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ˆG ÜÉ`````MQ »```a â```jƒ```μ```dG ô```«```eCG
ΩÉ````jCG á```KÓ```K OGó````ë````dG ø``∏``©``Jh ô``«``Ñ``μ``dG π````MGô````dG ≈``©``æ``J ø``jô``ë``Ñ``dG

¬àeCGh ¬Ñ©``°T áeóN »a ¬``JÉ«M ¢Sôq c É``ª«μM GóFÉb É``fó≤a :∂``∏ªdG
âjƒμ∏d Gô``«eCG Ωƒ``«dG ø``«ª«dG …ODƒ``j ó``ªMC’G ±Gƒ``f
.ΩÉjCG áKÓK Ióe øjôëÑdG áμ∏ªe »a ΩÓYC’G ¢ù«μæJh
óªMC’G ±Gƒf ó¡©dG »dh »àjƒμdG AGQRƒdG ¢ù∏ée ø∏YCGh
¿É«H »a AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ∫Ébh .OÓÑ∏d Gô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG
:ídÉ°üdG ¢ùfCG á«∏NGódG ôjRh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf √ÓJ
»dƒH …OÉ``æ`j AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¿EÉ` a Qƒà°SódG ΩÉ``μ`MCÉ`H ÓªY{
ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ±Gƒ``f ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U √ó¡Y
.zâjƒμdG ádhód Gô«eCG
≈∏Y ºfÉ¨dG ¥hRô``e »àjƒμdG á``eC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ô``cPh
ìÉÑ°üdG óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ójóédG âjƒμdG ô«eCG ¿CG ôàjƒJ
11`dG áYÉ°ùdG Ωƒ«dG ¢ù∏éªdG ΩÉeCG ájQƒà°SódG ø«ª«dG …ODƒ«°S
.ÉMÉÑ°U
(15h 14h2 ¢U π«°UÉØàdG)

.»égƒμdG QÉØ¨dGóÑY óªëe |

QƒØ¨ªdG »μ∏ªdG ¿GƒjódG ≈©f ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬d
ôªY ó©H ¬``HQ QGƒ``L ≈``dEG π≤àfG …ò``dG ,á≤«≤°ûdG âjƒμdG á``dhO
á«Hô©dG ¬``à`eCGh ¬Ñ©°T áeóN »a äGRÉ``é` fE’Gh AÉ£©dÉH πaÉM
Ékª«μM GkóFÉb ¬∏dG ¬ªMQ ¿Éc óbh ,ÉgÉjÉ°†b Iô°üfh á«eÓ°SE’Gh
ÜôYCGh .á«fÉ°ùfE’G áeóNh ¬àeCGh ¬Ñ©°T áeóN »a ¬JÉ«M ¢Sqôc
áμdÉªdG ìÉÑ°U ∫BG Iô°SCG ÉæfGƒNEG ≈dEG …RÉ©àdG ¢üdÉN øY ¿É«ÑdG
.õjõ©dG âjƒμdG Ö©°Th ΩGôμdG
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ôeCG ≈∏Y Ak ÉæHh
ìhQ ≈∏Y GkOGóM :¬«a AÉL QGôb Qó°U ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬d QƒØ¨ªdG πMGôdG ó«≤ØdG
»ª°SôdG OGóëdG ø∏©j á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG

ô«eCG IÉ`` ah ¢``ù` eCG â``jƒ``μ`dG »``a …ô``«` eC’G ¿Gƒ``jó``dG ø``∏` YCG
ôjRh ø∏YCGh .ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG âjƒμdG
»a ìÉÑ°üdG ìGôédG »∏Y ï«°ûdG »àjƒμdG …ô«eC’G ¿GƒjódG
»a èdÉ©j ¿É``c …ò``dG ô«eC’G IÉ``ah âjƒμdG ¿ƒjõØ∏J ¬ãH ¿É«H
ìÉÑ°U ï«°ûdG ¿É``ch .»°VÉªdG ƒ«dƒj òæe IóëàªdG äÉj’ƒdG
äÉj’ƒdÉH ≈Ø°ûà°ùe πNO ób (ÉeÉY 91) ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G
»a âjƒμdÉH áMGôéd ™°†N Éeó©H êÓ©∏d ƒ«dƒj »a IóëàªdG
.¬°ùØf ô¡°ûdG
¿Éc (¬∏dG ¬ªMQ) ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG
∫Ó≤à°SG ó©H ¢ùeÉîdGh ,âjƒμdG ádhód ô°ûY ¢ùeÉîdG ô«eC’G
.1961 ΩÉY √OÓH
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe ôeCÉHh

.πMGôdG âjƒμdG ô«eCG ƒª°S |

IõFÉéH RƒØj z»H ø``jôëH ¢ùμ«fhCG{ «
»``æμ°S »``Hô`Y ´hô```°û`e π```°†`aCG

¿ƒ°Uh ¿ƒfÉ≤dG IOÉ``«°S{ ∫ƒM πªY á``°TQh « á``«ªeCG IQOÉ``Ñe ≥``∏£j AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ «
ÉfhQƒc äGô``«KCÉJ á¡LGƒe πÑ``°S ø«``°ùëàd
zá``dGó©dG ΩÉ``¶f IQGOEG »```a ¥ƒ```≤`ë`dG

(…QÉ≤©dG ≥ë∏ªdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

(9h8 ¢U π«°UÉØàdG)

(7¢U π«°UÉØàdG)
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:ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
â```jƒ```μ```dG ô`````«`````eCG π```«```Mô```H ó```≤```a º````dÉ````©````dG
á```«```fÉ```°```ù```fE’Gh ΩÓ```°```ù```dG ≈``````dEG á````«````YGOh É``ª``∏``Y

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |
ájƒªæàdG á°†¡ædGh Iô«°ùªdG »a
,á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhód á∏eÉ°ûdG
AÉ`` NQh á``«` gÉ``aQ ø``e ≥``≤`ë`J É`` eh
.≥«≤°ûdG É¡Ñ©°Th âjƒμ∏d AÉªfh
ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG â``YOh
™°SGƒH πMGôdG ô«eC’G óª¨àj ¿CG
¿CGh ,¬àæL í«°ùa ¬æμ°ùjh ,¬àªMQ
øe á≤«≤°ûdG âjƒμdG á``dhO ßØëj
≈∏Y Oó°ùj ¿CGh √hôμeh Aƒ°S πc
»àdG ,É¡JOÉ«b ≈£N ô«îdG ≥jôW
.∞∏°S ô«îd ∞∏N ô«N »g

,π«ÑædG »fÉ°ùfE’G QhódÉH πaÉMh
,ÜQÉ≤àdG ≥«≤ëàd å«ãëdG »©°ùdGh
áÑëªdGh QGƒ``ë` dG á``¨`d á``YÉ``°` TEGh
≈àM ,Üƒ``©``°``û``dGh ∫hó`` ``dG ø``«` H
áfÉμªH ™àªàj -¬∏dG ¬ªMQ- äÉ``H
,»ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y ábƒeôe
™ªàéªdG ôjó≤Jh ΩGôàMÉH ≈¶ëjh
.»dhódG
¿CG ≈`` ` `dEG π`` æ` `jR äQÉ`` ` °` ` `TCGh
áμ∏ªe ø«H ácôà°ûªdG äÉ``bÓ``©`dG
á≤«≤°ûdG âjƒμdG á``dhOh øjôëÑdG
ºμM πX »a ,Gk Oô£e Ék «eÉæJ äó¡°T
√ƒª°S √Gó``HCG Éeh ,πMGôdG ô«eC’G
ájƒ≤J ≈``∏`Y ôªà°ùe ¢``Uô``M ø``e
á``«`î`jQÉ``à`dG äÉ``bÓ``©` dG ó``«` Wƒ``Jh
,øjôëÑdG áμ∏ªe ™``e á``jƒ``N’Gh
,∞``bGƒ``ª` dG π``c »``a É``¡`Jó``fÉ``°`ù`eh
Ék bÓ£fG ,ºYódG ∫Éμ°TCG áaÉc ºjó≤Jh
ô``«`°`ü`ª`dGh ,∞``°` ü` dG Ió`` `Mh ø`` e
ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ø«H ∑ôà°ûªdG
áμæMh áªμëH âgƒfh .ø«≤«≤°ûdG
Iôàa ¬à∏ãe É``eh ,π``MGô``dG ô``«` eC’G
áë°VGh á∏≤f ø``e ó«°TôdG ¬ªμM

¬∏dGóÑY âæH á``jRƒ``a â``Hô``YCG
ÜGƒ``æ` dG ¢``ù`∏`é`e á``°` ù` «` FQ π``æ` jR
É``¡`JÉ``°`SGƒ``eh É``¡`FGõ``Y ¥OÉ``°` U ø``Y
áeCÓdh ≥«≤°ûdG »àjƒμdG Ö©°û∏d
π«MQ »``a á``«` eÓ``°` SE’Gh á``«`Hô``©`dG
ìÉÑ°U ï``«`°`û`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U
¬ªMQ- ìÉÑ°üdG ôHÉédG ó``ª` MC’G
âjƒμdG á``dhO ô``«`eCG -≈dÉ©J ¬``∏`dG
.á≤«≤°ûdG
ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äôcPh
äó≤a á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG áeC’G ¿CG
IÉYO RôHCG óMCGh ,É¡eÓYCG øe Éª∏Y
íeÉ°ùàdGh ¢``û`jÉ``©`à`dGh ΩÓ``°` ù` dG
â∏μ°T á©«aQ á``eÉ``bh ,º``dÉ``©`dG »``a
á``eÓ``Y â``°`†`e Oƒ``≤` Y ió```e ≈``∏` Y
,á«é«∏îdG IóMƒdG ºYO »a ábQÉa
ÜQÉ≤àdG äÉjƒà°ùe ≈∏YCG ≥«≤ëJh
Üƒ``©`°`Th ∫hO ø``«`H ø``eÉ``°`†`à`dGh
ÉgÉjÉ°†b áeóNh ,á«Hô©dG á≤£æªdG
.ádOÉ©dG
ø«©H ô¶æj ºdÉ©dG ¿CG äó``cCGh
¬Ø∏N Ée √ÉéJ RGõ``à`Y’Gh QÉ``Ñ`cE’G
™°UÉf πé°S ø``e π``MGô``dG ô``«` eC’G

äó≤a á``«``eÓ``°``SE’Gh á``«``Hô``©``dG á````eC’G :iQƒ``°``û``dG ¢ù∏ée
√ó``∏Ñd ô``«ãμdG Ωó``b É``°ü∏îe Ó``LQ â``jƒμdG ô``«eCG IÉ``aƒH
øjó∏Ñ∏d ø«àª«μëdG ø«JOÉ«≤dG áªμM π°†ØH á≤«≤°ûdG
»a º¡fCG ≈``dEG QÉ°TCGh .ø«≤«≤°ûdG Éª¡«Ñ©°T §HGôJh
ádhO »a ÉfAÉ≤°TCGh Éæ°ùØfCG …õ©f PEG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
Gò¡H »eÓ°SE’Gh »Hô©dG ø«ªdÉ©dGh á≤«≤°ûdG âjƒμdG
IÉ°SGƒªdGh …RÉ©àdG ôMCÉH Ωó≤àæd ,º«dC’G ÜÉ°üªdG
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈``dEG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e áØ«∏N ∫BG
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dEGh ,AGQRƒdG
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG ≈``dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
Ö©°û∏dh ,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ø``«`à`eC’Gh ≥«≤°ûdG »àjƒμdG
ƒª°S ≈dÉ©J ¬∏dG ¿PEÉ` H ¬d QƒØ¨ªdG IÉ``ah »a áÑWÉb
ádhO ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG ó``ª`MC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG
óª¨àj ¿CG πLh õY ≈dƒªdG ø«∏FÉ°S ,á≤«≤°ûdG âjƒμdG
™«ªédG º¡∏j ¿CGh ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG
ádhóH IOÉ«≤dG »a Éæà≤K øjócDƒe ,¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG
ádhO ßØëj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG ø«YGO ,âjƒμdG
¿CGh √hôμeh Aƒ°S πc øe ≥«≤°ûdG É¡Ñ©°Th âjƒμdG
ô«N »g »àdG É¡JOÉ«b ≈£N ô«îdG ≥jôW ≈∏Y Oó°ùj
.∞∏°S ô«îd ∞∏N

ô«eC’G ƒª°ùdG ÖMÉ°U iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≈©f
âjƒμdG á``dhO ô«eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ìÉÑ°U
IÉ«M ó©H ¢ùeCG ¬HQ QGƒL ≈dEG π≤àfG …òdG á≤«≤°ûdG
¬àeCGh √ó∏Ñd áeóN AÉ£©dÉH áª©Øe äGRÉéfE’ÉH á∏aÉM
¢ùeCG ¬d ¿É«H »a ¢ù∏éªdG ∫Ébh .á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG
ádhO ô«eCG IÉaƒH á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG áeC’G äó≤a ó≤d
´É£à°SGh √ó∏Ñd ô«ãμdG Ωób É°ü∏îe ÓLQ âjƒμdG
∫hódG ±É°üe ≈dEG É¡∏≤æj ¿CG áμæMh áªμM øe ¬d ÉªH
áfÉμe øe ¬H ™àªàJ Ée ºμëH âëÑ°UCG ≈àM áeó≤àªdG
™ªàéªdG øe ôjó≤àdGh ΩGôàM’G ™°Vƒe ábƒeôe á«dhO
äGRÉéfE’G øe ô«ãμdG ¬Ñ©°ûd É≤≤ëe ,√ô°SCÉH ≈dhódG
IÉ«M ≈∏Y ÉHÉéjEG â°ùμ©fG »àdG IóFGôdG Ö°SÉμªdGh
√Qhó``dh ,AÉªfh á«gÉaQh AÉ``NQ »àjƒμdG øWGƒªdG
Iô«°ùe º``YO »``a ¬``∏`dG ¬``ª`MQ áë°VGƒdG ¬JÉª°üHh
¬JÉeÉ¡°SEGh á«Hô©dG è«∏îdG ∫hó``d ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
ø«H øeÉ°†àdGh §HGôàdGh ∞°üdG IóMh ó«©°U ≈∏Y
ÉgÉjÉ°†b á``eó``Nh á«Hô©dG á≤£æªdG Üƒ©°Th ∫hO
π∏édG ÜÉ°üªdG Gòg ÉæªdBG óbh ÉæfCG ±É°VCGh .ádOÉ©dG
ó«≤ØdG ¬``eó``b É``e ôjó≤àdGh ¿Éaô©dÉH ôcòàf ±ƒ``°`S
á«îjQÉàdG äÉbÓ©dG õjõ©J ±ó¡à°SG ºYO øe πMGôdG
âjƒμdG ádhO É¡à≤«≤°ûH øjôëÑdG áμ∏ªe §HôJ »àdG

º```«```¶```æ```Jh á```````````````jhOC’G ô``````aGƒ``````J
á``eƒ``μ``ë``dG ió`````d á`````jƒ`````dhCG É``¡``aô``°``U

º¡°ùj ÉªH áeƒμëdG äÉjƒdhCG øe ó©j
OGô``aCG πc áeÓ°Sh áë°U ßØM »a
.™ªàéªdG
á°üàîªdG á``æ` é` ∏` dG â`` gƒ`` fh
ò«ØæJ á©HÉàªH Ωƒ≤à°S É``¡` fCG ≈`` dEG
,É«©jô°ûJh ÉjQGOEGh É«æa äÉ«°UƒàdG
äGAGôLE’G PÉîJG øe ócCÉàdG ºà«°S Éªc
á``dAÉ``°` ù` ª` dÉ``H á``≤` ∏` ©` à` ª` dG á`` jQƒ`` Ø` `dG
äÉ``WGô``à` °` TG π`` `ch ,á`` ª` `cƒ`` ë` `dGh
IócDƒe ,™«ÑdGh ™jRƒàdGh øjõîàdG
äÉ``«` dBG á``©` LGô``e QGô``ª`à`°`SG á``«` ª` gCG
IQóîªdG á°UÉNh á`` jhOC’G ±ô°U
áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤dG á©LGôeh É¡æe
»àdG ±GógC’G ≥≤ëj ÉªH ábÓ©dG äGP
.É¡∏LCG øe áæé∏dG π«μ°ûJ ºJ

»a Gk ô``«`Ñ`c Gk Qƒ``°`†`M π`` qé``°`S ,»``∏` gC’G
π°†ØH º``J å``«`M ,ø``jô``ë` Ñ` dG áμ∏ªe
»°üî°ûdG ¬``eÉ``ª` à` gGh ¬``JÉ``¡` «` Lƒ``J
øY ´qô`Ø`à`ª`dG zå``ë` HG{ õ``cô``e ìÉ``à`à`aG
∫BG óªëe ø``H º``«`gGô``HEG ï«°ûdG õcôe
.zçƒëÑdGh áaÉ≤ã∏d áØ«∏N
óªëe âæH »e áî«°ûdG äó``cCGh
¿PEÉH ¬d QƒØ¨ªdG AÉ£Y ¿CG áØ«∏N ∫BG
ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬``∏`dG
øWƒdGh âjƒμdG IôcGP »a Ék «q M ≈≤Ñ«°S
ádhO IOÉ«b ≈dEG É¡jRÉ©J áeqó≤e ,»Hô©dG
¿Gó∏ÑdG Üƒ©°T ≈dEGh É¡Ñ©°Th âjƒμdG
ºdÉ©dG Üƒ©°Th á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG
¿CG πLh õY ≈dƒªdG á«YGO ,á≤jó°üdG
.¬fGôØZh ¬àªMQ ≠dÉÑH ó«≤ØdG óqª¨àj

äÉ«dÉ©a øª°V ,z»°SÉ«°ùdG π«∏ëàdG äGQÉ¡e{ á°TQh á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d øjôëÑdG ó¡©e ºààNG
øY âª«bCG »àdGh ,á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdGh äGQGRƒdG »ØXƒªd ¢ü°üîªdG zá«°SÉ«°S äGQÉ¡e{ èeÉfôH
.¢VÉ«a ódÉN PÉà°SC’G ó¡©ªdG »a »°SÉ«°ùdG QÉ°ûà°ùªdG É¡eóbh ,ó©oH
Ö«dÉ°SC’Gh ¬YGƒfCGh »°SÉ«°ùdG π«∏ëàdG ∞jô©J É¡æe ,á°ù«FôdG QhÉëªdG øe Gk OóY á°TQƒdG âæª°†Jh
á«Ø«ch ,»°SÉ«°ùdG π«∏ëàdG ègÉæeh ,»°SÉ«°ùdG π«∏ëà∏d á«°SÉ°SC’G ÇOÉÑªdGh ,π«∏ëàdG »a áeóîà°ùªdG
.»°SÉ«°ùdG πÑ≤à°ùªdG ±Gô°ûà°SGh DƒÑæàdG »a »°SÉ«°ùdG π«∏ëàdG ΩGóîà°SG
äÉfƒμªdG π°üah áFõéàdG ∫ÓN øe ô«°ùØJh º¡a á«∏ªY ¬fCÉH »°SÉ«°ùdG π«∏ëàdG á°TQƒdG âaôY óbh
áØ«Xh hCG á©«ÑW øY ∞°ûμdG ºK É¡FGõLCG ô¨°UCG ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh ,π«∏ëàdG ™°Vƒeh ,IôgÉ¶∏d á«∏NGódG
ø«H ¥ôØdG ≈dEG á°TQƒdG »a ¥ô£àdG ºJh .ôgGƒ¶dG øe Égô«¨H É¡àbÓYh ,IôgÉ¶dG áÑ°ùf hCG ºéM hCG
≈dEG ,ìô£dG »a á«Yƒ°VƒªdGh ø«gGôÑdGh ádOC’Gh »°üî°ûdG …CGôdGh IôμØdG å«M øe ∫É≤ªdGh π«∏ëàdG
.»°SÉ«°ùdG §«£îàdGh DƒÑæàdG ,ô«°ùØàdG ,∞°UƒdG ;á©HQC’G »°SÉ«°ùdG π«∏ëàdG ´GƒfCÉH ∞jô©àdG ÖfÉL
á«°SÉ«°ùdG ÉjÉ°†≤dG øe OóY ≈∏Y ´ÓW’G ÖfÉL ≈dEG ,ø«cQÉ°ûªdG ™e áeÉY äÉ°TÉ≤f á°TQƒdG âæª°†Jh
äGQÉ¡e ôjƒ£J ≈∏Y äõcQ óbh ,ÜQóªdG É¡eób »àdG á«ª∏©dG ¢ù°SC’Gh óYGƒ≤dG ≥ah É¡∏«∏ëJh á«ªdÉ©dG
,»°SÉ«°ùdG ™bGƒdG ™e »HÉéjE’G πeÉ©àdG »a º¡JGQób á«ªæJh ,»°SÉ«°ùdG πª©dG ºYO »a ø«cQÉ°ûªdG
.»°SÉ«°ùdG π«∏ëàdG ∫Éée »a ø«cQÉ°ûªdG äGQób ºYO ≈dEG áaÉ°VEG

á«FÉ°†ØdG É``°SÉf äÉ≤«Ñ£àd π``«é°ùàdG ÜÉ``H íàØJ zAÉ``°†ØdG Ωƒ``∏Y{
áaÉ≤K õjõ©àH ≈æ©J »àdG äGQOÉÑªdGh äÉ«dÉ©ØdG
πμ°ûH ™ªàéªdG OGô``aCG ø«H ´Gó``H’Gh QÉμàH’G
≈∏Y º¡©«é°ûJh ¢UÉN πμ°ûH ÜÉÑ°ûdGh ΩÉY
Éª«°S ’h äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe »a É¡à°SQÉªe »æÑJ
πÑ≤à°ùªdG Ωƒ∏Y óMCG πμ°ûj …òdG AÉ°†ØdG ´É£b
.á«eÉæàªdG á«ªgC’G äGP
±Gó`` gCG ≥«≤ëJ ™``e á«dÉ©ØdG ºé°ùæJh
iód »YƒdG áLQO ™aôd á«é«JGôà°S’G áÄ«¡dG
≈∏Y πª©dGh »FÉ°†ØdG ´É£≤dÉH ™ªàéªdG OGôaCG
ÉªH »æWƒdG »FÉ°†ØdG ´É£≤dG ôjƒ£Jh º«¶æJ
.ΩGóà°ùe ´É£b ≥∏Nh OÉ°üàb’G ºYO »a º¡°ùj

∫ÓN É°SÉf ádÉch øe áeó≤ªdG äÉjóëà∏d ∫ƒ∏M
.§≤a áYÉ°S 48
õ«ØëJ ≈``∏` Y ¿ƒ``KÉ``cÉ``¡``dG Iô``μ``a ó``ª`à`©`J
øμªj IójóL QÉμaCGh ¥ôW QÉμàH’ ø«cQÉ°ûªdG
πμ°ûH á«FÉ°†ØdG äÉfÉ«ÑdG ºjó≤J É¡dÓN øe
hCG ÜÉ©dCG hCG äÉ≤«Ñ£J ∫Ó``N øe AGƒ°S ó«Øe
»a ø«cQÉ°ûªdG πÑb øe IôμàÑe á«æ≤J ∫ƒ∏M
.¿ƒKÉcÉ¡dG
øe á``eõ``M øª°V á``«`dÉ``©`Ø`dG √ò``g »``JCÉ` Jh
á«æWƒdG áÄ«¡dG ÉgòØæJ »àdG ájƒYƒàdG á£°ûfC’G
»a É¡JÉcQÉ°ûe ø``e Aõ``é` ch AÉ``°`†`Ø`dG Ωƒ``∏`©`d

øY AÉ°†ØdG Ωƒ∏©d á«æWƒdG áÄ«¡dG âæ∏YCG
á«©eÉédG ø«à∏MôªdG ÜÓ£d π«é°ùàdG ÜÉH íàa
áî°ùædG »``a ácQÉ°ûª∏d á``eÉ``©` dG á``jƒ``fÉ``ã` dGh
á``dÉ``ch ¿ƒ``KÉ``cÉ``g ø``e á``«` °` VGô``à` a’Gh á``«`fÉ``ã`dG
NASA SpaceApps AÉ°†Ø∏d É``°`SÉ``f
∂dPh z¿B’G QOÉH{ ¿GƒæY âëJ Challenge
øe ådÉãdGh »fÉãdG âÑ°ùdGh á©ªédG »eƒj
.2020 ôHƒàcCG ô¡°T
ø«cQÉ°ûe ÜÉ£≤à°SG ≈dEG ¿ƒKÉcÉ¡dG ±ó¡j
á«°VGôàaG ¥ôa øjƒμàd ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL øe
ìGôàb’ áMÉàªdG É°SÉf ádÉch äÉfÉ«H Ωóîà°ùJ

áμ∏ªªdG á©eÉéH z≈``≤∏ªdG{ ≥jôa RÉéfEÉH ó``«°ûj ójGR »∏Y Ö``FÉædG
äRô`` `HCG »``à` dG ,ÜÉ``Ñ` °` û` dG ∫É`` ª` `YC’G
á«HÉÑ°ûdG äÉ``bÉ``£``dGh Ö``gGƒ``ª` dG
ºYO GócDƒeh .Iõ«ªàªdG á«æjôëÑdG
,»æjôëÑdG ÜÉÑ°û∏d ÜGƒædG ¢ù∏ée
RGô``HE’ áeRÓdG πÑ°ùdG πc ô«aƒJh
AÉ``æ`H »``a á``ª`gÉ``°`ù`ª`dGh ,º``¡` JGQó``b
áμ∏ªe º°SG ™aQh ,¬à°†¡fh øWƒdG
πaÉëªdG »a Ébk ÉØN Ék«dÉY øjôëÑdG
.á«LQÉîdG
¬ÑàμªH ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL
øe z≈≤∏ªdG{ ≥jôa AÉKÓãdG ¢ùeG
IõFÉéH õ``FÉ``Ø`dG záμ∏ªªdG á``©`eÉ``L{

πX »a ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
.á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG
ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ≠dÉH øY ÉHô©e
óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ¬«dƒj Éªd
∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG
¢ù«FQ ,ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G
,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
øjôëÑdG áμ∏ªe »a »HÉÑ°ûdG ´É£≤∏d
QhódG ÖfÉéH ,áaÉc äÉYÉ£≤dG »a
,¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒªd RQÉÑdG
»``à`dG RÉ`` é` `fEG á``°`ù`°`SDƒ`e á``°` UÉ``Nh
OGhô``d ájƒæ°ùdG É¡à≤HÉ°ùe â≤∏WCG

AGQRƒ`` `dG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù`«`Fô``d ∫hC’G
≈∏YC’G ¢ù∏éªdGh á«∏NGódG IQGRhh
.á«μ∏ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdGh áë°ü∏d
á``ë`°`U ¿CG á``æ` é` ∏` dG äó`` ` ` cCGh
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG πc áeÓ°Sh
,áeƒμëdG iód iƒ°üb ájƒdhCG »g
πc πÑb øe á∏°UGƒàe Oƒ¡édG ¿CGh
≥«≤ëJ π``LCG ø``e á«æ©ªdG äÉ¡édG
äÉ«é«JGôà°S’Gh ±GógC’Gh §£îdG
»ë°üdG ´É``£`≤`dG »``a á``Yƒ``°`Vƒ``ª`dG
,ôªà°ùªdG ôjƒ£àdÉH ≈¶ëj …ò``dG
ájhOC’G ô«aƒJ ¿Éª°V ¿CG ≈dEG ák gƒæe
»a É¡aô°U á«∏ªY áHÉbQh º«¶æJh
á°UÉîdGh á«eƒμëdG äÉ«dó«°üdG
ádAÉ°ùªdGh áªcƒëdG äGhOCG π«©ØJh

ºJ …ò`` `dG ô``jô``≤` à` dG ≈``∏` Y Ak É``æ` H
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø``e ô``eCÉ` H √OGó`` `YEG
¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N ô``«` eC’G »μ∏ªdG
á©LGôªd AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
äGAGô`` `LE’Gh á``ª`¶`fC’Gh ø«fGƒ≤dG
±ô°U äÉ«∏ªY ≈∏Y áHÉbôdG ójó°ûàd
á«eƒμëdG äÉ«dó«°üdG »a á``jhOC’G
ÖMÉ°U ¬«Lƒàd Gòk «ØæJh ,á°UÉîdGh
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
¬``°` SDhô``J ∫Ó`` N AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù`∏`é`e
Ió≤©æªdG AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée á°ù∏L
áæéd π«μ°ûàH »°VÉªdG ø«æK’G Ωƒj
äÉ«°UƒàdG ò«ØæJ á©HÉàe ≈dƒàJ
ó``cCÉ`à`dGh É«©jô°ûJh É`` `jQGOEGh É«æa
á``jQƒ``Ø` dG äGAGô`` ` ` `LE’G PÉ``î``JG ø``e
,ádAÉ°ùªdGh áªcƒëdÉH á≤∏©àªdG
™jRƒàdGh øjõîàdG äÉWGôà°TG πch
á°UÉNh á``jhOC’G á©LGôeh ™«ÑdGh
ø``«` fGƒ``≤` dG á`` ©` `LGô`` eh IQó`` î` `ª` `dG
äó``≤`Y ,á``bÓ``©` dG äGP á`` ª` `¶` `fC’Gh
øY ∫hC’G É¡YÉªàLG ¢``ù`eCG áæé∏dG
áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG á°SÉFôH ó©oH
OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh áØ«∏N ∫BG
π°†a ø``H º``fÉ``Z Qƒ``°`†`Mh »``æ`Wƒ``dG
»°ù∏ée ¿hDƒ`°`T ô``jRh ø«æ«YƒÑdG
ô°UÉf øH πFGhh ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
AÉ``Hô``¡`μ`dG ¿hDƒ` °` T ô`` jRh ∑QÉ``Ñ` ª` dG
ÖFÉædG Öàμe øY ø«∏ãªeh AÉªdGh

ÉfGƒ°ùJƒH ∫Ó≤à°SG iôcòH Åæ¡j ∂∏ªdG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
∂jQCG »°ùjhÉ¨μe ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY
∫Ó≤à°SG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,ÉfGƒ°ùJƒH ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ »°SÉe
.√OÓH

á``«``bô``H ≈``≤``∏``à``j AGQRƒ```````dG ¢``ù``«``FQ
ó``fÓ``jÉ``J ∂``∏``e ø``e á``«``HGƒ``L ô``μ``°``T
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
ÉgÉe ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
á«bôH ≈∏Y GOQ ∂dPh ,á≤jó°üdG ófÓjÉJ áμ∏ªe ∂∏e ¿QƒμéfƒdG ô«LÉa
.¬àdÓL OÓ«e ó«Y áÑ°SÉæªH ¬d áÄæ¡ªdG √ƒª°S

ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ πÑ≤à°ùj ¿ÉcQC’G ¢ù«FQ

.»ª«©ædG ô≤°U øH ÜÉjP |
ájôëÑdG ìÓ°S óFÉb º°ù©dG ∞°Sƒj
.»æjôëÑdG »μ∏ªdG

ÜÉjP øcôdG ≥jôØdG πÑ≤à°SG
áÄ«g ¢ù«FQ »ª«©ædG ô≤°U ø``H
AÉ``KÓ``ã`dG ¢``ù` eG ìÉ``Ñ`°`U ¿É`` ` cQC’G
¬ÑàμªH ,Ω2020 ôÑªàÑ°S 29
øH ¥QÉW ≥jôØdG áeÉ©dG IOÉ«≤dÉH
,ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM
áÄ«g ¢ù«FQ Ö``MQ AÉ≤∏dG ∫Ó``Nh
,ΩÉ``©` dG ø`` `eC’G ¢``ù`«`Fô``H ¿É`` ` cQC’G
¿hÉ©àdG äÉbÓY ¢VGô©à°SG ºJh
.∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh
ø``cô``dG AGƒ``∏` dG AÉ``≤`∏`dG ô°†M
óYÉ°ùe ádÉ°†ØdG º``«` gGô``HEG º``fÉ``Z
,äÉ«∏ª©∏d ¿É`` cQC’G áÄ«g ¢ù«FQ
óªëe …ô``ë` H ø`` cô`` dG AGƒ```∏` `dGh

ô``«``Ñ``c QhO ¬````d ¿É`````c ó````ª````MC’G ìÉ```Ñ```°```U ï``«``°``û``dG :»`````e á``î``«``°``û``dG
É```¡```LQÉ```Nh â```jƒ```μ```dG »````a »```aÉ```≤```ã```dG π```ª```©```dÉ```H AÉ`````≤`````JQ’G »````a

z»``°SÉ«°ùdG π«∏ëàdG äGQÉ``¡e{ á``°TQh ºààîj zá«``°SÉ«°ùdG á«ªæàdG{

2020 äÉ©eÉédG áÄØd ácô°T π°†aCG
OGhôd RÉéfG á°ù°SDƒe á≤HÉ°ùe »a
πc º¡d Ék«æªàeh .ÜÉÑ°ûdG ∫ÉªYC’G
äÉcQÉ°ûªdG »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG
¢Vô©à°SG AÉ≤∏dG ∫Ó``Nh .áeOÉ≤dG
´hô°ûªdG ±Gó``gCG »HÉÑ°ûdG óaƒdG
™ªàéª∏d ¬``à` «` ª` gCGh ,¬``é` FÉ``à` fh
,ÉfhQƒc áëFÉL πX »a ÜÉÑ°ûdGh
≈≤∏ªdG ≥jôa øe AÉ≤∏dG ô°†M óbh
,¿ÉªãY ô°ùdG êÉ``J á°ûjÉY :ø``e πl `c
IQƒf ,óªëe áªWÉa ,»∏©æÑdG á°üM
.ó«ÑY
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ójGR óªMCG »∏Y ÖFÉædG OÉ``°`TCG
¢ù∏ée á``°`ù`«`Fô``d »``fÉ``ã` dG Ö``FÉ``æ` dG
ÜÉÑ°T äÉMÉéf ¢ü°ü≤H ÜGƒ``æ` dG
∞``∏`à`î`e »`` `a ø`` jô`` ë` `Ñ` `dG á``μ` ∏` ª` e
ôªà°ùªdG »``©` °` ù` dGh ,ä’É`` é` `ª` `dG
™jQÉ°ûªdG ºjó≤J ôÑY ,øWƒdG áeóîd
ójó©dG »a ácQÉ°ûªdGh ,äGQOÉÑªdGh
ócDƒJ »àdG èeGôÑdGh äÉ«dÉ©ØdG øe
AÉ``æ`Ñ`dG á``«`∏`ª`Y »``a ÜÉ``Ñ` °` û` dG QhO
ájƒªæàdG Iô«°ùªdG πX »a ,á«ªæàdGh
ÖMÉ°U Iô``°`†`M IOÉ``«`≤`H á∏eÉ°ûdG
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG

RôHCG øe Gk óMGh º°†J Ωƒ«dG âjƒμdÉa
á«æÑdG ìhô``°`Uh ájQÉ°†ëdG ºdÉ©ªdG
õcôe ,á≤£æªdG »a á«aÉ≤ãdG á«àëàdG
áaÉ°VEG Gòg ,»aÉ≤ãdG ºdÉ°ùdG ¬∏dGóÑY
øe √Oô°ùd ∫ÉéªdG ™°ùàq j ’ É``e ≈``dEG
â∏©L á``jQÉ``°`†`Mh á«aÉ≤K ™``jQÉ``°`û`e
Ék `«`aÉ``≤`Kh Ék `jQÉ``°`†`M Gk õ``cô``e â``jƒ``μ` dG
ÖMÉ°U º`` YO ¿CG â``aÉ``°` VCGh ,zÉ``ª` ¡` e
ôHÉédG óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°ùdG
Ék °Uƒ°üNh ,»aÉ≤ãdG πª©∏d ìÉÑ°üdG

AÉëfCG ∞∏àîe ≈``dEG á``KÉ``ZE’Gh ºYódGh
IóëàªdG º``eC’G ≈∏Y ’k óY ¿Éμa ºdÉ©dG
.z»fÉ°ùfE’G πª©dG óFÉb Ö≤d ¬ëæªJ ¿CG
¿CÉ°ûdÉH √ qƒª°S ΩÉªàgG ∫ƒ``Mh
πMGôdG Éfô«eCG Ö©d{ :âdÉb »aÉ≤ãdG
AÉ``≤` JQ’G »``a Ék ` `jOÉ`` jQh Gk ô``«`Ñ`c Gk QhO
É¡LQÉNh âjƒμdG »a »aÉ≤ãdG πª©dÉH
IógÉ°T ≈≤ÑJ ájQÉ°†M áª°üH ∑ô``Jh
áaÉ≤ãdG ÖfÉL ≈dEG ¬aƒbhh ¬ªYO ≈∏Y
,á≤£æª∏d ≥jô©dG ïjQÉàdGh ájƒ¡dGh

¬∏«MQ ∑ô``J …ò``dG ,ìÉÑ°üdG ô``HÉ``é`dG
áàq °S{ :âaÉ°VCGh .zGk ô«Ñc Ék ZGôa Éæ«a
á«Hô©dG ø«àeC’G ó«≤a ÉgÉ°†b Oƒ≤Y
AÉ``£` ©` dGh π``ª` ©` dG »``a á``«` eÓ``°` SE’Gh
á«°üî°T ¿Éμa ,Ió``©`°`UC’G áaÉc ≈∏Y
¢Sqôch Égô«¶f πb Iòq ` a á«°SÉeƒ∏HO
AÉ``≤``JQ’G π`` `LCG ø``e √ô``ª` Y äGƒ``æ` °` S
¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hOh âjƒμdG ádhóH
…òdG ¿ƒæëdG ÜC’G ¿É``ch ,»é«∏îdG
»fÉ°ùfE’G πª©dGh ô«îdÉH √ój äóàeG

¬∏dG ¿PEÉ` H ¬d QƒØ¨ªdG π«MQ ™e
óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
âjƒμdG á``dhO ô``«`eCG ìÉÑ°üdG ôHÉédG
óªëe âæH »e áî«°ûdG âdÉb ,á≤«≤°ûdG
áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG
≈°SC’Gh ¿õëdG ≠dÉÑH ´qOƒf{ :QÉKB’Gh
á≤«≤°ûdG âjƒμ∏d Gk ô«eCGh Ék «HôY Gk óFÉb
õé©Jh ,AÉ©ªL á«fÉ°ùfE’Gh Üô©dGh
IÉaƒH ÉfôYÉ°ûe ∞°Uh øY äÉª∏μdG
óªMC’G ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
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á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªéd »æWƒdG ó«©dÉH ∫ÉØàM’G

ˆG Ö«ÑM QƒfCG ó«°ùdG »æ«°üdG ô«Ø°ùdG IOÉ©°S ÜÉ£N
2020 ΩÉY »æ«°üdG »æWƒdG ó«©dG ∫ƒ∏M áÑ°SÉæªH

