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´É``aódG ô``jRh ™``e å``ëÑj ó``¡©dG »``dh
á≤£æªdG »a øeC’G õjõ©J Oƒ¡L »μjôeC’G
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG
ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
¢``ù`∏`é`e ¢``ù` «` Fô``d ∫hC’G
É«ØJÉg ’É``°` ü` JG AGQRƒ`` ``dG
ôjRh ôÑ°SEG ∑QÉe øe ¢ùeCG
.»μjôeC’G ´ÉaódG
∫É°üJ’G ∫ÓN iôLh
äÉ`` bÓ`` ©` `dG ¢`` VGô`` ©` `à` `°` `SG
ø«H áªFÉ≤dG á«é«JGôà°S’G
äÉj’ƒdGh øjôëÑdG áμ∏ªe
.»μjôeC’G ´ÉaódG ôjRh |
á`` «` `μ` `jô`` eC’G Ió`` ë` `à` `ª` `dG
á«dhódGh á«ª«∏bE’G Oƒ¡édG ºYO á∏°UGƒe á«ªgCG ó«cCÉJh ,á≤jó°üdG
»a á«ªæàdGh ΩÓ°ùdG ≥«≤ëJh QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©J ≈dEG á«eGôdG
.ºdÉ©dGh á≤£æªdG

»``a á``jhOCG »``©æ°üe ∫hCG ìÉ``ààaG
»``dÉëdG ΩÉ``©dG ∞``°üàæe ø``jôëÑdG
äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG âØ°ûc
™æ°üe ∫hCG áμ∏ªªdG ∫ÉÑ≤à°SG áªgÓédG ºjôe IQƒàcódG á«ë°üdG
.2020 »dÉëdG ΩÉ©dG ∞°üàæe »a äÉæ«eÉà«ØdGh ájhOCÓd »∏ëe
øjôëÑdG »©æ°üªd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG É¡dÉÑ≤à°SG ∫ÓN âdÉbh
Qƒ°†ëH ,¿ÉÑ°û©dG óªëe ¢VÉjQ QƒàcódG z∂JƒjÉH ∞∏L{h zÉeQÉa{
∫ÉªYC’G ¿EG ,»°SÉÑ©dG ÉjDhQ áÄ«¡dG »a ádó«°üdG º«¶æJ º°ùb ¢ù«FQ
øe OóY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH áμ∏ªªdG »a øjôNBG ø«©æ°üe ìÉààa’ ájQÉL
.á«ÑW õcGôeh á«ë°U äÉ°ù°SDƒe πª°ûJ »àdG iôNC’G ™jQÉ°ûªdG
QÉªãà°SG ƒ``gh- ÉeQÉa øjôëÑdG ™æ°üe èàæj ¿CG Qô≤ªdG ø``eh
ä’ƒ°ùÑc hCG ÜGô°T πμ°T ≈∏Y á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùªdG -…Oƒ©°S
…Oƒ©°S QÉªãà°SG ƒgh- ∂JƒjÉH ∞∏L ™æ°üe èàæ«°S Éª«a ,ájƒNQ
™«ªL »£¨Jh ø≤ëdG ≥jôW ø``Y ≈£©oJ »àdG á`` jhOC’G -»æjôëH
.ÇQGƒ£dG ä’Éëd ájQhô°†dG ájhOC’G

(3¢U π«°UÉØàdG)
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QÉeódGh ∞æ©dG á≤£æªdG Ö«æéJ ≈dEG ƒYój AGQRƒdG ¢ù∏ée
äGQGRƒdG É¡JòîJG »àdG á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≈∏Y øÄª£j ó¡©dG »dh
áeÓ°Sh øWƒdG øeCG õjõ©J ≈dEG ÉªFGO øjôëÑdG áμ∏ªe »©°S ¢ùeCG á«©jô°ûàdGh
∞JÉμJ π°†ØH ¬fEG √ƒª°S ∫Ébh .QÉ``gOR’Gh á«ªæàdG ¢SÉ°SCG ƒg øeC’Éa ;¬FÉæHCG
äGRÉéfE’G ≥≤ëJ ¿CG øjôëÑdG áμ∏ªe âYÉ£à°SG á°ü∏îªdG ºgOƒ¡Lh øWƒdG AÉæHCG
á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG ≥ah ,É¡H ôîØf »àdG ä’ÉéªdG ≈à°T »a Iõ«ªàªdG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
øe äRõY äÉeƒ≤e øe »æjôëÑdG ™ªàéªdG ¬H ™àªàj Ée ≈dEG √ƒª°S QÉ°TCGh
»àdG íeÉ°ùàdGh ájOó©àdG É¡ªgCG øe IójóY º«b øe √õ«ªj Éªd ∂dPh ¬ØJÉμJh ¬Jƒb
êPƒªæc
áμ∏ªªdG áfÉμe õjõ©J ≈∏Y â°ùμ©fG »àdGh ,Éæ©ªàée »a á∏°UCÉàe ÉgGôf
m
Éª¡H RÉàéf Éæμ°SÉªJh á«æWƒdG ÉæJóMh ¿CG ≈dEG Égƒæe ,ójôah õ«ªe …QÉ°†M
Éª¡î«°SôJh Éªgõjõ©J á∏°UGƒe ™«ªédG ≈∏Y ÖLƒj Ée ƒgh ,äÉjóëàdG ™«ªL
áaÉ≤K ô°ûf »a ΩÉ¡°SE’G É¡FÉæHCÉH øjôëÑdG áμ∏ªe π°UGƒàd áÑbÉ©àªdG ∫É«LC’G iód
.íeÉ°ùàdGh ΩÓ°ùdG

.AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¢SCGôj ó¡©dG »dh ƒª°S |

(3h2¢U π«°UÉØàdG)

¥Gô``©dG »``a »``μjôeC’G ô``«Ø°ùdG ≠``∏Ñj …ó``¡ªdGóÑY
ÜÉ```ë````°ù`f’G ò`«`Ø`æ`J ≈````∏`Y π`````ª``©`dG IQhô```°V
¥’õf’G ™æªd Oƒ¡L øe ™«£à°ùj Ée πc ∫òÑj ¥Gô©dG ¿CG ¿É«ÑdG ôcPh
áeƒμëdG É¡àé¡àfG »àdG áàHÉãdG á°SÉ«°ùdG ≈dEG Gô«°ûe ,áMƒàØe ÜôM ≈dEG
Iƒb ¿CGh ,QhÉëªdG á°SÉ«°S »a ∫ƒNódG ΩóYh ™«ªédG ™e äÉbÓY áeÉbEÉH
.™«ªédG áë∏°üe »a á«bGô©dG áeƒμëdG
á«æÑe ¬JÉbÓY ¿ƒμJ ¿CG ≈∏Y ¥Gô``©`dG ¢UôM …ó¡ªdGóÑY ó``cCGh
¬JOÉ«°Sh √QGô≤à°SGh ¬æeCG ßØMh ∫OÉÑàªdG ΩGôàM’Gh ¿hÉ©àdG ≈∏Y
.á«æWƒdG

ô«Ø°ùdG ¢ùeCG …ó¡ªdGóÑY ∫OÉ``Y »bGô©dG AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ ≈≤àdG
Éjƒ°S øjó∏ÑdG πªY IQhô°V ¬¨∏HCGh ôdƒJ ƒ«KÉe OGó¨H »a »μjôeC’G
.á«ÑæLC’G äGƒ≤dG ÜÉë°ùfG ¿CÉ°ûH ¿ÉªdôÑdG QGôb ò«Øæàd
ò«Øæàd ∑ôà°ûªdG πª©dG IQhô°V ¿É«H »a …ó¡ªdGóÑY Öàμe ócCGh
»bGô©dG ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée QGô``b Ö°ùëH á«ÑæLC’G äGƒ``≤` dG ÜÉë°ùfG
GOó°ûe ,áë«ë°U ¢ù°SCG ≈∏Y IóëàªdG äÉj’ƒdG ™e äÉbÓ©dG ™°Vƒdh
.á∏ªàëªdG É¡JÉ«YGóJh á«dÉëdG ´É°VhC’G IQƒ£N ≈∏Y

¿hô``°û©dGh á``ãdÉãdG »``æWƒdG ¢``SôëdG ¢ù«``°SCÉJ iô``cP «
(7 ¢U)

ôJƒàdG IóM øe ∞«ØîàdG ≈∏Y πª©dGh ó«©°üàdG ΩóY ≈dEG AGQRƒdG ¢ù∏ée ÉYO
QGô≤à°SGh øeCG ≈dEG »°†ØJ »àdG Oƒ¡édG ∞«ãμJh ¬JÉ«YGóJh ∞bƒªdG AGƒàMÉH
áYQÉ°ùàªdG äÉ«YGóàdG º°†N »a ∂``dPh ,QÉ``eó``dGh ∞æ©dG É¡Ñ«æéJh á≤£æªdG
∑ôëàdG á«ªgCG ≈∏Y ¢ù∏éªdG Oó°Th ,á≤£æªdG É¡H ôªJ »àdG Iô«£îdG äGQƒ£àdGh
QGô≤à°S’Gh øeC’G ¿Éª°†d áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJGh »dhódG ™ªàéª∏d πLÉ©dG
.√ô°SCÉH ºdÉ©∏d á«é«JGôà°SGh ájƒ«M á«ªgCG øe É¡d Éªd á≤£æªdG »a
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH ¢ùeCG AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ∫ÓN ∂dP AÉL
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≈∏Y √ƒª°S ¿CÉªWGh .AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
ô«aƒàd É¡JGOGó©à°SGh É¡JGQóbh á«eƒμëdG Iõ¡LC’Gh äGQGRƒ``dG É¡JòîJG »àdG
á«eóîdG äÉYÉ£≤dG πc »a äÉjóëàdGh ±hô¶dG ∞∏àîe »a ø«æWGƒª∏d É¡JÉeóN
.É¡«∏Y ±ô°ûJ »àdG
ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG AÉ°†YCG øe GOóY ¬FÉ≤d ∫ÓN √ƒª°S ócCG ¬JGP âbƒdG »a

5000 ™``jRƒ``à``d »``æ``eR ∫hó````L
ΩÉ`````jCG ∫Ó`````N á``«``æ``μ``°``S Ió``````Mh
óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ô``eC’ Gò«ØæJ
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
äÉ¡«LƒàdG QÉWEG »a á«æμ°S IóMh 5000 ™jRƒàH AGQRƒdG ¢ù∏ée
™jRƒJ ô``eCG »≤∏J Qƒ``a ¿Éμ°SE’G IQGRh ¿EÉ` a ,á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
ø«æWGƒªdG AÉª°SCGh ™jQÉ°ûªdG ô°üëH âYô°T á«æμ°ùdG äGóMƒdG
™jRƒà∏d »æeõdG ∫hóédG OGó``YE’ Gó«¡ªJ IOÉØà°SÓd ø«ë°TôªdG
.á∏Ñ≤ªdG á∏«∏≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN
,ôªëdG Üƒ≤©j øH º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ¿Éμ°SE’G ôjRh ∂dòH ìô°U
øª°V É¡MôW ºà«°S »àdG á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdG ™«ªL ¿EG ∫É``bh
ºàj »àdG ™jQÉ°ûªdG øª°V êQóæJ äÉ©jRƒà∏d »æeõdG èeÉfôÑdG
∞dCG 40 AÉæÑH á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG á∏¶e âëJ Égò«ØæJ
ájÉ¨∏d áeó≤àe πMGôe â¨∏H IQGRƒdG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,á«æμ°S IóMh
.¬àdÓL äÉ¡«LƒJ ΩÉªJEG ƒëf

(2¢U π«°UÉØàdG)
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..ó¡©dG »dh á°SÉFôH á«YƒÑ°SC’G ¬à°ù∏L »a

2019 ø``e å``dÉãdG ™``HôdG »``a …OÉ``°üàb’G ƒ``ªædÉH ó«``°ûj AGQRƒ``dG ¢``ù∏ée
zIô````μ````a{ á``≤``HÉ``°``ù``e QÉ`````μ`````aCG ò``«``Ø``æ``J á`````°`````SGQO ≈```````dEG äGQGRƒ```````````dG ¬````Lƒ````j ó```¡```©```dG »`````dh

πªY ø```Y ø``«``ã``MÉ``Ñ``dG ø```e ±’BG 9 ø```e ô```ã```cCG ∞``«``Xƒ``J »```a º``¡``°``SCG ∞``«``Xƒ``à``∏``d »``æ``Wƒ``dG è``eÉ``fô``Ñ``dG
ôjRh øe áYƒaôe Iôcòe AGQRƒ``dG
GOó``Y øª°†àJ º«∏©àdGh á``«`Hô``à`dG
¿Éª°†d áMôà≤ªdG äGAGô`` LE’G øe
≥``ah á``«`ª`«`∏`©`à`dG á``«` ∏` ª` ©` dG ô``«` °` S
áeƒμëdG Égó°ûæJ »``à`dG IOƒ``é` dG
å«M ,∂dòd áMôà≤ªdG äÉLÉ«àM’Gh
ø«àæé∏dG ≈dEG É¡àdÉMEG ¢ù∏éªdG Qôb
ájƒªæàdG ™jQÉ°ûª∏d ø``«`à`jQGRƒ``dG
á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdGh ,á«àëàdG á«æÑdGh
.»dÉªdG ¿RGƒàdGh ájOÉ°üàb’Gh
AGQRƒdG ¢ù∏ée ∫ÉMCG :kÉ°SOÉ°S
¿hDƒ`°`û`∏`d á`` jQGRƒ`` dG á``æ`é`∏`dG ≈`` dEG
´hô°ûe á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG
∫hóL »a ó«≤dG Ωƒ°SQ Oóëj QGôb
ó«≤dG ó``jó``é`J Ωƒ``°` SQh AÉ``£`°`Sƒ``dG
¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh ¬©aQ …òdGh
.±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G
AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :kÉ©HÉ°S
ø«H ¿hÉ©à∏d ºgÉØJ Iô``cò``e ≈∏Y
áÄ«¡dG »a á∏ãªe øjôëÑdG áμ∏ªe
ádÉcƒdGh AÉ°†ØdG Ωƒ∏©d á«æWƒdG
AÉ``°`†`Ø`dG ±É``°`û`μ`à`°`S’ á``«` fÉ``HÉ``«` dG
äÓ°UGƒªdG ô`` jRh É¡©aQ »``à` dGh
Iô``cò``e ±ó`` ¡` `Jh ,ä’É`` `°` ` ü` ` J’Gh
»a äGô``Ñ`î`dG ∫OÉ``Ñ`J ≈``dEG ºgÉØàdG
á«æWƒdG äGQó≤dG AÉæH Oƒ¡L ºYO
á«æWƒdG áÄ«¡dG äÉ«fÉμeEG ôjƒ£Jh
.AÉ°†Ø∏d

™«é°ûJh áeGóà°ùªdG ábÉ£dG ∫Éée
.ábÉ£dG êÉàfE’ äÉcô°ûdGh OGôaC’G
AGQRƒdG ¢ù∏ée π°UGh :kÉãdÉK
áaÉë°üdG ¿ƒ``fÉ``b ´hô``°`û`e å``ë`H
øe Gk Oó`` `Y ¢``Vô``©`à`°`SGh ΩÓ`` ` YE’Gh
¿CÉ`°`û`H äÉ``«` Fô``ª` dGh äÉ``Mô``à` ≤` ª` dG
√OGƒ`` eh ¬``HGƒ``HCG ≈∏Y äÓ``jó``©`à`dG
áæé∏dG ¢ù∏éªdG ∞∏ch ,áØ∏àîªdG
á``«`fƒ``fÉ``≤`dG ¿hDƒ` °` û` ∏` d á`` `jQGRƒ`` `dG
.¬à°SGQO á©HÉàªH á«©jô°ûàdGh
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :kÉ©HGQ
á«LPƒªædG á``ë`FÓ``dG πjó©J ≈∏Y
»àdG á``jó``fCÓ` d »``°` SÉ``°` SC’G ΩÉ¶æ∏d
¿hDƒ`°`T IQGRh ±Gô``°` TE’ ™°†îJ
´hô°ûe ôbCGh ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
≈``dEG Ió``jó``L Iô``≤` a á``aÉ``°`VEÉ`H QGô`` b
á«LPƒªædG áëFÓdG øe (6) IOÉªdG
á©°VÉîdG ájófCÓd »°SÉ°SC’G ΩÉ¶æ∏d
ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ` °` T IQGRh ±Gô``°` TE’
(1) ºbQ QGô≤dÉH QOÉ°üdG á°VÉjôdGh
QGô≤dG ´hô°ûe »Ø©jh ,1990 áæ°ùd
äÉÑîàæªdG Gƒ∏ãe øjòdG ¢UÉî°TC’G
πaÉëªdG »``a á`` jó`` fC’Gh á``«`æ`Wƒ``dG
≈∏Y ∫ƒ°üëdG •ô°T øe á«dhódG
»a …OÉædÉH ø«∏eÉY øjƒ°†Y á«cõJ
≈dEG ájƒ°†©dG Ö∏£H º¡eó≤J ∫ÉM
.…OÉædG ∂dP
¢``ù` ∏` é` e å`` ë` `H :kÉ` ` °` ` ù` ` eÉ`` `N

ò«ØæJ á«fÉμeEG á°SGQO ≈dEG á«eƒμëdG
â∏gCÉJ »àdG Iô°ûY »àæK’G QÉμaC’G
»eƒμëdG QÉ``μ` à` H’G á≤HÉ°ùe »``a
»ah ,á«fÉãdG ¬àî°ùf »``a zIô``μ`a{
AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ó``cCG Oó°üdG Gò``g
QÉ``μ`à`H’G õ``jõ``©`J á``∏`°`UGƒ``e á``«`ª`gCG
»``eƒ``μ`ë`dG π``ª` ©` dG »``a ´Gó`` ` ` HE’Gh
QOGƒ``μ` dG ™«é°ûJ á``jQGô``ª` à` °` SGh
QÉμàH’G ≈∏Y Égõ«ØëJh á«æWƒdG
õ«ªàdGh AGOC’G ôjƒ£J »a º¡°ùj ÉªH
,á``«`eƒ``μ`ë`dG á``eó``î` dG IOƒ`` `L »``a
á≤HÉ°ùe ¬Jó¡°T ÉªH ¢ù∏éªdG Ék gƒæe
øe zIô`` μ` `a{ »``eƒ``μ` ë` dG QÉ``μ` à` H’G
ìƒªW ióe ≈∏Y øgôH ô«Ñc ∫ÉÑbEG
∞∏àîe »a á«æWƒdG QOGƒμdG õ«ªJh
.á«eƒμëdG äÉYÉ£≤dG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :kÉ«fÉK
á«≤«°ùæàdG áæé∏dG Iôcòe ≈∏Y Ak ÉæH
»dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
ábÉ£dG äGOÉ¡°T çGóëà°SG ìôà≤e
,É¡H ¢UÉN ΩÉ¶f AÉ°ûfEGh IOóéàªdG
ábÉ£dG áÄ«g ¢ù«FQ ¢ù∏éªdG ∞∏ch
¿CÉ°ûH QGô``b QGó``°`UEÉ`H áeGóà°ùªdG
äGOÉ¡°T íæe äÉWGôà°TGh §HGƒ°V
ìôà≤ªdG ±ó¡jh ,IOóéàªdG ábÉ£dG
»a Ék «ªdÉY áμ∏ªªdG á©ª°S õjõ©J ≈dEG

.ô°UÉædG ô°SÉj .O
ä’ó©e â©ØJQG å«M ,∞«Xƒà∏d
…CG %30 áÑ°ùæH á«eƒ«dG ∞«XƒàdG
»a ,kÉ«eƒj ø«ØXƒàe 103 ∫ó©ªH
á«Ø«XƒdG ôZGƒ°ûdG Oó``Y ≠∏H ø«M
ø«°TóJ ò``æ` e É``¡`eÓ``à`°`SG º``J »``à` dG
Gk ô``ZÉ``°`T 13^321 ƒ``ë`f è``eÉ``fô``Ñ`dG
.%82 áÑ°ùæH Ék ©ØJôe
»a ¢``ù`∏`é`ª`dG ô``¶` f ∂`` dP ó``©` H
∫hó``L ≈``∏`Y á``LQó``ª` dG äGô``cò``ª` dG
:»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh ¬dÉªYCG
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U ¬`` Lh :k’hCG
óFÉ≤dG Ö``FÉ``f ó``¡`©`dG »``dh »μ∏ªdG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
äÉ¡édGh äGQGRƒ``dG áaÉc AGQRƒ``dG

ä’É``°` ü` J’Gh äÓ``°` UGƒ``ª` dG ´É``£` b
áÑ°ùæH Gk ƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb
™°SƒàdÉH Ék eƒYóe %6^4 ≈dEG â∏°Uh
è«∏îdG ¿Gô«W äÉ¡Lh äÉμÑ°T »a
,(øjôëÑdG áμ∏ªªd á«æWƒdG á∏bÉædG)
áÑ°ùæH ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG ´É£b ¬«∏j
á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG ´É£≤a ,%6^3
âæ«H É``ª`c ,%4^1 â``¨`∏`H áÑ°ùæH
ôjô≤àdG »a á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G
äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG …OÉ°üàb’G
áªgÉ°ùªdG äÉYÉ£≤dG Qó°üJ á«dÉªdG
»``dÉ``ª` LE’G »``∏` ë` ª` dG è``JÉ``æ` dG »`` a
äÉYÉæ°üdG ´É£b ¬«∏j ,%17 áÑ°ùæH
Éªc ..%15 á``Ñ`°`ù`æ`H á``«`∏`jƒ``ë`à`dG
»a …OÉ``°`ü`à`b’G ƒªædG »eÉæJ ¿CG
øe ójõªdG ô«aƒJ »a º¡°SCG áμ∏ªªdG
ø«æWGƒª∏d áÑ°SÉæªdG πª©dG ¢Uôa
πª©dG ¥ƒ``°`S äÉÑ∏£àe »Ñ∏j É``ª`H
å``«`M ,äGAÉ`` `Ø` ` μ` ` dG ÜÉ``£` ≤` à` °` SGh
áé«àf »æjôëÑdG OÉ°üàb’G ´É£à°SG
≥∏îj ¿CG ¬``JÉ``YÉ``£` b »``a ´ƒ``æ` à` dG
çGóëà°SGh ,IóYGh á«Yƒf ∞FÉXh
è``eGô``Ñ`dGh äGQOÉ``Ñ` ª` dG ø``e ó``jó``©`dG
,∞«XƒàdG ¢Uôa IOÉjR ≈dEG á«eGôdG
∞«Xƒà∏d »æWƒdG èeÉfôÑdG É¡æe
øe ô``ã`cCG ∞«XƒJ »``a º¡°SCG …ò``dG
πªY ø``Y ø``«`ã`MÉ``Ñ`dG ø``e ±’BG 9
»æWƒdG èeÉfôÑdG øª°V ø«∏é°ùªdG

∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGQ
,¢ùeG ìÉÑ°U á«Ñ«°†≤dG ô°ü≤H ∂dPh ,AGQRƒdG ¢ù∏éªd á«YƒÑ°SC’G ájOÉ«àY’G á°ù∏édG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
:»dÉàdG íjô°üàdÉH á°ù∏édG Ö≤Y AGQRƒdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ô°UÉædG ≈°ù«Y øH ô°SÉj QƒàcódG ≈dOCG óbh
AGQRƒdG ¢ù∏ée ÉYO ó≤a ,á≤£æªdG É¡H ôªJ »àdG Iô«£îdG äGQƒ£àdGh áYQÉ°ùàªdG äÉ«YGóàdG º°†N »a
»àdG Oƒ¡édG ∞«ãμJh ¬JÉ«YGóJh ∞bƒªdG AGƒàMÉH ôJƒàdG IqóM øe ∞«ØîàdG ≈∏Y πª©dGh ó«©°üàdG ΩóY ≈dEG
πLÉ©dG ∑ôëàdG á«ªgCG ≈∏Y ¢ù∏éªdG Oó°Th ,QÉeódGh ∞æ©dG É¡Ñ«æéJh á≤£æªdG QGô≤à°SGh øeCG ≈dEG »°†ØJ
ájƒ«M á«ªgCG øe É¡d Éªd á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh øeC’G ¿Éª°†d áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJGh »dhódG ™ªàéª∏d
.√ô°SCÉH ºdÉ©∏d á«é«JGôà°SGh
ƒªædG ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæ«H óbh
øjôëÑdG áμ∏ªe OÉ°üàb’ »≤«≤ëdG
ΩÉY øe ådÉãdG ™HôdG »a %1^6 ≠∏H
»fÉãdG ™HôdG ƒªæH áfQÉ≤e ,2019
,¬°ùØf ΩÉ©dG øe % 0^3 ≠∏H …òdGh
ô«Z ´É``£` ≤` dG AGOCG ø``°`ù`ë`J å``«` M
áfQÉ≤e %2 ≠∏H G kƒªf Ók é°ùe »£ØædG
ó©H »°VÉªdG ΩÉ©dG øe IôàØdG ¢ùØæH
..»``fÉ``ã`dG ™``Hô``dG »``a %0^5 ¬Zƒ∏H
Ék ©LGôJ »£ØædG ´É£≤dG πé°S Éªæ«H
ΩÉ©dÉH ák `fQÉ``≤`e %0^1 ≠∏H Ék Ø«ØW
êÉàfEG äÉjƒà°ùe ¿CG ’EG ,»°VÉªdG
ΩÉY πμ°ûH GkQGô≤à°SG äó¡°T §ØædG
â``ë`°`VhCGh .å``dÉ``ã` dG ™``Hô``dG ∫Ó``N
äÉYÉ£≤dG QGô``ª`à`°`SG äGô``°` TDƒ` ª` dG
ƒªædG á∏éY º``YO »a á«£ØædG ô«Z
Qó°üJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G

Ék cÉ¡àfGh á≤£æªdG QGô≤à°SGh »Hô©dG
.á«dhódG á«Yô°ûdG äGQGô≤d Ék NQÉ°U
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée OÉ``°`TCG Égó©H
OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh Oƒ¡éH
ƒªædG õjõ©J á∏°UGƒe »a »æWƒdG
âæ«H å«M ,áμ∏ªª∏d …OÉ°üàb’G
ôjô≤àdG É¡æª°†J »``à` dG è``FÉ``à`æ`dG
á``μ`∏`ª`ª`d »``∏` °` ü` Ø` dG …OÉ`` °` `ü` `à` `b’G
ΩÉ``Y ø``e å``dÉ``ã` dG ™``Hô``∏`d ø``jô``ë`Ñ`dG
á«HÉéjE’G IOÉjõdG QGôªà°SG 2019
OÉ``°`ü`à`bÓ``d ƒ``ª` æ` dG äGô``°``TDƒ``e »``a
øe IôàØdG ¢ùØf ™e áfQÉ≤e »æWƒdG
®ƒë∏e ¢TÉ©àfÉH Ék eƒYóe ,2018
á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG ø``e Oó``©`d
äGQOÉ``Ñ` ª` d á``é`«`à`f äAÉ`` `L »``à` dGh
áμ∏ªª∏d …OÉ°üàb’G ´ƒæàdG õjõ©J
.2030 ájOÉ°üàb’G É¡àjDhQ QÉWEG »a

¿CÉ` `ª` `WG ,ô`` ` `NBG ¥É``«` °` S »`` `ah
ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
≈∏Y AGQRƒ`` ` ``dG ¢``ù` ∏` é` e ¢``ù` «` Fô``d
á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGô`` LE’G
Iõ¡LC’Gh äGQGRƒ``dG É¡JòîJG »àdG
É¡JGOGó©à°SGh É¡JGQóbh á«eƒμëdG
»a ø«æWGƒª∏d É``¡`JÉ``eó``N ô«aƒàd
äÉ``jó``ë` à` dGh ±hô```¶` `dG ∞``∏`à` î` e
»àdG á«eóîdG äÉYÉ£≤dG áaÉc »a
.É¡«∏Y ±ô°ûJ
¿GOCG ,á∏°U …P ó«©°U ≈∏Yh
äGƒb ∫É°SQEG É«côJ QGôb ¢ù∏éªdG
∂dP ¬∏μ°ûj Éªd É«Ñ«d ≈``dEG ájôμ°ùY
á``dhO ¿CÉ` °` T »``a ô``aÉ``°`S π``Nó``J ø``e
É¡«a ´Gô°üdG ºbÉØJh á≤«≤°T á«HôY
»eƒ≤dG ø``eCÓ`d Ék `ë`°`VGh Gk ó``jó``¡` Jh

»``dÉëdG ΩÉ``©dG ∞``°üàæe ø``jôëÑdG »``a á``jhOCG »n©æ``°üe ∫hCG ìÉ``ààaG
ôjÉæj á``jÉ``¡` f »``a ∫hC’G ™``æ`°`ü`ª`dG
•ƒ£N πc OGó``YEG øe AÉ¡àf’G ó©H
øe AÉ¡àf’G ºà«°S Éªæ«H ,π«¨°ûàdG
πjôHCG »``a »fÉãdG ™æ°üªdG õ«¡éJ
∫hC’G ™æ°üªdG CGóÑj å«ëH ,ΩOÉ``≤`dG
»fÉãdGh 2020 ∞°üàæe »a ¬LÉàfEG
.2020 ΩÉY ájÉ¡f »a
™æ°üe πØμj ¿CG ™bƒàªdG ø``eh
äÉ``eõ``∏`à`°`ù`ª`dG π`` c ô``«` aƒ``J ø``≤` ë` dG
êÓ©d á°UÉNh ø≤ëdG øe ájQhô°†dG
.ÇQGƒ£dG ä’ÉM
áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG âdÉbh
ø«©æ°üe ìÉààa’ ájQÉL ∫ÉªYC’G ¿EG
OóY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH áμ∏ªªdG »a øjôNBG
πª°ûJ »àdG iô``NC’G ™jQÉ°ûªdG øe
.á«ÑW õcGôeh á«ë°U äÉ°ù°SDƒe

á«æWƒdG áÄ«¡dGh ΩÉY πμ°ûH áμ∏ªªdG
á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd
AÉ``°` û` fEG π``«`¡`°`ù`à`d ¢`` UÉ`` N π``μ` °` û` H
.ø«©æ°üªdG
áÄ«¡dG ¿CG ≈``dEG IQÉ°TE’G QóéJh
≈∏Y »``FÉ``¡`æ`dG ¢û«àØàdÉH Ωƒ``≤`à`°`S

¿CÉ` H ¿ÉÑ°û©dG Qƒ``à`có``dG ø``«q ` Hh
äÉ``Ñ` ∏` W ¿É``«` £` ¨` «` °` S ø``«` ©` æ` °` ü` ª` dG
á≤£æe »a á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùªdG
∫Éª°Th §``°` ShC’G ¥ô°ûdGh è«∏îdG
äGAGôLE’ÉH Gó«°ûe ,ÉμjôeCGh É«≤jôaEG
É¡àeób »àdG äÓ«¡°ùàdGh Iô°ù«ªdG

ä’ƒ``°`ù`Ñ`c hCG ÜGô``°``T π``μ`°`T ≈``∏` Y
∞∏L ™æ°üe èàæ«°S Éª«a ,á``jƒ``NQ
…Oƒ©°S QÉ``ª`ã`à`°`SG ƒ``gh ,∂``Jƒ``jÉ``H
øY ≈£©J »``à`dG á`` `jhOC’G »æjôëH
ájhOC’G ™«ªL »£¨Jh ø≤ëdG ≥jôW
.ÇQGƒ£dG ä’Éëd ájQhô°†dG

áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG âdÉb
äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG
áªgÓédG ºjôe IQƒàcódG á«ë°üdG
™æ°üe ∫hCG πÑ≤à°ùà°S áμ∏ªªdG ¿EG
»a äÉæ«eÉà«ØdGh á``jhOCÓ` d »∏ëe
.2020 »dÉëdG ΩÉ©dG ∞°üàæe
â∏Ñ≤à°SG ¿CG ó``©` H ∂```dP AÉ```L
¢ù«FôdG áÄ«¡dG ™bƒªH É¡Ñàμe »``a
zÉeQÉa{ øjôëÑdG »©æ°üªd …ò«ØæàdG
¢VÉjQ Qƒ``à`có``dG z∂``Jƒ``jÉ``H ∞``∏` L{h
¢ù«FQ Qƒ``°`†`ë`H ¿É``Ñ`°`û`©`dG ó``ª`ë`e
ÉjDhQ áÄ«¡dG »a ádó«°üdG º«¶æJ º°ùb
.»°SÉÑ©dG
™æ°üe èàæj ¿CG Qô``≤`ª`dG ø``eh
QÉ``ª`ã`à`°`SG ƒ`` gh ,É`` eQÉ`` a ø``jô``ë` Ñ` dG
á«dó«°üdG äGô°†ëà°ùªdG ,…Oƒ©°S

ø«æWGƒªdG äÉ``©∏£J ≥``≤ëj ø«à£∏``°ùdG ø«H ¿hÉ``©àdG :iQƒ``°ûdGh ÜGƒ``ædG É``°ù«FQ
äÉjóëàdG πjƒëàd ≥«°ùæàdG õjõ©Jh
∑ôà°ûªdG πª©dG ôjƒ£àd ¢Uôa ≈``dEG
AÉæÑdGh AÉ£©dG á∏°UGƒeh ,AÉqæÑdGh
»a QÉgORGh Ωó≤J øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y
.ä’ÉéªdG ™«ªL
äGAÉ≤∏dG QGôªà°SG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
ø``«`H á``cô``à` °` û` ª` dG äÉ`` YÉ`` ª` `à` `L’Gh
ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG
ºYód QÉμaCGh iDhQ Æƒ°U »a º¡°ùj
»a á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG Iô«°ùe IófÉ°ùeh
RÉéfEG …CG q¿CG GkócDƒe ,øjôëÑdG áμ∏ªe
∞JÉμàdÉH ’EG ≥≤ëàj ’ ìÉ``é`f hCG
.∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdGh
s¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ócCGh
™«ªédG ≈∏Y ºqàëj »æWƒdG ÖLGƒdG
,á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG ìhôH »∏ëàdG
áægGôdG ±hô¶dG πX »a É°Uƒ°üNh
k
ôªJ »``à` dG IOó``©` à` ª` dG äÉ``jó``ë` à` dGh
áªë∏d Gkõjõ©J ∂``dPh ,á≤£æªdG É¡H
Éeh ,»YÉªàL’G è«°ùædGh á«æWƒdG
øe øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°T ¬H RÉàªj
¢ûjÉ©àdGh ΩÓ°ùdGh íeÉ°ùàdG ìhQ
¬JOÉ«bh ¬æWƒd AÉªàf’Gh A’ƒ``dGh
.áª«μëdG

øH ¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ÖFÉf ó``¡`©`dG »`` dh áØ«∏N ∫BG ó``ª`M
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
¿hÉ©àdG º``YO »``a AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée
á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H ≥«°ùæàdGh
äÉ©∏£J ≥«≤ëàd ∂dPh ,ájò«ØæàdGh
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M äÉMƒªWh
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
¢UôM s¿CG Gk ó``cDƒ` e ,ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ` dG
AÉ°†YCG ™``e π``°`UGƒ``à`dG ≈∏Y √ƒª°S
≈∏Y ´Ó``W’Gh á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe ∫ƒ``M º``¡`JÉ``«`Fô``e
Ö«MôJh IOÉ``°` TEGh ôjó≤J πëe ƒ``g
ΩÉ¡°SEG øe ∂dP »a Éªd ,™«ªédG øe
,»©jô°ûàdG πª©dÉH ¢Vƒ¡ædG »``a
∞∏àîe »a »eƒμëdG AGOC’G ôjƒ£Jh
.äÉYÉ£≤dG
ÖMÉ°U AÉ``≤` d ∫Ó`` N ∂`` dP AÉ`` L
á£∏°ùdG ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZh á«©jô°ûàdG
¢ù«FQ Üô`` YCG PEG ,¢``ù` eCG ø``jô``ë`Ñ`dG
¢ù∏éªdG ™∏£J øY iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
áeƒμëdG ™e ¿hÉ©àdG øe ójõe ≈dEG
,á``«`æ`Wƒ``dG á``ë`∏`°`ü`ª`dG ≥``≤`ë`j É``ª` H

á``HÉ``é`à`°`SGh ø``«`æ`WGƒ``ª`dG äÉ``©`∏`£`J
.º¡JÉLÉ«àM’
á``£` ∏` °` ù` dG ¢`` `Uô`` `M Ió`` ` `cDƒ` ` ` e
áμ∏ªe Oƒ¡L º``YO ≈∏Y á«©jô°ûàdG
QGô≤à°S’Gh øeC’G ¿Éª°†d øjôëÑdG
∞``æ`©`dG É``¡`Ñ`«`æ`é`Jh ,á``≤` £` æ` ª` dG »``a
ï°SGôdGh âHÉãdG É¡Øbƒeh ,QÉeódGh
.±ô£àdGh ÜÉgQE’G ó°V
á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ¿CG âaÉ°VCGh
í``eÉ``°` ù` à` dG á``aÉ``≤``K õ``jõ``©``J »`` dƒ`` J
á`` jƒ`` dhCG ¢``û` jÉ``©` à` dGh á``jOó``©` à` dGh
»``fÉ``ª` dô``Ñ` dG É``¡` ∏` ª` Y »`` a ,iƒ``°``ü``b
ójõªdG ≥«≤ëJ ºYóJ Éªc ,»æWƒdGh
∫É``é`ª`dG »``a Qƒ``£` à` dGh Ωó``≤` à` dG ø``e
ôÑY ,…QÉ``ª` ã` à` °` S’Gh …OÉ``°` ü` à` b’G
≥∏Nh ,»HÉbôdGh »©jô°ûàdG ÉgQhO
IóYGƒdG á«YƒædG ¢UôØdG øe ójõªdG
IójóL ¥ÉaCG íàah ,ø«æWGƒªdG ΩÉeCG
»a IOÉ`` jô`` dGh õ``«`ª`à`dGh π``ª`©`dG ø``e
É≤ah ,äÉYÉ£≤dGh ä’ÉéªdG ∞∏àîe
ÉªHh .2030 ájOÉ°üàb’G á``jDhô``∏`d
áμ∏ªe ≈∏Y QÉ``gOR’Gh ™ØædÉH Oƒ©j
.É¡∏Ñ≤à°ùeh øjôëÑdG
ídÉ°U øH »∏Y øqªK ¬ÑfÉL øeh
iQƒ``°`û`dG ¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ í``dÉ``°`ü`dG
ÖMÉ°U ¬``H ™∏£°†j …ò```dG Qhó`` `dG

.¬FÉªfh øWƒdG ídÉ°U
á£∏°ùdG AÉ°†YCG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
¢ùeCG ìÉÑ°U Gƒaô°ûJ ób á«©jô°ûàdG
¿hÉ©àdG ¿CGh ,ó¡©dG »dh ƒª°S AÉ≤∏H
á``jò``«`Ø`æ`à`dG á``£`∏`°`ù`dG ø``«` H π``YÉ``Ø` dG
á«é¡æªdG ≥ah ,á«©jô°ûàdG á£∏°ùdGh
É¡©°Vh »``à` dG Iõ``«`ª`à`ª`dG á``«`∏`ª`©`dG
äGAÉ≤∏dGh äÉYÉªàL’G »a ,√ƒª°S
äÉ¡«Lƒàd Gò``«` Ø` æ` Jh ,á``cô``à`°`û`ª`dG
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H
ájƒªæàdG Iô«°ùªdG πX »a ,ióØªdG
Qƒëe πc π©L »ah ,¬àdÓéd á∏eÉ°ûdG
,øWGƒªdG ídÉ°U »a Ö°üj á«ªæàdG
øe ójõªdG ≥«≤ëJ øY ôªãJ ±ƒ°S
,äÉjóëàdG π``c RhÉ``é`Jh äÉ©∏£àdG
∂°SÉªàdGh á«æWƒdG IóMƒdG πX »a
áeóîd ôªà°ùªdG ¿hÉ©àdGh ≥«KƒdG
∞JÉμJ ∫ÓN øeh ,øWGƒªdGh øWƒdG
.á°ü∏îªdG ºgOƒ¡Lh øWƒdG AÉæHCG
ô``μ` °` û` dG ≠`` dÉ`` H ø```Y â`` `Hô`` `YCGh
»``dh ƒ``ª`°`S äÉ``¡`«`Lƒ``à`d ô``jó``≤` à` dGh
¢ü«°üîàH º``jô``μ`dG √ô`` `eCGh ó``¡`©`dG
»a á``«`æ`μ`°`S Ió`` `Mh ±’BG 5 ƒ``ë` f
»àdGh ,áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ™«ªL
≥«≤ëàd IRQÉÑdG Oƒ¡édG øª°V »JCÉJ

πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa äOÉ°TCG
äÉ¡«LƒàH ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée á°ù«FQ
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
á∏°UGƒe á«ªgCG ≈dEG ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
ø«H ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
ÉªH á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG
»a Ö°üjh ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J »Ñ∏j

»fÉà``°ùcÉÑdG …ôμ``°ù©dG ≥ë∏ªdG πÑ≤à``°ùj ΩÉ©dG óFÉ≤dG
,¬«dEG á∏cƒªdG ájôμ°ù©dG ¬eÉ¡e AGOCG »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG
ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒªdG øe OóY á°ûbÉæe iôL Éªc
.∑ôà°ûªdG
ôjóe ó©°S óªëe ø°ùM øcôdG AGƒ∏dG AÉ≤∏dG ô°†M
óªMCG ∞°Sƒj …ôëH øcôdG AGƒ∏dGh ,áeÉ©dG IOÉ«≤dG ¿GƒjO
,øjƒªàdGh OGóeEÓd ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ óYÉ°ùe ¬∏dG ∫Ée
¿hÉ©àdG ôjóe IOÉ°ùdG º°TÉg óªëe …ôëH øcôdG AGƒ∏dGh
.…ôμ°ù©dG

∫BG óªMCG øH áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG πÑ≤à°SG
áeÉ©dG IOÉ«≤dG »a øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N
óªëe QÉ«W ó«ª©dG ,Ω2020 ôjÉæj 6 ø«æK’G ¢ùeCG ìÉÑ°U
á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªéd …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdG ôªY
∂dPh ,áμ∏ªªdG iód óªà©ªdGh ¢VÉjôdÉH º«≤ªdG á≤jó°üdG
.√OÓÑd GójóL Éjôμ°ùY É≤ë∏e ¬æ««©J áÑ°SÉæªH
øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ÖMQ AÉ≤∏dG ∫ÓNh
¬d Ék«æªàe ,ó``jó``é`dG »fÉà°ùcÉÑdG …ôμ°ù©dG ≥ë∏ªdÉH

»````HÉ````gQE’G Ωƒ```é```¡```dG ø```jó```J zá```«```LQÉ```î```dG{
É``«``æ``«``μ``H á```jô```μ```°```ù```Y Ió``````YÉ``````b ≈````∏````Y
,¬``dÉ``μ`°`TCGh √Qƒ``°` U π``μ`H ÜÉ``gQEÓ``d
∞``JÉ``μ`J IQhô`` °` `V ≈`` `dEG »```YGó```dGh
AÉ°†≤dG πØμj ÉªH »dhódG ™ªàéªdG
¬ªYO ™HÉæe ∞«ØéJh ÜÉgQE’G ≈∏Y
.¬∏jƒªJh

IÉ°SGƒªdGh …RÉ©àdG ≠dÉH øY áHô©e
É¡JÉ«æªJh ÉjÉë°†dG …hPh ô``°`SC’
.ø«HÉ°üª∏d πLÉ©dG AÉØ°ûdG
∞bƒe á«LQÉîdG IQGRh OóéJh
¢†aGôdG â``HÉ``ã`dG øjôëÑdG áμ∏ªe

áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh â``fGOCG
…ò``dG »``HÉ``gQE’G Ωƒé¡dG øjôëÑdG
á``jQƒ``¡`ª`é`H ƒ`` `e’ á``æ` jó``ª` H ™`` `bh
ájôμ°ùY Ió``YÉ``b ±ó¡à°SGh É«æ«c
,á«æ«ch á«μjôeCG äGƒb É¡eóîà°ùJ

zDataFlow{ á``eóîH áfÉ©à``°S’G å``ëÑJ zá``«HôàdG{
á«HôàdG IQGRƒ``H AÓcƒdG áæéd â©ªàLG
á©ªL ∑QÉÑe óªëe QƒàcódG á°SÉFôH º«∏©àdGh
,äÉeóîdGh OQGƒªdG ¿hDƒ°ûd IQGRƒ``dG π«ch
AÓ`` cƒ`` dG ø`` e á``æ` é` ∏` dG AÉ`` °` `†` `YCG Qƒ``°``†``Mh
ácô°T ø``Y ø«∏ãªªH ,øjóYÉ°ùªdG AÓ``cƒ``dGh
»a á°ü°üîàªdG á``«`dhó``dG DataFlow
,á«ª°SôdG ≥FÉKƒdG áeÓ°Sh á«∏°UCG øe ≥≤ëàdG
ácô°ûdG »∏ãªe ™e áæé∏dG AÉ°†YCG ¢ûbÉf PEG
¿Éª°†d áeóîdG √òg ∞«XƒàH áfÉ©à°S’G πÑ°S
äÉ°ù°SDƒªdG äÓNóe »a IOƒédG äÉLQO ≈∏YCG
.ájô°ûÑdG QOGƒμdG øe á«ª«∏©àdG
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:á«dÉªdG IQGRh

..Iôªãe äÉYÉªàLG
áªjôc ôeGhCG ..ájƒ«M äÉ¡«LƒJ
malmahmeed7@gmail.com

»a Ö°üJ ™jQÉ°ûªH »JCÉJh ,¬∏dG ¬¶ØM ó¡©dG »dh ƒª°S
É≤«≤ëJh Gò«ØæJ ∂dP πch ,É©e øWGƒªdGh øWƒdG áë∏°üe
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL äÉ©∏£àd
¢ù∏ée Iƒ`` YO âæª°†J AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée á°ù∏L
…òdG ôJƒàdG IóM ∞«ØîJh ó«©°üàdG ΩóY ≈dEG AGQRƒ``dG
AGƒàM’ πLÉ©dG »dhódG ∑ôëàdG á«ªgCGh ,á≤£æªdG √ó¡°ûJ
™e ,á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh ø``eC’G ¿Éª°†d ,∞bƒªdG
iód á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G ≈∏Y ¿ÉæÄªW’G
,äÉjóëàdGh ±hô¶dG ∞∏àîe á¡LGƒªd ádhódG Iõ¡LCG
»a …ôμ°ù©dG πNóàdG »a »côàdG QGô≤dG á``fGOEG ÖfÉéH
ΩGhódG ≈∏Y âHÉãdG øjôëÑdG ∞bƒe ócDƒJ É¡©«ªL ,É«Ñ«d
¢UôëdG ™e ,á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh øeC’G ¿Éª°V ƒëf
.äGóéà°ùeh ±hôX …C’ ádhódG Iõ¡LCG ájõgÉL ≈∏Y
Gòg ø«à£∏°ùdG ø«H ∑ôà°ûªdG ´ÉªàL’G ƒg ∂dòch
∂°SÉªàdGh á«æWƒdG IóMƒdG á«ªgCG ócCG …òdG ,´ƒÑ°SC’G
IQÉ°ûÑdG ´É``ª`à`L’G πªM ó≤a ,äÉjóëàdG π``c RhÉéàd
ó¡©dG »dh ƒª°S øe ºjôμdG ôeC’ÉH ø«æWGƒª∏d Ió«©°ùdG
»a á«æμ°S Ió``Mh ±’BG 5 ƒëf ¢ü«°üîàH ¬∏dG ¬¶ØM
äÉ¡«LƒàdG QÉ``WEG »a ∂``dPh ,áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe ™«ªL
á``«`fÉ``μ`°`SE’G ™``jQÉ``°`û`ª`dG ò«ØæJ »``a á``«`eÉ``°`ù`dG á«μ∏ªdG
.ø«æWGƒª∏d
¬¶ØM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«≤Hh ,øjôëÑdG áμ∏ªe
Oƒ¡éHh ,RÉéfE’Gh πª©dG ƒëf Éeób »°†ªJ ,√ÉYQh ¬∏dG
á£∏°S ..»æÑJ ójh ,¢SôëJ ój ..øWƒdG AÉæHCG øe á°ü∏îe
É°ü∏îe πª©j ™«ªédGh ..ÖbGôJh ´ô°ûJ á£∏°Sh ,òØæJ
.»dÉ¨dG øWƒdG πÑ≤à°ùeh ô°VÉM πLCG øe

á£∏°ùdG ø``«`H ,Iô``ª`ã`ª`dG ácôà°ûªdG äÉ``YÉ``ª`à`L’G
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«©jô°ûàdG á£∏°ùdGh ájò«ØæàdG
ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
,áªjôμdG √ô``eGhCGh ,ájƒ«ëdG ¬JÉ¡«LƒJh ,¬∏dG ¬¶ØM
Ωƒ«dG äóZ ,øWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°U »a íÑ°üJ »àdGh
»a Gô«Ñc É©aGOh GõaÉM »æjôëÑdG ΩÉ©dG …CGô``dG »£©J
¿ƒfÉ≤dG ádhO ôÑY ,äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏Jh äÉ©∏£àdG ≥«≤ëJ
Iô«°ùªdG π``X »``a ,äÉ£∏°ùdG ¿hÉ``©` Jh äÉ°ù°SDƒªdGh
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
,õ«ªàªdG …ò«ØæàdGh »∏ª©dG è¡æ∏d É≤ahh ,Ωƒ«dG
íÑ°UCG ,¬``∏` dG ¬¶ØM ó``¡`©`dG »``dh ƒª°S ¬é¡àfG …ò`` dG
á°ù∏L ¿É``«`H ´ƒ``Ñ`°`SCG π``c Ö``bô``à`j »æjôëÑdG ´QÉ``°`û`dG
ø«H ácôà°ûªdG äÉYÉªàL’G èFÉàfh ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée
øe Éª¡æY ôØ°ùj Éeh ,á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG á£∏°ùdG
Oƒ©J É¡fC’ ,äÉ©HÉàeh ô`` eGhCGh ,äÉ¡«LƒJh äGQGô``b
¬JÉ©∏£Jh ,øWGƒªdGh øWƒdG ≈∏Y »∏ªY πμ°ûHh Iô°TÉÑe
¬æY çóëàj Ée πc øe GóL áÑjôb äóZh ,¬JÉLÉ«àMGh
.É«ª«∏bEGh É«∏ëe øWGƒªdG
,ø«à£∏°ùdG ø«H »°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G ´ÉªàLG ¿CG Éªch
øWƒdG ídÉ°üd ¿hÉ©àdG õjõ©J »a á∏YÉa èFÉàæH AÉ``L
AÉHô¡μdG ô«JGƒa ¿CÉ°ûH áªjôc ôeGhCG ¬©ÑJh ,øWGƒªdGh
Gòg äÉ``YÉ``ª`à`LG èFÉàf äAÉ``L ó≤a ,zâ``Ø` æ` H{h AÉ``ª` dGh
äÉjóëJ ¿CG äócCG áªjôc ôeGhCGh äÉ¡«LƒàH ,´ƒÑ°SC’G
øe á©HÉàeh ΩÉªàgG πëe »g øWGƒªdG äÉ©∏£Jh øWƒdG

¿ƒ``fÉ``b ´hô``°``û``e åëÑJ ziQƒ``°``û``dG á``«``dÉ``e{
ádhódG á«fGõ«e »``a äÉjó∏ÑdG äGOGô``jEG êGQOE’
≥aGôªdG áæéd ôjô≤J ÖfÉL ≈``dEG ,ácôà°ûªdG á«dÉªdG
¬à°ûbÉæe ºJ …òdGh iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH áÄ«ÑdGh áeÉ©dG
á«æ©ªdG äÉ¡édG OhOQh ,Iô°ûY ájOÉëdG á°ù∏édG »a
AÉ°†YC’G É¡H Ωó≤J »àdG äÓNGóªdG øY Ók °†a ,¬æª°V
áæé∏dG Qô≤J ¿CG πÑb ,¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe á°ûbÉæe iód
»a áÄ«ÑdGh áeÉ©dG ≥aGôªdG áæéd ™e ´hô°ûªdG åëH
.áæé∏dG AÉ°†YCG É¡H Ωó≤J »àdG äÉ«FôªdG Aƒ°V
á«ãëH ábQh ≈∏Y áæé∏dG â©∏WG Éª«a ∂dP »JCÉj
ìÉ``HQCG ≈∏Y áÑjô°†dG) πNódG ≈∏Y ÖFGô°†dG ¿CÉ°ûH
…OGô©dG ¬∏dGóÑY »∏Y QÉ°ûà°ùªdG øe áeó≤e (äÉcô°ûdG
áfQÉ≤e ∫hóL ™e ,¿Éé∏dG ¿hDƒ°ûd »fƒfÉ≤dG QÉ°ûà°ùªdG
≈∏Y áæé∏dG â≤ØJG å«M ,πNódG ≈∏Y ÖFGô°†dG ¿CÉ°ûH
.áeOÉ≤dG äÉYÉªàL’G ∫ÓN ´ƒ°VƒªdG åëH á∏°UGƒe

á``jOÉ``°`ü`à`b’Gh á``«`dÉ``ª`dG ¿hDƒ` °` û` dG áæéd âãëH
á°SÉFôH ó≤©æªdG ´ÉªàL’G ∫Ó``N iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH
¢†©H πjó©àH ¿ƒfÉb ´hô°ûe »£≤°ùªdG ø«°ùM ódÉN
ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG äÉjó∏ÑdG ¿ƒfÉb ΩÉμMCG
¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G Aƒ°V »a ó©ªdG) Ω2001 áæ°ùd (35)
,(ÜGƒædG ¢ù∏ée øe Ωó≤ªdG – ádó©ªdG ¬à¨«°üH –
øe äÉjó∏ÑdG äGOGôjEG ™«ªL êGQOEG ≈dEG ±ó¡j …òdGh
áeÉ©dG á«fGõ«ªdG »a É¡∏«°üëàH Ωƒ≤J ∫GƒeCGh Ωƒ°SQ
±ó¡H É``¡`JGOGô``jEG ≈∏Y á``dhó``dG áHÉbQ §°ùHh ,ádhó∏d
.ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG á∏«°üM IOÉjR
´hô°ûe OGƒe ´ÉªàL’G ∫ÓN áæé∏dG â°Vô©à°SGh
ájò«ØæàdG áëFÓdGh äÉjó∏ÑdG ¿ƒfÉb Aƒ°V »a ,¿ƒfÉ≤dG
OQGƒªdG ¥hóæ°U AÉ°ûfEÉH ≥∏©àªdG äÉjó∏ÑdG ¿ƒfÉ≤d

É``jQÉ«àNG zQGƒ``M{h zá``dGóY{ »``à«©ªL π``M
.É¡∏LCG øe Éà°ù°SCÉJ
IójôédG »a øjQƒ°ûæªdG øjQGô≤dG »a ∂dP AÉL
.»°VÉªdG ¢ù«ªîdG IQOÉ°üdG á«ª°SôdG
äÉ«©ªédG ¿hDƒ°T Öàμe ≈∏Y ¿CÉH ¿GQGô≤dG OÉaCGh
∫Gƒ``eCG á«Ø°üJ äGAGô``LEG PÉîJG IQGRƒdÉH á«°SÉ«°ùdG
.ádhódG áfGõîH Éª¡YGójEGh ø«à«©ªédG

á``«` eÓ``°` SE’G ¿hDƒ` `°` `û` `dGh ∫ó``©``dG ô`` `jRh Qó`` °` `UCG
πëH øjQGôb áØ«∏N ∫BG »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG ±ÉbhC’Gh
ácôM á«©ªL Éªgh ÉjQÉ«àNG ø«à«°SÉ«°S ø«à«©ªL
»æWƒdG QGƒëdG á«©ªLh zá``dGó``Y{ á«æWƒdG ádGó©dG
QGôªà°S’ á«fƒfÉ≤dG •hô°ûdG ôaGƒJ Ωó©d ∂dPh zQGƒM{
»àdG ±Gó``gC’G ≥«≤ëJ øY Éª¡ØbƒJh É«∏©a Éª¡WÉ°ûf

á«£ØædG ô«Z ¬JÉYÉ£b ¢TÉ©àfGh »æWƒdG OÉ°üàbÓd »HÉéjE’G ƒªædG QGôªà°SG
Gkƒ`ª``f ô``ã``cC’G äÉ``YÉ``£``≤``dG á``ª``FÉ``b Qó°üàj ä’É``°``ü``J’Gh äÓ``°``UGƒ``ª``dG ´É``£``b
¬«∏j ,»∏ëªdG èJÉædG øe %17 áÑ°ùæH áªgÉ°ùªdG
ºK ,%15 áÑ°ùæH á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG ´É£b
.%11 â¨∏H áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£b
RÉ``é``fEG QGô``ª` à` °` SG ô``jô``≤` à` dG í`` `°` ` VhCGh
øjôëÑdG ácô°T ¥ÓWEÉc ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdG
»``à` dGh (BNET) ó``fÉ``HOhô``Ñ` ∏` d á``«` æ` Wƒ``dG
ä’É``°`ü`J’G áμÑ°T äÉ``eó``N ºjó≤àH Ωƒ≤à°S
äÉcô°T ™«ªL ≈dEG ¢†jô©dG ¥É£ædÉH á≤∏©àªdG
áaÉ°VEG ,øjôëÑdG áμ∏ªªH á°üNôªdG ∫É°üJ’G
QÉ«∏e 2^9 áª«≤H á«bÉØJG ≈∏Y ™«bƒàdG ≈``dEG
áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H »μjôeCG Q’hO
á∏MôªdG ´hô°ûªd á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
ø«H §Hô«°S …òdG óªM ∂∏ªdG ô°ùéd á«dÉ≤àf’G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe
á≤aGƒªdGh ,ó¡a ∂∏ªdG ô°ùéd RGƒe m¿ÉK ô°ùéH
AÉHô¡μdGh AÉªdG äÉμÑ°T á©°Sƒàd ™jQÉ°ûe ≈∏Y
.»æjôëH QÉæjO ¿ƒ«∏e 615 áª«≤H
,á«°ùaÉæàdG ∫É``é`e »``a ôjô≤àdG ô``¡` XCGh
á£°ûfCG á``°`SQÉ``ª`e á``dƒ``¡`°`S ô``jô``≤`J Ö``°`ù`ë`Hh
,»``dhó``dG ∂æÑdG ø``Y QOÉ``°`ü`dG 2020 ∫É``ª` YC’G
ô°û©dG øª°V øjôëÑdG áμ∏ªe ∞«æ°üJ ºJ ¬fCG
»dhódG ô°TDƒªdG »a Ékæ°ùëJ ôãcC’G äGOÉ°üàbG
π°UCG øe ∫É``ª`YC’G á£°ûfCG á°SQÉªe ádƒ¡°ùd
5 øjôëÑdG áμ∏ªe âeó≤J Éªc ,á`` dhO 190
øe Ék«ªdÉY 45``dG áÑJôªdG »a ∞æ°üàd ÖJGôe
»ªdÉ©dG á«°ùaÉæàdG ôjô≤J »a ádhO 141 ø«H
,…OÉ°üàb’G »ªdÉ©dG ióàæªdG ø``Y QOÉ°üdG
ƒªædGh á«LÉàfE’G ôjô≤àdG Gò``g ¢ù«≤j å«M
∞æ°Uh .π``jƒ``£`dG ió``ª` dG ≈∏Y …OÉ``°`ü`à`b’G
QOÉ°üdG 2019 ΩÉ©d ájô°ûÑdG á«ªæàdG ôjô≤J
áμ∏ªe »``FÉ``ª`fE’G IóëàªdG º``eC’G èeÉfôH ø``Y
iƒà°ùe â¨∏H »àdG ¿Gó∏ÑdG øª°V øjôëÑdG
å«M ájô°ûÑdG á«ªæàdG ó«©°U ≈∏Y GkóL Ωó≤àe
øe 45``dG áÑJôªdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe äAÉ``L
.ádhO 189 ø«H

ìÉààaG ™e Ék«°TÉªJ ∂dPh ø«≤HÉ°ùdG ø«∏°üØdÉH
Ωƒ«æªdCG ácô°ûd ¢SOÉ°ùdG ô¡°üdG §N ´hô°ûe
Ékª¡e ÉkjOÉ°üàbG GRÉéfEG ó©j …òdG zÉÑdCG{ øjôëÑdG
.áμ∏ªª∏d
»a á``«` HÉ``é` jE’G äGAÉ``°` ü` ME’G âæ«H É``ª`c
äÉYÉ£≤dG áªgÉ°ùe Ö°ùf …OÉ°üàb’G ôjô≤àdG
å«M ,»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a ájOÉ°üàb’G
äÉYÉ£≤dG á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b Qó°üJ

å«M ,»°VÉªdG ΩÉ©dG øe IôàØdG ¢ùØæH ák fQÉ≤e
™``HQC’Gh ¢ùªîdG ¥OÉæØdG ∫É¨°TEG áÑ°ùf â¨∏H
¥Éa ø«M »a ,»dGƒàdG ≈∏Y %48h %51 Ωƒéf
øjôëÑdG QÉ£e ≥jôW øY øjóaGƒdG QGhõdG OóY
%2^9 √Qób G kƒªf Óμ°ûe ôFGR ∞dCG 800 »dhódG
ø«M »a ,%63 áÑ°ùæH áeÉbE’G §°Sƒàe OGOõ«d
áÑ°ùæH G kƒªf á«∏jƒëàdG äÉYÉæ°üdG ´É£b πé°S
ák fQÉ≤e É kë°VGh É kYQÉ°ùJ πãªj ÉªH %4^1 â¨∏H

