  áeóîdG  ¿Gƒ``̀jO  á≤aGƒe
 ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  º¡æ«μ°ùJ  ≈`̀∏`̀Y
 ßØM  ™e  ,IQGRƒ``dG  øe  áMôà≤ªdG

.á«dÉªdG º¡bƒ≤M áaÉc
 ôÑªb QÉªY ÖFÉædG ∫Éb √QhóH
 ÉeóæY ÖjQóà∏d  øjôëÑdG ó¡©e ¿EG
 IQÉæe ¿Éc πª©dG IQGRƒd É k©HÉJ ¿Éc

 »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ±’B’ G kó°ü≤eh
 ø`̀¡`̀ª`̀dG ø``̀e ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dG º`̀∏`̀©`̀J π````LC’
 á≤jô£H  É¡«∏Y  ÖjQóàdGh  á«aôëdG
 ó©Hh  Ωƒ«dG  É`̀ seCG  ,á«dÉãeh  á«∏ªY

 IQGRh  ≈`̀ dEG  ó¡©ªdG  IQGOEG  ∫É≤àfG
 πμ°ûH  π`̀ pª`̀goCG  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 äÉjƒà°ùe  â`̀°`̀ü`̀ u∏`̀ ob  ≈`̀à`̀M  â``̀ a’
 ÉgOhóëd  ¬«a  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG
 ΩGƒYC’G »a IQGRƒdG âeÉ≤a ,É«fódG
 á≤jô£H ø«ª∏©ªdG ôjhóàH Iô«NC’G
 hCG  º¡à«bôJ  ∫É``ª``gEGh  á«FGƒ°ûY
 ≈dEG  âØdh.QOÉμdÉH  º¡à«ÑãJ  ≈àM
 øjôëÑdG  ó¡©e  »ØXƒe  Ö∏ZCG  ¿CG
 øªe  G kójóëJ  ø«dƒ≤æªdG  ÖjQóà∏d
 ¢SQGóªdÉH  Gô`̀NDƒ`̀e  º¡æ«μ°ùJ  º`̀J
 º`̀¡`̀æ`̀«`̀μ`̀°`̀ù`̀J IQGRƒ`````````̀dG äó``̀ª``̀©``̀J
 Éªe πbCG äÓgDƒe Ö∏£àJ ∞FÉXƒH

.¿ƒμ∏àªj

IQGRƒ``dG πμ``«g ≈``∏Y 50h Ö``jQóàdG ó``¡©e πμ``«g ≈``∏Y É``ØXƒe 137 ø``«μ°ùJ :á``«HôàdG ô``jRh  á``̀ jõ``̀ cô``̀ e á````̀«````̀ª````̀jOÉ````̀cCG
ø`̀ «`̀ «`̀ æ`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG Ö```̀jQó```̀à```̀d
 π`̀æ`̀jR ∞`̀ °`̀ Sƒ`̀ j Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG Ö``̀dÉ``̀W
 ¿ƒμJ  á`̀jõ`̀cô`̀e  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCG  AÉ`̀°`̀û`̀fEÉ`̀H
 Ö``̀jQó``̀à``̀H á``̀°``̀ü``̀à``̀î``̀eh á``̀ dhDƒ``̀ °``̀ ù``̀ e
 πjƒëJ øμªj ¬fCG ÉØ«°†e ,ø««æjôëÑdG
 πc  iód  »àdG  ÖjQóàdG  äÉ«fGõ«e  πc
 É¡∏jƒëJh ÖjQóàdÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG
 Gô«°ûe  ,á«ªjOÉcC’G  ∂∏àd  á«fGõ«e  ≈dEG
 ∂∏J  Ωƒ`̀≤`̀J  ¿CG  É`̀°`̀†`̀jCG  øμªj  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG
 á«∏ª©dG  äÉ°SGQódG  OGóYEÉH  á«ªjOÉcC’G
 ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG  á``̀°``̀SGQO  ≈`̀∏`̀Y  óªà©J  »`̀à`̀ dG

.ø«éjôîdG øe ¬JÉLÉ«àMGh

..»°VÉ≤àdG πMGôe πc ΩÉeCG á«°†≤dG ô¶f ≈∏Y äGƒæ°S 6 ó©H

 »HÉgQEG ô«éØJ »a ∑QÉ°T º¡àªd óHDƒªdG øé°ùdG ô≤J zõ``««ªàdG{
 äô``̀bCG »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀à`̀dG ø`̀e ΩGƒ````̀YCG á`̀à`̀°`̀S ó`̀©`̀H
 ≈∏Y  óHDƒªdG  øé°ùdÉH  ÉªμM  õ««ªàdG  áªμëe
 IRÉ«Mh »HÉgQEG ô«éØJ çGóMEG »a ∑QÉ°T º¡àe
 â°†b ¿CG  ≥Ñ°S óbh ,¢ü«NôJ ô«¨H äÉ©bôØe
 øé°ùdÉH  2016  ΩÉ`̀Y  »a  á`̀LQO  ∫hCG  áªμëe
 ô«éØJ  çGó``̀MEÉ``̀H  ø«ª¡àe  á°ùªîd  ó`̀HDƒ`̀ª`̀dG
 ¢ü«NôJ  ô«¨H  äÉ©bôØªdG  RGô``̀MEGh  IRÉ«Mh
 ácƒ∏ªe  áaGôL  ±Ó`̀JEGh  á°üàîªdG  á¡édG  øe
 º¡eGõdEGh ,á«HÉgQEG  ¢VGôZC’ kGò«ØæJ ,á«∏NGó∏d
 GQÉæjO ø«°ùªNh ø«àFÉe ≠∏Ñe ™aO ø«æeÉ°†àe
 .äÉWƒÑ°†ªdG IQOÉ°üªH äôeCGh äÉ«Ø∏àdG áª«b
 »fÉK »a ºμëdG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCGh
 â¨dCG õ««ªàdG áªμëe ¿CG ’EG ,»°VÉ≤àdG äÉLQO
 äôeCGh  øYÉ£dG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  áLQO  ∫hCG  ºμM
 π°üØàd áLQO ∫hCG áªμëe ≈dEG á«°†≤dG IOÉYEÉH
 º¡àªdG  áÑbÉ©ªH  ºμëdG  Qó°üa  ,ójóL  øe  É¡«a
 áªμëe  äOÉ`̀Y  ºK  ,óHDƒªdÉH  øé°ùdÉH  GOóée
 áªμëe ¬JôbCG ¿CG ≈dEG ºμëdG äójCGh ±ÉæÄà°S’G

.á«°†≤dG É¡«∏Y ¢Vô©J Iôe »fÉK »a õ««ªàdG
 ï`̀jQÉ`̀J  ≈```̀dEG  á`̀©`̀bGƒ`̀ dG  π«°UÉØJ  Oƒ``©``Jh
 äGƒ`̀b  ∫É``̀LQ  ¿É`̀c  É`̀e  AÉ`̀æ`̀KCG  2015/08/14
 á≤£æªH  º`̀¡`̀∏`̀ª`̀Y  Ö```̀LGh  ≈`̀∏`̀Y  ΩÉ``̀©``̀dG  ø````̀eC’G
 AÉæKCGh  ,õLGƒëdG  ádGREÉH  ¿ƒeƒ≤j  ô«eÉ©ªdG
 ádGREÉH  á«∏NGódG  IQGRƒd  á©HÉàdG  áaGôédG  ΩÉ«b
 É¡©°Vh  »àdG  á«Ñ°ûîdGh  ájójóëdG  õLGƒëdG

 áYhQõe IôéØàe IƒÑY äôéØfG ,øjô¡ªéàªdG
 äÉ«Ø∏àd áÑcôªdG â°Vô©Jh õLGƒëdG ∂∏J ø«H
 IQGOEG  âeÉb  ¬«∏Y  AÉæHh  ,QÉéØf’G  ∂dP  AGôL
 ájóédG  äÉjôëàdG  AGôLEÉH  á«FÉæédG  åMÉÑªdG
 GhRÉM  ø«ª¡àªdG  ¿CG  ≈dEG  â∏°UƒJh  áØãμªdGh
 ∂dPh ,™æ°üdG á«∏ëe IôéØàe IƒÑY GhRôMCGh
 ≥ØàªdG §«£îàdG Ö°ùëHh π©ØdÉHh ,Égô«éØàd
 IôéØàªdG  IƒÑ©dG  ∂∏J  á`̀YGQõ`̀H  Gƒ`̀eÉ`̀b  ¬«∏Y
 äÉØ∏îªdGh  õLGƒëdG  ø«H  ô«eÉ©ªdG  á≤£æªH
 ø``̀eC’G ∫É```̀LQ ÜGô``̀à``̀bG Qƒ``̀ a É`̀gô`̀«`̀é`̀Ø`̀J º``̀ Jh
 õLGƒëdG  á`̀dGREÉ`̀H  º¡eÉ«b  AÉ`̀æ`̀KCG  É¡æe  Üô≤dÉH
 Qô°†J ô«éØàdG Gòg øY èàf óbh ,á≤£æªdG »a
 GƒfÉch  ,á«∏NGódG  IQGRƒ`̀d  ácƒ∏ªªdG  áaGôédG
 çGóMEGh áWô°ûdG ∫ÉLQ πàb ∂dP øe ¿hó°ü≤j
 ¢SƒØf »`̀a  Ö`̀Yô`̀dG  å`̀Hh º¡H äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG  ô`̀Ñ`̀cCG
 ≥ah  º¡æe  OóY  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  ºàa  ,ø«æWGƒªdG
 áHÉ«ædG  ≈∏Y  º¡°VôYh  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``LE’G
 º¡fCÉH  á«°†≤dG  »a ¿ƒª¡àªdG  ±ôàYGh .áeÉ©dG
 á«∏ëe  Iƒ`̀Ñ`̀Y  ô«éØJ  ≈∏Y  Gƒ`̀≤`̀Ø`̀JG  ó`̀b  Gƒ`̀fÉ`̀c
 ™jhôJ ±ó¡H ó©H øe É¡«a ºμëàdG ºàj ,™æ°üdG
 iPC’G  ¥ÉëdEGh  º¡aGó¡à°SGh  ,áWô°ûdG  ∫É`̀LQ

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™jhôJh ,º¡H
 IƒÑ©dG  ¿CÉH  ¢ùeÉîdG º¡àªdG  ºgôÑNCG  óbh
 ,É°VôdG ΩÉeE’G óé°ùªH √É«ªdG OGóY »a ICÉÑîe
 ∑Éæg  ≈`̀dEG  ådÉãdGh  »fÉãdG  ¿Éª¡àªdG  ¬Lƒàa

 ∫RÉæªdG  óMCG  »a  É¡àÄÑîàH  ÉeÉb  ºK  ,ÉgGòNCGh
 ,2015/4/14  Ωƒ`̀j  ôéa  »`̀ah  ,IQƒé¡ªdG
 ¥hóæ°U ø`̀e Üô`̀≤`̀dÉ`̀H  Iƒ`̀Ñ`̀©`̀dG  ´Qõ``̀H  Gƒ`̀eÉ`̀b
 á`̀©`̀HQC’G  ¿ƒª¡àªdG  É`̀gò`̀NCG  º`̀K  ,ä’É`̀°`̀ü`̀J’G
 Üô`̀b iô```̀NCG Iô``̀e É`̀¡`̀YQõ`̀H Gƒ`̀eÉ`̀ bh π````̀FGhC’G
 ¢ùeÉîdG  º¡àªdG  ΩÉ`̀b  Éª«a  ,ô«eÉ©ªdG  πNóe
 ´QÉ°ûdG ¥ÓZEÉH ™HGôdG ΩÉbh ,≥jô£dG áÑbGôªH

.ájójóëdGh á«Ñ°ûîdG õLGƒëdÉH
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لدى لقائه قائد القيادة املركزية الأمريكية.. نائب امللك: 

الدفــع بال�سراكـــة ال�سرتاتيجيــة بيــن البحريــن واأمريكـــا

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة نائب جاللة امللك 

والوليات  البحرين  التي جتمع مملكة  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اأن  العهد،  ويل 

اأهمية  اإىل  م�سرًيا  ورا�سخة،  قوية  لأ�س�س  ت�ستند  ال�سديقة  الأمريكية  املتحدة 

موا�سلة البناء على ما حتقق يف خمتلف الأ�سعدة، خا�سة يف املجالني الع�سكري 

ل�سالح  اأرحب  م�ستويات  نحو  العالقات  بهذه  الدفع  ي�سهم يف  والدفاعي، مبا 

البلدين وال�سعبني ال�سديقني، مبا يخدم الأمن وال�سالم يف املنطقة.

جاء ذلك لدى لقاء �سموه، يف ق�سر الرفاع يوم اأم�س، بح�سور ال�سيخ �سلمان 

بن خليفة اآل خليفة وزير املالية والقت�ساد الوطني، والفريق الركن ذياب بن 

اأول كينيث ماكينزي قائد القيادة  �سقر النعيمي رئي�س هيئة الأركان، الفريق 

املتحدة  الوليات  به  ت�سطلع  الذي  بالدور  �سموه  نّوه  اإذ  الأمريكية،  املركزية 

وال�ستقرار  الأمن  حتقيق  يف  وال�سديقة  ال�سقيقة  الدول  جانب  اإىل  الأمريكية 

الدوليني.

اللقاء، مت ا�ستعرا�س عدد من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك على  وخالل 

ال�سعيدين الإقليمي والدويل.

خالل لقائه قائد القيادة املركزية الأمريكية 

امل�سيــر ي�سيــد بتطور العالقات الع�سكريــة مع اأمريكــا

بن  خليفة  ال�سيخ  الركن  امل�سري  ا�ستقبل 

اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين 

الثالثاء،  اأم�س  �سباح  العامة  القيادة  يف 

اجلرنال كينيث ماكينزي قائد القيادة املركزية 

بح�سور  وذلك  املرافق،  والوفد  الأمريكية 

الفريق الركن عبداهلل بن ح�سن النعيمي وزير 

�سوؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن �سقر 

النعيمي رئي�س هيئة الأركان.

وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع 

الأمريكية  املركزية  القيادة  بقائد  البحرين 

ال�سداقة  بعالقات  م�سيًدا  له،  املرافق  والوفد 

البحرين  مملكة  بني  تربط  التي  التاريخية 

من  ت�سهده  وما  الأمريكية  املتحدة  والوليات 

يف  ول�سيما  الأ�سعدة  كل  على  ومناء  تطور 

املجال الع�سكري والدفاعي.

حممد  ح�سن  الركن  اللواء  اللقاء  وح�سر 

واللواء  العامة،  القيادة  ديوان  مدير  �سعد 

م�ساعد  اهلل  مال  اأحمد  يو�سف  بحري  الركن 

رئي�س هيئة الأركان لالإمداد والتموين، واللواء 

الركن ال�سيخ �سلمان بن خالد اآل خليفة مدير 

بحري  الركن  واللواء  والت�سليح،  التخطيط 

البحرية  �سالح  قائد  الع�سم  يو�سف  حممد 

قوة  �سباط  كبار  من  وعدد  البحريني،  امللكي 

دفاع البحرين.