ó``¡`°`û`J ,ø`` `gGô`` `dG â```bƒ```dG »`` `ah
§°ShC’G ¥ô°ûdGh á≤£æªdG »a ´É°VhC’G
.á≤«ªYh Ió≤©e äGô«¨J
øjôëÑdG QÉ«àNG ø«°üdG º``Yó``Jh
Ö°SÉæàJ …òdG á«ªæàdG ≥jô£d á≤jó°üdG
πc º``Yó``J Éªc ,á``«`æ`Wƒ``dG É``¡`ahô``X ™``e
áfÉ«°U ≈``dEG á``«`eGô``dG øjôëÑdG Oƒ¡L
.QGô≤à°S’Gh IóMƒdGh »æWƒdG øeC’G
»FÉæãdG …Oƒ`` dG ¿hÉ``©`à`dG á«ªæJ ¿EGh
øjó∏ÑdG ó«ØJ ’ ä’É``é`ª`dG ¬`` LhCG »``a
É¡æμd ,Ö°ùëa ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh
»é«JGôà°S’G ¿hÉ©àdG õjõ©J »a º¡°ùJ
¿hÉ``©``à``dG ¢``ù` ∏` é` eh ø``«` °` ü` dG ø``«``H
ºFGódG ΩÓ°ùdG ≈∏Y ®ÉØëdGh ,»é«∏îdG
,á≤£æªdG »a QÉ`` gOR’Gh QGô≤à°S’Gh
ábGó°üdG πÑ≤à°ùe ¿CÉH ø«≤j ≈∏Y ÉfCGh
≈``dEG ô«°ù«°S øjôëÑdGh ø«°üdG ø«H
øe ácôà°ûªdG Oƒ¡édG π°†ØH π°†aC’G
.ø«ÑfÉédG

øjôëÑdGh Ú°ü∏d ≈æ“CG
Ωó≤àdGh QÉgOR’G á≤jó°üdG
!IOÉ©°ùdGh AÉNôdG ÚÑ©°û∏dh
á«æ«°üdG ábGó°ü∏d ≈æ“CGh
!óHC’G ¤EG ôªà°ùJ ¿CG á«æjôëÑdG

»°T »``æ`«`°`ü`dG ¢``ù`«`Fô``dG á``eÉ``î`a ≈`` dG
≈∏Y ∂∏ªdG ádÓL É¡«a ≈æKCG ,≠æ«Ñæ«L
øe óëdG »a á«æ«°üdG áeƒμëdG QhO
øjôëÑdG ºYO ócCGh ,¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
ÉgòîàJ »àdG äGAGôLE’G πμd á≤jó°üdG
.¢Shô«ØdG Gòg QÉ°ûàfG øe óë∏d ø«°üdG
ádÉ°SQ »a ≠æ«Ñæ«L »°T ¢ù«FôdG ócCGh
OGó``©`à`°`SG ∂``∏`ª`dG á``dÓ``L ≈```dEG ô``μ`°`û`dG
™e ¿hÉ©àdG õjõ©àd »æ«°üdG ÖfÉédG
øeCG ≈∏Y ®ÉØë∏d »æjôëÑdG ÖfÉédG
Éªc .É``«` dhOh É«ª«∏bEG áeÉ©dG áë°üdG
áëaÉμªd ÜQÉ``é` à` dG ¿É``Ñ`fÉ``é`dG ∫OÉ``Ñ` J
IóYÉ°ùªdG Éeóbh ¬æe ájÉbƒdGh AÉHƒdG
Gô``ahh áëFÉé∏d …ó°üà∏d ádOÉÑàªdG
á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdG AGô°ûd äÓ«¡°ùàdG
.ôNB’G ÖfÉé∏d
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U Gô``NDƒ``e π°†ØJ
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
áYôédG ò`` NC’ ´ƒ``£`à`dÉ``H ó``¡`©`dG »``dh
øª°V π``£`©`ª`dG ìÉ``≤` ∏` dG ø``e ≈`` ``dhC’G
ájôjô°ùdG ÜQÉéà∏d áãdÉãdG á∏MôªdG
Üô``YCG å«M ,É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød ìÉ≤∏d
Oƒ¡éd √ô``jó``≤` Jh √ô``μ`°`T ø``Y √ƒ``ª`°`S
Gògh ,ìÉ≤∏dG Gò``g ôjƒ£J »a ø«°üdG
ìÉ``≤`∏`dÉ``H √ƒ``ª` °` S á``≤` Kh º```YO ¢``ù`μ`©`j
Gó`` YGh ÓÑ≤à°ùe ô``¡` ¶` jh ,»``æ`«`°`ü`dG
.øjó∏ÑdG ø«H ìÉ≤∏dG ∫Éée »a ¿hÉ©à∏d

äÉjóëJ ™°†jh ,19-ó``«`aƒ``μ`d É«°ûØJ
AóH òæeh .á≤jó°üdG øjôëÑdG ΩÉeCG á¨dÉH
áeƒμM äòîJG É«ªdÉY ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
äÉ¡«LƒàdG π°†ØH á≤jó°üdG øjôëÑdG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG
áeƒμëdG QGôbh áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U á``°` SÉ``Fô``H Iô``bƒ``ª``dG
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S »μ∏ªdG
ájRGôàM’G äGAGô`` LE’G áYô°ùH ó¡©dG
»àdGh ,á°ShQóªdG á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
√ò¡d …ó°üà∏d áª¡ªdG èFÉàædG â≤≤M
á«dhO IOÉ°TEÉH áμ∏ªªdG âdÉfh ,áëFÉédG
ºYódG øY Ó°†a ,¥É£ædG á©°SGh á«ªeCGh
»a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG øe ó«jCÉàdGh
øY »æ«°üdG ÖfÉédG ôÑ©jh ,øjôëÑdG
Oƒ¡éd âHÉãdG ºYódGh »dÉ©dG ôjó≤àdG
¿CÉH É≤KGh ,AÉHƒ∏d …ó°üà∏d øjôëÑdG
ÉÑ©°Th á``eƒ``μ`M á``≤`jó``°`ü`dG ø``jô``ë`Ñ`dG
øgGôdG …óëàdG ≈∏Y ó«cCÉàdÉH Ö∏¨àà°S
.øμªe âbh ´ô°SCG »a
Éª¡°†©H ó``YÉ``°` ù` j ¿Gó``∏``Ñ``dG π`` X
ó°ùéj Gò``gh ,á`` eRC’G Iôàa »a É°†©H
»a ácQÉ°ûªdG ìhQh á≤«ª©dG ábGó°üdG
»ah .øjó∏ÑdG ø«H AGô°†dGh AGô°ùdG
Iô°†M å©H ,áëFÉédG »°ûØJ á``jGó``H
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
IÉ``°` SGƒ``eh á``jõ``©`J á``«`bô``H áØ«∏N ∫BG

á«ªæàdG √ÉéJGh º¡JÉ©∏£J »Ñ∏j »æ«°U
ø«°ü∏d ¢ù«d ó«Øe ô``eCG ƒgh ,á«ª∏°ùdG
¬fCG ≈dG Gô¶fh .É°†jCG ºdÉ©∏d πH ,Ö°ùëa
.äÉÑãH ¬H Ωõà∏æ°S ÉæfEÉa ,í«ë°U ≥jôW
á≤«ªY äGô«¨J Ωƒ«dG ÉæªdÉY ó¡°ûj
π°UGƒà°S ,¿ô`` b ∫Ó``N É``¡`d ó``¡n `°`û`jo º``d
á``«`ª`æ`à`dG ≥``jô``£` H ∂``°` ù` ª` à` dG ø``«` °` ü` dG
á«ªdÉY äÉ``cGô``°` T »æÑà°S ,á``«`ª`∏`°`ù`dG
É¡FÉbó°UCG Iô``FGO ™°SƒJh ÉYÉ°ùJG ôãcCG
ø«°üdG π``°`UGƒ``à`°`S .ô``ª`à`°`ù`e π``μ`°`û`H
≥jôW ø``Y á«ªæàdG ≥«≤ëàH ΩGõ``à` d’G
,¿hÉ©àdG ∫Ó``N ø``eh .¿hÉ©àdG õjõ©J
á«ªæà∏d ≈``©`°`ù`fh ø`` `eC’G Rõ``©` f ø``ë` f
ÉªFGO ø«°üdG Ωõà∏J .äÉjóëàdG ióëàfh
≈∏Y ºFÉ≤dG á«ªdÉ©dG áªcƒëdG Ωƒ¡ØªH
äÉªgÉ°ùªdGh ∞ãμªdG QhÉ°ûàdG CGó``Ñ`e
´ÉÑJGh ,ácôà°ûªdG ™aÉæªdGh ácôà°ûªdG
™ØædG á``dOÉ``Ñ`à`e ìÉ``à`Ø`fG á«é«JGôà°SG
á`` jDhQ π``jƒ``ë` à` dh ™``«`ª`é`∏`d á``jõ``é` eh
ø«°üdG π°UGƒà°S .™``bGh ≈``dEG ácôà°ûe
ájÉªMh ,áëeÉ°ùàªdG á«ªæàdÉH ΩGõàd’G
õjõ©Jh ºdÉ©dG »``a äGQÉ°†ëdG ´ƒæJ
êPÉªf ø«H ∫OÉÑàªdG º∏©àdGh ä’OÉÑàdG
.áØ∏àîªdG á«ªæàdG
ø«°üdG ø«H ábGó°üdG QhòL Üô°†J
áμ∏ªe ¿EG .É¡îjQÉJ ¥ÉªYCG »a øjôëÑdGh
»a º¡e ƒ°†Y Oôée â°ù«d øjôëÑdG
¿hÉ©àdG ¢ù∏éeh á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL
»g πH ,Ö°ùëa á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód
è«∏îdG á≤£æe »a ø«°ü∏d º¡e ∂jô°T
.≥jô£dGh ΩGõëdG AÉæH »a ∑QÉ°ûàdGh
≈∏Y â°†e »àdG áæ°S 31`dG ∫ÓNh
øjó∏ÑdG ø«H á«°SÉeƒ∏HódG äÉbÓ©dG AóH
äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîªH ä’OÉÑàdG OGOõ``J
»a ¿hÉ``©` à` dG Qƒ``£` à` jh ø``jó``∏`Ñ`dG ø``«`H
,ô≤à°ùe π``μ`°`û`H ä’É``é` ª` dG ∞``∏`à`î`e
π``°`UGƒ``à`dG ≈``∏` Y ¿É``Ñ` fÉ``é` dG ß``aÉ``ë` jh
¿hDƒ` °` û` dG »``a ø``«`≤`«`Kƒ``dG ≥``«`°`ù`æ`à`dGh
¬``fCG Éª«°S ’h .á``«` dhó``dGh á``«`ª`«`∏`bE’G
ÖfÉé∏d ºYódG »æjôëÑdG ÖfÉédG Ωó≤j
»a Óãe ,ájƒ«ëdG ÉjÉ°†≤dG »a »æ«°üdG
≠fƒgh ≠fÉ«éæ«°ûH á≤∏©àªdG ÉjÉ°†≤dG
á≤ãdG Rõ©j …òdG ôeC’G ,¿GƒjÉJh ≠fƒc
á«ªæàdG ™``aó``jh ádOÉÑàªdG á«°SÉ«°ùdG
ábGó°üdG ábÓ©d Iô≤à°ùªdGh áª«∏°ùdG
.ø«ÑfÉédG ø«H ¿hÉ©àdGh
ºdÉ©dG ó¡°ûj ,»dÉëdG âbƒdG »ah

ø«bƒ°ù∏d í``ª`°`ù`jh á``«`°`SÉ``°`SCG á``eÉ``YO
ºYO »a áªgÉ°ùªdÉH á«LQÉîdGh á«∏ëªdG
Ö∏£dG ™°Sƒf ±ƒ°S .É°†©H Éª¡°†©H
ójõªdG º°SÉ≤àfh ôãcCG íàØæfh »∏ëªdG
øe ºdÉ©dG ™e á«æ«°üdG á«ªæàdG ìÉHQCG øe
øe ºdÉ©∏d ∑ôà°ûªdG ¢TÉ©àf’G ™aO πLCG
ácôà°ûªdG á«ªæàdG ™aOh Éæ«aÉ©J ∫ÓN
.Éæà«ªæJ ∫ÓN øe ºdÉ©dG »a
πªY êÉàf »``g ø«°üdG á«ªæJ ¿EG
¬``à`ª`μ`Mh OÉ`` é` `dG »``æ` «` °` ü` dG Ö``©` °` û` dG
øe ø«°üdG äOÉØà°SG Éªc ,¬àYÉé°Th
øY Ó°†a ,á``jOhh á«ª∏°S á«ªdÉY áÄ«H
íHôeh á©ØæªdG ∫OÉÑàe »``dhO ¿hÉ©J
.™«ªé∏d
á«ªæJ ™ØæJ ºd ,¬°ùØf âbƒdG »ah
πH ,Ö°ùëa »æ«°üdG Ö©°ûdG ø«°üdG
.√ô°SCÉH ºdÉ©dG äOÉaCG
»©fÉ°U ø``e É``ª`FGO ø«°üdG ôÑà©J
ï°†Jh »ªdÉ©dG ó«©°üdG ≈∏Y ΩÓ°ùdG
Qƒ£J »``a á``«`HÉ``é`jEG á``bÉ``W QGô``ª`à`°`SÉ``H
ÉªFGO ø«°üdG âfÉc .»``dhó``dG ™°VƒdG
∞«°†Jh ,»``dhó``dG ΩÉ¶ædG øY á©aGóe
áªcƒëdG ΩÉ¶f ≈dEG QGô≤à°S’G QGôªà°SÉH
IÉYO øe ÉªFGO ø«°üdG âfÉch .á«ªdÉ©dG
»a áª¡e äÉªgÉ°ùe â``eó``bh áªdƒ©dG
.ìƒàØe ºdÉY AÉæÑd ádhòÑªdG Oƒ¡édG
»a É``ª`gÉ``°`ù`e É``ª``FGO ø``«`°`ü`dG â``fÉ``ch
á©aO QGôªà°SÉH âeóbh á«ªdÉ©dG á«ªæàdG
¿EGh .»ªdÉ©dG …OÉ°üàb’G ƒªæ∏d ájƒb
QÉ«∏e 1^4 √QÉàNG …òdG á«ªæàdG QÉ°ùe

.ájô°ûÑ∏d ∑ôà°ûªdG πÑ≤à°ùªdG
ô«Z áëFÉédG á``¡`LGƒ``e π``X »``ah
á«æ«°üdG áeƒμëdG â∏ªY ,á©bƒàªdG
Iô£«°ùdGh á``jÉ``bƒ``dG ∫É``ª` YCG ™``aO ≈∏Y
á«YÉªàL’Gh á``jOÉ``°`ü`à`b’G á«ªæàdGh
»a ´Gô`` `°` ` SE’Gh á``≤`°`SÉ``æ`à`e äGƒ``£` î` H
,IÉ«ëdGh êÉàfEÓd πeÉ°ûdG ±ÉæÄà°S’G
Iô£«°ùdGh ájÉbƒdG ∫ÉªYCÉH ΩGõàd’G ™e
Ékjƒb »æ«°üdG OÉ°üàb’G πX .á«æ«JhôdG
áfhôeh ¢TÉ©àfÓd Ékjƒb ÉkªNR ô¡XCGh
èJÉædG Éªf å«M ,á∏FÉg äÉfÉμeEGh Iô«Ñc
%3^2 áÑ°ùæH ø«°ü∏d »dÉªLE’G »∏ëªdG
≈dEG OÉYh ,ΩÉ©dG Gòg øe »fÉãdG ™HôdG »a
ø«°üdG π©éj Ée ,á«HÉéjE’G á«°VQC’G
»a Ék«HÉéjEG G kƒªf πé°ùj OÉ°üàbG ∫hCG
ó≤ædG ¥hóæ°U ™bƒJh .áëFÉédG Iôàa
∫hódG øe IóMGh ó©J ø«°üdG ¿CG »dhódG
»HÉéjEG ƒªf ≈∏Y ßaÉëà°S »àdG á∏«∏≤dG
åjóM ´Ó£à°SG ô¡XCGh .2020 ΩÉY »a
πjƒªàdG äGP äÉcô°ûdG øe %99^1 ¿CG
á∏°UGƒe »a É¡àÑZQ øY âHôYCG »ÑæLC’G
’ .ø«°üdG »``a π«¨°ûàdGh QÉªãà°S’G
áKÓK π°†aCG øe Ió``MGh ø«°üdG ∫Gõ``J
äÉcô°ûdG º¶©ªd QÉªãà°SÓd ó°UÉ≤e
.á«ÑæLC’G
áÄ«H á¡LGƒe »``a ,ø«°üdG äQô``b
ÓeÉc ∫ÉéªdG í°ùØJ ¿CG ,Iô«¨àe á«dhO
äÉ«fÉμeEGh Gó``L ô«ÑμdG É¡bƒ°S ÉjGõªd
§ªf AÉ``æ` H π`` LCG ø``e ,»``∏`ë`ª`dG É¡Ñ∏W
á«∏ëªdG ¥ƒ°ùdG øe òîàj ójóL …ƒªæJ

¢ù«°SCÉàd 71`dG iôcòdG πÑ≤à°ùæ°S
∫hC’G »a á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL
»Yƒ«°ûdG Üõ``ë` dG OÉ`` b .ô``Hƒ``à` cCG ø``e
á«∏°UC’G äÉ©∏£àdÉH Éμ°ùªàe »æ«°üdG
≥«≤ëàd ,ádÉ°SôdG √QÉÑàYG »a É©°VGhh
∫ÓN á«æ«°üdG áeCÓd áª«¶©dG á°†¡ædG
1978 ΩÉY »ah .á«°VÉªdG áæ°S 71`` dG
ø«°ü∏d »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ¿É``c
ó©H ÉeCG ,§≤a »μjôeCG Q’hO QÉ«∏e 52^6
ó≤a ,ìÉàØf’Gh ìÓ°UE’G á°SÉ«°S ≥«Ñ£J
14 áHGôb »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ≠∏H
,2019 ΩÉY »a »μjôeCG Q’hO ¿ƒ«∏jôJ
ƒªf »``a ø«°üdG áªgÉ°ùe â¨∏H å«M
â©ØJQGh ,%34 áHGôb »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G
»dhódG ô«KCÉàdGh á∏eÉ°ûdG á«æWƒdG Iƒ≤dG
ºdÉ©dG ó¡°Th ,®ƒë∏e πμ°ûH ø«°ü∏d
√òg ∫Ó``N ø«°ü∏d ájƒªæàdG Iõé©ªdG
.IôàØdG
™``°`Vƒ``dG ó``¡`°`û`j ,2020 ΩÉ`` Y »``a
äGô«¨J ø«H É≤«Kh ÉμHÉ°ûJ »ªdÉ©dG
áëFÉLh ¿ôb ∫ÓN É¡d ón¡°ûoj ºd á≤«ªY
ájô°ûÑdG ¬``LGƒ``Jh ,É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a
¿EG .ÉÑ©°U GQÉ``«` Nh Iô«£N äÉ``jó``ë`J
øe Qô°†àe ó∏H ∫hCG ÉgQÉÑàYÉH ,ø«°üdG
áæé∏dG øe áàHÉK IOÉ«b âëJ ,áëFÉédG
»æ«°üdG »Yƒ«°ûdG Üõë∏d ájõcôªdG
ΩÉ©dG ø``«` eC’G ≠æ«Ñæ«L »°T á°SÉFôH
á«æWƒdG Iƒ≤dG ≈``dEG GOÉæà°SGh ,Üõë∏d
áæ°S 71`` `dG ∫Ó``N áªcGôàªdG á∏eÉ°ûdG
ø«°üdG ájQƒ¡ªL ¢ù«°SCÉJ ó©H á«°VÉªdG
á°SÉ«°S ≥«Ñ£J òæe á°UÉNh á«Ñ©°ûdG
áYô°ùH â≤∏WCG ,ìÉ``à` Ø` f’Gh ìÓ``°` UE’G
ó°V á°Sô°Th á∏eÉ°Th á«Ñ©°T É``Hô``M
á«é«JGôà°SG äGRÉéfEG â≤≤Mh ,AÉHƒdG
ô``eC’G ,AÉ``Hƒ``dG ó°V ácô©ªdG »a iôÑc
á«æ«°üdG ìhôdG πeÉ°T πμ°ûH ô¡¶j …òdG
âeób .ø«°üdG á«dhDƒ°ùeh ø«°üdG Iƒbh
Ée πc ádhDƒ°ùeh Iô«Ñc ádhóc ,ø«°üdG
™ªàéª∏d äGóYÉ°ùªdG ø``e É¡©°Sh »``a
º``jó``≤`J ø``«` °` ü` dG â``æ` ∏` YCG PEG ,»`` dhó`` dG
¿ƒ∏«e 50 áª«≤H ájó≤ædG IóYÉ°ùªdG
,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd »μjôeCG Q’hO
¿ƒ«æ«°üdG ¿ƒ«Ñ£dG AGôÑîdG iô``LCGh
á≤∏©àªdG ä’OÉÑàdG øe Iôe 70 øe ôãcCG
™e ¬``æ`e á``jÉ``bƒ``dGh AÉ``Hƒ``dG á``ë`aÉ``μ`ª`H
ó°ùéj …ò``dG ô``eC’G ,»``dhó``dG ™ªàéªdG
™ªàée á``eÉ``bEÉ`H ™aó∏d ø«°üdG Ωƒ¡Øe
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iƒà°ùªdG á©«aQ á«ªdÉY ácQÉ°ûªH ó≤©æj zøjôëÑdG iDhQ{ ióàæe

ø«eC’GAÉbó°UCG{ áYƒªée AÉ``°ûfE’ IQOÉÑe ≥∏£j AGQRƒdG ¢ù«FQ
ÉfhQƒc áëFÉL äGô«KCÉJ á¡LGƒe ø«°ùëàd zIóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG
Üƒ©``°û∏d »ë``°üdG øeC’G ≥M øe Rõ``©J á«ªdÉY á«é«JGôà``°SG ™``°Vh ≈``dEG ƒ``Yój √ƒª``°S

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

õjõ©J Ö∏£àJh ,øgGôdG ô°ü©dG »a áeó≤àe ájƒdhCG πãªJ ,Üƒ©°ûdGh äÉ©ªàéªdG áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°V ¿CG √ƒª°S ócCGh
ôÑY ¬≤«≤ëJ »a ¢Sƒª∏e ó¡éH á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æeh IóëàªdG ºeC’G Ωƒ≤J ôeCG ƒgh ,á«ë°üdG äÉYÉ£≤dG »a QÉªãà°S’G
.ÉfhQƒc ó©H Ée á∏Môªd á«é«JGôà°S’G É¡££Nh É¡JÉcôëJ
»a â°UôM ,øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈dEG √ƒª°S QÉ°TCGh
OÉæ°S’Gh ºYódG πc ºjó≤J ≈∏Y ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL QÉ°ûàfG »a πãªàJ »àdG áægGôdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX
»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’Gh »ë°üdG ¿ÉeC’G πØμj ÉªHh ,É©«ªL √OGôaCG áë°Uh ™ªàéªdG áeÓ°S øª°†j ÉªH º«≤ªdGh øWGƒª∏d
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG ÉgOÉb »àdG Oƒ¡édG ∫ÓN øe ∂dPh ,º¡d
»a øjôëÑdG ìÉéf »a âª¡°SCG »àdGh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
»æWGƒªd ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’Gh á«ë°üdG äÓ«¡°ùàdG πc É¡ªjó≤J ∫ÓN øe á«aGôàMGh IAÉØc πμH áëFÉédG ™e πeÉ©àdG
.AGƒ°S óM ≈∏Y É¡«a ø«ª«≤ªdGh áμ∏ªªdG
Éeh ,áëFÉé∏d …ó°üàdG »a Oƒ¡°ûªdG »æWƒdG ºgQhOh á«æjôëÑdG á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG QOGƒμdG äGAÉ£©H √ƒª°S OÉ°TCGh
.ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πc ≥ëà°ùjh ™ªàéªdG áeóN »a π°UGƒàj ∫Gõj ’ π«Ñf »fÉ°ùfEG ó¡L øe ¬H GƒeÉb
»©ªàéªdG ≥∏≤dG øe á``eGhO âKóMCGh ,»ªdÉY »ë°U ô£N ΩÉ``eCG ºdÉ©dG â©°Vh áëFÉédG √òg ¿CG ≈``dEG √ƒª°S ¬Ñfh
õjõ©J πLCG øe á°Uôa áægGôdG áeRC’G äÉjóëJ ¿ƒμJ ¿CG ≈dEG ¬©∏£J øY √ƒª°S ÉHô©e ,IÉ«ëdG »MÉæe πc »a ÜGô£°V’Gh
á∏«ÑædG º«≤dGh »YGƒdGh »ëdG ô«ª°†dG ÇOÉÑe ≈∏Y Ωƒ≤j ,π°†aCG ºdÉY AÉæHh ,Üƒ©°ûdGh ∫hódG ø«H πeÉμàdGh ≥«°ùæàdG äÉ«dBG
GóMCG ∑ôàf ’ ≈àM ∞«©°†dG ó«H òNC’G ≈dEG ƒYóJ »àdG á«fÉ°ùfE’G IƒN’Gh IóMƒdG ¬©ªéJ ºdÉY πLCG øe ∑ôà°ûªdG πª©dGh
.ÉfAGQh
â©°Vhh ,Gk ójóL Ék ©bGh äóLhCG á«°SÉ«°ùdGh á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G É¡JÉ«YGóJh zÉfhQƒc{ áëFÉL ¿CG √ƒª°S ócCGh
á£°ûfC’G ∞∏àîe ∞bhh áeÉ©dG IÉ«ëdG ¬LhCG π£©J »a â∏ãªJ ,ô«KCÉàdG á©°SGh äÉjóëJ ΩÉeCG ºdÉ©dG äÉeƒμMh Üƒ©°T
ä’ó©e ´ÉØJQGh »eƒμëdG ¥ÉØfE’G IOÉjRh ,ƒªædG ä’ó©e ™LGôJh ,OÉ°üàb’G ¢TÉªμfG »a ≠dÉÑdG ôKC’G ¬d ¿Éc Ée ,ájOÉ°üàb’G
.¥ƒÑ°ùe ô«Z πμ°ûH »ªdÉ©dG øjódG

πªY áYƒªée AÉ°ûfEG ≈dEG ±ó¡J IQOÉÑe AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≥∏WCG
äÉ«YGóJ á¡LGƒe »a á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd ΩÉ©dG ôjóªdGh IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G Oƒ¡L IófÉ°ùªd AÉ°†YC’G ∫hódG øe
IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G AÉbó°UCG{`H áYƒªéªdG √òg á«ª°ùJh ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≈∏Y Égô«KCÉJh 19 ó«aƒc áëFÉL
.záeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëJ QÉ°ùe ≈∏Y ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd á«Ñ∏°ùdG äGô«KCÉàdG á¡LGƒe πÑ°S ø«°ùëàd
..øjôëÑdG iDhQ{ ióàæe »a ácQÉ°ûªdG á«dhódG äÉ«°üî°ûdGh äÉª¶æªdG øe Ék ©°SGh Gk ó«jCÉJh ÉÑ«MôJ √ƒª°S IƒYO âb’ óbh
øjó«°ûe ,AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe áªjôc ájÉYQ âëJ ¢ùeCG ó≤Y …òdG zíLÉf »ªdÉY πÑ≤à°ùªd ácôà°ûe iDhQ
.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëJ πLCG øe ∑ôà°ûªdG »YÉªédG πª©dG ºYO »a √ƒª°S Oƒ¡Lh äGQOÉÑªH
’ GAõL √QÉÑàYÉH Üƒ©°û∏d »ë°üdG øeC’G ≥M øe Rõ©J á«ªdÉY á«é«JGôà°SG ™°Vh ≈dEG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ÉYO Éªc
™«ªédG ¿hÉ©Jh ∞JÉμàH ’EG ≥≤ëàj ¿CG øμªj ’ ájô°ûÑdG ¿ÉeCGh øeCG ¿CG √ƒª°S GócDƒe ,πeÉ°ûdG ¬eƒ¡ØªH »ªdÉ©dG øeC’G øe CGõéàj
.É°†©H º¡°†©H ™e º¡©ªéJ »àdG ácôà°ûªdG á«fÉ°ùfE’G º«≤dÉH º¡fÉªjEGh
,IQÉ°†ëdG äGRÉéfEGh á«fÉ°ùfE’G IÉ«ëdG ≈∏Y Gô£N πμ°ûJh ºdÉ©dG ìÉàéJ »àdG QÉ£NC’G á¡LGƒe ¿CG ≈∏Y √ƒª°S Oó°Th
.á≤ãdG AÉæHh äÉaÓîdG á«ëæJh »dhódG »YÉªédG πª©dG á«ªgCG ≈∏Y ó«cCÉàdG »Yóà°ùJ
áHÉ«f ÉgÉ≤dCG ióàæªdG »a ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd áª∏c ∫ÓN ,∂dP AÉL
QÉ©°T âëJ º«bCG …òdG ióàæªdG ∫ÉªYCG ìÉààaG ∫ÓN ,øjôëÑdG áμ∏ªe á«LQÉN ôjRh »fÉjõdG ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG √ƒª°S øY
¿GƒjO øe º«¶æàH ó©H øY »FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY z19- ó«aƒc áëFÉL ó©H Ée á∏Môe »a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±Gó``gCG{
ºeCÓd áeÉ©dG á«©ªédG äÉYÉªàLG øe iƒà°ùªdG ™«aôdG AõédG ™e øeGõàdÉH ∂dPh .á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉHh √ƒª°S
.É¡FÉ°ûfE’ ø«©Ñ°ùdGh á°ùeÉîdG ájƒæ°ùdG iôcòdÉH IóëàªdG ºeCÓd áeÉ©dG á«©ªédG ∫ÉØàMG ∂dòch ,IóëàªdG
ÉªH ,ÉfhQƒc ó©H Ée á∏Môe »a ΩGóà°ùªdG »dhódG ¿hÉ©àdG ¢ù°SCG õjõ©J á«ªgCG ≈dEG ¬àª∏c »a AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S √ƒfh
IQhô°V ™e ,2030 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëJ »a á∏ãªàªdG áë«ë°üdG É¡à¡Lh ƒëf äÉbÉ£dGh OQGƒªdG ¬«LƒJ øª°†j
ºdÉ©dG ∫hO áYÉæe øe Rõ©j ÉªHh á«FÉæãà°S’G á∏MôªdG √òg äÉÑ∏£àe ™e Ö°SÉæàj ÉªH äÉjƒdhC’G Ö«JôJh ±GógC’G √òg á©LGôe
.πÑ≤à°ùªdG »a äÉjóëàdG ∞∏àîe á¡LGƒe »a

…OÉ°üàb’Gh »ë``°üdG ¿ÉeC’G ™«ªé∏d â∏Øch º«≤ªdGh øWGƒª∏d ºYódG πc âeób ∂∏ªdG IOÉ«≤H øjôëÑdG

QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©J »a º¡°ùJ »àdG √ƒª°S IQOÉÑªd á«dhódG äÉ«°üî°ûdGh äÉª¶æªdG øe ™°SGh ó«jCÉJ
500 ó≤a å«M ,ábƒÑ°ùe ô«Z á«fÉ°ùfEGh
,¿B’G ≈``à` M º``¡` Ø` FÉ``Xh ¢``ü` î` °` T ¿ƒ``«` ∏` e
¿ƒfÉ©j ø``jò``dG ¢UÉî°TC’G Oó``Y ∞YÉ°†Jh
¢üî°T ¿ƒ«∏e 270 ™e OÉëdG ´ƒédG øe
.ΩÉ©dG Gòg OÉëdG ´ƒédG ¿ƒ¡LGƒj »aÉ°VEG
º¡©aO ô£N ¢üî°T ¿ƒ«∏e áFÉe ¬LGƒj Éªc
ä’ó©e »``a ´É``Ø`JQG ∫hCG ƒ``gh ,ô≤ØdG ƒëf
.1998 ΩÉY òæe ô≤ØdG
ô«KCÉJ É¡d ¿Éc áëFÉédG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
á«MÉf øe ,ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL ≈∏Y »FGƒ°ûY
πjƒªàdGh QÉªãà°S’Gh IQÉéàdG äÉjƒà°ùe
πãe á``ª`«`≤`dG π``Nó``dG QOÉ``°` ü` eh »``LQÉ``î` dG
πμ°ûH äôKCG É¡fCG ’EG ,á«LQÉîdG äÓjƒëàdG
¢UÉî°TC’Gh á«eÉædG äGOÉ°üàb’G ≈∏Y ôÑcCG
πeÉ©àdG ≈∏Y IQó``b π``bCG ºg øjòdG AÉØ©°†dG
.√ô«KCÉJ ™e
áëFÉédG QÉ°ûàfG ô«KCÉJ ¿CG ≈``dEG √ƒ``fh
èJÉædG ≈dEG »ªdÉ©dG øjódG áÑ°ùf ™aO »a º¡°SCG
,ójóL »°SÉ«b iƒà°ùe ≈dEG »dÉªLE’G »∏ëªdG
»∏ëªdG èJÉædG øe %331 ≈``dEG π°Uh å«M
ƒgh ΩÉ``©`dG ø``e ∫hC’G ™``Hô``dG »``a »``dÉ``ª`LE’G
.®ƒë∏e πμ°ûH ójGõàj
ø«eC’G ,¿ƒe »c ¿ÉH ÜôYCG ,¬à¡L øeh
ÉgÉ≤dCG áª∏c »a IóëàªdG ºeCÓd ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG
ÖMÉ°üd √ôjó≤J ¢üdÉN øY ,ióàæªdG ∫ÓN
ô``«` eC’G AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù` «` FQ »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG
,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
¢Sƒ°ùjôÑZ Ωƒ``fÉ``gOCG ¢ShQó«J QƒàcódGh
º«¶æàH Gó«°ûe ,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ôjóe
ô«Z IôàØdG √òg »a øjôëÑdG iDhQ ióàæe
¬H ™àªàJ ÉªHh ,ïjQÉàdG ióe ≈∏Y ábƒÑ°ùªdG
äGQOÉÑªdG »æÑJ »a IOÉjQ øe øjôëÑdG áμ∏ªe
áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ò«ØæJ ºYóJ »àdG
.ºdÉ©dG Üƒ©°T ídÉ°üd
â∏μ°T ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ¿CG ócCGh
äOCGh »ªdÉ©dG ™ªàéª∏d äÉjóëàdG øe ójó©dG
ô«KCÉàdG å«M øe É¡d π«ãe ’ äGô««¨J ≈``dEG
ô°ûÑdG πYÉØJh ô«μØàdGh IÉ«ëdG Ö«dÉ°SCG ≈∏Y
áëFÉédG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,É°†©H º¡°†©H ™e
í∏£°üe ¬«a ó©j º``d Gó``jó``L ÉªdÉY äô``¡`XCG
.GkOƒLƒe øgGôdG ™°VƒdG
ácôà°ûªdG Éæà«dhDƒ°ùe øe ¿EG{ :∫É``bh
øY ∞∏îàj ¢üî°T …CG ∑ô``J Ωó``Y ¿Éª°V
»àdG äÉjóëàdG ∫ÓN øe QhÉæf ÉæfC’ ÖcôdG
òîàf ÉfƒYóa ,19-ó«aƒc áëFÉL É¡°VôØJ
á«ªæàdG ±Gó```gCG ≥«≤ëàd É``©k `e äGAGô`` ` LE’G
.záeOÉ≤dG ô°û©dG äGƒæ°ùdG »a áeGóà°ùªdG
…ƒYƒJ ƒjó«a ¢VôY ióàæªdG ∫ÓN ºJh
Oƒ¡L øY øjôëÑdG ∫ÉØWCG øe OóY ¬«a çóëJ
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe »a øjôëÑdG áμ∏ªe
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ¬àeób Éeh óéà°ùªdG
øe áμ∏ªªdG ¬à≤≤M Éeh ,äÓ«¡°ùJh ºYO øe
±Gó``gCG ≥«≤ëàd É¡«YÉ°ùe øª°V äGõéæe
.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG

ΩÉ``¡`dEG Qó°üe â∏μ°T É``¡`fCG Gó``cDƒ` e ,É``fhQƒ``c
.™«ªé∏d
É`` `fBG{ Ió``«` °` ù` dG äOÉ`` `°` ` TCG É``¡` Ñ` fÉ``L ø`` e
Iô``jó``ª`dGh ΩÉ``©`dG ø``«` eC’G π``«`ch zÉcƒLÉÑ«J
IóëàªdG º``eC’G èeÉfôÑd á≤HÉ°ùdG ájò«ØæàdG
ÖMÉ°U äGQOÉ``Ñ`ª`H ájô°ûÑdG äÉæWƒà°ùª∏d
±ó¡J »àdGh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
á«ªæàdG ∫Éée »a »dhódG ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈dEG
»a ≠dÉÑdG ÉgôKCG É¡d ¿Éc »àdGh ,áeGóà°ùªdG
Ée πc ≈``dEG »``dhó``dG ™ªàéªdG QÉ``¶`fCG ¬«LƒJ
.ΩÓ°ùdGh QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©J »a º¡°ùj
zøjôëÑdG iDhQ ió``à`æ`e{ ¿CG äó`` `cCGh
ø«dhDƒ°ùªdG ™ªéj Éª¡e ÉKóM ΩÉY πc πμ°ûj
»àdG ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe á°ûbÉæªd ø«°üàîªdGh
øe »YÉªédG πª©dG áeƒ¶æe õjõ©J ≈dEG »eôJ
¿CG IócDƒe ,ÉgQƒ£Jh á«fÉ°ùf’G ídÉ°U πLCG
áëFÉL ™e ΩÉ©dG Gòg ióàæªdG OÉ≤©fG øeGõJ
»≤∏j å«M ,á°UÉN á«ªgCG ¬Ñ°ùμj 19 ó«aƒc
≈∏Y áëFÉédG √ò``g äÉ``«`YGó``J ≈∏Y Aƒ°†dG
á«ªæàdG ±Gó`` `gCG ≥«≤ëJ »``a ∫hó`` dG Oƒ``¡`L
øe √PÉ``î` JGh ¬∏©a Ö``é`j É``eh áeGóà°ùªdG
Éª«°S ’h ,äÉ«YGóàdG √òg π«∏≤àd äGAGô``LEG
.á«eÉædG ∫hódG äGOÉ°üàbG ≈∏Y
ó«©°S â``æ`H á``≤`FÉ``a IPÉ``à` °` S’G äó`` `cCGh
¿CG øjôëÑdG áμ∏ªªH áë°üdG IôjRh ídÉ°üdG
,áëFÉédG AóH òæe â°UôM øjôëÑdG áμ∏ªe
≈∏Y É¡JÉ«YGóJh É¡JÉ«Ñ∏°S ™e πeÉ©àdG ≈∏Y
áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG øe ådÉãdG ±ó¡dG
OQGƒ``ª`dGh º``Yó``dG πÑ o°S π``c ô«aƒJ ∫Ó``N ø``e
äÉeóN ºjó≤J ájQGôªà°SG ¿Éª°†d á``eRÓ``dG
ÉgôKCÉJ Ωó``Yh á«°SÉ°SC’G á«ë°üdG ájÉYôdG
ÇQGƒ``£``dG á``dÉ``ë` d á``«` æ` Wƒ``dG á``HÉ``é` à` °` S’É``H
.19-ó«aƒμd áÑMÉ°üªdG á«ë°üdG
á``«` ª` æ` à` dG ±Gó`` ` ` `gCG ¿CG â`` `ë` ` °` ` VhCGh
q¿EGh ,ájô°ûÑ∏d ≥jôW áWQÉN ó©J áeGóà°ùªdG
≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d Ók FÉg Ék jóëJ πãªj AÉHƒdG Gòg
»a ¬fCG ’Eq G ,2030 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG
π©ØdÉH á∏°UCÉàe áªμM Éæd í°Vƒj âbƒdG äGP
’ ¬``fCG »``gh áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±Gó``gCG »a
É¡¡LGƒf »àdG äÉjóëàdG ™e πeÉ©àdG øμªj
.Égô«Z øY ∫õ©ªH
≈``dEG á``LÉ``M ∑É``æ` g ¿CG ≈``∏` Y äOó`` °` `Th
øe ô``ã`cCG ¿B’G áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±Gó`` gCG
IOÉØà°S’G øe óH ’ ¬``fCGh ,≈°†e â``bh …CG
πLCG øeh ,ô««¨àdG πLCG øe √òg áeRC’G øe
á«ªgCG ≈∏Y õ«côà∏d ≥«ªY »é¡æe ∫ qƒ``ë`J
ÇQGƒ``£`dGh áeÉ©dG áë°üdG äÉ«é«JGôà°SG
ióªdG á∏jƒ£dG ä’ƒëàdG ≈∏Yh ,á«ë°üdG
,19-ó``«`aƒ``c ø``e »aÉ©àdG á∏Môe ¬«Lƒàd
.ä’ƒëàdG √ò¡H ¢UÉN QÉWEG ™°Vh á«ªgCGh
»«ëe Oƒ``ª` ë` e Qƒ``à``có``dG í`` `°` ` VhCGh
IóëàªdG º``eCÓ` d ¢``UÉ``î`dG çƒ©ÑªdG ø``jó``dG
ó«aƒc áëFÉL ¿CG 2030 πjƒªàdG Ió``æ`LC’
ájOÉ°üàbGh á«ë°U á``eRCG »a âÑÑ°ùJ ,19-