»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh äô°ûf
øjôëÑdG áμ∏ªªd »∏°üØdG …OÉ°üàb’G ôjô≤àdG
É¡©bƒe ô``Ñ`Y 2019 ΩÉ``Y ø``e å``dÉ``ã`dG ™``Hô``∏`d
çóMCG ôjô≤àdG ∫hÉæJ å«M ,¢ùeCG »fhôàμdE’G
á≤∏©àªdG ájOÉ°üàb’G äGô°TDƒªdGh äÉfÉ«ÑdG
,áμ∏ªªdG »``a OÉ``°` ü` à` b’G Ö``fGƒ``L ∞∏àîªH
Éªc ,áeOÉ≤dG äGƒæ°ù∏d ájOÉ°üàb’G äÉ©bƒàdGh
ájOÉ°üàb’G äGô«¨àªdG ≈∏Y ôjô≤àdG πªà°ûj
.á«ª«∏bE’Gh á«ªdÉ©dG
»HÉéjE’G ƒªædG QGôªà°SG ôjô≤àdG øq«Hh
øe IôàØdG ¢ùØæH áfQÉ≤e »æWƒdG OÉ°üàbÓd
Oó©d ®ƒë∏e ¢TÉ©àfÉH ÉkeƒYóe .2018 ΩÉ``Y
ák é«àf äAÉL »àdGh á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG øe
áμ∏ªªd …OÉ°üàb’G ´ƒæàdG õjõ©J äGQOÉÑªd
.2030 ájOÉ°üàb’G É¡àjDhQ QÉWEG »a øjôëÑdG
´É£≤dG AGOCG ø°ùëJ AGOC’G äGô°TDƒe â°ùμYh
ák fQÉ≤e %2 ≠∏H G kƒ``ª` f Óé°ùe »£ØædG ô«Z
¬Zƒ∏H ó©H »°VÉªdG ΩÉ©dG øe IôàØdG ¢ùØæH
´É£≤dG πé°S Éªæ«H ,»fÉãdG ™HôdG »a %0^5
ΩÉ©dÉH ák fQÉ≤e %0^1 ≠∏H ÉØk «ØW Ék©LGôJ »£ØædG
äó¡°T §ØædG êÉàfEG äÉjƒà°ùe ¿CG ’EG ,»°VÉªdG
≠∏Ñ«d ,ådÉãdG ™HôdG ∫ÓN ΩÉY πμ°ûH GkQGô≤à°SG
%1^6 øjôëÑdG áμ∏ªe OÉ°üàb’ »≤«≤ëdG ƒªædG
ƒªæH ák fQÉ≤e .2019 ΩÉY øe ådÉãdG ™HôdG »a
.%0^3 ≠∏H …òdG ¬°ùØf ΩÉ©dG øe »fÉãdG ™HôdG
äÉYÉ£≤dG QGôªà°SG äGô°TDƒªdG â°ùμYh
…OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a á«£ØædG ô«Z
äÓ``°`UGƒ``ª`dG ´É``£`b Qó``°`ü`J PEG ,áμ∏ªªdG »``a
G kƒªf ô``ã` cC’G äÉ``YÉ``£`≤`dG áªFÉb ä’É``°` ü` J’Gh
ådÉãdG ™HôdG ∫ÓN %6^4 ≈dEG â∏°Uh áÑ°ùæH
øe Iô``à` Ø` dG ¢ùØæH ák ` fQÉ``≤` e 2019 ΩÉ`` Y ø``e
äÉμÑ°T »a ™°SƒàdÉH ÉkeƒYóe »°VÉªdG ΩÉ©dG
áμ∏ªªd á«æWƒdG á∏bÉædG{ è«∏îdG ¿Gô«W äÉ¡Lh
»a ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG ´É£b ¬«∏j ,zøjôëÑdG
ådÉãdG ™``Hô``dG »``a %6^3 â¨∏H áÑ°ùæH ƒªædG

ÜGƒ``ædGh iQƒ``°ûdG É``¡«°ù∏éªH á``«`©`jô°ûàdG á```£`∏`°ù`dG ƒ``∏`ãª`e
É``«Ñ«d ≈``dEG á``jôμ°ùY äGƒ``b ∫É```°SQEG »```cô`à`dG QGô``≤dG ¿ƒ``æjó`j
ÉªHh ,É¡¡LGƒJ »àdG áØ∏àîªdG äÉjóëàdG áédÉ©e øe É«Ñ«d
ádhódG IOÉ©à°SGh ,ájƒªæàdG É¡££N ò«ØæJ øe É¡æμªj
»a É``gQhó``H ΩÉ«≤dG ≈∏Y IQOÉ``≤`dG É¡JÉ°ù°SDƒeh á«æWƒdG
.≥«≤°ûdG »Ñ«∏dG Ö©°û∏d AÉNôdGh á«ªæàdG ≥«≤ëJ
iQƒ°ûdG É¡«°ù∏éªH á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ƒ∏ãªe OÉ°TCGh
»a ,ï°SGôdGh âHÉãdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bƒªH ÜGƒædGh
Iôªà°ùªdG ÉgOƒ¡Lh ,á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh øeC’G ºYO
»a -á≤«≤°ûdGh á≤jó°üdG ∫hódG ™e ¿hÉ©àdÉHh- áã«ãëdGh
.±ô£àdGh ∞æ©dGh ÜÉgQE’G Qƒ°Uh ∫Éμ°TCG áaÉc áHQÉëe

31 ïjQÉàH á«Hô©dG ∫hó``dG á©eÉL ¢ù∏ée √ÉæÑJ …ò``dG
.Ω2019 ôÑª°ùjO
Qƒ``£`à`dG Gò`` g ∞``bƒ``H »``dhó``dG ™``ª`à`é`ª`dG Gƒ``Ñ` dÉ``Wh
äGAGôLE’G PÉîJGh ,¬JÉ«dhDƒ°ùeh √QhóH ΩÉ«≤dGh ,ô«£îdG
ºYód ,™jô°ùdG ∑ôëàdGh ,á∏LÉ©dG äGƒ£îdGh ,áeRÓdG
´OQh ÜÉ``gQE’G ≈∏Y AÉ°†≤dG ≈dEG á«eGôdG »YÉ°ùªdG áaÉc
.É«Ñ«d ádhO »a á«HÉgQE’G äÉª«¶æàdG áaÉc
ádhO »a QGô≤à°S’Gh øeC’G ºs ©j ¿CG º¡∏eCG øY GƒHôYCGh
øμªààd äGô«î°üdG ¥ÉØJG ò«ØæJ ºàj ¿CGh ,á≤«≤°ûdG É«Ñ«d

iQƒ°ûdG É¡«°ù∏éªH á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ƒ∏ãªe ócCG
»ª°SôdG »æjôëÑdG ∞bƒª∏d ΩÉ``à`dG ºgó«jCÉJ ÜGƒ``æ` dGh
QGôb áfGOEG ¿CÉ°ûH ,¢ùeCG AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L øY QOÉ°üdG
øe ∂dP ¬∏μ°ûj Éªd ,É«Ñ«d ≈dEG ájôμ°ùY äGƒb ∫É°SQEG É«côJ
´Gô°üdG ºbÉØJh ,á≤«≤°T á«HôY ádhO ¿CÉ°T »a ôaÉ°S πNóJ
,á«æWƒdG É¡JóMhh ,É«Ñ«d IOÉ«°ùd í°VGh
mójó¡Jh ,É¡«a
m
,á≤£æªdG QGô``≤`à`°`SGh ,»``Hô``©`dG »eƒ≤dG ø``eCÓ`d mó``jó``¡`Jh
πμd mRhÉéJh ,á«dhódG á«Yô°ûdG äGQGô≤d ñQÉ°U
m∑É¡àfGh
m
»Hô©dG ∞bƒª∏d áØdÉîeh ,á«dhódG äGógÉ©ªdGh ≥«KGƒªdG

ô¡°ûdG á``jÉ¡f øjôëÑdÉH ó``≤©j z∫É``ØWC’G ΩO{ ¢``VGôeC’ »``dhO ô``ªJDƒe
.áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh
…ó¡e IÉéf IQƒàcódG äOÉ``aCG ,É¡ÑfÉL øe
™ªéªH ∫É``Ø` WCÓ` d Ωó`` dG ¢``VGô``eCG ájQÉ°ûà°SG
áª¶æªdG áæé∏dG á°ù«FQh ,»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG
»dhO ôªJDƒe ƒg ôªJDƒªdG Gò``g ¿CÉ` H ôªJDƒª∏d
»a ΩódG ¢VGôeCG áHQÉ≤e »a ¢ü°üîàe »ª∏Y
áμ∏ªe »a ≈dhC’G Iôª∏d ΩÉ≤ojh ,ádƒØ£dG á∏Môe
øjô°ûYh ø«æKG øe ôãcCG ácQÉ°ûªH øjôëÑdG
≈∏Y øjõ«ªàªdG ø``jô``°`VÉ``ë`ª`dG ø``e É``Kk ó``ë`à`e
»a »∏ëªdGh »ª«∏bE’Gh »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG
A’Dƒg ∑QÉ°û«°Sh .∫ÉØWC’G ΩO ¢VGôeCG ∫Éée
,É``HhQhCGh ,ÉμjôeCG øe ¿ƒeOÉ≤dG ¿ƒKóëàªdG
á«Hô©dG á``μ`∏`ª`ª`dG ø`` eh ,É``«` ≤` jô``aEG Üƒ``æ` Lh
iô``NC’G á«Hô©dG è«∏îdG ∫hOh ájOƒ©°ùdG
πª©dG ¢``TQh ò«ØæJh äGô°VÉëªdG ºjó≤J »a
.áKÓãdG ôªJDƒªdG ΩÉjCG ióe ≈∏Y á°ü°üîàªdG

É°VGôeCG ¿ƒμJ hCG º¡JÉ«M ø``e IôμÑe á∏Môe
áë°U ≈∏Y ô«Ñc πμ°ûH ôKDƒJh áKhQƒe á«æ«L
ô``KC’G ≈`` dEG á``aÉ``°` VEG º¡JÉ«M IOƒ`` Lh ∫É``Ø` WC’G
Ö«°üoj …ò``dG »YÉªàL’Gh »°ùØædG AÖ``©` dGh
¿CG Ö∏£àJ É¡fEÉa ,ΩÉY πμ°ûH ™ªàéªdGh ºgô°SCG
áÄ«¡Jh á«ª∏©dG πFÉ°SƒdG π°†aCÉH É¡d …ó°üàdG ºàj
äGóéà°ùªdG ≈``∏`Y ´Ó``WÓ``d á«Ñ£dG QOGƒ``μ` dG
√ò¡d ∫Éq©ØdG êÓ©dGh ¢ü«î°ûàdG ä’Éée »a
ƒdCÉJ ød É¡fCG áë°üdG IQGRh ócDƒJh .¢VGôeC’G
•É°ûf …C’ IófÉ°ùªdGh ºYódG ô«aƒJ »a Gkó¡L
,ôªà°ùªdG »Ñ£dG º«∏©à∏d á°üæe ¿ƒμJ á«dÉ©ah
á«ë°üdG QOGƒμdGh AÉÑWC’G ôjƒ£J »a º¡°ùoJh
»a äGóéà°ùªdG çó``MCG ≈∏Y ´ÓWÓd iô``NC’G
Gòk «ØæJ áØ∏àîªdG á«ë°üdGh á«Ñ£dG ä’ÉéªdG
AÉ≤JQ’G π``LCG øe Ió«°TôdG ÉæJOÉ«b äÉ¡«Lƒàd
»ë°üdG ∫ÉéªdG »a á∏eÉ©dG QOGƒμdG iƒà°ùªH
ø«æWGƒª∏d Ωqó` ≤` Jo »``à`dG á«ë°üdG äÉ``eó``î`dGh

äGQƒ£àdG ôNBG ¢VôYh äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ≈∏Y
…OÉ°Tôà°SG π«dóc ÉgOÉªàYGh ∫ÉéªdG Gòg »a
»a á«é«JGôà°SG §£Nh πªY äÉ«dBG ¬æe ≥ãÑæJ
.∫ÉØWCÓd ΩódG ¢VGôeCG êÓY ∫Éée
äGô``ª` JDƒ` ª` dG √ò```g π``ã` e á``«` ª` gCG ∫ƒ`` `Mh
™ªéJ »àdG á°ü°üîàªdG á«ª∏©dG äGAÉ``≤`∏`dGh
»ë°üdG ∫ÉéªdG »``a ø«∏eÉ©dGh ø«°üàîªdG
Iõ«ªàªdG á«ªdÉ©dG äGôÑîdÉH øjôëÑdG áμ∏ªªH
ócDƒJ ,∫É``Ø` WC’G óæY Ωó``dG ¢``VGô``eCG ∫É``é`e »``a
√òg πãe øe IOÉØà°S’G á«ªgCG áë°üdG IQGRh
»a áãjóëdG äGQƒ£àdG ≈∏Y ´ÓWÓd äGôªJDƒªdG
¢Uƒ°üîdG ≈∏Yh á«KGQƒdG ΩódG ¢VGôeCG êÓY
É«ª«°SÓãdG ¢VGôeCGh ,»∏éæªdG ΩódG ô≤a ¢Vôe
iôNC’G ΩódG ¢VGôeCG ≈dEG áaÉ°VEG ,É«∏«aƒª«¡dGh
äGôÑN ≈∏Y ±ô©àdGh ,∫É``Ø`WC’G Ö«°üoJ »àdG
.É¡æe IOÉØà°S’Gh ∫ÉéªdG Gòg IóFGôdG ∫hó``dG
»a ∫ÉØWC’G Ö«°üoJ ¢``VGô``eC’G √òg ¿EG å«Mh

´ƒÑ°SC’G »a øjôëÑdG áμ∏ªe »a ≥∏£æj
»dhódG ôªJDƒªdG Ω2020 ôjÉæj ô¡°T øe ô«NC’G
400 øe ôãcCG ácQÉ°ûªH ∫É``Ø`WC’G ΩO ¢``VGô``eC’
.É¡LQÉNh øjôëÑdG áμ∏ªe π``NGO øe ∑QÉ°ûe
ák ∏ãªe áë°üdG IQGRh ¬ª¶æJ …ò``dG ôªJDƒªdGh
∑QÉ°ûoj »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH ∫ÉØWC’G º°ù≤H
øe Gkô°VÉëe 22 ø``e ô``ã`cCG ¬`` bGQhCG ºjó≤J »``a
»∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y øjõ«ªàªdG ø«°üàîªdG
.»ªdÉ©dGh
øe áªjôc á``jÉ``Yô``H ô``ª`JDƒ`ª`dG Gò``g ΩÉ``≤` jo h
áë°üdG IôjRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa IPÉà°SC’G
»a Ω2020 ôjÉæj 25-23 ø«H IôàØdG ∫Ó``N
ôªJDƒªdG òîàjh .áeÉæªdG ófGôZ ΩÉgóæjh ¥óæa
¬LGƒJ »àdG Iô«£îdGh ájóédG äÉjóëàdG øe
á«∏ª©dGh á«ë°üdG §£îdGh äÉ«é«JGôà°S’G
»àdG áØ∏àîªdG ΩódG ¢VGôeCG ∫Éée »a á«LÓ©dG
´ÓW’G πLCG øe ∂dPh ,¬d GkQÉ©°T ∫ÉØWC’G Ö«°üJ

ô«jÉ©e å``ë``Ñ``j zá``«``dÉ``ª``°``û``dG{ ß``aÉ``ë``e
á``«``ë``°``U á```æ```jó```e z»````dÉ````Y{ OÉ```ª```à```YG Rƒ«a ´É``aôdG »a äGô``«ëÑdG óé°ùe í``ààØj á``«æ°ùdG ±É``bhC’G ¢``ù«FQ
ácGô°ûdÉH á``jƒ``Yƒ``à`dG è``eGô``Ñ` dG
äÉ°ù°SDƒeh áë°üdG IQGRh ™e
´É``£` ≤` dGh »``fó``ª``dG ™``ª` à` é` ª` dG
¬H Ωƒ``≤` J É`` e ¿EG PEG ,¢``UÉ``î``dG
»a ¢UôëdG ¢ùμ©j á¶aÉëªdG
.áª¶æªdG OÉªàYG ≥«≤ëJ
á«ªgCG ≈dEG ßaÉëªdG QÉ°TCGh
è``eGô``Ñ` dGh á``£` °` û` fC’G ¢``SÉ``μ`©`fG
»ë°üdG πé°ùdG ™°Vƒd IQô≤ªdG
IQhô``°` Vh ,»``dÉ``Y »``a »``dÉ``gCÓ` d
áMÉàªdG OQGƒ``ª`dG ¬«LƒJ IOÉ``YEG
á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G á«Ñ∏J √ÉéJ
≥``aGƒ``à` dGh ,á``«`ë`°`ü`dG ¿ó``ª` dÉ``H
á«°ùØædGh á«fóÑdG áë°üdG ø«H
.èeGôÑdG ∂∏J »a á«YÉªàL’Gh
IQƒàcódG ´É``ª`à`L’G ô°†M
óYÉ°ùªdG π«cƒdG …ôLÉ¡dG ºjôe
áeÉ©dG áë°üdGh á«dhC’G áë°ü∏d
¿Éæ°S á©«HQ øH ódÉN ó«ª©dGh
á``jô``jó``e ΩÉ`` Y ô``jó``e …ô``°` Shó``dG
á``«`dÉ``ª`°`û`dG á``¶` aÉ``ë` ª` dG á``Wô``°` T
á``«`eƒ``μ`ë`dG äÉ``¡` é` dG ƒ``∏` ã` ª` eh
™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒeh á«∏gC’Gh
.z»dÉY{ »a »fóªdG

»©°Sh áë°üdG õjõ©Jh á«Ñ£dG
äGƒ£îdG PÉîJG ≈``dEG á¶aÉëªdG
≈``dEG ∫ƒ``°`Uƒ``dG É¡fCÉ°T ø``e »``à`dG
ò«ØæJ ∫ÓN øe áª¶æªdG OÉªàYG
è``eGô``Ñ` dGh á``£` °` û` fC’G ∞``∏`à`î`e
á`` «` `°` `VÉ`` jô`` dGh á`` «` `YÉ`` ª` `à` `L’G
»``à`dG á``«` aÉ``≤` ã` dGh á``jƒ``Hô``à``dGh
IOÉYh •ÉªfCG øjƒμJ ≈dEG ±ó¡J
Üƒ∏°SCG ≥∏N »a º¡°ùJ ,á«ë°U
ø«æWGƒªdG ió``d »ë°U IÉ``«` M
º¡°ùj …ò``dG ô`` eC’G ,ø«ª«≤ªdGh
IOƒL ø«°ùëJ »a ô°TÉÑe πμ°ûH
á¶aÉëªdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh .IÉ«ëdG
¿óª∏d á«≤«°ùæJ á``æ`é`d â∏μ°T
QhÉëe ≥«Ñ£J á©HÉàªd á«ë°üdG
GOóY äòØfh ,áª¶æªdG ô«jÉ©eh
á≤£æe »a á«ë°üdG èeGôÑdG øe
zôÑcC’G …óëàdG{ ÉgRôHCG ,»dÉY
øª°V zôμ°ùdG ∫hÉ``æ`J{ …ó``ë`Jh
z»``H ≥``«`∏`J ’ á``æ` ª` °` ù` dG{ á``∏`ª`M
áÑ°SÉæªH ¿ƒKQÉe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH
øª°V …ôμ°ù∏d »ªdÉ©dG Ωƒ``«`dG
,zá∏FÉ©dG º¡j …ô``μ`°`ù`dG{ á∏ªM
øe ójó©dG á¶aÉëªdG âeÉbCG Éªc

ø``H »``∏``Y ó``«` °` ù` dG ¢`` `SCGô`` `J
QƒØ°ü©dG ø«°ùëdGóÑY ï«°ûdG
á«dÉª°ûdG á``¶`aÉ``ë`ª`dG ß``aÉ``ë` e
¿óª∏d á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG
…ò`` dGh ,á``¶`aÉ``ë`ª`dÉ``H á«ë°üdG
≥«Ñ£J äÉ``«` dBG å``ë`H ¬``dÓ``N º``J
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ô«jÉ©e
êPƒ``ª` æ` c z»`` dÉ`` Y{ OÉ``ª` à` YG »`` a
á``aÉ``°` VE’É``H ,á``«` ë` °` ü` dG ¿ó``ª` ∏` d
»àdG è``eGô``Ñ`dGh äGƒ``£`î`dG ≈``dEG
π«Ñ°S »``a á¶aÉëªdG É``¡`Jò``î`JG
,áª¶æªdG OÉªàYG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
¿ó``eh iô``b π``c OÉªàY’ Gkó«¡ªJ
.á«ë°üdG ¿óªdG øª°V á¶aÉëªdG
¢``Uô``M ß``aÉ``ë` ª` dG ø`` ª` `Kh
ø``cô``dG ∫hCG ≥``jô``Ø` dG á``©` HÉ``à` eh
∫BG ¬``∏`dGó``Ñ`Y ø``H ó``°` TGQ ï``«`°`û`dG
πμd á``«``∏``NGó``dG ô`` ` jRh á``Ø` «` ∏` N
É¡ª«≤J »àdG èeGôÑdGh á£°ûfC’G
ô```eC’G ,á``«` dÉ``ª` °` û` dG á``¶` aÉ``ë` ª` dG
ø`` eC’G õ``jõ``©`J »``a º¡°ùj …ò`` dG
≥WÉæe ∞∏àîe »a QGô≤à°S’Gh
IQGRh Qhó``H Gkó«°ûe ,á¶aÉëªdG
áaÉ≤ãdGh »YƒdG ô°ûf »a áë°üdG

™°ùàj AÉ``°`ù`æ`dGh ∫É``Lô``∏`d ≈∏°üe
™e ,á``«` ∏` °` ü` eh É``«`∏`°`ü`e 150 ` ` d
äGQhO ø``e äÉeóîdG áaÉc ô``aGƒ``J
¿PDƒ`ª`∏`d ø``μ`°`Sh ICÉ` °` †` «` eh √É``«` e
óé°ùªdG õ``«q ` ª` à` j É``ª` c .ΩÉ`` ` ` eE’Gh
»``eÓ``°` SE’G …QÉ``ª` ©` ª` dG ¬``©` HÉ``£` H
º«eÉ°üàdG ™``e è``eó``ª`dG å``jó``ë`dG
êQóàj …òdGh ,áãjóëdG á«°Sóæ¡dG
òaGƒædGh á«eÓ°SE’G áaôNõdG øe
ió`` MEG ≈``∏` Y π``£` J »``à` dG á``«` dÉ``©` dG
´É``aô``dG »``a á«°ù«FôdG äGô``«`ë`Ñ`dG
.π«îædGh QÉé°TC’G §°Sƒàjh Rƒ«a

±É`` bhC’G ¬«dƒJ É``e Rƒ``«`a ´É``aô``dG
äƒ«Ñd áeóNh ájÉYQ øe á«æ°ùdG
¬°ùØf âbƒdG »a Gkó«°ûe ,øªMôdG
≈∏Y ¿ƒªFÉ≤dG É¡dòÑj »àdG Oƒ¡édÉH
¿EG ¿RÉe .O ∫Ébh ,á«æ°ùdG ±ÉbhC’G
»a √Qhó``H Ωƒ≤«°S ∑Ó``ªo `dG OÉ``ë`JG
ájQhódG áfÉ«°üdG ≈∏Y á¶aÉëªdG
.É¡àeôM ájÉYQh óLÉ°ùªdG √ò¡d
äGô``«` ë` Ñ` dG ó``é` °` ù` e ™`` ≤` `jh
¢`` VQCG ≈``∏` Y äGô``«` ë` Ñ` dG »``M »``a
ôàe 3^200 »``dGƒ``M É``¡`à`MÉ``°`ù`e
≈∏Y ó``é`°`ù`ª`dG …ƒ``à` ë` jh ,™``Hô``e

√ôjó≤Jh √ôμ°T øY ,Rƒ«a ´ÉaôdG
±É`` ` `bhC’G ¢``ù` ∏` é` e ¢``ù` «` FQ ≈`` ` dEG
óé°ùe ìÉààaÉH ¬∏°†ØJ ≈∏Y á«æ°ùdG
AÉ¡àf’G ó©H ¬fCG GócDƒe ,äGô«ëÑdG
πªμoà°SG ó≤a óé°ùªdG Gòg AÉæH øe
´ÉaôdG »a áKÓãdG óLÉ°ùªdG AÉæH
™ªàée øe GkAõL ôÑà©J »àdGh Rƒ«a
π«¡°ùàd É``gDhÉ``æ`H º``J Rƒ``«`a ´É``aô``dG
¿Éμ°S ≈∏Y IÓ°üdG Iô«©°T á``jOCÉ`J
.á≤£æªdG
ó``ª`ë`e ¿RÉ`` ` `e .O ó`` ` `cCG É``ª``c
∑Óoe OÉëJG ¢ù∏ée ¢ù«FQ á©ªL

¢UôM …ô``LÉ``¡`dG .O ó``cCG Éªc
É¡°SCGQ ≈∏Yh øjôëÑdG áμ∏ªe IOÉ«b
øH ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°`U
ó««°ûJh AÉæH ≈∏Y áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
á``aÉ``c »``a ó``LÉ``°` ù` ª` dGh ™``eGƒ``é` dG
áaÉc π«¡°ùàH √ôeCGh áμ∏ªªdG ≥WÉæe
ô«°ù«J »a º¡°ùJ »àdG äGAGô``LE’G
óbh ,áª«¶©dG IÓ°üdG Iô«©°T áeÉbEG
»°VGQC’G øe ójó©dG ¬àdÓL ∞bhCG
.á∏«ÑædG áª¡ªdG √ò¡d
óªMCG ∞WÉY Üô``YCG ¬ÑfÉL øe
ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∂∏ªdGóÑY

óªëe øH ó°TGQ .O ï«°ûdG íààaG
±É``bhC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ …ôLÉ¡dG
´ÉaôdÉH äGô«ëÑdG óé°ùe á«æ°ùdG
Qƒ°†ëH ,á«YhQõªdG á≤£æªH Rƒ«a
¢ù«FQ ∂∏ªdGóÑY óªMCG ∞WÉY ó«°ùdG
Rƒ«a ´É``aô``dG ácô°T IQGOEG ¢ù∏ée
IQGOEG ¢ù∏ée AÉ``°` †` YCGh ¢``ù`«`FQh
øe OóYh Rƒ«a ´ÉaôdG ∑Óe OÉëJG
óLÉ°ùª∏d IQÉjõH ΩÉbh .øjƒYóªdG
™eÉL »gh Rƒ«a ´ÉaôdG »a áKÓãdG
øH ´É≤©≤dG óé°ùeh Rƒ«a ´ÉaôdG
.äGô«ëÑdG óé°ùeh »ª«ªàdG hôªY
¬àª∏c »a …ôLÉ¡dG.O ócCG óbh
É```gQhOh ó``LÉ``°`ù`ª`dG AÉ``æ` H á``«` ª` gCG
óÑ©dG ø«H á∏°üdG ájƒ≤J »a ô«ÑμdG
Éªc ,™ªàéªdG OGô``aCG ø«Hh ,¬``HQh
øjòdG ΩGôμdG ø«æ°ùëªdG ≈∏Y ≈æKCG
Gô°ûÑe óLÉ°ùªdG √òg AÉæÑH GƒeÉb
¬«∏Y ¬``∏` dG ≈``∏`°`U »``Ñ` æ` dG å``jó``ë` H
ƒdh Góé°ùe ¬∏d ≈æH ø``e{ º∏°Sh
¬∏dG ≈æH ,É¡°†«Ñd IÉ£b ¢üëØªc
QhódÉH Gó«°ûe ,záæédG »a Éà«H ¬d
Rƒ«a ´ÉaôdG ácô°T ¬H ™∏£°†J …òdG
±Gô°TE’Gh áªgÉ°ùªdG »a ájQÉ≤©dG
.πLh õY ¬∏dG äƒ«H AÉæH ≈∏Y
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øWƒdG ájÉªëd ´QOh Iƒbh »æeCGh »YÉaO ≥ªY »æWƒdG ¢SôëdG :zÜGƒædG á«LQÉN{
..á«Ñ°ûîdG óLÉ°ùªdG
?..á«Ñ°ûN ≈≤ÑJ ≈àe ≈dEG
ÊÉjõdG ΩÉ°ûg
êôN »``à`dGh ,¢SQGóªdÉH á«Ñ°ûîdG ∫ƒ°üØdG ø``Y Gó«©H
∫ƒ°üØdG áeRCG AÉ¡fE’ á£N ∑Éæg ¿G ∫ƒ≤j É¡H ≥∏©àj íjô°üJ
!!..¢SQGóªdG »a á«Ñ°ûîdG
ÉgOóY ≠∏Ñj »àdG á«Ñ°ûîdG óLÉ°ùªdG áeRCG ¿EÉa ∂dP øY Gó«©H
á≤∏©e âëÑ°UCG (óªM áæjóe) Ió``MGh áæjóe »a óLÉ°ùe 10
á«æ©ªdG äÉ¡édG ø«∏°üªdG IGOÉæe Ióe ∫ƒW ºZQ , qπM ô«Z øe
.á«Ñ°ûîdG óLÉ°ùªdG ¿Éμe óLÉ°ùe AÉæH IQhô°†H
óªëe ñC’G á«dÉª°ûdG …ó∏H ¢ù∏éªH äÉeóîdG áæéd ¢ù«FQ
øe á«Ñ°ûîdG óªM áæjóe óLÉ°ùe ¿CÉH Iôàa πÑb ìô°U øYÉ¶dG
≈∏Y óLÉ°ùªdG √ò``g AÉ°ûfE’ ø«YôÑàe Oƒ``Lh º``ZQ ,π``M ¿hO
.á°UÉîdG º¡à≤Øf
∫ó©dG IQGRh ≈∏Y »àdG ,»°VGQC’G á∏μ°ûe øY çóëJ øYÉ¶dG
IQGRƒc iôNC’G äGQGRƒ``dG ™e É¡∏ëJ ¿CG á«eÓ°S’G ¿hDƒ°ûdGh
.äÉjó∏ÑdG
óLÉ°ùe »a äGƒ∏°üdG ¿hODƒj ¿ƒ∏°üªdG ≈≤Ñj ¿G π≤©j πg
?∂dP øe ôãcCG É¡°†©Hh ,äGƒæ°S ô°ûY øe ôãcCG á«Ñ°ûN
IÓ°üdG ¿hODƒ``j ø«∏°üªd ƒjó«a ™WÉ≤e äô°ûàfG É°†jCG
óLÉ°ùªdG ¿CG hóÑjh ,óëdG ¥ô°T áæjóe »a ≥∏£dG AGƒ¡dG »a
á«fÉμ°SE’G ≥WÉæªdG ¢†©H ¿CG á°UÉNh ô°ûàæà°S á«Ñ°ûîdG
.óLÉ°ùe ≈dEG êÉàëJ IójóédG
ájOƒ©°ùdÉH äGRÉLE’G IóæLCG
™°VƒJ ¿CG IQhô°V øY ,GQGô``μ`Jh GQGô``e ∂dP øY ÉæKóëJ
á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ΩGô``μ`dG AÉ≤°TC’G äGRÉ`` LE’ á«MÉ«°S Ió``æ`LCG
äGRÉ``LE’G √òg πãªd Iô«Ñc äÉ«dÉ©a ¢ü°üîJ ¿Gh ájOƒ©°ùdG
.ájOƒ©°ùdÉH ô°SC’Gh QGhõdG øe Iô«Ñc GOGóYCG Ö£≤à°ùJ »àdG
§£N ™°VƒJ ¿G ¿hO øe äGRÉ``L’G √òg ôªJ ’CG »¨Ñæj
(Qhôeh ,∑QÉªLh ,äGRGƒ``L) ô°ùédG »a IƒNEÓd äGQƒ°üJh
.áMÉ«°ùdG áÄ«g »a IƒNE’G iód §£N É°†jCGh
»¨Ñæjh ,…Oƒ©°ùdG íFÉ°ùdG ƒg øjôëÑdÉH Éæjód íFÉ°S ºgCG
¿CG ójôJ »àdG ájOƒ©°ùdG Iô°SC’G äÉLÉ«àMG »gÉe ±ô©f ¿CG
Ö°SÉæe â``bƒ``dG ¿CG á°UÉNh ,øjôëÑdÉH Gõ«ªe Éàbh »°†≤J
.ájQÉéàdG äÉ©ªéªdG »a §≤a ¢ù«dh á«LQÉN äÉ«dÉ©Ød
»àdG äÉ«dÉ©ØdG ≈∏Y π°üëj ’h øjôëÑdG ≈dEG »JCÉj …òdG
hCG ¢VÉjôdÉH äÉ«dÉ©a ≈dEG Ögò«°S ,á«fÉK »JCÉj ød ÉªHQ Égójôj
.iôNG ≥WÉæe
™°Vhh ôeC’G Gòg ôjƒ£J áMÉ«°ùdG áÄ«g »a IƒNE’G ≈∏Y
AÉ``≤`°`TC’G äGRÉ`` ` LEG ™``e π``eÉ``©`à`dG øμªj ∞``«` ch ,äGQƒ``°` ü` à` dG
.ájOƒ©°ùdÉH