القائد العام ي�ستقبل �سفري تون�س

 مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله بالبحرين

ا�ستقبل امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

البحرين يف القيادة العامة �سباح اأم�س الثالثاء، �سليم الغرياين �سفري اجلمهورية 

انتهاء فرتة عمله  البحرين، وذلك مبنا�سبة  املعتمد لدى مملكة  ال�سقيقة  التون�سية 

لدى مملكة البحرين بح�سور الفريق الركن عبداهلل بن ح�سن النعيمي وزير �سوؤون 

الدفاع.

و�سكر القائد العام لقوة دفاع البحرين �سفري اجلمهورية التون�سية ال�سقيقة لدى 

مملكة البحرين على جهوده الطيبة التي بذلها خالل فرتة عمله يف مملكة البحرين، 

والتي اأ�سهمت يف تعزيز عالقات التعاون القائمة بني البلدين ال�سقيقني، متمنًيا له 

دوام التوفيق والنجاح يف مهامه املقبلة.

ح�سر اللقاء اللواء الركن ح�سن حممد �سعد مدير ديوان القيادة العامة، وعدد من 

كبار �سباط قوة دفاع البحرين.

لدى اجتماعه مع ال�سفري الياباين.. عبداهلل بن اأحمد:

البحريــن وجهــة مثاليــة لال�ستثمــارات النوعيـــة

ال�سيخ عبداهلل  الدولية  اجتمع وكيل وزارة اخلارجية لل�سوؤون 

بن اأحمد اآل خليفة، اأم�س بالديوان العام لوزارة اخلارجية، مع �سفري 

اليابان لدى مملكة البحرين هيديكي اإيتو.

املتقدم  بامل�ستوى  خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  واأ�ساد 

فتح  امل�سرتك على  اإطار احلر�س  اليابان يف  مع  الثنائية  للعالقات 

اأن  مو�سًحا  املجالت،  والتن�سيق يف خمتلف  للتعاون  جديدة  اآفاق 

هناك الكثري من الفر�س الواعدة واملتاحة للبلدين ال�سديقني، خا�سة 

اأن مملكة البحرين وجهة مثالية لال�ستثمارات النوعية اجلديدة يف 

اإطار روؤية البحرين القت�سادية 2030.

من جانبه، اأعرب هيديكي اإيتو عن حر�س بالده على تعزيز اأطر 

�ستى  يف  البحرين  مملكة  مع  امل�سرتك  الثنائي  والتن�سيق  التعاون 

وحتقيق  الإقليمي  ال�سالم  دعم  يف  اململكة  بجهود  م�سيًدا  املجالت، 

التقدم والزدهار.

وكيل اخلارجية لل�سوؤون الدولية

 ي�سيد بالعالقات التاريخية مع الهند

اخلارجية  وزارة  وكيل  اجتمع 

لل�سوؤون الدولية ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد 

العام  بالديوان  الثالثاء  اأم�س  خليفة،  اآل 

جمهورية  �سفري  مع  اخلارجية،  لوزارة 

بيو�س  البحرين  مملكة  لدى  الهند 

�سريفا�ستافا،.

الدكتور  اأ�ساد  الجتماع،  وخالل 

خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ 

بالعالقات التاريخية املتميزة التي جتمع 

الهند  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني 

م�سرًيا  كافة،  الأ�سعدة  على  ال�سديقة 

البحرين على الرتقاء  اإىل حر�س مملكة 

بعالقات التعاون الثنائي اإىل اآفاق اأو�سع 

مبا يحقق املنافع امل�سرتكة.

اخلارجية  وزارة  وكيل  قدم  كما 

اإىل  التهنئة  خال�س  الدولية  لل�سوؤون 

يوم  ذكرى  مبنا�سبة  الهندي  ال�سفري 

حلكومة  متمنًيا  لبالده،  اجلمهورية 

دوام  ال�سديق  الهند  جمهورية  و�سعب 

التقدم والزدهار.

من جانبه، ثمن �سفري جمهورية الهند 

امل�سطرد  التقدم  البحرين  مملكة  لدى 

الذي ت�سهده العالقات الوثيقة القائمة بني 

مملكة البحرين وجمهورية الهند، معرًبا 

عن تطلع بالده ل�ستمرار تعزيز عالقات 

يخدم  مبا  امل�سرتك،  والتن�سيق  التعاون 

ال�سديقني،  البلدين  وم�سالح  تطلعات 

متمنًيا ململكة البحرين التقدم والرخاء.

�ساحب  برئا�سة  املدنية  اخلدمة  جمل�س  لقرار  تنفيًذا 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

الزايد رئي�س  اأحمد بن زايد  اأ�سدر  الوزراء،  رئي�س جمل�س 

 )1( رقم  املدنية  اخلدمة  توجيهات  املدنية  اخلدمة  ديوان 

ال�سنوية  الإجازات  فائ�س  ترحيل  ب�ساأن  2021م  ل�سنة 

الكوادر  من  الأمامية  ال�سفوف  يف  العاملني  للموظفني 

ال�سحية ومن يدعمهم من اجلهات امل�ساندة الأخرى.

واأو�سح اأحمد بن زايد الزايد يف التوجيهات ال�سادرة 

اخلدمة  ديوان  تزويد  احلكومية  اجلهات  على  يتعني  باأنه 

الوظيفية  وم�سمياتهم  امل�ستحقني  املوظفني  بقوائم  املدنية 

الذين جتاوز ر�سيد اإجازاتهم ال�سنوية 75 يوًما يف نهاية 

31 دي�سمرب 2020م لدرا�ستها ومطابقتها مع القرار متهيًدا 

لعتماد الرتحيل لل�سنتني التاليتني تنفيًذا للقرار. 

تنظيم خروج  باأن  املدنية  اخلدمة  ديوان  رئي�س  وبني 

الفائ�س  ل�ستنفاد  �سنوية  اإجازات  يف  امل�سمولني  املوظفني 

على  اجلهة  ح�سول  من  اعتباًرا  تبداأ  فرتة  خالل  املرحل 

اعتماد ديوان اخلدمة املدنية حتى موعد اأق�ساه 31 دي�سمرب 

2022م، وعلى نحو يراعي مقت�سيات العمل.
رئي�س ديوان اخلدمة املدنية

تزويد الديوان بقوائمهم لدرا�ستها.. »اخلدمة املدنية«: 

ترحيل فائ�س الإجازات للموظفني العاملني يف ال�سفوف الأمامية
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د�ّسن ا�سرتاتيجية اجلمارك اجلديدة للأعوام 2021 - 2024.. وزير الداخلية: 

البحرين اكت�سبت �سمعة طيبة من خلل تعاملها مع جائحة كورونا

اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل  د�ّشن الفريق 

�ش�ؤون  ا�شرتاتيجية  الداخلية  اآل خليفة وزير 

اجلمارك اجلديدة للأع�ام »2024-2021«، 

�ش�ؤون  نظمته  الذي  الحتفال  خلل  وذلك 

اجلمارك، اأم�س، مبنا�شبة ي�م اجلمارك العاملي 

2021 الذي ياأتي حتت �شعار »اجلمارك تعزز 

�شل�شلة  اأجل  من  واملرونة  والتجديد  التعايف 

الت�ريد امل�شتدامة«.

الداخلية،  وزير  هّناأ  املنا�شبة،  وبهذه 

ال�شيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة رئي�س �ش�ؤون 

وت�ليه  الدولية  بالثقة  ف�زه  على  اجلمارك؛ 

رئا�شة جمل�س منظمة اجلمارك العاملية، وه� 

اإجناز يح�شب له وململكة البحرين، معرًبا عن 

�شكره وتقديره ملا ت�شهده �ش�ؤون اجلمارك من 

تط�ر وعمل جدي، داعًيا اإىل �شرورة تعريف 

املجتمع وت�عيته مبا يتحقق من اإجنازات يف 

هذا املجال.

من  اأ�شا�شي  خط  اجلمارك  اأن  واأو�شح 

اخلط�ط الأمنية الأمامية، ويتمتع منت�شب�ها 

بالكفاءة والأمانة، معرًبا عن تطلعه اإىل تفعيل 

ال�شرتاتيجية اجلديدة والعمل بها يف املرحلة 

القادمة من خلل م�ا�شلة اجلهد امل�شتمر.

اكت�شبت  البحرين  اأن  اإىل  ال�زير  واأ�شار 

جائحة  مع  تعاملها  خلل  من  طيبة  �شمعة 

بقيادة  تطبيقه  مت  الذي  والربنامج  ك�رونا، 

حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

�شم�ه  قيادة  كانت  حيث  ورعاه،  اهلل  حفظه 

لفريق البحرين يف اخلط الأمامي منذ اللحظة 

كفاءة  اأثبتت  الدرا�شات  اأن  م��شحا  الأوىل، 

الروؤية  تنفيذ  على  القائم  والفريق  العمل 

واخلطط التي مت اإقرارها ب�شكل ي�اكب �شرعة 

لكنه  احت�ائه،  من  مكننا  الذي  الأمر  اخلطر، 

عن  معزولني  غري  اإننا  حيث  م�ج�دا،  يبقى 

العامل.

ق�شة جناح متيزت  »هناك  ال�زير:  وقال 

وهذا  اجلائحة،  مع  تعاملها  يف  البحرين  بها 

يعطينا الثقة بالفكر امل�شتنري واخلطط ال�اعية 

ما  حتقيق  ميكننا  باأنه  املخل�س  والت�شميم 

ن�شب� اإليه ونك�ن يف اأعلى املراتب«.

اآل  بن حمد  اأحمد  ال�شيخ  اأ�شاد  من جهته، 

خليفة رئي�س �ش�ؤون اجلمارك بجه�د خمتلف 

ك�رونا،  جائحة  ملكافحة  والقطاعات  اجلهات 

مثمنا  عالية،  ومهنية  احرتايف  وعي  بكل 

املنافذ  منت�شبي  من  الأمامية  ال�شف�ف  دور 

الذي  والتزامهم  ويقظتهم  كافة،  اجلمركية 

�شبيل  يف  الت�شحية  اآيات  اأ�شمى  به  �شرب�ا 

اأمن ال�طن، وتي�شرًيا حلركة ال�شفر والتجارة 

الإيراد  على  وحفاًظا  املنافذ،  عرب  امل�شروعة 

تطلب  الذي  الأمر  العامة،  وامل�شلحة  العام 

ت�فري  نح�  احلثيث  ال�شعي  امل�ش�ؤولني  من 

والتجهيزات  والرعاية  الدعم  متطلبات  كافة 

العمل  �شيا�شات  انتهاج  اإىل  اإ�شافة  املنا�شبة، 

ال�شتثنائية.

اأر�شاه  الذي  النهج  وثمن رئي�س اجلمارك 

وزير الداخلية من حيث ا�شتدامة التطلع نح� 

امل�ارد  ظل  يف  الذات  على  والتف�ق  الأف�شل 

على  التمّيز  حل�شد  �شعيا  املتاحة،  والقدرات 

امل�شت�يات كافة، م��شًحا اأن �ش�ؤون اجلمارك 

جائزة  ح�شد  عنها  نتج  عمل  بيئة  اأ�شبحت 

من  ك�احدة  العملء  مع  التعامل  يف  التميز 

»ت�ا�شل«،  نظام  يف  تفاعلً  اجلهات  اأف�شل 

كذلك ح�ش�ل مركز التخلي�س اجلمركي باإدارة 

الف�شي  الدرع  على  البحرية  املنافذ  جمارك 

اإ�شافة  احلك�مية،  اخلدمية  املراكز  تقييم  يف 

اجل�دة  اإدارة  نظام  �شهادة  على  ح�ش�له  اإىل 

ل�ش�ؤون  التابعة  الإدارات  لكافة   »ISO«

العربي  التميز  جائزة  وح�شد  اجلمارك، 

لأف�شل مبادرة تط�يرية بنظام »اأفق«، كما مت 

اجلمارك  �ش�ؤون  قامت  التي  الإجراءات  ن�شر 

بتطبيقها يف املرحلة الأوىل من اجلائحة على 

اجلمارك  ملنظمة  الر�شمي  اللكرتوين  امل�قع 

العاملية كاأمن�ذج ناجح ودع�ة الدول الأع�شاء 

كافة للقتداء به.

اجلديدة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  وتت�شمن 

ل�ش�ؤون اجلمارك 2021-2024 ثلثة اأهداف 

يف  وتاأتي  وخمرجاتها،  جديدة  ا�شرتاتيجية 

اأعقاب انتهاء اخلطة ال�شرتاتيجية »2017-

من  العديد  وحتقيق   %100 ب�اقع   »2020

املنجزات.

عن  ت��شيحي  فيلم  عر�س  مت  ذلك،  اإىل 

مبا  اجلديدة  اجلمارك  �ش�ؤون  ا�شرتاتيجية 

بالإ�شافة  ومبادرات،  اأهداف  من  تت�شمنه 

وزير  قام  كما  تنفيذها،  مت  التي  امل�شاريع  اإىل 

املتميزين  امل�ظفني  من  عدد  بتكرمي  الداخلية 

ومتمنيا  بجه�دهم،  م�شيدا  اجلمارك،  ب�ش�ؤون 

لهم الت�فيق يف خدمة ال�طن.

للتعاي�س  العاملي  حمد  امللك  مركز  اأعلن 

ال�شلمي عن التحاق 280 طالبا وطالبة بدورات 

كر�شي امللك حمد للح�ار بني الأديان والتعاي�س 

ال�شلمي يف جامعة �شابينزا الإيطالية بالعا�شمة 

روما خلل الف�شل الدرا�شي الأول، حيث لقت 

بني  احل�ار  جمال  يف  املتخ�ش�شة  الدورات 

الع�شرات  اهتمام  ال�شلمي  والتعاي�س  الأديان 

الأديان،  خمتلف  ميثل�ن  الذين  الطلبة  من 

املحا�شرات،  من  �شاعة   42 يف  بانخراطهم 

من  �شاعة  و20  العمل  ور�س  من  �شاعة  و20 

امل�ؤمترات.