.ƒμ°ùfƒ«dG Iôjóe |
èFÉàf ≥«≤ëJ »a É¡à«dÉ©ah ájOó©àdG á«ªgCG
AÉ°†YCG ∫hO ≈``dEG êÉàëf{ â``dÉ``bh ,á°Sƒª∏e
áμ∏ªªdG ,ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e π``ã` e ,á``eõ``à` ∏` e
ΩÉY πμ°ûH ájOó©àdÉH É¡eGõàdG äô¡XCG »àdG
√ò¡a ,¢Uƒ°üîdG ¬``Lh ≈∏Y ƒμ°ùfƒ«∏dh
ºjôμàd ,ó≤àYCG Ée Ö°ùëH ,á≤jôW π°†aCG »g
»a ÉkeÉY 75 πÑb GhQô``b øjòdG ∂ÄdhCG ìGhQCG
¢SÉ°SC’G ™°Vh ,¿óæd »a ƒμ°ù«°ùfGôa ¿É°S
≈dG ¿B’G êÉàëf ΩÉ¶f ƒgh ,ájOó©àdG ΩÉ¶æd
.z¬«a QÉªãà°S’G
ájô°ûÑdG ôcòJ á«dÉëdG áeRC’G ¿G äócCGh
Ö``bGƒ``©`d …ó``°` ü` à` dG ¿CGh ,É``¡` £` HGô``J ió``ª` H
äÉjóëJ iƒà°ùe ≈``dEG AÉ``≤` JQ’Gh áëFÉédG
ΩGóîà°SG ≈``dEG êÉàëj iô``NC’G ó¨dGh Ωƒ«dG
ójõe ≈dEGh ,ájô°ûÑ∏d áMÉàªdG OQGƒªdG ™«ªL
IóëàªdG ºeC’G ≈¶ëJ ±óg ƒgh ,¿hÉ©àdG øe
.ºdÉ©dG Üƒ©°T á≤ãH ¬≤«≤ëJ ≈∏Y É¡JQób AGREG
âbƒdG Gòg »a ióàæªdG OÉ≤©fG ¿CG äCGQh
iô``cò``dG »``gh ’CG ,á``jõ``eQ á`` d’O hP ó``jô``Ø`dG
º``eC’G áª¶æe AÉ°ûfE’ ¿ƒ©Ñ°ùdGh á°ùeÉîdG
ø«©Ñ°Sh á°ùªN πÑb ¬fCG ≈dEG Iô«°ûe ,IóëàªdG
ÉgôªJDƒe IóëàªdG º``eC’G äó≤Y ø«M ,É``ek É``Y
»a º°†J áª¶æªdG â``fÉ``c ƒμ°ù«°ùfGôa »``a
ádhO 193``H áfQÉ≤e §≤a ádhO 51 É¡àjƒ°†Y
IQƒ°U ¢ùμ©j Ée Gò``gh ,ø``gGô``dG âbƒdG »a
,¬dÉeBGh ¬JÉ°†bÉæJh ¬JÉ©∏£Jh ¬JGôJƒàH ºdÉ©dG
π«Ñ°ùdG ó¡ªJ »àdG ,ájOó©àdG áª«b »g ∂∏Jh
Ö∏¨àdG πLCG øe Oƒ¡édG ∫òHh QGƒë∏d áMÉ°ùªd
.π°†aC’G ≥«≤ëJ πLCG øe äGôJƒàdG √òg ≈∏Y
ô``jRh ógÉ°T ¬∏dGóÑY ó«°ùdG ≈``≤`dCG Éªc
OÉ°TCG áª∏c ∞jódÉªdG ájQƒ¡ªéH á«LQÉîdG
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qhó`` H É¡«a
áë°üdG áª¶æªd ΩÉ``©` dG ô``jó``ª` dGh AGQRƒ`` ` dG
ºZQ º¡ªdG ióàæªdG Gòg OÉ≤©fG »a á«ªdÉ©dG
ΩÉ©dG Gòg ¢ü°üîªdGh ,ÉfhQƒc áëFÉL OƒLh
»a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG πÑ≤à°ùe åëÑd
.19-ó«aƒc ó©H Ée á∏Môe
»àdG è``eGô``Ñ` dGh §``£`î`dG ≈``∏`Y ≈``æ` KCGh
¢Shô«a á¡LGƒe »a øjôëÑdG áμ∏ªe É¡JòØf

.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ôjóe |
IGhÉ°ùªdG Ωób ≈∏Y ¢Shô«ØdG »°ûØJ øe AÉ°ùædG
äÉ«°ù«FôdG äÓeÉ©dG øgQÉÑàYÉH ,∫ÉLôdG ™e
ø∏ªëàj ø¡fCG Éªc ,GQô°†J ôãcC’G äÉYÉ£≤dG »a
øY Ó°†a ø«fÉ©j Éªc .á«aÉ°VE’G ájÉYôdG AÉÑYCG
,áëFÉédG ™e øeGõàªdG ∞æ©dG AÉ``Hh øe ∂``dP
ø¡æe äGô«ãc AÉ``≤`HEG ≈``dEG ¥Ó`` ZE’G iOCG å«M
.ø¡«∏Y øjóà©ªdG ™e ∫RÉæªdG »a äGô«°SCG
≈∏Y õFÉëdG »éjƒcƒe ¢ù«æjO .O çóëJh
øY ¬àª∏c »a ,2018 ΩÉ©d ΩÓ°ù∏d πHƒf IõFÉL
áëFÉL AGô``L ,ºdÉ©dG ¬LGƒJ »àdG äÉjóëàdG
´É``°` VhC’G πªée ≈``∏`Y É``¡`JGô``«`KCÉ`Jh É``fhQƒ``c
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dG ôμ°ûdG ¬``Lhh .ºdÉ©dG »a
ácQÉ°ûª∏d ¬JƒYO ≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
∫ƒM º¡ªdG ´ƒ°VƒªdG á°ûbÉæªd ,ióàæªdG »a
á∏Môe »a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG πÑ≤à°ùe)
.(z19 - ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ó©H Ée
»àdG äÉjóëàdG ≈``dEG »éjƒcƒe QÉ``°`TCGh
,z19- ó«aƒc{ áëFÉL πX »a ºdÉ©dG É¡¡LGƒj
≥HÉ°ùdG »a ¿Éc Éªc ¿ƒμj ød ºdÉ©dG ¿CG iCGQh
ºdÉ©dG ∫hO IQób »a ¬à≤K GócDƒe ,áëFÉédG ó©H
¿hÉ©àdG ∫Ó``N ø``e AÉ``Hƒ``dG Gò``g á¡LGƒe ≈∏Y
.É©e ∞JÉμàdGh
¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG Ωób ,¬ÑfÉL øe
á«LQÉîdG IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG óªMCG øH
äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG õcôe AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
∫hÉæJ É°VôY ábÉ£dGh á«dhódGh á«é«JGôà°S’G
QÉWEGh IóëàªdG ºeC’Gh øjôëÑdG áμ∏ªe ábÓY
áμ∏ªe áeƒμM ø«H á«é«JGôà°S’G ácGô°ûdG
,IóëàªdG º``eC’G äÉÄ«gh ä’É``chh øjôëÑdG
äÉ«YGóJ á¡LGƒe »a øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡Lh
.ÉfhQƒc áëFÉL
Aƒ°†dG §«∏°ùJ »a ióàæªdG á«ªgCG ócCGh
¥QDƒ` J »àdG áë∏ªdG á«ªdÉ©dG ÉjÉ°†≤dG ≈∏Y
√ôjó≤Jh √ôμ°T øY Ék Hô©e ,ájô°ûÑdG πÑ≤à°ùe
AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Oƒ¡éd
á«ªæàdG ∫Éée »a á«dhódG Oƒ¡édG º``YO »a
.áeGóà°ùªdG
ôjóªdG …’hRCG …QOhCG Ió«°ùdG äó``cCGh
,ióàæªdÉH É¡àª∏c »a ƒμ°ùfƒ«dG áª¶æªd ΩÉ©dG

.IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G |
äÉ«YGóJ øe »aÉ©àJ ≈àM ∫hódG ¿CG ócCGh
áKÓK ≈∏Y õ«côàdG ≈``dEG êÉàëJ z19-ó``«`aƒ``c{
IOÉ``«`≤`dGh QÉ``ª`ã`à`°`S’G ø``e ó``jõ``e :»``g ,Qƒ`` `eCG
õjõ©J ,»ë°üdG øeC’Gh »ë°üdG ΩÉ¶ædG õjõ©àd
á«ë°üdG ájÉYôdG »ah á«æWƒdG äGQÉªãà°S’G
IOÉYEG Gô«NCGh ,áeÉ©dG áë°üdG äÉeóNh á«dhC’G
®ÉØëdGh áÄ«ÑdG ájÉªM »a º¡°ùj πμ°ûH AÉæÑdG
√ÉéJ’G ™e √É«ªdGh á«©«Ñ£dG OQGƒ``ª`dG ≈∏Y
±ô°üdGh √É«ªdG »a á«còdG äGQÉªãà°S’G ƒëf
AGò¨dG áª¶fCGh IOóéàªdG ábÉ£dGh »ë°üdG
.¢û«©∏d áëdÉ°üdG ¿óªdGh »ë°üdG
ºeCÓd ΩÉ``©`dG ø``«` eC’G ¬LƒJ ,¬à«MÉf ø``e
,¬àª∏c »a ¢ùjô«JƒZ ƒ«fƒ£fCG ó«°ùdG IóëàªdG
ióàæªdG º«¶æJ ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG ≈``dEG á«ëàdÉH
»a áØãμªdG ºgOƒ¡éH Gó«°ûe ,¬«a ø«cQÉ°ûªdGh
≈∏Y Éeób »°†ªdGh 19- ó«aƒc áëFÉL á¡LGƒe
.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëJ ≥jôW
∫ò``H π``°`UGƒ``J Ió``ë`à`ª`dG º`` eC’G ¿G ó`` cCGh
áªî°V PÉ≤fEG áeõM ø«°TóJ πLCG øe ÉgOƒ¡L
Gô``KCÉ`J ô``ã` cC’G º``dÉ``©`dG ∫hOh Üƒ``©`°`T ídÉ°üd
ºYód ÉgOƒ¡L ™e ÖæL ≈dEG ÉÑæL ,Ék LÉ«àMGh
áØ∏μH É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød OÉ°†e ìÉ``≤`d êÉ``à` fEG
.™«ªé∏d ìÉàeh IQƒ°ù«e
∞``bh IQhô``°` V ≈``∏`Y ¢ùjô«JƒZ Oó``°` Th
hó``©`dG ≈``∏`Y õ«côà∏d ,É``«`ª`dÉ``Y QÉ``æ` dG ¥Ó`` `WEG
á¡LGƒeh ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a ƒ``gh ;∑ôà°ûªdG
É``¡`Jô``¡`XCG »``à` dG ∞``©`°`†`dG ¬`` ` LhCGh ¥QGƒ`` Ø` `dG
.áëFÉédG
IOÉ``YE’ á°Uôa ¿ƒμ«°S »aÉ©àdG ¿CG ó``cCGh
Gòg ¿CG ≈``dEG Gô«°ûe ,πÑ≤à°ùª∏d Qƒ°üJ ™°Vh
á«ªæàdGh ΩÓ°ùdG ≥«≤ëàH ¿ƒgôe πÑ≤à°ùªdG
QƒeCG »gh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M õjõ©Jh áeGóà°ùªdG
∞JÉμàH iƒ°S É¡≤«≤ëJ »a ìÉéædG øμªj ’
.™«ªédG
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a á``ë`FÉ``L ¿CG í``°` VhCGh
≥«≤ëJ »a ácôà°ûªdG Oƒ¡é∏d á°SÉμàfG â∏μ°T
ô≤ØdG ä’ó©e óYÉ°üàJ å«M ,AÉªædGh Ωó≤àdG
∫OÉ©j Ée ô°ùN ºdÉY »a ÉkeÉY 30 òæe Iôe ∫hC’
IÉfÉ©e ≈``dEG É``à`a’ ,π``ª`Y á°Uôa ¿ƒ«∏e 500

ƒμ°ùfƒ«dG áª¶æªd ΩÉ©dG ôjóªdGh ,á«ªdÉ©dG
»éjƒcƒe ¢ù«æjO .Oh ,…’hRCG …QOhCG Ió«°ùdG
,2018 ΩÉ©d ΩÓ°ù∏d πHƒf IõFÉL ≈∏Y õFÉëdG
á``«`LQÉ``î`dG ô`` `jRh ó``«`¡`°`T ¬``∏` dGó``Ñ` Y ó``«` °` ù` dGh
zÉcƒLÉÑ«J ÉfBG{ Ió«°ùdGh .∞jódÉªdG ájQƒ¡ªéH
ΩÉ©dG ø«eCÓd ≥HÉ°ùdG π«cƒdGh ,¿ÉªdôÑdG ƒ°†Y
ø«eC’G ,¿ƒe »c ¿ÉH ó«°ùdGh ,IóëàªdG ºeCÓd
Oƒªëe QƒàcódGh ,IóëàªdG ºeCÓd ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG
IóëàªdG ºeCÓd ¢UÉîdG çƒ©ÑªdG øjódG »«ëe
.2030 πjƒªàdG IóæLC’
Ωƒ``fÉ``gOCG ¢``ShQó``«` J Qƒ``à` có``dG Üô`` ` YCGh
áë°üdG áª¶æªd ΩÉ©dG ôjóªdG ¢Sƒ°ù«jôÑ«Z
√ôμ°T øY ióàæªdG ∫Ó``N ¬àª∏c »a á«ªdÉ©dG
¢ù«FQ »``μ`∏`ª`dG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`ü`d √ô``jó``≤` Jh
áëFÉL á¡LGƒe »a √ƒª°S Oƒ¡L ≈∏Y AGQRƒdG
É¡ª«¶æJ ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªªdh ,z19-ó«aƒc{
áª¶æe ™e É¡àcGô°Th ióàæª∏d É¡àaÉ°†à°SGh
.á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN á«ªdÉ©dG áë°üdG
ÖMÉ°U ¬H Ωó≤J …òdG ìôà≤ª∏d √ó«jCÉJ ócCGh
ø``«`eC’G AÉ``bó``°` UCG{ áYƒªée ¥Ó`` WE’ ƒª°ùdG
á¡LGƒe πÑ°S ø«°ùëàd IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéd á«Ñ∏°ùdG äGô«KCÉàdG
.záeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëJ QÉ°ùe ≈∏Y
Gòg ºYóà°S á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¿CG ÉØ«°†e
»a Ö°SÉæªdG âbƒdG »a »JCÉj …òdGh ,ìôà≤ªdG
ô°VÉëdG ≈∏Y 19-ó«aƒc áëFÉL äÉ«YGóJ πX
.πÑ≤à°ùªdGh
≈dEG áaÉ°VE’ÉH áëFÉédG ¿CG ≈``dEG QÉ``°`TCGh
äOCG É¡fEÉa ,É¡«a âÑÑ°ùJ »àdG IÉaƒdGh IÉfÉ©ªdG
äÉeóîdG »a Iójó°T äÉHGô£°VG çhó``M ≈``dEG
πNGO ¥hôØdGh äÉJhÉØàdG äRôHCGh á«°SÉ°SC’G
.É¡æ«H Éª«ah ¿Gó∏ÑdG
É¡à≤≤M »``à`dG Ö°SÉμªdG ¿CG ø``e Qò`` Mh
PEG ,ô£î∏d á°Vô©e á«ªæàdG ∫Éée »a ájô°ûÑdG
,§≤a áë°üdG ≈∏Y ô°üà≤J ºd áëFÉédG QÉKCG ¿CG
íÑ°UCGh ¢û«©dG πÑ o°S ¿Gó≤a ≈``dEG äOCG É``ª`fEGh
âªbÉØJh Oƒ``cQ ádÉM »``a »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G
.á«°SÉ«°Sƒ«édG äÉeÉ°ù≤f’G
á∏eÉ°ûdG á«ë°üdG á«£¨àdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
iƒ°ü≤dG á``jƒ``dhC’G »dÉëdG âbƒdG »a πàëJ
áª¶æªdG ¿CGh ,á``«`ª`dÉ``©`dG á``ë`°`ü`dG áª¶æªd
™«ªL ¬``«` a ™«£à°ùj º``dÉ``Y π`` `LCG ø``e π``ª`©`J
»àdG á«ë°üdG äÉeóîdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ¢SÉædG
äÉHƒ©°U á¡LGƒe ¿hO øe É¡«dEG ¿ƒLÉàëj
êPƒªæc øjôëÑdG áμ∏ªe áHôéàH Gó«°ûe ,á«dÉe
É¡àMÉJGh á«ë°üdG äÉeóîdG ô«aƒJ »a õ«ªàe
.™«ªé∏d
áëFÉL ¿CG »``a ∂°T ∑É``æ`g ¢ù«d{ :∫É`` bh
ÉfOƒ¡éd Iô«£N á°SÉμàfG πãªJ 19-ó``«`aƒ``c
,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëàd á«YÉªédG
á©jQP íÑ°üJ ¿CÉ`H É¡d ìÉª°ùdG Éææμªj ’ øμd
ô¡XCG ó``≤`dh ,ÉæJÉeGõàdÉH AÉ``aƒ``dG »``a Éæ∏°ûØd
GPÉªdh áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG á«ªgCG AÉHƒdG
.zOóéàe º«ª°üJh õ«côàH É¡©HÉàf ¿CG Öéj

¬àª∏c »``a AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ ƒª°S √ƒ``fh
ΩÉ©dG Égôjóeh á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe QhóH
»a ¢Sƒ°ùjôÑ«Z Ωƒ``fÉ``gOCG ¢ShQó«J QƒàcódG
ádÉëdG √ò``g á¡LGƒªd á«dhódG Oƒ¡édG IOÉ«b
É¡æ«H ø``eh ∫hó``dG Oƒ¡L IófÉ°ùeh á``FQÉ``£`dG
èeGôHh äÉ°SÉ«°S ™°Vh »a øjôëÑdG áμ∏ªe
ájRGôàM’G ô«HGóàdGh êÓ``©`dGh ¢ü«î°ûàdG
ÉªH ∂dòc √ƒª°S Gó«°ûe .Égô«Zh á«FÉbƒdGh
º«¶æJ »a ¿hÉ©àdÉH Ö«MôJh ºYO øe √Gó``HCG
¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG QÉ`` WEG »``a ióàæªdG Gò``g
áë°üdG áª¶æeh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ºFÉ≤dG
áéJÉædG äÉjóëàdG áédÉ©e π``LCG øe á«ªdÉ©dG
.áëFÉédG øY
»a ióàæªdG º«¶æJ ¿CG √ƒª°S ôÑàYGh
Ék `eÉ``¡`°`SEG πμ°ûj ¿CG ¬``fCÉ`°`T ø``e â``«`bƒ``à`dG Gò``g
AÉ°†≤∏d á«dhódG Oƒ¡édG IófÉ°ùe »a Ék °Sƒª∏e
≈``dEG ´É``°``VhC’G Oƒ``©`J ≈àM AÉ``Hƒ``dG Gò``g ≈∏Y
á«ªæàdG Oƒ¡L »a Ék eób ºdÉ©dG »°†ªjh É¡à©«ÑW
.áeGóà°ùªdG
ôjó≤àdGh á«ëàdG Ö«WCG øY √ƒª°S ôÑYh
≥«aƒàdG º¡d É«æªàe ,ióàæªdÉH ø«cQÉ°ûªdG πμd
º``YO ≈`` `dEG á``«` eGô``dG º``gOƒ``¡` L »``a ìÉ``é` æ` dGh
QGô≤à°S’G √Oƒ°ùj Ωó≤àe ºdÉY AÉæHh á«ªæàdG
á«gGôμdG òÑfh ô«îdG º«b ¬ª©Jh ,áæ«fCÉª£dGh
.»ªdÉ©dG ΩÓ°ùdGh ¢ûjÉ©àdG áaÉ≤K ô°ûfh
≈dEG áÄæ¡àdG ¢üdÉN øY √ƒª°S ÜôYCG Éªc
πc ≈dEGh ,IóëàªdG ºeC’G áª¶æªd ΩÉ©dG ø«eC’G
ä’Éch »a ø«∏eÉ©dGh ø«dhDƒ°ùªdGh AÉcô°ûdG
∫ÉØàM’G áÑ°SÉæªH ,IóëàªdG º``eC’G è``eGô``Hh
.á``«`dhó``dG áª¶æªdG AÉ``°`û`fE’ 75 ` `dG iô``cò``dÉ``H
õ«ØëJ »a πYÉØdG áª¶æªdG QhóH √ƒª°S Gó«°ûe
πLCG øe ájƒªæàdG äÉjÉ¨dG Æƒ∏Ñd »dhódG πª©dG
∫É«LCÓdh Éæd Ió«©°S IÉ«Mh π°†aCG πÑ≤à°ùe
.áeOÉ≤dG
øjôëÑdG iDhQ{ ióàæe äÉ«dÉ©a âfÉch
ób zíLÉf »ªdÉY πÑ≤à°ùªd ácôà°ûe iDhQ ..
øH óªëe øe πc Qƒ°†ëH ¢ùeCG ìÉÑ°U â≤∏£fG
,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿hDƒ°T ôjRh ´ƒ£ªdG º«gGôHEG
Iô``jRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa IPÉà°S’Gh
≈°ù«Y ï«°ûdG ƒª°Sh ,øjôëÑdG áμ∏ªªH áë°üdG
¿hDƒ°T IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH
∫BG ≈°ù«Y øH ΩÉ°ùM ï«°ûdGh ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódGh ,áØ«∏N
¢ù∏ée ¢ù«FQ á«LQÉîdG IQGRh π«ch áØ«∏N
á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG õcôe AÉæeCG
ó°TGQ øH ¬∏dGóÑY ô«Ø°ùdGh ábÉ£dGh á«dhódGh
áμ∏ªe ió``d ¿É``ª`Y áæ£∏°S ô«Ø°S …ƒ``∏`jó``ª`dG
ó«°ùdGh ,»°SÉeƒ∏HódG ∂∏°ùdG ó«ªY øjôëÑdG
ºeC’G èeÉfôÑd º«≤ªdG πãªªdG ƒJÉæ«à«H ƒfÉØ«à°S
.»FÉªfE’G IóëàªdG
ó©oH øY ióàæªdG äÉ«dÉ©a »a ∑QÉ°T Éªc
ƒ«fƒ£fCG ó«°ùdG IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G
Ωƒ``fÉ``gOCG ¢``ShQó``«` J Qƒ``à` có``dGh ¢``ù`jô``«`Jƒ``Z
áë°üdG áª¶æªd ΩÉ``©` dG ô``jó``ª`dG ¢Sƒ°ùjôÑZ
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ÉfhQƒμd …ó°üàdG äGAGôLEÉH ΩGõàd’G á«ªgCG ≈∏Y Oó°ûj ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ ÖFÉf
..á«fÉ°ùfE’G ô«eCG
!..∂∏«MQ ÉæfõMCG
ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg

riffa3al3z@gmail.com

IÉah ôÑN Éæ«dEG OQh ø«M ,¢ùeG Ωƒj ÉeOÉ°U GôÑN ¿Éc
ìÉÑ°U ï«°ûdG ,™«ªédG ¬ÑMG …òdG πLôdG âjƒμdG ô«eCG ƒª°S
á«fÉ°ùfEGh ΩÓ°S πLQ ¿Éc …òdG πLôdG Gòg ..ìÉÑ°üdG óªMC’G
¢Vƒ©J ’ »àdG ∫ÉLôdG áÑcƒc øe πLôdG Gòg ,á«°SÉeƒ∏HOh
.GóHG
»a áμdÉªdG Iô``°` S’G …õ``©`fh ,É``æ`JOÉ``bh Éæ°ùØfCG …õ``©`f
IÉah »a ,õjõ©dG »àjƒμdG Ö©°ûdG …õ©fh áÑ«ÑëdG âjƒμdG
.√OGƒL Iƒ¡°U øY πLôJ …òdG Üô©dG º«μM
ô«eC’G IÉah ≈∏Y ¿õM øe πc »°SGƒJ »àdG Qƒe’G øe
á«Hô©dG ø«àeC’G πÑb øe ô«ÑμdG ÖëdG Gòg ¿CG óªMC’G ìÉÑ°U
ìÉÑ°U ï«°ûdG π«MQ ≈∏Y º¡fõMh ºe’G á«≤Hh á«eÓ°S’Gh
ôª¨J »àdG IÉ°SGƒªdG ºéëH ô©°ûj ™«ªédG π©éj ôeG ƒ¡d
.âjƒμdG ô«eC’ Öëe πch è«∏îdGh âjƒμdG πgG
πLôdG Gò``gh ,á«°SÉeƒ∏HódG ï«°Th ,á«fÉ°ùf’G ô``«`eCG
…G πM ≈dG IOGQG øe »JhCG Ée πμH ≈©°ùj ÉªFGO ¿Éc º«μëdG
QGƒëdG ÉªFGO Ö∏¨j ¿Éch ,IóMGƒdG Iô°S’G ìhôH äÉaÓN
…òdG π«ªédG ¿ÉeõdG øe πLQ ¬fG ,áØ∏àîe ±GôWCG …CG ø«H
Üƒ©°ûdG ø«H »©«ÑW πμ°ûH QƒeC’G ô«°ùJ ¿CÉH ’G ≈°Vôj ’
.äÉeƒμëdGh
,Ö°ùMh âjƒμ∏d Gô«eCG óªMC’G ìÉÑ°U ô«eC’G øμj ºd
πª°ûj »àjƒμdG Ö©°û∏d ¬ÑMh ,™«ªé∏d É``HCGh GóFÉb ¿Éc πH
√ÉjÉYQ πc ™e πeÉ©àj ƒg ,ø«ª«≤eh ø«æWGƒe øe ™«ªédG
øWGƒe …G ¢ùªj ¿CG Gó``HG πÑ≤j ºdh ,±ƒ£Yh Öëe Ö∏≤H
.Aƒ°ùH »àjƒc
ádÓL ¬æY ∫Éb óbh ,™«ªé∏d ºdDƒe ìÉÑ°U ô«eC’G π«MQ
GóFÉb ó≤a ºdÉ©dG ¿G ¢ùeCG Ωƒj ¬Ø«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
.¬àeCG ÉjÉ°†bh ¬Ñ©°T áeóîd ¬JÉ«M ¢Sôc Éª«μM
Éªd ∂dPh ;øjôëÑdG »a Éæd ºdDƒe á«fÉ°ùf’G ô«eCG π«MQ
¢ù«FQ ƒª°Sh ∂∏ªdG ádÓL iód áfÉμeh áÑëe øe âjƒμ∏d
á°UÉN áfÉμe øe âjƒμ∏d Éªdh ,ó¡©dG »dh ƒª°Sh AGQRƒ``dG
á°UÉN ábÓY âjƒμdÉH ÉæàbÓY ,»æjôëÑdG Ö©°ûdG iód GóL
.Iõ«ªeh GóL
¬∏dG ¿PEÉ` `H â``jƒ``μ`dGh ,á«°SÉeƒ∏HódG ï«°T ¬``∏`dG º``MQ
»dh IOÉ«≤H ºK øeh ,’hCG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dG øe áXƒØëe
.ìÉÑ°üdG óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG ƒª°S ô«eC’G ÖFÉf âjƒμdG ó¡Y

.ójGõdG óªëe ¬∏dGóÑY |
Éª«a ,Égô«Zh äÉbô£dGh ´QGƒ°ûdGh
∫ƒM á«ÑjQóJ IQhO 364 ó≤Y º``J
äÉ«∏ªY ò«Øæàd áë«ë°üdG ¥ô£dG
»fÉÑªdG »``a …RGô``à` M’G ô«¡£àdG
ø``cÉ``eCGh á``«`eƒ``μ`ë`dG äBÉ` °` û` æ` ª` dGh
É°üî°T
2180 É¡«a ∑QÉ``°`T πª©dG
k
á«eƒμëdG äÉ``¡` é` dG ∞``∏`à`î`e ø``e
,á°UÉîdG äÉcô°ûdGh äÉ°ù°SDƒªdGh
ò«ØæàH É kYƒ£àe 5846 ΩÉ``b Éª«a
Oó``Y »`` a ô``«` ¡` £` J á``«` ∏` ª` Y 1230
áeÉ©dG ø``jOÉ``«`ª`dGh ´QGƒ``°` û` dG ø``e
Éªc ,¥Gƒ°SC’Gh ájQÉéàdG äÓëªdGh
QOGƒμdG øe É°üî°T
858 ÖjQóJ ºJ
k
å«M óLÉ°ùªdG º«≤©àd ø«Yƒ£àªdGh
.äÉ«∏ªY 107 ò«ØæJ ºJ

≥«≤ëàd AGô`` ``LEG 367 äò`` î` `JGh
∞∏àîe »``a »``YÉ``ª` à` L’G ó``YÉ``Ñ`à`dG
.áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe
ø«eCÉJ »``a É`` gQhO ∫Ó``N ø``eh
äGAGôLEG π«¡°ùJh ájƒ«ëdG ≥aGôªdG
∫ƒ`` `NO á`` cô`` M §``Ñ``°``Vh ô``Ø` °` ù` dG
âeÉb ,áμ∏ªª∏d øjôaÉ°ùªdG êhôNh
òaÉæªdG øeC’ áeÉ©dG IQGOE’G áWô°T
∫É«M á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G PÉîJÉH
¢ùÑ∏H ΩGõ``à` d’G QGô``≤`d ø«ØdÉîªdG
,áeÉ©dG ø``cÉ``eC’G »a ¬LƒdG áeÉªc
.áØdÉîe 97 §Ñ°V ºJ å«M
IQGOE’G â``eÉ``b É``¡` Ñ` fÉ``L ø`` e
ò«ØæàH »``fó``ª` dG ´É``aó``∏` d á``eÉ``©` dG
áØ∏àîe ô«¡£J äÉ«∏ªY 82610
á«eƒμëdG äBÉ` °` û` æ` ª` dGh »``fÉ``Ñ`ª`∏`d

á``«`Yƒ``à`H á``«` Hƒ``æ` é` dG á``¶` aÉ``ë` ª` dG
ò«ØæJ ôÑY ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
á``Wô``°` T äó`` `°` ` UQh ,á``∏` ª` M 401
AGóJQG ΩóY áØdÉîe 3619 ájôjóªdG
AGô``LEG 2380 äò``î` JGh ,áeÉªμdG
,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y ®ÉØë∏d
á°SÉFôH äÉ«∏ª©dG IQGOEG âeÉb Éª«a
IóéædG äÉ``jQhO ô°ûæH ΩÉ©dG øeC’G
ΩÉ«≤∏d áμ∏ªªdG ≥WÉæe ∞∏àîe »a
áHÉéà°S’G áYô°S ¿Éª°Vh ÉgQhóH
øª°V ∂`` dPh ,ÆÓ`` H …CG »≤∏J óæY
ádhòÑªdG Oƒ¡édG ºYO »a ÉgOƒ¡L
ô``«` HGó``à` dGh äGAGô`` ` ` `LE’G õ``jõ``©` à` d
Éªc ,ÉfhQƒc ¢Shô«a øe á«FÉbƒdG
AGó``JQG ΩóY áØdÉîe 5194 äQô``M
áeÉ©dG ø``cÉ``eC’G »``a ¬``Lƒ``dG áeÉªc

»YÉªàL’G óYÉÑàdG ∫ƒM IQOÉ°üdG
â``eÉ``b å``«` M ,á``eÉ``ª` μ` dG AGó`` ` `JQGh
AGóJQG ΩóY áØdÉîe 4489 ôjôëàH
AGôLEG 379 äòîJGh ,¬LƒdG áeÉªc
.»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d
á``jô``jó``e â``eÉ``b ,É``¡` Ñ` fÉ``L ø``e
ò«ØæàH ¥ô``ë`ª`dG á¶aÉëe á``Wô``°`T
á«FÉbƒdG äGAGô`` ``L’E G ø``e ó``jó``©`dG
PÉ``î` JG º`` J å``«` M ,á`` `jRGô`` `à` ` M’Gh
óYÉÑàdG ≈∏Y ®ÉØë∏d AGôLEG 1302
áØdÉîe 6698 ôjôëJh ,»YÉªàL’G
âeÉb Éªc ,¬LƒdG áeÉªc AGóJQG ΩóY
äÓªM 1209 `H ájôjóªdG áWô°T
≥WÉæe ∞∏àîe »a á«fGó«e ájƒYƒJ
.á¶aÉëªdG
áWô°T ájôjóe âeÉb ÉgQhóHh

.ájƒYƒJ á∏ªM 3041
áWô°T ájôjóe ¿CÉ` H í``°` VhCGh
PÉîJÉH âeÉb á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG
áØdÉîªd á``«` fƒ``fÉ``≤` dG É`` ¡` `JGAGô`` LEG
áæé∏dG äGQGô``≤` H ø«eõà∏ªdG ô«Z
ó``YÉ``Ñ`à`dÉ``H á``°` UÉ``î` dG á``«`≤`«`°`ù`æ`à`dG
¬LƒdG áeÉªc AGó``JQGh »YÉªàL’G
É°üî°T 6137 áØdÉîe º``J å``«`M
PÉîJGh ,¬LƒdG áeÉªc AGóJQG Ωó©d
≈∏Y á``¶`aÉ``ë`ª`∏`d AGô`` ` `LEG 1557
ÖfÉL ≈dEG Gòg ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG
.ájƒYƒJ á∏ªM 631 ` H ΩÉ«≤dG
áWô°T á``jô``jó``e ¿CG ±É``°``VCGh
ò«ØæàH â``eÉ``b áª°UÉ©dG á¶aÉëe
ø«æWGƒª∏d á``jƒ``Yƒ``J á∏ªM 800
äGQGô≤dG ò«ØæàH ó«≤à∏d ø«ª«≤ªdGh

óªëe ¬``∏` dGó``Ñ` Y AGƒ`` ∏` `dG ó`` `cCG
ΩÉ``©`dG ø`` eC’G ¢``ù`«`FQ Ö``FÉ``f ó``jGõ``dG
ΩGõ`` à` `dG á``∏` °` UGƒ``e á`` «` `ª` `gCG ≈``∏``Y
äGQGô≤dÉH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
QÉ°ûàfG ø``e óëdG ¿CÉ°ûH IQOÉ``°`ü`dG
Qhó``H É``gƒ``æ` e ,É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` a
á«dhDƒ°ùªdÉH »∏ëàdG »``a Oô``a π``c
¬``∏` gCGh ¬``æ` Wh √É``é` J á«©ªàéªdG
ΩGõàd’G ôÑY ∂dPh ,™ªàéªdG OGôaCGh
á``jRGô``à``M’G äGAGô`` ` ` `LE’G á``aÉ``μ` H
π«∏≤Jh ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
»a á«∏YÉØH áªgÉ°ùª∏d •Ó``à` N’G
ä’ó©e ¢†ØNh ¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG
ΩGõ``à` d’G IQhô``°``V ™``e ,√QÉ``°` û` à` fG
,∫õ``æ`ª`dG êQÉ`` N äÉ``eÉ``ª`μ`dG ¢ùÑ∏H
ó``YÉ``Ñ`à`dG CGó``Ñ``e ≥``«`Ñ`£`J IÉ`` YGô`` eh
.»YÉªàL’G
ø```eC’G ¢``ù` «` FQ Ö``FÉ``f Oó`` °` `Th
äGQGOE’G Oƒ¡L QGôªà°SG ≈∏Y ΩÉ©dG
áªgÉ°ùªdG »a á«æeC’G äÉjôjóªdGh
,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d
»a äÉjôjóªdG áWô°T âeÉb å«M
IQGRh äGQGOEGh áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe
áæé∏dG äGQGôb Qhó°U òæe á«∏NGódG
á``¡`LGƒ``ª`H á``°` UÉ``î` dG á``«`≤`«`°`ù`æ`à`dG
√QÉ°ûàfG øe óëdGh ÉfhQƒc áëFÉL
¢ùÑd Ωó``Y áØdÉîe 26234 ó°UôH
áeÉ©dG ø``cÉ``eC’G »``a ¬``Lƒ``dG áeÉªc
PÉ``î` JGh ,á``jQÉ``é` à` dG äÓ``ë``ª``dGh
óYÉÑàdG ≈∏Y ®ÉØë∏d AGôLEG 5985
`H ΩÉ«≤∏d á``aÉ``°`VE’É``H ,»``YÉ``ª` à` L’G

IQGOE’G ™```e Ö``∏``°``U á``cô``°``T á``HÉ``≤``f äÉ``ª``gÉ``Ø``à``H ó``«``°``û``j ¿É``ª``∏``°``S »``Ñ``æ``dGó``Ñ``Y Ö``FÉ``æ``dG
¥É```Ø```J’G ø``ª``°``V ø``«``«``æ``jô``ë``Ñ``dG ø``«``∏``eÉ``©``dG ø```e ≈``≤``Ñ``J ø```e ÜÉ``©``«``à``°``SÉ``H Ö``dÉ``£``jh
á«dhDƒ°ùe øe ™HÉædG ™«ªédG ¢UôM AGƒ°S óM ≈∏Y
IOÉYE’ ìÉéædG øe Qób ≈°übCG ≥«≤ëàd »æWh ¢UÓNEGh
ácô°ûdG Gƒ``eó``N ø``jò``dG ø««æjôëÑdG ∫Éª©dG â«ÑãJh
≥«≤ëJ ≈`` dEG QGó``à` bGh IAÉ``Ø` c π``μ`H É``ghOÉ``bh äGƒ``æ`°`S
ºZQ Iô``«`N’G äGƒæ°ùdG ∫Ó``N äÉMÉéædG ø``e ójó©dG
IQGRh »a ø«dhDƒ°ùªdG ≈∏Y É«æªàe ,±hô¶dG áHƒ©°U
∫Éª©dG ídÉ°üd äôªKCG »àdG ºgOƒ¡L á∏°UGƒe πª©dG
ô«¨°üdG Oó©dG ÜÉ©«à°SÉH ácô°ûdG IQGOEG ´ÉæbEÉH ø«àÑãªdG
.ø««æjôëÑdG ø«∏eÉ©dG øe »≤ÑàªdG