PÉ``î` JG ¿CÉ` °` û` H á``Ñ` Zô``H ìGô`` à` `b’G
õcôe AÉ°ûfE’ áeRÓdG äGAGô`` LE’G
,»fGôÑ«°ùdG øeCÓd óMƒe »é«∏N
ójó°ûJ ¿CÉ`°`û`H áÑZôH ìGô``à` b’Gh
,á«fhôàμdE’G ÜÉ©dC’G ≈∏Y áHÉbôdG
IQGOEG AÉ°ûfEG ¿CÉ°ûH áÑZôH ìGôàb’G
äÉeƒ∏©ª∏d …õcôªdG RÉ¡édG »a
AÉ```cò```dGh á``ª` î` °` †` dG äÉ``fÉ``«` Ñ` ∏` d
.»YÉæ£°U’G
»a â``Ñ` dG á``æ`é`∏`dG äCÉ` ` ` LQCGh
ïjQÉJ §HQ ¿CÉ°ûH áÑZôH ìGôàb’G
»ÑæLCÓd ábÉ«°ùdG á°üNQ AÉ¡àfG
øe ,Iô«°TCÉàdG Ióe AÉ¡àfG ïjQÉàH
ìôà≤ªdG »eó≤e ™e ´ÉªàL’G πLCG
.¬fCÉ°ûH º¡JÉ«Fôªd ´Éªà°S’Gh
ìGôàb’G áæé∏dG â°ûbÉf Éªc
øe (13) IOÉ``ª`dG πjó©àH ¿ƒfÉ≤H
1975 áæ°ùd (11) º``bQ ¿ƒ``fÉ``≤`dG
â©ªà°SGh ,ôØ°ùdG äGRGƒL ¿CÉ°ûH
º°SÉb ¢SÉÑY áªWÉa ÖFÉædG AGQB’
. ìGôàb’G »eó≤e óMCG É¡àØ°üH

.á«∏NGódG IQGRh »∏ãªe πÑ≤à°ùJ á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd |
,IhQòdG äÉbhCG »a á∏«≤ãdG äÉ«dB’Gh
QGôb π«©ØJ ¿CÉ°ûH áÑZôH ìGôàb’G
IOÉjõH Qhôª∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG
äÉ``«` dB’Gh äÉ``æ`MÉ``°`û`dG ™``æ`e Iô``à`a
»a ¥ô``£`dG ΩGóîà°SG ø``e á∏«≤ãdG
.IhQòdG äÉbhCG
≈``∏`Y á``æ` é` ∏` dG â```≤` `aGh É``ª``c

áÑZôH ìGô`` à` `b’G ≈``∏`Y á``≤`aGƒ``ª`dG
πeÉμàe áeóN õcôe áeÉbEG ¿CÉ°ûH
äGRGƒ``é` dGh á«°ùæédG ¿hDƒ` °` û` d
¿CÉ°ûH áÑZôH ìGôàb’Gh ,áeÉbE’Gh
´QÉ°Th óªM ∂∏ªdG ´QÉ°T êGQOEG
…QGRƒ``dG QGô``≤`dG øª°V ôμ°ù©ªdG
äÉæMÉ°ûdG Qhôe ™æe Iôàa ¿CÉ°ûH

QÉæjO ∞dCG 61`H ™bGƒe 3 »a AGô°†îdG á©bôdG ôjƒ£J
ô°ùL øe á«dÉª°ûdG á¡LGƒdG ôjƒ£Jh
áª°UÉ©dG áfÉeCG ΩÉ``Y ôjóe âMô°U
áfÉeCG{ ¿CÉ` H ¿Gó«ªM á«bƒ°T á°Sóæ¡ªdG
áª°UÉ©dG ø«H §``HGô``dG ≈°ù«Y ï«°ûdG
3 ô``jƒ``£` J ∫É`` ª` `YCG äô``°` TÉ``H á``ª`°`UÉ``©`dG
,GQÉæjO 414h Ék ØdCG 18 áØ∏μH ¥ôëªdGh
äÉë£°ùªdG ôjƒ£Jh ô«é°ûàdÉH ™bGƒe
±ÉàcC’G ôjƒ£àH πØμJ »fÉãdG ´hô°ûªdGh
á``©`bô``dG IOÉ`` ` jRh á``«`dÉ``ª`é`dG á``¡` LGƒ``dGh
Üô≤dÉH π°ü«a ∂∏ªdG ´QÉ°ûd á«ÑfÉédG
äÉ©WÉ≤Jh ´QGƒ``°` T â∏ª°T ,AGô°†îdG
Ék `Ø`dCG 24 áØ∏μH ¿ƒ``JGô``«`°`û`dG ¥ó``æ`a ø``e
»gh ,áª°UÉ©dG á¶aÉëe »``a á«°ù«FQ
…òdG ådÉãdG ´hô°ûªdG ºK ,QÉæjO 900h
á«∏«ªéJ äÉYhô°ûe πMGôªd ∫Éªμà°SG
k
≈£°SƒdG QõédG ôjƒ£J É°†jCG øª°†àj
.zÉ≤Ñ°ùe πMGôe ≈∏Y äòØf
á«dÉªLE’G áØ∏μdG{ ¿EG ¿Gó«ªM âdÉbh
π°ü«a ∂∏ªdG ´QÉ°ûd á«FÉæãdG ÖfGƒédGh
,QÉæjO ∞dCG 61 ƒëf â¨∏H áKÓãdG ∫ÉªYCÓd
k
á≤£æe á¡L á«fÉª∏°ùdG ™WÉ≤J øe GQÉÑàYG
.¿Gó«ªM
á«bƒ°T
|
á«∏ëªdG äÉ``cô``°`û`dG ø``e Oó``Y É``gò``Ø`æ`jh
k
.zGQÉæjO 991h ÉØdCG 17 áØ∏μH ∫ƒØ≤dG
äGõ``«`ª`eh äÉ``Ø`°`UGƒ``ª`H á°ü°üîàªdG
∫É``ª`YC’G{ ¿CG ¿Gó«ªM â``ë`°`VhCGh
,záª°UÉ©∏d á«dÉªédGh ájQÉ°†ëdG á¡LGƒdG ¢ùμ©àd â©°Voh
á«YGQõdG ¢VQC’G ìÓ°üà°SGh áHôàdÉH ÖfGƒédG π«gCÉJ â∏ª°T
äÉ©WÉ≤àdGh øjOÉ«ªdG ôjƒ£J ≈∏Y áfÉeC’G ¢UôM{ ≈dEG ák gƒæe
.zIófÉ°ùªdG áØ°UQC’G π«gCÉJh …ôdG áμÑ°T äGOGóeEGh
áeGóà°ùªdG ájô°†ëdG á«ªæàdG ≥«≤ëJ »a º¡°ùJ »àdG ájƒ«ëdG
á«dÉªédG äÉYhô°ûªdG øe OóY ò«ØæJ ∫ÉªàcG ≈dEG âgƒfh
á«dÉªLh áÄ«ÑdÉH »≤JôJ »àdG ájó∏ÑdG äÉYhô°ûªdG ∫ÓN øe
ôÄH ôØMh ,¿Éª∏°S ï«°ûdG ¿Gó«e πãe áØ∏àîe ™bGƒe »a
.zá≤£æªdG
¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG äÉ¡«LƒJ ΩÉ©dG ôjóªdG âæªKh
…ô``dG iƒà°ùe ø«°ùëàd á«fÉª∏°ùdG á≤jóM »``a …RGƒ```JQG
ájQGRƒdG áæé∏dG ¢ù«FQ AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG
äÉYhô°ûe á«°SôJ Qƒ£H áfÉeC’G ¿CG ø«M »a ,äÉYhQõª∏d
∞«ãμJ »a Ö°üJ »àdG ,á«àëàdG á«æÑdGh ájƒªæàdG ™jQÉ°ûª∏d
.á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN á«aÉ°VEG ™bGƒªd iôNCG
ô«é°ûàd π``ª`Y è``eÉ``fô``H ™``°`Vƒ``H äÉ``jó``∏`Ñ`dG ¿hDƒ` °` T Oƒ``¡` L
á``fÉ``eCG ø``e Ék `°`Uô``M{ ¬``fCG äó`` cCG ,É¡ëjô°üJ ΩÉ``à`N »``ah
≥ah áμ∏ªªdG »a á«°ù«FôdG äÉ©WÉ≤àdGh ´QGƒ°ûdG π«ªéJh
≈∏YCG ¿Éª°Vh áeGóà°S’G ≥«≤ëJ IQhô``°`V ≈∏Y áª°UÉ©dG
ájÉæY »dƒJ áfÉeC’G ¿CG Ik ócDƒe ,IóMƒe §HGƒ°Vh ô«jÉ©e
äÉYhô°ûªdG ∞∏àîe ôÑY áeó≤ªdG äÉeóî∏d IOƒLh iƒà°ùe
á«°ù«FôdG äÉ©WÉ≤àdGh øjOÉ«ªdGh ´QGƒ°ûdG π«ªéàd á¨dÉH
Iôàa ø«dhÉ≤ªdG ™e áeôÑªdG Oƒ≤©dG ø«ª°†J ºJ ,IòØæªdG
.É¡jód á«é«JGôà°S’Gh á«°ù«FôdG ±GógC’G øª°V ÉgQÉÑàYÉH
π«ªéJ πª°T ∫hC’G ´hô°ûªdG{ ¿CG ΩÉ©dG ôjóªdG âaÉ°VCGh
.zäÉYhQõª∏d áfÉ«°Uh ¿Éª°V

áμ∏ªe ájÉªëd ´QOh
mIƒbh »æeCGh
m
Iõ``¡`LC’G ™``e ¿hÉ©àdÉH øjôëÑdG
.áμ∏ªªdG »a á«æeC’Gh á«YÉaódG
äQô``b ,ô`` ` NGB ó``«`©`°`U ≈``∏` Yh
ìGô``à` b’G ≈∏Y á``≤`aGƒ``ª`dG áæé∏dG
»``æ`Wƒ``dG õ``cô``ª` dG ¿CÉ` °` û` H á``Ñ` Zô``H
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»fGôÑ«°ùdG øeCÓd

á«fÉãdG iôcòdG áÑ°SÉæªH ,AGQRƒdG
¢``Sô``ë`dG ¢``ù`«`°`SCÉ`à`d ø``jô``°` û` ©` dGh
.»æWƒdG
≥``jô``Ø``dG Oƒ`` ¡` `é` `H OÉ`` ` °` ` `TCGh
óªëe ï``«`°`û`dG ƒ``ª`°`S ø`` cQ ∫hCG
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H ≈°ù«Y ø``H
π``ch ,»``æ` Wƒ``dG ¢``Sô``ë` dG ¢``ù`«`FQ
,»æWƒdG ¢SôëdG RÉ¡L »Ñ°ùàæe
,™«aQ »æWh πªY øe ¬fƒeó≤j Éªd
ájÉªM π«Ñ°S »a á∏«∏L äÉ«ë°†Jh
º©æj »``μ` dh ,ø``Wƒ``dG äÉÑ°ùàμe
.QGô≤à°S’Gh øeC’ÉH
¢ù∏ée ô``jó``≤` J ø``Y Üô`` ` YCGh
¢``Sô``ë`dG QhOh Oƒ``¡`é`d ÜGƒ``æ``dG
ø`` Wƒ`` dG á`` jÉ`` ª` `M »`` `a »`` æ` `Wƒ`` dG
äGQó``≤`ª`dG á``jÉ``ª`Mh ,¬``JGõ``é` æ` eh
ájDhôdG π°†ØH áμ∏ªª∏d â≤≤ëJ »àdG
»a ácQÉÑªdG á°†¡ædGh áª«μëdG
∂∏ªdG á``dÓ``é`d ô``gGõ``dG ó``¡`©`dG π``X
RÉ¡L ¬∏ãªj Ée ¿CG GócDƒe ,ióØªdG
»YÉaO ≥ªY øe »æWƒdG ¢SôëdG

»°ù«°ùdG óªëe ÖFÉædG ó``cCG
á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ
¢ù∏éªH »æWƒdG ø``eC’Gh ´ÉaódGh
ìÉÑ°U â©ªàLG áæé∏dG ¿CG ÜGƒædG
IQGRh »∏ãªe ™e zø«æKE’G{ ¢ùeCG
´Éªà°S’Gh á°ûbÉæª∏d á``«`∏`NGó``dG
øe OóY AGREG º¡JGQƒ°üJh º¡FGQB’
.äÉMGôàb’Gh äÉYƒ°VƒªdG
»``°` ù` «` °` ù` dG Ö`` FÉ`` æ` `dG ô`` ` `cPh
â∏¡à°SG áæé∏dG ¿CG ø«æ«YƒÑdG
äÉ`` `jBG ≈``ª` °` SCG ™``aô``H É``¡` YÉ``ª` à` LG
ΩÉ≤e ≈`` dEG äÉ``μ`jô``Ñ`à`dGh »``fÉ``¡`à`dG
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U ≈`` `dEGh ,ió``Ø` ª` dG
¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG
,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
»μ∏ªdG ƒ``ª` °` ù`dG Ö``MÉ``°` U ≈`` ` dEGh
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
≈``∏`YC’G ó``FÉ``≤`dG Ö``FÉ``f ó``¡`©`dG »``dh
¢ù∏ée ¢``ù`«`Fô``d ∫hC’G Ö``FÉ``æ` dG

»æãà°ùj ¿ƒfÉ≤H ìGôàbÉH Ωó≤àj ídÉ°üdG ÖFÉædG
zø«μªJ{ ºYO øe ø«NóàdGh ≠``ÑàdG äÉYhô°ûe
ºμëH É``eGõ``à` dG ìGô``à``b’G Gò``¡`H
IÉ«M ≈∏Y ®ÉØëdGh Qƒà°SódG
ƒªæH º©æ«d ™ªàéªdG »a OGôaC’G
,º«∏°S »``∏`≤`Yh »``≤`∏`Nh »``fó``H
ø«NóàdG QÉ``°`û`à`fG ø``e óq ` ë` dGh
ÉØ«°†e ,¬``YGƒ``fCG áaÉμH ≠ÑàdGh
∞bƒe º``Yó``j ¬``Lƒ``à`dG Gò``g ¿CG
á«bÉØJ’G ≈dEG áª°†æªdG øjôëÑdG
øY IQOÉ°üdG á«dhódG ájQÉWE’G
.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe
øe ó``ë` dG ¿CG ≈`` `dEG â``Ø` dh
äÉ``H äÉ``Yhô``°` û` ª` dG √ò`` g º`` YO
,ÉgQÉ°ûàfG øe óë∏d ÉjQhô°V
¢ù°SC’Gh ÇOÉÑªdG ¿CG Éë°Vƒe
¬``MGô``à` bG É``¡`«`∏`Y Ωƒ``≤``j »``à``dG
ø«NóàdG á``ë`aÉ``μ`e »``a πãªàJ
,√QÉ°†e ø``e OGô`` `aC’G á``jÉ``ª`Mh
èàæJ »àdG ¢VGôeC’G øe óëdGh
¿É``Wô``°`ù`dG π``ã`e ø``«`Nó``à`dG ø``Y
óëdGh ,Ö∏≤dGh áFôdG ¢VGôeCGh
á∏eÉ©dG äÉYhô°ûªdG QÉ°ûàfG øe
.ä’ÉéªdG √òg »a

:ÜÉjO ó«dh Öàc

.ídÉ°üdG ìhóªe |
,É``¡`ª`«`bh É`` gô`` °` `UGhCG …ƒ``≤``jh
á`` eƒ`` eC’G É``¡` ∏` X »`` a »``ª` ë` jh
A¢``û`æ`dG ≈``Yô``jh ,á``dƒ``Ø` £` dGh
¬«≤jh ∫Ó¨à°S’G øe ¬«ªëjh
»fÉª°ùédGh »`` HOC’G ∫É``ª` gE’G
á``dhó``dG ≈æ©J Éªc ,»``Mhô``dGh
»≤∏îdGh »fóÑdG ÜÉÑ°ûdG ƒªæH
.»∏≤©dGh
Ωó≤J ¬fG ≈dEG ÖFÉædG QÉ°TCGh

ìhó`` ª` `e Ö`` FÉ`` æ` `dG Ö`` dÉ`` W
™jQÉ°ûªdG AÉæãà°SÉH ídÉ°üdG
≠``Ñ` à` dG ∫É```é` `e »`` `a á`` ∏` `eÉ`` ©` `dG
¬eó≤j …òdG ºYódG øe ø«NóàdGh
ìGô``à` bG ô``Ñ`Y ∂`` dPh ,zø``«` μ` ª` J{
øe áYƒªéeh ¬H Ωó≤J ¿ƒfÉ≤H
AÉ°ûfEG ¿ƒ``fÉ``b πjó©àd ÜGƒ``æ`dG
.zø«μªJ{ πª©dG ¥hóæ°U
IôcòªdG »a ídÉ°üdG ó``cCGh
¿G ¿ƒfÉ≤H ìGôàbÓd á«MÉ°†j’G
á¡LGƒe ƒg ìGôàb’G øe ±ó¡dG
,¬YGƒfCG ™«ªéH ø«NóàdG IôgÉX
áéJÉædG QGô``°``VC’G ø``e ó``ë` dGh
ø«NóàdG QÉ``°`û`à`fG ™``æ` eh ¬``æ`Y
GOÉæà°SG ¬YGƒfCG ™«ªéH ≠ÑàdGh
»àdG zCG{ Iô≤ØdG 5 IOÉ``ª`dG ≈``dEG
¢SÉ°SCG Iô``°`SC’G ¿CG ≈∏Y ¢üæJ
ø`` jó`` dG É`` ¡` `eGƒ`` b ,™``ª``à``é``ª``dG
ßØëj ,øWƒdG ÖMh ¥ÓNC’Gh
,»``Yô``°` û` dG É``¡` fÉ``«` c ¿ƒ`` fÉ`` ≤` `dG

بيانات الخبر
الثالثاء

2020  يناير7

»النائب الصالح يتقدم باقتراح بقانون يستثني مشروعات التبغ والتدخين من دعم «تمكين
أخبار الخليج

5

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

العدد
15264
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1196028 الرابط اإللكتروني

 04حمليات

الثالثاء  12جمادى الأوىل 1441ـ العدد 11228
Tuesday 7th January 2020 - No. 11228

www.alayam.com

جمل�س الوزراء يدعو املجتمع الدويل اإىل التحرك العاجل ل�ضمان اأمن املنطقة

ويل العهد :احلكومة قادرة على توفري اخلدمات للمواطنني يف خمتلف الظروف
راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء اجلل�سة
العتيادية الأ�سبوعية ملجل�س الوزراء ،وذلك
بق�سر الق�سيبية �سباح اأم�س ،وقد اأدىل
الدكتور يا�سر بن عي�سى النا�سر الأمني العام
ملجل�س الوزراء عقب اجلل�سة بالت�سريح
التايل:
يف خ�سم التداعيات املت�سارعة والتطورات
اخلطرية التي متر بها املنطقة ،فقد دعا جمل�س
الوزراء اإىل عدم الت�سعيد والعمل على
التخفيف من حدة التوتر باحتواء املوقف
وتداعياته وتكثيف اجلهود التي تف�سي اإىل اأمن
وا�ستقرار املنطقة وجتنيبها العنف والدمار،
و�سدد املجل�س على اأهمية التحرك العاجل
للمجتمع الدويل واتخاذ الإجراءات الالزمة
ل�سمان الأمن وال�ستقرار يف املنطقة ملا لها من
اأهمية حيوية وا�سرتاتيجية للعامل باأ�سره.
ويف �سياق اآخر ،فقد اطماأن �ساحب ال�سمو
امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء على الإجراءات
الحرتازية والوقائية التي اتخذتها الوزارات
والأجهزة احلكومية وقدراتها وا�ستعداداتها
لتوفري خدماتها للمواطنني يف خمتلف الظروف
والتحديات يف كافة القطاعات اخلدمية التي
ت�سرف عليها.
وعلى �سعيد ذي �سلة ،فقد اأدان املجل�س
قرار تركيا اإر�سال قوات ع�سكرية اإىل ليبيا
ملا ي�سكله ذلك من تدخل �سافر يف �ساأن دولة
عربية �سقيقة وتفاقم ال�سراع فيها ،وتهديدا ً
وا�سحا ً لالأمن القومي العربي وا�ستقرار
املنطقة وانتهاكا ً �سارخا ً لقرارات ال�سرعية
الدولية.
بعدها اأ�ساد جمل�س الوزراء بجهود وزارة
املالية والقت�ساد الوطني يف موا�سلة تعزيز
النمو القت�سادي للمملكة ،حيث بينت النتائج
التي ت�سمنها التقرير القت�سادي الف�سلي
ململكة البحرين للربع الثالث من عام 2019
ا�ستمرار الزيادة الإيجابية يف موؤ�سرات النمو
لالقت�ساد الوطني ،مقارنة مع نف�س الفرتة
من العام  ،2018مدعوما ً بانتعا�س ملحوظ
لعدد من القطاعات غري النفطية والتي جاءت
نتيجة ملبادرات تعزيز التنوع القت�سادي
للمملكة يف اإطار روؤيتها القت�سادية .2030
وقد بينت موؤ�سرات الأداء باأن النمو احلقيقي
لقت�ساد مملكة البحرين بلغ  %1.6يف الربع
الثالث من العام  ،2019مقارنة بنمو الربع

الثاين والذي بلغ  % 0.3من العام نف�سه،
حيث حت�سن اأداء القطاع غري النفطي م�سجالً
منوًا بلغ  %2مقارنة بنف�س الفرتة من العام
املا�سي بعد بلوغه  %0.5يف الربع الثاين.
بينما �سجل القطاع النفطي تراجعا ً طفيفا ً بلغ
 %0.1مقارن ًة بالعام املا�سي ،اإل اأن م�ستويات
اإنتاج النفط �سهدت ا�ستقرارًا ب�سكل عام خالل
الربع الثالث.
واأو�سحت املوؤ�سرات ا�ستمرار القطاعات
غري النفطية يف دعم عجلة النمو القت�سادي يف
اململكة ،اإذ ت�سدر قطاع املوا�سالت والت�سالت
قائمة القطاعات الأكرث منوا ً بن�سبة و�سلت اإىل
 %6.4مدعوما ً بالتو�سع يف �سبكات وجهات
طريان اخلليج (الناقلة الوطنية ململكة
البحرين) ،يليه قطاع الفنادق واملطاعم بن�سبة
 ،%6.3فقطاع ال�سناعات التحويلية بن�سبة
بلغت  ،% 4.1كما بينت الإح�ساءات الإيجابية
يف التقرير القت�سادي اأن قطاع امل�سروعات
املالية ت�سدر القطاعات امل�ساهمة يف الناجت
املحلي الإجمايل بن�سبة  ،%17يليه قطاع
ال�سناعات التحويلية بن�سبة .%15
كما اأن تنامي النمو القت�سادي يف اململكة
اأ�سهم يف توفري املزيد من فر�س العمل املنا�سبة
للمواطنني مبا يلبي متطلبات �سوق العمل
وا�ستقطاب الكفاءات ،حيث ا�ستطاع القت�ساد
البحريني نتيجة التنوع يف قطاعاته اأن يخلق
وظائف نوعية واعدة ،وا�ستحداث العديد
من املبادرات والربامج الرامية اإىل زيادة
فر�س التوظيف ،ومنها الربنامج الوطني
للتوظيف الذي اأ�سهم يف توظيف اأكرث من 9

ويل العهد يتلقى ات�ضالً من وزير الدفاع الأمريكي

يف اإطار التوجيهات امللكية واأمر ويل العهد ..وزير الإ�ضكان:

اأهمية دعم اجلهود الإقليمية لتعزيز اأمن وا�ضتقرار املنطقة

مارك اإ�سرب

د .يا�سر النا�سر

اآلف من الباحثني عن عمل امل�سجلني �سمن
الربنامج الوطني للتوظيف ،حيث ارتفعت
معدلت التوظيف اليومية بن�سبة  %30اأي
مبعدل  103متوظفا ً يومياً ،يف حني بلغ
عدد ال�سواغر الوظيفية التي مت ا�ستالمها منذ
تد�سني الربنامج نحو � 13321ساغرًا مرتفعًا
بن�سبة .%82
بعد ذلك نظر املجل�س يف املذكرات املدرجة
على جدول اأعماله ،وذلك على النحو التايل:
اأولً :وجه �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء كافة الوزارات واجلهات احلكومية اإىل
درا�سة اإمكانية تنفيذ الأفكار الإثني ع�سر التي
تاأهلت يف م�سابقة البتكار احلكومي «فكرة»
يف ن�سخته الثانية ،ويف هذا ال�سدد اأكد جمل�س

الوزراء على اأهمية موا�سلة تعزيز البتكار
والإبداع يف العمل احلكومي وا�ستمرارية
ت�سجيع الكوادر الوطنية وحتفيزها على
البتكار مبا ي�سهم يف تطوير الأداء والتميز
يف جودة اخلدمة احلكومية ،منوها ً املجل�س
مبا �سهدته م�سابقة البتكار احلكومي «فكرة»
من اإقبال كبري برهنت على مدى طموح
ومتيز الكوادر الوطنية يف خمتلف القطاعات
احلكومية.
ثانياً :وافق جمل�س الوزراء بنا ًء على
مذكرة اللجنة التن�سيقية برئا�سة �ساحب
ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء على
مقرتح ا�ستحداث �سهادات الطاقة املتجددة
واإن�ساء نظام خا�س بها ،وكلف املجل�س
رئي�س هيئة الطاقة امل�ستدامة باإ�سدار قرار
ب�ساأن �سوابط وا�سرتاطات منح �سهادات
الطاقة املتجددة ،ويهدف املقرتح اإىل تعزيز
�سمعة اململكة عامليا ً يف جمال الطاقة امل�ستدامة
وت�سجيع الأفراد وال�سركات لإنتاج الطاقة.
ثالثاً :وا�سل جمل�س الوزراء بحث م�سروع
قانون ال�سحافة والإعالم وا�ستعر�س عددا ً
من املقرتحات واملرئيات ب�ساأن التعديالت على
اأبوابه ومواده املختلفة ،وكلف املجل�س اللجنة
الوزارية لل�سئون القانونية والت�سريعية
مبتابعة درا�سته.
رابعاً :وافق جمل�س الوزراء على تعديل
الالئحة النموذجية للنظام الأ�سا�سي لالأندية
التي تخ�سع لإ�سراف وزارة �سئون ال�سباب
والريا�سة ،واأقر م�سروع قرار باإ�سافة فقرة

جديدة اإىل املادة ( )6من الالئحة النموذجية
للنظام الأ�سا�سي لالأندية اخلا�سعة لإ�سراف
وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة ال�سادر
بالقرار رقم ( )1ل�سنة  ،1990ويعفي م�سروع
القرار الأ�سخا�س الذين مثلوا املنتخبات
الوطنية والأندية يف املحافل الدولية من
�سرط احل�سول على تزكية ع�سوين عاملني
بالنادي يف حال تقدمهم بطلب الع�سوية اإىل
ذلك النادي.
خام�ساً :بحث جمل�س الوزراء مذكرة
مرفوعة من وزير الرتبية والتعليم تت�سمن
عددًا من الإجراءات املقرتحة ل�سمان �سري
العملية التعليمية وفق اجلودة التي تن�سدها
احلكومة والحتياجات املقرتحة لذلك ،حيث
قرر املجل�س اإحالتها اإىل اللجنتني الوزارتني
للم�ساريع التنموية والبنية التحتية،
وال�سوؤون املالية والقت�سادية والتوازن املايل.
�ساد�ساً :اأحال جمل�س الوزراء اإىل اللجنة
الوزارية لل�سوؤون القانونية والت�سريعية
م�سروع قرار يحدد ر�سوم القيد يف جدول
الو�سطاء ور�سوم جتديد القيد والذي رفعه
وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف.
�سابعاً :وافق جمل�س الوزراء على مذكرة
تفاهم للتعاون بني مملكة البحرين ممثلة
يف الهيئة الوطنية لعلوم الف�ساء والوكالة
اليابانية ل�ستك�ساف الف�ساء والتي رفعها
وزير املوا�سالت والت�سالت ،وتهدف مذكرة
التفاهم اإىل تبادل اخلربات يف دعم جهود بناء
القدرات الوطنية وتطوير اإمكانات الهيئة
الوطنية للف�ساء.

جـدول زمنـي لتوزيـع  5000وحـدة �ضكنيـة خـالل اأيـام

تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،ات�سالً هاتفيًا اأم�س ،من وزير
الدفاع الأمريكي مارك اإ�سرب.
وجرى خالل الت�سال ا�ستعرا�س
العالقات ال�سرتاتيجية القائمة بني مملكة
البحرين والوليات املتحدة الأمريكية
ال�سديقة ،والتاأكيد على اأهمية موا�سلة
دعم اجلهود الإقليمية والدولية الرامية اإىل
تعزيز الأمن وال�ستقرار وحتقيق ال�سالم
والتنمية يف املنطقة والعامل.

الرتبية تبحث ال�ضتعانة ب�ضركة دولية
للتحقق من �ضالمة الوثائق الر�ضمية

تنفي ًذا لأمر �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء بتوزيع  5000وحدة �سكنية وذلك
يف اإطار التوجيهات امللكية ال�سامية� ،سرح
وزير الإ�سكان با�سم احلمر باأن الوزارة �سرعت
فور تلقي اأمر توزيع الوحدات ال�سكنية،
بح�سر امل�ساريع واأ�سماء املواطنني املر�سحني
لال�ستفادة متهيدًا لإعداد اجلدول الزمني
للتوزيع خالل الأيام القليلة املقبلة.
وقال وزير الإ�سكان اإن جميع امل�ساريع
الإ�سكانية التي �سيتم طرحها �سمن الربنامج
الزمني للتوزيعات تندرج �سمن امل�ساريع
التي يتم تنفيذها حتت مظلة التوجيهات
امللكية ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى
ببناء  40األف وحدة �سكنية ،م�سريًا اإىل اأن

وزير االإ�سكان

الوزارة بلغت مراحل متقدمة للغاية نحو
اإمتام توجيهات جاللته.
ورفع املهند�س با�سم بن يعقوب احلمر

اأ�سمى اآيات ال�سكر والعرفان اإىل ح�سرة
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى ،واإىل �ساحب ال�سمو
امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر ،واإىل �ساحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء على ما يولونه من اهتمام يف
توفري اخلدمات الإ�سكانية للمواطنني.
وقال وزير الإ�سكان اإن هذا التوجيه ياأتي
ا�ستمرارًا للمكت�سبات الإ�سكانية التي حتققت
يف العهد الزاهر حل�سرة �ساحب اجلاللة
ملك البالد املفدى ،ويعك�س مدى الهتمام
والرعاية الكبرية التي توليها القيادة الر�سيدة
ملواطني اململكة ،وحر�سها على توفري �سبل
العي�س الكرمي لهم ،من خالل تقدمي اخلدمات
الجتماعية ،وعلى راأ�سها اخلدمة الإ�سكانية.

ا�ضتقبلت الرئي�س التنفيذي مل�ضنعي البحرين «فارما» و«جلف بايوتك»

اجلالهمة :افتتاح اأول م�ضنعي اأدوية يف البحرين خالل العام اجلاري

اجتمعت جلنة الوكالء بوزارة الرتبية والتعليم برئا�سة الدكتور حممد
مبارك جمعة وكيل الوزارة ل�سوؤون املوارد واخلدمات ،وح�سور اأع�ساء اللجنة
من الوكالء والوكالء امل�ساعدين ،مبمثلني عن �سركة ( )DataFlowالدولية
املتخ�س�سة يف التحقق من اأ�سلية و�سالمة الوثائق الر�سمية ،حيث ناق�ش اأع�ساء
اللجنة مع ممثلي ال�سركة �سبل اال�ستعانة بتوظيف هذه اخلدمة ل�سمان اأعلى
درجات اجلودة يف مدخالت املوؤ�س�سات التعليمية من الكوادر الب�سرية.