األي�شي�  الطالب  تخرج  عن  املركز  واأعلن 

ماي� من كر�شي امللك حمد للح�ار بني الأديان 

بنيله  �شابينزا  بجامعة  ال�شلمي  والتعاي�س 

ل�رقة  وطرحه  بامتياز  البكال�ري��س  درجة 

بحثية حملت عن�ان »الكاثدرائية يف ال�شحراء: 

البحرين  يف  امل�شيحية  عن  خمت�شر  تاريخ 

عبادة جديد«.  دار  اإن�شاء  البدايات وحتى  منذ 

ل�ريت�  دي  اإيلينا  الطالبة  من  كل  ناق�س  كما 

والطالبة مارثا �شكيالدون بر�شالتي ماج�شتري 

القادر:  عبد  اجلزائري  »الأمري  عن�ان  حملتا 

وامل�شيحية«،  الإ�شلم  بني  للأخ�ة  من�ذج 

البحرين  بني  مقارنة  درا�شة  و»البهائية: 

واإيطاليا«.

وبني املركز اأن �شهر فرباير املقبل �شي�شهد 

حمد  امللك  لكر�شي  ال�شت�ي  الربنامج  انطلق 

لعام  ال�شلمي  والتعاي�س  الأديان  بني  للح�ار 

ميثل�ن  وطالبة  طالًبا   25 مب�شاركة   2021

من  مرم�قة،  اأوروبية  وجامعات  دول  عدة 

البحرين،  مملكة  من  اجلامعات  طلبة  بينهم 

والتي �شتعقد حما�شراته افرتا�شيا عرب و�شائل 

الظروف  ظل  يف  )اأونلين(  املرئي  الت�شال 

ال�شتثنائية التي ي�شهدها العامل ب�شبب فريو�س 

ك�رونا )ك�فيد-19(.

ويهدف الربنامج ال�شت�ي اإىل �شقل الطلبة 

باملهارات اللزمة لتمكينهم من ا�شتخدام اأف�شل 

الأ�شاليب التحليلية والأدوات املنهجية لدرا�شة 

طبيعة الروابط القائمة بني خمتلف الأديان من 

حيث التعاي�س ال�شلمي والتلقي بني م�شرتكات 

امل�شاركني  للطلبة  و�شتتاح  واملذاهب.  الأديان 

كذلك الفر�شة لت��شعة مداركهم ح�ل اجل�انب 

للأديان  والجتماعية  والثقافية  التاريخية 

ال�شلم  وبناء  التحاور  منظ�ر  من  ودرا�شتها 

والحرتام  املختلف  الآخر  قب�ل  اأ�شا�س  على 

املتبادل.

ال�شيخ  الدكت�ر  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه 

خالد بن خليفة اآل خليفة رئي�س جمل�س اأمناء 

ال�شلمي  للتعاي�س  العاملي  حمد  امللك  مركز 

بالق�ل: »رغم املتغريات املت�شارعة التي رافقت 

على  ال�شلبية  وتبعاتها  )ك�فيد-19(  جائحة 

كل القطاعات، ي�ا�شل كر�شي امللك حمد للح�ار 

ر�شالته  تاأدية  ال�شلمي  والتعاي�س  الأديان  بني 

الأكادميية  اأن�شطته  النبيلة بحفاظه على زخم 

ت�شخري  خلل  من  م�شتجدات  اأي  مع  والتاأقلم 

عن  التعلم  اأدوات  واأحدث  احلديثة  التقنيات 

وطرح  واملبتعثني  الطلبة  مع  للت�ا�شل  بعد 

ور�س ودورات تفاعلية مبــتكرة لتعزيز قيــم 

والتــعاي�س  الأديان  بني  التحــاور  ومبادئ 

التفكري  يف  والعــتدال  وال��شطية  ال�شلمي 

والتن�ع الثقايف«. 

 ال�شيخ خالد بن خليفة 

التحاق 280 طالًبا بدورات

 كر�سي امللك حمد للحوار بني الأديان

توقيع على اتفاق مع املنظمة الدولية ملكافحة العنف لتطوير برنامج »مًعا«.. �سفرينا بوا�سنطن:

مكافحة التطّرف وتعزيز التعاي�ش ال�سلمي نهج بحريني

�شفري  اآل خليفة  را�شد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  اأكد 

مملكة البحرين لدى ال�ليات املتحدة الأمريكية، 

ال�شلمي،  التعاي�س  وتعزيز  التطّرف  مكافحة  اأن 

�شاحب  ح�شرة  يق�ده  اأ�شيل  بحريني  نهج 

اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البلد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه بدعم ومتابعة من حك�مة 

امللكي  ال�شم�  �شاحب  برئا�شة  البحرين  مملكة 

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

يف  معرًبا  ورعاه،  اهلل  حفظه  ال�زراء،  جمل�س 

ال�قت ذاته عن اعتزازه بال�شري على خطى �شم� 

ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جللة امللك 

اأكد  حيث  الإن�شانية،  والأعمال  ال�شباب  ل�ش�ؤون 

اإطلق  اأجنل��س  ل��س  �شم�ه خلل ح�ش�ره يف 

اإعلن البحرين، يف �شبتمرب 2017م؛ على مبادرة 

والتعاي�س  الأمم  بني  ال�شلم  لتعزيز  امللك  جللة 

متن�عة،  ومعتقدات  خلفيات  من  ال�شع�ب  بني 

على  البحرين  مملكة  تركيز  اإىل  �شم�ه  واإ�شارة 

ُم�اتية  بيئة  خلق  خلل  من  الروؤية  هذه  تعزيز 

لل�شلم.

الت�قيع  اأعقاب  يف  يتحّدث  ال�شفري،  وكان 

الدولية  البحرين واملنظمة  اتفاق بني مملكة  على 

اجله�د  �شمن   DARE والإدمان  العنف  ملكافحة 

العنف  ملكافحة  )مًعا(  برنامج  لتط�ير  املبذولة 

العمل  اإطار  ويف  مناهجه  وحتديث  والدمان 

امل�شرتك، حيث وقع  الدويل  التعاون  تعزيز  على 

الداخلية،  وزير  من  تكليف  على  بناًء  التفاقية 

مملكة  �شفري  خليفة  اآل  را�شد  بن  عبداهلل  ال�شيخ 

الأمريكية، ع�ش�  املتحدة  ال�ليات  البحرين لدى 

العنف  ملكافحة  الدولية  املنظمة  اإدارة  جمل�س 

والإدمان DARE، وعن املنظمة فرانك باغريو�س 

الرئي�س التنفيذي، وتتعلق بتطبيق املنهج اجلديد، 

التعاي�س  عن  ومهارات  معل�مات  يت�شمن  الذي 

ال�شلمي ومكافحة التطرف، ويق�م بتطبيقه منفذو 

برنامج )مًعا( يف مدار�س مملكة البحرين.

واأو�شح ال�شفري اأن البحرين كّر�شت جه�دها 

منذ فرتة ط�يلة للعمل على تعزيز هذا الت�جه، 

ملا لديها من ر�شيد كبري وتاريخ ط�يل يف تعزيز 

ال�شلم والزدهار من خلل الت�شامح والتعاي�س، 

ات�شاًقا مع مق�لة جللة امللك »�شنعمل دائًما على 

ق�لً  والتعاي�س  والت�شامح  العتدال  قيم  تعزيز 

وفعلً يف م�اجهة التطرف والتع�شب«.

واأ�شاف اأن امل�اجهة املبا�شرة للتطّرف وعدم 

الأ�شا�شي  الهدف  تعترب  عليه  والق�شاء  الت�شامح 

للربنامج ال�طني »مًعا«، والذي اأطلقه الفريق اأول 

ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية 

عام 2011 من منطلق العتماد على نهج الت�عية 

على  ودللة  والإدمان  العنف  ملكافحة  والتثقيف 

املجتمعية  ال�شراكة  تعزيز  يف  ال�شرطة  دور 

من  الربنامج  حّققه  ما  مثمًنا  املجتمع،  وخدمة 

العام  هذا  فيه  يحتفل  الذي  ال�قت  يف  جناحات 

مبرور 10 �شن�ات على انطلقته.

ت�طيد  يف  ي�شهم  الربنامج  اأن  اإىل  واأ�شار 

العلقة بني ال�شرطة واملجتمع، ويعرب عن حر�س 

من  جزًءا  ال�شرطة  تك�ن  اأن  على  الداخلية  وزير 

املجتمع، ولي�س مبعزل عنه.

ال�ليات  لدى  البحرين  مملكة  �شفري  وعرّب 

التي  الع�شر  ال�شن�ات  باأن  فخره  عن  املتحدة 

العلقة  عّززت  »مًعا«،  برنامج  تطبيق  فيها  مت 

وغر�شت  القان�ن،  اإنفاذ  وجهات  ال�شباب  بني 

اإىل  اللج�ء  على  تركز  التي  ال�طنية  اله�ية  قيم 

العنف،  عن  ع��شا  الق�شايا  حل  يف  الت�شامح 

م��شًحا اأهمية مراجعة عملنا وحت�شينه وتقييمه 

و�شنق�م بتحليل وتقييم التاأثريات من اأجل �شقل 

املناهج وتطبيق اأف�شل املمار�شات.

علقة  على  ت�ؤكد  البحرين  اأن  واأ�شاف 

الحرتام املتبادل مع م�ؤ�ش�شة DARE، ف�شلً عن 

يتعلق  فيما  الدولية،  ال�شاحة  على  دورها  حتمل 

الدور  واأن  اجلدية،  من  قدر  باأكرب  بالربنامج، 

الذي تق�م به البحرين يجعلها رائدة يف مكافحة 

التطرف.

اأن ت�قيع التفاقية لي�س جمّرد  ال�شفري  واأكد 

اإجراء �شكلي اأو احتفايل، بل علمة فارقة، وتاأكيد 

جتمع  التي  الق�ية  الثنائية  العلقة  على  اآخر 

خلل  من  املتحدة  وال�ليات  البحرين  مملكة 

حت�شني عق�ل ال�شباب وتعزيز �شلم امل�شتقبل.

برنامج  اأخ�شائي�  قام  مت�شل،  �شياق  يف 

مع  ومتا�شًيا  والإدمان  العنف  ملكافحة  »مًعا« 

والتطرف  الإرهاب  مكافحة  يف  الدولية  اجله�د 

باإعداد درو�س جديدة  ال�شلمي  التعاي�س  وتعزيز 

الجتماعي  ال�شلم  مفاهيم  تعزيز  اإىل  تهدف 

والتعاي�س وتقّبل الآخر مبختلف الأطياف وتعزز 

مبختلف  التطرف  ع�اقب  من  ال�قاية  اآليات 

وتزويدهم  الن�سء  متكني  اإىل  بالإ�شافة  اأن�اعه. 

اجلميع  �شلمة  حتفظ  التي  واملق�مات  باملهارات 

من التطرف وتبعاته ال�شلبية يف جميع املجالت، 

كما  والقت�شادية.  والمنية  الجتماعية  ومنها 

املخت�شني يف جامعة  الت�ا�شل والتن�شيق مع  مت 

ن�رث كارولينا غرينزب�رو الأمريكية ب�شاأن تط�ر 

اآليات لقيا�س مدى تاأثري الدرو�س  املنهج وو�شع 

على  فاعليته  مدى  وقيا�س  الطلبة  على  اجلديدة 

املنهج  اعتماد  يتم  اأن  املقرر  من  حيث  الن�سء، 

اجلديد من قبل اجلامعة واملنظمة الدولية ملكافحة 

العنف والإدمان.

ومن امل�ؤمل اأن ت�شهم هذه التفاقية يف تعزيز 

الدولية  املنظمة  خربات  من  ال�شتفادة  اآليات 

باملناهج  املتعلقة  املجالت  من  العديــد  لتط�ير 

اأداء  وتط�ير  احلديثة  التدريبيــة  والربامج 

عنا�شر ال�شرطة املنفذة للربنامج وتعميمها على 

باقي الدول الأع�شاء يف املنظمة الدولية ملكافحة 

العنف والإدمان.



05حمليات www.alayam.com

الأربعاء 14 جمادى الآخرة  1442 ـ العدد 11617 

Wednesday 27th  January 2021 - No. 11617

ال�شالح ي�شيد بامللتقى احلواري 

ال�شنوي »امللك.. القائد.. الإن�شان«

جمل�س  رئي�س  ال�صالح،  �صالح  بن  علي  ا�صتقبل 

ال�صورى يف مكتبه �صباح اأم�س، النائب اإبراهيم النفيعي.

والهتمام  باحلر�س  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  واأ�صاد 

امل�صرية  اإبراز  ب�صاأن  النواب  جمل�س  اأع�صاء  يوليه  الذي 

الثوابت  على  والتاأكيد  البحرين،  مملكة  يف  الدميقراطية 

الوطنية التي اأر�صى دعائمها جاللة امللك املفدى حفظه اهلل 

ورعاه من خالل م�صروعه الإ�صالحي الكبري.

والفعاليات  بالأن�صطة  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  ونوه 

يف  ا  وخ�صو�صً النواب،  جمل�س  اأع�صاء  يقيمها  التي 

والولء  النتماء  على  للتاأكيد  وذلك  الوطنية،  املنا�صبات 

ململكة البحرين وقيادتها احلكيمة، م�صيًدا بالندوات الثقافية 

ومن  النفيعي،  جمل�س  يقيمها  التي  احلوارية  وامللتقيات 

بينها امللتقي احلواري ال�صنوي »امللك.. القائد.. الإن�صان«، 

املا�صي،  دي�صمرب  التوايل يف  الثالث على  للعام  اأقيم  الذي 

يف  الرا�صخة  الإن�صانية  واملبادئ  القيم  اإبراز  يف  واأ�صهم 

مملكة البحرين، والتي تتج�صد يف جاللة امللك املفدى رعاه 

اهلل، ومبادراته العديدة لن�صر ال�صالم والت�صامح والتعاي�س 

بني دول و�صعوب العامل.

بخال�س  النفيعي  اإبراهيم  النائب  تقدم  جانبه،  من 

من  يوليه  ملا  ال�صورى،  جمل�س  لرئي�س  والتقدير  ال�صكر 

الثقافية  والربامج  الوطنية،  للفعاليات  ورعاية  اهتمام 

الهادفة، معرًبا عن الفخر والعتزاز برعاية رئي�س جمل�س 

النفيعي  جمل�س  ينظمه  الذي  ال�صنوي  للملتقى  ال�صورى 

الوطنية  بالأعياد  البحرين  مملكة  احتفالت  مع  تزامًنا 

املجيدة؛ لإبراز اجلهود الإن�صانية جلاللة امللك املفدى، وما 

بف�صل  كافة  املجالت  يف  وجناحات  اإجنازات  من  يتحقق 

القيادة احلكيمة جلاللة امللك املفدى.

غرفة التجارة الأمريكية يف البحرين تهنئ امللك بو�شام ال�شتحقاق.. الزعبي: 

فر�ص جديدة لإقامة م�شاريع و�شراكات جديدة مع اأمريكا

كالً  املتحدة  الوليات  �صّنفت  يناير 2021  وبتاريخ 16 

من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة »�صريكني 

اأمنّيني رئي�صني«، والذي يجعلهما يف مكانة فريدة؛ وذلك تقديًرا 

يف  الريادية  وجهودهم  ال�صجاعة  واأبوظبي  املنامة  خلطوات 

جمال اإقامة عالقات دبلوما�صية وجتارية مع دولة اإ�صرائيل.