,»FÉ¡f πμ°ûH ø«Mô°ùªdG ÖfÉLC’G ∫Éª©dG ±É°üfEG ≈∏Y
ácô°ûdG áHÉ≤f πÑb øe ∫òÑJ âdGRÉe Oƒ¡édG ¿CG Éª∏Y
∫Éª©dG øe ≈≤ÑJ Ée ¥ƒ≤M â«ÑãJ ¿Éª°†d IQGRƒ`` dGh
º¡FÉ≤HE’ ÓeÉY 11 ºgOóY ≠∏Ñj ø``jò``dGh ø««æjôëÑdG
ºgOóY ≠dÉÑdG º¡FÓeR á«≤ÑH Iƒ°SCG ácô°ûdG á∏¶e âëJ
â«ÑãJ »a Oƒ¡édG âëéf øjòdGh ,É«æjôëH ÓeÉY 22
ΩÉ°ùbG »``a π``ª`©`dG »``a º``¡` à` jƒ``dhCGh »©«Ñ£dG º¡≤M
ô©°ûà°SG ¬fG ¿Éª∏°S ÖFÉædG ±É°VCGh .áØ∏àîªdG ácô°ûdG
IQGRƒ``dGh áHÉ≤ædG IOÉ«b ™e ôªà°ùªdG ¬∏°UGƒJ ∫Ó``N

øe 33 íjô°ùJ ∞bƒd º¡æe ≈©°ùe »a ácô°ûdG IQGOEG
ácô°ûdG IQGOEG ¬àMôW Ée øª°V ø««æjôëÑdG ø«∏eÉ©dG
∂à°ù«Lƒ∏dG º°ùb »a á∏μ«¡dG IOÉYE’ ´hô°ûe øe GôNDƒe
.ácô°ûdÉH
’ƒd πªàμàd øμJ º``d Oƒ¡édG ∂∏J ¿CG ≈``dG QÉ``°` TCGh
óYÉ°ùªdG IQGRƒ``dG π«ch »a á∏ãªe πª©dG IQGRh Oƒ¡L
ió``HCG …ò``dG »μjÉëdG óªMCG ó«°ùdG ∞«XƒàdG ¿hDƒ°ûd
ájÉªM π``LCG ø``e øjõ«ªàe É°UôMh Éª¡ØJ ô`` NB’G ƒ``g
IhÓY ácô°ûdÉH ø««æjôëÑdG ø«∏eÉ©dG ¥ƒ≤Mh πÑ≤à°ùe

á°ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ÖFÉædG ¬Lh
á°ü∏îªdG Oƒ¡é∏d ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πjõL ÜGƒædG ¢ù∏ée
IOÉ«b É¡àeó≤e »a ,IóY ±GôWCG É¡JóHCG »àdG ádhDƒ°ùªdGh
»Jƒ≤dG º«gGôHG ø««HÉ≤ædG á°SÉFôH Ö∏°U ácô°T áHÉ≤f
á«≤H ™e √ƒdòH Ée ≈∏Y ,¥hRô``ª` dG »∏Y ô°ùdG ø``«`eCGh
Ωó≤J ≥«≤ëJ ≈``dEG äOCG á«FÉæãà°SG Oƒ¡L øe º¡FÓeR
™e á«æ°†ªdG ¢VhÉØàdG Oƒ¡L øª°V íLÉfh í°VGh
∂dòch ,Öãc øY É¡©HÉJ »àdGh ,ácô°û∏d ájò«ØæàdG IQGOE’G
¢ù∏ée ™e ¿CÉ°ûdG äGP »a äÉÑWÉîe øe ¬H âeÉb Ée

»dõæªdG ôéëdG äGAGôLEG áØdÉîªH áª¡àªd áæ°S ¢ùÑëdG
É``gó``©`Hh ,É``¡``HQÉ``bCG ó```MCG ∫õ``æ`ª`H
ó©Hh á«°Vôe ¢VGôYCÉH â°ùMCG
¢Shô«ØH É¡àHÉ°UEG âÑK ¢üëØdG
™ÑààdG ó©Hh ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc
áHÉ°UEG âÑK ø«£dÉîªdG ¢üëah
.ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ¢UÉî°TCG áà°S
áeÉ©dG áHÉ«ædG äô°TÉH ó``bh
,ÆÓ``Ñ` dG OhQh Qƒ``a É``¡` JGAGô``LEG
≈``dEG á``ª`¡`à`ª`dG á``dÉ``MEÉ` H äô`` ``eCGh
äQó°UCG »àdG ,á«FÉæédG áªcÉëªdG
.Ωó≤àªdG É¡ªμM

.•ÉÑJQÓd ø«àª¡àdG
á``ë` °` ü` dG IQGOEG â`` `fÉ`` `ch
áeÉ©dG áHÉ«ædG â¨∏HCG ób áeÉ©dG
AGô`` `LEG á``Ø`dÉ``î`ª`H á``ª`¡`à`e ΩÉ``«` ≤` H
¢``Vô``a …ò`` `dG »``dõ``æ` ª` dG ô``é` ë` dG
¿hO ádƒ∏«ë∏d Ék ` jRGô``à` MG É¡«∏Y
ÖÑ°ùH É``fhQƒ``c ¢Shô«a QÉ°ûàfG
É¡fCG âÑK óbh ,ø«HÉ°üe É¡à£dÉîe
…RGô``à` M’G ôéëdG Iô``à`a AÉ``æ` KCG
ô≤e äQOÉ``Z ób É¡«∏Y ¢VhôØªdG
»∏FÉY ™ªéJ ≈dEG â¡LƒJh É¡æμ°S

¿ÉfóY áHÉ«ædG ¢ù«FQ ìô°U
iô¨°üdG áªμëªdG ¿CÉH »YGOƒdG
áfGOEÉH É¡ªμM äQó°UCG á«FÉæédG
ôéëdG äGAGô``LE’ áØdÉîe áª¡àe
™æªd É¡«∏Y ¢VhôØªdG »dõæªdG
óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG
,ihó©∏d ø``jô``NB’G É¡°†jô©Jh
áª¡àªdG á``Ñ`bÉ``©`ª`H â``°`†`b å``«`M
äQó`` `bh á``æ` °` S Ió`` `e ¢``ù` Ñ` ë` dÉ``H
ò«ØæàdG ∞bƒd QÉ``æ`jO áFÉe ádÉØc
øY QÉ``æ`jO ±’BG áKÓK á``eGô``¨`dGh

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤J

eslammahfoouz@hotmail.com

ΩÉ©dG ø``eC’É``H QGô``°``VE’Gh á``HPÉ``c QÉ``Ñ``NCG ô°ûf ø``e ΩÉëe IAGô```H
ΩÉ«b ø«Ñàj iƒYódG ¥GQhCG ≈∏Y É¡YÓWÉH ¬fEG
âÑãj ºd ¬HÉ°ùM »a áHPÉc QÉÑNCG ô°ûæH º¡àªdG
â∏N iƒYódG ¥GQhG ¿CG ’EG ,É¡àbO hCG É¡àë°U
ô°ûf AGô``L Qô``°`V çhó``ë`H ó«Øj É``e áªK ø``e
IOÉªdG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh äGójô¨àdG ∂∏J º¡àªdG
≈dhC’G É¡Jô≤a »a äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe 168
QÉÑNC’G ∂∏J çóëJ ¿CG áHPÉc QÉÑNCG áYGPEG óæY
ÉWô°T ∂``dPh ΩÉ``©`dG ΩÉ¶ædÉH GQô``°`V á``HPÉ``μ`dG
»àdG äGójô¨àdG ¿CG Éªc ,áªjôédG ΩÉ«≤d ÉeR’
≈∏Y É°†jôëJ øª°†àJ ºd Égô°ûæH º¡àªdG ΩÉb
»ØàæJ …òdG ôeC’G ,ºFGôédG ÜÉμJQGh ∞æ©dG
ÜÉÑ°SC’G √ò¡dh ,¬«dEG áHƒ°ùæªdG áªjôédG ¬©e
Üƒ°ùæe ƒg Éªe º¡àªdG IAGôÑH áªμëªdG â°†b
.¬«dEG

ô°ûf ≈∏Y Ωó≤j ’CGh ΩÉ©dG ídÉ°üdGh º∏°ùdÉH
äó``cCGh .É¡àë°U ióe øe ócCÉàdG πÑb QÉÑNCG
çhóM áªjôédG ´ƒbƒd •ôà°ûj ¬fCG áªμëªdG
hG ΩÉ©dG º∏°ùdG ôjóμJh ô°ûædG ∂dP AGôL Qô°V
Qô°V ∂dP ≈∏Y ÖJôàj hG ™∏¡dG hG ´õØdG IQÉKEG
IQhô°V ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,áeÉ©dG áë∏°üªdÉH
ÉcQóe º¡àªdG ¿ƒμj ¿CÉH »FÉæédG •ô°ûdG ≥≤ëJ
ºZôdÉHh áHPÉc Égô°ûæH ΩÉb »àdG QÉÑN’G ¿CG
¿CG ≈``dEG äQÉ``°`TCG Éªc ,Égô°ûf óª©àj ∂``dP øe
çhóM øY Ó°†a •ôà°TG »æjôëÑdG ´ô°ûªdG
á≤∏©àªdG áHPÉμdG QÉÑN’G á``YGPEG óæY Qô°†dG
øª°†àJ ¿CG áeÉ©dG áë°üdGh ΩÉ©dG ΩÉ¶ædÉH
É°†jôëJ »æWƒdG ø``eC’É``H á≤∏©àªdG QÉ``Ñ`N’G
áªμëªdG âdÉbh .∂dP ¬fCÉ°T øe hG ∞æ©dG ≈∏Y

¿CG É¡ªμM äÉ«ã«M »a áªμëªdG âaÉ°VCGh
¿CG É¡≤≤ëàd •ôà°ûj áHPÉμdG QÉÑN’G áYGPEG áª¡J
≥jôW øY áHPÉμdG QÉÑN’G ô°ûæH º¡àªdG Ωƒ≤j
áªjôédG Ωƒ≤Jh ,ÉfƒfÉb IOóëªdG á«fÓ©dG
ô°ûæH hCG äÉYÉ°TEG hG äÉfÉ«H hCG QÉÑNG ô°ûæH
ÉHòc áHƒ°ùæe hCG IQhõe hCG á©æ£°üe ¥GQhCG
≥≤ëJ •ô°T Üƒ``Lh ™``e ø«©e ¢üî°T ≈``dEG
™°†îj Üò``μ` dG ô``jó``≤`J ¿CG äó`` `cCGh ,Qô``°` †` dG
øe º¡àªdG ¬eó≤j Ée Ö°ùëH √Qó≤J áªμëª∏d
≈∏Y hCG √ô°ûæH ΩÉb Ée áë°U äƒÑK ≈∏Y ádOCG
¬à«f Aƒ°S »Øf •ô°ûH áë«ë°U É¡fCG √OÉ≤àYG
∂∏J áë°U AÖ``Y ¿CG ≈``dEG Iô«°ûe ,ô°ûædG øe
¬°ùØf òNCÉj ≈àM º¡àªdG ≥JÉY ≈∏Y ™≤j QÉÑN’G
¢ùªj É``e π``c »``a á£«ëdGh ¢UôëdÉH É``ª`FGO

á``«`FÉ``æ`é`dG iô``¨` °` ü` dG á``ª`μ`ë`ª`dG äCGô`` ` H
áª¡J øe º°TÉg ¬∏dGóÑY »eÉëªdG á°ùeÉîdG
≈àM 2017 ΩGƒ``YCG QGóe ≈∏Y äGójô¨J ô°ûf
™``bGƒ``e ≈``∏` Y á``HPÉ``c GQÉ`` Ñ` `NCG π``ª`ë`J 2019
¿CG øμªªdG ø``e ¿É``c »``YÉ``ª`à`L’G π``°`UGƒ``à`dG
,ΩÉ©dG ΩÉ¶ædGh »æWƒdG øeC’ÉH GQô°V çóëJ
»àdG äGójô¨àdG ¿CG ≈``dEG áªμëªdG äQÉ°TCG PEG
»a πªëJ â``fÉ``c ¿EGh Égô°ûæH º¡àªdG ΩÉ``b
ióe º¡àªdG âÑãj ºd áHPÉc GQÉÑNCG É¡fƒª°†e
’ ¬fCG ’EG áªcÉëªdGh ≥«≤ëàdG AÉæKG É¡àë°U
Qô°V çhóëH ó«Øj Ée iƒYódG ¥GQhCÉH óLƒj
,äGójô¨àdG ∂∏J √ô°ûf AGô``L ΩÉ©dG ΩÉ¶ædÉH
¬°†jôëàH ó«Øj Éªe äGójô¨àdG ƒ∏N øY Ó°†a
.∞æ©dG ≈∏Y

»``a »````æ````jô````ë````H ÜÉ`````°`````T ´ô````°````ü````e áªjóà°ùe á``gÉ©H ¬``≤«≤°T á``LhR ÜÉ°UCG º``¡àªd á``æ°S ¢``ùÑëdG ó``«jCÉJ
É¡Ñμ°Sh áfƒdÉ°U É¡H ¿ôØdG ≈∏Y âfÉc IôéæW òNCÉH ΩÉbh
ÉYô°ùe Éª¡«dEG Ögòa ,ïÑ£ªdG »a ÉªgOƒLh AÉæKG
¿Góe »æjôëÑd áæ°S ¢ùÑëdG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCG
OGô````Y ´QÉ````°````T ≈```∏```Y …Qhô```````e çOÉ``````M íàah
ábôØàe AÉëfG »a IójóY ¥hôëH É¡HÉ°UCGh É¡«∏Y πeÉμdÉH
â£≤°S ÜÉÑdG ∞∏N ¿ôØdG OƒLh ÖÑ°ùH ¬fCG ’EG Iƒ≤H ÜÉÑdG
ó©H %3 áÑ°ùæH äQób áªjóà°ùe ágÉ©H ¬«NCG áLhR áHÉ°UEÉH
ÜÉ°ûdG IÉ``ah çOÉ``ë`dG ø``Y èàf
™``bƒ``e »`` a ¬``MGô``é` H Gô``KCÉ``à``e
¬JQÉ«°S äô£°ûfG Éª«a ,çOÉëdG
çOÉëdG ´ƒ``bh Qƒ``ah .ø«Ø°üf
äGQÉ``«` °` S ø`` e Oó`` `Y äô``°` †` M
É``gOô``aCG ΩÉ`` bh Ió``é`æ`dG á``Wô``°`T
ø«ëd äÉÑcôªdG ô«°S π«¡°ùàH
´ÉaódGh QhôªdG áWô°T ∫ƒ°Uh
áãédG π≤f º``J å«M ,»``fó``ª`dG
IQÉ«°ùdG áMGREGh áMô°ûªdG ≈dEG
âëàa É``gó``©`Hh ,´QÉ``°` û` dG ø``e
≥«≤ëàdG á``«`ª`°`Sô``dG äÉ``¡` é` dG
IQGRh âæ∏YCGh .¬HÉÑ°SCG áaô©ªd
π°UGƒàdG ™bƒe ôÑY á«∏NGódG
´ƒbh ¢ùeCG ìÉÑ°U »YÉªàL’G
´QÉ``°` T ≈``∏` Y …Qhô`` ` `e çOÉ`` ` M
ôØ°SCG ¥ô``ë`ª`dG √É``é`JÉ``H OGô`` Y
,(ÉeÉY 25) ¢üî°T IÉ``ah ø``Y
ô°TÉÑJ á°üàîªdG äÉ¡édG ¿Gh
.™bƒªdG »a É¡JGAGôLEG

É«æjôëH ÉHÉ°T ¿CG ≈dG çOÉë∏d
áYÉ°ùdG »a ¬JQÉ«°S Oƒ≤j ¿É``c
ìÉ``Ñ`°`U ø`` e Iô``°` û` Y á``jOÉ``ë``dG
ICÉéah OGô``Y ´QÉ°T ≈∏Y ¢ùeCG
á``∏`é`Y ≈``∏` Y Iô``£` «` °` ù` dG ó``≤` a
,á``∏`î`æ`H Ωó`` £` `°` `UGh IOÉ`` «` `≤` `dG

:áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY Öàc
øe ≠∏Ñj »æjôëH ÜÉ°T »≤d
¢ùeCG ¬Yô°üe ÉeÉY 25 ôª©dG
™bh …Qhôe çOÉëd ¬°Vô©J ôKEG
.OGôY ´QÉ°T ≈∏Y ¢ùeCG ìÉÑ°U
á«dhC’G π«°UÉØàdG ô«°ûJh

áLhRh ¬àLhR ≈∏Yh ¬«NCG áLhR ≈∏Y áfƒdÉ°üdG IôéæW
,áHÉ°üe É¡«∏Y »æéªdG â«≤Hh É«Ø°T Éª¡fCG ’EG ,ôNB’G ¬≤«≤°T
áeÉ©dG áHÉ«ædG äóæ°SCGh .É¡àHÉ°UEG ó°ü≤j øμj ºd ¬fCG É«Yóe
É¡«∏Y »æéªdG º°ùL áeÓ°S ≈∏Y ióàYG ¬``fG º¡àªdG ≈``dEG
á«Yô°ûdG á«Ñ£dG ôjQÉ≤àdÉH áaƒ°UƒªdG äÉHÉ°U’G É¡H çóMCÉa
É¡àÑ°ùf Qó≤J áªjóà°ùe ágÉ©H É¡àHÉ°UEG ≈dEG äOCGh á≤aôªdG
.É¡KGóMEG ó°ü≤j ¿G ¿hO øe %3`H

∫É©àaG á``ª`FGO É¡≤«≤°T á``LhR ¿CG â``aÉ``°`VCGh ,Égó°ùL ø``e
º¡àªdG ¿CGh ∫õæªdÉH á≤∏©àe äÉaÓN ÖÑ°ùH É¡©e πcÉ°ûªdG
ôjô≤J âÑKG Éª«a ,(¬≤«≤°T) É¡LhRh »g É¡d ¢Vô©àdG ºFGO
áªjóà°ùe ágÉ©H âÑ«°UCG É¡«∏Y »æéªdG ¿CG »Yô°ûdG Ö«Ñ£dG
.%3 áÑ°ùæH äQób
¬fCG ≈``dEG QÉ°TCGh ¬«dEG Ö°ùf Ée º¡àªdG ôμfCG ¬ÑfÉL øe
É¡«∏Y »æéªdGh ¬àLhR ø«H IOÉ°ûe âKóM á©bGƒdG Ωƒ``j

.IQÉM »¡W IôéæW É¡«∏Y ≈≤dCG ¿CG
»°VÉªdG ¿É°†eQ »a É¡fCG â¨∏HCG ób É¡«∏Y »æéªdG âfÉc
OGóYE’ ïÑ£ªdG â∏NO É¡LhR ódGh ∫õæe »a âfÉc Ée AÉæKCG
ÉgôjÉ©J É``¡`LhR ≥«≤°T á``LhR äô°†Mh QÉ£ØdG á``Ñ`Lh
É¡«∏Y OôJ ºd É¡fCG ’EG ,∫õæªdG IQOÉ¨e É¡æe Ö∏£Jh Égô≤ØH
∞bƒd Qƒ°†ëdG ¬æe Ö∏£J É``¡`LhR ≥«≤°T ≈``dEG â``Ñ`gPh
ïÑ£ªdG ≈dEG ô°†M ¿CG ’EG ¬æe ¿Éc Éªa ,¬àLhR äGRGõØà°SG

ô```Hƒ```à```cCG 14 á``°``ù``∏``L »````a º``μ``ë``∏``d Qhõ```````dG IOÉ```¡```°```û```dÉ```H ø``«``ª``¡``à``e 4 á``«``°``†``b õ```é```M

ôbCG Ée ≈∏Y äóæà°SG Éªc ,á°ù∏édG óYƒe πÑb
áª¡àªdG ¿CÉ` H äÉ≤«≤ëàdÉH ådÉãdG º¡àªdG ¬H
πLCG øe Gk Oƒ¡°T ¬æe âÑ∏W á«eÉëªdG á©HGôdG
áªμëªdG ΩÉ``eCG áë«ë°U ô«Z ∫GƒbCÉH A’OE’G
.á«fóªdG
â``eó``bh É``¡`à`©`aGô``e á``«`eÉ``ë`ª`dG â``eó``bh
áHÉ«ædG ¿CG ’EG É¡æY áª¡àdG »Øæd äÓ«é°ùJ
É¡àeób »``à` dG äÓ«é°ùàdG ∂``∏`J ¿CÉ` `H â``©` aO
,á≤∏àîªdGh á≤Ø∏ªdÉH ÉgÉjEG áØ°UGh á«eÉëªdG
≈∏Y á©æ£°üeh ,OGó``YE’Gh õ«¡éàdG á≤HÉ°Sh
.ΩÉ¡J’G ´ƒ°Vƒe QhõdG IOÉ¡°ûdG ƒëf

∂∏J ¿CGh ,Gk QhR ó¡°T ¬``fCG áªμëªdG ΩÉ``eCG ô``bCG
áª¡àªdG ø``e ø«≤∏àH â``fÉ``c Qhõ`` dG IOÉ``¡`°`û`dG
ΩõàdG ø«M »a ,ø«ØfCÉà°ùªdG á∏«ch á©HGôdG
.á≤HÉ°ùdG ¬JOÉ¡°ûH ∫hC’G º¡àªdG
»àdG äÉ``Ñ` KE’G á``dOCÉ` H áHÉ«ædG âμ°ùªJh
¿CÉH ô``bCG å«M ,º¡àªdG ±GôàYG »gh É¡àeób
á«°†b ó``Lƒ``j ¬``fCÉ` H √ô``Ñ` NCG å``dÉ``ã` dG º``¡`à`ª`dG
»a ¢```VQCG á©£b ∫ƒ``M ´Gõ`` f ¿CÉ`°`û`H á``«`fó``e
ô«Z ∫GƒbCÉH A’OE’G ¬æe Ö∏Wh ™°û≤ªdG á≤£æe
Ωƒ≤J ±ƒ°Sh ,á«fóªdG áªμëªdG ΩÉeCG áë«ë°U
IOÉ¡°ûdG ¬æ«≤∏àH á«eÉëªdG á©HGôdG áª¡àªdG

QhR Oƒ¡°T Ö∏éH ådÉãdG º¡àªdG øe Ö∏£dG
,áªμëªdG áÄ«g ΩÉ``eCG áHPÉc ∫Gƒ``bCÉ` H A’OEÓ` `d
áªμëªdG ´ÉæbEGh á«°†≤dG Ö°ùc πLCG øe ∂dPh
¿É``HEG ¢``VQC’G çQƒªdG ™«H ¿CÉ` H á«aÉæÄà°S’G
¬JÉæH ¿ÉeôM á«¨H ¿Éc á«fÉãdG ¬àLhõd ¬JÉ«M
,»Yô°ûdG ø¡KGô«e ø``e ≈`` dhC’G á``Lhõ``dG ø``e
äQOÉHh ,»fÉãdGh ∫hC’G ø«ª¡àªdÉH âfÉ©à°SÉa
¿ƒª°†ªH »fÉãdGh ∫hC’G ø«ª¡àªdG ø«≤∏àH
πãe π©ØdÉHh ,É¡«¨àÑJ »àdG Qhõ`` dG IOÉ¡°T
ÉØ∏Mh á«aÉæÄà°S’G áªμëªdG ΩÉeCG ¿GógÉ°ûdG
ø«ª¡àªdG óMCG ¿CG ’EG ,É¡eÉeCG á«fƒfÉ≤dG ø«ª«dG

¬JÉæH âeÉbCG PEG ,¢VQC’G ∂∏J ∫ƒM »fóe ´Gõf
ó≤Y ¿Ó£ÑH á«fóe iƒYO ≈dhC’G áLhõdG øe
á©HGôdG áª¡àªdG â``fÉ``ch ,¬àjQƒ°Uh ™«ÑdG
¿CG ’EG ,iƒYódG ∂∏J »a ø¡à∏«ch á«eÉëe »gh
,iƒYódG â°†aQ áLQO ∫hCÉH á«fóªdG áªμëªdG
øY á∏«ch É¡àØ°üH áª¡àªdG â``eÉ``b º``K ø``eh
»a ±ÉæÄà°S’ÉH ø©£dÉH äGQƒcòªdG äÉ«YóªdG
.ºμëdG ∂dP
áª¡àªdG ¿EÉ` a ,iƒ``Yó``dG ¥GQhCG Ö°ùëHh
»a É¡JÉÑ∏W ºYód äCÉ`é`d á«eÉëªdG á©HGôdG
≈dEG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe ΩÉ``eCG iƒYódG

á«FÉæédG iô``¨`°`ü`dG áªμëªdG äõ``é` M
ø«ª¡àe ø``jô``NBG 3h á«eÉëe á«°†b áãdÉãdG
áª«≤H QÉ≤Y çGô«e á«°†b »a QhõdG IOÉ¡°ûdÉH
ôHƒàcCG 14 á°ù∏éH ºμë∏d ,QÉæjO ø«jÓe 5
äÉ©aGôªd ¢ùeCG â©ªà°SG ¿CG ó©H ∂dPh ,πÑ≤ªdG
.áHÉ«ædGh ø«ª¡àªdG
ø«H ±ÓN ≈dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
ø«æH ¬``d ¿É``c πLôd ¢``VQCG á©£b ≈∏Y á``KQh
¬``à`LhR ø``e Ö``é` fCÉ` a ,ø``«` à` LhR ø``e äÉ``æ` Hh
á©£b ™«ÑH ΩÉb ¬JÉ«M AÉæKCGh ,¬JÉæH ≈``dhC’G
çóM ¬JÉah Ö≤Yh ,á«fÉãdG ¬àLhõd ¢``VQC’G

á``≤«bO 30 »``a zÉ``fhQƒc ¢``Shô«a{ ∞```°û`μ`d »```æ`«`°U RÉ```¡`L
É``¡`à`°`ù`«`FQh RÉ``¡`é`∏`d IQƒ``£` ª` dG z»``Jƒ``jƒ``c{
»a á`` ` `dB’G ΩGó``î` à` °` SG ø``μ` ª` j{ :á``jò``«` Ø` æ` à` dG
π«Ñ°S ≈∏Y .ÇQGƒ£dG º°ùb »a äÉ«Ø°ûà°ùªdG
´ƒ°†îdG íjôL ≈∏Y Ö qLƒàj ÉeóæY ,∫ÉãªdG
GPEG Ée ójóëJ áYô°ùH øμªj .á«MGôL á«∏ª©d
.z’ ΩCG ihó©dÉH ÉHÉ°üe ¿Éc
äÉj’ƒdG »a á≤HÉ°ùdG áÑdÉ£dG √òg äóqcCGh
»àdGh ÉeÉY 38 ôª©dG ø``e á¨dÉÑdG IóëàªdG
™bGƒdG »a É¡fCG{ 2009 ΩÉY »a É¡àcô°T â°ù q°SCG
ÉfhQƒc ¢Shô«a ±É°ûàc’ ºdÉ©dG »a ádBG ´ô°SCG
.zóéà°ùªdG
QÉ£ªdG äÉ£∏°S É¡eóîà°ùJ ,ø«°üdG »a
.êQÉîdG øe ø«eOÉ≤dG øjôaÉ°ùªdG »a ºμëà∏d
ô¡°TCG òæe á«ë°üdG äÉ£∏°ùdG É¡eóîà°ùJ Éªc
ôéë∏d á©°VÉîdG AÉ«MC’G ¿Éμ°S QÉÑàNG ±ó¡H
.19-ó«aƒc ÖÑ°ùH »ë°üdG

...á≤«bO 30 »a 19-ó«aƒc AÉHh ±É°ûàcG
zºdÉ©dG »a á``dBG ´ô``°`SCG{ á«æ«°U ácô°T Q qƒ£J
hõ¨d §£îJh É``fhQƒ``c ¢Shô«a äGQÉ``Ñ`à`N’
.ÉμjôeCGh ÉHhQhCG
á∏eÉY ò``NCÉ` J ,ø«μH äGôÑàîe ó`` MCG »``a
øe IPƒNCÉe áæ«Y ¿ƒ∏dG …ôgR ÉØ£©e …óJôJ
É¡«dEG ∞«°†J ¢UÉî°TC’G óMC’ »°ùØæàdG RÉ¡édG
Oƒ°SCGh ¢†«HCG RÉ¡L »a É¡©°†Jh ∞°TGƒμdG
.á©HÉW ºéëH
z20 ¢TÓa{ É¡«∏Y ≥∏WCG »àdG ádB’G √ògh
»àdGh hQƒ``j ∞``dCG 38) ¿Gƒ``j ∞``dCG 300 áØ∏μH
âbƒdG »``a äÉæ«Y ™``HQCG ™``e πeÉ©àdG É¡æμªj
øe É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a Oƒ`` Lh ∞°ûμJ ,¬°ùØf
áYÉ°S ∞°üf ∫Ó``N É¡àé«àf Qó``°`ü`J .¬``eó``Y
QÉÑàNÓd ™°†N …ò`` dG ¢üî°ûdG ÉgÉ≤∏àjh
.¬ØJÉg ≈∏Y Iô°TÉÑe
ácô°T á``°`ù`°`SDƒ`e »``d É``æ`jô``HÉ``°`S â``dÉ``bh

¢SÉÑY ôØ©L

≥```∏```ë```j ô``````FÉ``````W »`````fÉ`````£`````jô`````H ∞````©````°````ù````e
Iô````Yh á```«```FÉ```f á``≤``£``æ``e »````a á```KÉ```Ø```f á```dò```Ñ```H

ô°ùîJ ¢ùμ°SÉ°S á``bhO ¿Éé«e
É``¡YGõf »``a Ió``jóL á``dƒL
á«fÉ£jôH áØ«ë°U ™e »FÉ°†≤dG
∑É¡àfG iƒYO »a ádƒL çóMCG ¢ùμ°SÉ°S ábhO ¿Éé«e äô°ùN
â°†b Éeó©H á«Ñ©°T áØ«ë°U ó°V É¡àeÉbCG »àdG á«°Uƒ°üîdG
áØ«ë°üdG ™°SƒH ¿CÉH AÉKÓãdG ¢ùeCG á«fÉ£jôÑdG É«∏©dG áªμëªdG
≈dG GôNDƒe äô°ûf á«JGP Iô«°S øe π«°UÉØJ º°†H á«°†≤dG πjó©J
.iƒYódG ¥GQhCG
å«HGõ«dEG áμ∏ªdG ó«ØM …QÉg ô«eC’G áLhR ¿Éé«e »°VÉ≤Jh
»°VÉªdG ΩÉ©dG äô°ûf ä’É≤e ¿CÉ°ûH RôÑ«HRƒ«f óà«°Tƒ°SCG ô°ûf QGO
ó«dG §îH ÜÉ£N øe AGõLCG â∏ª°T …Góæ°U ¿hCG π«e áØ«ë°U »a
.2018 ¢ù£°ùZCG »a É¡æY ó«©ÑdG πcQÉe ¢SÉeƒJ É¡«HCG ≈dG ¬à∏°SQCG
¿PE’G π«e áØ«ë°U âÑ∏W ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG áªcÉëªdG AóH πÑbh
Iô«°S QGó°UEG »a ÉfhÉ©J …QÉgh ¿Éé«e ¿CG áéëH á«°†≤dG πjó©àH
.¢ù£°ùZCG »a äô°ûf zájôëdG ≈∏Y Qƒã©dG{ ¿Gƒæ©H Éª¡æY á«JGP
¿CG äóª©J ¿Éé«e ¿CG ø«Ñj Gòg ¿G áØ«ë°üdG ƒeÉëe ∫É``bh
.ÜÉ£îdG ¿ƒª°†e É¡«a ÉªH ø∏©∏d á°UÉîdG π«°UÉØàdG ¢†©H êôîJ
≈∏Y É¡YÓWG ΩóY ºZQ ¬fG …Éc Éμ°ù«°ûfGôa á«°VÉ≤dG ∫É``bh
á≤«≤M{ äÓjó©àdG ¿G ∫ƒ≤dG øμªj ’ ¬fEÉa áØ«ë°üdG áéM Iƒb ióe
.z∫É«N ¢†ëe hCG É¡«a AGôe ’
ø«H Ée ôªà°ùJh ôjÉæj 11 »a áªcÉëªdG CGóÑJ ¿CG ô¶àæªdG øeh
.ΩÉjCG Iô°ûYh ΩÉjCG á©Ñ°S
Éeó©H É«fQƒØ«dÉc »a É«dÉM ¿Éé«eh …QÉg ¿ÉLhõdG ¢û«©jh
.¢SQÉe »a á«μ∏ªdG Éª¡eÉ¡e øY É«∏îJ

§``Hô`J á```ã`jó`M á```°SGQO
¢``ù`Øæ`àdG ´É``£`≤`fG ø```«`H
ô`ªjÉgõdGh Ωƒ``æ``dG AÉ`æ``KCG
¢ùØæàdG ´É£≤fG ø«H á∏°U OƒLh øY áãjóM á°SGQO âØ°ûc
OƒLh øY ∞°ûμdG ó©H ∂dPh ,ôªjÉgõdCG ¢Vôeh ΩƒædG AÉæKCG
.ø«àdÉëdG Éà∏c »a ÆÉeódG ∞∏àd á≤HÉ£àe äÉeÓY
¿ƒ«dGôà°SCG ¿ƒãMÉH ÉgGôLCG »àdG á°SGQódG èFÉàf äô°ûfo h
,zÖ«∏°S{ á∏ée »a z»J …BG ΩEG QCG{ á©eÉL IOÉ«≤H ¿ƒjóæ∏°ùjCGh
.á«dGôà°SC’G AÉÑfC’G ádÉch Ö°ùëH
≈∏Y ¥É£ædG á©°SGh äÉ°SÉμ©fG øY á°SGQódG âØ°ûch
ÉeÉY 30`dG ø°S ¥ƒa É«dGôà°SCG »a ∫ÉLQ á©HQCG πc øe óMGh
ádÉM »gh ,ΩƒædG AÉæKCG ¢ùØæàdG ´É£≤fG øe Ée áLQóH ¿ƒfÉ©j
Qôμàe πμ°ûH ¢üî°ûdG ¢ùØæJ ™£≤æj ÉeóæY çóëJ Iô£N
.ΩƒædG AÉæKCG
±hô©e ô«Z ôªjÉgõdCG ¢VôªH áHÉ°UE’G ÖÑ°S ∫Gõj ’h
.¿B’G ≈àM
∫Éb ¿ƒ°ùæHhQ øØ«à°S á°SGQódÉH »°ù«FôdG åMÉÑdG ¿CG ’EG
ø«H Ée óM ≈``dEG ÉWÉÑJQG áªK ¿CG π©ØdÉH ¿ƒª∏©j AÉª∏©dG ¿EG
.ôªjÉgõdCGh ΩƒædG AÉæKCG ¢ùØæàdG ´É£≤fG
´É£≤fG øe »fÉ©J âæc GPEG ¬``fCG º∏©f øëf{ :±É``°`VCGh
¿CG íLôªdG øªa ,ôª©dG ∞°üàæe »a ΩƒædG AÉæKCG ¢ùØæàdG
ÉHÉ°üe âæc GPEGh ,ôÑμJ ÉeóæY ôªjÉgõdCG ¢VôªH ÜÉ°üJ
¢ùØæàdG ´É£≤fG øe »fÉ©J ¿CG íLôªdG øªa ôªjÉgõdCG ¢VôªH
.z∑ôªY ¢ùØf »a ¢UÉî°TC’G øe ∑ô«Z øe ôãcCG ΩƒædG AÉæKCG

ø«Ø©°ùªdG ¿EG ácô°ûdG âdÉbh
á≤«bO 25 ¿ƒbô¨à°ù«°S Gƒ``fÉ``c
≈∏Y Gô«°S á«ë°†dG ≈dG ∫ƒ°Uƒ∏d
.¢ùjQÉ°†àdG √òg ¥ƒa ΩGóbC’G
á«°SÉ«≤dG á``Yô``°` ù` dG ≠``∏` Ñ` Jh
áYÉ°ùdG »a Gôàeƒ∏«c 51 ádòÑ∏d
3658 ƒ``g É¡d ´É``Ø` JQG ≈``°`ü`bCGh
.Gôàe

èæ«fhGôH ≥∏£fG ¬«a óLƒJ …òdG
ø«Ø©°ùªdG ádòH …óJôj ¿Éc …òdG
ájôî°üdG ∫Ó``à` dG ¥ƒ``a á``KÉ``Ø`æ`dG
π°ü«d áHÓîdG á«©«Ñ£dG ôXÉæªdGh
90 ¿ƒ°†Z »a ìÉéæH á∏Ø£dG ≈dG
.§≤a á«fÉK
øe òFóæY ∞©°ùªdG øμªJh
»a êÓ©dG ºjó≤Jh É¡àHÉ°UEG º««≤J
.çOÉëdG ¿Éμe

’ á¶ëd É¡fG ..IÉfÉ©ªdG ∞ØîJh
»àdG Iójó°ûdG áYô°ùdG ..¥ó°üJ
¢üî°T QGƒéH É¡dÓN øe ¿ƒμæ°S
.zÉeÉªJ πgòe ôeCG Éæ«dG êÉàëj
â£≤°S IÉcÉëe QÉÑàNG »ah
øe ΩGƒ`` `YCG Iô``°`û`Y É``gô``ª`Y á∏ØW
Iô£N äÉHÉ°UEÉH âÑ«°UCGh Qóëæe
.¥É°ùdG »a
¿ÉμªdG äÉ«KGóMEG »≤∏J ó©Hh

á≤£æe »``a ¿ƒØ©°ùe …ôéj
IôYƒdGh á«FÉædG âμjôà°ùjO ∂«d
ádòH ≈``∏`Y ÜQÉ``é` J Gô``à`∏`é`fCG »``a
øe óLƒj å«M ≈dG º¡∏≤æJ áKÉØf
»a øëªdGh QÉ``£`N’G ¿ƒ¡LGƒj
á``eRÓ``dG Iô``à`Ø`dG ø``e ô«°ùj Aõ``L
≈∏Y Gô«°S hCG IQÉ«°ùdÉH º¡dÉ≤àf’
.ΩGób’G
¿ÉgP’G ≈dG ó«©J ógÉ°ûe »Øa
OQÉ°ûàjQ Ωƒëj ófƒH ¢ùª«L ΩÓaCG
∑ôëàjh ádòÑdG ´ôàîe èæ«fhGôH
¥ƒ``a á∏«∏b QÉ``à``eCG ´É``Ø``JQG ≈``∏`Y
IóYÉ°ùªH Iô``Yƒ``dG ¢ùjQÉ°†àdG
¬«YGQP ≈∏Y áàÑãe Iô«¨°U äÉKÉØf
.√ô¡Xh
…Qój ø``e{ :èæ«fhGôH ∫É``bh
ájGóH √òg ..πÑ≤à°ùªdG ¬«Øîj Ée
.zGóL É¡H ôîØf
ø``e É``«` Lƒ``dƒ``æ` μ` à` dG √ò`` ` `gh
õjôà°SGófG »à«aGôL ácô°T ôjƒ£J
É¡d Gô≤e É«fÉ£jôH øe òîàJ »àdG
ΩRÓ``dG â``bƒ``dG ø``e Gô«ãc π∏≤Jh
≥WÉæªdG »a ø«Ø©°ùªdG áHÉéà°S’
»gh ,Iô``Yƒ``dG ¢ùjQÉ°†àdG äGP
.ìGhQ’G PÉ≤fEG »a º¡°ùJ ób ádCÉ°ùe
…ó`` ` fG ∞`` ©` `°` `ù` `ª` `dG ∫É`` ` ` `bh
»a á``∏`MQ ∫hCG É``¡` fEG{ :¿ƒ``°` ShÉ``e
ìGhQC’G ò≤æà°S áKÉØf ádòÑH ÉjôÑªc