اأعلنت الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية
لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية الدكتورة مرمي
اجلالهمة باأن مملكة البحرين �ست�ستقبل اأول
م�سنع حملي لالأدوية والفيتامينات يف منت�سف
العام اجلاري .2020
جاء ذلك بعد اأن ا�ستقبلت يف مكتبها مبوقع
الهيئة الرئي�س التنفيذي مل�سنعي البحرين
«فارما» و«جلف بايوتك» ،الدكتور ريا�س حممد
الع�سبان بح�سور رئي�س ق�سم تنظيم ال�سيدلة
يف الهيئة روؤيا العبا�سي .ومن املقرر اأن ينتج
م�سنع البحرين فارما ،وهو ا�ستثمار �سعودي،
امل�ستح�سرات ال�سيدلية على �سكل �سراب اأو
كب�سولت رخوية ،فيما �سينتج م�سنع جلف
بايوتك ،وهو ا�ستثمار �سعودي  -بحريني،
الأدوية التي تعطى عن طريق احلقن وتغطي
جميع الأدوية ال�سرورية حلالت الطوارئ.

وبني الدكتور الع�سبان اأن امل�سنعني
�سيغطيان طلبات امل�ستح�سرات ال�سيدلية يف
منطقة اخلليج وال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا
وامريكا .واأ�ساد الدكتورالع�سبان بالإجراءات
املي�سرة والت�سهيالت التي قدمتها مملكة
البحرين ب�سكل عام ،والهيئة الوطنية لتنظيم
املهن واخلدمات ال�سحية ب�سكل خا�س لت�سهيل

اإن�ساء امل�سنعني .وجتدر الإ�سارة اإىل اأن الهيئة
�ستقوم بالتفتي�س النهائي على امل�سنع الأول يف
نهاية يناير بعد النتهاء من اإعداد كافة خطوط
الت�سغيل ،بينما �سيتم النتهاء من جتهيز امل�سنع
الثاين يف اإبريل القادم ،بحيث يبداأ امل�سنع الأول
اإنتاجــه يف منت�سف  2020والثاين يف نهاية
عام .2020
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التنفيذ على مرحلتني بكلفة تتجاوز  5مليني دينار

جمعيتان «العدالة الوطنية»
و«احلوار الوطني» اّ
حتلن نف�سهما اختياريًا
حمرر ال�س�ؤون ال�سيا�سية:
اأ�سدر وزير العدل وال�س�ؤون
الإ�سالمية والأوقاف قرارين بحل
جمعيتني �سيا�سيتني هما «جمعية حركة
العدالة ال�طنية» ،وجمعية «احل�ار
ال�طني» ،بنا ًء على طلبهما.
وجاء يف القرارين باأن حُتل كل من
جمعية حركة العدالة ال�طنية وجمعية
احل�ار ال�طني اختياريًا لعدم ت�افر
ال�سروط القان�نية ل�ستمرار ن�ساطهما
فعليًا ،ولت�قفهما عن تقيق الأهداف
التي تاأ�س�ستا من اأجلهما.
وتاأ�س�ست جمعية حركة العدالة
ال�طنية «عدالة» يف اأبريل العام ،2007
وكان من اأبرز م�ؤ�س�سيها املحامي عبداهلل

ها�سم اإثر خروجه من جمعية التجمع
ال�طني الدميقراطي «ال�حدوي» ،وكانت
يف بداية تاأ�سي�سها حركة غري من�س�ية
تت قان�ن اجلمعيات ال�سيا�سية.
اأما جمعية احل�ار ال�طني فتاأ�س�ست
يف الثاين والع�سرين من اأكت�بر ،2006
ومن اأبرز م�ؤ�س�سيها اأحمد في�سل بن جرب
الدو�سري وحمد را�سد النعيمي اللذين
تناوبنا على رئا�ستها لعدة دورات.
وكان ال�زير قد اأ�سدر قرارًا يف
ي�لي� املا�سي بحل جمعية ال�س�رى
الإ�سالمية اختياريًا ا ً
أي�سا.
وبذلك ،تك�ن  3جمعيات �سيا�سية
قد اأعلنت عن حل نف�سها خالل اأقل من
عام.

العب�سي« :التوظيف االفرتا�سي»
ي�سهل فر�ص احل�سول على العمل
ا�ستقبل الرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم
�س�ق العمل اأ�سامة العب�سي ،كال من اإميان
ال�سمّاك باحث اأول باإدارة ال�سيا�سات
ومعل�مات ال�س�ق ،وابتهال علي ال�سهابي
اأخ�سائي باإدارة ال�سيا�سات ومعل�مات
ال�س�ق ،ي�م اأم�س الأحد امل�افق  5يناير
 ،2020مبنا�سبة ف�ز م�سروعهما «مركز
الت�ظيف الفرتا�سي» مب�سابقة البتكار
احلك�مي «فكرة» يف ن�سختها الثانية من
قبل جلنة ال�زراء ،وتكرميهما من قبل
�ساحب ال�سم� امللكي الأمري �سلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س ال�زراء.
وقد اأثنى العب�سي على فكرة امل�سروع،
م�سريًا اإىل اأنها تت�اكب مع الت�جه العام
للحك�مة امل�قرة يف ابتكار املزيد من
اخلط�ات التي ت�سهم يف ت�سهيل ت�فري
فر�س العمل للم�اطنني.
واأعرب الرئي�س التنفيذي  -با�سمه
ونيابة عن جميع م�ظفي الهيئة
ومنت�سبيها -عن اعتزازه بالإجناز الذي
حققته الزميلتان ،م�سريًا اإىل اأن الهيئة تفخر
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خلف :تر�سية مناق�سة م�سروع تطوير �سارع  47يف عراد
ك�سف وزير الأ�سغال و�س�ؤون البلديات
والتخطيط العمراين ع�سام بن عبداهلل خلف،
اأنه �سمن تط�ير �سبكة الطرق يف املحرق قد
متت تر�سية م�سروع �سارع  47يف عراد من
قبل جمل�س املناق�سات واملزايدات على �سركة
( )shade corporationمببلغ 5.685
ملي�ن دينار بحريني (خم�سة ماليني و�ستمائة
وخم�سة وثمانني األف دينار) للمرحلة الأوىل.
واأ�ساف خلف اأن تنفيذ الأعمال التط�يرية
ل�سارع � 47س�ف تتم على مرحلتني ،وت�سمل
املرحلة الأوىل تط�ير �سارع  47يف اجلزء
ال�اقع بني �سارع حامت الطائي يف احلد و�سارع
 ،28بحث ت�سمل هذه املرحلة ت��سعة ال�سارع
اإىل  3م�سارات يف كل اجتاه على امتداد 2
كيل�مرت من تقاطعه مع �سارع حامت الطائي
�سر ًقا اإىل تقاطعه مع �سارع  28غربًا وامل�ؤدي
اإىل حالة ال�سلطة وحالة النعيم ،وقد مت
تخ�سي�س ميزانية املرحلة الوىل من امل�سروع
�سمن برنامج الدعم اخلليجي لتط�ير �سبكة
الطرق العامة.
اأما بالن�سبة للمرحلة الثانية من م�سروع
تط�ير �سارع  47يف اجلزء املح�س�ر بني
�سارع  28و�سارع خليفة الكبري (والتي
�ستنفذ يف مرحلة تالية) ،فذكر ال�زير خلف
اأنها �ست�سمل اإن�ساء ج�سر بحري يربط بني
�سارع  28بالقرب من احلالت �سرقا ً و�سارع

ع�صام خلف

خليفة الكبري غربًا باإن�ساء تقاطع متعدد
امل�ست�يات مع �سارع خليفة الكبري.
واأ�سار ال�زير اإىل اأن اأعمال تط�ير �سارع
 47مبنطقة عراد (الذي �سينفذ بدعم كرمي من
قبل �سندوق الدعم ال�سع�دي) �ستتم بط�ل
كيل�مرتين ،وتبداأ من �سارع حامت الطائي
يف احلد �سرقا ً مرورا ً ب�سارع  ،47وينتهي
بالتقاطع مع ال�سارع  28غرباً ،حيث ت�سمل
اعمال التط�ير اإن�ساء �سارع ب�ستة م�سارات (3
م�سارات فيكل اجتاه) مع تط�ير التقاطعات
عليه وت�فري تقاطعني باإ�سارات �س�ئية ،الأول

تقاطع �سارع  47مع �سارع  ،46وال�سارة
الأخرى عند التقاطع قرب املدر�سة العاملية،
بجانب الأعمال الأخرى للم�سروع املتمثلة يف
اإن�ساء �سبكة لت�سريف مياه الأمطار ،ت�فري
اأر�سفة جانبية للم�ساة ،و�سع قن�ات اأر�سية
ل�ستخدامها من قبل اخلدمات م�ستقبالً،
ت�سني م�ست�ى الإنارة ،ت�فري العالمات
املرورية والل�حات الإر�سادية الالزمة لتحقيق
الأمن وال�سالمة املطل�بة على الطريق وو�سع
ح�اجز لل�سالمة يف املناطق التي تتطلب ذلك،
كما �سيتم اإن�ساء �سارع خدماتي على الأطراف
قرب املنازل املحيطة ب�سارع .47
و�سيخدم �سارع  47بعد انتهاء م�سروع
تط�يره اأهايل ومرتادي مناطق عراد واحلد
وحالتي النعيم وال�سلطة ،وعم�م اأهايل
مدينة املحرق ،كما �سي�ساعد يف تخفيف
الزدحام املروري وت�سهيل احلركة املرورية
لت�سمل خمتلف املناطق ال�سناعية وال�سكنية
والتجارية ،بالإ�سافة اإىل تخفيف من ال�سغط
احلا�سل حاليا ً على �سارع عراد ك�نه املدخل
واملخرج الرئي�سي من واإىل عراد ،مبا يلبي
احتياجات ال�سكان جراء زيادة احلركة
العمرانية التي ت�سهدها املنطقة ،وذلك �سمن
روؤية البحرين القت�سادية  2030وال�ساعية
اإىل تط�ير البنية التحتية و�سبكة الطرق ملا
ه� اأف�سل.

م�سيدًا بدعم امللك لبناء امل�ساجد ووقفها بكافة مناطق اململكة

ب�ج�د مثل هذه الك�ادر املبدعة واملتميزة.
وكانت ال�سمّاك وال�سهابي قدمتا
للرئي�س التنفيذي -خالل الجتماع-
�سرحا متكامال عن فكرة امل�سروع واآلية
تطبيقه ،م�سريتني اإىل اأن الفكرة تتمثل يف
من�سة اإلكرتونية تفاعلية متكّن
ايجاد
ّ
امل�اطنني من البحث عن عمل والت�سجيل
ب�زارة العمل والتنمية الجتماعية والتقدم
لربنامج التاأمني �سد التعطل ،وذلك من
خالل تطبيق اإلكرتوين على الهاتف املتنقل.
وبينتا اأن فكرة امل�سروع تت�سمن
الت�سهيل على امل�اطنني حتى فيما يتعلق
بعملية الت�سجيل واإجراء مقابالت الت�ظيف،
حيث ميكن اإجراء ذلك من خالل التطبيق
اللكرتوين.
واأعربت ال�سمّاك وال�سهابي عن
تقديرهما للدعم والهتمام الكبري من الدارة
التنفيذية وجميع م�ظفي ومنت�سبي الهيئة.
ح�سر الجتماع نائب الرئي�س التنفيذي
للم�ارد واخلدمات اأ�سرف اإمام ،ومدير
اإدارة ال�سيا�سات ومعل�مات ال�س�ق ال�سيخ
عبداهلل بن عبدالرحمن اآل خليفة.

رئي�ص االأوقاف ال�سنية يفتتح م�سجد البحريات يف الرفاع فيوز
افتتح رئي�س جمل�س الأوقاف
ال�سنية ال�سيخ د .را�سد بن حممد
الهاجري م�سجد البحريات بالرفاع
في�ز مبنطقة املزروعية ،بح�س�ر
عاطف احمد عبدامللك رئي�س
جمل�س اإدارة �سركة الرفاع في�ز
ورئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة
اتاد مالك الرفاع في�ز وعدد من
املدع�ين .وقام بزيارة للم�ساجد
الثالثة يف الرفاع في�ز وهي جامع
الرفاع في�ز وم�سجد القعقاع بن
عمرو التميمي وم�سجد البحريات.
وقد اأكد د .الهاجري يف كلمته
على اأهمية بناء امل�ساجد ودورها
الكبري يف تق�ية ال�سلة بني العبد
وربه ،وبني اأفراد املجتمع ،كما
اأثنى على املح�سنني الكرام الذين
قام�ا ببناء هذه امل�ساجد ،مب�سرا
بحديث النبي �سلى اهلل عليه
واآله �سلم «من بنى هلل م�سجدًا
ول� كمفح�س قطاة لبي�سها ،بنى
اهلل له بيتًا يف اجلنة» ،م�سيدا
بالدور الذي ت�سطلع به �سركة
الرفاع في�ز العقارية يف امل�ساهمة
والإ�سراف على بناء بي�ت اهلل عز
وجل.

كما اأكد د .الهاجري حر�س
قيادة مملكة البحرين وعلى راأ�سها
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى اآل خليفة على بناء وت�سييد
اجل�امع وامل�ساجد يف كافة
مناطق اململكة واأمره بت�سهيل كافة
الإجراءات التي ت�سهم يف تي�سري
اإقامة �سعرية ال�سالة العظيمة،
وقد اأوقف جاللته العديد من
الأرا�سي لهذه املهمة النبيلة.
من جانبه ،اأعرب عاطف احمد
عبدامللك رئي�س جمل�س اإدارة �سركة
الرفاع في�ز ،عن �سكره وتقديره
اإىل رئي�س جمل�س الأوقاف ال�سنية
على تف�سله بافتتاح م�سجد
البحريات ،م�ؤكدا ً اأنه بعد النتهاء

من بناء هذا امل�سجد فقد ا�ستحُكمل
بناء امل�ساجد الثالث يف الرفاع
في�ز والتي تعترب جز ًء من جمتمع
الرفاع في�ز مت بناوؤها لت�سهيل
تاأدية �سعرية ال�سالة على �سكان
املنطقة.
كما اأكد د .مازن حممد جمعة
رئي�س جمل�س اتاد محُالك الرفاع
في�ز على ما ت�ليه الأوقاف
ال�سنية من رعاية وخدمة لبي�ت
الرحمن ،م�سيدا ً يف ال�قت نف�سه
باجله�د التي يبذلها القائم�ن
على الأوقاف ال�سنية ،وقال د.
مازن اأن اتاد امل حُالك �سيق�م
بدوره يف املحافظة على ال�سيانة
الدورية لهذه امل�ساجد ورعاية

حرمتها .ويقع م�سجد البحريات
يقع يف حي البحريات على اأر�س
م�ساحتها ح�ايل  3،200مرت
مربع ،ويحت�ي امل�سجد على
م�سلى للرجال والن�ساء يت�سع
لـ 150م�سليًا وم�سلية ،مع
ت�افر كافة اخلدمات من دورات
مياه ومي�ساأة و�سكن للم�ؤذن
والإمام .كما يتميّز امل�سجد بطابعه
املعماري الإ�سالمي احلديث املدمج
مع الت�ساميم الهند�سية احلديثة،
والذي يتدرج من الزخرفة
الإ�سالمية والن�افذ العالية التي
تطل على اأحد البحريات الرئي�سية
يف الرفاع في�ز ويت��سط الأ�سجار
والنخيل.

ميكن م�ساهدته وا�سحً ا بالتل�سكوب والت�سوير ..احلجري:

خ�سوف كاذب للقمر م�ساء «اجلمعة» يف �سماء البحرين

اجتماع تن�سيقي لبحث
معايري اعتماد «عايل» مدينة �سحية
تراأ�س حمافظ ال�سمالية علي بن
ال�سيخ عبداحل�سني الع�سف�ر ،اجتماع
اللجنة التن�سيقية للمدن ال�سحية
باملحافظة ،والذي مت خالله بحث اآليات
تطبيق معايري منظمة ال�سحة العاملية يف
اعتماد «عايل» كنم�ذج للمدن ال�سحية،
بالإ�سافة اإىل اخلط�ات والربامج التي
اتخذتها املحافظة يف �سبيل احل�س�ل على
اعتماد املنظمة ،متهيدا لعتماد جميع قرى
ومدن املحافظة �سمن املدن ال�سحية.
وثمن املحافظ ،حر�س ومتابعة
الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل
خليفة وزير الداخلية لالأن�سطة والربامج
كافة التي تقيمها املحافظة ال�سمالية ،الأمر
الذي ي�سهم يف تعزيز الأمن وال�ستقرار
يف خمتلف مناطق املحافظة ،م�سيدا بدور
وزارة ال�سحة يف ن�سر ال�عي والثقافة
الطبية وتعزيز ال�سحة و�سعي املحافظة
يف اتخاذ اخلط�ات التي من �ساأنها
ال��س�ل لعتماد املنظمة من خالل تنفيذ
خمتلف الأن�سطة والربامج الجتماعية
والريا�سية والرتب�ية والثقافية التي
تهدف اإىل تك�ين اأمناط وعادة �سحية،
ت�سهم يف خلق اأ�سل�ب حياة �سحي لدى
امل�اطنني واملقيمني ،الأمر الذي ي�سهم
ب�سكل مبا�سر يف ت�سني ج�دة احلياة.
واأ�سار اإىل اأن املحافظة� ،سكلت جلنة

�سارة جنيب:

تن�سيقية للمدن ال�سحية ملتابعة تطبيق
حماور ومعايري املنظمة ،ونفذت عددا
من الربامج ال�سحية يف منطقة عايل،
اأبرزها «التحدي الأكرب» وتدي «تناول
ال�سكر» �سمن حملة «ال�سمنة ل تليق
بي» ،بالإ�سافة اإىل مارث�ن مبنا�سبة الي�م
العاملي لل�سكري �سمن حملة ال�سكري
يهم العائلة ،كما اأقامت املحافظة العديد
من الربامج الت�ع�ية بال�سراكة مع
وزارة ال�سحة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
والقطاع اخلا�س ،حيث اإن ما تق�م به
املحافظة يعك�س احلر�س يف تقيق
اعتماد املنظمة.
واأ�سار املحافظ اإىل اأهمية انعكا�س
الأن�سطة والربامج املقررة ل��سع ال�سجل
ال�سحي لالأهايل يف عايل ،و�سرورة
اإعادة ت�جيه امل�ارد املتاحة جتاه تلبية
الحتياجات اخلا�سة باملدن ال�سحية،
والت�افق بني ال�سحة البدنية والنف�سية
والجتماعية يف تلك الربامج.
وح�سر الجتماع الدكت�رة مرمي
الهاجري ال�كيل امل�ساعد لل�سحة الأولية
وال�سحة العامة ،والعميد خالد بن ربيعة
�سنان الدو�سري مدير عام مديرية �سرطة
املحافظة ال�سمالية ،وممثل� اجلهات
احلك�مية والأهلية وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين يف عايل.

قال الباحث الفلكي علي جميد احلجري
اإن الكرة الأر�سية �ست�سهد حالة خ�س�ف
كاذب للقمر ب�سكل جزئي بعد مرور القمر
مبخروط �سبه ظل الأر�س فقط ليفتتح م��سم
حالت خ�س�ف القمر يف العام  ،2020وذلك
م�ساء ي�م اجلمعة القادم امل�افق  10يناير
.2020
واأو�سح يف ت�سريح لـ«الأيام» اأن
اخل�س�ف ي�ستمر لغاية اأول دقائق �سباح
ي�م ال�سبت  11يناير  ،2020ويرى يف دول
اخلليج وال�طن العربي ،وي�ستمر ملدة 4
�ساعات و 8دقائق على �سطح كرة الأر�سية
وهي الفرتة من بداية دخ�ل القمر مبنطقة
�سبه ظل الأر�س اإىل خروجه منها وب�سكل
جزئي.
وبح�سب احلجري فاإن احل�سابات الفلكية
ت�سري اإىل اأن خ�س�ف القمر اجلزئي الكاذب
�س�ف يبداأ يف م�ساء اجلمعة ليدخل القمر
يف منطقة �سبه ظل خمروط الأر�س وهي
ً
كيل�مرتا) يف متام ال�ساعة
بقطر (8215
( )08:05م�سا ًء بت�قيت البحرين ،حينها
يتغري ل�ن القمر ب�سكل غري منظ�ر للعني
املجردة اإىل الل�ن الربتقايل الداكن اأو الذهبي
الغامق تدريجياً ،بينما ميكن ر�سده ب��س�ح
ب�ا�سطة التل�سك�بات الفلكية وعد�سات
الكامريات الكبرية ب�سرط ت�سبيط اإعدادات
الت�س�ير ،وبعد �ساعتني و 5دقائق �ستنت�سف

فرتة خ�س�ف القمر ويك�ن ذروته يف متام
ال�ساعة ( )10:10م�سا ًء بت�قيت البحرين
ليحجب خمروط �سبه ظل الأر�س ح�ايل
ن�سبة ( )92.13%من قر�س القمر ب�سكل
باهت ،والتي من املمكن اأن يرى اخل�س�ف
ب�سكل طفيف من جهة اجلن�ب ال�سرقي حلافة
القمر بالن�سبة لرا�سد ،وذلك بالعتماد على
�سفاء الظروف اجل�ية ،وبعد �ساعتني و4
دقائق �س�ف يخرج القمر بكامل ا�ستدارته
من خمروط �سبه ظل الأر�س وبتحديد بتمام
ال�ساعة (� )00:14سباح ي�م ال�سبت بت�قيت
البحرين ليعلن انتهاء فرتة اخل�س�ف.
وذكر احلجري باأن ظاهرة خ�س�ف القمر
باأن�اعه يجب اأن تدث عندما يك�ن عمر القمر

من بعد اقرتانه بال�سم�س اأكرب من  13ي�مًا
واأقل من  16ي�مًا ،ول يحدث قبل هذه الفرتة
ول بعدها ،لذلك �سيك�ن عمر القمر عندما
يك�ن بدرًا يف متام ال�ساعة ( )10:21م�سا ًء
اأثناء فرتة اخل�س�ف الكاذب  15ي�مًا و14
�ساعة و 8دقائق ،وهي فرتة منت�سف الأول
من �سهر جمادى الأول من ولدة القمر اإىل
ط�ر البدر التمام ،ومن جانب اآخر قال الفلكي
احلجري باأن بالإمكان تديد وت�سحيح
اجتاه القبلة يف البحرين فقط من بعد مرحلة
اخل�س�ف الكاذب وذلك بالنظر املبا�سر للقمر
يف متام ال�ساعة (� )00:21سباح ي�م ال�سبت
القادم فقط ،وه� الجتاه ال�سحيح جلهة
القبلة يف البحرين فقط لذلك الي�م.
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الملك ورئيس الوزراء وولي العهد
يتبادلون التهاني مع رئيس الحرس الوطني
تلق��ى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليفة عاهل البالد المف��دى القائد األعلى برقية تهنئة
من الفريق أول الركن س��مو الشيخ محمد بن عيسى آل
خليفة رئيس الحرس الوطني بمناس��بة الذكرى الثالثة
والعشرين لتأسيس الحرس الوطني ،هذا نصها:
«س��يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليفة مل��ك مملكة البحرين المف��دى القائد األعلى
حفظه اهلل ورعاه
سيدي ،،يشرفني يا صاحب الجاللة أن أرفع إلى مقامكم
الس��امي ،باألصالة عن نفسي ونيابة عن جميع رجالكم
من منتس��بي الح��رس الوطني ،أس��مى آي��ات التهاني
وأطي��ب التبري��كات مقرون��ة بعظيم االمتن��ان والوالء
لجاللتكم حفظكم اهلل ورعاكم ،بمناسبة الذكرى الثالثة
والعشرين على تأس��يس الحرس الوطني ،والذي يزداد
ق��وة وتطوراً بفض��ل الدع��م الالمحدود ال��ذي يحظى
به من ل��دن جاللتكم من��ذ مراحله التأسيس��ية تعزيزاً
من دوره الرئيس��ي في كونه عمقاً عس��كرياً لقوة دفاع
البحرين ودرعاً أمنياً لقوات األمن العام في سبيل حماية
مكتس��بات الوطن ومنجزاته التي أش��رقت في عهدكم
الزاهر ،والمحافظة على أمن المملكة وس��المة أراضيها
ورخاء مواطنيها.
وبفضل قيادة جاللتكم الس��ديدة وتوجيهاتكم النيرة،
ص��ار الح��رس الوطني صرح��اً أمنياً على ق��در كبير من
الجاهزية والكفاءة ،متس��لحاً بسالحي الوالء والفداء في
تلبيته النداء الوطني المقدس.
وإنن��ا إذ نبارك لجاللتكم حلول هذه المناس��بة العزيزة،
لنج��دد العهد وال��والء هلل تعال��ى ثم لمق��ام جاللتكم
الس��امي بأن نظ��ل كما عهدتمون��ا دائم��اً ،تحت راية
جاللتك��م ..جنوداً مخلصين للوطن ،في س��بيل الحفاظ
على س��يادة المملكة واستقرارها ،داعين المولى العلي
القدير أن يحفظ جالتكم ويكألكم برعايته وأن يديمكم
ذخراً وعزاً لوطننا الغالي.
وتفضل��وا جاللتكم بقب��ول خال��ص التحاي��ا المقرونة
بصادق الوالء واالمتنان.
الفريق أول الركن رئيس الحرس الوطني
محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة».
وبعث حضرة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى القائد
األعل��ى برقية ش��كر جوابية إلى س��مو رئي��س الحرس
الوطني هذا نصها:
«س��مو األخ العزيز الفريق أول الركن الش��يخ محمد بن
عيس��ى بن س��لمان آل خليفة حفظه اهلل رئيس الحرس
الوطني.
ببال��غ تقديرن��ا واعتزازن��ا بالتهنئ��ة التي بعثت��م إلينا
بمناس��بة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس «الحرس
الوطني» الذي يش��كل مع قوة دف��اع البحرين ،واألمن
العام الحصن الواق��ي لمملكتنا الغالية ،والدرع المكين

لهذا الوطن العزيز.
إننا نفتخر بالمس��توى الرفيع العالي الذي تبلغه وحدات
الحرس الوطني عاماً بعد عام برئاس��تكم وتوجيهاتكم،
من تدريب وجاهزية عالية ،واستعداد تام لتلبية الواجب
بكل اقتدار.
ون��ود أن نبع��ث بتحياتن��ا إلى جميع منس��وبي الحرس
الوطن��ي ،من ضباط وقادة وأفراد ونس��أل اهلل عز وجل
التوفي��ق لكم جميعاً لخدمة ه��ذا الوطن والحفاظ على
مكتسباته الغالية.
حفظكم اهلل جميعاً ورعاكم ،ودمتم سالمين.
حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين».
وتلقى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليف��ة رئيس ال��وزراء برقية تهنئة م��ن الفريق أول
الركن س��مو الشيخ محمد بن عيس��ى آل خليفة رئيس
الح��رس الوطني بمناس��بة الذكرى الثالثة والعش��رين
لتأسيس الحرس الوطني هذا نصها:
«العم العزيز صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه اهلل
يس��عدني ويش��رفني أن أرف��ع إل��ى س��موكم الكريم..
باألصالة عن نفس��ي ونيابة عن جميع منتسبي الحرس
الوطن��ي ،أس��مى آي��ات التهان��ي وأطي��ب التبري��كات
بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين على تأسيس الحرس
الوطن��ي ،داعياً المولى عز وجل أن يعيد على س��موكم
هذه المناس��بة العزيزة وأنتم تنعمون بوافر من الصحة
والعافية والعمر المديد ،مثمنين دعم س��موكم الكريم
للحرس الوطني منذ تأسيس��ه ،والذي س��اهم في تطور
قدراته وإمكانياته حتى أصبح بفضل اهلل تعالى على قدر
كبير من الجاهزية والكفاءة في الحفاظ على أمن الوطن
وس��المة مواطني��ه والذود ع��ن مقدراته ومكتس��باته
الحضاري��ة تحت ظ��ل القيادة الحكيمة لس��يدي حضرة
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل
البالد المفدى القائد األعلى حفظه اهلل ورعاه.
حفظكم اهلل يا صاحب الس��مو ودمتم بعونه س��المين
موفقين.
ابنكم الفريق أول الركن رئيس الحرس الوطني
محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة».
وبعث صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء برقية شكر
جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني هذا نصها:
«س��مو االبن العزيز الفريق أول ركن الش��يخ محمد بن
عيس��ى بن س��لمان آل خليفة حفظه اهلل رئيس الحرس
الوطني
فلقد تلقينا بالتقدير برقية سموكم الكريمة المهنئة لنا
بالذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني.
وإننا لنود في هذه المناس��بة العزيزة أن نعبر لسموكم
عن ش��كرنا وامتناننا لمش��اعركم النبيلة التي نعتز بها

رئيسة النواب :منهجية عملية للتعاون
بين السلطتين التنفيذية والتشريعية
أش��ادت رئيس��ة مجلس النواب
فوزية زين��ل بتوجيهات صاحب
الس��مو الملكي األمير س��لمان
ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد
نائ��ب القائ��د األعل��ى النائ��ب
األول لرئي��س مجلس ال��وزراء،
لمواصل��ة التع��اون والتنس��يق
المش��ترك بي��ن الس��لطتين
التنفيذية والتشريعية بما يلبي
تطلعات المواطنين ويصب في
صالح الوطن ونمائه.
وقالت زينل ،ف��ي بيان اإلثنين،
إن أعضاء الس��لطة التش��ريعية
تش��رفوا صب��اح اإلثني��ن بلقاء
سمو ولي العهد ،مشيرة إلى أن
التعاون الفاعل بين الس��لطتين
التنفيذي��ة والتش��ريعية وف��ق
المنهجية العملية المميزة التي
وضعها س��موه ،في االجتماعات
واللق��اءات المش��تركة ،وتنفيذاً
لتوجيه��ات حض��رة صاح��ب

رئيسة مجلس النواب

الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليفة عاه��ل البالد المفدى،
ف��ي ظ��ل المس��يرة التنموي��ة
الشاملة لجاللته ،وفي جعل كل
مح��ور التنمية يص��ب في صالح
المواطن ،س��تثمر ع��ن تحقيق
مزي��د م��ن التطلع��ات وتج��اوز

كافة التحديات ،في ظل الوحدة
الوطني��ة والتماس��ك الوثي��ق
والتع��اون المس��تمر لخدم��ة
الوطن والمواط��ن ،ومن خالل
تكاتف أبن��اء الوطن وجهودهم
المخلصة.
وأعرب��ت زينل عن بالغ الش��كر
والتقدير لتوجيهات س��مو ولي
العهد وأمره الكريم بتخصيص
نح��و  5آالف وحدة س��كنية في
جمي��ع محافظ��ات المملك��ة،
ضم��ن الجهود الب��ارزة لتحقيق
تطلعات المواطنين واالستجابة
الحتياجاتهم.
وأك��دت ح��رص الس��لطة
التش��ريعية عل��ى دع��م جهود
البحري��ن لضم��ان األم��ن
واالس��تقرار ف��ي المنطق��ة،
وتجنيبه��ا العن��ف والدم��ار،
وموقفه��ا الثابت والراس��خ ضد
اإلرهاب والتطرف.