بني  تفاهم  مذكرة  اإبرام  مت   2021 يناير   12 وبتاريخ 

وزير التجارة الأمريكي ال�صابق ويلرب رو�س ووزير ال�صناعة 

منطقة  لإن�صاء  الزياين  زايد  البحريني  وال�صياحة  والتجارة 

جتارة اأمريكية يف مملكة البحرين.

الأمريكية  التجارة  الزعبي رئي�س غرفة  وقال قي�س حامت 

يف البحرين: »بف�صل القيادة الر�صيدة وال�صجاعة جلاللة امللك 

املفدى، حفظه اهلل ورعاه، فاإن مملكة البحرين على موعد مع 

اأوا�صر  بتقوية  امل�صتمر  التزامها  ال�صتفادة ب�صورة كبرية من 

المريكية.  املتحدة  الوليات  القت�صادي والأمني مع  التعاون 

و�صريتكز اإن�صاء منطقة التجارة الأمريكية على جناح اتفاقية 

وتو�صعة  املتحدة،  والوليات  اململكة  بني  احلرة  التجارة 

اللوج�صتية  واخلدمات  والت�صنيع  التجارة  فر�س  قاعدة 

اخلليجية  ال�صوق  اىل  للو�صول  المريكية  لل�صركات  والنقل 

وذلك  اأمريكي،  دولر  تريليون   1.4 تتجاوز يف حجمها  التي 

للمملكة وبنيتها  ال�صرتاتيجي  املوقع  ال�صتفادة من  من خالل 

التحتية املتطورة ومناخ ا�صتثمارها ال�صديق لروؤو�س الأموال 

الأجنبية والقوى العاملة التناف�صية«. 

يف  الأمريكية  التجارة  غرفة  »اإن  الزعبي:  واأ�صاف 

والوليات  اململكة  بني  التطورات  بهذه  م�صرورة  البحرين 

الأعمال  ورجال  ال�صركات  جميع  لدعم  قدًما  وتتطلع  املتحدة، 

لال�صتفادة من الفر�س املتاحة لزيادة التبادل التجاري وحجم 

التجارة  منطقة  خالل  من  القت�صاد  وتدعيم  ال�صتثمارات، 

الأمريكية يف البحرين«. 

زيادة  يف  اجلديدة  الأمريكية  التجارة  منطقة  و�صت�صهم 

الوعي والهتمام بال�صركات الأمريكية من اأجل تو�صعة اأعمالهم 

اأبرز  وتوفر  حولها.  وما  العربي  اخلليج  منطقة  ا�صواق  يف 

املنافذ، كمطار البحرين الدويل اجلديد وميناء خليفة بن �صلمان 

�صهالً  ال�صعودية، مدخالً  العربية  اململكة  امللك فهد مع  وج�صر 

املنطقة  وت�صكل  مت�صارعة.  ب�صورة  املتنامية  الأ�صواق  لهذه 

اجلديدة فر�صة كبرية للخدمات والعالمات التجارية الأمريكية 

التي تبحث عن تنمية تواجدها الإقليمي من اأجل اإقامة م�صاريع 

�صال�صل  وتطوير  التجارية  املنطقة  يف  ولوج�صتية  �صناعية 

التوريد لالأ�صواق امل�صتهدفة. 

منطقة  »متلك  بالقول:  الزعبي  اأو�صح  ال�صياق،  هذا  ويف 

التجارة الأمريكية اجلديدة الكثري من الإمكانات لت�صبح نقطة 

خرباتهم  وا�صتقطاب  النفطية  الأمريكية  لل�صركات  انطالق 

وغري  مبتكرة  بطرق  والغاز  النفط  ا�صتخراج  يف  املرتاكمة 

املنطقة  وباإمكان  ككل.  املنطقة  وخدمة  اململكة  اىل  تقليدية 

وتي�صري  لتطوير  والنقل  التوزيع  مراكز  احت�صان  التجارية 

والتي  املتعددة،  القت�صادية  القطاعات  بني  الت�صبيك  طرق 

ت�صمل الأدوية التي ل حتتاج و�صفة طبية واملنتجات ال�صحية 

وامل�صتح�صرات ال�صيدلنية املعروفة يف الوليات املتحدة. كما 

باإمكان قطاعات التكنولوجيا املالية وال�صحة والطاقة والزراعة 

والأمن ال�صيرباين ال�صتفادة من البيئة ال�صديقة لال�صتثمارات 

يف اململكة للتعامل مع مزودي اخلدمات والت�صنيع والتوزيع«.

واختتم الزعبي ت�صريحه بالقول: »�صتخلق هذه التطورات 

ا لأع�صاء غرفة التجارة الأمريكية يف البحرين  اجلديدة فر�صً

والأمريكيني،  البحرينيني  وامل�صتثمرين  العمال  رجال  لت�صمل 

لإقامة م�صاريع و�صراكات جديدة من اأجل تعزيز قاعدة اعمالهم 

للتعاون  نتطلع  اأعمال جديدة. ونحن  فر�س  نحو  والنطالق 

مع وم�صاركة غرفة جتارة البحرين لرفع عجلة هذه الفر�س«. 

العالقات  تقوية  يف  اجلديدة  التجارية  املنطقة  و�صت�صهم 

�صهدت  والتي  الطرفني،  بني  املتنامية  والأمنية  القت�صادية 

ا�صتفادت  التي  التجارة احلرة  اتفاقية  قفزة نوعية مع توقيع 

منها العديد من ال�صركات البحرينية والأمريكية، فمنذ دخولها 

حيز التنفيذ يف العام 2006 ت�صاعف حجم التبادل التجاري 

لل�صلع واخلدمات بن�صبة تفوق 300% من 782 مليون دولر 

يف العام 2005 لت�صل اىل 4 مليارات دولر يف العام 2019. 

الطائرات  البحرين  ململكة  الأمريكية  ال�صادرات  اأبرز  وت�صمل 

واملعدات الثقيلة واملركبات. فيما تت�صمن الواردات الأمريكية 

البال�صتيكية.  واملواد  والأقم�صة  والنفط  الأملنيوم  اململكة  من 

ويف العام 2019، �صكلت الوليات املتحدة ما ن�صبته %12.4 

من ال�صادرات غري النفطية للمملكة. 

وت�صم قائمة اأع�صاء الغرفة الأمريكية يف البحرين �صركات 

ورواد  ومتو�صطة  �صغرية  وموؤ�ص�صات   )500  Fortune(

اأعمال ميثلون جميع القطاعات.

وتقــوم غرفة التجارة الأمريكية بدعم جمتمع الأعمال من 

املعلومات  وم�صاركة  الحرتايف  للت�صبيك  من�صة  توفري  خالل 

واخلدمات ال�صت�صارية، وغريها من خدمات متخ�ص�صة.

البلدية ال�شمالية: اإزالة

 80 �شحنة من خملفات البناء

املخلفات  اإزالة  بعمليات  ال�صمالية  البلدية  ا�صتمرت 

قامت  حيث  بناء(،  خملفات  بال  )ال�صمالية  حملة  �صمن 

باإزالة 80 �صحنة من خملفات البناء والأنقا�س من منطقة 

الهملة.

النفايات  رمي  يف  ت�صبب  حمالً   14 خمالفة  ومتت 

والذي   2019 لعام   )10( رقم  النظافة  قانون  ح�صب 

املخلفات  برمي  يقوم  الذي  فيها  يعاقب  ا  ن�صً يت�صمن 

ع�صوائًيا يف امل�صاحات العامة والأحياء ال�صكنية بغرامة 

ت�صل اإىل 300 دينار.

وبّينت البلدية اأن خملفات الردم الع�صوائي ميثل اأحد 

اأكرب التحديات البلدية، اإذ تعد ظاهرة التخلّ�س الع�صوائي 

وترية  بت�صارع  ومرتبًطا  متكرًرا  هاج�ًصا  البناء  ملخلفات 

وم�صاحتها  ال�صمالية  املحافظة  يف  العمرانية  التنمية 

ال�صا�صعة.

مدير �شركة �شفريات ي�شتويل 

على اأر�ص بقيمة 130 األف دينار

حمرر ال�صوؤون املحلية:

رف�صت غرفة امل�صورة مبحكمة التمييز الطعن الذي تقّدم به مدير �صابق ل�صركة �صفر و�صياحة 

قام با�صتغالل وظيفته و�صفته بتحويل اأر�س خا�صة بال�صركة با�صمه، اإذ ق�صت حمكمة ال�صتئناف 

العليا املدنية ببطالن ت�صجيل عقار التداعي.

وتعود تفا�صيل الق�صية اإىل اأن ال�صركة املدعية هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة، واملدعى 

عليه الأول مدير مفو�س بالتوقيع عنها و�صريك فيها، اإذ اتفقت ال�صركة مع مالك العقار على �صرائه 

وحتويله كمقر م�صتقبلي لها و�صددت كامل قيمة العقار البالغ 130 األف دينار، وا�صتغل املدعى 

عليه كونه مديًرا لل�صركة وقام بت�صجيل العقار با�صمه.

العقار  ت�صجيل  قد ق�صى ببطالن  فيه  املطعون  اإن احلكم  املحكمة يف حيثيات احلكم  وقالت 

باإعادة  العقاري(  )الت�صجيل  الثاين  �صده  املطعون  واإلزام  )املدير(،  الطاعن  با�صم  التداعي  حمل 

ت�صجيله با�صم املطعون �صده الأول )ال�صركة(، و�صيد ق�صاءه على ما خل�س اإليه من اأن الأخرية 

اتفقت على �صراء العقار حمل التداعي ليكون مقًرا لها، وقامت ب�صداد كامل الثمن مبوجب �صيكني 

من ح�صابها ولي�س من املال اخلا�س للطاعن اأو من اأرباحه، اإل اأن الطاعن ا�صتغل �صفته كمدير 

ي�صتدعي  ما  الوظيفية،  ب�صفته  ولي�س  با�صمه  وت�صجيله  العقار  بيع  عقد  على  للتوقيع  لل�صركة 

بطالن هذا الت�صجيل واإعادة ت�صجيل العقار با�صم ال�صركة.

وعّولت املحكمة يف حكمها على تقرير اخلبري املنتدب يف ال�صتئناف، والذي اطماأنت اإىل كفاية 

الأبحاث و�صالمة الأ�ص�س والأدلة التي قام عليها، والتزمت فيه املحكمة باحلكم الناق�س.

درا�شة: اأطباء ال�شحة الأولية

 ميار�شون ظاهرة الو�شم �شد مر�شى الإيدز

دورية  ن�صرتها  علمية  درا�صة  قالت 

بالرغم  اإنه  البحرينية  الأطباء  جمعية 

فريو�س  مر�س  �صيوع  حمدودية  من 

اإل  البحرين،  يف  الب�صرية  املناعة  نق�س 

بني  موجودة  والتمييز  الو�صم  ظاهرة  اأن 

اأطباء ال�صحة الأولية، ما قد ي�صكل حاجًزا 

الرعاية  على  للح�صول  املر�س  مل�صابي 

ال�صحية املالئمة.

نق�س  اأن  اإىل  الدرا�صة  وخل�صت 

املر�س  بهذا  التدريب واملعلومات اخلا�صة 

الو�صم  ظاهرة  يف  ال�صبب  هو  يكون  قد 

وقّدمت  الأطباء،  بني  املوجودة  والتمييز 

الدرا�صة اقرتاًحا بتكثيف الربامج التدريبية 

درا�صات  وعمل  الأولية،  ال�صحة  لأطباء 

بحثية مماثلة لتقييم �صلوك اأطباء ال�صحة 

الثانوية.

البحرينية  الأطباء  جمعية  واأ�صدرت 

العدد اجلديد من جملتها العلمية املحكمة، 

بحثية،  اأوراق   10 على  العدد  واحتوى 

�صملت 5 اأبحاث يف عدة جمالت طبية و5 

تقارير حلالت نادرة مت عالجها يف مملكة 

البحرين.

حلالت  تقارير  خم�صة  العدد  وت�صمن 

لك�صر  تخدير  عملية  �صمنها  من  نادرة، 

وتقرير  العظمي،  حتت  الكاحل  مف�صل  يف 

عن حالة انتكا�س اعتالل الأوعية الدموية 

احلماقي  النطاقي  الفريو�س  عن  الناجتة 

وتقرير  اجليدة،  املناعة  ذوي  البالغني  يف 

حامل  حياة  يهدد  خمطط  غري  حمل  عن 

النتيابية،  الليلية  بالهيموغلوبيا  م�صابة 

العدد بعر�س حالتني نادرتني يف  واختتم 

طب الأ�صنان؛ الأوىل ت�صرح عالج نخر يف 

ع�صل �صر�س طاحن غري مكتمل النمو عن 

والثاين  الع�صب،  اأوعية  بناء  اإعادة  طريق 

طبقة  مبتالزمة  بحريني  طفل  عن  تقرير 

املينا واجلهاز الكلوي.

د. رنا الغتم

التجارة  غرفة  رفعت 

A m (الأمريكية يف البحرين 

اأ�سمى   )Cham Bahrain
اىل  والتربيكات  التهنئة  اآيات 

اجلاللة  مقام ح�سرة �ساحب 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 

واىل مملكة البحرين، مبنا�سبة 

التطورات الخرية التي جت�ّسد 

التاريخية  الروابط  عمق  مدى 

القت�سادية  والعالقات 

الوليات  بني  املتينة  والأمنية 

ومملكة  الأمريكية  املتحدة 

البحرين.
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ترامب  دونالد  الرئي�س  منح 

املتحدة  الوليات  رئي�س 

امللك  جاللة  وليته  املنتهية 

ال�ستحقاق  و�سام  املفدى 

برتبة قائد اأعلى؛ وذلك تقديًرا 

وم�ساعيه  امل�ستنرية  لقيادته 

ال�سالم  لتحقيق  احلثيثة 

بني  التعاون  عرى  وتوطيد 

والوليات  البحرين  مملكة 

املتحدة على م�ستوى املنطقة.

يف كلمته اأمام املوؤمتر ال�شنوي ملعهد درا�شات الأمن القومي الإ�شرائيلي.. وزير اخلارجية:

التوقيع على اإعالن مبادئ اإبراهيم يج�ّشد روؤية امللك لتعزيز ال�شالم يف املنطقة

وزير  الزياين،  عبداللطيف  د.  اأكد 

البحرين  مملكة  توقيع  اأن  اخلارجية، 

جت�صيد  هو  اإبراهيم،  مبادئ  اإعالن  على 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  لروؤية 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة،  اآل  عي�صى 

اأهمية  على  توؤكد  التي  ورعاه،  اهلل  حفظه 

ملزيد  كم�صار  وال�صتقرار  ال�صالم  تعزيز 

ال�صرق  منطقة  يف  والتنمية  الزدهار  من 

لثقافة  وانعكا�س  ككل،  والعامل  الأو�صط 

من  املمتدة  العريقة  البحريني  املجتمع 

النفتاح والت�صامح والتعاي�س، النابعة من 

قيمه واإميانه بال�صالم والتاآخي بني �صعوب 

والتفاهم  باحلوار  اخلالفات  وحل  العامل 

والحرتام املتبادل.