∞``MÓ``°``ù``dG äGô``°``û``Y IOÉ`````YEG ..QhOGƒ`````````cE’G
z»``ë``°``U ô````é````M{ ó```©```H É```¡```æ```Wƒ```e ≈```````dEG

∞dCG ó©H ≈∏Y É¡Yƒf øe Iójôa á«fGƒ«Mh á«JÉÑf
q »Ä«H ΩÉ¶f QhOGƒcE’G πMGƒ°S øe ôàeƒ∏«c
.¢ûg
çÉëHCG π≤M πqμ°T …ò``dG π«ÑNQC’G óq ªà°ùjh
øjhQGO õdQÉ°ûJ ô«¡°ûdG »fÉ£jôÑdG AÉ«MC’G ºdÉ©d
∞MÓ°ùdG øe ¬ª°SG Qƒ£àdG ájô¶f ¬WÉÑæà°SG πÑb
.¬«a Iô°ûàæªdG ábÓª©dG

.ójóédG É¡©bƒe ≈dEG äÉ«∏«ØW
ó«YCG ,Iô``«` NC’G »fÉªãdG äGƒæ°ùdG ∫Ó``Nh
¢``ù`jó``jƒ``fƒ``∏`«`°`û`J{ IÉ``Ø`ë`∏`°`S 75 ¬``Yƒ``ª`é`e É``e
É¡à«HôJ ó©H ∫ÉHƒà°ùjôc ¿É°S ≈dEG z¢ù«°ùæeÉJÉ°ûJ
.ô°SC’G »a
IhôãH ™qàªàj …òdG ¢SƒLÉH’ÉL π«ÑNQC’h

¢SƒLÉH’ÉL IÉØë∏°S 36 øe áYƒªée äó«YCG
É¡æWƒe ≈``dEG ,ô``°`SC’G »a â``«`Hq Qh äó``dh ,ábÓªY
ôÑcCG ióMEG ,∫ÉHƒà°ùjôc ¿É°S IôjõL »a »©«Ñ£dG
.…QhOGƒcE’G π«ÑNQC’G QõL
´ƒ``f ø``e »``gh ,∞``MÓ``°`ù`dG √ò``g â``©`°`Vhh
±Éæ°UC’G óMCG ,z¢ù«°ùæeÉJÉ°ûJ ¢ùjójƒfƒ∏«°ûJ{
∞MÓ°ùd Iô°ûàæªdG ô°ûY á°ùªîdG á``«`Yô``Ø`dG
å«M Iô``jõ``é`dG ¥ô``°`T ∫Éª°T »``a ,¢``Sƒ``LÉ``H’É``L
,äGôjó≤àdG Ö°ùëH IÉØë∏°S 6700 ƒëf ¢û«©J
¢SƒZÉH’ÉZ √õq æàe øY QOÉ°U ¿É«H »a AÉL Ée ≥ah
.(»L ¿G »H) »æWƒdG
äÉfÉ«ÑdG{ ¿EG GójhQ »fGO √õq æàªdG ôjóe ∫Ébh
Ióq«L áë°üH É¡fCG ócDƒJ ÉæJRƒM »a »àdG á«ª∏©dG
∞MÓ°ùdG ø``e ±É``c Oó``Y É¡«a ô°ûàæj áÄ«H »``a
á©«Ñ£∏d »ªdÉ©dG OÉëJ’G ¿CG ô«Z .zÉgAÉ≤H øª°†J
z¢ù«°ùæeÉJÉ°ûJ ¢ùjójƒfƒ∏«°ûJ{ ´ƒf ¿CG ôÑà©j
»àdG ∞MÓ°ùdG â©°Vh óbh .¢VGô≤f’ÉH Oqó¡e
3 ø«H É¡fRhh äGƒæ°S 8h 6 ø«H ÉgôªY ìhGôàj
É¡bÓWEG πÑb »ë°U ôéM »a{ äÉeGôLƒ∏«c 5h
hCG ¢VGôeCG …CG É¡∏≤f ΩóY øe ócCÉà∏d zá©«Ñ£dG »a

á``jô``KCG π``«``KÉ``ª``J á```©```HQCG ô``°``ü``e ≈````dEG ó``«``©``J É``«``fÉ``ª``dCG
ÉØ«°†e ,π«KÉªàdG √òg âJCG øjCG øe
√òg ¿CG ócDƒªdG øe ¬fCG πHÉ≤ªdG »a
ôÑY É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG º``J π«KÉªàdG
.Ö«≤æJ äÉ«∏ªY ∫ÓN ƒ£°S
π«KÉªàdG º«∏°ùàH â«°T’ ΩÉbh
∫ÓL ódÉN …ô°üªdG ô«Ø°ùdG ≈``dEG
∫Ó``N ø``«` æ` K’G Ωƒ`` j ó``«`ª`ë`dGó``Ñ`Y
áj’ƒdG áeƒμM ô≤ªd ≈dhC’G ¬JQÉjR
:â«°T’ ∫É`` bh .±Qhó``∏` °` ShO »``a
Aõéc ádƒ≤æªdG á«aÉ≤ãdG ∫ƒ°UC’G{
ógGƒ°T ájô°ûÑ∏d »aÉ≤ãdG çGôàdG øe
á``jƒ``¡`dG ø``e Aõ`` Lh ï``jQÉ``à` dG ≈``∏`Y
¬JOÉ©°S øY ÉHô©e ,záeCG πμd á«aÉ≤ãdG
Iô«¨°U á©£b IOÉ`` YEG ø``e ¬æμªàH{
π«KÉªàdG √ò¡H »aÉ≤ãdG ïjQÉàdG øe
≈dEG Oƒ©J »àdG á«îjQÉàdG á©HQC’G
.zôNCÉàªdG …ô°üªdG ô°ü©dG

»a ø«LhõdG DƒaÉμJ
øjR »a Ée ¿RƒdG

≈dEG iOCG Ée ,π«KÉªàdG √òg Öjô¡J
.√ó°V á«FÉæédG äGAGôLE’G ∞bh
ºJ ¬`` `fCG çó``ë` à` ª` dG í`` °` `VhCGh
¿C’ ,π«KÉªàdG øY ájÉ¡ædG »a êGôaE’G
.ÉgOGOôà°SG øY É°†jCG ≈∏îJ ºeôªdG
áaô©e øe AGôÑîdG óMCG øμªàj ºdh

ádhódG ≈``dEG É¡JOÉYE’ π«KÉªàdG øY
.ájô°üªdG
»YóªdG º°SÉH çóëàe ∫É``bh
AÉKÓãdG ¢ùeCG ¿QƒHQOÉH »a ΩÉ©dG
¿CG äÉÑKEG øe øμªàJ ºd äÉ£∏°ùdG ¿EG
»a »FÉæédG π°UC’G ±ô©j ºeôªdG

á`` j’h á``eƒ``μ` M ¢``ù` «` FQ º``∏` °` S
á«fÉªdC’G É«dÉØà°ùjh-øjGôdG ∫Éª°T
…ô°üªdG ô«Ø°ù∏d â«°T’ ø``«` eQCG
≈``dEG Oƒ``©` J á``jô``KCG π``«`KÉ``ª`J á``©``HQCG
πÑb 400 ≈àM 600 ø«H Ée IôàØdG
√òg IQOÉ°üe âªJ ób ¿Éch .OÓ«ªdG
.á«æeCG á∏ªM ∫ÓN π«KÉªàdG
á``eƒ``μ` M äÉ`` fÉ`` «` `H Ö``°` ù` ë` Hh
»a ΩÉ``©`dG AÉ`` YO’G QOÉ``°`U ,á``j’ƒ``dG
ΩÉ``Y π«KÉªàdG ¿Qƒ`` HQOÉ`` H á``æ`jó``e
≥∏©àJ äÉ``≤` «` ≤` ë` J ∫Ó`` `N 2016
.ábhô°ùe á«æa ∫ÉªYCG ∫hGóàH
Qƒã©dG º``J â``bƒ``dG ∂`` dP »`` ah
π«KÉªàdG ≈∏Y ¢ûà«ØJ äÉ«∏ªY ∫ÓN
á°û«©e áaôZ ádhÉW ≈∏Y á``©`HQC’G
¥Ó`` ZEG ó``©` Hh .¬``«` a ¬Ñà°ûe º``eô``e
ΩÉ©dG Ö``FÉ``æ`dG êô`` aCG ,äÉ≤«≤ëàdG

jafabbas19@gmail.com

¿CG ƒg º°SódG ƒ∏eÉc ÜôY ø««fÉàjQƒªdG ¿CG ≈∏Y ™WÉ≤dG π«dódG
≈∏Y π«dO ∂dP ¿G ó≤àYCGh ,á°UÉN áfÉμe ºgóæY º°ùédG áÄ∏àªªdG ICGôª∏d
¿É°ùfE’G ∫Éªéa ,º«∏°S »dÉªL ¢ùM hhP AÉ°ùfh ’ÉLQ ø««fÉàjQƒªdG ¿CG
âæÑdG ∂∏J áªgGh »dÉàdÉHh ,É¡«Øîjh ΩÉ¶©dG ƒ°ùμj …òdG ºë∏dÉH ¿ƒμj
É«ª¶Y Óμ«g äQÉ°U ¿CÉH »fÉª°ùédG ∫ÉªμdG â≤≤M É¡fG Ö°ùëJ »àdG
πÑb ø¡fGRhCG ¢SÉ«bh ø¡©jƒéJ ºàj »JGƒ∏dG AÉjRC’G äÉ°VQÉ©H É«°SCÉJ
êhõdG ¿Rh ¿ƒμj ¿G ø°ùëà°ùj áæ«©e ä’ÉM ∑Éæg øμdh ,¢VôY πc
¿ƒμJh ÉªdÉ°ùe πLôdG ¿ƒμj ÉeóæY »gh ,áLhõdG ¿Rh øe ≈∏YCG É¡«a
.∞æ©∏d ádÉ«e áLhõdG
™àªàJ å«M ¢ùfƒJ »a ∞bƒàfh Ébô°T É«fÉàjQƒe øe ôaÉ°ùfh
∫ƒ≤j ¿G êhõdG ™«£à°ùj ..,äÉjô°ùjƒ°ùdG É¡H º∏ëJ ’ ¥ƒ≤ëH ICGôªdG
™∏£J :¬«∏Y Oô``J ¿G ™«£à°ùJ É¡æμdh ,≥``dÉ``W â``fG »``MhQ :¬àLhõd
¿CG ójôJ ..áªμëªdG »a ’EG ºàj ’ ¥Ó£dG ..ÆQÉa ΩÓc ÓH Ó∏j ..∂MhQ
á«ÑW äGóæà°ùe ≈dG êÉàëJ ..¢ûª°ûªdG »a ?á«dÉëdG ∂àLhR ¥ƒa êhõàJ
Gõfƒ∏ØfGh ≈``dhC’G áLhõdG øe ±ôW ƒ∏N IOÉ¡°Th ihóL äÉ°SGQOh
ºdh ,á°ùfGƒàdG øe ô«ãμdG á«∏ª©dG »JÉ«M QÉ°ùe »a â£dÉNh ..Qƒ«£dG
»àdG AÓ©à°S’G øe Qób …CG hCG áaÓL hCG áaôéY á«°ùfƒJ …CG »a ¢ùªdCG
áMõæb zQôëàdG{ ¿ôÑà©j »JGƒ∏dG á«Hô©dG OÓÑdG ¢†©H AÉ°ùf »a √óéJ
.¿É°ùd ∫ƒWh ’ÉLôà°SGh
á«fhôàμdEG áØ«ë°U »a ÉeÓc É¡æY äCGôb IóMGh á«°ùfƒJ ICGôeG ∑Éæg
√òg ôeCG ¿Éch ,á«°ùfƒàdG ájƒ°ùædG Öjò¡àdG IóYÉb øY É¡LhôN âÑãj
πgCÉH Éã«¨à°ùe ñô°U É¡LhR ¿CG ’ƒd ¿ÉªàμdG »W »a π¶«°S á«dƒdG
äGƒæ°S çÓK ∫Óîa .»FÉ°†≤dG ΩÉ¶ædÉH ºK IóéædG áWô°ûH ºK ,IAhôªdG
äÉé©ÑfGh äÉëé°Sh äÉeóc á``Lhõ``dG ¬H â≤ëdCG êGhõ``dG øe §≤a
Gòμgh .É¡«∏LQh É¡jój ≈∏Y É¡d ¢Vô©J »àdG äÉë£ædG ÖÑ°ùH äÉë£Hh
∞WÉ©à«°S AÉ°†≤dG ¿C’ áÑÑ¡ªdG áéjõdG ∂∏J øe êGôaE’G ÉæÑMÉ°U ∫Éæ«°S
√òg ó©H êGhõ∏d ¢ùØf √óæY GPEG) iôNCÉH êGhõdG ¬≤M øe ¿ƒμ«°Sh ¬©e
.(IôjôªdG áHôéàdG
âæH ¿ƒμJ ..QÉ«àN’G ø°ùëj ¿CG êhõàj øe πμdh ¬d »àë«°üf ¢ùH
∂∏ªJ ..»°SÉ°SCG •ô°T Gòg ?ábƒ∏Nh áHODƒe ¿ƒμJ ..Ö∏£dG õY ..?¢SÉf
É¡d ..ô«N IOÉjR ?á©°VGƒàeh áª∏©àe ..ácôHh ô«N ?â«ÑdG â°S äGQÉ¡e
?ø«aô£dG ø«H DƒaÉμJ ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG !!RÉàªe ?É¡Ñ«Lh É¡àbh CÓªJ áØ«Xh
∂ëdÉ°U »a ¢ûe á«fóÑdG ábÉ«∏dG »a DƒaÉμJ ¢ùH !íLÉf êGhõd IQhô°V
QÉàîJ ΩR’ »æ©j .zá∏jƒW{ Égój ¿G áHƒ£îdG Iôàa ∫ÓN â¶M’ GPEG
?Gòg øe ójRCG ..º«∏HhôH ƒf ..ƒ∏«c 75 hCG 70 ájÉ¨d ..ƒ∏«μdÉH ∂àLhR
≈∏©a áLhR »a ÉgÉæªàJ »àdG äÉØ°üdG º¶©e É¡«a óéJh É¡ÑëJ âæc GPEG
Gó¡L ∫òHGh ,»°VÉjQ õcôe …CG zºL{
p »a ∂°ùØf πé°S ¢ùH ,¬∏dG ácôH
πÑ≤à°ùªdG áLhR âfÉc GPEG ÉeCG ,ø£ÑdGh øjó«dG äÓ°†Y ájƒ≤J »a Gô«Ñc
≈∏Y πcƒàJ ¿G ∂fÉμeEÉÑa ƒ∏«c ø«fÉªãdG ¥ƒa âfCG Éªæ«H äÉæ«©Ñ°ùdG ¥ƒa
QÉÑàY’G »a òN ¢ùH ,∂àeÓ°S ≈∏Y ±ƒN ¿hO øe É¡H §ÑJôJh ¬∏dG
,á«fÉãdG IO’ƒdG ó©H ƒ∏«c 37h 15 ø«H Ée Ö°ùàμJ á«Hô©dG ICGôªdG ¿G
Qó≤à°S É¡fCG ≈∏Y Ó«dO â°ù«d É¡fEG …CG ;∞«îJ ’h zGƒg{ äÉgƒ∏«c É¡æμdh
.»fóÑdG ÜÉ≤©dÉH ∂ª°ùM ≈∏Y
É«e á``«`μ`jô``eC’G á``jÉ``μ`M GhCGô`` `bG √ò``g »àë«°üf áª«b Gƒ``aô``©`à`d
:¬©e zQõ¡J{ »gh ,¿ƒàdó«e ∫Éμ«e É¡≤jó°U â∏àb »àdG ΩÉ¡¨æjóf’
,ÜCG §£°ûj ºd ¬æμdh ,ÜG §°T :¬d âdÉbh áØ«ØN áæ°SÓe Éª¡æ«H âKóM
ºd ¬æμdh ¢Vƒ¡ædG ∫Éμ«e ∫hÉM ..¬bƒa â°ù∏Lh É°VQCG §≤°Sh ¬à©aóa
¬Ñ∏bh ¬àFQ âé©ÑfGh øë£∏d â°Vô©J √Qó°U ΩÉ¶Y ¿C’ ∂dP »a í∏Øj
ƒ∏«c 55 ∫Éμ«e ¿Rhh ÉÑ©μe ÉeGôLƒ∏«c 136 É¡fRh É«e ..¬æjQÉ°üeh
,ø°SÉëe ¬d ±ôYCG ’ »æfG ÉªHh ÉfÉJƒe øe ¢ù«d ∫Éμ«e ¿G ÉªHh ..§≤a
55 ¬fRh πLQ π©Øj GPÉe :Qƒ¡°ûH ¬JÉah πÑb ¬àdCÉ°S ƒd äOOh »æfEÉa
á≤jó°U É¡fCG á°UÉNh ,ÉÑjô≤J ¬fRh ±É©°VCG áKÓK É¡fRh IóMGh ™e ƒ∏«c
’ ,zπLôdG{ πLôdÉa ,¢û«∏©e Éæ∏≤d ,¬àLhR âfÉc ƒdh ,(óæjôa ∫ô«b)
áLhõdG GóªY QÉàîj øe ∑Éæg πH ,É¡àfGóH ÖÑ°ùH ¬àLhR øY ≈∏îàj
¢VGôZC’ Ωóîà°ùJ ’ É¡fCG ÉªdÉW GQÉY ’h ÉÑ«Y â°ù«d áfGóÑdÉa ,áæjóÑdG
.á«fGhóY
¿ƒ``Mô``e IOÉ`` Y AÉ``fó``Ñ` dG ¢``UÉ``î` °` TC’G ¿CG »``g á``eÉ``©`dG Ió``YÉ``≤` dGh
πNóJ ’h ∂°ùØf ΩôàMG áæjóH IóMGƒH âLhõJ GPEG øμdh ..¿ƒ°Tƒ°ûHh
.í∏°ùe ΩGó°U »a É¡©e

á``«``YÉ``ª``é``dG IAGô``````≤``````dG
…ƒ``¨``∏``dG ´Gó````````HE’G Rõ```©```J
á¨∏dG …ô°ûÑdG π≤©dG èdÉ©j IAGô≤dG ∫ÓN ¬fCG IójóL á°SGQO äóLh
IAGô≤dG ¿CG ¿ƒãMÉÑdG óLhh .¢üî°ûdG ™°Vh Ö°ùëH ,áØ∏àîe á≤jô£H
ÜÉ©«à°S’Gh πeÉμàdGh ô«μØàdGh ´Gó``HE’G øe ójõJ ób áÑë°U §°Sh »a
äô°ûf áãjóM á``°`SGQO »``ah .√OôØªH ¿É°ùfE’G IAGô``b øe ôãcCG áLQóH
á©eÉéH ø«ãMÉÑdG øe áYƒªée âeÉb z¢ùμJQƒc{ á``jQhO »a É¡éFÉàf
ø««fÉÑ°SE’G á«ë°üdG ådÉãdG ¢SƒdQÉc á°ù°SDƒeh ójQóe »a ≈°ùæJƒ∏Ñeƒc
¿ƒãMÉÑdG ΩÉb ÉeóæYh .á¨∏dG áédÉ©e »a »YÉªàL’G ¥É«°ùdG QhO ¢üëØH
øjòdG A’Dƒ` g ¿CG Gƒ¶M’ áHôéàdG »a ø«cQÉ°ûªdG π≤Y •É°ûf ¢SÉ«≤H
GhCGôb øjòdÉH áfQÉ≤e zπ∏£dG{ »a ÉWÉ°ûf º¡«∏Y ô¡X áÑë°U §°Sh GhCGôb
èeO øY ádhDƒ°ùe ïªdG »a á≤£æe »g π∏£dG ¿CG ≈``dEG QÉ°ûj .ºgOôØªH
áédÉ©ªdG øY ádhDƒ°ùe É°†jCG »gh ,áÄ«ÑdG ∑GQOEÉH á≤∏©àªdG äÉeƒ∏©ªdG
.á«gÉÑàf’Gh á«YÉªàL’G
ó°UQ ,¢üî°T Oƒ``Lh ∫ÓN »a ¿hCGô≤j ¿ƒcQÉ°ûªdG ¿Éc ÉeóæYh
ƒg •É°ûædG Gògh .z400 ¿EG{ º°SÉH ±ô©j ,Éæ«©e É«FÉHô¡c ÉWÉ°ûf AÉª∏©dG
ºZôdG ≈∏Yh.º¡e ¬fCG πªàëj hCG º¡e õØëªd ïªdG øe á«©«ÑW áHÉéà°SG
º¡a øY ôØ°ùJ ¿CG øμªj áÑë°U »a IAGô≤dG ¿CG GhóLh ø«ãMÉÑdG ¿CG øe
âdÉbh .É°†jCG ÉgóFGƒa É¡d √OôØªH AôªdG IAGôb ¿EÉa ,ÓeÉμJh ÉYGóHEG ôãcCG
z…GOƒJ Rƒ«f ∫Éμjó«e{ ™bƒªd á°SGQódG áØdDƒe Éé«JQhCG-åæ«ª«N GQƒd
É«LƒdƒæμàdGh Ωƒ∏©dG (á°SGQO) ¿CG ∑QOCG á°UÉîdG »àHôéJ ™bGh øe{ ¬fEG
.É«YGóHEGh É«∏eÉμJh ÉeÉY Gô«μØJh Éª¡a Ö∏£àJ äÉ«°VÉjôdGh á°Sóæ¡dGh
ô«Z ,z∑OôØªH ¿ƒμJ ’CG π°†aC’G øe ,ádÉëdG √òg »a ,Éæà°SGQód É≤ahh
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امللك يهنئ رئي�س جمهورية
بوت�سوانا بذكرى اال�ستقالل
بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى برقية تهنئة اإىل الرئي�س
مكغاوي�سي اأريك ما�سي رئي�س جمهورية بوت�سوانا ،وذلك
مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

رئي�س الوزراء يتلقى برقية
�سكر جوابية من ملك تايلنــد
تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
اآل خليفة رئي�س الوزراء برقية �سكر جوابية من �ساحب
اجلاللة امللك ماها فاجري الوجنكورن ملك مملكة تايلند
ال�سديقة ،وذلك ر ًدّا على برقية �سموه املهنئة له مبنا�سبة
عيد ميالد جاللته.

امل�ست�سار احلمر يت�سلم ن�سخة من كتاب
«اآل خليفة واآل �سعود ..الزيارات املتبادلة»

www.alayam.com

«جلنة الرقابة على االأدوية» تعقد اجتماعها االأول

توافر االأدوية وتنظيم عملية �سرفها اأولوية لدى احلكومة
بنا ًء على التقرير الذي مت اإعداده باأمر
من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن
�سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه
اهلل ملراجعة القوانني والأنظمة والإجراءات
لت�سديد الرقابة على عمليات �سرف الأدوية
يف ال�سيدليات احلكومية واخلا�سة ،وتنفي ًذا
لتوجيه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
حفظه اهلل خالل تروؤ�سه جل�سة جمل�س
الوزراء املنعقدة يوم اأم�س الول الثنني
بت�سكيل جلنة تتوىل متابعة تنفيذ التو�سيات
فنيا ً واإداريا ً وت�سريعيا ً والتاأكد من اتخاذ
الإجراءات الفورية املتعلقة باحلوكمة
وامل�ساءلة وكافة ا�سرتاطات التخزين
والتوزيع والبيع ومراجعة الأدوية وخا�سة
املخدرة ومراجعة القوانني والأنظمة ذات
العالقة ،عقدت اللجنة اأم�س اجتماعها الأول
عن بُعد برئا�سة ال�سيخ �سلمان بن خليفة
اآل خليفة وزير املالية والقت�ساد الوطني
وح�سور غامن بن ف�سل البوعينني وزير

�سئون جمل�سي ال�سورى والنواب ووائل بن
نا�سر املبارك وزير �سئون الكهرباء واملاء
وممثلني عن مكتب النائب الأول لرئي�س

جمل�س الوزراء ووزارة الداخلية واملجل�س
الأعلى لل�سحة واخلدمات الطبية امللكية.
واأكدت اللجنة اأن �سحة و�سالمة كافة

املواطنني واملقيمني هي اأولوية ق�سوى
لدى احلكومة ،واأن اجلهود متوا�سلة
من قبل كافة اجلهات املعنية من اأجل
حتقيق اخلطط والأهداف وال�سرتاتيجيات
املو�سوعة يف القطاع ال�سحي الذي يحظى
بالتطوير امل�ستمر ،منوه ًة باأن �سمان توفري
الأدوية وتنظيم ورقابة عملية �سرفها يف
ال�سيدليات احلكومية واخلا�سة وتفعيل
اأدوات احلوكمة وامل�ساءلة تعد من اأولويات
احلكومة مبا ي�سهم يف حفظ �سحة و�سالمة
كافة اأفراد املجتمع.
ونوهت اللجنة املخت�سة باأنها �ستقوم
مبتابعة تنفيذ التو�سيات فنيا ً واإداريا ً
وت�سريعياً ،كما �سيتم التاأكد من اتخاذ
الإجراءات الفورية املتعلقة بامل�ساءلة،
واحلوكمة ،وكافة ا�سرتاطات التخزين
والتوزيع والبيع ،موؤكدة على اأهمية
ا�ستمرار مراجعة اآليات �سرف الأدوية
وخا�سة املخدرة منها ومراجعة القوانني
والأنظمة ذات العالقة مبا يحقق الأهداف
التي مت ت�سكيل اللجنة من اأجلها.

�سارك يف اجتماع رفيع امل�ستوى حول متويل خطة التنمية امل�ستدامة  ..2030وزير املالية:
ا�ستقبل نبيل بن يعقوب احلمر م�ست�سار جاللة امللك ل�سوؤون
الإعالم يف مكتبه بق�سر الق�سيبية ،يوم اأم�س ،الباحث والإعالمي
عبدالكرمي اإ�سماعيل ،الذي اأهداه ن�سخة من كتابه اجلديد «اآل
خليفة واآل �سعود ..الزيارات املتبادلة» ،والذي ياأتي اإ�سداره
تزام ًنا مع احتفالت اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة باليوم
الوطني الـ.90
واأعرب احلمر عن �سكره للباحث عبدالكرمي اإ�سماعيل على
هذا الإهداء ،واأ�ساد باجلهد الطيب الذي بذله يف اإعداد هذا
الكتاب القيم الذي يوؤرخ ويوثق بال�سور النادرة للزيارات
التاريخية حلكام وملوك واأمراء مملكة البحرين واململكة العربية
ال�سعودية ال�سقيقة ،وكذلك خمتلف اجلوانب املهمة للعالقات
الأخوية التاريخية الوثيقة والرا�سخة التي جتمع البلدين
و�سعبيهما ال�سقيقني ،منو ًها باأن الكتاب ي�سكل م�سد ًرا ومرجعًا
مهمًا للباحثني واملهتمني يف هذا ال�ساأن ،واإ�سافة نوعية واإثرا ًء
للمكتبة الوطنية ،متمنيًا له دوام التوفيق يف اإ�سداراته القادمة.

اأهمية ا�ستمرار التن�سيق بني الدول لتجاوز التحديات بنجاح
�سارك ال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل خليفة
وزير املالية والقت�ساد الوطني يف الجتماع
رفيع امل�ستوى حول متويل خطة التنمية
امل�ستدامة لعام  2030يف ع�سر (كوفيد)19-
وما بعده ،والذي دعت اإليه الأمم املتحدة
مب�ساركة عدد من روؤ�ساء الدول واحلكومات.
وخالل الجتماع الذي عُ قد اأم�س عن بُعد،
اأعرب وزير املالية والقت�ساد الوطني يف الكلمة
التي األقاها خالل الجتماع عن تقدير مملكة
البحرين لالأمم املتحدة على مبادراتها الهادفة
اإىل احلد من اآثار وتداعيات جائحة فريو�س
كورونا ،م�سريًا اإىل اأن هذه اجلائحة والتحديات

القت�سادية املرتبطة بها تتطلب ا�ستمرار العمل
والتعاون امل�سرتك بني الدول كافة من اأجل
التغلب على تبعات هذه اجلائحة وحتقيق
النتعا�س القت�سادي العاملي ،موؤكدًا اأهمية
ا�ستمرار مثل هذا التعاون والتن�سيق امل�سرتك بني
الدول كافة لتجاوز التحديات امل�سرتكة بنجاح.
ونوه وزير املالية والقت�ساد الوطني
بالإجراءات الحرتازية والتدابري ال�ستباقية
التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين للحد
من الآثـار القت�ساديــة الناجتة جراء انت�سار
فيــرو�س كورونــا ،من خالل اإطالق حزمة
مالية واقت�سادية.

االأربعاء � 13شفر  1442ـ العدد 11498
Wednesday 30th September 2020 - No. 11498

www.alayam.com

حمليات 09

ملدة ثالثة �شهور اإ�شافية ابتدا ًء من اأكتوبر« ..متكني»:

متديد الدعم ال�شهري ل�شائقي الأجرة والنقل واحلافالت ومدربي ال�شياقة
وزير اخلارجية :انعكا�س مبا�شر للعالقات
الرو�شية اخلليجية على اأمن املنطقة وا�شتقرارها
�شارك الدكتور عبداللطيف بن را�شد
الزياين وزير اخلارجية يف االجتماع
الوزاري امل�شرتك بني جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ورو�شيا االحتادية ،والذي
عقد م�شاء اأم�س على هام�س اجتماعات
الدورة ( )75للجمعية العامة للأمم املتحدة
عرب االت�شال املرئي ،وذلك برئا�شة الدكتور
اأنور حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون
اخلارجية بدولة االإمارات العربية املتحدة،
دولة الرئا�شة احلالية ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،و�شريغي الفروف وزير
خارجية رو�شيا االحتادية ،ومب�شاركة بدر
بن حمد بن حمود البو�شعيدي وزير خارجية
�شلطنة عمان ،وممثلي دول جمل�س التعاون،
والدكتور نايف بن فلح احلجرف االأمني

العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية.
وخلل كلمته يف االجتماع ،اأكد الدكتور
عبداللطيف بن را�شد الزياين على ما ميثله
هذا االجتماع من اأهمية بالغة للعلقات
اخلليجية الرو�شية وانعكا�شها املبا�شر
على اأمن وا�شتقرار املنطقة ،موؤكدا اأن
احلر�س امل�شرتك على ا�شتمرارية عقد هذا
االجتماع رغم الظروف احلالية وتداعيات
اأزمة كورونا ،يعك�س الرغبة امل�شرتكة يف
دميومة العمل امل�شرتك واالإميان املتبادل
باأهمية هذا احلوار حلا�شر وم�شتقبل دولنا،
م�شيدًا بالدور البناء لرو�شيا االحتادية
على امل�شتوى االإقليمي والدويل وجهودها
املتوا�شلة للإ�شهام يف احلفاظ على االأمن
واال�شتقرار واإحلل ال�شلم يف املنطقة.

احلمر والنائب الدو�شري
يبحثان �شري اخلطط الإ�شكانية

يف اإطار التوجيهات امللكية ال�شامية حل�شرة
�شاحب اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة
عاهل البلد املفدى ،حفظه اهلل ورعاه ،من اأجل
توحيد اجلهود الوطنية ملواجهة انعكا�شات
فريو�س كورونا وتوفري الدعم اللزم للقطاع
اخلا�س للتعامل مع اآثار اجلائحة ،ومتابع ًة
لقرارات احلكومة ال�شادرة موؤخ ًرا يف جل�شتها
املنعقدة برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،اأعلن �شندوق العمل «متكني» متديد
دفع الرواتب ال�شهرية لكل من �شائقي �شيارات
االأجرة والنقل امل�شرتك واحلافلت ومدربي

ال�شياقة وعاملت ريا�س االأطفال.
ومن املقرر اأن يتم اال�شتمرار يف تقدمي
الدعم من «متكني» لهذه الفئات ملدة ثلثة �شهور
اإ�شافية بدءًا من اأكتوبر  ،2020اإذ �شي�شمل
الدعم تغطية  %50من رواتب العاملت يف
ريا�س االأطفال ودور احل�شانة من غري املوؤمن
عليهم ،فيما �شيتم موا�شلة تقدمي دعم �شهري
بقيمة  150دينا ًرا ل�شائقي �شيارات االأجرة
والنقل امل�شرتك واحلافلت ،ف�شلً عن مدربي
ال�شياقة من غري املوؤمن عليهم.
واأ�شاد الدكتور اإبراهيم حممد جناحي
الرئي�س التنفيذي ل�شندوق العمل «متكني»
بالتوجيهات امللكية ال�شامية واجلهود التي

تبذلها احلكومة املوقرة ،موؤكدًا اأهمية ت�شافر
اجلهود الوطنية من اأجل مواجهة تبعات
جائحة كورونا ،وموا�شلة الدعم للمتاأثرين
يف القطاع اخلا�س ،وعلى وجه اخل�شو�س
القطاعات االأكرث تاأث ًرا والعاملني فيها.
واأو�شح د .جناحي اأن ا�شتمرارية الدعم
للفئات املتاأثرة ،ال �شيما من غري املوؤمن عليهم
يف ظل هذه الظروف الراهنة ،ياأتي �شمن
مرحلة التمديد الثانية لهذه الفئات ،اإذ �شيتم
�شرف الدعم ملدة ثلثة �شهور اإ�شافية ابتدا ًء من
اأكتوبر بح�شب قائمة امل�شتفيدين املعتمدة لدى
وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،والتي تلقت
الدعم خلل الفرتة املنق�شية.

هيئة البحرين لل�شياحة:

اإعفاء املن�شاآت ال�شياحية من الر�شوم يخفف التبعات القت�شادية
اأكد الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س نادر
املوؤيد اأن قرار اإعفاء املن�شاآت واملرافق ال�شياحية من ر�شوم اخلدمات
ال�شياحية لثلثة اأ�شهر اإ�شافية ،ابتدا ًء من �شهر اأكتوبر املقبل ،من �شاأنه
اأن ي�شهم يف تخفيف التبعات االقت�شادية على املن�شاآت ال�شياحية نتيجة
تاأثرها بجائحة فريو�س كورونا ،مو�شحً ا اأن التوجيهات امللكية ال�شامية
حل�شرة �شاحب اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البلد
املفدى ،بتوحيد اجلهود الوطنية ملواجهة انعكا�شات انت�شار فريو�س
كورونا (كوفيد )19-واإطلق احلزمة املالية واالقت�شادية يف �شياقها
لدعم القطاعات االقت�شادية ،وعلى االأخ�س القطاعات االأكرث ت�شر ًرا من

تداعيات الفريو�س ،اأ�شهمت يف يف توفري ال�شيولة للمن�شاآت ال�شياحية
وتعزيز فر�س النمو االقت�شادي واال�شتدامة املالية لتلك املن�شاآت.
وثمّن املوؤيد قرار احلكومة املوقرة ال�شادر يف جل�شتها املنعقدة
برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،باإعفاء املن�شاآت
واملرافق ال�شياحية من ر�شوم اخلدمات ال�شياحية لثلثة اأ�شهر اإ�شافية
ابتدا ًء من �شهر اأكتوبر  ،2020م�شريًا اإىل اأن القرار ياأتي امتدادًا للجهود
الوطنية والروؤية ال�شاملة لدعم القطاع اخلا�س يف ظل هذه الظروف
اال�شتثنائية التي مير بها العامل اأجمع ،وعلى االأخ�س القطاع ال�شياحي.

�شنة حب�س وغرامة  3اآللف دينار ملتهمة خالفت اإجراءات احلجر املنزيل
ا�شتقبل وزير االإ�شكان با�شم بن يعقوب احلمر مبكتبه يف الوزارة النائب عبداهلل
الدو�شري ع�شو جمل�س النواب ،وبحثا عددًا من املوا�شيع املتعلقة بالدائرة الثالثة يف
املحافظة ال�شمالية واملوا�شيع ذات االهتمام امل�شرتك ،والتي من �شاأنها تعزيز التعاون
والتن�شيق بني وزارة االإ�شكان وجمل�س النواب ،وذلك لتنفيذ الربامج االإ�شكانية التي تكفل
توفري ال�شكن امللئم جلميع املواطنني.