كثي��راً ،مؤكدين عزمن��ا على مواصلة دع��م كل ما من
ش��أنه ترس��يخ منظومة األمن واألمان في بلدنا العزيز،
مشيدين بما تبذلونه سموكم وجميع منتسبي الحرس
الوطني من جهود كبيرة مخلصة ومتواصلة إسهاماً في
الحفاظ على مقدرات ومكتسبات وطننا الحبيب.
كما ونود أن نعبر عن خالص تمنياتنا لس��موكم وجميع
منتس��بي الحرس الوطني بالتوفيق والس��داد في كافة
جهودك��م الت��ي تبذلونها إس��هاماً في ما نس��عى إليه
جميعاً م��ن نهضة وتقدم وعزة لبلدن��ا العزيز ،في ظل
القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه عاهل البالد المفدى.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء».
وتلقى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد
آل خليف��ة ولي العهد نائب القائ��د األعلى النائب األول
لرئيس مجل��س ال��وزراء برقية تهنئة م��ن الفريق أول
الركن س��مو الشيخ محمد بن عيس��ى آل خليفة رئيس
الح��رس الوطني بمناس��بة الذكرى الثالثة والعش��رين
لتأسيس الحرس الوطني ،هذا نصها:
«صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العه��د نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس
مجلس الوزراء حفظه اهلل
يطيب لي أن أرفع إلى س��موكم الكريم باس��مي وباسم
جميع منتس��بي الحرس الوطني أس��مى آي��ات التهاني
وأطيب التبريكات بمناس��بة الذكرى الثالثة والعش��رين
على تأس��يس الحرس الوطني ،سائلين اهلل عز وجل أن
يعيد على سموكم هذه المناسبة العزيزة وأنتم تنعمون
بموفور الصحة والعافية.
وإنني إذ أبارك لسموكم هذه المناسبة العزيزة ،ألعرب
لس��موكم عن بال��غ االعت��زاز والعرفان لدعم س��موكم
المس��تمر للحرس الوطني ،وال��ذي كان له الدور الكبير
في تط��ور جاهزيته وكفاءت��ه في أداء واجب��ه الوطني،
حفاظ��اً على أمن مملكتنا الغالي��ة والذود عن منجزاتها
الحضارية وسالمة مواطنيها ،تحت ظل القيادة الحكيمة
لس��يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى القائد األعلى حفظه اهلل
ورعاه.
ودمتم يا صاحب السمو برعاية اهلل سالمين موفقين
الفريق أول الركن رئيس الحرس الوطني
محمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة».
وبعث صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د نائب القائد
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء برقية ش��كر
جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني هذا نصها:
«س��مو العم العزيز الفريق أول ركن الش��يخ محمد بن
عيس��ى بن س��لمان آل خليفة حفظه اهلل رئيس الحرس

الملك يتلقی برقية شكر
جوابية من الرئيس الجزائري
تلقى حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن
عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المفدى برقية
ش��كر جوابية من أخي��ه رئي��س الجمهورية
الجزائري��ة الديمقراطية الش��عبية الش��قيقة
الرئي��س عبدالمجي��د تب��ون ،رداً على برقية
جاللت��ه المهنئ��ة بمناس��بة انتخابه رئيس��اً
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ولي العهد يتلقی برقية شكر
جوابية من الرئيس الجزائري
تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى
النائ��ب األول لرئي��س مجلس ال��وزراء برقية
شكر جوابية من رئيس الجمهورية الجزائرية
الديمقراطي��ة الش��عبية الش��قيقة الرئي��س
عبدالمجي��د تب��ون ،رداً عل��ى برقية س��موه
المهنئة بمناس��بة انتخابه رئيساً للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الوطني
ببالغ الش��كر والتقدير تلقيت برقية س��موكم الكريمة
المهنئة بمناس��بة الذكرى الثالثة والعش��رين لتأسيس
الح��رس الوطن��ي ،وإنني بهذه المناس��بة أود أن أعرب
لس��موكم وكافة منتس��بي الحرس الوطني من ضباط
وقادة وأف��راد عن خالص التهاني والتبريكات ،مش��يداً
بما تبذلونه س��موكم من جهود مخلصة أس��همت في
تطوير مس��توى جاهزية وكفاءة الحرس الوطني لتلبية
الواجب والحفاظ على مكتس��بات وطنن��ا الغالي والذود
عن مقدراته وفق التوجيهات الس��ديدة من لدن سيدي
حضرة صاح��ب الجاللة الوال��د العزيز المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليفة مل��ك الب��الد المفدى القائ��د األعلى
حفظه اهلل ورعاه.
داعي��اً اهلل العل��ي القدير أن يوفق س��موكم لكل ما من
ش��أنه رفعة ونم��اء مملكاتنا الغالي��ة ،وأن يديم عليكم
موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والنجاح.
ودمتم سموكم بحفظ اهلل سالمين موفقين
ابنكم
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العه��د نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس
مجلس الوزراء».

يثمن دور ولي العهد
الصالح ّ
في دعم التعاون بين السلطتين
ثمن رئيس مجلس الش��ورى علي
الصال��ح ال��دور ال��ذي يضطلع به
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي
العهد نائب القائ��د األعلى النائب
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء،
في دع��م التعاون والتنس��يق بين
السلطتين التشريعية والتنفيذية،
لتحقي��ق تطلع��ات وطموح��ات
حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك
حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل
الب��الد المفدى ،مؤك��داً أن حرص
س��موه على التواصل م��ع أعضاء
الس��لطة التشريعية واالطالع على
مرئياته��م حول مختل��ف القضايا
محل تقدير وإش��ادة وترحيب من
الجمي��ع ،لما في ذلك من إس��هام
في النهوض بالعمل التش��ريعي،
وتطوي��ر األداء الحكوم��ي ف��ي
مختلف القطاعات.
والتقى صاحب السمو الملكي ولي

رئيس مجلس الشورى

العهد بالسلطة التشريعية وغرفة
تجارة وصناع��ة البحرين ،اإلثنين.
وأعرب رئيس مجلس الشورى عن
تطلع المجلس لمزيد من التعاون
مع الحكومة بم��ا يحقق المصلحة
الوطنية ،وتعزيز التنسيق لتحويل
التحديات إلى فرص لتطوير العمل

المشترك والبناء ،ومواصلة العطاء
والبن��اء عل��ى ما تحق��ق من تقدم
وازدهار في جميع المجاالت.
ولف��ت إل��ى أن اس��تمرار اللقاءات
واالجتماع��ات المش��تركة بي��ن
السلطتين التشريعية والتنفيذية،
يسهم في صوغ رؤى وأفكار لدعم
ومساندة مسيرة التنمية الشاملة
ف��ي البحرين ،مؤك��داً أن أي إنجاز
أو نج��اح ال يتحق��ق إال بالتكات��ف
والتعاون المشترك.
وأك��د رئيس مجلس الش��ورى أن
الواجب الوطني يحتم على الجميع
التحلي بروح المسؤولية الوطنية،
خصوصاً ف��ي ظل الظروف الراهنة
والتحديات المتعددة التي تمر بها
المنطقة ،تعزي��زاً للحمة الوطنية
والنس��يج االجتماعي ،وما يمتاز به
ش��عب البحرين من روح التس��امح
والس��الم والتعاي��ش وال��والء
واالنتماء لوطنه وقيادته الحكيمة.

الجالهمة :افتتاح أول مصنعي
أدوية في البحرين منتصف 2020
أكدت الرئي��س التنفيذي للهيئ��ة الوطنية
لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية د.مريم
الجالهم��ة ب��أن مملكة البحرين ستس��قبل
أول مصنع محل��ي لألدوية والفيتامينات في
منتصف العام الجاري.
ج��اء ذلك بع��د أن اس��تقبلت ف��ي مكتبها
الرئيس التنفيذي لمصنع��ي البحرين فارما
وجلف بايوت��ك د.رياض العش��بان بحضور
رئيس قس��م تنظي��م الصيدلة ف��ي الهيئة
رؤيا العباسي.

ومن المقرر أن ينت��ج مصنع البحرين فارما،
وه��و اس��تثمار س��عودي ،المس��تحضرات
الصيدلية على ش��كل ش��راب أو كبسوالت
رخوية ،فيما س��ينتج مصنع جل��ف بايوتك،
وه��و اس��تثمار س��عودي بحرين��ي ،األدوية
التي تعطى عن طريق الحقن وتغطي جميع
األدوية الضرورية لحاالت الطوارئ.
وبين العش��بان بأن المصنعين س��يغطيان
طلبات المستحضرات الصيدلية في منطقة
الخليج والش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا

وأمريكا.
وأش��اد باإلجراءات الميس��رة والتس��هيالت
الت��ي قدمتها البحرين بش��كل عام والهيئة
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
بشكل خاص لتسهيل إنشاء المصنعين.
يذكر أن الهيئة س��تقوم بالتفتيش النهائي
عل��ى المصن��ع األول ف��ي نهاي��ة يناير بعد
اإلنتهاء من إعداد كافة خطوط التش��غيل،
بينم��ا س��يتم االنتهاء من تجهي��ز المصنع
الثاني في إبريل القادم ،بحيث يبدأ المصنع

األول إنتاجه في منتصف  2020والثاني في
نهاية عام .2020
وم��ن المتوقع أن يكفل مصنع الحقن توفير
كاف��ة المس��تلزمات الضرورية م��ن الحقن
وخاصة لعالج حاالت الطوارئ.

وقال��ت الرئي��س التنفي��ذي للهيئ��ة ،غ��ن
األعمال جاري��ة الفتتاح مصنعين آخرين في
البحري��ن باإلضافة إلى عدد من المش��اريع
األخ��رى الت��ي تش��مل مؤسس��ات صحي��ة
ومراكز طبية.
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القائد العام يستقبل
الملحق العسكري
لجمهورية باكستان
تلقى صاحب السمو الملكي األمير
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي
العه��د نائب القائد األعلى النائب
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء،
اتصا ً
ال هاتفي��اً ،اإلثنين ،من وزير
الدفاع األمريكي مارك إسبر.
وجرى خالل االتصال اس��تعراض
العالق��ات االس��تراتيجية القائمة
بي��ن مملكة البحري��ن والواليات
المتح��دة األميركي��ة الصديق��ة،
وتأكي��د أهمي��ة مواصل��ة دع��م
الجهود اإلقليمية والدولية الرامية
إل��ى تعزي��ز األم��ن واالس��تقرار
وتحقي��ق الس��الم والتنمي��ة في
المنطقة والعالم.

وزير «العدل» يحل «حوار» و«عدالة»
وتصفية أموالهما اختياريًا

استقبل المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة
دفاع البحرين في القيادة العامة ،االثنين ،العميد طيار محمد عمر الملحق
العسكري لجمهورية باكستان اإلسالمية المقيم بالرياض والمعتمد لدى
المملكة ،وذلك بمناسبة تعيينه ملحقا عسكريا جديدا لبالده.
وخ��الل اللقاء رحب القائ��د العام لقوة دفاع البحرين بالملحق العس��كري
الباكستاني الجديد ،متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه العسكرية
الموكل��ة إلي��ه ،كما جرت مناقش��ة عدد من الموضوع��ات ذات االهتمام
المشترك .حضر اللقاء اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة
العام��ة ،واللواء الركن بحري يوس��ف أحمد مال اهلل مس��اعد رئيس هيئة
األركان لإلم��داد والتموين ،و اللواء الركن بحري محمد هاش��م الس��ادة
مدير التعاون العسكري.

زهراء حبيب

حل وزير العدل والشؤون اإلس��المية واألوقاف الشيخ خالد بن علي بن
عبداهلل آل خليفة جمعيتي «عدالة» و»حوار» اختيارياً وتصفيه أموالهما
وإيداعه��ا بخزينة الدول��ة ،لعدم توافر الش��روط القانونية الس��تمرار
نشاطهما ولتوقفهما عن تحقيق أهداف التي تأسست من أجلها.
وأصدر وزير العدل قرارين بش��أن حل جمعيتي حرك��ة العدالة الوطنية
«عدال��ة» والحوار الوطن��ي «حوار» اختياري��اً ،مرجعاً ذل��ك لعدم توافر

الش��روط القانونية االس��تمرار نش��اطها فعلياً  ،ولتوقفهما عن تحقيق
األهداف التي تأسست من أجلها.
وطالب الوزير في القرارين المنشورين بالجريدة الرسمية مكتب شؤون
الجمعيات السياس��ية بوزارة العدل اتخاذ إجراءات تصفية أموال جمعية
العدال��ة وإيداعها بخزان��ة الدولة ،فيما اكتفى بتصفي��ة أموال «حوار»
دون إيداعها بالخزينة.

افتتاح الدورة التأسيسية
القضائية للضباط بالنيابة
العسكرية

رئيس «األوقاف السنية»
يفتتح مسجد البحيرات في الرفاع فيوز
افتت��ح رئيس مجلس األوقاف الس��نية الش��يخ
د.راشد الهاجري مس��جد «البحيرات» بالرفاع
في��وز في منطق��ة المزروعي��ة ،بحضور رئيس
مجل��س إدارة ش��ركة «الرف��اع في��وز» عاطف
عبدالملك ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد
«مالك الرفاع فيوز» وعدد من المدعوين.
وزار د.الهاج��ري المس��اجد الثالث��ة في الرفاع
فيوز وهي جامع الرفاع فيوز ومس��جد القعقاع
بن عمرو التميمي ومسجد البحيرات.
وأكد د.الهاجري أهمية بناء المس��اجد ودورها
الكبير في تقوية الصلة بين العبد وربه ،وبين
أفراد المجتمع .وأثنى على المحس��نين الكرام
الذين بنوا هذه المساجد ،مشيداً بالدور الذي
تضطل��ع به ش��ركة الرفاع في��وز العقارية في
المس��اهمة واإلش��راف على بناء بيوت اهلل عز
وجل.
وأش��اد بحرص حضرة صاح��ب الجاللة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى
عل��ى بن��اء وتش��ييد الجوامع والمس��اجد في
كاف��ة مناط��ق المملكة وأمره بتس��هيل كافة
اإلجراءات التي تسهم في تيسير إقامة فريضة
الص��الة العظيمة ،حيث أوق��ف جاللته العديد
من األراضي لهذه المهمة النبيلة.
ف��ي حين أع��رب عاطف عبدالملك عن ش��كره
وتقدي��ره لرئي��س مجل��س األوقاف الس��نية
على تفضله بافتتاح مس��جد البحيرات ،مؤكداً
أنه باالنتهاء من بناء المس��جد اس��تكمل بناء
المس��اجد الثالث في الرفاع فيوز إذ تعتبر جزءاً
م��ن مجتمع الرف��اع فيوز تم بناؤها لتس��هيل
تأدية شعيرة الصالة على سكان المنطقة.

فيما أش��اد رئيس مجلس اتح��اد مالك الرفاع
في��وز د.مازن جمعة بدور األوقاف الس��نية في
رعاية وخدمة بي��وت الرحمن ،وبالجهود التي
يبذلها القائمون على األوقاف الس��نية ،مؤكداً
قيام اتحاد المالك ب��دوره في المحافظة على
الصيان��ة الدوري��ة له��ذه المس��اجد ورعاي��ة
حرمتها.
ويقع مس��جد البحيرات في حي البحيرات على
أرض مس��احتها حوال��ي  3,200مت��ر مرب��ع،
ويحتوي على مصلى للرجال والنس��اء ويتس��ع
ل��� 150مصلي��اً ومصلي��ة ،م��ع تواف��ر كاف��ة
الخدم��ات من ج��ورات مياه وميضأة وس��كن
للم��ؤذن واإلم��ام .ويتميز المس��جد بطابعه
المعم��اري اإلس��المي الحدي��ث المدم��ج مع
التصاميم الهندسية الحديثة ،الذي يتدرج من
الزخرفة اإلس��المية والنواف��ذ العالية المطلة
على إحدى البحيرات الرئيس��ة في الرفاع فيوز

ويتوسط األشجار والنخيل.
وتحتوي الرفاع فيوز على ثالثة مس��اجد ،فإلى
جانب مس��جد البحي��رات ،يوجد جام��ع الرفاع
فيوز الذي يعد معلماً معمارياً إسالمياً بارزاً في
الرفاع فيوز ويقع على مساحة  3,319متر مربع
ت��م افتتاحه العام  ،2015ويحتوي الجامع على
مصلى للرجال والنس��اء ويتس��ع ل� 450مصلياً
ومصلية .ويحتوي على مركز إس��المي لتعليم
وتحفيظ الق��رآن الكريم لجميع فئات المجتمع
من المواطنين والمقيمين .ومس��جد القعقاع
بن عم��رو التميمي الذي يقع في حي الحدائق
بالرف��اع فيوز على مس��احة  3,050متر مربع،
وتم افتتاحه ف��ي  ،2014ويحتوي على مصلى
للرجال والنس��اء يتسع ل� 250مصلياً ومصلية،
ويتميز ببنائه المستوحى من تقاليد الحضارة
اإلس��المية العريق��ة ،ويحمل اس��م الصحابي
الجليل القعقاع بن عمرو التميمي.

محافظ «الشمالية» يبحث معايير
اعتماد «عالي» كنموذج للمدن الصحية
ترأس علي بن الش��يخ عبدالحس��ين العصفور
محافظ الش��مالية ،اجتماع اللجنة التنس��يقية
للمدن الصحية بالمحافظ��ة ،والذي تم خالله
بحث آلي��ات تطبي��ق معايير منظم��ة الصحة
العالمي��ة في اعتماد «عال��ي» كنموذج للمدن
الصحي��ة ،باإلضافة إل��ى الخط��وات والبرامج
الت��ي اتخذتها المحافظة في س��بيل الحصول
عل��ى اعتماد المنظمة ،تمهي��داً العتماد كافة
قرى ومدن المحافظة ضمن المدن الصحية.
وثم��ن المحاف��ظ ح��رص ومتابع��ة الفري��ق
أول الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة وزير
الداخلية لكافة األنشطة والبرامج التي تقيمها
المحافظ��ة الش��مالية ،األمر الذي يس��هم في
تعزي��ز األمن واالس��تقرار في مختل��ف مناطق
المحافظ��ة ،مش��يداً ب��دور وزارة الصح��ة في
نش��ر الوعي والثقافة الطبي��ة وتعزيز الصحة
وسعي المحافظة في اتخاذ الخطوات التي من
ش��أنها الوصول العتم��اد المنظمة من خالل
تنفيذ مختلف األنش��طة والبرام��ج االجتماعية

أقام القضاء العس��كري بقوة دفاع البحرين حفل افتتاح
الدورة التأسيس��ية القضائية التاسعة في أعمال النيابة
العس��كرية تحت رعاية وكي��ل وزارة الدفاع اللواء الركن
الش��يخ أحمد بن محم��د آل خليفة ،وعدد م��ن المدراء
والضباط في قوة دفاع البحرين.
وألق��ى وكي��ل وزارة الدف��اع كلمة ش��كر فيه��ا القضاء
العسكري على تنظيم الدورة القضائية العسكرية طوال
الس��نوات الس��ابقة ،ونوه بتوجيهات القائد العام لقوة
دفاع البحرين المش��ير الركن الش��يخ خليف��ة بن أحمد
آل خليفة بتس��هيل كافة اإلمكانيات البش��رية والمادية
لخدمة المشاركين في الدورة.
كم��ا تمنى لكافة الضباط المش��اركين ف��ي الدورة من
القوات المس��لحة ب��دول مجلس التعاون ل��دول الخليج
العربي��ة «المملكة العربية الس��عودية ،ودولة الكويت،
وس��لطنة عمان» ،باإلضاف��ة إلى ضباط م��ن المملكة
األردني��ة الهاش��مية وضب��اط من األجهزة العس��كرية
واألمني��ة في مملك��ة البحري��ن ،متمنيا له��م التوفيق
والنجاح في هذه الدورة .
وخ��الل حفل االفتتاح جرى ع��رض فيلم وثائقي عن قوة
دف��اع البحرين والقض��اء العس��كري واختصاصاته ،كما
تم عرض برنامج الدورة والتي س��تعقد لمدة ش��هرين،
وتتضمن تدريب��اً عملياً ونظرياً في إج��راءات الضبطية
القضائية وأعمال النيابة العسكرية من إجراءات التحقيق
اإلبتدائي بما فيها األدلة الفنية وقرارات اإلحالة والحفظ
وكذلك الترافع أمام المحاكم العس��كرية ،باإلضافة إلى
محاضرات في القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان
إل��ى جانب عق��د زي��ارات ميداني��ة لعدد م��ن الجهات
القضائية والقانونية في مملكة البحرين .
يذكر أن القضاء العس��كري في قوة دفاع البحرين ومنذ
بداي��ة العهد اإلصالح��ي لصاحب الجالل��ة ملك البالد
المف��دى القائد األعلى ،قام بتنظيم العديد من الدورات
لمنتس��بي القوات المس��لحة في دول مجل��س التعاون
لدول الخلي��ج العربية «ضباط  ،وضب��اط صف ،وأفراد،
وذلك ف��ي نطاق العم��ل القضائي والقانون��ي ،تم من
خاللها تزويد المش��اركين بالمهارات العملية والنظرية
في المجال القضائي.
كم��ا أن القض��اء العس��كري يعم��ل على عق��د الدورات
وبشكل مس��تمر لكافة األجهزة العسكرية واألمنية في
مملكة البحرين.

البحرين تدين الهجوم اإلرهابي
على قاعدة عسكرية بكينيا
والرياضي��ة والتربوية والثقافي��ة التي تهدف
إل��ى تكوين أنماط وعادة صحية ،تس��هم في
خل��ق أس��لوب حياة صح��ي ل��دى المواطنين
والمقيمين ،األمر الذي يس��هم بشكل مباشر
في تحسين جودة الحياة.
وأشار إلى أن المحافظة شكلت لجنة تنسيقية
للمدن الصحية لمتابعة تطبيق محاور ومعايير
المنظم��ة ،ونفذت عددا م��ن البرامج الصحية
في منطق��ة عال��ي ،أبرزها «التح��دي األكبر»

وتحدي «تناول السكر» ضمن حملة «السمنة
ال تليق بي» ،باإلضافة إلى مارثون بمناس��بة
اليوم العالمي للس��كري ضمن حملة السكري
يهمّ العائلة.
كم��ا أقام��ت المحافظ��ة العديد م��ن البرامج
التوعوي��ة بالش��راكة م��ع وزارة الصح��ة
ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص،
حيث إن ما تقوم به المحافظة يعكس الحرص
في تحقيق اعتماد المنظمة.

أدان��ت وزارة خارجي��ة مملكة البحرين الهج��وم اإلرهابي الذي
وقع بمدينة المو بجمهورية كينيا واس��تهدف قاعدة عس��كرية
تس��تخدمها ق��وات أمريكية وكيني��ة ،معربة عن بال��غ التعازي
والمواس��اة ألس��ر وذوي الضحاي��ا وتمنياتها بالش��فاء العاجل
للمصابين.
وج��ددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت الرافض
لإلره��اب بكل ص��وره وأش��كاله ،والداعي إلى ض��رورة تكاتف
المجتم��ع الدولي بما يكفل القضاء على اإلرهاب وتجفيف منابع
دعمه وتمويله.
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احتياطي مخزون المياه يكفي لـ  5أيام فقط

ذخيـــرة جوفيـــة كبيـــرة ممكـــن اســـتغالها فـــي حـــاالت الطـــوارئ
المخزون من خلل حفر آبار أخرى.

علوي الموسوي

أعلــن مصــدر عليم لـــ “البالد” أن المخزون اإلســتراتيجي للمياه فــي المملكة يصل
إلــى  5أيــام فقــط كحــد أقصى ،مشــيرًا إلــى أن القــدرة اإلنتاجية للميــاه المحالة

القائد العام يستقبل الملحق العسكري الباكستاني
قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين

ملحقا عسكريا جديدا لبلده.

آل خليفـــة فـــي القيـــادة العامـــة صباح

الباكستاني الجديد ،متمنيا له التوفيق

المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد
أمـــس ،الملحـــق العســـكري لجمهوريـــة

باكســـتان اإلســـلمية الصديقـــة المقيم

بالرياض والمعتمد لدى المملكة العميد
طيـــار محمـــد عمـــر؛ بمناســـبة تعيينـــه

ورحب القائد العام بالملحق العســـكري
والنجـــاح فـــي أداء مهامـــه العســـكرية

الموكلـــة إليـــه ،كمـــا جـــرى مناقشـــة

عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات االهتمام

المشترك.

افتتاح الدورة القضائية للنيابة العسكرية

والمتوافــرة حاليً ــا من جميع محطات اإلنتاج تبلغ نحو  195مليون جالون يوميً ا،

وأن متوسط استهالك البحرين من المياه يبلغ نحو  160مليون جالون يوميً ا.
وأوضـــح أن عمليات تدفـــق المياه على

وبيـــن أن هيئة الكهربـــاء والماء توقفت

الشبكات من المحطات الرئيسة للتحلية

عن استخدام المياه الجوفية من إحدى

ولفـــت إلـــى أن هنالـــك دراســـات أكـــدت

الثانية من مجمع الدور إلنتاج الكهرباء

الجوفيـــة ،وأن الهيئة تعمل على تطوير

 50مليـــون جالـــون مـــن الميـــاه المُ حلة

وجـــود احتياطـــي ضخـــم مـــن الميـــاه

المخـــزون والحفاظ عليـــه وذلك تعزيزا
لقـــدرات األمـــن المائي لمملكـــة البحرين

حاليً ا ومســـتقبل .هيئة الكهرباء والماء
أكـــدت فـــي معـــرض عـــرض خطتهـــا

التنفيذيـــة لرؤيـــة البحريـــن  ،2030أنها

تسير وفق آليات منتظمة ،وهي مقسمة

أكبـــر الطبقـــات وتســـمى بالطبقـــة (ب)

إلى مناطـــق وذلك باســـتخدام عدادات

قبل أربع سنوات ،مشـــيرًا إلى أن المياه

إلكترونيـــة لمراقبـــة وإدارة اســـتهلك

الجوفيـــة فـــي هـــذه الطبقـــة المتاحـــة

للكهرباء والماء لألعوام من  2015حتى

الميـــاه لدى المشـــتركين ،منوهـــا إلى أن

لـــدى الهيئـــة تســـتخدم حاليً ـــا كمخزوم

 ،2030الفتة إلى أن الهيئة حريصة على

إســـتراتيجي من الممكن اســـتغللها في

توفير مياه الشـــرب المُ حلة للمواطنين
والمقيميـــن مـــن خـــلل عـــدة مشـــاريع

الميـــاه المتوافـــرة حاليً ـــا تغطـــي الطلب

الحالي والمستقبلي.

حـــاالت الطـــوارئ ويمكـــن زيـــادة هـــذا

والتـــي تتمثل حاليا في إنشـــاء المرحلة

قامـــت بوضـــع الخطـــة الرئيســـة العامة

بُنـــاء على الخطة اإلســـتراتيجية للهيئة

والمـــاء ،والتي ســـيتم مـــن خللها إنتاج
الصالحـــة للشـــرب يوميـــا ،ومـــن المزمع

أن تدخل التشـــغيل التجـــاري في العام
 2020بســـعة إنتاجية قدرها  25مليون
جالـــون إمبراطـــوري يوميـــا ،وســـيبلغ

إنتاج المحطـــة الكلي  50مليون جالون

إمبراطـــوري يوميـــا في منتصـــف العام
 ،2022وســـتصل القـــدرة اإلنتاجيـــة

اإلجماليـــة المتوافـــرة مـــن الميـــاه بعـــد

تشغيل المرحلة الثانية من مجمع الدور
إلى  235مليون جالون إمبراطوري في

اليوم بزيادة قدرها .% 26

ترسية مناقصة مشروع تطوير شارع  47في عراد

الــتــنــفــيــذ عــلــى مــرحــلــتــيــن بــكــلــفــة تــتــجــاوز  5مــايــيــن ديــنــار
إنشـــاء شـــبكة لتصريـــف ميـــاه األمطـــار،

المنامة  -األشغال وشؤون البلديات

توفير أرصفة جانبية للمشاة ،وضع قنوات

صــرح وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني عصام خلــف بأنه تمت
ترســية مشــروع شــارع  47فــي عــراد مــن قبــل مجلــس المناقصــات والمزايــدات على

الرفاع  -قوة الدفاع

أقام القضاء العســـكري بقوة دفاع البحرين حفل افتتاح الدورة التأسيسية
القضائيـــة التاســـعة فـــي أعمال النيابة العســـكرية تحت رعايـــة وكيل وزارة

الدفاع اللواء الركن الشـــيخ أحمد بـــن محمد آل خليفة ،وعدد من المديرين

والضبـــاط في قـــوة دفـــاع البحرين.وألقى وكيـــل وزارة الدفاع كلمة شـــكر فيها

القضاء العســـكري على تنظيم الدورة القضائية العســـكرية طوال السنوات السابقة،
منوهـــا بتوجيهـــات القائد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن

أحمـــد آل خليفة بتســـهيل مختلف اإلمكانات البشـــرية والمادية لخدمة المشـــاركين
فـــي الـــدورة ،كما تمنى للضباط المشـــاركين فـــي الدورة من القوات المســـلحة بدول

مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية (المملكة العربية الســـعودية ،ودولة الكويت،
وســـلطنة عمـــان) إضافـــة إلـــى ضباط مـــن المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية وضباط من

األجهـــزة العســـكرية واألمنية في مملكة البحرين ،متمنيا لهـــم التوفيق والنجاح في
هذه الدورة.

وجرى عرض فيلم وثائقي عن قوة دفاع البحرين والقضاء العسكري واختصاصاته،
كما تم عرض برنامج الدورة ،التي ستعقد لمدة شهرين.

شركة “ ”shade corporationبمبلغ  5.685مليون دينار بحريني للمرحلة األولى.
وأضـــاف أن تنفيـــذ األعمـــال التطويريـــة

تطويـــر شـــارع  47فـــي الجـــزء المحصور

تشـــمل المرحلـــة األولى تطوير شـــارع 47

ســـتنفذ فـــي مرحلـــة تاليـــة) ،فذكـــر الوزير

المناطـــق التـــي تتطلـــب ذلـــك ،كما ســـيتم

لشـــارع  47ســـوف يتـــم علـــى مرحلتيـــن،

في الجزء الواقع بين شارع حاتم الطائي
في الحد وشـــارع  ،28بحيث تشـــمل هذه

المرحلة توســـعة الشـــارع إلى  3مســـارات

بين شـــارع  28وشارع خليفة الكبير (التي

على الطريق ووضع حواجز للســـلمة في

أنهـــا ستشـــمل إنشـــاء جســـر بحـــري يربط
ً
شـــرقا
بين شـــارع  28بالقرب من الحاالت

إنشـــاء شـــارع خدمي على األطراف قرب

وشـــارع خليفة الكبير غربًا بإنشـــاء تقاطع

فـــي كل اتجـــاه علـــى امتـــداد كيلومتريـــن
ً
شرقا
من تقاطعه مع شـــارع حاتم الطائي
إلـــى حالـــة الســـلطة وحالـــة النعيـــم ،وتـــم

إلـــى تقاطعه مع شـــارع  28غربًـــا والمؤدي
تخصيـــص ميزانيـــة المرحلـــة االألـــى مـــن

المشـــروع ضمن برنامج الدعـــم الخليجي

لتطوير شبكة الطرق العامة.