وزير  األقاها  التي  الكلمة  ذلك يف  جاء 

الذي  ال�صنوي  املوؤمتر  يف  اخلارجية 

يف  القومي  الأمن  درا�صات  معهد  نظمه 

الإلكرتوين  الت�صال  عرب  ا�صرائيل،  دولة 

حممد  اأنور  الدكتور  مب�صاركة  املرئي، 

اخلارجية  لل�صوؤون  الدولة  وزير  قرقا�س، 

وغابي  املتحدة،  العربية  المارات  بدولة 

اأ�صكنازي، وزير خارجية دولة اإ�صرائيل.

مملكة  اإن  اخلارجية  وزير  وقال   

النهج  بهذا  على مت�صكها  برهنت  البحرين 

خطوات  من  اتخذته  ما  خالل  من  احلكيم 

املثال:  �صبيل  مهمة وملمو�صة، ومنها على 

الت�صامح  ب�صاأن  البحرين  مملكة  اإعالن 

وا�صت�صافة   ،2017 عام  ال�صادر  الديني 

ور�صة عمل )ال�صالم من اأجل الزدهار( يف 

عام 2019، والتوقيع على مذكرة التفاهم 

حمد  امللك  مركز  بني  املا�صي  العام  يف 

العاملي للتعاي�س ال�صلمي ومكتب املبعوث 

اخلا�س بوزارة اخلارجية الأمريكية لر�صد 

ومكافحة معاداة ال�صامية. 

الأمور توؤكد نهج  اإن كل هذه  واأ�صاف 

دولة  جانب  اإىل  ورغبتها  البحرين  مملكة 

اإ�صرائيل  ودولة  املتحدة  العربية  الإمارات 

الفر�س  من  ال�صتفادة  نحو  امل�صي  يف 

يف  ال�صالم  اإحالل  جهود  لرت�صيخ  املتاحة 

اإقامة  اأن  اخلارجية  وزير  واأكد  املنطقة.  

البحرين  مملكة  بني  دبلوما�صية  عالقات 

العربية املتحدة مع دولة  ودولة المارات 

وا�صع  تعاون  اإن�صاء  �صاأنه  من  ا�صرائيل 

للدول  ملمو�صة  فوائد  يحقق  وعميق 

الثالث، وت�صجيع اجلميع على امل�صاركة يف 

جهود حتقيق الأمن وال�صتقرار والزدهار 

من  العديد  تنفيذ  اأن  واأ�صاف  للمنطقة.  

اأمر  املوقعة  التفاهم  ومذكرات  التفاقيات 

من  �صبكة  ببدء  تفاوؤله  عن  معرًبا  مهم، 

يف  تدريجًيا  تنت�صر  احلقيقي  التعاون 

يحقق  مما  الأو�صط،  ال�صرق  اأنحاء  جميع 

ال�صالم احلقيقي والدائم والأمن والزدهار 

ل�صعوب املنطقة.

 واأعرب الدكتور عبداللطيف بن را�صد 

الزخم  هذا  ُيرتجم  باأن  اأمله  عن  الزياين 

ال�صراع  حل  نحو  متجّدد  تقدم  اإىل  ا  اأي�صً

حل  اأ�صا�س  على  الإ�صرائيلي  الفل�صطيني 

لإحالل  مهًما  اأ�صا�ًصا  باعتباره  الدولتني، 

�صالم عادل ودائم يف املنطقة، بالإ�صافة اإىل 

بناء الثقة الإقليمية.

�صيكون  الأو�صط  ال�صرق  اإن  وقال   

رئي�صية  منطقة  املنظور  امل�صتقبل  يف 

الوليات  و�صتوا�صل  دويل،  اهتمام  ذات 

على  للحفاظ  مهم  دور  لعب  املتحدة 

اقتناعه  عن  معرًبا  وا�صتقرارها،  اأمنها 

الأمريكية  با�صتمرار دعم الوليات املتحدة 

يف  وال�صالم  ال�صتقرار  نحو  التوجه  لهذا 

اأف�صل  عالقات  اآفاق  اأن  باعتبار  املنطقة، 

من  �صك  بال  هي  الأو�صط  ال�صرق  دول  بني 

اأولويات الإدارة الأمريكية. 

الإدارة  ت�صاور  اأهمية  على  واأكد   

دول  حكومات  مع  اجلديدة  الأمريكية 

التي  والتحديات  الق�صايا  حول  املنطقة 

النووي  امللف  فيها  مبا  املنطقة،  تواجه 

الداخلية  ال�صوؤون  يف  وتدخالتها  الإيراين 

هذه  معاجلة  ميكن  حتى  املنطقة،  لدول 

تلبي  بطريقة  امللحة  والتحديات  الق�صايا 

بالكامل الهتمامات امل�صروعة لدول املنطقة 

من اأجل حتقيق الأمن وال�صتقرار الدائمني 

يف ال�صرق الأو�صط للجميع.
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3 اآلف طلب اإ�سكاين �سنوًيا و6 اآلف ا�ستفادوا من »مزايا«.. وزير الإ�سكان:

تقلي�ص الطلبات وفق الإمكانات وزيادة احللول التمويلية امل�ستقبلية 

ترد  التي  الطلبات  اأن  الإ�سكان  وزير  اأكد 

طلب  اآلف  الـ3  تتجاوز  �سنوًيا  للوزارة 

اإ�سكاين، و6 اآلف مواطن ا�ستفادوا من برنامج 

مزايا، منوًها باإيقاف عالوة ال�سكن عن 3 اآلف 

مواطن.

تقلي�ص  على  تعمل  الوزارة  اأن  اإىل  واأ�سار 

والربامج  املتاحة  الإمكانات  وفق  الطلبات 

الكفيلة بت�سريع ح�سول املواطن على اخلدمة 

الوزارة  ال�سكنية، مو�سًحا 5 م�سارات تتبعها 

بناء  اأولها  الكثرية؛  الطلبات  هذه  لتقلي�ص 

الوحدات  بناء  وموا�سلة  ال�سكنية،  ال�سقق 

ال�سكنية )الفلل(،

توزيع  واأخرًيا  مزايا،  برنامج  جانب  اإىل 

خمزون الق�سائم ال�سكنية على املواطنني.

وبني باأن الوزارة تعمل على زيادة احللول 

الإ�سكان  بنك  خالل  من  امل�ستقبلية  التمويلية 

املواطن  حل�سول  وذلك  الوزارة،  وميزانية 

على اخلدمة ب�سهولة ومرونة واختيار املنتج 

اأن الوزارة  واملنطقة ح�سب ظروفه. ولفت اإىل 

وعلى مدى 45 عاًما ا�ستطاعت اإن�ساء 8 مدن 

الإن�ساء(،  )قيد  �سرتة  �سرق  مدينة  اآخرها 

وذلك بف�سل الرعاية الكرمية التي حتظى بها 

الوزارة من لدن جاللة امللك وويل العهد رئي�ص 

الوزراء.

كبري  التحدي  اأن  اأكد  مت�سل  �سياق  ويف 

ال�سنوية،  الطلبات  لكرثة  نظًرا  الوزارة  اأمام 

املواطن  اأن  اأعينها  ن�سب  ت�سع  الوزارة  اإن  اإذ 

الجتاه  هذا  وفق  يتم  والعمل  حق  �ساحب 

على  الوزارة  عمل  موؤكًدا  املواطن،  ول�سالح 

»خدمة  مبادرة  ومنها  جديدة  مبادرات  اإطالق 

فور  قريب  وقت  يف  �ستد�سن  التي  فورية« 

رغبة  على  نزولً  ت�سميمها  اعتمادها حيث مت 

من  كثري  بعالج  كفيلة  و�ستكون  املواطن 

الطلبات ولي�ص كل الطلبات.

املالكي: ال�سركات اأمام حتّد كبري

مترير التعديالت اجلديدة لقانون الإفال�ص

اأم�ص  جل�سته  يف  النواب  جمل�ص  وافق 

يهدف  »الإفال�ص«  عن  جديد  ت�سريع  على 

والقت�سادية  املالية  الأو�ساع  توفيق  اإىل 

لال�ستثمارات وال�سركات يف ظل اآثار الأزمة 

العاملية جلائحة فريو�ص كورونا، من خالل 

اأحكام اإعادة التنظيم.

التوازن  حتقيق  اإىل  القانون  وي�سعى 

املدى  على  الديون  حت�سيل  مزايا  بني 

الدائنني  ل�سالح  عادة  يكون  والذي  القريب 

تعامل  ا�ستمرار  على  الت�سجيع  وبني  فيها، 

املن�ساآت  مع  املالية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 

املتعرثة.

جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  واأكد 

ي�سكل  القانون  هذا  اأن  زايد  علي  النواب 

منظومة ت�سريعية متكاملة �سيعمل على كل 

الدعم لل�سركات واملوؤ�س�سات املتعرثة نتيجة 

من  باأن  منوها  ال�سلبية،  اجلائحة  تداعيات 

وتدفق  الئتماين  الت�سنيف  حت�سني  �ساأنه 

ال�سيولة وحفظ حقوق الدائن واملدين.

واأ�سار اإىل اأن هذه املنظومة الت�سريعية 

القت�سادي  الزدهار  اإىل  �ستوؤول  املتكاملة 

يف  الثقة  تعزيز  جانب  اإىل  والجتماعي 

ال�ستثمار  اأموال  وتدفق  القت�سادي  النظام 

احلياة  على  بالنفع  �سيعود  مما  للمملكة 

القت�سادية للمواطن بالدرجة الأوىل.

باأن  املالكي  با�سم   النائب  وقال 

كبري  حتٍد  اأمام  وال�سركات  املوؤ�س�سات 

الأمر  كورونا،  جلائحة  نتيجة  بالإفال�ص 

الذي ي�ستوجب وجود قانون يراعي جميع 

تلك  ويحمي  ومدين  دائن  من  الأطراف 

احل�سول  خالل  من  الإقفال  من  ال�سركات 

كما  للمتابعة،  الالزمة  املالية  ال�سيولة  على 

يف املقابل يحمي اجلهات التمويلية، اإ�سافة 

اإىل اأن القانون �سيحفظ تعوي�ص خ�سائر تلك 

اأعمالهم  متابعه  املهددة من خالل  ال�سركات 

م�سالح  من  اأكرث  �سيحفظ  اأي�سا  وبالتايل 

ا�ستقرار  على  و�سيعمل  العمل،  اأ�سحاب 

الكثري من الأ�سر البحرينية.

اأكدت النائب �سو�سن كمال قائلة:  بينما 

اأي  يف  وارًدا  الإفال�ص  احتمال  دام  »ما 

اأموال  تخ�سع  اأن  بد  ل  ا�ستثماري،  م�سروع 

املدين لإجراءات معينة من اأجل حفظ حقوق 

احلالت  تلك  يف  يجري  حيث  الدائنني، 

نحن  الق�سائي،  النظام  ملزايا  الحتكام 

اإجراءات عدلية متقنة، يقطعها  نتحدث عن 

تو�سل  تي�سري  اإىل  تهدف  املحكمة،  قول 

التعوي�ص  على  دائنيه  مع  اتفاق  اإىل  املدين 

بالطريقة املتاحة واملمكنة، واإبعاد اخلالفات 

ينتج  وقد  املالية،  املبالغ  على  املحتملة 

اأو  املدين،  اأعمال  ا�ستمرار  التفاق  هذا  عن 

الوفاء  على  القدرة  وكذلك  متاًما،  ت�سفيتها 

باملطالبات اأو عدمها«.

وزير الإ�سكان

ال�سجن 10 �سنوات ملن ي�سّغل طائرة »بدون طّيار« دون ترخي�ص
اأقّر جمل�ص النواب يف جل�سته اأم�ص تعديالت على قانون الطريان 

املدين، ت�سّمنت اإ�سافة جرائم جديدة يعاقب عليها القانون.

وت�سهيالت  من�ساآت  ت�سوير  هي:  اإ�سافتها  مّتت  التي  واجلرائم 

ت�سغيل  اأو  املدين،  الطريان  �سوؤون  من  ت�سريح  دون  املدين  الطريان 

�سوؤون  قبل  من  ترخي�ص  اأو  ت�سريح  دون  من  طيار  دون  طائرات 

الطريان املدين«.

�سنوات ول  تقل عن 5  ل  ملّدة  بال�سجن  يعاقب  القانون،  وبح�سب 

ت�سمينها يف  مّت  التي  اجلرائم  بتلك  قام  من  كل  �سنوات  تزيد عن 10 

القانون، كما ت�سل العقوبة اإىل ال�سجن املوؤّبد اأو الإعدام يف حال ت�سّبب 

عن تلك اجلرائم موت �سخ�ص اأو اكرث.

ال�سالح: ال�ستعانة مبمر�سات اأجانب كان لظرف طارئ

عبدالأمري لوزيرة ال�سحة: اعتمدي �سيا�سة الإحالل.. ورّدك م�ستفز

فاطمة �سلمان:

وزيرة  رد  اأن  عبدالأمري  زينب  النائب  اأكدت 

به  تقدمت  الذي  الربملاين  ال�سوؤال  على  ال�سحة 

جن�سيات  من  ملمر�سني  الوزارة  توظيف  ب�سان 

لها  رد  من  بي�ست«  و»كوبي  م�ستفز  اأجنبية، 

املقدمة  بنف�ص   2017 للعام  تعود  �سحيفة  يف 

توظيفها  مرّبرة  فقط  الأرقام  تغيري  مع  والقالب 

للظروف  الأجانب تعود  املمر�سني  لعدد كبري من 

نتيجة  اململكة  بها  متر  التي  الطارئة  ال�سحية 

جائحة كورونا.

تن�سر  مل  الوزارة  اأن  اإىل  عبدالأمري  واأ�سارت 

ب�ساأن  املحلية  ال�سحف  يف  توظيف  اإعالنات  اأي 

عن  الناجت  النق�ص  ل�سد  ممر�سني  اإىل  حاجتها 

التوظيف  اأنواع  اأنها جتاوزت  كما  هذه اجلائحة، 

التدريب  فر�ص  بتوفري  تقم  مل  كما  و�سوابطه 

ب�سور متكافئة.