�شرح رئي�س النيابة عدنان الوداعي باأن
املحكمة ال�شغرى اجلنائية اأ�شدرت حكمها
باإدانة متهمة خمالفة الإجراءات احلجر املنزيل
املفرو�س عليها ملنع انت�شار فريو�س كورونا
امل�شتجد ،وتعري�شها االآخرين للعدوى ،اإذ
ق�شت مبعاقبة املتهمة باحلب�س ملدة �شنة
وقدرت كفالة مائة دينار لوقف التنفيذ،
والغرامة ثلثة اآالف دينار عن التهمتني

للرتباط.
وكانت اإدارة ال�شحة العامة قد اأبلغت
النيابة العامة بقيام متهمة مبخالفة اإجراء
احلجر املنزيل الذي فر�س عليها احرتازيا ً
للحيلولة دون انت�شار فريو�س كورونا
ب�شبب خمالطتها مل�شابني ،وقد ثبت اأنها يف
اأثناء فرتة احلجر االحرتازي املفرو�س عليها
قد غادرت مقر �شكنها وتوجهت لتجمع عائلي

أح�شت باأعرا�س
مبنزل اأحد اأقاربها ،وبعدها ا ّ
مر�شية ،وبعد الفح�س ثبت اإ�شابتها
بفريو�س كورونا امل�شتجد ،وبعد التتبع
وفح�س املخالطني ثبت ا�شابة �شتة اأ�شخا�س
بفريو�س كورونا.
وقد با�شرت النيابة العامة اجراءاتها فور
ورود البلغ ،واأمرت باإحالة املتهمة للمحاكمة
اجلنائية ،التي اأ�شدرت حكمها املتقدم.
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خالل كلمة �سموه مبنتدى روؤى البحرين

رئي�س الوزراء يطلق مبادرة الإن�ساء جمموعة «اأ�سدقاء االأمني العام لالأمم املتحدة»
غوتريي�س :املنظمة الدولية توا�سل بذل جهودها من اأجل تد�سني حزمة اإنقاذ �سخمة ل�سالح ال�سعوب
اأطلق �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر ،مبادرة تهدف اإىل اإن�ساء
جمموعة عمل من الدول الأع�ساء مل�ساندة جهود الأمني
العام للأمم املتحدة واملدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية
يف مواجهة تداعيات جائحة «كوفيد »19-وتاأثريها على
اأهداف التنمية امل�ستدامة ،وت�سمية هذه املجموعة بـ«اأ�سدقاء
الأمني العام للأمم املتحدة لتح�سني �سبل مواجهة التاأثريات
ال�سلبية جلائحة فريو�س كورونا على م�سار حتقيق اأهداف
التنمية امل�ستدامة».
وقد لقت دعوة �سموه ترحيبًا وتاأييدًا وا�سعً ا من
املنظمات وال�سخ�سيات الدولية امل�ساركة يف منتدى «روؤى
البحرين ..روؤى م�سرتكة مل�ستقبل عاملي ناجح» الذي عقد
اأم�س حتت رعاية كرمية من �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س
الوزراء ،م�سيدين مببادرات وجهود �سموه يف دعم العمل
اجلماعي امل�سرتك من اأجل حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.
كما دعا �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء اإىل و�سع
ا�سرتاتيجية عاملية تعزز من حق الأمن ال�سحي لل�سعوب
باعتباره جزءًا ل يتجزاأ من الأمن العاملي مبفهومه ال�سامل،
موؤكدًا �سموه اأن اأمن وامان الب�سرية ل ميكن اأن يتحقق
اإل بتكاتف وتعاون اجلميع واإميانهم بالقيم الإن�سانية
امل�سرتكة التي جتمعهم مع بع�سهم البع�س.
و�سدد �سموه على اأن مواجهة الأخطار التي جتتاح
العامل وت�سكل خطرا على احلياة الإن�سانية واإجنازات
احل�سارة ،ت�ستدعي التاأكيد على اأهمية العمل اجلماعي
الدويل وتنحية اخللفات وبناء الثقة.
جاء ذلك خلل كلمة ل�ساحب ال�سمو امللكي الأمري
خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر ،يف
املنتدى األقاها نيابة عن �سموه ،الدكتور عبداللطيف الزياين
وزير خارجية مملكة البحرين ،خلل افتتاح اأعمال املنتدى
الذي اأقيم حتت �سعار «اأهداف التنمية امل�ستدامة يف مرحلة
ما بعد جائحة كوفيد »19-عرب تقنية الت�سال املرئي
عن بعد بتنظيم من ديوان �سموه وبالتعاون مع منظمة
ال�سحة العاملية ،وذلك بالتزامن مع اجلزء رفيع امل�ستوى
من اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة ،كذلك احتفال
اجلمعية العامة للأمم املتحدة بالذكرى ال�سنوية اخلام�سة
وال�سبعني لإن�سائها.
ولفت �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء يف كلمته
اإىل اأهمية تعزيز اأ�س�س التعاون الدويل امل�ستدام يف مرحلة
ما بعد كورونا ،مبا ي�سمن توجيه املوارد والطاقات نحو
وجهتها ال�سحيحة املتمثلة يف حتقيق اأهداف التنمية
امل�ستدامة  ،2030مع �سرورة مراجعة هذه الأهداف
وترتيب الأولويات مبا يتنا�سب مع متطلبات هذه املرحلة
ال�ستثنائية ومبا يعزز من مناعة دول العامل يف مواجهة
خمتلف التحديات يف امل�ستقبل.
واأكد �سموه اأن �سمان �سحة و�سلمة املجتمعات
وال�سعوب متثل اأولوية متقدمة يف الع�سر الراهن،
وتتطلب تعزيز ال�ستثمار يف القطاعات ال�سحية ،وهو اأمر
تقوم الأمم املتحدة ومنظمة ال�سحة العاملية بجهد ملمو�س
يف حتقيقه عرب حتركاتها وخططها ال�سرتاتيجية ملرحلة
ما بعد كورونا.
واأ�سار �سموه اإىل اأن مملكة البحرين بقيادة جللة امللك
حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ،حفظه اهلل
ورعاه ،حر�ست يف ظل الظروف ال�ستثنائية الراهنة التي
تتمثل يف انت�سار جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد ،على
تقدمي كل الدعم وال�سناد للمواطن واملقيم مبا ي�سمن �سلمة
املجتمع و�سحة اأفراده جميعا ،ومبا يكفل الأمان ال�سحي
والقت�سادي والجتماعي لهم ،وذلك من خلل اجلهود التي

قادها الفريق الوطني للت�سدي لفريو�س كورونا بقيادة
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،والتي اأ�سهمت يف جناح البحرين يف التعامل مع
اجلائحة بكل كفاءة واحرتافية من خلل تقدميها جميع
الت�سهيلت ال�سحية والجتماعية والقت�سادية ملواطني
اململكة واملقيمني فيها على حد �سواء.
واأ�ساد �سموه بعطاءات الكوادر الطبية والتمري�سية
البحرينية ودورهم الوطني امل�سهود يف الت�سدي للجائحة،
وما قاموا به من جهد اإن�ساين نبيل ل يزال يتوا�سل يف
خدمة املجتمع وي�ستحق كل ال�سكر والتقدير.
ونبه �سموه اإىل اأن هذه اجلائحة و�سعت العامل اأمام
خطر �سحي عاملي ،واأحدثت دوامة من القلق املجتمعي
وال�سطراب يف كل مناحي احلياة ،معربا �سموه عن تطلعه
اإىل اأن تكون حتديات الأزمة الراهنة فر�سة من اأجل تعزيز
اآليات التن�سيق والتكامل بني الدول وال�سعوب ،وبناء عامل
اأف�سل يقوم على مبادئ ال�سمري احلي والواعي والقيم
النبيلة والعمل امل�سرتك من اأجل عامل جتمعه الوحدة
والخوة الإن�سانية التي تدعو اإىل الأخذ بيد ال�سعيف حتى
ل نرتك اأحدا وراءنا.
واأكد �سموه اأن جائحة «كورونا» وتداعياتها
القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية اأوجدت واقعً ا جديدًا،
وو�سعت �سعوب وحكومات العامل اأمام حتديات وا�سعة
التاأثري ،متثلت يف تعطل اأوجه احلياة العامة ووقف
خمتلف الأن�سطة القت�سادية .مما كان له الأثر البالغ
يف انكما�س القت�ساد ،وتراجع معدلت النمو ،وزيادة
الإنفاق احلكومي وارتفاع معدلت الدين العاملي ب�سكل غري
م�سبوق.
ونوه �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء يف كلمته
بدور منظمة ال�سحة العاملية ومديرها العام الدكتور
تيدرو�س اأدهانوم غيربي�سو�س يف قيادة اجلهود الدولية
ملواجهة هذه احلالة الطارئة وم�ساندة جهود الدول،
ومن بينها مملكة البحرين ،يف و�سع �سيا�سات وبرامج
الت�سخي�س والعلج والتدابري الحرتازية والوقائية
وغريها .م�سيدا �سموه كذلك مبا ابداه من دعم وترحيب
بالتعاون يف تنظيم هذا املنتدى يف اإطار التن�سيق والتعاون
القائم بني مملكة البحرين ومنظمة ال�سحة العاملية؛ من
اأجل معاجلة التحديات الناجتة عن اجلائحة.
واعترب �سموه اأن تنظيم املنتدى يف هذا التوقيت من
�ساأنه اأن ي�سكل اإ�سهامًا ملمو�سً ا يف م�ساندة اجلهود الدولية
للق�ساء على هذا الوباء ،حتى تعود الأو�ساع اإىل طبيعتها
ومي�سي العامل قدمًا يف جهود التنمية امل�ستدامة.
وعرب �سموه عن اأطيب التحية والتقدير لكافة امل�ساركني
باملنتدى ،متمنيا لهم التوفيق والنجاح يف جهودهم الرامية
اإىل دعم التنمية وبناء عامل متقدم ي�سوده ال�ستقرار
والطماأنينة .وتعمه قيم اخلري ونبذ الكراهية ون�سر ثقافة
التعاي�س وال�سلم العاملي.
كما اأعرب �سموه عن خال�س التهنئة اإىل للأمني العام
ملنظمة الأمم املتحدة ،واإىل كافة ال�سركاء وامل�سوؤولني
والعاملني يف وكالت وبرامج الأمم املتحدة ،مبنا�سبة
الحتفال بالذكرى الـ 75لإن�ساء املنظمة الدولية .م�سيدا
�سموه بدور املنظمة الفاعل يف حتفيز العمل الدويل لبلوغ
الغايات التنموية من اأجل م�ستقبل اأف�سل وحياة �سعيدة
لنا وللأجيال القادمة.
وكانت فعاليات منتدى «روؤى البحرين ..روؤى م�سرتكة
مل�ستقبل عاملي ناجح» قد انطلقت �سباح اأم�س بح�سور كل
من حممد بن اإبراهيم املطوع وزير �سوؤون جمل�س الوزراء،

وال�ستاذة فائقة بنت �سعيد ال�سالح وزيرة ال�سحة
مبملكة البحرين ،و�سمو ال�سيخ عي�سى بن علي بن خليفة
اآل خليفة وكيل وزارة �سئون جمل�س الوزراء ،وال�سيخ
ح�سام بن عي�سى اآل خليفة ،والدكتور ال�سيخ عبداهلل بن
اأحمد اآل خليفة وكيل وزارة اخلارجية رئي�س جمل�س اأمناء
مركز البحرين للدرا�سات ال�سرتاتيجية والدولية والطاقة
وال�سفري عبداهلل بن را�سد املديلوي �سفري �سلطنة عمان
لدى مملكة البحرين عميد ال�سلك الدبلوما�سي ،و�ستيفانو
بيتيناتو املمثل املقيم لربنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
كما �سارك يف فعاليات املنتدى عن بُعد الأمني العام
للأمم املتحدة اأنطونيو غوتريي�س ،والدكتور تيدرو�س
اأدهانوم غربي�سو�س املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية،
واملدير العام ملنظمة اليون�سكو اأودري اأزولي ،ود .ديني�س
موكويجي احلائز على جائزة نوبل لل�سلم لعام ،2018
وعبداهلل �سهيد وزير اخلارجية بجمهورية املالديف ،واآنا
تيباجوكا ع�سو الربملان ،والوكيل ال�سابق للأمني العام
للأمم املتحدة ،وبان كي مون الأمني العام ال�سابق للأمم
املتحدة ،والدكتور حممود حميي الدين املبعوث اخلا�س
للأمم املتحدة لأجندة التمويل .2030
واأعرب الدكتور تيدرو�س اأدهانوم غيربيي�سو�س املدير
العام ملنظمة ال�سحة العاملية يف كلمته خلل املنتدى عن
�سكره وتقديره ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء؛ على
جهود �سموه يف مواجهة جائحة «كوفيد ،»19-وململكة
البحرين على تنظيمها وا�ست�سافتها للمنتدى و�سراكتها مع
منظمة ال�سحة العاملية خلل ال�سنوات املا�سية.
واأكد تاأييده للمقرتح الذي تقدم به �ساحب ال�سمو
لإطلق جمموعة «اأ�سدقاء الأمني العام للأمم املتحدة
لتح�سني �سبل مواجهة التاأثريات ال�سلبية جلائحة فريو�س
كورونا على م�سار حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة».
م�سي ًفا اأن منظمة ال�سحة العاملية �ستدعم هذا املقرتح،
والذي ياأتي يف الوقت املنا�سب يف ظل تداعيات جائحة
كوفيد 19-على احلا�سر وامل�ستقبل.
من ناحيته ،توجه الأمني العام للأمم املتحدة اأنطونيو
غوتريي�س ،يف كلمته ،بالتحية اإىل القائمني على تنظيم
املنتدى وامل�ساركني فيه ،م�سيدا بجهودهم املكثفة يف
مواجهة جائحة كوفيد 19-وامل�سي قدما على طريق
حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.
واأكد اأن الأمم املتحدة توا�سل بذل جهودها من اأجل
تد�سني حزمة اإنقاذ �سخمة ل�سالح �سعوب ودول العامل
الأكرث تاأث ًرا واحتياجً ا ،جنبًا اإىل جنب مع جهودها لدعم
اإنتاج لقاح م�ساد لفريو�س كورونا بتكلفة مي�سورة ومتاح
للجميع.
و�سدد غوتريي�س على �سرورة وقف اإطلق النار
عامليا للرتكيز على العدو امل�سرتك ،وهو فريو�س كورونا،
ومواجهة الفوارق واأوجه ال�سعف التي اأظهرتها اجلائحة.
واأكد اأن التعايف �سيكون فر�سة لإعادة و�سع ت�سور
للم�ستقبل ،م�سريًا اإىل اأن هذا امل�ستقبل مرهون بتحقيق
ال�سلم والتنمية امل�ستدامة وتعزيز حقوق الإن�سان ،وهي
اأمور ل ميكن النجاح يف حتقيقها �سوى بتكاتف اجلميع.
واأو�سح اأن جائحة فريو�س كورونا �سكلت انتكا�سة
للجهود امل�سرتكة يف حتقيق التقدم والنماء ،حيث تت�ساعد
معدلت الفقر لأول مرة منذ  30عامًا يف عامل خ�سر ما
يعادل  500مليون فر�سة عمل ،لف ًتا اإىل معاناة الن�ساء من
تف�سي الفريو�س على قدم امل�ساواة مع الرجال ،باعتبارهن
العاملت الرئي�سات يف القطاعات الأكرث ت�سر ًرا ،كما اأنهن
يتحملن اأعباء الرعاية الإ�سافية .كما يعانني ف�سل عن ذلك
من وباء العنف املتزامن مع اجلائحة ،اإذ اأدى الإغلق اإىل

اإبقاء كثريات منهن اأ�سريات يف املنازل مع املعتدين عليهن.
وحتدث د .ديني�س موكويجي احلائز على جائزة
نوبل لل�سلم لعام  ،2018يف كلمته ،عن التحديات التي
تواجه العامل ،جراء جائحة كورونا وتاأثرياتها على جممل
الأو�ساع يف العامل .ووجه ال�سكر ل�ساحب ال�سمو امللكي
رئي�س الوزراء على دعوته للم�ساركة يف املنتدى ،ملناق�سة
املو�سوع املهم حول (م�ستقبل اأهداف التنمية امل�ستدامة يف
مرحلة ما بعد جائحة فريو�س كورونا «كوفيد.)»19-
واأ�سار موكويجي اإىل التحديات التي يواجهها العامل
يف ظل جائحة «كوفيد »19-وراأى اأن العامل لن يكون كما
كان يف ال�سابق بعد اجلائحة ،موؤكدًا ثقته يف قدرة دول
العامل على مواجهة هذا الوباء من خلل التعاون والتكاتف
معا.
من جانبه ،قدم الدكتور ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل
خليفة وكيل وزارة اخلارجية رئي�س جمل�س اأمناء مركز
البحرين للدرا�سات ال�سرتاتيجية والدولية والطاقة عر�سا
تناول علقة مملكة البحرين والأمم املتحدة واإطار ال�سراكة
ال�سرتاتيجية بني حكومة مملكة البحرين ووكالت
وهيئات الأمم املتحدة ،وجهود مملكة البحرين يف مواجهة
تداعيات جائحة كورونا.
واأكد اأهمية املنتدى يف ت�سليط ال�سوء على الق�سايا
العاملية امللحة التي توؤرق م�ستقبل الب�سرية ،معربًا عن
�سكره وتقديره جلهود �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
يف دعم اجلهود الدولية يف جمال التنمية امل�ستدامة.
واأكدت اأودري اأزولي املدير العام ملنظمة اليون�سكو
يف كلمتها باملنتدى اأهمية التعددية وفعاليتها يف حتقيق
نتائج ملمو�سة ،وقالت« :نحتاج اإىل دول اأع�ساء ملتزمة،
مثل مملكة البحرين ،اململكة التي اأظهرت التزامها
بالتعددية ب�سكل عام ولليون�سكو على وجه اخل�سو�س،
فهذه هي اأف�سل طريقة ،على ما اأعتقد ،لتكرمي اأرواح اأولئك
الذين قرروا قبل  75عامًا ،يف �سان فران�سي�سكو ،يف لندن،
و�سع الأ�سا�س لنظام التعددية ،وهو نظام نحتاج الآن
لل�ستثمار فيه».
كما األقى عبداهلل �ساهد وزير اخلارجية بجمهورية
املالديف كلمة اأ�ساد فيها بدور �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س
الوزراء واملدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية يف انعقاد هذا
املنتدى املهم رغم وجود جائحة كورونا ،واملخ�س�س هذا
العام لبحث م�ستقبل اأهداف التنمية امل�ستدامة يف مرحلة ما
بعد «كوفيد.»19-
واأثنى على اخلطط والربامج التي نفذتها مملكة
البحرين يف مواجهة فريو�س كورونا ،موؤكدا اأنها �سكلت
م�سدر اإلهام للجميع.
من جانبها ،اأ�سادت «اآنا تيباجوكا» وكيل الأمني
العام واملدير التنفيذي ال�سابق لربنامج الأمم املتحدة
للم�ستوطنات الب�سرية مببادرات �ساحب ال�سمو امللكي
رئي�س الوزراء ،والتي تهدف اإىل تعزيز التعاون الدويل يف
جمال التنمية امل�ستدامة ،والتي كان لها اأثرها البالغ يف
توجيه اأنظار املجتمع الدويل اإىل كل ما ي�سهم يف تعزيز
الأمن وال�ستقرار وال�سلم.
واأكدت ال�ستاذة فائقة بنت �سعيد ال�سالح وزيرة
ال�سحة مبملكة البحرين اأن مملكة البحرين حر�ست منذ
بدء اجلائحة ،على التعامل مع �سلبياتها وتداعياتها على
الهدف الثالث من اأهداف التنمية امل�ستدامة ،من خلل
توفري كافة ُ�سبل الدعم واملوارد اللزمة ل�سمان ا�ستمرارية
تقدمي خدمات الرعاية ال�سحية الأ�سا�سية وعدم تاأثرها
بال�ستجابة الوطنية حلالة الطوارئ ال�سحية امل�ساحبة
لـ«كوفيد.»19-

«روؤى البحرين» يوفر من�سة ملناق�سة اال�سرتاتيجيات الالزمة ملواجهة التحديات العاملية ..وزير اخلارجية:

ال�سرق االأو�سط يحتاج الإيجاد طريقة لبناء الثقة والتعاون
اأعرب الدكتور عبداللطيف بن را�سد الزياين وزير اخلارجية يف ت�سريح
على هام�س املنتدي عن بالغ �سروره على م�ساركته يف منتدى روؤى البحرين،
والذي يقام �سنويًا برعاية كرمية من �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
املوقر ،معربًا عن �سكره وتقديره لكل اجلهود التي بذلت لتنظيم هذا املنتدى
الذي مينح الفر�سة كل عام لللتقاء ملناق�سة التحديات التي تواجه العامل،
والتو�سل اإىل حلول لها يف �سياق حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.
واأكد اأن منتدى روؤى البحرين يوفر من�سة ملناق�سة ال�سرتاتيجيات اللزمة

ملواجهة خمتلف التحديات العاملية التي تواجه ال�سلم والأمن والتنمية
ً
م�سيفا
امل�ستدامة وال�ستقرار على امل�ستويات الوطنية والإقليمية والعاملية،
اأن هذا العام يتميز ب�سكل خا�س لكونه ي�سادف الحتفال بالذكرى ال�سنوية
اخلام�سة وال�سبعني للأمم املتحدة مما يتيح الفر�سة لتقييم م�سرية العمل
ال�سابق والبناء عليها من اأجل امل�ستقبل.
وقال« :اإن مو�سوع املنتدى لهذا العام هو (اأهداف التنمية امل�ستدامة يف
مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد ،»19-وهذه اجلائحة الطارئة هي التحدي

الأكرث اإحلاحا للقت�ساد العاملي وللتنمية امل�ستدامة ،ول ينبغي اأن يكون هناك
�سك يف عمق وحجم التحديات املبا�سرة وغري املبا�سرة التي ت�سببت فيها،
ً
�سعفا ب�سكل خا�س ،و�ستوؤثر على جهود
والتي �سي�سعر بها الفقراء والأكرث
دول العامل لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة».
واأكد وزير اخلارجية اأن منطقة ال�سرق الأو�سط حتتاج اإىل اإيجاد طريقة
لبناء الثقة والتعاون ،باعتبارها اأم ًرا �سروريًا للغاية يف معاجلة حالت
الطوارئ ال�سحية العاملية وغريها ،والتغلب عليها والتعايف منها.
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اأ�شادوا بقرارات ا�شتمرار الدعم للقطاعات املت�شررة ..نواب و�شوريون:

متديد الدعم �شيحافظ على ا�شتقرار القطاعات املت�شررة وا�شتدامة القطاع اخلا�ص
حمرر ال�ش�ؤون الربملانية:
اأ�شاد ن�اب و�ش�ري�ن باملبادرات وقرارات
احلك�مة با�شتمرار الدعم وم�شاندة القطاعات
االكرث ت�شررا من جائحة فريو�س ك�رونا
(ك�فيد ،)19-م�ؤكدين اأن م�شاندة احلك�مة
للقطاعات االأكرث ت�شررا من جائحة فريو�س
ك�رونا (ك�فيد )19-يعترب ركيزة من ركائز
ا�شتدامة االقت�شادي ال�طني وا�شتقراره ،اإىل
جانب التقليل من اآثار اجلائحة.
واأكدوا اأن الدعم احلك�مي املقدم �شيحافظ
على ا�شتقرار ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات املت�شررة
من اجلائحة ،و�شيتيح لها فر�شة العمل على
اعادة ترتيب و�شعها ،وع�دتها جمددا ملمار�شة
ن�شاطاتها على اأكمل وجه ،مبا يحقق لها
الربحية واال�شتمرارية واملحافظة على الك�ادر
البحرينية امل�ج�دة.
واأ�شاروا اإىل اأن هذه القرارات املهمة جاءت
لت�ؤكد مرة اأخرى حر�س احلك�مة امل�قرة على
احلد من االنعكا�شات ال�شلبية للجائحة على
بيئة االأعمال وال�اقع املعي�شي للم�اطنني ،من
خالل �شمان ا�شتقرار �ش�ق العمل وا�شتمرار
ن�شاطها ب�شكل طبيعي ،وتلم�شها الحتياجات
امل�اطنني وحر�شها على تلبية تطلعاتهم.
واأكد رئي�س جلنة ال�ش�ؤون املالية
واالقت�شادية مبجل�س ال�ش�رى خالد امل�شقطي
اأن حر�س احلك�مة امل�قرة على ا�شتمرار
املبادرات احلك�مية لدعم القطاع اخلا�س
تنفيذا لت�جيهات ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
وم�شاندة احلك�مة للقطاعات االأكرث ت�شررا من
جائحة فريو�س ك�رونا (ك�فيد )19-يعترب
ركيزة من ركائز ا�شتدامة االقت�شادي ال�طني
وا�شتقراره.
وقال امل�شقطي برئا�شة �شاحب ال�شم�
امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س
ال�زراء ،ومب�ؤازرة �شاحب ال�شم� امللكي االأمري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س ال�زراء،
قدمت برامج غري م�شب�قة وفق حزمة مالية
واقت�شادية جتاوزت قيمتها  4.3مليار دينار،
واأ�شهمت يف التخفيف من االأعباء والتحديات
التي واجهت القطاع اخلا�س ،م�شيدا بالقرارات
املنا�شبة التي تتخذها احلك�مة بناء على درا�شة
لالأو�شاع االقت�شادية ،وقيا�س م�ؤ�شرات اأداء
ال�ش�ق.
نّ
وبني اأن ال�قفة ال�طنية التي قامت بها
احلك�مة مع امل�اطنني العاملني يف القطاع
اخلا�س تعك�س الدعم غري املحدود الذي تقدمه
احلك�مة ل�شمان ا�شتمرار احلياة الكرمية
للم�اطنني مبا يحقق اال�شتقرار املعي�شي لهم،
وه� اأمر ي�شتحق االإ�شادة والثناء.
ون�ه امل�شقطي مبا ت�ليه احلك�مة امل�قرة
من حر�س على م�ا�شلة التعاون والتن�شيق مع
ال�شلطة الت�شريعية ،واإطالع اأع�شاء جمل�شي
ال�ش�رى والن�اب على اخلط�ات التي تتخذها
لدعم االقت�شاد ال�طني ،وه� االأمر الذي ياأتي
تاأكيدا على التكامل ومبداأ الت�شاور بني ال�شلطتني
الت�شريعية والتنفيذية لكل ما من �شاأنه حتقيق

خالد امل�سقطي

م�شلحة ال�طن يف ظل القيادة احلكيمة جلاللة
العاهل املفدى.
ويف هذا ال�شياق ،اأ�شاد رئي�س جلنة ال�ش�ؤون
املالية واالقت�شادية باجله�د الكبرية التي تق�م
بها وزارة املالية واالقت�شاد ال�طني برئا�شة
ال�شيخ �شلمان بن خليفة اآل خليفة ،ومتابعتها
ملختلف القطاعات التجارية ،وتعاملها ال�شفاف
وال�ا�شح مع املتغريات والتحديات التي
فر�شتها جائحة ك�رونا ،م�ؤكدا اأن الدعم
احلك�مي املت�ا�شل للعاملني يف القطاع اخلا�س
و�ش�اق االأجرة واحلافالت اإىل جانب العامالت
يف ريا�س االأطفال ودور احل�شانة واملن�شاآت
ال�شياحية� ،شتك�ن له نتائج اإيجابية ال�شتمرار
حركة النم� االقت�شادي ململكة البحرين.
واأ�شاد رئي�س جلنة املرافق والبيئة مبجل�س
الن�اب النائب حمد الك�هجي بقرارات جمل�س
ال�زراء برئا�شة �شاحب ال�شم� امللكي االمري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد النائب
االول لرئي�س جمل�س ال�زراء ،وذلك بالتكفل
بدفع  %50من رواتب العاملني يف القطاع
اخلا�س باملن�شاآت املت�شررة ،ودعم �شيارات
االجرة و�ش�اق النقل امل�شرتك واحلافالت ودعم
مدربي ال�شياقة ،والعامالت بريا�س االطفال
واإعفاء املن�شاآت ال�شياحية من الر�ش�م.
واأكد النائب حمد الك�هجي اأن �شاحب
ال�شم� امللكي االمري �شلمان بن حمد ومنذ
بداأ اأزمة وتداعيات جائحة ك�رونا يتابع
وب�شكل م�شتمر على جميع اال�شعدة ال�شحية
واالقت�شادية واالمنية ،وذلك للحفاظ على
�شحة و�شالمة امل�اطنني واملقيمني واحلفاظ
على اأرزاق امل�اطنني وعدم ت�شررهم ،الفتا
اإىل ان �شم� ويل العهد يعمل بكل جهد لتطبيق
ت�جيهات �شاحب اجلاللة امللك املفدى.
واأ�شار الك�هجي اإىل اأن هذه القرارات
�شتحفظ اأرزاق امل�اطنني البحرينني يف القطاع
اخلا�س كما �شت�شهم بقية القرارات يف تقليل
اال�شرار الناجتة عن جائحة ك�رونا ،م�ؤكدًا
ثقة �شعب البحرين بقيادة �شاحب ال�شم� امللكي
ويل العهد لفريق البحرين.
كما اأ�شاد رئي�س اللجنة املالية واالقت�شادية
مبجل�س الن�اب النائب اأحمد ال�شل�م
بالت�جيهات ال�شديدة ل�شاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
لت�حيد اجله�د ال�طنية مل�اجهة تداعيات

اأحمد ال�سلوم

االنت�شار العاملي لفريو�س ك�رونا والتي مت
االعالن عن احلزم املالية واالإقت�شادية بقيمة
 4.3مليار دينار منذ مار�س املا�شي ل�شمان
ا�شتدامة ال��شع االقت�شادي ،والتي جاءت
ب�شكل مت�ازن للمحافظة على دمي�مة القطاعات
االقت�شادية وعدم ت�شررها جراء ما متر به
البحرين ودول العامل من تداعيات اجلائحة.
وقال اإن قرارات جمل�س ال�زراء ي�م اأم�س
جاءت داعمة لالجتماعات مع احلك�مة امل�قرة،
وان اال�شتجابة لها هي حمل تقدير واعتزاز
للدور احلك�مي البارز وامل�شاعي للتخفيف على
امل�اطنني يف ظل اجلائحة.
واأكد اأن الدعم احلك�مي املقدم طيلة االأ�شهر
املا�شية ،والذي بذلت احلك�مة امل�قرة جه�دا
كبرية يف املحافظة على اال�شتقرار االقت�شادي
ودعم كافة الفئات املت�شررة ،جاء لي�شهم يف
التخفيف على امل�اطنني وا�شتمراريتهم يف
اأعمالهم دون ت�شررهم من اي تبعات.
وذكر اأنه مت االتفاق خالل االجتماعات
بني اللجنة املالية ووزارة املالية برفع الدعم
تدريجيا ،وذلك لعدم الت�شبب باأي اإثار على
االقت�شاد وامل�شاهمة يف املحافظة على اال�شتقرار
االقت�شادي.
بدوره ،اأ�شاد النائب ممدوح ال�شالح رئي�س
جلنة اخلدمات بالت�جيهات احلكيمة ل�شاحب
ال�شم� امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة
ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول
لرئي�س جمل�س ال�زراء امل�قر ،لتكفل احلك�مة
امل�قرة بدفع  %50من رواتب البحرينيني يف
القطاعات اخلا�س االأكرث ت�شررا ملدة ثالثة
اأ�شهر بدءا من اأكت�بر.
وقال ممدوح ال�شالح اإن هذه اجله�د
احلثيثة هي نابعة من االهتمام البالغ والكبري
من لدن عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�شى اآل خليفة ،حلفظ اال�شتقرار
االقت�شادي للم�اطنني البحرينيني وال�شتمرار
عجلة االقت�شاد وحي�يته يف ظل االأ�شرار
الناجمة عن جائحة ك�رونا (ك�فيد،)19-
فهناك الكثري من القطاعات اخلا�شة حتتاج
لهذه امل�شاندة والدعم امل�شتمر ،خ�ش��شا
املن�شاآت ال�شياحية ودور احل�شانة و�ش�اق
االأجرة والبا�شات واحلافالت.
واأ�شاف رئي�س جلنة اخلدمات اأن هذه
الت�جيهات احلكيمة تعك�س مدى اهتمام القيادة

جمل�ص ال�شورى ُيدين التدخالت االإيرانية واال�شتهداف امل�شتمر لل�شعودية
اأدان جمل�س ال�ش�رى التدخالت
االإيرانية وحماوالت اال�شتهداف امل�شتمرة
لل�شقيقة الكربى اململكة العربية ال�شع�دية،
م�ؤكدا دعمه وم�شاندته مل�قف مملكة
البحرين الثابت بال�ق�ف �شفا واحدًا مع
اململكة العربية ال�شع�دية ال�شقيقة �شد اأي
اعتداء ينال من اأمنها وا�شتقرارها ،والذي
ه� تهديد يف ال�قت ذاته لالأمن وال�شلم
االإقليمي.

واأ�شاد جمل�س ال�ش�رى باالإجناز االأمني
الذي حققته اململكة العربية ال�شع�دية
ال�شقيقة من خالل متكن رئا�شة اأمن الدولة
من االإطاحة بخلية اإرهابية تلقى عنا�شرها
تدريبات ع�شكرية وميدانية داخل م�اقع
للحر�س الث�ري يف اإيران ت�شمنت طرق
واأ�شاليب �شناعة املتفجرات ،و�شبط كمية
كبرية من االأ�شلحة واملتفجرات خمباأة يف
منزل �شكني ومزرعة.

كما واأ�شاد املجل�س مب�شت�ى الكفاءة
واليقظة التي متتلكها اأجهزة االأمن باململكة
العربية ال�شع�دية ،فاإنه ي�ؤكد على اأن
ال�شل�ك العدائي الذي تنتهجه اإيران يتطلب
وقفة جادة على كافة امل�شت�يات وال�شعد،
خا�شة يف ظل اال�شتهداف ال�ا�شح ل�شالمة
االأبرياء ،مبا يتنافى مع مبادئ ح�شن
اجل�ار التي ن�س عليها ميثاق االأمم املتحدة،
واأكدت عليها ال�شرعية الدولية.

التحديات م�شتمرة ب�شبب تدخالت اإيران ..النائب العامر:

اخللية االإرهابية يف ال�شعودية تعك�ص مدى ا�شتهداف اململكتني
قال النائب اأحمد العامر اإن اأمن اململكة العربية
ال�شع�دية من اأمن مملكة البحرين ،وذلك على خلفية
اإعالن رئا�شة االأمن بال�شع�دية االإطاحة بخلية اإرهابية
تلقت عنا�شرها تدريبات ع�شكرية وميدانية داخل م�اقع
للحر�س الث�ري يف اإيران ،و�شبط وكر فيه كميات من
االأ�شلحة واملتفجرات.
واأ�شار اإىل اأن التحديات االأمنية م�شتمرة ب�شبب
التدخالت االإيرانية يف اخلليج ،وتعد ال�شع�دية
والبحرين االأكرث ت�شر ًرا من جتنيد االإرهابيني وتدريبهم
ومت�يلهم باأم�ال اإيرانية ،من خالل عنا�شر داخلية
وخارجية تخطط بعد اأن يتم تدريبها ع�شكريًا يف م�اقع
احلر�س الث�ري ،الإقامة عمليات اإرهابية للتفجري اأو
ا�شتهداف ال�شخ�شيات املهمة واالآمنني ،والتي �شتك�ن

لها ع�اقب كبرية على اأمن اخلليج الذي يجب اأن يعمل
مع املجتمع الدويل لكبح جماح التحركات االإيرانية بدعم
االإرهاب واالإرهابيني الذين ي�شتغل�ن املنازل واملزارع
و�شط االأحياء ال�شكنية وحت�يلها الأوكار لتخزين كميات
من االأ�شلحة واملتفجرات ،الف ًتا اإىل اأن اجلماعات االإرهابية
تركز اأعمالها يف الدول العربية واالإ�شالمية وخلنّفت
اأعمالها االإرهابية خ�شائر ب�شرية واقت�شادية تتطلب
وحدة الكلمة العربية التي تت�شبب الي�م يف زعزعة اأمن
وا�شتقرار الدول.
واأ�شار العامر اإىل اأن التعاون االأمني اخلليجي،
خا�شة بني اململتكتني ،اأ�شهم كثريًا يف درء املخاطر
وحفظ االأرواح واملمتلكات العامة واخلا�شة واملكت�شبات
ال�طنية من كيد الكائدين يف اأمن وا�شتقرار اململكتني.

اأحمد العامر

فاطمة القطري

الر�شيدة واحلك�مة امل�قرة بحياة امل�اطنني يف
ظل اأي ظرف ال�شتيعاب اأي اأ�شرار واحت�ائها
والقدرة على معاجلتها ،وهذا ميثل التعاون
امل�شارك بني ال�شلطة الت�شريعة والتنفيذية.
من جهته ،اأ�شاد النائب غازي اآل رحمة
بالقرارات ال�شادرة عن احلك�مة الي�م تنفيذا
لت�جيهات ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،والتي
ت�شمنت ا�شتمرار حزمة الدعم االقت�شادي
واملايل لل�شركات والفئات االأكرث ت�شر ًرا ب�شبب
جائحة (ك�فيد.)19-
واأكد اآل رحمة اأن حزمة الدعم اجلديدة
واملزمع اأن ت�شتمر حتى نهاية العام اجلاري
من �شاأنها دعم امل�ؤ�ش�شات املت�شررة من االأزمة
والتخفيف من التداعيات االقت�شادية الكبرية
التي اأفرزتها اجلائحة العاملية ،االأمر الذي من
�شاأنه التقليل من االآثار ال�شلبية الناجمة عنها
وت�شريع عملية التعايف وزيادة فر�س النم�
االقت�شادي مع االفتتاح التدريجي لالأن�شطة
االقت�شادية.
و�شدنّد اآل رحمة على اأن قرار احلك�مة
يعك�س الروؤية احلكيمة واملنهج االقت�شادي
املت�ازن واملدرو�س الذي ي�شري عليه فريق
البحرين بقيادة �شاحب ال�شم� امللكي االأمري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س ال�زراء،
الفتا اإىل ان الدعم الذي قدمته احلك�مة غري
م�شب�ق واأ�شهم ب�شكل كبري يف التخفيف من
االأعباء والتحديات التي واجهت القطاع اخلا�س
يف �ش�ء اجلائحة.
واأ�شار اآل رحمة اإىل اأن ما قدمته اململكة
وما زالت من دعم مايل كبري وا�شتثنائي يعترب
من�ذجا رائدا وي�شتحق االإ�شادة والثناء ،م�شددا
على ان ال�شلطة الت�شريعية تقف دائما اإىل جانب
ال�شلطة التنفيذية يف كل ما من �شاأنه دعم
امل�اطنني واالقت�شاد ال�طني.
واأكد النائب با�شم املالكي ان قرارات جمل�س
ال�زراء برئا�شة �شاحب ال�شم� امللكي االمري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد النائب
االول لرئي�س جمل�س ال�زراء ،بتمديد الدعم
املايل املبا�شر للقطاعات املت�شررة من جائحة
«ك�رونا» اأ�شهم ب�شكل كبري يف احلفاظ على
اأرزاق امل�اطنني والتقليل من التداعيات ال�شلبية
والتحديات التي ت�اجه القطاع اخلا�س ب�شبب

ممدوح ال�سالح

اجلائحة العاملية ،كما �شي�شهم يف �شرعة ع�دة
االقت�شاد البحرين ،م�شيدا بقيادة �شم� ويل
العهد النائب االول لرئي�س جمل�س ال�زراء
والنهج املميز الذي يق�م به �شم�ه منذ بداية
االزمة.
واأو�شح املالكي ان متديد الدعم احلك�مي
للقطاعات املت�شررة من جائحة ك�رونا ميثل
جت�شيدا لت�جيهات �شاحب اجلاللة امللك املفدى
يف عدم ت�شرر امل�اطنني ،خ�ش��شا ذوي الدخل
املحدود.
واأكد املالكي ان قيادة �شم� ويل العهد
لفريق البحرين يف م�اجهة تداعيات فريو�س
«ك�رونا» واملتابعة امل�شتمرة ل�شم�ه على
جميع االأ�شعدة متثل من�ذجا مميزا ،م�شريا
اىل ان اخلط�ات التي قامت بها مملكة البحرين
من دعم مايل للقطاع اخلا�س واملن�شاآت ميثل
من�ذجا مميزا ورائدا يف احلفاظ على اأعمال
امل�اطنني وم�شادر رزقهم ،القت اإ�شادة من كل
العامل.
و�شدد املالكي على اأن مملكة البحرين
�ش�شتجاوز االأزمة احلالية وبق�ة اأكرب ،وذلك
بف�شل الت�جيهات املبا�شرة من جاللة امللك
املفدى ودعم وقيادة �شم� ويل العهد لفريق
البحرين والذي يعمل جاهدا للحفاظ على
�شحة امل�اطنني واملقيمني ،وعدم ت�شرر اأعمال
واأرزاق امل�اطنني البحرينني.
بدورها ن�هت النائب فاطمة القطري
بالقرارات ال�شادرة عن احلك�مة امل�قرة ،بتمديد
حزمة الدعم للم�اطنني والقطاعات املت�شررة
من تداعيات انت�شار فريو�س ك�رونا ثالثة
اأ�شهر اإ�شافية ،والتي تاأتي تنفيذا للت�جيهات
امللكية ال�شامية حل�شرة �شاحب اجلاللة عاهل
البالد املفدى.
واأ�شادت النائب فاطمة القطري مب�شت�ى
تعامل الدولة احلكيم واملتميز مع هذه االأزمة
منذ بدايتها ،والتي جعلتها م��شع اإعجاب
واحرتام اجلميع ،والقت اأ�شداء اإيجابية
واإ�شادات على امل�شت�يني االإقليمي والدويل.
واأ�شارت اإىل ما حلزم الدعم التي اأطلقتها
احلك�مة امل�قرة من دور مهم يف حماية املجتمع
من تداعيات اجتماعية واقت�شادية كبرية ،وذلك
من خالل التنبه للفئات والقطاعات االأكرث
ت�شررا من هذه اجلائحة وت�جيه الدعم الالزم
لها ب�شكل مدرو�س وممنهج.