افتتاح مصنعين لألدوية منتصف العام

وأشـــار الوزير إلى أن أعمال تطوير شارع
من قبل صندوق الدعم الســـعودي) ســـتتم

بإشـــارات ضوئيـــة ،األول تقاطـــع شـــارع

الحركة المرورية لتشمل مختلف المناطق

التقاطع قـــرب المدرســـة العالمية ،بجانب

إلـــى تخفيف مـــن الضغط الحاصـــل حاليً ا

 47بمنطقة عراد (الذي سينفذ بدعم كريم

تطوير التقاطعات عليه وتوفير تقاطعين

تخفيـــف االزدحـــام المـــروري وتســـهيل

بطـــول كيلومترين وتبدأ من شـــارع حاتم
ً
شـــرقا مرورًا بشـــارع 47
الطائي في الحد

 47مـــع شـــارع  ،46واإلشـــارة األخرى عند

الصناعيـــة والســـكنية والتجاريـــة ،إضافة

األعمـــال األخـــرى للمشـــروع المتمثلـــة في

على شارع عراد.

وينتهـــي بالتقاطـــع مـــع الشـــارع  28غربًـــا،

“التوظيف االفتراضي” توفر مزيدا من فرص العمل

العبســي :نفخــر بوجــود الكــوادر المبدعــة والمتميــزة

المنامة  -نهرا

السنابس  -هيئة تنظيم سوق العمل

صرحت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية
الجلهمـــة أن البحريـــن ستســـتقبل أول

ســـوق العمل أســـامة العبســـي باحث أول

لتنظيم المهـــن والخدمات الصحية مريم

إيمـــان الســـمّ اك ،واختصاصـــي بـــإدارة

مصنـــع محلي لألدويـــة والفيتامينات في

السياســـات ومعلومـــات الســـوق ابتهـــال

منتصف العام الجاري .2020

الشـــهابي ،بمناسبة فوز مشروعهما “مركز

جـــاء ذلـــك بعد أن اســـتقبلت فـــي مكتبها

الصيدلة في الهيئة رؤيا العباسي.

ومـــن المقـــرر أن ينتـــج مصنـــع البحريـــن

فارمـــا،

اســـتثمار

ســـعودي،

المســـتحضرات الصيدليـــة علـــى شـــكل

شراب أو كبسوالت رخوية ،فيما سينتج
مصنـــع جلـــف بايوتـــك ،وهـــو اســـتثمار

ســـعودي بحرينـــي ،األدويـــة التـــي تعطى

عن طريـــق الحقن وتغطي جميع األدوية
الضرورية لحاالت الطوارئ.

إذ تشـــمل أعمال التطوير إنشـــاء شـــارع بـ

والحـــد وحالتـــي النعيم والســـلطة وعموم

تطويـــره أهالـــي ومرتـــادي مناطـــق عـــراد

 6مسارات ( 3مســـارات في كل اتجاه) مع

بـــإدارة السياســـات ومعلومـــات الســـوق

العشـــبان بحضـــور رئيـــس قســـم تنظيـــم

وزير األشغال

وســـيخدم شـــارع  47بعد انتهاء مشـــروع

أهالـــي مدينـــة المحرق ،كما سيســـاعد في

اســـتقبل الرئيس التنفيـــذي لهيئة تنظيم

البحريـــن فارمـــا وجلـــف بايوتـــك ريـــاض

المنازل المحيطة بشارع .47

متعـــدد المســـتويات مـــع شـــارع خليفـــة

الكبير.

المشــروعان يغطيــان طلبات المســتحضرات الصيدليــة بالمنطقة

بموقع الهيئـــة الرئيس التنفيذي لمصنعي

العلمـــات المرورية واللوحات اإلرشـــادية

اللزمة لتحقيق األمن والسلمة المطلوبة

أمـــا بالنســـبة للمرحلة الثانية من مشـــروع

وهـــو

أرضيـــة الســـتخدامها مـــن قبـــل الخدمات
ً
مستقبل ،تحسين مســـتوى اإلنارة ،توفير

الرئيس التنفيذي لـ “نهرا” مستقبلة الرئيس التنفيذي لمصنعي البحرين فارما وجلف بايوتك

التوظيـــف االفتراضي” بمســـابقة االبتكار
الحكومـــي “فكـــرة” فـــي نســـختها الثانية

وبيـــن العشـــبان أن المصنعين ســـيغطيان

فـــي منتصـــف  2020والثانـــي فـــي نهاية

مـــن قبـــل لجنـــة الـــوزراء ،وتكريمهما من

منطقة الخليج والشـــرق األوسط وشمال

ومـــن المتوقـــع أن يكفـــل مصنـــع الحقـــن

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب

طلبـــات المســـتحضرات الصيدليـــة فـــي

إفريقيا وأميركا.

العام .2020

قبل ولي العهد نائب القائد األعلى النائب

توفير كافـــة المســـتلزمات الضرورية من

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل

وقالـــت الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة بـــأن

وأثنـــى العبســـي علـــى فكـــرة المشـــروع،

في مملكـــة البحرين ،إضافة إلى عدد من

للحكومة في ابتكار المزيد من الخطوات

صحية ومراكز طبية.

العمل للمواطنين.

وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن الهيئة ســـتقوم

الحقن وخاصة لعلج حاالت الطوارئ.

نهايـــة يناير بعد االنتهاء مـــن إعداد كافة

األعمال جاريـــة الفتتاح مصنعين آخرين

مشـــيرًا إلى أنها تتواكب مع التوجه العام

المشـــاريع األخرى التي تشمل مؤسسات

التـــي تســـهم فـــي تســـهيل توفيـــر فرص

بالتفتيش النهائي على المصنع األول في
خطـــوط التشـــغيل ،بينما ســـيتم االنتهاء
مـــن تجهيـــز المصنـــع الثانـــي فـــي إبريـــل

المقبل ،بحيث يبدأ المصنع األول إنتاجه

خليفة.

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل مستقبال إيمان السماك وابتهال الشهابي

وأعرب الرئيس التنفيذي  -باسمه ونيابة

ّ
تمكـــن المواطنيـــن مـــن البحث عـــن عمل

اعتزازه باإلنجاز الـــذي حققته الزميلتان،

االجتماعيـــة والتقـــدم لبرنامـــج التأميـــن

عن جميع موظفي الهيئة ومنتسبيها -عن
مشـــيرًا إلى أن الهيئة تفخـــر بوجود مثل

هذه الكوادر المبدعة والمتميزة.

وكانت السمّ اك والشهابي قدمتا للرئيس

والتســـجيل بـــوزارة العمـــل والتنميـــة
ضـــد التعطـــل ،وذلـــك مـــن خـــلل تطبيق

إلكتروني على الهاتف المتنقل”.

وبينتـــا أن فكـــرة المشـــروع تتضمّ ـــن

ً
شـــرحا
التنفيـــذي -خـــلل االجتمـــاع-
متكامـــلً عـــن فكـــرة المشـــروع وآليـــة

يتعلق بعملية التسجيل وإجراء مقابلت

ّ
منصـــة إلكترونيـــة تفاعليـــة
فـــي إيجـــاد

خلل التطبيق اإللكتروني.

تطبيقه ،مشـــيرتين إلى أن “الفكرة تتمثل

التســـهيل علـــى المواطنيـــن حتـــى فيمـــا

التوظيـــف ،حيـــث يمكن إجـــراء ذلك من

اجتماع تنسيقي لبحث معايير اعتماد “عالي” مدينة صحية
الجنبية  -المحافظة الشمالية

ترأس محافظ الشــمالية علي العصفور اجتماع اللجنة التنســيقية للمدن الصحية بالمحافظة ،الذي تم فيه بحث آليات تطبيق
معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة فــي اعتمــاد “عالــي” كنمــوذج للمدن الصحيــة ،إضافة إلــى الخطــوات والبرامج التــي اتخذتها
المحافظة في سبيل الحصول على اعتماد المنظمة؛ تمهيدًا العتماد جميع قرى ومدن المحافظة ضمن المدن الصحية.

وأشـــاد المحافظ بحـــرص ومتابعة

تمهيدا العتماد
جميع قرى ومدن
“الشمالية” ضمن
المدن الصحية

وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة
لألنشـــطة والبرامـــج التـــي تقيمهـــا
المحافظـــة الشـــمالية ،األمـــر الـــذي
يسهم في تعزيز األمن واالستقرار
فـــي مختلـــف مناطـــق المحافظـــة،

وتعزيز الصحة وســـعي المحافظة
فـــي اتخـــاذ الخطـــوات التـــي مـــن
شـــأنها الوصـــول العتمـــاد المنظمة
من خلل تنفيذ مختلف األنشـــطة

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

األمر الذي يسهم بشكل مباشر في
تحسين جودة الحياة.
وأشـــار إلـــى أن المحافظة شـــكلت
لجنـــة تنســـيقية للمـــدن الصحيـــة
لمتابعـــة تطبيـــق محـــاور ومعايير
المنظمة ،ونفذت عددا من البرامج

محافظ الشمالية يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية للمدن الصحية بالمحافظة

الصحية في منطقـــة عالي ،أبرزها

مشـــيدًا بـــدور وزارة الصحـــة فـــي
نشـــر الوعـــي والثقافـــة الطبيـــة

صحي لدى المواطنين والمقيمين،

والبرامـــج االجتماعيـــة والرياضية
والتربويـــة والثقافيـــة التي تهدف
إلـــى تكوين أنماط وعـــادة صحية،
تســـهم فـــي خلـــق أســـلوب حيـــاة

“التحـــدي األكبـــر” وتحـــدي “تناول

كمـــا أقامت المحافظـــة العديد من

الســـكر” ضمـــن حملـــة “الســـمنة ال

البرامـــج التوعويـــة بالشـــراكة مـــع

بمناســـبة اليـــوم العالمـــي للســـكري

المدنـــي والقطاع الخاص ،إذ إن ما

تليـــق بـــي” إضافـــة إلـــى مارثـــون

وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع

بيانات الخبر

ضمن حملة الســـكري يهـــم العائلة،

تقوم به المحافظة يعكس الحرص

في تحقيق اعتماد المنظمة.

وأشـــار المحافـــظ إلـــى أهميـــة
انعـــكاس

األنشـــطة

والبرامـــج

المقـــررة لوضـــع الســـجل الصحـــي

لألهالـــي في عالي ،وضرورة إعادة

توجيـــه المـــوارد المتاحـــة تجـــاه
تلبية االحتياجات الخاصة بالمدن
الصحيـــة ،والتوافـــق بيـــن الصحة
البدنيـــة والنفســـية واالجتماعيـــة

في تلك البرامج.
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إبراهيم النهام

 6منظمـــات تخاطـــب مجلـــس حقـــوق اإلنســـان والمفوضيـــة الســـامية والمقـــرر األممـــي

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

أص ــدرت  6منظم ــات حقوقي ــة دولي ــة صب ــاح
يوم أم ــس اإلثنين ،بيا ًنا ش ــديد اللهجة ،محملة
في ــه النظ ــام اإليران ــي وتي ــار الوف ــاء اإلرهاب ــي

البحريني ،مس ــؤولية أي أعمال إرهابية تحدث

في مملكة البحرين.

خيوطها التآمرية للمجتمع الدولي.

وكان تيار الوفاء اإلرهابي ومقر قياداته الهاربة
ف ــي العراق وإي ــران قد أصدر ي ــوم أمس األحد
بيا ًن ــا بعن ــوان “إخ ــراج الوج ــود األميرك ــي م ــن

منطقتنا وقطع نفوذ أميركا وحلفها الش ــيطاني”

وأك ــد التحالف العربي للمحكمة العربية لحقوق

بع ــد اغتي ــال اإلرهابيين قاس ــم س ــليماني ،وأبو

لحقوق اإلنس ــان (المملكة المتحدة) والمؤسسة

بسبب نشاطهم اإلرهابي الدولي”.

اإلنس ــان (القاهرة) والمرك ــز الخليجي األوروبي

اللبنانية للديمقراطية وحقوق اإلنس ــان (لبنان)،
ومنظم ــة الرس ــالة العالمي ــة لحق ــوق اإلنس ــان
(ايرلن ــدا) ،والمنظم ــة األحوازي ــة للدف ــاع ع ــن
حق ــوق اإلنس ــان (ألماني ــا) ،وجمعي ــة البحري ــن

لمراقبة حقوق اإلنس ــان (البحري ــن) على أهمية
مواجه ــة ه ــذه التهدي ــدات الخطي ــرة ،وكش ــف

مه ــدي المهندس م ــن قب ــل الوالي ــات المتحدة،

إرهابية على أرض مملكة البحرين.

كما أكدت المنظم ــات الحقوقية الدولية رفضها

حفاظ ــا على أمن وس ــالمة الوط ــن والمواطنين

الخارجي ــن م ــن دول وح ــركات (إرهابي ــة) على

مملك ــة البحري ــن ورج ــال أمنه ــا وجهودهم في

له ــذا التصعي ــد الخطي ــر ،واس ــتمرار انته ــاج

النظام والقانون لمثل هذه الممارسات المُ حرمة
شرعًا وقانو ًنا ،بما تحمله من دعوات إلى إزهاق

والخوف ،وإعاقة االس ــتمرار في عملية التنمية

وقامت المنظم ــات الحقوقية الدولية بمخاطبة

ل ــأرواح الت ــي ّح ــرم هللا قتله ــا ،ونش ــر الرع ــب

وأك ــدت المنظمات الحقوقية الس ــتة إدانتها لما

الخارج ــة ع ــن القان ــون ،وم ــا تحمله م ــن تهديد

م ــع قي ــم ومب ــادئ الدي ــن اإلس ــالمي الحني ــف،

ل ــأرواح والممتلكات العام ــة والخاصة ،وترويع

المواطنين والمقيمي ــن اآلمنين ،وتحمل النظام
اإليران ــي وتي ــار الوف ــاء (اإلرهاب ــي) ألي أعم ــال

والمقيمي ــن ،داعي ــا هللا العلي القدي ــر أن يحفظ

عل ــى أرضها الطيبة من مواطنين ومقيمين ،من

البش ــرية والحضاري ــة واالقتصادي ــة ،وتهدي ــد

ج ــاء ف ــي بيان التي ــار ودعوته للقي ــام باألعمال

الوطنية في الحفاظ على السلم واألمن األهلي؛

األمن والس ــلم األهلي ،وهو األمر الذي يتعارض
وجمي ــع األع ــراف والمواثي ــق والمعاه ــدات

الدولي ــة .وبين المنظم ــات أن المرحل ــة الحالية
تتطل ــب م ــن الجمي ــع تحمّ ــل مس ــؤولياتهم

لن نسمح بهذا “العبث”
 Ûتتبعت باهتمام التصريح الرسمي الصادر عن إدارة مكافحة الجرائم اإللكترونية

حف ــظ األمن والنظام وفقا للقانون ،ومن يعيش

أخيرا ،الذي أكد االســتمرار في اتخاذ اإلجراءات القانونية لمن يوظف حســاباته

في شــبكات التواصل االجتماعي لإلضرار بالوطن ،أو يتعاون بشــكل أو بآخر مع

كل سوء ومكروه.

حسابات مشبوهة ،تروج لمعلومات مغلوطة وكاذبة.

 Ûهــذا التصريــح يعبــر فــي مضمونه عنــا جميعا؛ ألن مرحلــة خلــط األوراق ببعضها

مجل ــس حق ــوق اإلنس ــان والمفوضية الس ــامية

تحت مسميات حرية التعبير والشفافية الستهداف الدولة ورموزها ولقتل السلم

لحقوق اإلنسان والمقرر األممي الخاص بحقوق

األهلي والمجتمعي ،عدت بال رجعة ،وسنتصدى لها في أي وقت ،بكل قوة وحزم.

اإلرهابي ــة ه ــي اس ــتراتيجية للعدال ــة الجنائية

االفتراضــي ،في “السوشــيال ميديــا” ومنصات اإلعالم الحديثــة ،وتعي أيضا بأن

اإلنس ــان واإلره ــاب م ــن منطل ــق من ــع األفع ــال

 Ûالدولــة تعــي جيــدا ،بــأن الصــراع الجديــد مــع محــاوالت التغلغــل فــي العالــم

تطب ــق معايير حك ــم القانون ف ــي تنفيذ صكوك

هذا المد األســود ،يتطلب سياســات “الكي” واالقتالع؛ ألن األمن الوطني والســلم

األمم المتحدة في مجال مكافحة اإلرهاب.

األهلي ،خطوط حمراء ،ال فصال وال نقاش وال جدال فيها.

 Ûال يــزال البعــض بحالــة مــن الغباء والوهــم وضياع البوصلة ،وهم يســتميتون في
الليــل والنهــار إلنجــاح المشــاريع اإليرانية (هنــا) ،متغافلين ما حــدث ويحدث في
دول العــرب التــي انكــوت بالحديــد والنــار مــن مليشــيات الحرس الثــوري ،وبقية

تعاون بين “أمانة النواب” و ”تمكين” لتدريب  40عاطال

عصابــات النظــام اإليرانــي الثيوقراطي ،وكيــف أن الناس تقتل فــي بيوتها ،وفي
أماكن عملها ،وفي الشوارع ،بناء على العرق والمذهب واالسم والدين.

 Ûهــذه الحقائــق الدامغــة وغيرهــا ،تجعلنــا نتخندق جميعــا خلف القيــادة الحكيمة،
وخلف الدولة ،شــاء من شــاء وأبى من أبى ،فمصير البلد مهمة مشــتركة وجامعة

إعـــــــداد الــــكــــفــــاءات الـــوطـــنـــيـــة وتــأهــيــلــهــم لـــســـوق الــعــمــل

يتحملها الجميع ،وليست مسؤولية فردية أو أحادية من الدولة ،أو من مؤسساتها
الرسمية فقط.

 Ûختاما ،أشــير بإعجاب إلى التجربة الجميلة لحســاب “ديرتي البحرين” ،الذي نظم

القضيبية مجلس النواب

أخيرا سلســلة من الفعاليات العائلية الرائعة في متنزه عذاري امتدت أليام عدة،

أعلــن األميــن العــام لمجلس النواب المستشــار راشــد محمــد بونجمة عن رغبة األمانة العامــة للمجلس في توقيع اتفاقية تعاون مشــتركة خالل األيام المقبلة

وحضرهــا اآلالف مــن المواطنين والمقيمين ،منهم أنا وعائلتي ،وهو دور مطلوب
فــي “السوشــيال ميديــا” ،يناقــض مســاعي حســابات أخــرى تســعى لهــدم الدولة،

مــع صنــدوق العمــل (تمكيــن) لدعــم تدريب  40بحرينيا عاطال عن العمل للعمل في مكاتب النواب ،حيث تهدف االتفاقية إلى إعداد الكفاءات الوطنية الشــابة

وإبادتها.

وتأهيلهــم لســوق العمــل ،وجعلهــا الخيــار األول فــي الوظائــف بمختلــف التخصصــات ،عبــر توفيــر ودعــم برامج تدريبيــة وتأهيليــة متخصصة لرفــع كفاءتهم

وقدراتهم اإلنتاجية.

وأورد األميـــن العـــام ان األمانـــة العامة

بن عيســـى آل خليفـــة ،ودعما لمســـيرة

التطويرية منهجا مستمرا لعملها؛ بهدف

ويأتـــي البرنامـــج التدريبـــي بالتعـــاون

لمجلـــس النـــواب تعتمـــد البرامـــج

رفع مستوى الكفاءة واإلمكانات ،وذلك
ترجمـــة لتوجيهـــات رئيســـة مجلـــس
النـــواب فوزيـــة زينـــل ،وحرصهـــا علـــى

االهتمام بتقديم البرامج التي تسهم في
معاونـــة النواب للقيام بدورهم الوطني
الرفيـــع ،خدمـــة للوطـــن والمواطنيـــن،

ومساندة للعملية التشريعية التي تمثل
أحـــد ثمار المشـــروع اإلصالحـــي لعاهل
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد

غلق مسارات بالقرب من كوبري شارع الشيخ سلمان

التنمية الوطنية الشاملة.

مـــع (تمكين) من منطلق حـــرص األمانة

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

العامة على رفع مســـتوى كفاءة العمل،

أعلنـــت وزارة األشـــغال وشـــؤون

السهلة.

اآلليـــات والســـبل الكفيلـــة بالوصـــول

وبالتنســـيق مـــع اإلدارة العامـــة

بدءا من مســـاء أمس من الســـاعة
ً

العمـــل البرلماني؛ وذلك عبر االســـتفادة

الشـــيخ ســـلمان تســـتدعي غلـــق

وتحقيـــق تقـــدم مســـتمر فـــي تطويـــر

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي

إلى أفضـــل النتائج في دعم ومســـاندة

للمـــرور ،أن أعمـــال تبليـــط شـــارع

مـــن البرامـــج التطويريـــة والتدريبيـــة،

مســـار ومســـارين علـــى مراحـــل

والتعـــاون المثمـــر مـــع بيـــوت الخبـــرة

الوطنية والعالمية.

بالقرب من كوبري الشـــيخ سلمان
للمـــرور المتجه شـــماالً إلى منطقة

سعادة األمين العام لمجلس النواب

وبـــدءا لعمل في الموقـــع المذكور
 11مســـاء إلـــى الســـاعة  5صباحا
ولمـــدة  3ليالـــي ،لـــذا يرجـــى مـــن

المواطنيـــن والمقيميـــن االلتـــزام
بالقواعـــد المروريـــة؛ حفاظـــا على
سالمة الجميع.

افـتـتــاح مـســجــد البحــيرات فـي الـرفـــاع فـــيـوز
عــــــلى أرض مســـاحتها  3.2ألـــف متـــر مربـــع

المنامة  -مجلس األوقاف السنية

افتتــح رئيــس مجلــس األوقــاف الســنية راشــد الهاجــري مســجد البحيــرات
بالرفاع فيوز بمنطقة المزروعية ،كما قام بزيارة للمساجد الثالثة في الرفاع
فيــوز وهــي جامــع الرفاع فيوز ومســجد القعقــاع بن عمرو التميمي ومســجد
البحيرات.

عبدالملك رئيس مجلس إدارة شـــركة

الرفاع فيوز ،عن شـــكره وتقديره إلى
رئيـــس مجلس األوقاف الســـنية على
تفضلـــه بافتتـــاح مســـجد البحيـــرات،
ً
مؤكـــدا أنه بعد االنتهاء مـــن بناء هذا

وأكـــد الهاجـــري فـــي كلمتـــه علـــى

واإلشـــراف علـــى بنـــاء بيـــوت هللا عز

أهميـــة بناء المســـاجد ودورهـــا الكبير

وجل.

المســـجد فقد اســـتُ كمل بناء المساجد
جـــزءا مـــن مجتمـــع الرفـــاع فيـــوز تم
ً

على سكان المنطقة.

الرفـــاع فيـــوز مـــازن جمعة بمـــا توليه

الثـــالث في الرفاع فيـــوز والتي تعتبر

فـــي تقويـــة الصلـــة بيـــن العبـــد وربه،

كما أكـــد حرص قيادة مملكة البحرين

وبيـــن أفـــراد المجتمـــع ،كمـــا أثنـــى

وعلـــى رأســـها صاحب الجاللـــة الملك

علـــى المحســـنين الكرام الذيـــن قاموا

على بناء وتشييد الجوامع والمساجد

بناؤها لتســـهيل تأدية شـــعيرة الصالة

ببنـــاء هذه المســـاجد مبشـــرا بحديث

فـــي كافـــة مناطـــق المملكـــة وأمـــره

النبـــي صلـــى هللا عليـــه وســـلم “مـــن

بتســـهيل كافة اإلجراءات التي تسهم

فيما نـــوه رئيس مجلـــس اتحاد مُ الك

المُ الك ســـيقوم بدوره فـــي المحافظة

بنى لله مســـجدا ولـــو كمفحص قطاة

فـــي تيســـير إقامـــة شـــعيرة الصـــالة

لبيضهـــا ،بنـــى هللا له بيتا فـــي الجنة”،

العظيمـــة ،وقد أوقف جاللتـــه العديد

ورعاية حرمتها.

مشـــيدا بالدور الذي تضطلع به شركة

من األراضي لهذه المهمة النبيلة.

الرفاع فيـــوز العقارية في المســـاهمة

مـــن جانبـــه أعـــرب عاطـــف احمـــد

على الصيانة الدورية لهذه المســـاجد

المســـجد علـــى مصلـــى للرجـــال

مصـــل
والنســـاء يتســـع ل 150
ٍ
ومصليـــة ،مع توافر كافـــة الخدمات

اإلســـالمية والنوافـــذ العاليـــة التـــي

للمؤذن واإلمام .كما يتميّ ز المســـجد

في الرفاع فيوز ويتوســـط األشجار

األوقـــاف الســـنية من رعايـــة وخدمة
ً
مشـــيدا فـــي الوقت
لبيـــوت الرحمـــن،

ويقـــع مســـجد البحيـــرات يقـــع فـــي

مـــن جـــورات ميـــاه وميضأة وســـكن

على األوقاف السنية ،وقال إن اتحاد

حوالـــي  3,200متر مربـــع ،ويحتوي

بطابعه المعماري اإلسالمي الحديث

نفســـه بالجهود التي يبذلهـــا القائمون

حي البحيرات على أرض مســـاحتها

المدمـــج مـــع التصاميـــم الهندســـية

الحديثة ،والذي يتدرج من الزخرفة
تطـــل على أحـــد البحيرات الرئيســـة

والنخيل.

إنشاء صندوق العمل لمواجهة ظاهرة التدخين
إبراهيم النهام

ً
أخيــرا باقتــراح بقانــون بإنشــاء
تقــدم النائــب ممــدوح الصالــح

صنــدوق العمــل ،بإضافــة مــادة ( 4مكــررا) إلــى القانــون رقــم ()57
لسنة .2006

وذكـــرت المذكـــرة اإليضاحيـــة بـــأن

األدبـــي والجســـماني والروحي ،كما

ظاهـــرة التدخيـــن بجميـــع أنواعـــه،

البدني والخلقي والعقلي”.

االقتراح الماثـــل يقوم على مواجهة
والحـــد مـــن األضـــرار الناتجـــة عنها،

ومنع انتشار التدخين والتبغ بجميع
أنواعـــه ،اســـتنادا للمـــادة ( )5الفقـــرة

(أ) والتـــي تنـــص بــــ “األســـرة أســـاس
المجتمـــع ،قوامهـــا الديـــن واألخالق

وحب الوطن ،يحفظ القانون كيانها
مـــن االســـتغالل ،ويقـــوي أواصـــر

قيمهـــا ،ويحمـــي فـــي ظلهـــا األمومة

والطفولـــة ،ويرعى النشء ،ويحميه
مـــن االســـتغالل ،ويقيـــه اإلهمـــال

اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

تعنـــي الدولـــة خاصـــة بنمو الشـــباب

والتزامـــا بحكـــم الدســـتور والحفاظ
علـــى حيـــاة األفـــراد فـــي المجتمـــع،
لينعـــم بنمـــو بدنـــي وخلقـــي وعقلي

ســـليم ،والحـــد من انتشـــار التدخين
والتبغ بكافة أنواعه ،إن هذا التوجه

يدعـــم موقـــف مملكـــة البحريـــن

المنضمة لالتفاقية اإلطارية الدولية
الصـــادرة مـــن قبـــل منظمـــة الصحة
العالميـــة ،فـــإن الحـــد من دعـــم هذه
المشـــروعات بـــات ضروريا للحد من

الصالح :المقترح
غرضه الحد من
األمراض الزمنة
وأهمها السرطان

البحريـــن ،إضافـــة الـــى التصنيـــع

التجـــاري للمـــواد البديلـــة للنيكوتين

مثل سائر السجائر.

وأبدت وزارة الصحة موافقتها على

الخطة في خطـــاب قدمته للبرلمان،
لكنهـــا أكـــدت  -بالمقابـــل  -أن ذلك ال

يعنـــي أنهـــا تخفف مـــن موقفها إزاء
اســـتخدام المـــواد المضـــرة بالصحة

انتشارها.

مثل التبغ.

وذلـــك فـــي ســـبيل ذلـــك ،وحمايـــة

وأدى المقتـــرح لحـــدوث انتفاضـــة

األجيال القادمة من التبعات المضرة

نيابية ضده ،حيـــث أبدى الكثير من

بالصحـــة ،نتيجـــة التدخيـــن بكافـــة

أنواعه ،يأتي هـــذا االقتراح للحفاظ

على المجتمع من أضرار التدخين.

وترتكـــز المبـــادئ األساســـية التـــي

يقوم عليهـــا االقتراح على :مكافحة
التدخيـــن وحمايـــة األفـــراد مـــن

ممدوح الصالح

عـــن التدخيـــن ،الحـــد مـــن انتشـــار

المشـــروعات العاملـــة فـــي مجـــال
التدخيـــن والتبـــغ بأنواعـــه ،الحد من

بيانات الخبر

مضـــارة ،الحـــد من األضـــرار الناتجة

األمـــراض الزمنـــة ،منهـــا الســـرطان،

أمـــراض الرئـــة ،أمـــراض القلـــب،

واألوعية الدموية.

وكانـــت الحكومة قد تقدمت للنواب
بمشـــروع لزراعـــة وإنتـــاج التبـــغ في

النـــواب عن رفضهم ألســـباب ترتبط
بالصحة العامة ،منهم النائب يوسف
زينـــل والـــذي علـــق ســـاخرا حينهـــا:

هل قـــرر أصحاب المشـــروع تحويل

البحرين مـــن بلد المليـــون نخله الى

بلد المليون (تبغة)؟
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إلقامة مراكز أبحاث تدرس إيران بشكل عميق
الــــســــقــــاف :الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي قـــضـــيـــة وجـــــوديـــــة لــــأمــــن اإليــــرانــــي
إبراهيم النهام  Iتصوير خليل إبراهيم

»

دعا الباحث السياســي الســعودي في الشــأن اإليراني عبدالرحمن الســقاف بإقامة مراكز أبحاث تهتم بدراسة إيران دراسة وافية و

الحالية تجاه األمن القومي

شاملة ،ترسم لقيادات المنطقة خارطة طريق ،توازي مراكز البحث اإليراني واإلستراتيجية العميقة.

العربي ،والذي يضرها أكثر من

وأوضــح الســقاف فــي حــوار أجرتــه معه “البالد” عــن الملف اإليراني ،بــأن الخليج العربي أحد القضايا الرئيســة فــي منظومة األمن

غيرها ،هنالك عزلة دولية ،وحصار

القومــي اإليرانــي ،بــل يمكــن القــول إنــه قضيــة وجودية بالنســبة إلى أمن إيــران ،وهو ما منحــه منزلة مهمة في الخطــاب اإلعالمي

اقتصادي ،وتهاوي عملة؟ كيف؟

اإليرانــي ،مضيفــا “طريقــة تعامــل اإلعــالم اإليراني مــع دول الخليج ،طريقة متفاوتة ،وليســت بالدرجة نفســها ،حيث يحكمها مدى

ّ
أثــرت العزلة الدولية والحصار االقتصادي
بشكل كبير على إيــران ،لكنها لم ُتغيّ ر شيئا

قرب هذه الدول من إيران وتوافقها معها من عدمه”.

»

ما الذي تريده إيران؟

إي ـ ــران دولـ ــة قــامــت ع ـلــى أنــق ــاض قومية
فارسية ،ونظرا لكبر حجمها ،وعدد سكانها،

وط ــول شواطئها على الخليج والمحيط
ال ـه ـنــدي ،وم ــا لــديـهــا مــن اح ـت ـيــاطــات الـغــاز

والـنـفــط ،إضــافــة لحملها ُبـعــدا أيديولوجيا
رادي ـكــال ـيــا وف ـكــرا تــوس ـع ـيــا ،كــل ذل ــك ّ
ولــد

لديها الرغبة في أن يكون لها دور إقليمي
ومحوري يهدف إلى زعامة العالم اإلسالمي

والسيطرة عليه ،حيث أوجــدت لنا (نظرية

اإليراني ،وقد زرت بعضها ،كمركز البحرين

للدراسات اإلستراتيجية والدولية والطاقة
ومــركــز الخليج ل ـلــدراســات اإلستراتيجية
بــال ـب ـحــريــن ،وال ـم ـع ـهــد ال ــدول ــي ل ـلــدراســات

اإلي ــرانـ ـي ــة بــال ـس ـعــوديــة ،وم ــرك ــز ال ـمــزمــاة
للدراسات والبحوث في اإلم ــارات ،ومركز

أمـيــة للبحوث وال ــدراس ــات اإلستراتيجية
باألردن ،ومازلنا نطمح بالمزيد منها.