يف  بقوا  ول  خلوا  »ما  النائبة:  وقالت 

كفاءة  الأجنبي  يف  جتد  الوزيرة  واإذا  البحريني، 

وترتك  ا�ستقالتها  فلتقدم  البحريني  من  اأكرث 

من�سبها اإىل اأجنبي اأكرث كفاءة«، مطالبة الوزيرة 

باعتماد �سيا�سية الإحالل واتخاذ قرار بال�ستغناء 

توظيف  على  والعمل  الأجانب  املوظفني  عن 

اخلريجني واملتطوعني، و�سوف ندعمها بامليزانية 

املطلوبة لذلك القرار.

توظيف  باأن  ال�سحة  وزيرة  رد  جاء  بينما 

احلالية  لالأزمة  نتيجة  جاء  الأجانب  املمر�سني 

ت�ستوجب  والتي  اململكة  بها  متر  التي  الطارئة 

ال�سكر  كل  مقدمة  الأجانب،  باملمر�سني  ال�ستعانة 

اململكة يف  اجلزيل لهم على ال�ستجابة وم�ساعدة 

مقابل اأبواب مغلقة نتيجة هذه اجلائحة ولولهم 

اململكة،  يف  مرتفعة  الوفيات  حالت  لكانت 

وبت�سرفنا هذا كانت نتائجها حميدة ومنها ارتفاع 

التي  الدولية  الإ�سادات  اإىل جانب  التعايف  حالت 

ملمر�سني  مت  التوظيف  اأن  مبينة  عليها.  ح�سلنا 

اإل  البحريني  ميتلكها  ل  تخ�س�سات  يحملون 

املركزة  العناية  تخ�س�ص  وهو  منهم  قليلة  قلة 

والطوارئ، حيث املتاح من املمر�سني البحرينيني 

موؤكدة  فقط،  العام  التمري�ص  تخ�س�ص  يحملون 

اأنها ا�ستنفذت ال�سوق من املمر�سني.

اأ�سارت اإىل توظيف حوايل 400 ممر�ص  كما 

اأوقات �سابقة، كما وجهت  وممر�سة بحرينية يف 

ميتلكون  الذين  البحرينيني  املمر�سني  لكل  دعوة 

�سروط  جميع  وي�ستوفون  املهنة  مزاولة  رخ�سة 

التوظيف التقدم للح�سول على الوظيفة.

اأفادت  املتطوعني  توظيف  طلب  وب�ساأن 

على  الوزارة  قدرة  امل�ستحيل  من  باأنه  الوزيرة 

توظيف 30 األف متطوع خا�سة واأن بينهم حملة 

الثانوية وموظفني ومنهم من ل ميتلك  ال�سهادات 

اأي تخ�س�سات طبية تذكر.

زينب عبدالأمريوزيرة ال�سحة

قمرب: معهد البحرين كان منارة.. النعيمي:  

18 برناجًما تدريبًيا جديًدا بـ»املعهد« واأرف�ُص التهامات

جمل�س  جل�سة  �سهدت 

مناق�سات  اأم�س  يوم  النواب 

عمار  النائب  بني  �ساخنة 

قمرب ووزير الرتبية والتعليم 

النعيمي،  ماجد  الدكتور 

الوزير  قمرب  اتهم  عندما 

الذي  الأمر  الأوراق،  بخلط 

قال  والذي  اأثارالوزير 

وهذا  بداأت  »اأنت  للنائب: 

ردي عليك«.

الرتبية  وزير  واأّكد 

والتعليم اأن الوزارة  طرحت 

اأكرث من 18 برناجًما تدريبيًا 

هيئة  �سمن  ت�سكينها  مت 

جودة  ذات  وهي  املوؤهالت، 

الهند�سة  يف  ومنها  عالية 

والإلكرتونيات  والت�سالت 

الدقيقة  والآلت  والكهرباء 

والكيمياء وغريها.

وزير الرتبيةعمار قمرب

ل نقبل باأي خمالفة قانونية.. رئي�سة النواب:

اإجراءات توظيف م�ست�سار اأجنبي قانونية

نفت رئي�سة جمل�ص النواب فوزية زينل باأن املجل�ص قام بتوظيف م�ست�سار اأجنبي 

من  عدد  اأوردها  التي  املعلومات  اأن  موؤكدة  وظيفة،  ل�سغل  بحريني  متقدم  مقابل  يف 

اأم�ص غري دقيقة، واأن ما قام به املجل�ص من  النواب يف خطاب ا�ستي�ساح تقدموا به 

اإجراءات هي قانونية وتت�سم بالدقة العالية.

وكان 5 نواب قد تقدموا بطلب ا�ستي�ساح ب�ساأن حيثيات توظيف م�ست�سار اأجنبي 

يف جمل�ص النواب.

وقالت رئي�سة املجل�ص يف مداخلة لها بجل�سة النواب اأم�ص: »املادة 53 من الالئحة 

الداخلية للمجل�ص جتوز يل الرد باإيجاز اأو عدم الرد اأو األ جتري اأي مناق�سة يف ذلك؛ 

لكنني اأوؤكد للجميع من املهتمني بهذه امل�ساألة باأننا ل نقبل باأي خمالفة قانونية ب�ساأن 

التوظيف باملجل�ص، واأطمئن النواب مقدمي طلب ال�ستي�ساح بو�سول الرد لهم ب�سكل 

دقيق ومف�سل وبكل و�سوح؛ حيث ما اأوردوه يف خطابهم من معلومات مل يكن دقيًقا 

و�سي�سلهم الرد بكل دقة وو�سوح«.

رئي�سة 

جمل�س 

النواب

ٍة  خُلَطّ كمال  �سو�سن  د.  النائب  دعت 

املتعلقة  التحديات  ملعاجلِة  وطنيٍة 

جميع  فيها  ت�سارك  النف�سية  بال�سّحة 

اجلهات املعنية، حمّذرة من تزايد الأمرا�ص 

وال�سطرابات النف�سية.

وذكرت باأن كلفة اأدوية القلق تتجاوز 

املليوين دينار من اأ�سل 2.8 مليون دينار 

اأدوية  ل�سراء  ال�سحة  وزارة  �سرفتها 

الأمرا�ص النف�سية.

وقالت يف تعقيبها بجل�سة الأم�ص على 

الربملاين:  �سوؤالها  على  ال�سّحة  وزيرة  رّد 

الهني  بالأمر  لي�ص  الكتئاب  مو�سوَع  »اإَنّ 

املر�ص  هذا  احتالل  ظِلّ  يف  الب�سيط، 

يف  الوفاة  مل�سببات  الثاين  املركز  ال�سعب 

عاماً،   29-15 العمرية  الفئة  بني  العامل 

األف �سخ�ص  حيث ميوت ما يقارب 800 

 ، العامَلِ النتحاِر يف  من جراء  عام  كِلّ  يف 

الكتئاب  احَتَلّ  ا  اإَنّ فح�سُب،  ذلَك  لي�َص 

ال�سحة  اعِتالل  ُم�سِبّبات  يف  الأول  املركز 

ذلك  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  والعجز 

هْل  العاملية،  ال�سحة  منظمة  بيانات  وفق 

تتخيلون ذلك ؟!«.

الـ80 % من  واأ�سافت، »ن�سبٌة تفوُق 

احلالت  �سمن  تندرُج  الع�سوية  احلالت 

ها ج�سمية اإل اأَنّ  الـ»نف�سجمانية«، فاأعرا�سُ

اأ�سبابها نف�سية، متالأ الإن�سان باآلٍم متفرقة، 

لها،  داِعي  ل  بفحو�سات  للقيام  وت�سطُرّه 

وعالجات غري م�سمونة العواقب.

مبادرة  اإىل  ندعو  »لذلك  وتابعت: 

النف�سَيّة  ال�سحِة  مو�سوَع  تتوىَلّ  �ساملة 

و�سولً لل�سعادة التي يطمح اإليها اجلميع، 

وذلك بالتعاون مع وزارة �سوؤون ال�سباب 

والتعليم،  الرتبية  ووزارة  والريا�سة، 

ووزارة �سوؤون الإعالم واجلهات املخت�سة 

الأخرى«.

اأكرث من مليوين دينار كلفة »اأدوية القلق«

كمال: نحتاج خلّطة لل�سّحة النف�سية

�سو�سن كمال

با�سم املالكي

كما نفى الوزير اتهام النائب لهم بعدم متابعة 

ت�سكينهم يف  وعدم  املعهد  موظفي  من   10 م�سري 

عامة  ثانوية  حملة  منهم  »هناك  قائالً:  وظائف، 

البكالوريو�ص  حمله  من  اثنان  وبينهم  واإعدادية، 

خمالفة  باأي  نر�سى  ل  ونحن  ت�سكينهم،  ومت 

لالأنظمة والقوانني كما يقول النائب«.

خلط  عن  حتدثت  »طاملا  لقمرب:  الوزير  وقال 

عندما  املعهد  اأن  متاأ�سًفا  اأو�سح  اأن  بد  ل  الأوراق، 

لال�ستالم  حتقيق  جلنة  و�سكلت  الوزارة  ا�ستلمته 

وف�ساد  مالية  خمالفات  وجود  تبنّي  والت�سليم 

اإداري، اىل جانب خمالفات ج�سيمة، اأدت اىل حتويل 

عدد من م�سوؤويل املعهد اىل جمال�ص تاأديبية واىل 

النيابة العامة، كما مت ف�سل قياديني به، اىل جانب 

وجود ديون للمعهد مازلنا نتابع ا�سرتجاعها«.

�سايرين  »الوزراء  قمرب:  قال  جانبه،  من 

فعل  رد  اإىل  منه  اإ�سارة  يف  تنكتني«،  ل  دهينة  يا 

رد  اأ�ستغرب  واأ�ساف  والتعليم،  الرتبية  وزير 

باب  املو�سوع من  يوؤخذ  األ  النفعال منك، ويجب 

ال�سخ�سنة«.

عندما  الوزارة  تقبل  ل  »ملاذا  قمرب:  مت�سائالً 

اأن معهد البحرين  رة، وت�سّر على  اإنها مق�سّ نقول 

املوظفني  ت�سكني  عن  وعندما حتدثني  يرتاجع،  مل 

ل تخربين اأن اأ�سع املوظف يف وظيفة )�سكورتي( 

وظائف  يف  ُي�سّكنون  ل  ملاذا  �سكنتك،  واأقول 

عدلة؟!«.

منارة  كان  للتدريب  البحرين  معهد  واأ�ساف 

للتعليم  البحرينيني  ال�سباب  لآلف  ومق�سًدا 

والتدريب، كما كان يزّود القطاعات باأمهر املهنيني، 

اىل اأن تقلّ�ص التدريب والتعليم ، اإىل جانب تدوير 

معلّميه، وامال طرح برامج جديدة ومتطورة به«.
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أكـــد نائـــب جاللـــة الملـــك ولـــي العهـــد صاحب 
بـــن حمـــد آل  الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان 
خليفة أن الشـــراكة االســـتراتيجية التي تجمع 
مملكـــة البحرين والواليات المتحدة األميركية 
الصديقة تستند ألسس قوية وراسخة، مشيًرا 
إلـــى أهميـــة مواصلة البناء علـــى ما تحقق في 
المجاليـــن  فـــي  األصعـــدة خصوًصـــا  مختلـــف 
العســـكري والدفاعـــي، بمـــا يســـهم فـــي الدفـــع 
بهـــذه العالقات نحو مســـتويات أرحب لصالح 
البلدين والشـــعبين الصديقين بما يخدم األمن 

والسالم في المنطقة.
جـــاء ذلـــك لدى لقـــاء ســـموه في قصـــر الرفاع 
أمس، بحضور وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الشـــيخ ســـلمان بن خليفـــة آل خليفـــة ورئيس 
هيئـــة األركان الفريـــق الركـــن ذيـــاب النعيمـــي، 
قائـــد القيـــادة المركزية األميركيـــة الفريق أول 

كينيث ماكينزي.

دور مهم للواليات المتحدة في تحقيق السالم بالمنطقة
ســمو نائب جاللــة الملك ولــي العهد: الدفــع بالعالقات العســكرية لمســتويات أرحب

المنامة - بنا

الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد 
عبداللطيـــف الزيانـــي أهمية 
األميركيـــة  اإلدارة  تشـــاور 
الجديـــدة مع حكومات دول 
القضايـــا  بشـــأن  المنطقـــة 
تواجـــه  التـــي  والتحديـــات 
المنطقـــة، بمـــا فيهـــا الملـــف 
النـــووي اإليراني وتدخالتها 
الداخليـــة  الشـــؤون  فـــي 
لدول المنطقـــة، حتى يمكن 
القضايـــا  هـــذه  معالجـــة 
بطريقة  الملحة  والتحديات 
تلبـــي بالكامـــل االهتمامـــات 
المشـــروعة لـــدول المنطقـــة 
األمـــن  تحقيـــق  أجـــل  مـــن 
فـــي  الدائميـــن  واالســـتقرار 

الشرق األوسط للجميع. جاء 
ذلك فـــي الكلمة التـــي ألقاها 
وزير الخارجيـــة في المؤتمر 
الســـنوي الـــذي نظمـــه معهـــد 
دراســـات األمـــن القومي في 
دولة إســـرائيل، عبر االتصال 

اإللكتروني المرئي.

وزير الخارجية يؤكد أهمية 
تشاور اإلدارة األميركية مع 

الحكومات بشأن الملف اإليراني
المنامة - بنا

)04(
)02(

وزير الداخلية: احتوينا الخطر القائم بفضل قيادة سمو ولي العهد رئيس الوزراء

“الجمارك” من الخطوط األمنية األمامية األساسية

المنامة - وزارة الداخلية

أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  دّشـــن 
الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، 
استراتيجية شئون الجمارك الجديدة 
لألعـــوام “2021/2024” في االحتفال 
الذي نظمته شـــؤون الجمـــارك، أمس، 
بمناســـبة يوم الجمارك العالمي 2021 
والـــذي يأتـــي تحـــت شـــعار “الجمارك 
تعّزز التعافي والتجديد والمرونة من 

أجل سلسلة التوريد المستدامة”.
 وأوضح أن الجمارك، خط أساسي من 
الخطـــوط األمنيـــة األماميـــة، ويتمتع 
منتســـبوها بالكفـــاءة واألمانـــة، معرًبا 
عن تطلعه إلى تفعيل االســـتراتيجية 
الجديـــدة والعمـــل بهـــا فـــي المرحلـــة 
القادمـــة مـــن خـــالل مواصلـــة الجهـــد 

المستمر.
 وأشار الوزير إلى أن البحرين اكتسبت 

ســـمعة طيبـــة مـــن خـــالل تعاملهـــا مع 
جائحـــة كورونـــا، والبرنامـــج الذي تم 
تطبيقـــه بقيـــادة ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، 
لفريـــق  ســـموه  قيـــادة  كانـــت  حيـــث 
البحريـــن فـــي الخـــط األمامـــي، منـــذ 

اللحظة األولى، موضًحا أن الدراسات 
“أثبتت كفـــاءة العمـــل والفريق القائم 
علـــى تنفيذ الرؤيـــة والخطط التي تم 
إقرارها، بشكل يواكب سرعة الخطر، 
األمـــر الذي مّكننـــا من احتوائـــه، لكنه 
يبقى موجوًدا حيث إننا غير معزولين 

عن العالم”.