الداخلية :ر�شد  26األف خمالفة
عدم ارتداء الكمامة منذ �شدور القرار
اأكد الل�اء عبداهلل حممد الزايد نائب رئي�س االأمن العام على اأهمية م�ا�شلة التزام امل�اطنني
واملقيمني بالقرارات ال�شادرة ب�شاأن احلد من انت�شار فريو�س ك�رونا ،من�ها بدور كل فرد
يف التحلي بامل�ش�ؤولية املجتمعية جتاه وطنه واأهله واأفراد املجتمع ،وذلك عرب االلتزام بكل
االإجراءات االحرتازية للت�شدي لفريو�س ك�رونا ،وتقليل االختالط للم�شاهمة بفاعلية يف
الت�شدي للفريو�س وخف�س معدالت انت�شاره ،مع �شرورة االلتزام بلب�س الكمامات خارج
املنزل ،ومراعاة تطبيق مبداأ التباعد االجتماعي.
و�شدد نائب رئي�س االأمن العام على ا�شتمرار جه�د االإدارات واملديريات االأمنية يف
امل�شاهمة للحد من انت�شار فريو�س ك�رونا ،حيث قامت �شرطة املديريات يف حمافظات اململكة
واإدارات وزارة الداخلية منذ �شدور قرارات اللجنة التن�شيقية اخلا�شة مب�اجهة جائحة
ك�رونا واحلد من انت�شاره بر�شد  26234خمالفة عدم لب�س كمامة ال�جه يف االأماكن العامة
واملحالت التجارية ،واتخاذ  5985اإجراء للحفاظ على التباعد االجتماعي ،باالإ�شافة للقيام
بـ  3041حملة ت�ع�ية.
واأو�شح باأن مديرية �شرطة املحافظة ال�شمالية قامت باتخاذ اإجراءاتها القان�نية ملخالفة
غري امللتزمني بقرارات اللجنة التن�شيقية اخلا�شة بالتباعد االجتماعي وارتداء كمامة ال�جه
�شخ�شا لعدم ارتداء كمامة ال�جه ،واتخاذ  1557اإجرا ًء للمحافظة
حيث مت خمالفة 6137
ً
على التباعد االجتماعي ،هذا اإىل جانب القيام بــ 631حملة ت�ع�ية.
واأ�شاف اأن مديرية �شرطة حمافظة العا�شمة قامت بتنفيذ  800حملة ت�ع�ية للم�اطنني
واملقيمني للتقيد بتنفيذ القرارات ال�شادرة ح�ل التباعد االجتماعي وارتداء الكمامة ،حيث قامت
بتحرير  4489خمالفة عدم ارتداء كمامة ال�جه ،واتخذت  379اإجرا ًء للمحافظة على التباعد
االجتماعي.
من جانبها ،قامت مديرية �شرطة حمافظة املحرق بتنفيذ العديد من االإجراءات ال�قائية
واالحرتازية ،حيث مت اتخاذ  1302اإجراء للحفاظ على التباعد االجتماعي ،وحترير 6698
خمالفة عدم ارتداء كمامة ال�جه ،كما قامت �شرطة املديرية بـ 1209حمالت ت�ع�ية ميدانية
يف خمتلف مناطق املحافظة .وبدورها قامت مديرية �شرطة املحافظة اجلن�بية بت�عية
امل�اطنني واملقيمني عرب تنفيذ  401حملة ،ور�شدت �شرطة املديرية  3619خمالفة عدم ارتداء
الكمامة ،واتخذت  2380اإجراء للحفاظ على التباعد االجتماعي ،فيما قامت اإدارة العمليات
برئا�شة االأمن العام بن�شر دوريات النجدة يف خمتلف مناطق اململكة للقيام بدورها و�شمان
�شرعة اال�شتجابة عند تلقي اأي بالغ.
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احلاجة اإىل التعاون

بداأنا ن�صمع على ل�صان قادة ومنظمات دولية ،وامل�ؤ�ص�صات اخلا�صة
والعامة ودول؛ احلاجة اإىل التعاون للق�صاء على فريو�س ك�رونا
امل�صتجد (ك�فيد ،)19-و�صرورة تكاتف اجله�د للتقليل من اآثاره املدمرة
ال�صحية والقت�صادية واملالية واملجتمعية تارة ،وبالإجراءات واحلماية
والحتياطات ال�صرورية ،وبالإ�صراع يف اإيجاد اللقاح املنا�صب والفعال،
واإمكانية ت�زيعه على اجلميع ،تارة اأخرى؛ لأن احتكاره يعني بقاء احلال
على ما ه� عليه.
منظمة ال�صحة العاملية حتتاج اإىل مليارات الدولرات والدول وعلى
راأ�صها اململكة العربية ال�صع�دية ال�صقيقة وباأمر �صام من خادم احلرمني
ال�صريفني امللك �صلمان بن عبد العزيز اآل �صع�د عاهل اململكة العربية
ال�صع�دية حفظه اهلل ورعاه تربعت ماليًا ،وكما جاء على ل�صان املدير
العام ملنظمة ال�صحة العاملية (اأدهان�م غيرب ي�ص��س) قد بلغت 500
ملي�ن دولر مل�صاندة اجله�د الدولية للت�صدي لفريو�س ك�رونا.
فاململكة العربية ال�صع�دية ال�صقيقة تراأ�س جمم�عة الع�صرين لعام
2020م ،وهذا لي�س بغريب على ال�صقيقة اململكة العربية ال�صع�دية
وقيادتها الر�صيدة.
التعاون الدويل �صحيح مهم وال�صع�ر بامل�ص�ؤولية اجلماعية افتقدناه
منذ اأن بداأ التفكري وال�صروع يف الأعمال الإرهابية واحلروب و�صفك الدماء
والعتداء على حرمة الأوطان ،والد�صائ�س وامل�ؤامرات التي لها اأول لي�س
لها اآخر.
رمبا كان اآخر ما كان يفكر فيه العامل ه� التعاون يف املجال ال�صحي،
وخا�صة جمال الأدوية واللقاحات ،وال�صباق املحم�م لالحتكار لل�صركات
الكربى التي كانت ترت�صد لأي حماولت للت�صنيع خا�صة من الدول
الفقرية اأو النامية.
يف مطلع الت�صعينات كنت مع عدد من الأخ�ة العرب والأفارقة
ودول اأوروبا ال�صرقية يف زيارة عمل وتدريب للملكية الفكرية وبراءة
الخرتاع يف ال�ليات املتحدة الأمريكية وقمنا بزيارات ميدانية لكل
امل�ؤ�ص�صات وال�صركات والهيئات احلك�مية التي تهتم بهذه امل�ا�صيع،
وعلى راأ�صها حق�ق امل�ؤلف ،وحق الأداء العلني وبراءة الخرتاع ،وكان
القلق الذي ي�صاور �صركات الدواء الكربى ه� التعدي على براءة الخرتاع
واحلق�ق يف جمال الدواء و�صرب�ا لنا اأمثلة يف دول متعددة بع�صها
متقدم ،وبع�صها نام وبع�صها فقري ،واعتربوا كل تلك املحاولت تعدي
على حق�قهم يف اخرتاع الدواء واأنهم من خالل «القر�صنة» يخ�صرون
الآلف ورمبا املاليني من الدولرات ..وباعتبار اأغلبية امل�صاركني من الدول
النامية فقد كان النقا�س معهم ملاذا ل يتم ت�فري الدواء باأ�صعار منا�صبة
تراعي ظروف الدول واقت�صادها النامي ،اإ�صافة اإىل احلاجة الإن�صانية
مل�اطني هذه الدول ومراعاة لظروفهم ،اأو على الأقل تدريبهم لال�صتفادة
مبا جت�د به بيئتهم من اأع�صاب تدخل يف الدواء ولي�س بال�صرورة م�صابه
اأو ن�صخة طبق الأ�صل من الدواء الذي تنتجه ال�صركات الكربى ولكنه
فعال وي�ؤدي نف�س الغر�س.
وهذا ما نلم�صه الآن يف ال�صيدليات حينما تطلب دواء من �صركة يق�ل
لك ال�صيدلين« :ل ي�جد نف�س الدواء ولكن ي�جد البديل من �صركات

بالقلم الر�سا�ش
oalmajed2000@gmail.com

عثمان املاجد

نحن فيما نتعرّ�ش له من جائحة عاملية يلقى العبء على
منظمة ال�سحة العاملية الإيجاد الدور الفعال للتعاون الدويل
اأخرى ومفع�له نف�س املفع�ل» .فبالن�صبة للمري�س املفع�ل ه� املهم وه�
الغاية واملطلب ولي�س ا�صم ال�صركة امل�صنعة.
اإذن نحن فيما نتعر�س له من جائحة عاملية يلقي العبء على منظمة
ال�صحة العاملية باعتبارها متثل جميع الدول ال�صناعية الكربى والدول
النامية والفقرية لإيجاد و�صائل للتعاون فعالة ،وبداأنا ن�صمع ونقراأ
ب�صرورة اإ�صالح منظمة ال�صحة العاملية ،والإ�صالح قطعً ا �ص�ف لن يتم
اإل بتعاون الدول الأع�صاء جميعً ا يف التغلب على هذه اجلائحة واحلد
منها وم�اجهة اأية اأمرا�صي معدية م�صتقبالً ،وهذا الأمر يتطلب النظر يف
الأو�صاع ال�صحية يف العامل ،فقد ك�صفت هذه اجلائحة اأن هناك ق�ص� ًرا يف
بع�س الدول مبختلف �صرائحها يف املرافق ال�صحية واخلدمات العالجية
و�صح امل�صت�صفيات وندرة العاملني يف املجال ال�صحي ،واحلمد هلل اأننا
يف بالدنا مملكة البحرين ننعم بف�صل ت�جه القيادة الر�صيدة واحلكيمة
بالهتمام باخلدمات ال�صحية وامل�صت�صفيات املتخ�ص�صة واملراكز ال�صحية
يف املدن والقرى ،وال�صتعداد املبكر مل�اجهة هذه اجلائحة ،وباأمر �صا ٍم
من ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى حفظه اهلل ورعاه ،وبدعم من �صاحب ال�صم� امللكي الأمري خليفة
بن �صلمان اآل خليفة رئي�س ال�زراء امل�قر حفظه اهلل ورعاه مت ت�صكيل
فريق البحرين برئا�صة �صاحب ال�صم� امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد الأمني نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
ال�زراء وع�ص�ية م�ص�ؤولني ب�زارة ال�صحة وم�ؤ�ص�صات ووزارات الدولة
وفتح املجال للمتط�عني الذين لب�ا نداء ال�طن ب�صرعة تدع� اإىل الفخر
والعتزاز.
املهمة كانت �صعبة لكنها مل تكن م�صتحيلة بف�صل حقيقة ال�صعار الذي
رفع منذ النطالقة الأوىل «جمتمع واعي» ولزلنا نراهن على ذلك ون�ؤكد
عليه فال�عي ه� الأ�صا�س لنجاح اأي ن�صاط ت�صطلع به الدولة واأخذ ذلك
باحل�صبان يف كل خط�ة نخط�ها.
العامل الي�م بحاجة اإىل التعاون مل�اجهة هذه اجلائحة ،ومن متابعتنا
ملا يبث يف و�صائل الإعالم املختلفة نرى اأن اأخبار هذه اجلائحة تت�صدر
عناوين الأخبار واجلرائد وو�صائل الت�ا�صل الجتماعي وب�دنا قطعً ا اأن
نرى ثمرة التعاون الدويل حا�ص ًرا وم�صتقبالً ،واأن تق�م منظمة ال�صحة
العاملية بدورها املاأم�ل كاإحدى منظمات الأمم املتحدة التي جتمعنا حتت
رايتها كدول اأع�صاء لنا ال�صيادة ولنا الكلمة وامل�قف الذي نتاأمل من خالل
هذه املنظمة والدول الأع�صاء فيها اأن يك�ن لديها ال�صت�صعار امل�صبق ملا
يحدث من ك�ارث وويالت �صحية وطرق احلماية والعالج ،فالتجربة
ال�اقعية احلالية تقرع اجلر�س ب�صرورة احلاجة اإىل التعاون الدويل يف
كل املجالت وعلى راأ�صها املجال ال�صحي والعالجي.
وعلى اخلري واملحبة نلتقي

م�ساعي ال�سياطني

بال �صك اإن ثمة م�ؤامرات خطرية تتعر�س لها بع�س البلدان العربية،
وينبغي على الدوام اأن نحر�س على التذكري بها والتنبيه لها لكي ل
يتمكن املتاآمرون من مترير اأهدافهم ذات امل�صعى ال�صيطاين يف قلب
وجه املنطقة راأ�صً ا على عقب وتغيري ه�يتها العربية .هذه امل�ؤامرات
حيكت خي�طها  -وما تزال  -يف اأقبية دوائر ال�صتخبارات يف كل من
اإيران احلاملة بتكري�س فار�صية مذهبية عن�ا ًنا للمنطقة وتركيا املتطلعة
لإعادة الأجماد الغابرة لإمرباط�رية عثمانية ُنذ ِّكر باأنها كانت عن�ا ًنا
لع�ص�ر انحطاط ح�صاري وفكري يف التاريخ العربي الإ�صالمي ما تزال
جراحها حية بيننا اإىل الآن .هاتان الدولتان كما ينبئنا التاريخ يف �صائر
تفا�صيله املبنية على منطق ال�صراعات والأطماع تنا�صبان دول املنطقة
العربية عدا ًء تاريخيًا مك�ص� ًفا مل ِ
يكف مرور قرون من الزمن عليه حتى
يتال�صى وي�صمحل وي�صبح جمرد حادث تاريخي ،اإذ ما لبث واأن اأف�صح
عن وجهه القبيح يف غ�ص�ن ف�صل ما ُ�صمي بـ«الربيع العربي» ،اأي منذ
عقد من الزمان .هذا العداء التاريخي �صاعف ب�صاعته اإرث من الكراهية
واحلقد ا�صتجمعهما نظاما احلكم يف طهران واأنقرة يف م�صرية تعاملهما
مع ال�صع�ب العربية الراف�صة لهما.
يرفد هاتني الدولتني نظام احلمدين اجلبان يف قطر مبال غزير
منزوع الغرية الق�مية ومبنتهى النكران للن�صب و�صلة الدم ووحدة
الثقافة والتاريخ واجلغرافيا .هاتان الدولتان ،مع املال القطري القذر،
تعمالن بت�ظيف مكثف لإعالم قناة «اجلزيرة» وغريها على ن�صر
مفاهيمهما الهدامة لب�صط �صيادتهما على البلدان العربية واإخ�صاعها
لنف�ذهما ،كما فعلت يف كل من �ص�ريا والعراق ولبنان وغزة ،وت�صند
تنفيذ هذه املهمة اإىل جمم�عات اإرهابية من منابت فكرية خمتارة ياأتي
يف مقدمتها تيارات الإ�صالم ال�صيا�صي ب�صقيه ال�صني وال�صيعي ،وهما
التياران اللذان يتخا�صمان باملطلق مع اإيقاع الع�صر احلداثي املتجه
�ص�ب بناء امل�ؤ�ص�صات املدنية و�صيانة احلريات وتعميق مفاهيم حق�ق
الإن�صان وامل�اطنة.
َ�صت هاتان الدولتان يف امل�صهد الجتماعي م�صطلحات «ث�رية»
د َّ
تلبي طم�حهما يف زعزعة ا�صتقرار الدول التي قدرت اأول�ية اإ�صقاطها
وتفككها ،غري اأن هذه ال�صعارات وامل�صطلحات اأكرب من اأن تك�ن جماعاتها
الإرهابية يف داخل هذه البلدان قادرة على تنفيذها ،هي م�صطلحات
و�صعارات خط�رتها من خط�رة ما يحاك من م�ؤامرات ود�صائ�س ،ومن
هذه ال�صعارات مثالً� :صعار اإ�صقاط النظام الذي رفعته املجم�عات
الإرهابية يف مملكة البحرين ذات دوار عار يف عام  ،2011اأو م�صطلح
تفكيك الدولة الذي يتداوله اإرهابي� اململكة العربية ال�صع�دية� ،صنة
و�صيعة ،يف الداخل واخلارج ،اأو احلديث عن تغيري النظام يف م�صر
بـ«ث�رة» حتلم بها ع�صابات الإخ�ان امل�صلمني يف حماولتها التي ل
تنتهي للع�دة بعقارب ال�صاعة اإىل ال�راء لالإ�صرار باملجتمع امل�صري.
كل هذه ال�صعارات وامل�صطلحات ل اأثر لها اإل خراب حتلم به دولتا

دَ ّ�ست الدولتان يف امل�سهد االجتماعي م�سطلحات
«ثورية» تلبي طموحهما يف زعزعة ا�ستقرار الدول
فر�س اإيران والعثماين اجلديد اأردوغان ،ف�صخر لهما نظام احلمدين يف
قطر ما ميلك من �صلطة ومال واإعالم ،وبذل لهما كل ما يف و�صعه مبا يف
ذلك الأر�س القطرية لتحقيق هذا احللم الكارثي.
يف ظني ،اأنه اإذا كان هناك من هدف وراء هذا الإفراط الإعالمي يف
ا�صتخدام مفردات ،الإ�صقاط والتفكيك والتغيري ،مبعناه الذي تروج له
هاتان الدولتان ويل�كها اإعالم قطري ك�صيح ل يرى ال�اقع اإل من خالل
ما متليه عليه كراهية نظام احلمدين ملحيطه العربي ،فه� تع�يد النا�س
على ترديد هذه املفردات حتى تبدو للقائل وال�صامع عادية و�صهلة
يف التداول ،واحلال اأنها لي�صت كذلك ،فامل�اطن يف هذه البلدان يعلم
علم اليقني مت�صمنات هذه املفردات وما حتمل يف طياتها من ر�صائل
حتر�س على اإمكانية التفكيك والإ�صقاط والتغيري وتغري ب�صه�لته،
وهذا خطاب ماأل�ف من دولتني معتديتني تكر�صان كل طاقاتهما للنيل
من ا�صتقالل مملكة البحرين واململكة العربية ال�صع�دية ودولة الإمارات
العربية املتحدة وم�صر و�صيادتها لعلمها باأن هذه الدول املُ�صتهدفة تقف
على اأر�صيات �صلبة اأكان ذلك من جهة بنياتها الد�صت�رية الثابتة ،اأم
من جهة وحدة �صع�بها وولئها لأنظمة احلكم القائمة ووعيها بخط�رة
م�صاريع الدمار املخطط لها اإيرانيًا وتركيا بتم�يل قطري �صخي وبطاب�ر
خام�س خابت كل م�صاعيه.
ويف اعتقادي اأن كل الأعمال والرتكابات اجلرمية التي ي�صلك
طريقها الإرهابي�ن املدع�م�ن من ماليل اإيران وعثمانيي تركيا �صد
حك�ماتهم واأنظمتهم ال�صيا�صية ما هي اإل �صيء من التخريب الذي
ل ي�ؤدي اإل اإىل تعطيل امل�صاريع التنم�ية التي ت�صب يف م�صلحة
ال�صع�ب .ونحن هنا ل ننبه ه�ؤلء املتطرفني اإىل �صر اأفعالهم ،اإذ ل�صنا
نطمع يف دعمهم لأنظمة احلكم القائمة والباقية �صاءوا ذلك اأم اأب�ا،
اأو كما نق�ل بالبحريني «غ�صلنا يدنا منكم» ،واإمنا نق�ل ذلك تنبيها
ل�صع�بنا ،ولأهايل ه�ؤلء املتطرفني ،الذين يدفع�ن ثمن مراهقاتهم
ال�صيا�صية ح�صرة عليهم ونقمة عليهم.
كما اأ�صلفنا ،فاإن كل ما يقال عن «الث�رة» يف عم�م معناها وما
تت�صمنه من تغيري واإ�صقاط وتفكيك اإن هي اإل اأحالم ع�صافري تراود
الدولتني واأذنابهما يف داخل هذه الدول ،و�صتك�ن دولنا دائما باملر�صاد
لكل املحاولت البائ�صة لتخريب اأوطاننا والنيل من اأمنها وا�صتقرارها،
ولن يحتفظ التاريخ اإل باأجمادنا ولن يدون اإل العار واخلزي للمتخاذلني
واملتاآمرين وهزائمهم ليك�ن�ا عربة لكل من زين له طمعه اأن يتجاوز
م�صالح الغري تغليبا مل�صاحله واإ�صباعا لغرائزه.

هـ ــام�ش
اأ�سامة مهران

التاريخ ال يُكتب مرتني
عندما يطل التاريخ باأعناقه واأ�صباحه ورم�زه بكربياء،
وحني ي�صقط حجر عرثة يف بحرية اآ�صنة من املهاترات
حتت اأقدام ال�صياء ،ل تنجلي اأمامنا اإل م�صاهد القيم ،اإل
حقائق وب�صمات ،و«اإل الذين اآمن�ا وعمل�ا ال�صاحلات».
ً
ط�يال ،ماذا اأكتب يا ترى هل عن
قبل اأن اأكتب فكرت
�صيا�صة تتقلب اأو اأ�صخا�س يت�ارون ،اأم عن حقائق جمردة؟
يف النهاية اهتديت اإىل اخليار الأخري ،بالتحديد عند
حمط ٍة مل يتم الت�قف على ر�صيفها من الكتاب واملفكرين
واأبناء اللحظة ،التاريخ ل يُكتب مرتني ،فما بالك اأن لدينا
ت�اريخ مل ُتكتب ا ً
أ�صال ،رزنامات مل يتم التطرق اإليها اإل
على طريقة مرور الكرام ،اأبجديات �ص�ف تذهب اأدراج
الرياح ل� مل ن�ؤرخ لها ،واإذا مل ن�صرب اأغ�ارها ،ول� مل
نحيط الخرين علمًا باأنها اأجنزت حتى ل� اأخفقت ،واأنها
ً
مفرو�صا بال�رود والرياحني.
جنحت ول� اأن طريقها مل يكن
اأخريًا اهتديت اإىل �صخ�صيات مل ي�ؤازرها التاأليف ،ومل
يتطرق اإليها اأحباء املهنة ،اإنه القت�صاد ،وهم امل�صرفي�ن،
اإنها لغة الأرقام ،وهم ال�صالعني املخ�صرمني ،هي مهنة
اخل�ص�نة بكامل م�صاعرها الفيا�صة ،وهم القاب�ص�ن على
النار لأنهم يت�صبث�ن بالعقيدة ،وين�صاع�ن لل�صريعة،
ويلتزم�ن ب�صحيح املرجتى.
الرئي�س التنفيذي ملجم�عة الربكة امل�صرفية ،رئي�س
جمل�س اإدارة جمعية م�صارف البحرين عدنان بن اأحمد
ي��صف� ،صخ�صية م�صرفية لعبت اأدوا ًرا يف املحيط ويف
الداخل امل�صطرب ،يف اخلارج ،ويف م�صاربه املمتدة ،مل
يكن مهنيًا بدرجة رئي�س م�صرف وح�صب لكنه مازال مفك ًرا
على نطاق مت�صع من الروؤى ،وحتى ظالل جتارب �صبقته،
واأخرى تاأبى اأن تك�ن يف الطريق.
لكن ملاذا عدنان بالتحديد؟ ملاذا مل نبداأ بغريه ،وعلى
اأي احلجج واملعايري ميكن اأن ن�صبط اإيقاع امل�صافة لتك�ن
على املدى امل�حد من اجلميع ،وعلى القرتاب ذاته من
الرم�ز ،بل وعلى التعاطي احلميمي ب�صحمه وحلمه مع من
�صبق�ه ،ومن عا�صروه ،ومن �صيتبع�ه؟
ال�صريفة الإ�صالمية يف نظري متر مبحنة مل ي�صبق لها
مثيل ،ك�رونا مل تكن �صببًا ،ول حتى احلرب التجارية بني
ال�صني واأمريكا ،املناف�صة غري املتكافئة مع «الكبار» مل تكن
بال�صرورة مربط فر�س ،ول حتى الفر�س املحدودة للعمل
يف دول تعاين اقت�صادياتها الأمرين من تقلبات اأ�صعار
ال�صرف ،ومن ا�صطراب القرارات القت�صادية ،بل ومن
ت�صققات النظام امل�صريف يف العديد من البلدان التي رفعت
رايات ال�صناعة لكنها بداأت يف التنازل عنها بكل �صه�لة.
نق�ل ذلك من منطلق عمليات بيع باجلملة مل�صارف
اإ�صالمية لت�صبح بنهاية املطاف يف عهدة م�صارف تقليدية.
«ال�طني» ي�صرتي «البحرين الإ�صالمي» ،و«البحرين
والك�يت» يف طريقه اإىل ال�صتح�اذ على «الإثمار» ،رمبا
يق�ل قائل وما الغ�صا�صة يف ذلك فهناك م�صرفيني جتاريني
اختفيا يف جلباب م�صرف اإ�صالمي ،وهما البحريني
ال�صع�دي الذي ت�ارى يف ظالل م�صرف ال�صالم ،ثم البنك
الأهلي املتحد الذي كان قد اقرتب من النزواء يف بيت
التم�يل الك�يتي ب�صفقة جتاوزت الثمانية مليارات دول ًرا
اأمريكي ،ولكن جائحة ك�رونا حالت دون اإمتام العملية
واإرجائها لأج ٍل غري م�صمى.
قد يق�ل البع�س اإنها حالة ا�صتح�اذ عادية ،اثنان
مقابل اثنني ،وقد يرى البع�س الآخر اأنه الن�صف الفارغ يف
الك�ب ،ه� الذي يهيئ لنا اأن اختفاء م�صرفيني اإ�صالميني
اأو ت�اريهم حتت اأجنحة م�صارف تقليدية قد ي�صع عالمات
ا�صتفهام بل وعالمات تعجب اأمام اخلط�ة ال�ا�صعة
من �صناع ال�صريفة الإ�صالمية ،لأنه ي�حي بتنازل غري
م�صب�ق عن اأ�ص�ل عقائدية ،وعن معامالت م�صرعنة ،بل
وعن ت�صرفات بعيدة كل البعد عن املبادئ التي جاءت بها
ال�صريفة الإ�صالمية.
الن�صف املمتلئ من الك�ب مثلما يراه عدنان بن اأحمد
ي��صف اأنه النجاح الباهر لل�صريفة الإ�صالمية ،ما دعا بل
ما �صجع م�صارف تقليدية كربى باأن ت�صتح�ذ على هذه
الكيانات اجلاذبة لالنتباه.
رغم ذلك مازال الن�صف الفارغ من الك�ب يطل على
الأو�صاط باأ�صئلة يف غاية القلق على جتربة ،ملاذا مل تكن
مكة اأدرى ب�صعابها؟ ملاذا يدير م�صارفنا الإ�صالمية اأ�صحاب
جتارب خارج منظ�مة الت�صبث بال�صريعة ال�صمحة؟ بني
ن�صفني داخل ك�ب ماء ،بني الن�صف الفارغ والن�صف
املمتلئ ،رحابة �صدر و�صعة يف التفكر ،يف التدبر ،يف
النزول اإىل رغبة ال�صالح العام ،واإىل الفكرة املحايدة
اخلال�صة ل�جه اهلل عز وجل.
اإن ال�صريفة الإ�صالمية تعاين من �ص�ء اإدارة رمبا،
ورمبا من �ص�ء اإمدادات مبعنى �ص�ء تغذية ،و�ص�ء
معامالت ،وغياب مفت�ل املالمح ملالمح اختفت من وجه مل
ت�صرق عليه �صم�س منذ �صن�ات ،لكن ملاذا عدنان؟ رمبا لأنه
ال�حيد ال�صامد بني اأع�صاء املنظ�مة امل�ؤ�ص�صية على قاعدة
براأ�صني بعد رياح التغيري ،ورمبا لأن «الربكة» ،و«في�صل»
بعد رحيل م�ؤ�ص�صيها ال�صيخ �صالح كامل و�صاحب ال�صم�
امللكي الأمري حممد الفي�صل اآل �صع�د يعانيان من رتابة
م�ؤ�صر املعامالت على ل�حة التداول يف الب�ر�صات
الإقليمية ،لكن الأكيد اأن هناك حل ،بل هناك ُخمل�صني من
املع�صلة ،بل وم�جهني للم�صرتي اجلديد ،هل �صيك�ن على
حق؟ اأم �صي�اجه العقبات ذاتها التي ا�صطدم بها �صيارفة
خم�صرمني ،ومفكرين متط�عني ،و�صناع قرار حاملني؟
ملاذا عدنان؟ لأنه ال�حيد املعا�صر لكلتا التجربتني،
لكلتا املرحلتني ،ولكلتا املفارقتني واهلل امل�صتعان.
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ا�صتكمال ال�صتعدادات ل�صتخدام نظام « »VARيف دوري اأبطال اآ�صيا� ..صلمان بن اإبراهيم:

ملتزمون بت�صخري التقنية احلديثة لإجناح امل�صابقات الآ�صيوية
اأكد ال�صيخ �صلمان بن اإبراهيم اآل
خليفة رئي�س الحتاد الآ�صيوي لكرة القدم
النائب الأول لرئي�س الحتاد الدويل لكرة
القدم اأن البدء بتطبيق تقنية حكم الفيديو
امل�صاعد ( )VARاعتبا ًرا من الدور ربع
النهائي للن�صخة احلالية من دوري اأبطال
اآ�صيا ميثل حمطة مهمة يف تاريخ امل�صابقة
ويج�صد التزام الحتاد القاري بت�صخري
و�صائل التقنية احلديثة لإجناح امل�صابقات
الكروية القارة الآ�صيوية.
وقال ال�صيخ �صلمان بن اإبراهيم اآل
خليفة« :مت اإجناز عمل كبري من اأجل
�صمان عودة ناجحة واآمنة لبطولة دوري
اأبطال اآ�صيا يف منطقة الغرب ،ومع تطبيق
نظام حكم الفيديو امل�صاعد اعتبارٍا من
الدور ربع النهائي ،فاإننا نوؤكد من جديد

ال�صيخ �صلمان بن ابراهيم

التزامنا بروؤية الحتاد يف تهيئة البيئة
املثالية لإخراج امل�صابقة باأبهى �صورة
ممكنة».
واأو�صح« :اأثبت الحتاد الآ�صيوي

لكرة القدم جناحه يف تطبيق نظام حكم
الفيديو امل�صاعد ،واأريد اأن اأ�صكر الحتاد
الدويل لكرة القدم واملجل�س الدويل لكرة
القدم ( ،)IFABو�صركاءنا التقنيني،
واللجنة املنظمة املحلية ،وبقية اأطراف
اللعبة ،الذين عملوا تنظيم املباريات وفق
اأف�صل املعايري».
واأ�صار اأنه يف اإطار التزام الحتاد
الآ�صيوي لكرة القدم بتوفري اأف�صل
الو�صائل لتطبيق نظام حكم الفيديو
امل�صاعد ،قام الحتاد القاري بتنظيم عدة
دورات وور�صات عمل ،كان من بينها
اأول دورة الكرتونية لتطبيق نظام حكم
الفيديو امل�صاعد يف الحتاد الآ�صيوي
لكرة القدم ،والتي اأقيمت ال�صهر املا�صي،
مب�صاركة  104من حكام النخبة من

 19احتادًا وطنيًا يف قارة اآ�صيا ،كما مت
تنظيم ور�صة عمل افرتا�صية لنظام تقنية
الفيديو ملن�صقي املعلومات يف نظام حكم
الفيديو امل�صاعد ،من اأجل �صمان اإملام
جميع من�صقي املعلومات باملتطلبات
الالزمة للعمل على هذا النظام.
و�صتكون م�صابقة دوري اأبطال اآ�صيا
ثالث م�صابقات الحتاد الآ�صيوي لكرة
القدم التي يتم خاللها تطبيق نظام تقنية
حكم الفيديو امل�صاعد ،وذلك وبعد البدء
بتطبيقها اعتبا ًرا من الدور ربع النهائي
لكاأ�س اآ�صيا  2019يف الإمارات ،وبطولة
اآ�صيا حتت  23عاما  2020يف تايالند،
والتي باتت اأول بطولة اآ�صيوية ت�صهد
بنجاح تطبيق هذا النظام يف مبارياتها
كافة.

للحد من انت�صار «فريو�س كورونا» وجعل املو�صم الريا�صي اآم ًنا و�صحيًا

«ال�صباب والريا�صة» تهيب ب�صرورة التقيد بالإجراءات الحرتازية
اأكدت وزارة �صوؤون ال�صباب والريا�صة على اأهمية تقيد جميع
منت�صبي القطاع ال�صبابي والريا�صي يف مملكة البحرين بالقرارات
والإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية ال�صادرة من قبل اجلهات
املخت�صة ،و�صرورة اللتزام مبا ت�صمنه الدليل الإر�صادي والحرتازي
لعودة الن�صاط الريا�صي الذي مت اإ�صداره من قبل الوزارة من
تعليمات واإر�صادات اأبرزها ،التقيد مبعايري التباعد الجتماعي
وتقليل املخالطة ،وذلك للحد من انت�صار فريو�س كورونا (كوفيد
 ،)19م�صرية اإىل �صرورة اللتزام بامل�صوؤولية املجتمعية امل�صرتكة
وعدم التهاون يف تطبيق جميع التعليمات والإجراءات الوقائية ال�صادرة مبا
يحفظ �صحة و�صالمة اجلميع.
واأ�صافت وزارة �صوؤون ال�صباب والريا�صة اأنه لوحظ يف الفرتة الأخرية

قيام بع�س الأندية الوطنية بالحتفال مع جماهريهم الريا�صية
باإجنازاتها دون مراعاة لالإجراءات الحرتازية ودون اللتزام
مبعايري التباعد الجتماعي ،وهو الأمر الذي ل يتوافق مع قرارات
الدليل الإر�صادي لعودة الن�صاط الريا�صي ،وتعليمات الفريق
الوطني الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا.
وتهيب وزارة �صوؤون ال�صباب والريا�صة بجميع منت�صبي
القطاع الريا�صي باأهمية اتباع الإر�صادات الحرتازية والوقائية
ال�صادرة يف هذا ال�صاأن مبا ي�صهم يف جعل املو�صم الريا�صي
اآم ًنا و�صحيًا ويحفظ �صحة و�صالمة اجلميع ،وذلك عرب التقيد بكل التعليمات
ال�صادرة من اجلهات املعنية ،داعية الوزارة منت�صبي القطاع الريا�صي اإىل التحلي
بامل�صوؤولية املجتمعية عرب احلث على تعزيز اللتزام بالإجراءات الحرتازية كافة.

نادي �صباقات اخليل يطلق الدورة الثانية من كاأ�س ال�صعودية اأغلى �صباق خيل �صرعه يف العامل

الأمري بندر بن خالد الفي�صل :كاأ�س ال�صعودية جنح على كل امل�صتويات ومبعايري دولية

دوري أبطال أوروبا
ميتييالند

22:00

سالفيا براغ

باوك سالونيكا

22:00

كراسنودار

الدوري اإلسباني
هويسكا

20:00

أتلتيكو مدريد

فياريال

20:00

أالفيس

إيبار

22:30

إلتشي

ريال مدريد

22:30

بلد الوليد

الدوري اإليطالي
أودينيزي

19:00

سبيزيا

بينفينتو

19:00

انتر ميالن

التسيو

21:45

أتالنتا

كأس رابطة المحترفين اإلنجليزية
19:30

نيوكاسل

بيرنلي

21:00

مانشستر سيتي

نيوبورت كونتي
إيفرتون

21:45

وست هام

برايتون

21:45

مانشستر يونايتد

كأس السوبر األلماني
بايرن ميونيخ

21:30

دورتموند

دوري أبطال
النصر

16:40

األهلي

برسيبوليس

20:45

باختاكور

كأس مصر
األهلي

21:00

الترسانة

ك�صف نادي �صباقات اخليل ال�صعودي ،اأم�س الثالثاء،
النقاب عن تفا�صيل الن�صخة الثانية لـ«كاأ�س ال�صعودية»
 ،2021وذلك خالل موؤمتر �صحايف عقده �صاحب ال�صمو
امللكي الأمري بندر بن خالد الفي�صل رئي�س جمل�س اإدارة
نادي �صباقات اخليل بح�صور و�صائل الإعالم املرئية
واملقروءة مبقر النادي يف الريا�س.
واأعلن رئي�س جمل�س اإدارة نادي �صباقات اخليل
يف املوؤمتر ال�صحايف اأن ال�صباق �صيقام يومي  19و20
فرباير  2021مب�صاركة اأبرز الأ�صماء العاملية للمناف�صة
على جوائز ال�صباق الأغلى يف العامل مبيدان امللك
عبدالعزيز للفرو�صية يف اجلنادرية ،م�صريًا اأن اإجمايل
قيمة اجلوائز ت�صل اإىل ثالثني مليو ًنا وخم�صمائة األف
دولر ،بزيادة مقدارها  3.1مليون وثالثمائة األف دولر
عن الن�صخة الثانية.
وقال �صمو رئي�س املجل�س« :ل نبالغ عند احلديث عن
النجاح الذي حققه كاأ�س ال�صعودية  ،2020با�صتقطاب
اأف�صل اخليل واملدربني والفر�صان يف العامل خالل الدورة
الأوىل ل�صباق دويل جديد يقام لأول مرة».
وتابع حديثه خالل املوؤمتر ال�صحايف الذي مت عقده
عرب الفيديو يف تواقيت زمنية خمتلفة حول العامل:
«لقد �صهدنا م�صاركة  22جوادًا من الفئة الأوىل ،حققوا

خالل م�صاركاتهم  34انت�صا ًرا رائعً ا يف نف�س امل�صتوى،
ويعد ذلك اإجنا ًزا ممي ًزا لأكرث ال�صباقات عراقة يف
العامل» ،وذكر �صموه باأنه �صيقام هذا احلدث العاملي
يف  20فرباير  2021قبيل اأ�صبوع من تاريخ الن�صخة
ال�صابقة و�صتكون امل�صاركة جمانية ،واأما ال�صوط الأبرز
والرئي�س من �صمن  8اأ�صواط يوم ال�صبت هو �صوط
(كاأ�س ال�صعودية) و�صتحظى ثالث من الأ�صواط الرملية
على زيادة يف قيمة جوائزها».
ووا�صل �صموه حديثه�« :صي�صهد �صباق ديربي
ال�صعودية ،البالغة م�صافته  1600مرت ،زيادة يف
اجلائزة النقدية لت�صبح مليو ًنا وخم�صمائة األف دولر
بدلً من ثمامنائة األف دولر .وارتفعت قيمة �صباق
«عبيه» ال�صعودي للجواد العربي ،البالغة م�صافته
 2000مرت ،بينما ت�صاعفت قيمة جوائز �صباق نادي
�صباقات اخليل التكافوؤي للخيل املحلية «»Handicap
من ن�صف مليون دولر اإىل مليون دولر ،اأما يف يوم
حتدي الفر�صان الدوليني وهو يوم  19فرباير قبل يوم
من كاأ�س ال�صعودية وي�صارك فيه  14من اأف�صل اخليالة
يف العامل ،منهم  7فار�صات و 5فر�صان دوليني بالإ�صافة
اإىل فار�صني حمليني� ،صيتناف�صون على جوائز تبلغ
قيمتها مائة األف دولر.