»

اإليراني تجاه األمن الخليجي
والعربي والتي تتسم بالمد والجزر،

أم الــق ــرى) ،ب ــأن ت ـكــون إيـ ــران قـلــب العالم
اإلســالمــي ال ــذي ت ــدور رح ــاه عليها ،فمنها

يصدر األمــر وإليها يعود ،لذلك جعلت من
نفسها نصيرة الشعوب في كل الدول ،وهذا

أمــر بــات جليا في دستورها ،وتلخص هذا
األمر بما يُسمى عندها بتصدير الثورة!

»

في الوقت الذي تزخر به إيران

كيف تقرأ الخطاب اإلعالمي

والتصعيد والتهدئة؟

يُ ّ
شكل الخليج العربي أحــد القضايا

الرئيسة في منظومة األمــن القومي

اإليــرانــي ،بل يمكن القول إنه قضية

وجودية بالنسبة إلى أمن إيران ،وهو
مــا منحه منزلة مهمة فــي الخطاب

بمراكز البحث والتحليل والترجمة

اإلعــالمــي اإليــرانــي؛ لــذا فــإن طريقة

هنالك غياب واضح في (الضفة

الخليج ،طريقة مــتــفــاوتــة ،وليست

تزخر إيران بمراكز بحوث عميقة بسبب أن

قرب هذه الدول من إيران وتوافقها

وط ـمــوحــاتــه ـ ب ـحــاجــة إلـ ــى م ــراك ــز تهيئ

التحالفات مع الغرب ،وكمية الخاليا

للثقافات والمجتمعات العربية،
المقابلة) ،ما رأيك؟
ُ

لديها مشروعا توسعيا ـ بمختلف أهدافه
الــدراســات واألب ـحــاث ليتم تقييم التجربة

والوقوف على مدى نجاحها من فشلها؛ لذا
يجب علينا في المقابل إقامة مراكز أبحاث

موازية تهتم بدراسة إيران دراسة وافية و
شاملة ،هذه األبحاث وهذه المراكز ال تتأتى

إال بمشروع يرسم لنا خارطة طريق ،نعم
كــان لدينا فــي الـســابــق غـيــاب واض ــح في

وجود مثل هذه المراكز.

تــعــامــل اإلعـــــالم اإليـ ــرانـ ــي م ــع دول

بالدرجة نفسها ،حيث يحكمها مدى
معها من عدمه ،كما يدخل فيها عامل

الــنــائــمــة والــطــابــور الــخــامــس الــتــابــع

لوالية الفقيه فيها.

وي ـ ــدخ ـ ــل فـــيـــه كــــذلــــك الــمــصــلــحــة
االقتصادية ،حيث ُتفرق إيــران بين
خطابها اإلعالمي السياسي الرسمي

وخطابها اإلعالمي االقتصادي ،على

سبيل المثال مع دولة اإلمــارات ،فهو
إعــالم ثابت في موقفه حــول الجزر

لـكــن أرى اآلن م ـب ـشــرات فــي بـعــض دولـنــا

اإلماراتية المحتلة ،لكنه في المقابل

ودراسـ ـ ــات مـهـمــة تـهـتــم ب ــدراس ــة الـجــانــب

معها.

الخليجية والـعــربـيــة بــوجــود مــراكــز بحث

إعــالم مــرن فــي تعاطيه االقتصادي

»

مــن تأثير إي ــران فــي المنطقة ،السيما بعد

إيران غارقة في وحل وهم التوسع
والقوة ،هذا صحيح ،لكننا ال نرى أي
تحرك دولي ضدها ،كما حصل مع
نظام صدام حسين ،أو القذافي،
وغيره؟ هل بذلك دالالت نفاق
سياسي غربي؟ ما الذي تدعو إليه؟

المظاهرات الحاصلة في العراق ولبنان؛ لذا

الغالب ،ويكفينا شاهدا على ذلك مقولة آية

الــمــشــبــوهــة تــحــت غــطــاء دبلوماسي

للشؤون القانونية والبرلمانية( :لــوال إيران

وكذلك ما قامت به المغرب في شهر

هللا أبطحي النائب السابق للرئيس اإليراني

ل ـيــس ن ـفــاقــا سـيــاسـيــا ب ـقــدر م ــا ه ــو ت ـبــادل

ل ـمــا سـقـطــت كــابــول وبـ ـغ ــداد) ،إشـ ــارة منه

فيها جانب التحالفات مع إي ــران ،ويدخل

المتحدة.

مصالح ومــزاج سياسي متقلب ،كما يدخل

فيه كذلك مناكفة دول الغرب مع الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ،ك ـمــا ح ـصــل ف ــي ش ـهــر سبتمبر

الـمــاضــي مــن تصريح صــدر عقب اجتماع

وزراء خــارج ـيــة كــل مــن روس ـيــا والـصـيــن

وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومعهم إيران في

نيويورك ،حيث اتفق الــوزراء على ضرورة

التطبيق الكامل للصفقة النووية مع طهران.

وأك ــدوا عــزم بلدانهم على الحفاظ عليها.
ب ــل إن ال ـمــوقــف ال ــدول ــي وال ـ ــذي تتزعمه

أمريكا تجاه إيــران ،نجد فيه التناقض في

بعض األحيان ،مثل ما وجدنا في تصريح
وزيــر الخارجية األمريكي األسـبــق ريكس
تيلرسون من أنه ال يجد حرجا في االعتراف
ّ
يشكل جزءا من
بأن حزب هللا التابع إليران

العملية السياسية في لبنان ،لكنه تيلرسون
عاد الحقا ليقول إن الحزب المذكور يهدّد
أمن لبنان.

كما أن الموقف األمريكي نــراه في أحيان

أخ ــرى يميل للتهدئة وع ــدم التصعيد مع

النظام االيراني الحالي ،ثم علينا أن نسأل

هل الموقف الدولي في معاداته إليران ثابت
أم متغير؟ بمعنى هل حالة العداء دائمة أم
إن األص ــل فيها الــرضــا والـقـبــول والتعاون
المشترك المتبادل؟

ما نــراه على أرض الواقع أن حالة التعاون
المشترك المتبادل هي الحالة الدارجة في

كيف تفسر السياسات اإليرانية

إلــى التعاون اإليــرانــي الــدائــم مــع الــواليــات

»

كيف تفسر المواقف الحيادية
لبعض الدول العربية والحليفة
من الملف اإليراني ،ومن الملفات
األمنية الكبرى في المنطقة
وبالخليج تحديداً ؟

تستهدف األمن القومي الجزائري.

مــايــو  2018م ــن قــطــع عــالقــاتــهــا مع

طــهــران بمطالبة القائم باألعمال في

ســفــارة إيـــران بــمــغــادرة الــبــالد بسبب

الدعم العسكري من قبل حليفها حزب

هللا “للبوليساريو” الســتــهــداف األمــن

الوطني والمصالح العليا للمغرب.

»

هل ترى بأن الطوابير الخامسة
ال تزال (تشعلل) وسائل التواصل

ليست حيادية مبنية على وعي وفهم

االجتماعي بالتحريض؟ ما الحل؟

فهي ماضية فــي مشروعها األيديولوجي
التوسعي الساعي الخـتــراق األمــن القومي
العربي.

ف ــي الـ ـع ــراق ول ـب ـنــان خ ــرج ال ـم ـت ـظــاهــرون

رافــعــي ــن ش ـ ـعـ ــارات ت ـطــالــب بـ ـط ــرد إيـ ــران

والخالص منها ،وهذا األمر يُشكل تهديدات
مباشرة لأمن القومي اإليراني لذلك تلجأ

لسياسة الهروب إلى األمــام ،فال تراجع وال
انكفاء عن مشروعها في المنطقة ،مما جعل

ساسة إيران بدءا بولي فقيهها السيد علي
الخامنائي أن يصف ما يحصل من تظاهرات

في العراق ولبنان بأنها أعمال شغب وفتنة،

وأنها صنيعة أمريكا وإسرائيل.

بقدر ما هي مبنية على تضارب مصالح

وس ـ ــائ ـ ــل الــــتــــواصــــل االج ــت ــم ــاع ــي

ومــع تـســارع هــذه األح ــداث إال أن موقف

األحــيــان تــكــون عــلــى تــوافــق عقيدي

خــصــائــص ل ــل ــوص ــول لــكــل ال ــن ــاس،

فـفــي الــع ــراق ول ـب ـنــان ومـهـمــا كــانــت نتائج

شيء من التبعية ،وكذلك يدخل فيها

التي ساعدت في تكوين الطوابير

قوتها باالنهيار ،فنراها تستخدم السالح

مع خصوم إيــران مثل خصومتها مع

واالضــطــراب ونشر االخبار المضللة

الـتـظــاهــر ،وت ـبــث مرتزقتها مــن ح ــزب هللا

هذه الدول المحايدة قفزت من الحياد

وأتقنته لــأســف لــضــرب خصومها.

إفشال تظاهرهم.

وهذه مصيبة عظمى وبلية كبرى بأن

الــتــواصــل هــي حالة طبيعية؛ ألنها

ســوريــا ،والحوثيين فــي اليمن ،ومستمرة

له ،غير أننا في الجهة المقابلة وجدنا

سنة التدافع ،أي تدافع الخير والشر،

العسكرية الحالية مع روسيا والصين في

العربية ،والتي انتبهت للخطر اإليراني

النائمة التابعة إليــران في دولنا إال

مــاضـيــة فــي مـشــروعـهــا ال ـنــووي بتخصيب

طرد الملحق الثقافي للسفارة اإليرانية

عــلــيــنــا مــواجــهــتــه ،بفضحها وبــيــان

الـ ـن ــووي ،كـمــا أن ـهــا مــاضـيــة فــي تعامالتها

الثوري اإليراني ،حيث قام وعلى مدار

ونشرها على أوسع نطاق في وسائل

وتركيا وروسيا وكازاخستان رغم الحصار

تحمل فكرا براغماتيا عاليا ،وفي بعض

بانتشارها الرهيب ،ومــا تــوفــره من

أيديولويجي ،كما يدخل فيها أيضا

ك ــان ــت هـ ــي ال ــوس ــي ــل ــة والــحــاضــنــة

تصفية حسابات هذه الدول المحايدة

إيران مازال صامدا تجاه الملفات العربية.
الـمـظــاهــرات ،فــإن إي ــران لــن تسمح لهياكل

ال ــخ ــام ــس ــة الـ ــتـ ــي أحــــدثــــت الــهــلــع

لقتل المتظاهرين بالعراق بقصد ثنيهم عن

الكاذبة ،وهذا مما برعت فيه إيران

اللبناني بين المتظاهرين؛ لتخويفهم وبقصد

لــلــوالء والــتــعــاون المشترك مــع إيــران

وجود الطوابير الخامسة في وسائل

وكذلك نراها ال تزال تدعم نظام األسد في

يتم التحالف مع نظام مخرب ال أمان

مــن سنن هللا تعالى الكونية ،وهي

أيضا فــي عملها العسكري مثل المناورات

ص ــح ــوة فـــي مـــواقـــف بــعــض الــــدول

وما هذه الطوابير الخامسة والخاليا

المحيط الهندي وخليج عمان ،كما التــزال

كالجزائر ففي شهر سبتمبر  2018تم

أحد مصاديق هذا الشر الــذي يجب

اليورانيوم وإن صرحت بسلمية برنامجها

أم ــي ــر ال ــم ــوس ــوي الــضــابــط بــالــحــرس

كــذبــهــا وافــتــرائــهــا مــع ذك ــر الحقائق

التجارية مع الــدول المجاورة مثل العراق

أكثر من ثالث سنوات من النشاطات

التواصل.

والعزلة.

المملكة العربية السعودية.

فريق بحريني ينجح في عملية إلصالح الصمام المايترالي بالقلب
المنامة  -بنا

تمكــن فريــق طبــي بحرينــي فــي مركز محمــد بن خليفــة بن ســلمان آل خليفة
التخصصــي للقلــب ،مــن إجــراء  3عمليــات دقيقــة جــدًا إلصــالح الصمــام

المايترالــي فــي القلــب بــكل نجــاح من خــالل اســتخدام تقنية “مايتــرا كليب”

الجديدة بالقسطرة ألول مرة في البحرين.
ونــجــح الــفــريــق فــي إجـــراء العملية

خطرة لفتح القلب ،وهو ما ينعكس

بكفاءة عالية ،عكست قــدرة المركز

للمرضى وفترات العالج والنقاهة.

لـــ  3م ــرات فــي اليومين الماضيين

على مواكبة آخر التطورات الطبية،

بشكل مباشر على الحالة الصحية

هذا وقام بإجراء العملية فريق من

إذ تعد تقنية “مايترا كليب” الجديدة
بــديــالً
ً
ناجحا عــن هــذه النوعية من

محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة

في الصمام المايترالي ،عبر عملية

كل من األطباء شيرين مبارك الشيخ،

العمليات التي تجرى لوقف االرتجاع

الكفاءات الطبية البحرينية في مركز

التخصصي للقلب ،وأجــرى العملية

ومحمد أمين ،وسهام علي ،بمشاركة

بالخدمات الصحية والطبية ومواكبة

عبدالوهاب آل خليفة ،ونخبة من

آخــر المستجدات والتكنولوجيات

فريق التخدير في المركز ،بإشراف

الــطــبــيــة ،لــتــقــديــم أفــضــل الــخــدمــات

رئــيــس مــركــز محمد بــن خليفة بن

للمرضى والمراجعين في المملكة،

سلمان آل خليفة ،ريــســان الــبــدران،

على أي ــدي كــفــاءات وطنية ماهرة

ونــائــب رئــيــس الــمــركــز العميد فــؤاد

أثبتت مكانتها فــي المجال الطبي

عبدالقادر.

بــكــل اقــــتــــدار ،مــبــرهــنــة عــلــى ذلــك

وج ـ ــاء اإلنـــجـــاز الــطــبــي الــمــهــم في

بخبرات عملية متراكمة وعلوم طبية

ظــل مــا تحققه المملكة مــن تطور

حــديــثــة وتــقــنــيــات مــتــطــورة ،ودعــم

كبير في المجال الصحي والطبي،

وتشجيع من قبل الحكومة ومختلف

الــــذي بـــات يــحــقــق ع ــالم ــات فــارقــة

الــمــؤســســات الصحية والطبية في

باإلنجاز والتطور المتسارع لالرتقاء

المملكة.

“خارجية النواب” :الحرس الوطني عمق دفاعي وأمني وقوة ودرع لحماية الوطن
القضيبية  -مجلس النواب

أكــد رئيــس لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي بمجلــس
النــواب النائــب محمــد السيســي أن اللجنة اجتمعت صباح أمــس (االثنين)
مــع ممثلــي وزارة الداخليــة لمناقشــة لالســتماع آلرائهــم وتصوراتهم إزاء
عدد من الموضوعات واالقتراحات.
وذك ــر الــنــائــب السيسي البوعينين أن
اللجنة استهلت اجتماعها برفع أسمى
آي ــات الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إل ــى مقام
عــاهــل ال ــب ــالد صــاحــب الــجــاللــة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة ،وإلى رئيس
مجلس الــوزراء صاحب السمو الملكي
األمــيــر خليفة بــن ســلــمــان آل خليفة،
وإل ــى ول ــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى
الــنــائــب األول لرئيس مجلس ال ــوزراء
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة؛ بمناسبة الذكرى الثانية
والعشرين لتأسيس الحرس الوطني.

وأشــاد بجهود رئيس الحرس الوطني

الموافقة على
االقتراح برغبة بشأن
المركز الوطني
لألمن السيبراني

برغبة بــشــأن إنــشــاء إدارة فــي الجهاز

المركزي للمعلومات للبيانات الضخمة
والذكاء االصطناعي.

وأرجأت اللجنة البت في االقتراح برغبة

بشأن ربط تاريخ انتهاء رخصة السياقة
لأجنبي بتاريخ انتهاء مدة التأشيرة؛

الــفــريــق أول رك ــن ســمــو الــشــيــخ محمد

من أجل االجتماع مع مقدمي المقترح

بــن عيسى بــن سلمان آل خليفة ،وكل

والنهضة المباركة في ظل العهد الزاهر

لــمــا يــقــدمــونــه مــن عــمــل وطــنــي رفــيــع،

الحرس الوطني من عمق دفاعي وأمني

مكتسبات الــوطــن ،ولكي ينعم باألمن

بالتعاون مع األجهزة الدفاعية واألمنية

وأكد تقدير مجلس النواب لجهود ودور

وعلى صعيد آخر ،قررت اللجنة الموافقة

الــقــرار الـ ــوزاري بــشــأن فــتــرة منع مــرور

ومــنــجــزاتــه ،وحــمــايــة الــمــقــدرات التي

لأمن السيبراني ،إضافة للموافقة على

الـ ــذروة ،االقــتــراح برغبة بــشــأن تفعيل

مــنــتــســبــي جـــهـــاز الـ ــحـ ــرس ال ــوط ــن ــي؛

لجاللة الــمــلــك ،منوها بما يمثله جهاز

وتــضــحــيــات جليلة فــي ســبــيــل حماية

وق ــوة ودرع لحماية مملكة البحرين

واالستقرار.

في المملكة.

ال ــح ــرس الــوطــنــي ف ــي حــمــايــة الــوطــن

على االقتراح برغبة بشأن المركز الوطني

تحققت لمملكة بفضل الرؤية الحكيمة

االقتراح برغبة بشأن إقامة مركز خدمة

واالستماع لمرئياتهم بشأنه.
خارجية النواب تجتمع بممثلي الداخلية

متكامل لشؤون الجنسية والــجــوازات

واإلقامة ،واالقتراح برغبة بشأن إدراج
شارع الملك حمد وشارع المعسكر ضمن
الشاحنات واآلليات الثقيلة في أوقات
قرار المجلس األعلى للمرور بزيادة فترة

مــنــع الــشــاحــنــات واآلل ــي ــات الثقيلة من

استخدام الطرق في أوقات الذروة.

كــمــا نــاقــشــت اللجنة االق ــت ــراح بقانون

بتعديل الــمــادة ( )13مــن الــقــانــون رقم
( )11لسنة  1975بشأن جــوازات السفر،

واستمعت آلراء النائب فاطمة عباس

كما وافقت اللجنة على االقتراح برغبة

قــاســم بصفتها أح ــد مــقــدمــي ،مــؤكــدا

مركز خليجي موحد لأمن السيبراني،

ستبحث خ ــالل االجــتــمــاعــات المقبلة

بشأن اتخاذ اإلجــراءات الالزمة إلنشاء
واالقــتــراح برغبة بشأن تشديد الرقابة
عــلــى األل ــع ــاب اإللــكــتــرونــيــة ،االقــتــراح

النائب السيسي البوعينين أن اللجنة
مرئيات الجهات المختصة على الصيغة

المعدلة لالقتراح.

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

الثالثاء
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فريق بحريني ينجح في عملية إلصالح الصمام المايترالي بالقلب
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إلغاء الرسوم البلدية على المحالت بالمحرق

إعــادة النظــر فــي فرضهــا علــى المتزوجــة مــن أجنبــي

أوصى مجلس بلدي المحرق بإلغاء

مـــن جانـــب آخـــر ،رفـــع المجلـــس

المحـــات التجاريـــة البالغة % 10

بمجلـــس النـــواب للنظـــر لتقديـــم

المحرق بشـــكل مؤقت؛ تماشيً ا مع

البحرينية المتزوجة من أجنبي.

ّ
المتحصلـــة مـــن إيجـــارات
النســـبة

المحـــرق إبراهيم الجودر أن اآللية

التي تمر بها المملكة.

المتعارفـــة حاليًّ ـــا بخصـــوص هـــذا
النوع من الطلبات ،أن يتم إرســـال

التنفيذية لقانـــون البلديات ،والتي

أو جزئيًّ ـــا ،بصفـــة دائمـــة أو مؤقتة
ألســـباب اقتصاديـــة أو اجتماعيـــة

تغطية :سيدعلي المحافظة

مـــن جهته ،بيّ ـــن مدير عـــام بلدية

وقـــال البلدي باســـم المجدمي إن
ً
تطبيقـــا لائحة
هـــذا الطلب يأتـــي

الخضـــوع للرســـوم البلديـــة كليًّ ـــا

المحرق غياب أي من أعضائه.

مقتـــرح إعـــادة النظـــر فـــي رســـوم

األوضاع االقتصادية االســـتثنائية

المواقـــع أو المناطـــق أو القـــرى من

لم يسجل اجتماع مجلس بلدي

طلبًـــا للجنة المرافق العامة والبيئة

مـــن قيمـــة اإليجـــارات بمحافظـــة

تنـــص علـــى جـــواز إعفـــاء بعـــض

الغياب

طلبهـــا لـــوزارة العمـــل والتنميـــة

منصة المجلس

أو إنســـانية ،بنـــاء علـــى توصيـــة
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االجتماعيـــة بهـــدف دراســـتها مـــن

االقتـــراح؛ لمـــا ســـيفتح البـــاب أمام

ناحيـــة إنســـانية ،وفـــي حـــال تـــم
فإنـــه يتم معاملـــة األســـرة معاملة

المجلس البلدي.

اإلضـــرار بالميزانيـــة المقـــدرة علـــى

مـــن جهتـــه ،أبـــدى مدير عـــام بلدية

خصوصـــا إذا تـــم
ً
هـــذه الرســـوم،

إثبـــات حاجتهـــا لتعديـــل الرســـوم

المحـــرق عـــدم موافقتـــه علـــى

تطبيقه على جميع مناطق البحرين.

األسرة البحرينية.
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تعويض خسائر تجار “القيصرية” خالل أعمال الصيانة

الـــشـــيـــخـــة مــــــي :يـــولـــيـــو مــــوعــــد انــــتــــهــــاء األعــــمــــال
ً
طلبا بإسقاط الرسوم وفواتير الكهرباء عن أصحاب محالت سوق
مرر مجلس بلدي المحرق
القيصرية بالمحرق طوال فترة صيانة الســوق ،وتجميد إيجار المحالت التي تعود ملكيتها
لبلدية المحرق للفترة المتبقية.

أحد تجار سوق القيصرية

إلـــى ذلك ،قالت رئيس هيئـــة البحرين للثقافة

كذلك من تسديد رسوم الكهرباء والماء لذات

واآلثار الشـــيخة مي بنت محمد آل خليفة إن

األسباب.

الهيئة بدأت أعمال البناء والترميم في ســـوق
ً
جـــزءا مـــن مشـــروع
القيصريـــة ،والـــذي يعـــد

وكان أصحاب المحات قد أرســـلوا في وقت
ســـابق رسالة إلى رئيســـة الهيئة يطلبون فيها

طريق اللؤلؤ المسجل كتراث إنساني عالمي.

توفيـــر حلول ناجعة لتعويضهم عن الخســـائر

ولفتـــت فـــي خطـــاب وجهتـــه لوزير األشـــغال

التـــي ســـيتكبدونها خـــال فترة أعمـــال البناء

وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام

واإلنشاءات.

خلـــف إلـــى أن األعمال ستســـتمر حتـــى يوليو

وأشـــار أحدهم لدى حضوره اجتماع المجلس

.2020

إلـــى أن ذلـــك يأتـــي فـــي وقـــت قفـــزت فيـــه

وذكرت أن أصحاب المحات بالســـوق قدموا

إيجارات المحات إلى معدالت قياسية تصل

التماســـا إلعفائهـــم مـــن تســـديد اإليجـــارات
ً
نظـــرا لعـــدم تمكنهـــم مـــن
ورســـوم البلديـــة؛

إلى  150%من اإليجارات السابقة.
وطمأن البلدي صالح بوهزاع أن رئيسة الهيئة

االستثمار طوال فترة أعمال البناء والترميم.

وعدت بإســـقاط المبالغ المتراكمة على التجار

ثان إلى طلـــب إعفائهم
وأشـــارت في خطـــاب
ٍ

خال فترة الصيانة.

ترميم  490منزال في المحرق في  14عاما
تركيـــــب  337عــــازل أمـــطـــــــار مــنـــــــذ 2006

وأشـــارت لدى حضورها اجتماع مجلس
بلدي المحرق الستعراض أعمال اإلدارة،
إلـــى أن اإلدارة انتهـــت خـــال العـــام
الماضـــي مـــن تنفيذ  25منـــزالً ،من أصل
ً
طلبـــا رفع لها في المحرق ،حيث يتم
55

ً
حاليـــا العمـــل علـــى إنجـــاز  20مـــن هذه
الطلبـــات ،فيمـــا ال تـــزال  10منـــازل فـــي

اإلجراءات.

وذكـــرت المناعـــي فيما يتعلـــق بطلبات

وبينـــت أن عـــدد الطلبـــات التـــي جـــرى

تنفيذهـــا خـــال العـــام الماضـــي بلـــغ 23
ً
طلبا ،فيما يجري تنفيذ  14طلبا.

ولفتـــت إلـــى أن الـــوزارة تتجـــه العتماد
نظـــام المناقصـــات الداخليـــة بـــدالً عـــن

القانـــون رقـــم  8لســـنة 2009

بشـــأن مكافحة التدخين والتبغ

وأشارت إلى وجود لجنة مختصة بالنظر

بأنواعـــه ،والقـــرار الصـــادر عـــن

وزارة الصحة رقم  2لسنة 2011

تنطبق عليهم بعض شروط االستحقاق،

بإصـــدار االشـــتراطات الواجـــب

حيث تبت في هذه الطلبات بعد دراسة

توافرها في المطاعم والمقاهي

أوضاعهم االجتماعية وحاجتهم الفعلية
لاستفادة من هذا المشروع.

راوية المناعي

يتمسك بتخصيص مواقف لكبار السن
بلدي المحرق
ّ
المجدمي :مبررات “المرور” لرفض المقترح تنطبق على المعاقين

وغيرهـــا مـــن المحـــات التـــي

جـــاء ذلـــك ،بعـــد أن اســـتعرض

تمســـك مجلـــس بلـــدي المحـــرق بمقترحه
ّ

العميد الشـــيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب

بالمواقـــف المخصصة لـــذوي االحتياجات

االســـتجابة لمقترح المجلـــس؛ على اعتبار

الخاصـــة .وقبـــل التصويـــت ،قـــال البلـــدي

باسم المجدمي إن المبررات التي ساقتها

اإلدارة العامـــة للمرور لرفض المقترح غير
مقنعـــة ،إذ إن ذات المبـــررات تنطبق على

ذوي االحتياجات الخاصة.

وكان مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة للمـــرور

فـــي هـــذا التخصيـــص .ولفـــت إلـــى أن

المركبـــات المخصصة لـــذوي االحتياجات

الخاصـــة يمكن معرفتهـــا من خال ملصق

خاص بهم ،فيمـــا ال يمكن تمييز المركبات
المخصصـــة للمســـنين ،ممـــا ال يســـهل معه

النشـــاط هو الذي أدى إلى إلغاء
العمـــل بالقـــرار الـــوزاري رقـــم 8

لســـنة  2006الصـــادر عـــن وزيـــر

شؤون البلديات والزراعة حينها،
وعليه ال يمكن االستجابة لطلب
المجلـــس بإعـــادة العمـــل بذلـــك

القرار.

لعبور شاحنات أعمال جسر المحرق الرابع.

غيابيًّ ـــا ،أي فـــي حـــال عدم حضور ســـائق

أن قانون المرور اقتصر على فئة المعاقين

تحديد اشتراطات ممارسة هذا

البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إليجاد منافذ خارجية

للطرقات الداخلية لمنطقتي الدير

آل خليفة قد عبّر عن عدم إمكانية اإلدارة

الاحق الذي أسند لوزارة الصحة

معابر خارجية لشاحنات الجسر الرابع

تطبيـــق اإلعفاء علـــى أرض الواقع .وذكر
أن تحريـــر هـــذه المخالفـــة غالبًـــا مـــا يتـــم

التدخين.

رفــع مجلس بلدي المحرق توصية عاجلة لوزير األشــغال وشــؤون

البلدي فاضـــل العود مقطع فيديو

بتخصيـــص مواقـــف لكبـــار الســـن أســـوة

باسم المجدمي

البلديـــات والتخطيـــط العمراني

ولفـــت إلـــى أن القانـــون والقرار

تقديـــم التبغ يتم باالســـتناد إلى

الترميـــم؛ بهـــدف التســـريع مـــن وتيـــرة

في طلبات االستثناء لألشخاص الذين ال

المشروع.

جـــاء ذلـــك ،فـــي وقـــت بيـــن

تقدم التبغ ومشـــتقاته ألغراض

عصام خلف أن ممارســـة نشـــاط

المناقصـــات الزمنية في تنفيذ مشـــاريع

الطلبـــات يتـــم تنفيـــذه بشـــكل مباشـــر،
ً
طلبا منذ انطاق
حيـــث جرى تلبية 337

المــدارس ودور العبــادة والمرافق العامة للمناطق التي ال يســمح فيها

فيـــه وزيـــر األشـــغال وشـــؤون

تنمية المدن والقرى (الترميم) في  2006وحتى نهاية العام الماضي انتهت من تنفيذ  490منزال.

عـــوازل األمطـــار أن هـــذا النـــوع مـــن

منع “الشيشة” قرب المدارس ودور العبادة
ً
مقترحــا بإضافــة المناطــق القريبــة مــن
وافــق مجلــس بلــدي المحــرق

وبالقرب منها بممارسة نشاط تقديم الشيشة.

قالــت القائــم بأعمــال الوكيــل المســاعد للخدمات البلدية المشــتركة راويــة المناعــي إن إدارة التنمية الحضرية منذ إطالق مشــروع

العمل وضمان جودتها.

أحد األعضاء مشيرًا بإصبعه خالل مداخلته

يظهـــر

اســـتخدام

الشـــاحنات

مواقـــف

الشـــوارع

الســـيارات
وصيانـــة

الصرف الصحي.

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

وإنشـــاء

يأتـــي ذلـــك ،بعـــد بيـــان وزيـــر

المركبـــة ،وعليـــه فإنـــه فـــي حـــال شـــمول
ّ
ســـيتعذر
المســـنين فـــي اإلعفـــاء ،فإنـــه

إلـــى ذلـــك ،أصـــرّ المجلـــس على

مبالـــغ البنيـــة التحتيـــة هـــذه

اســـتخدامها مـــن الغيـــر ،بعكـــس مركبـــات

المبالـــغ المحصلـــة مـــن كلفـــة

القانونيـــة المقـــررة فـــي توزيـــع

الستخدام هذه الفئة دون غيرهم.

فـــي مناطـــق التعمير ،اســـتماك

وسماهيج ،وذلك بعد حلول الليل.

إمكانية تمييز مركباتهم ،ومعرفة احتمال

مقتـــرح

ذوي االحتياجـــات الخاصـــة المجهزة فنيًّ ا

إنشـــاء وتطويـــر البنيـــة التحتية

تحميـــل

مصاريـــف

األشـــغال والبلديـــات أن تحميل
المصاريـــف يخالـــف اآلليـــات

إيرادات هذه الكلفة ،وأنه يدخل

ضمن المصروفات المتكررة.

بيانات الخبر
اليوم

وتزييـــن
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