وزير الداخلية دشن استراتيجية شؤون الجمارك الجديدة لألعوام 2021 - 2024 

تصــّدرت مقترحــات ومداخــات النائــب عمار قمبر مشــهد جلســة 
النــواب أمــس، وســجلت حضوًرا ممّيًزا، عضــده دعم نيابي الفت 

لما طرحه من مقترحات وقّدمه من مداخات.

يأتي ذلك حيث وافق المجلس 
بصفـــة  برغبـــة  مقتـــرح  علـــى 
اســـتعجال رفعـــه النائـــب عمـــار 
قمبر بشـــأن تمديد إجازة الربيع 
مـــن 5 أيام إلـــى أســـبوعين كما 
الســـنوات  فـــي  العـــادة  جـــرت 
الســـابقة. وأشـــار قمبـــر إلـــى أن 
الهيئـــة اإلداريـــة فـــي المدارس 
بنســـبة  تعمـــل  الحكوميـــة 
الجائحـــة  بدايـــة  منـــذ   % 100
يبذلـــون  وهـــم  اليـــوم،  وحتـــى 
جهـــوًدا اســـتثنائية، ويتحّملون 

تســـتدعي  كبيـــرة،  مســـؤولية 
الفتـــرة  ومنحهـــم  إنصافهـــم 

الكافية للراحة.
يأتي ذلك، حيـــث مّرر المجلس 
عمـــار  للنائـــب  آخـــر  مقترًحـــا 
نـــواب يقضـــي   4 قمبـــر بمعيـــة 
للبحرينيين  مـــكان  بتخصيـــص 
في الفحص العشوائي لفيروس 
كورونا )كوفيـــد 19( والتطعيم، 
نظـــًرا لالزدحـــام الشـــديد علـــى 
قبـــل  مـــن  العشـــوائي  الفحـــص 

األجانب.

تمديد إجازة الربيع 
للمعلمين ألسبوعين المجلس األعلى للشئون اإلسالمية

للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  وّجـــه 
التوجيهـــات  ضـــوء  فـــي  اإلســـالمية، 
الســـامية مـــن لـــدن صاحـــب الجاللـــة 
الملك، إلى اتخـــاذ اإلجراءات الالزمة 
ذات  الجهـــات  جميـــع  لمخاطبـــة 
العالقـــة بأهميـــة االلتـــزام لـــدى إعداد 
تصاميـــم البنـــاء للجوامع والمســـاجد 
الطابـــع  مـــن  مســـتوحاة  تكـــون  بـــأن 
عـــن  ـــر  المعبِّ والهندســـي  المعمـــاري 
الهوية البحرينية واإلسالمية.  وأشاد 
االعتياديـــة  جلســـته  فـــي  المجلـــس 
انعقـــدت  التـــي   2021 لســـنة  األولـــى 
أمس برئاســـة رئيس المجلس األعلى 
للشؤون اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن 
بن محمد بن راشد آل خليفة، بحرص 
صاحـــب  بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة 
الجاللـــة الملـــك على إعمـــار بيوت هللا 
تعالى ورعايتها وخدمتهـــا، منّوًها بما 
تبذلـــه الجهات الرســـمية واألهلية من 

جهود كبيرة في هذا الصدد.

مراعاة الهوية في 
تصميم المساجد

)04(
)14(
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أكـــد رئيس جمعيـــة التأمين البحرينية يحيى نـــور الدين، في تصريح لـ 
“البالد” أن الفترة التحضرية لمشـــروع إسناد معاينة الحوادث المرورية 
البسيطة إلى شركات التأمين في يوليو المقبل، ستشهد تنظيم دورات 
تدريبيـــة مكثفة؛ لتأهيل فرق في شـــركات التأميـــن ليكونوا خبراء في 
مجـــال معاينـــة الحوادث المروريـــة وتحديد المســـؤولية فيها. وأوضح 
نور الدين أن المشـــروع يهدف بشـــكل أســـاس إلى إخالء الشـــوارع من 
الســـيارات التـــي تعرضـــت لحـــوادث بســـيطة بحيـــث ال تعيـــق الحركة، 

إضافة إلى تفريغ رجال المرور للمهمات المتزايدة المنوطة بهم.

دورات تدريبية بـ “التأمين” 
لمعاينة الحوادث المرورية

)06(

ترحيل فائض اإلجازات للكوادر الصحية األمامية
الجفير - ديوان الخدمة المدنية

تنفيـــذًا لقـــرار مجلـــس الخدمـــة المدنية برئاســـة ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، أصدر رئيس ديوان 
الخدمـــة المدنيـــة أحمـــد الزايـــد توجيهـــات الخدمـــة 
المدنيـــة رقـــم )1( لســـنة 2021م بشـــأن ترحيل فائض 
اإلجازات الســـنوية للموظفيـــن العاملين في الصفوف 
األماميـــة مـــن الكـــوادر الصحيـــة ومـــن يدعمهـــم مـــن 

الجهات المساندة األخرى. 
وأوضـــح فـــي التوجيهـــات الصـــادرة أنـــه يتعّين على 

الجهـــات الحكوميـــة تزويـــد ديـــوان الخدمـــة المدنية 
بقوائم الموظفين المستحقين ومسمياتهم الوظيفية 
الذيـــن تجـــاوز رصيد إجازاتهم الســـنوية 75 يوًما في 
نهايـــة 31 ديســـمبر 2020م لدراســـتها ومطابقتهـــا مع 

القـــرار تمهيـــًدا العتمـــاد الترحيـــل للســـنتين التاليتين 
تنفيًذا للقرار. 

 وبّين رئيس ديوان الخدمة المدنية أن تنظيم خروج 
الموظفين المشـــمولين في إجازات ســـنوية الستنفاد 
الفائـــض المرّحل خالل فتـــرة تبدأ اعتباًرا من حصول 
الجهـــة علـــى اعتمـــاد ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة حتى 
موعد أقصاه 31 ديســـمبر 2022م، وعلى نحو يراعي 
مقتضيات العمل، وبما يكفل تفادي خســـارة الموظف 

إلجازاته السنوية المرّحلة.
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االحتجاجات تطوق برلمان تونسمطالبة قطر باإلفراج عن السفن عبر اإلضافي.. األهلي يكسب الحالة70 مليون دينار ألذونات الخزانة
استغرب مواطنون وفعاليات رسمية  «

وشعبية استمرار الدوريات القطرية 
في مالحقة الصيادين والبحارة 

البحرينيين والقبض عليهم، 
واحتجازهم واحتجاز قواربهم، 

داعين إلى ضرورة أن تفرج قطر عن 
ممتلكات البحارة )سفنهم(. 

في وقت أعلن فيه رئيس  «
الحكومة التونسية هشام 
المشيشي، في كلمة أمام 

البرلمان في جلسة للتصويت 
على منح الثقة للتعديل الوزاري 

الواسع الذي أجراه، أنه يجب 
إصالح الخلل في الحكومة.

أعلن مصرف البحرين المركزي  «
بأنه تمت تغطية اإلصدار رقم 

 )ISIN BH000V9868X5( 1844
من أذونات الخزانة الحكومية 

األسبوعية وتبلغ قيمة هذا 
اإلصدار 70 مليون دينار 

بحريني.

كسب فريق األهلي مواجهة نظيره  «
الحالة بصعوبة بالغة وعبر الشوط 
اإلضافي بنتيجة )72/79( في مباراة 
مؤجلة لحساب الجولة الثالثة من 
دوري زين ألندية الدرجة األولى لكرة 

السلة جمعتهما مساء الثالثاء على 
صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

“بي نت” تطلق مركز األمن السيبراني
أعلنت شركة “بي نت”، الشركة  «

الوطنية المسؤولة عن 
تزويد خدمات شبكة النطاق 

العريض في البحرين، التي تم 
إطالقها في أكتوبر 2019، عن 
افتتاحها مركز عمليات األمن 

السيبراني.
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عواصم ـ وكاالت

قالـــت الرئاســـة الفرنســـية، أمس، إن 
على إيران التوقف عن “أي اســـتفزاز 
التزاماتهـــا”،  إلـــى احتـــرام  والعـــودة 
في إطار االتفـــاق النووي المبرم في 
الواليـــات  عـــودة  أرادت  “إن   ،2015

المتحدة إليه”.
وأوضح مستشار في قصر اإلليزيه، 
أنـــه فـــي حـــال كانـــت إيـــران “جدية 

بشأن المفاوضات، وإن أرادت التزام 
جميـــع األطـــراف المعنيـــة باالتفـــاق، 
أي  عـــن  أوال  تمتنـــع  أن  فيجـــب 

استفزازات أخرى”.
كما شـــدد علـــى أنـــه ينبغـــي لطهران 
أن “تحتـــرم ما توقفت عن احترامه، 
أي التزاماتهـــا”، وفق ما ذكرت وكالة 

فرانس برس.

فرنسا تحث إيران على وقف أي استفزاز

)12(

إسرائيل تفتتح قنصليتها في “دبي” وتبعث بممثلها للمغرب
القدس ـ وكاالت

إنهـــا  أمـــس،  الخارجيـــة اإلســـرائيلية،  قالـــت وزارة 
افتتحـــت قنصليتهـــا العامة فـــي إمارة دبـــي، معلنة 
فـــي ذات الوقـــت عن وصـــول ممثلها إلـــى العاصمة 

المغربية )الرباط(. 
وقالـــت الـــوزارة فـــي بيـــان “ُافتتحت اليوم رســـميا 
القنصليـــة العامـــة إلســـرائيل فـــي دبـــي، مـــع وصول 

القنصل العام إيالن شتولمان لإلمارات”.

وأضافـــت أن “المهمـــة الرئيســـة للقنصليـــة ســـتكون 
تطويـــر العالقـــات بيـــن إســـرائيل واإلمـــارات، فـــي 

مجاالت االقتصاد والسياحة والطيران”.
فـــي  ســـفارتها  افتتـــاح  إســـرائيل  أعلنـــت  واألحـــد، 
أبوظبي، لتصبـــح اإلمارات بذلك أول دولة خليجية 

تشهد افتتاح سفارة إلسرائيل.
وفـــي ســـياق متصل، قالـــت الخارجية اإلســـرائيلية، 

أمس، إن السفير ديفيد غوفرين وصل إلى العاصمة 
المغربيـــة، لتولـــي منصب رئيس البعثة اإلســـرائيلية 

هناك.
وقالت الوزارة في بيان صحافي “إن إقامة عالقات 
دبلوماسية كاملة مع المغرب، وعودة الدبلوماسيين 
اإلســـرائيليين إلـــى الرباط هـــو يوم احتفالـــي لدولة 

)12(إسرائيل، ووزارة الخارجية اإلسرائيلية”.

القرار مشمول لمن 
تجاوز رصيدهم السنوي 

75 يوًما

علي الفردان

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يستقبل قائد القيادة المركزية األميركية

عبداللطيف الزياني

سيدعلي المحافظة وإبراهيم النهام
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مماٍش رياضية حديثة و13 مشروعا لتقوية الكهرباء
ــمــشــروعــات ــع تــنــفــيــذ عـــدد مـــن ال ــاب ــت ســمــو مــحــافــظ الــجــنــوبــيــة ي

تـــرأس محافـــظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن علي 
بـــن خليفة آل خليفة، اجتماع المجلس التنســـيقي األول 
لهـــذا العـــام، وذلك عـــن بعد عبـــر تقنية االتصـــال المرئي، 
بحضور نائب المحافظ العميد عيسى الدوسري، والمدير 
الجنوبيـــة عاصـــم عبداللطيـــف  المنطقـــة  لبلديـــة  العـــام 
والوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية 
االجتماعيـــة خالـــد الكوهجـــي والوكيل المســـاعد للرقابة 
والموارد بوزارة الصناعة والتجارة والســـياحة عبدالعزيز 
الجهـــات  مـــن ممثلـــي  مـــن األعضـــاء  األشـــراف، وعـــدد 

الحكومية المختلفة.
وفـــي االجتماع، رحب ســـمو المحافـــظ بالحضور، مؤكًدا 
متابعـــة تلبية احتياجات األهالي فـــي مختلف المجاالت 
التنمويـــة الرائـــدة، وذلـــك تنفيـــًذا للتوجيهـــات الســـديدة 
لعاهـــل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، ودعم ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأكد ســـمو المحافـــظ أن المحافظـــة الجنوبية مســـتمرة 
فـــي التعـــاون والتنســـيق مـــع مختلـــف األجهـــزة األمنيـــة 
والحكوميـــة، تنفيـــًذا لتوجيهـــات وزير الداخليـــة الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، لتعزيـــز مبدأ 

الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات.
المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  اطلـــع  االجتمـــاع،  وخـــالل 
الجنوبيـــة علـــى عـــرض مرئـــي عـــن نتائـــج زيارة ســـموه 
لمدينـــة عيســـى، حيث تابع المجلـــس احتياجات األهالي 
الخدميـــة واألمنيـــة المتمثلـــة فـــي إصالح بعـــض الطرق 
ومشـــروعات اإلنارة وجهـــود اإلدارات المعنية في اتخاذ 
التدابيـــر األمنيـــة والوقائيـــة وإقامة الحمـــالت الميدانية 

المستمرة في العديد من المرافق.
وقـــد تابـــع المجلس مشـــروع افتتـــاح الممشـــى الرياضي 
المطاطـــي فـــي مدينـــة عيســـى، كمـــا أوصـــى المجلـــس 
بمواصلة الجهود في إنشـــاء المماشي الرياضية الحديثة 
فـــي الرفـــاع والـــزالق ومدينة خليفـــة تلبيـــة الحتياجات 

المواطنين والمقيمين.
وفـــي الســـياق نفســـه، أوصى المجلـــس بتطبيـــق وتنفيذ 
المشـــروعات والمبـــادرات الذكيـــة التي تشـــهدها “مدينة 

خليفة” بما يحقق التنمية المستدامة التي تعكس األبعاد 
التنمويـــة والمســـتقبلية للمدينـــة فـــي مختلـــف األصعدة، 

وبما يواكب رؤى وتطلعات األهالي.
وقـــد تابع ســـمو المحافظ عرًضـــا مرئًيا قدمـــه الكوهجي 
بشـــأن خطط ومشـــروعات الوزارة الحالية والمســـتقبلية 
فـــي مدينـــة عيســـى، حيـــث اســـتعرض مشـــروع المركـــز 
االجتماعي الذي يســـهم في تحســـين الخدمات التنموية 
واالرتقاء في المجال االجتماعي والخدمي لجميع أفراد 
المجتمـــع. ومـــن جانـــب آخـــر اطلع ســـمو المحافـــظ على 
عـــرض مرئي شـــامل لهيئة الكهربـــاء والمـــاء قدمه مدير 
إدارة األمن الصناعي والسالمة بالهيئة وليد عبدهللا، عن 
مشـــروعات تطوير شـــبكة توزيع الكهرباء في المحافظة 
وســـبل توفير الخدمـــات واالحتياجات لألهالـــي كتوفير 
13 مشروعا لتقوية شبكة توزيع الكهرباء وتطوير شبكة 
إنـــارة الطـــرق، وذلك في ســـبيل االرتقـــاء بالخدمات في 

جميع مناطق المحافظة.

كما اطلع ســـمو المحافظ، على عرض مرئي قدمته مدير 
إدارة التفتيـــش بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
منـــى العلوي عن أبرز نتائج الزيارات الميدانية والرقابية 
فـــي مناطـــق المحافظة، مؤكًدا ســـموه مواصلـــة الجهود 
والتعـــاون فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات االحترازيـــة الالزمـــة، 
مشـــيًدا بالدور الذي تضطلع به الوزارة في إبراز التنسيق 
المســـتمر ومتابعـــة كل اإلجـــراءات الكفيلة بتوفير ســـبل 
اشـــتراطات الســـالمة فـــي المرافق التجاريـــة والخدمية. 
وأوصـــى المجلـــس بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة بتشـــديد 
الرقابة بما يخص جانب النظافة لتعزيز الصورة التنموية 
ختـــام  وفـــي  المحافظـــة.  تشـــهدها  التـــي  والحضاريـــة 
االجتمـــاع، عبـــر الحضور عن شـــكرهم وتقديرهم لســـمو 
الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، على حرص 
واهتمـــام ســـموه بالمشـــروعات التـــي تلبـــي احتياجـــات 
األهالي والتي يتم بحثها خالل المجلس التنسيقي إلبراز 

الدور التنموي والخدمي في جميع أرجاء المحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الداخلية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة، أمـــس، بالديوان 
العـــام لـــوزارة الخارجية، مع ســـفير 
جمهورية الهند لدى مملكة البحرين 

بيوش سريفاستافا.
 وخـــالل االجتمـــاع، أشـــاد الشـــيخ 
خليفـــة  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
المتميـــزة  التاريخيـــة  بالعالقـــات 
التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحرين 
وجمهوريـــة الهنـــد الصديقـــة علـــى 
كافـــة األصعدة، مشـــيًرا إلى حرص 
االرتقـــاء  علـــى  البحريـــن  مملكـــة 
بعالقـــات التعاون الثنائي إلى آفاق 
أوسع بما يحقق المنافع المشتركة.

 كمـــا قـــّدم وكيـــل وزارة الخارجية 
للشؤون الدولية خالص التهنئة إلى 
الســـفير الهندي بمناسبة ذكرى يوم 
الجمهوريـــة لبالده، متمّنًيا لحكومة 
وشـــعب جمهوريـــة الهنـــد الصديق 

دوام التقدم واالزدهار.
 من جانبه، أثنى السفير على التقدم 
المضطـــرد الـــذي تشـــهده العالقات 
الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين 
وجمهوريـــة الهند، معرًبـــا عن تطلع 
عالقـــات  تعزيـــز  الســـتمرار  بـــالده 
التعـــاون والتنســـيق المشـــترك بمـــا 
يخـــدم تطلعـــات ومصالـــح البلدين 
الصديقين، متمّنًيا لمملكة البحرين 

التقدم والرخاء.

اجتمـــع وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون الدولية، الشـــيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفـــة، أمـــس، بالديوان العام لـــوزارة الخارجية، مع ســـفير اليابان لدى 
مملكة البحرين هيديكي إيتو. وأشـــاد الشـــيخ عبدهللا بـــن أحمد آل خليفة 
بالمستوى المتقدم للعالقات الثنائية مع اليابان في إطار الحرص المشترك 
على فتح آفاق جديدة للتعاون والتنســـيق في مختلف المجاالت، موضًحا 
أن هنـــاك كثيًرا مـــن الفرص الواعـــدة والمتاحة للبلديـــن الصديقين، خاصة 
أن مملكـــة البحرين وجهة مثالية لالســـتثمارات النوعية الجديدة في إطار 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.
 من جانبه، أعرب هيديكي إيتو عن حرص بالده على تعزيز أطر التعاون  «

والتنسيق الثنائي المشترك مع مملكة البحرين في شتى المجاالت، 
مشيًدا بجهود المملكة في دعم السالم اإلقليمي وتحقيق التقدم 
واالزدهار.  وتناول االجتماع استعراض العالقات الثنائية الوطيدة 

والمتميزة بين البلدين الصديقين، باإلضافة إلى بحث عدد من 
الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.

سلم محافظ الشمالية علي العصفور 600 سلة غذائية لتوزيعها على األسر 
المتعففـــة والمتضـــررة مـــن جائحـــة كورونا، وذلـــك ضمن الحملـــة الوطنية 
“فينا خير” والتي أطلقتها المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنسانية بتوجيهات 
من ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب رئيس مجلس 
أمنـــاء المؤسســـة الملكية لألعمال اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد 
آل خليفـــة. وأشـــار أن الحملة جســـدت أروع صـــور التالحـــم والتكافل بين 
أفـــراد المجتمع، مشـــيًدا بـــدور الجمعيات الخيرية في تعزيز مبدأ الشـــراكة 
المجتمعيـــة وإيصـــال الســـالل الغذائيـــة لمســـتحقيها مـــن األســـر المتعففـــة 
والمتضررة من الجائحة، متوجًها بالشـــكر والتقدير لشـــعب البحرين الوفي 
علـــى دعمـــه لصندوق حملة “فينا خير”، وما أظهـــره من تكاتف وترابط بين 
أفـــراد المجتمـــع البحرينـــي. جاء ذلـــك تســـليم المحافظة الســـالل الغذائية 
لنادي عبدالرحمن كانو االجتماعي للوالدين، وجمعية مدينة حمد الخيرية، 

استعداًدا الستقبال شهر رمضان المبارك.
من جهته، أعرب رئيس نادي عبدالرحمن كانو االجتماعي للوالدين وجمعية  «

مدينة حمد الخيرية يوسف المحميد عن بالغ شكره للمحافظة الشمالية 
على دورها في توزيع السالل الغذائية على األسر المتعففة، مبدًيا تقديره 
للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية إلطالق هذه الحملة الوطنية التي 

ساهمت في تخفيف آثار الجائحة على كثير من األسر.

االرتقاء بالعالقات مع الهند

فتح آفاق جديدة للتعاون مع اليابان

600 سلة غذائية لألسر المتعففة
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جـــرى اتصـــال هاتفـــي، أمـــس، بيـــن 
عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر 
الزيانـــي، ووزيـــر خارجيـــة المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية صاحب الســـمو 
األمير فيصل بن فرحان آل ســـعود، 
تـــم خاللـــه بحـــث عالقـــات األخـــوة 
والتعـــاون بيـــن البلديـــن الشـــقيقين 

ومـــا تشـــهده مـــن نمـــو وتطـــور في 
مختلـــف المجاالت والســـبل الكفيلة 
بحـــث  إلـــى  باإلضافـــة  بتعزيزهـــا، 
المســـائل المتعلقـــة بمســـيرة العمـــل 
الخليجي المشترك وتبادل وجهات 
اإلقليميـــة  القضايـــا  حـــول  النظـــر 

والدولية محل االهتمام المشترك.

تباحث بحريني سعودي بالمسائل الخليجية “الجمارك” من الخطوط األمنية األمامية األساسية
وزيـــر الداخليـــة: ســـمعة البحريـــن طيبـــة فـــي التعامـــل مـــع الجائحـــة

دّشــن وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشــد بن عبدهللا آل خليفة، اســتراتيجية شــئون الجمارك الجديدة لألعوام “2021/2024” وذلك خالل االحتفال 
الــذي نظمتــه شــئون الجمــارك، أمــس، بمناســبة يوم الجمارك العالمــي 2021 والذي يأتي تحت شــعار “الجمارك تعــّزز التعافي والتجديــد والمرونة من أجل 

سلسلة التوريد المستدامة”.

 وهنأ وزيـــر الداخلية، رئيس شـــئون 
الجمـــارك الشـــيخ أحمـــد بـــن حمد آل 
خليفـــة، علـــى فـــوزه بالثقـــة الدولية 
منظمـــة  مجلـــس  رئاســـة  وتوليـــه 
الجمارك العالمية، وهو إنجاز يحسب 
له ولمملكة البحرين، معرًبا عن شكره 
وتقديره لما تشـــهده شـــئون الجمارك 
مـــن تطـــور وعمل جـــدي، داعًيـــا إلى 
ضـــرورة تعريـــف المجتمـــع وتوعيته 
بمـــا يتحقـــق مـــن إنجـــازات فـــي هذا 

المجال.
 وأوضـــح أن الجمارك، خط أساســـي 
األماميـــة،  األمنيـــة  الخطـــوط  مـــن 
ويتمتع منتسبوها بالكفاءة واألمانة، 
تفعيـــل  إلـــى  تطلعـــه  عـــن  معرًبـــا 
والعمـــل  الجديـــدة  االســـتراتيجية 
بها فـــي المرحلـــة القادمـــة من خالل 

مواصلة الجهد المستمر.
البحريـــن  أن  إلـــى  الوزيـــر  وأشـــار   
اكتســـبت ســـمعة طيبـــة مـــن خـــالل 
كورونـــا،  جائحـــة  مـــع  تعاملهـــا 
والبرنامـــج الـــذي تم تطبيقـــه بقيادة 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، حيـــث كانـــت 
قيـــادة ســـموه لفريـــق البحريـــن فـــي 
الخط األمامي، منـــذ اللحظة األولى، 
موضًحا أن الدراسات “أثبتت كفاءة 
العمـــل والفريـــق القائـــم علـــى تنفيـــذ 
الرؤيـــة والخطـــط التي تـــم إقرارها، 
بشـــكل يواكب ســـرعة الخطـــر، األمر 
الـــذي مّكننا من احتوائـــه، لكنه يبقى 
موجوًدا حيث إننا غير معزولين عن 

العالم”.

 وقـــال معالـــي الوزيـــر “هنـــاك قصـــة 
فـــي  البحريـــن  بهـــا  تميـــزت  نجـــاح 
تعاملهـــا مـــع الجائحة، وهـــذا يعطينا 
والخطـــط  المســـتنير  بالفكـــر  الثقـــة 
الواعيـــة والتصميـــم المخلـــص بأنـــه 
يمكننا تحقيق مـــا نصبو إليه ونكون 

في أعلى المراتب”.
شـــئون  رئيـــس  أشـــاد  جهتـــه،  مـــن   
الجمـــارك بجهـــود مختلـــف الجهـــات 
والقطاعات لمكافحة جائحة كورونا، 
بكل وعـــّي احترافّي ومهنيـــة عالية، 
مثّمًنـــا دور الصفـــوف األماميـــة مـــن 
منتســـبي كافـــة المنافـــذ الجمركيـــة؛ 
ويقظتهـــم والتزامهـــم، الـــذي ضربوا 
فـــي  التضحيـــة  آيـــات  أســـمى  بـــه 
ســـبيل أمن الوطن، وتيســـيًرا لحركة 

عبـــر  المشـــروعة  والتجـــارة  الســـفر 
المنافـــذ، وحفاًظـــا على اإليـــراد العام 
والمصلحـــة العامة؛ األمر الذي تطلب 
الحثيـــث  الســـعي  المســـئولين،  مـــن 
نحـــو توفيـــر كافـــة متطلبـــات الدعم 
المناســـبة،  والتجهيـــزات  والرعايـــة 
إضافـــة إلـــى انتهاج سياســـات العمل 

االستثنائية.
 وأشـــاد بالنهـــج الـــذي أرســـاه وزيـــر 
الداخلية من حيث اســـتدامة التطلع 
نحو األفضل والتفوق على الذات في 
ظل الموارد والقدرات المتاحة، سعًيا 
لحصد التمّيز على كافة المستويات؛ 
موضًحا أن شئون الجمارك، أصبحت 
بيئـــة عمـــل نتـــج عنهـــا حصـــد جائزة 
العمـــالء  مـــع  التعامـــل  فـــي  التميـــز 

كواحـــدة مـــن أفضل الجهـــات تفاعال 
في نظـــام “تواصـــل” وكذلك حصول 
بـــإدارة  الجمركـــي  التخليـــص  مركـــز 
جمـــارك المنافذ البحريـــة على الدرع 
الفضـــي في تقييم المراكـــز الخدمية 
حصولـــه  إلـــى  إضافـــة  الحكوميـــة، 
الجـــودة  إدارة  نظـــام  شـــهادة  علـــى 
“ISO” لكافة اإلدارات التابعة لشئون 
التميـــز  جائـــزة  وحصـــد  الجمـــارك، 
تطويريـــة  مبـــادرة  ألفضـــل  العربـــي 
بنظام “أفق” كما تم نشـــر اإلجراءات 
التي قامت شئون الجمارك بتطبيقها 
فـــي المرحلـــة األولـــى مـــن الجائحـــة 
الرســـمي  اإللكترونـــي  الموقـــع  علـــى 
لمنظمـــة الجمـــارك العالميـــة كنموذج 
ناجـــح ودعوة كافة الـــدول األعضاء 

لالقتداء به.
هذا، وتتضّمن الخطة االستراتيجية 
الجمـــارك  لشـــئون  الجديـــدة 
أهـــداف  ثالثـــة   2021/2024
اســـتراتيجية جديـــدة ومخرجاتهـــا، 
وتأتـــي فـــي أعقـــاب انتهـــاء الخطـــة 
 ”2017/2020“ االســـتراتيجية 
بواقـــع 100 % وتحقيـــق العديد من 

المنجزات.
إلـــى ذلك، تم عـــرض فيلم توضيحي 
الجمـــارك  عـــن اســـتراتيجية شـــئون 
الجديـــدة بمـــا تتضمنـــه مـــن أهـــداف 
ومبـــادرات، باإلضافة إلى المشـــاريع 
التي تم تنفيذها، كما قام معالي وزير 
الداخلية بتكريم عدد من الموظفين 
المتميزين بشـــئون الجمارك، مشـــيًدا 
لهـــم  ومتمّنًيـــا  بجهودهـــم،  معاليـــه 

التوفيق في خدمة الوطن.
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احتوينـا الخطـر القـائـم بفضـل قيـادة 
سمو ولي العهد رئيس الوزراء
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