فريق البحرين للتحمل  13يحقق
انت�صارات جديدة يف  3قارات خمتلفة
حقق مت�صابق فريق البحرين للتحمل  13انت�صارات
جديدة يف ثالث قارات خمتلفة خالل الأ�صبوع املا�صي،
حيث فاز مت�صابق الفريق خافيري غوميز بلقب بطولة
بيلباو للرتايثلون والذي اأقيم على امل�صافة املتو�صطة،
حمق ًقا زم ًنا وقدره ثالث �صاعات ،و 37دقيقة ،و25
ثانية.
وجاء انت�صار غوميز على الرغم من الظروف ال�صيئة
التي تخللت ال�صباق .وكان غوميز متاأخ ًرا بزمن وقدره
دقيقتني بعد خروجه من �صباق ال�صباحة ،حيث كان
باملركز الثاين ،ولكن اأدائه يف �صباقي ال�صباحة واجلري
�صاهم يف حتقيقه للمركز الأول.
وعلق بالقول بعد نهاية ال�صباق« :على الرغم من
اإنه كان يوما �صعبا ،اإل اأنني اأحب اأن اأت�صابق يف اإقليم
البا�صك ،ولذلك كان يومًا ممي ًزا بالن�صبة يل .على ال�صعيد
ال�صخ�صي� ،صعرت باأنني على ما يرام على الرغم اإن هذا
ال�صباق كان الأول على امل�صافة املتو�صطة هذا العام،
وهذا �صيء غريب بالن�صبة يل».
كما �صاركت يف �صباق متو�صط امل�صافة زميلته
يف الفريق هويل لوران�س ،والتي ت�صابقت يف بطولة
كازوميل للرجل احلديدي  ،70.3والتي حققت لقبها
بفارق ب�صيط عن املركز الثاين ،اإذ اأنهت ال�صباق يف اأربع
�صاعات ،و�صبع دقائق ،و 17ثانية ،بفارق ع�صر دقائق
عن املركز الثاين.

حممد العليوي

قناتنا الريا�صية بني مطرقة
الطموح و�صندان الأمكانيات!! ()2-1
ي�صعدين باأن اأقف اليوم يف املوقع املحايد واملن�صف
يف احلكم على اأداء قناة البحرين الريا�صية من قبل
متابعينها وال�صارع الريا�صي البحريني ،حيث تاأرجح
ذلك احلكم بني موؤيد ومعار�ض ومتحفظ ،وبني ما
ين�صده امل�صاهد الريا�صي من اإحداث عملية تطوير
�صاملة للقناة ،وكيفية اإر�صاءه يف ظل اإنفتاح العامل
الف�صائي اأمامة مبجرد �صغطة زر يف (الرميوت
كنرتول التلفزيوين)!!
وتعترب قناة البحرين الريا�صية هي القناة
الريا�صية الوحيدة يف مملكتنا احلبيبة البحرين،
ب�صبب عدم وجود قنوات ريا�صية خا�صة اأو عامة
يف جمال الريا�صة ،ولذلك جند �صهام االتهام تتجه
نحوها يف ظل عدم املعرفة بالظروف التي تعي�ض فيها
القناة واأمكانياتها املحدودة.
وقد يكون احلكم عليها ظاملًا نوعًا ما.
ومن خالل اخلربة التي اكت�صبتها �صخ�صيًا اأثناء
عملي مع قناة اأبوظبي الريا�صية خالل الثماين
�صنوات املا�صية.
وكذلك ملا مل�صته و�صاهدته من عمل جبار على مدار
ال�صاعة يف تلك القناة ،والتي تعترب من القنوات الرائدة
يف املنطقة من خالل عملها االحرتايف واملهني من قبل
طاقم رهيب من الكوادر االإدارية والفنية التي ي�صهد
لهم بالكفاءة والتميز على ال�صعيد االإعالمي وبالذات
االإعالم الريا�صي على م�صتوى الوطن العربي.
ولذلك وبعد اكت�صاب تلك اخلربة يف االإعالم
واخلربة الطويلة يف املجال الريا�صي ،خطر يف بايل
تقدمي بع�ض املقرتحات واحللول من اأجل حتقيق ما
ن�صبو اإليه جمي ًعا من تطور ومتيز واإبداع لقناتنا
(الوحيدة) الريا�صية ،من خالل قلمي الذي اأق�صمت
على ت�صخريه لكل ماهو نافع لوطني الغايل وجمتمعه
الواعي املخل�ض.
االإعالم ب�صكل عام وب�صتى اأنواعه (املقروء
وامل�صموع واملرئي) اأ�صبح �صناعة واحرتا ًفا ،وهو
و�صيلة مهمة يف ع�صرنا احلديث ال ميكن االأ�صتغناء
عنه باأي �صكل من االأ�صكال.
وتعترب قناتنا الريا�صية الوحيدة قناة جمتهدة
ت�صعى لتقدمي االأف�صل يف ظل االإمكانيات املحدودة
املتوفرة ،املالية منها واللوج�صتية والكوادر الفنية
الوطنية ال�صابة املوجودة يف القناة ،والذين يبذلون
ق�صارى جهدهم الإثبات وجودهم بني هذا الكم
الهائل من القنوات الريا�صية على امل�صتوى االأقليمي
والعاملي.
(وجزاهم اهلل خري ويعطيهم العافية)
وعندما نتكلم عن التطوير املن�صود لقناة البحرين
الريا�صية ،فاأننا حتما �صوف نتطرق اىل توفري
امليزانية ال�صخمة واالأمكانيات ال�صرورية الهائلة من
الكوادر الب�صرية اأ�صحاب اخلربة الطويلة وال�صباب
املبدع الواعد ،والطرفان يعتربان وجهني لعملة واحدة
ال ميكن االأ�صتغناء عنهما اإذا ن�صدنا عملية التطوير
لالأف�صل.
وكذلك يجب توفري البنية التحتية القوية وال�صلبة
التي من املمكن معها حتقيق النجاح املاأمول ،وتوفري
االإمكانيات الفنية املتطورة باملوا�صفات العاملية
احلديثة من �صيارات النقل اخلارجي ،واالأ�صتوديوهات
ال�صخمة ذات الديكورات املميزة للروؤية الب�صرية
اجلاذبة لعيون امل�صاهد ،والكامريات املتنوعة واملتطورة
يف عامل الت�صوير الرقمي االحرتايف ،واأجهزة املونتاج
واملك�صاج وغريها من االأمكانيات التي �صوف متكن
الطاقم االإداري والفني (االحرتايف طب ًعا) من تقدمي
الربامج املتنوعة املميزة التي حتما �صتكون اأداة اإغراء
جلذب امل�صاهدين واملتابعني وخلق قاعدة جماهريية
عري�صة.
خال�صة الهجمة املرتدة:

خافيري غوميز

وتقدمت لوران�س بال�صكر اإىل جزيرة كوزوميل
وبطولة الرجل احلديدي باملك�صيك على تنظيمهم ال�صباق
يف هذا الوقت ال�صعب.
ويف وقت �صابق هذا الأ�صبوع ،ا�صتطاعت مت�صابقة
فريق البحرين للتحمل  13اأ�صليغ جنتيل اأن تفوز
ب�صباق ترايثلون اأ�صرتاليا للتتابع والذي اأقيم على
ال�صاحل الذهبي.

مبا اأن احلركة ال�صبابية والريا�صية يف وطننا
الغايل يف الطريق لت�صهد نقلة نوعية كبرية ،ونقلها
من الهواية اإىل االإحرتاف من خالل امل�صروع الوطني
(ا�صتجابة) والذي و�صع روؤيته واأهدافه �صمو ال�صيخ
نا�صر بن حمد اآل خليفة وبتاأييد ودعم واإ�صراف من
ع�صيده �صمو ال�صيخ خالد بن حمد اآل خليفة.
فاإ ًذا البد واأن يواكب ذلك التطور املن�صود يف
الريا�صة اإعالم ريا�صي قوي ومتطور ب�صتى و�صائله
املختلفة حتى ن�صل اإىل حتقيق تلك الروؤية ال�صائبة
من قبل القيادة احلكيمة يف البالد والو�صول اإىل
االأهداف املرجوة.
جميعنا نثق يف قيادة �صعادة االأ�صتاذ علي بن
حممد الرميحي وزير �صوؤون االإعالم يف قيادته
لدفة االإعالم ب�صكله العام واالإعالم الريا�صي املرئي
وامل�صموع ملا ميلكه من فكر اإعالمي وا�صع وطموحات
كبرية تعانق عنان ال�صماء.
(وللحديث بقية يف العمود القادم)
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وزير المالية :ضمان
استقرار سوق العمل
وكافة القطاعات االقتصادية
ش��ارك وزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان بن
خليف��ة آل خليفة في االجتماع رفيع المس��توى حول تمويل
خطة التنمية المس��تدامة لعام  2030في عصر (كوفيد)19
وما بعده والذي دعت إليه األمم المتحدة بمشاركة عدد من
رؤساء الدول والحكومات.
وأعرب وزير المالية و االقتصاد الوطني خالل االجتماع الذي
عق��د أمس عن ُبعد عن تقدير البحرين لألمم المتحدة على
مبادراتها الهادفة إلى الحد من آثار وتداعيات جائحة فيروس
كورونا (كوفيد ،)19مش��يراً إلى أن هذه الجائحة والتحديات
االقتصادية المرتبطة بها تتطلب استمرار العمل والتعاون
المشترك بين كافة الدول من أجل التغلب على تبعات هذه
الجائح��ة وتحقيق االنتع��اش االقتص��ادي العالمي ،مؤكداً
على أهمية اس��تمرار مثل هذا التعاون والتنسيق المشترك
بين كافة الدول لتجاوز التحديات المشتركة بنجاح.
ون��وه باإلج��راءات االحترازي��ة والتدابي��ر االس��تباقية التي
اتخذته��ا الحكوم��ة للح��د من اآلث��ار االقتصادي��ة الناتجة
جراء انتش��ار في��روس كورونا (كوفيد ،)19م��ن خالل إطالق
حزم��ة مالي��ة واقتصادية تتأل��ف من أكثر م��ن  20مبادرة
بقيم��ة تف��وق  11ملي��ار دوالر أمريك��ي أي مايع��ادل ثلث
النات��ج المحلي اإلجمال��ي للمملكة تتمثل ف��ي دفع رواتب
الموظفي��ن البحرينيي��ن بنس��بة  %100من خ��الل صندوق
التعطل ،ووقف الرسوم على القطاعات المتأثرة من فيروس
كورونا (كوفيد )19بهدف حماية الوظائف وتوفير الس��يولة
الالزمة للقطاع الخاص وضمان استقرار سوق العمل وكافة
القطاعات االقتصادية.
وأكد بأن رؤي��ة البحرين االقتصادي��ة  2030كان لها الدور
األبرز في تنوي��ع االقتصاد ودعم االبتكار بم��ا يحقق النماء
واالزده��ار لكافة المواطنين ،الفت ًا إلى أهمية اتخاذ التدابير
المالي��ة الت��ي ستس��اهم ف��ي تخفي��ف اآلث��ار االقتصادية
للجائحة من خالل االس��تخدام األمثل للموارد المالية ،حيث
اعتمدت البحرين برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق
نقطة التوازن بحلول العام  2022وهي مس��تمرة في تنفيذ
مبادرات��ه م��ن أجل الوصول لله��دف المنش��ود ،منوه ًا بأن
جائحة كورونا (كوفيد )19جعلت االهتمام ينصب نحو أهمية
دور التكنولوجيا والرقمنة في تعزيز االستدامة االقتصادية،
وفرضت على الجميع التسريع في التحول الرقمي.

«تمكين» :تمديد دعم سائقي
األجرة والنقل المشترك
ومدربي السياقة  3أشهر
أعلن صندوق العمل «تمكين» ،عن تمديد الدعم الش��هري
بقيم��ة  150دين��اراً لس��ائقي األج��رة والنق��ل المش��ترك
والحافالت ومدربي الس��ياقة و %50من رواتب العامالت في
ري��اض األطفال من غير المؤم��ن عليهم اعتباراً من أكتوبر
المقبل.
يأتي ذلك ،ف��ي إطار التوجيهات الملكية الس��امية لحضرة
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل
البالد المفدى م��ن أجل توحيد الجه��ود الوطنية لمواجهة
انعكاس��ات فيروس كورونا (كوفيد )19وتوفير الدعم الالزم
ً
ومتابعة لقرارات
للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الجائحة،
الحكوم��ة الصادرة مؤخراً في جلس��تها المنعقدة برئاس��ة
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء.
وأش��اد الرئي��س التنفي��ذي لصن��دوق العم��ل «تمكي��ن»
د.إبراهيم جناحي ،بالتوجيهات الملكية الس��امية والجهود
التي تبذلها الحكومة الموقرة ،مؤكداً أهمية تضافر الجهود
الوطنية من أجل مواجهة تبعات جائحة كورونا (كوفيد،)19
ومواصل��ة الدعم للمتأثرين في القطاع الخاص ،وعلى وجه
الخصوص القطاعات األكثر تأثراً والعاملين فيها.
وأوضح أن استمرارية الدعم للفئات المتأثرة ،وال سيما من
غي��ر المؤمن عليهم في ظ��ل هذه الظ��روف الراهنة ،يأتي
ضم��ن مرحلة التمدي��د الثانية لهذه الفئات ،حيث س��يتم
صرف الدعم لمدة  3أشهر إضافية اعتباراً من أكتوبر بحسب
قائمة المس��تفيدين المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية
االجتماعية ،والتي تلقت الدعم خالل الفترة المنقضية.

المؤيد :إعفاء المنشآت
السياحية من الرسوم  3أشهر
يخفف تبعات «كورونا»
أك��د الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة البحري��ن للس��ياحة
والمعارض نادر المؤيد ،أن قرار إعفاء المنشآت والمرافق
السياحية من رس��وم الخدمات السياحية  3أشهر إضافية
اعتباراً من أكتوبر المقبل س��يخفف التبعات االقتصادية
على المنش��آت الس��ياحية نتيجة تأثرها بجائحة فيروس
كورونا (كوفيد�.)19
ونوه ب��أن التوجيهات الملكية الس��امية لحضرة صاحب
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد
المفدى بتوحي��د الجهود الوطنية لمواجهة انعكاس��ات
انتش��ار الفيروس ،وإطالق الحزم��ة المالية واالقتصادية
في س��ياقها لدعم القطاع��ات االقتصادية وعلى األخص
القطاعات األكثر تضرراً من تداعيات الفيروس أس��همت
في في توفير السيولة للمنشآت السياحية وتعزيز فرص
النمو االقتصادي واالستدامة المالية لتلك المنشآت.
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رئيس الوزراء ينعى أمير الكويت:
فقدنا قائدًا وأبًا حكيمًا وأميرًا لإلنسانية
نعى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليفة ،رئيس الوزراء صاحب الس��مو الش��يخ صباح
األحمد الجابر الصباح ،أمي��ر دولة الكويت الذي وافاه
األجل مس��اء أمس ،مؤكداً أن الفقي��د كان قائداً وأب ًا
حكيم ًا عطوف ًا وأميراً لإلنسانية.
وفيما يلي نص البيان:
بقل��ب يمل��ؤه اإليم��ان بقض��اء اهلل وق��دره ينع��ى
صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن س��لمان آل
خليفة ،رئيس ال��وزراء ،وفاة أخيه فقيد األمة العربية
واإلسالمية صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر
الصب��اح ،أمي��ر دول��ة الكوي��ت ،وأنه بوفات��ه فقدت
األمة العربية واإلس��المية جمعاء قائداً حكيم ًا أثرت
مس��يرته العط��رة بالخير والنماء والتق��دم في بلدنا
العزي��ز دول��ة الكويت ،كما رس��خت مس��يرة مجلس

التعاون لدول الخليج العربية ،وكانت خطواته رحمه
اهلل داعم ًا قوي ًا للحقوق العربية وس��نداً لجهود األمن
واالستقرار في المنطقة.
وإننا إذ نعبر عن صادق تعازينا ومواساتنا لعموم أسرة
آل صباح الكرام وللش��عب الكويتي الذي فقد بوفاته
قائداً وأب ًا حكيم ًا عطوف ًا وأميراً لإلنسانية ،نضرع إلى
المولى عز وجل أن يتغمد أخانا الراحل بواسع رحمته
وأن يجعل مثواه الجنة لقاء ما قدمه لوطنه ولش��عبه
ولألمتين العربية واإلسالمية ولإلنسانية جمعاء من
خدمات جليلة خالل مسيرته الحافلة والمباركة والتي
سوف يسطرها التاريخ بأحرف من نور.
داعي��ن اهلل ع��ز وج��ل أن يحف��ظ الكوي��ت وقيادتها
وش��عبها الش��قيق من كل ش��ر وأن يلهمهم جميع ًا
الصبر والسلوان.

سمو رئيس الوزراء

ناصر بن حمد :فقدنا أحد
أبرز فرسان العمل الخيري واإلنساني
نعى س��مو الشيخ ناصر بن حمد
آل خليف��ة ممث��ل جالل��ة الملك
لألعم��ال اإلنس��انية وش��ؤون
الش��باب ،رحي��ل الش��يخ صب��اح
األحم��د الجابر الصباح أمير دولة
الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى
جوار ربه.
وأك��د س��مو الش��يخ ناص��ر أن
األمتي��ن العربي��ة واإلس��المية
والعال��م فق��دوا قائ��داً عظيم�� ًا
للعمل الخيري واإلنساني.
وق��ال س��موه« :فقدن��ا صاحب
الس��مو الش��يخ صب��اح األحم��د
الجابر الصباح أمير دولة الكويت
الش��قيقة الذي انتق��ل إلى جوار
رب��ه ،بعد عم��ر حاف��ل بالعطاء

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة

واإلنج��ازات ف��ي خدم��ة ش��عبه
وأمت��ه العربي��ة واإلس��المية
ونصرة قضاياها ،وخس��ر العمل

الخي��ري واإلنس��اني أح��د أب��رز
فرس��انه وقادت��ه ،الرج��ل الذي
ك�� ّرس حياته في خدمة ش��عبه
وأمته ودينه وخدمة اإلنس��انية،
وس��تظل أعمال��ه اإلنس��انية
ومنجزات��ه الخيري��ة راس��خة في
الوج��دان ،وس��تبقى نموذج�� ًا
يحت��ذى ف��ي القي��ادة والب��ذل
والعطاء».
وأضاف سمو الشيخ ناصر« :وإننا
نس��تذكر بالعرف��ان والتقدي��ر
بصمات الفقيد الكبير البارزة في
نهضة دولة الكوي��ت وتطورها
ف��ي كاف��ة الميادي��ن ،ودوره
الرائد والب��ارز في العمل الخيري
واإلنس��اني حت��ى اس��تحق لقب

«قائ��د العم��ل اإلنس��اني» من
األم��م المتحدة ،لم��ا قدمه من
عم��ل إنس��اني كبير ف��ي جميع
المجاالت».
وتابع س��موه« :إننا إذ نس��تذكر
مآث��ر الفقي��د الكبي��ر والمصاب
الجس��يم الذي آلمنا ،لنعرب عن
خالص تعازينا وصادق مواساتنا
ألسرة آل الصباح الكرام وحكومة
وش��عب الكويت ،داعين المولى
ّ
وج��ل أن يتغم��د الفقي��د
ع�� ّز
بواس��ع رحمته ويس��كنه فس��يح
جنات��ه ويلهم أس��رة آل الصباح
والش��عب الكويت��ي الش��قيق
الصبر والسلوان .إنا هلل وإنا إليه
راجعون».

تنفيذًا لتوجيه ولي العهد« ..رقابة األدوية»:
تعزيز الحوكمة والمساءلة أولوية
أكدت لجنة متابعة تنفيذ توصيات الرقابة على األدوية ،خالل اجتماعها
األول أم��س عن ُبعد ،برئاس��ة وزي��ر المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ
س��لمان بن خليفة آل خليف��ة ،أن ضمان توفير األدوي��ة وتنظيم ورقابة
عملي��ة صرفه��ا ف��ي الصيدلي��ات الحكومي��ة والخاصة وتفعي��ل أدوات
الحوكمة والمس��اءلة تعد م��ن أولويات الحكومة بما يس��هم في حفظ
صحة وسالمة كافة أفراد المجتمع.
يأت��ي ذلك ،بن��ا ًء على التقرير ال��ذي تم إعداده بأمر من صاحب الس��مو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء لمراجعة القوانين
واألنظم��ة واإلجراءات لتش��ديد الرقابة على عمليات ص��رف األدوية في
الصيدليات الحكومية والخاصة ،وتنفيذاً لتوجيه صاحب الس��مو الملكي
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء خالل ترؤسه جلسة مجلس الوزراء المنعقدة
اإلثني��ن بتش��كيل لجنة تتول��ى متابعة تنفي��ذ التوصيات فني�� ًا وإداري ًا
وتش��ريعي ًا والتأك��د من اتخاذ اإلج��راءات الفورية المتعلق��ة بالحوكمة
والمس��اءلة وكافة اش��تراطات التخزين والتوزيع والبيع ومراجعة األدوية
وخاصة المخدرة ومراجعة القوانين واألنظمة ذات العالقة.
وش��ارك ف��ي االجتم��اع ،وزير ش��ؤون مجلس��ي الش��ورى والن��واب غانم
البوعينين ،ووزير ش��ؤون الكهرب��اء والماء وائل المب��ارك ،وممثلين عن
مكتب النائ��ب األول لرئيس مجل��س ال��وزراء ووزارة الداخلية والمجلس

األعلى للصحة والخدمات الطبية الملكية.
وأك��دت اللجنة أن صحة وس��المة كاف��ة المواطني��ن والمقيمين أولوية
قص��وى ل��دى الحكوم��ة ،وأن الجهود متواصل��ة من قبل كاف��ة الجهات
المعنية من أجل تحقيق الخطط واألهداف واالس��تراتيجيات الموضوعة
في القطاع الصحي الذي يحظى بالتطوير المستمر.
ونوه��ت اللجنة بأنها س��تقوم بمتابعة تنفي��ذ التوصيات فني�� ًا وإداري ًا
وتش��ريعي ًا ،كما س��يتم التأكد من اتخ��اذ اإلجراءات الفوري��ة المتعلقة
بالمساءلة ،والحوكمة ،وكافة اشتراطات التخزين والتوزيع والبيع.

 26234مخالفة عدم ارتداء «كمام» منذ تطبيق القرار
أكد نائب رئيس األمن العام اللواء عبداهلل الزايد ،أن شرطة المديريات
ف��ي محافظ��ات المملك��ة وإدارات وزارة الداخلية قام��ت ومنذ صدور
قرارات اللجنة التنسيقية الخاصة بمواجهة جائحة كورونا (كوفيد)19
والحد من انتشاره برصد  26234مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في
األماكن العامة والمحالت التجاري��ة واتخاذ  5985إجراء للحفاظ على
التباعد االجتماعي ،باإلضافة للقيام ب� 3041حملة توعوية.
وش��دد على أهمية مواصلة التزام المواطني��ن والمقيمين بالقرارات
الصادرة بش��أن الحد من انتش��ار الفيروس ،منوه ًا ب��دور كل فرد في
التحلي بالمس��ؤولية المجتمعية تجاه وطن��ه وأهله وأفراد المجتمع،
عب��ر االلت��زام بكافة اإلج��راءات االحترازية للتصدي لفي��روس كورونا
(كوفي��د ،)19وتقلي��ل االخت��الط للمس��اهمة بفاعلية ف��ي التصدي
للفي��روس وخف��ض مع��دالت انتش��اره ،مع ض��رورة االلت��زام بلبس
الكمامات خارج المنزل ،ومراعاة تطبيق مبدأ التباعد االجتماعي.
وش��دد نائب رئيس األمن على اس��تمرار جه��ود اإلدارات والمديريات
األمنية في المساهمة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد.)19
وأوضح أن مديرية شرطة المحافظة الشمالية قامت باتخاذ إجراءاتها
القانونية لمخالفة غير الملتزمين بقرارات اللجنة التنس��يقية الخاصة
بالتباع��د االجتماع��ي وارتداء كمامة الوجه ،حيث ت��م مخالفة 6137
شخص ًا لعدم ارتداء كمامة الوجه ،واتخاذ  1557إجرا ًء للمحافظة على
التباعد االجتماعي ،إلى جانب القيام ب� 631حملة توعوية.
وأضاف أن مديرية شرطة محافظة العاصمة قامت بتنفيذ  800حملة
توعوي��ة للمواطنين والمقيمين للتقيد بتنفيذ القرارات الصادرة حول
التباع��د االجتماعي وارتداء الكمام ،حيث قامت بتحرير  4489مخالفة
ع��دم ارتداء كمامة الوجه ،واتخذت  379إجراء للمحافظة على التباعد
االجتماعي .وقامت مديرية ش��رطة محافظة المح��رق بتنفيذ العديد
م��ن اإلج��راءات الوقائي��ة واالحترازية ،حيث ت��م اتخ��اذ  1302إجراء

للحف��اظ على التباعد االجتماعي ،وتحري��ر  6698مخالفة عدم ارتداء
كمامة الوجه ،كما قامت ش��رطة المديرية ب��� 1209حمالت توعوية
ميدانية في مختلف مناطق المحافظة.
فيم��ا قامت مديرية ش��رطة المحافظة الجنوبي��ة بتوعية المواطنين
والمقيمين عب��ر تنفيذ  401حملة ،ورصدت ش��رطة المديرية 3619
مخالفة عدم ارتداء الكمامة ،واتخذت  2380إجراء للحفاظ على التباعد
االجتماعي .وقامت إدارة العمليات برئاس��ة األمن العام بنشر دوريات
النجدة في مختلف المناطق للقيام بدورها وضمان س��رعة االستجابة
عند تلقي أي بالغ ،ضم��ن جهودها في دعم الجهود المبذولة لتعزيز
اإلج��راءات والتدابي��ر الوقائية من فيروس كورون��ا ،كما حررت 5194
مخالفة ع��دم ارتداء كمامة الوجه في األماك��ن العامة واتخذت 367
إجرا ًء لتحقيق التباعد االجتماعي في مختلف محافظات المملكة.
ومن خالل دورها في تأمين المرافق الحيوية وتسهيل إجراءات السفر
وضبط حركة دخول وخروج المسافرين للمملكة ،قامت شرطة اإلدارة
العامة ألمن المنافذ باتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار
االلت��زام بلبس كمامة الوجه ف��ي األماكن العامة ،حيث تم ضبط 97
مخالفة.
م��ن جانبه��ا قام��ت اإلدارة العامة للدف��اع المدني بتنفي��ذ 82610
عملي��ات تطهي��ر مختلف��ة للمباني والمنش��آت الحكومية والش��وارع
والطرق��ات وغيره��ا ،فيم��ا تم عق��د  364دورة تدريبية ح��ول الطرق
الصحيح��ة لتنفيذ عمليات التطهير االحترازي في المباني والمنش��آت
الحكومية وأماكن العمل شارك فيها  2180شخص ًا من مختلف الجهات
الحكومي��ة والمؤسس��ات والش��ركات الخاص��ة .في حين ق��ام 5846
متطوع ًا بتنفيذ  1230عملية تطهير في عدد من الشوارع والميادين
العامة والمحالت التجارية واألس��واق ،كما تم تدريب  858شخص ًا من
الكوادر والمتطوعين لتعقيم المساجد حيث تم تنفيذ  107عمليات.
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رئيس الوزراء :أهمية العمل الدولي
لمواجهة األخطار التي تجتاح الحياة اإلنسانية
أطلق صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليف��ة رئي��س ال��وزراء مب��ادرة تهدف إلى إنش��اء
مجموع��ة عمل م��ن الدول األعضاء ،لمس��اندة جهود
األمين العام لألمم المتح��دة والمدير العام لمنظمة
الصح��ة العالمي��ة ف��ي مواجه��ة تداعي��ات جائح��ة
(كوفيد )19وتأثيرها على أهداف التنمية المستدامة،
وتسمية هذه المجموعة «أصدقاء األمين العام لألمم
المتحدة لتحس��ين س��بل مواجهة التأثيرات السلبية
لجائح��ة في��روس كورونا على مس��ار تحقي��ق أهداف
التنمية المستدامة».
والق��ت دع��وة س��موه ترحيب�� ًا وتأييداً واس��عين من
المنظمات والشخصيات الدولية المشاركة في منتدى
«رؤى البحرين ..رؤى مشتركة لمستقبل عالمي ناجح»
الذي عقد أمس تحت رعاية كريمة من صاحب السمو
الملك��ي رئيس ال��وزراء ،مش��يدين بمبادرات س��موه
وجهوده في دعم العمل الجماعي المش��ترك من أجل
تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كم��ا دعا صاحب الس��مو الملك��ي رئيس ال��وزراء إلى
وضع إس��تراتيجية عالمية تعزز من حق األمن الصحي
للش��عوب ،باعتباره جزءاً ال يتجزأ م��ن األمن العالمي
بمفهوم��ه الش��امل ،مؤك��داً س��موه أن أم��ن وأمان
البش��رية ال يمك��ن أن يتحقق��ا إال بتكات��ف الجمي��ع
وتعاونه��م وإيمانهم بالقيم اإلنس��انية المش��تركة
التي تجمع بعضهم ببعض.
وش��دد س��موه على أن مواجهة األخط��ار التي تجتاح
العالم وتش��كل خطراً على الحياة اإلنسانية وإنجازات
الحضارة ،تس��تدعي تأكي��د أهمية العم��ل الجماعي
الدولي وتنحية الخالفات وبناء الثقة.
ج��اء ذلك ،خالل كلمة لصاحب الس��مو الملكي األمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ،في المنتدى
ألقاه��ا نياب��ة ع��ن س��موه ،وزي��ر الخارجي��ة الدكتور
عبداللطي��ف الزيان��ي ،خ��الل افتتاح أعم��ال المنتدى
الذي أقيم تحت شعار «أهداف التنمية المستدامة في
مرحلة ما بعد جائح��ة كوفيد »19عبر تقنية االتصال
المرئي عن بعد ،بتنظيم من ديوان س��موه بالتعاون
مع منظم��ة الصح��ة العالمي��ة ،وذل��ك بالتزامن مع
الجزء رفيع المس��توى من اجتماعات الجمعية العامة
لألم��م المتح��دة ،وكذلك احتف��ال الجمعي��ة العامة
لألمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين
إلنشائها.
ونوه صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء في كلمته
إل��ى أهمية تعزيز أس��س التعاون الدولي المس��تدام
ف��ي مرحلة ما بعد كورونا ،بما يضمن توجيه الموارد
والطاقات نحو وجهتها الصحيحة المتمثلة في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة  ،2030مع ضرورة مراجعة
ه��ذه األه��داف وترتي��ب األولويات ،بما يتناس��ب مع
متطلبات ه��ذه المرحلة االس��تثنائية ،وبما يعزز من
مناعة دول العالم ف��ي مواجهة مختلف التحديات في
المستقبل.
وأكد س��موه أن ضمان صحة المجتمعات والش��عوب
وس��المتها ،تمثل أولوية متقدمة في العصر الراهن،
وتتطلب تعزيز االستثمار في القطاعات الصحية ،وهو
أمر تقوم األم��م المتحدة ومنظم��ة الصحة العالمية
بجهد ملموس في تحقيق��ه ،عبر تحركاتها وخططها
اإلستراتيجية لمرحلة ما بعد كورونا.
وأشار سموه إلى أن البحرين بقيادة جاللة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حرصت في
ظ��ل الظ��روف االس��تثنائية الراهنة الت��ي تتمثل في
انتش��ار جائحة فيروس كورونا المستجد ،على تقديم
كل الدع��م واإلس��ناد للمواطن والمقي��م ،بما يضمن
س��المة المجتمع وصحة أف��راده جميع�� ًا ،وبما يكفل
األم��ان الصحي واالقتص��ادي واالجتماعي لهم ،وذلك
من خالل الجهود التي قادها الفريق الوطني للتصدي
لفيروس كورونا بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير
س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العه��د نائب القائد
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجلس ال��وزراء ،والتي
أسهمت في نجاح البحرين في التعامل مع الجائحة بكل
كفاءة واحترافية ،من خالل تقديمها كافة التسهيالت
الصحية واالجتماعية واالقتصادية لمواطني المملكة
والمقيمين فيها على حد سواء.
وأش��اد س��موه بعطاءات الكوادر الطبية والتمريضية
البحريني��ة ودورهم الوطني المش��هود ف��ي التصدي
للجائحة ،وما قاموا به من جهد إنس��اني نبيل ال يزال
يتواص��ل في خدم��ة المجتمع ويس��تحق كل الش��كر
والتقدير.
ونب��ه س��موه إل��ى أن ه��ذه الجائحة وضع��ت العالم
أم��ام خطر صحي عالم��ي ،وأحدثت دوام��ة من القلق
المجتمعي واالضطراب ف��ي كل مناحي الحياة ،معرب ًا
س��موه ع��ن تطلعه إل��ى أن تك��ون تحدي��ات األزمة
الراهنة فرصة من أجل تعزيز آليات التنسيق والتكامل
بين الدول والش��عوب ،وبناء عالم أفض��ل ،يقوم على
مب��ادئ الضمير الحي والواعي والقي��م النبيلة والعمل
المش��ترك ،من أج��ل عال��م تجمعه الوح��دة واألخوة
اإلنس��انية التي تدعو إلى األخذ بي��د الضعيف حتى ال
نترك أحداً وراءنا.
وأك��د س��موه أن جائح��ة «كورون��ا» وتداعياته��ا
االقتصادي��ة واالجتماعية والسياس��ية أوج��دت واقع ًا
جدي��داً ،ووضع��ت ش��عوب العال��م وحكومات��ه أمام
تحدي��ات واس��عة التأثي��ر ،تمثلت في تعط��ل أوجه
الحياة العام��ة ،ووقف مختلف األنش��طة االقتصادية،
ما كان له األثر البال��غ في انكماش االقتصاد ،وتراجع

اإلعالن عن مجموعة «أصدقاء األمين العام
لألمم المتحدة لمواجهة تأثيرات كورونا»
مع��دالت النمو ،وزي��ادة اإلنف��اق الحكوم��ي وارتفاع
معدالت الدين العالمي بشكل غير مسبوق.
ونوه صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء في كلمته
بدور منظمة الصحة العالمية ومديرها العام الدكتور
تي��دروس أدهان��وم غيبريس��وس في قي��ادة الجهود
الدولية لمواجهة هذه الحالة الطارئة ،ومساندة جهود
الدول ،ومن بينها مملكة البحرين في وضع سياس��ات
وبرام��ج التش��خيص والع��الج والتدابي��ر االحترازي��ة
والوقائية وغيرها ،مش��يداً سموه كذلك بما أبداه من
دعم وترحيب بالتع��اون في تنظيم هذا المنتدى ،في
إطار التنس��يق والتعاون القائم بين البحرين ومنظمة
الصحة العالمية ،م��ن أجل معالجة التحديات الناتجة
عن الجائحة.
واعتبر سموه أن تنظيم المنتدى في هذا التوقيت من
شأنه أن يشكل إس��هام ًا ملموس ًا في مساندة الجهود
الدولي��ة للقضاء على هذا الوب��اء ،حتى تعود األوضاع
إلى طبيعتها ،ويمضي العالم قدم ًا في جهود التنمية
المس��تدامة ،معبراً عن أطيب التحية والتقدير لكافة
المشاركين في المنتدى ،متمني ًا لهم التوفيق والنجاح
ف��ي جهودهم الرامية إل��ى دعم التنمي��ة ،وبناء عالم
متقدم يس��وده االس��تقرار والطمأنين��ة .وتعمه قيم
الخير ونبذ الكراهية ونش��ر ثقافة التعايش والس��الم
العالمي.
كما أعرب س��موه ع��ن خالص التهنئ��ة لألمين العام
لمنظمة األمم المتحدة ،ولكافة الشركاء والمسؤولين
والعاملي��ن ف��ي وكاالت األم��م المتح��دة وبرامجها،
بمناس��بة االحتف��ال بالذكرى ال� 75إلنش��اء المنظمة
الدولية .مش��يداً س��موه ب��دور المنظم��ة الفاعل في
تحفيز العمل الدولي لبلوغ الغايات التنموية ،من أجل
مستقبل أفضل وحياة سعيدة لنا ولألجيال القادمة.
وكانت فعاليات منتدى «رؤى البحرين ..رؤى مشتركة
لمس��تقبل عالم��ي ناجح» ق��د انطلقت صب��اح أمس
بحضور وزير ش��ؤون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم
المط��وع ،ووزي��رة الصحة فائقة بنت س��عيد الصالح،
ووكيل وزارة ش��ؤون مجلس الوزراء سمو الشيخ عيسى
بن علي بن خليفة آل خليفة ،والشيخ حسام بن عيسى
آل خليف��ة ،ووكي��ل وزارة الخارجية رئيس مجلس أمناء
مرك��ز البحري��ن للدراس��ات اإلس��تراتيجية والدولي��ة
والطاق��ة الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحم��د آل خليفة
وس��فير س��لطنة عم��ان ل��دى البحرين عميد الس��لك
الدبلوماس��ي عبداهلل بن راش��د المديل��وي ،والممثل
المقي��م لبرنامج األم��م المتحدة اإلنمائي س��تيفانو
بيتيناتو.
كما شارك في فعاليات المنتدى عن ُبعد األمين العام
لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والدكتور تيدروس
أدهان��وم غبريس��وس المدير الع��ام لمنظمة الصحة
العالمية ،والمدير العام لمنظمة اليونس��كو الس��يدة
أودري أزوالي ،والدكت��ور ديني��س موكويج��ي الحائ��ز
على جائزة نوبل للس��الم لعام  ،2018وعبداهلل شهيد
وزير الخارجية بجمهوري��ة المالديف .و«آنا تيباجوكا»
عضو البرلمان ،والوكيل الس��ابق لألمين العام لألمم
المتحدة ،وبان كي مون ،األمين العام الس��ابق لألمم
المتح��دة ،والدكتور محم��ود محيي الدي��ن المبعوث
الخاص لألمم المتحدة ألجندة التمويل .2030
وأع��رب المدي��ر الع��ام لمنظم��ة الصح��ة العالمي��ة
الدكت��ور تيدروس أدهان��وم غيبريس��وس في كلمته
خالل المنت��دى عن ش��كره وتقديره لصاحب الس��مو
الملك��ي رئيس الوزراء على جهود س��موه في مواجهة
جائحة (كوفيد ،)19ولمملك��ة البحرين على تنظيمها
واستضافتها المنتدى وش��راكتها مع منظمة الصحة
العالمية خالل السنوات الماضية.
وأكد تأيي��ده للمقترح الذي تقدم به صاحب الس��مو
إلط��الق مجموع��ة «أصدق��اء األمي��ن الع��ام لألم��م
المتحدة لتحس��ين س��بل مواجهة التأثيرات السلبية
لجائح��ة في��روس كورونا على مس��ار تحقي��ق أهداف
التنمي��ة المس��تدامة» ،مضيف�� ًا أن منظم��ة الصحة
العالمية س��تدعم هذا المقترح ،الذي يأتي في الوقت
المناس��ب في ظ��ل تداعيات جائح��ة (كوفيد )19على
الحاضر والمستقبل.

وأش��ار إلى أن الجائحة باإلضافة إلى المعاناة والوفاة
التي تس��ببت فيها ،فإنه��ا أدت إلى حدوث اضطرابات
ش��ديدة ف��ي الخدمات األساس��ية وأب��رزت التفاوتات
والف��روق داخ��ل البلدان وفيم��ا بينها ،مح��ذراً من أن
المكاس��ب التي حققتها البش��رية في مج��ال التنمية
معرض��ة للخط��ر ،إذ إن آثار الجائحة ل��م تقتصر على
الصح��ة فق��ط ،وإنما أدت إل��ى فقدان ُس��بل العيش
وأصب��ح االقتص��اد العالمي في حالة رك��ود وتفاقمت
االنقسامات الجيوسياسية.
وقال :إن التغطية الصحية الش��املة تحتل في الوقت
الحال��ي األولوية القصوى لمنظم��ة الصحة العالمية،
وإن المنظمة تعمل من أجل عالم يستطيع فيه جميع
الناس الوصول إلى الخدم��ات الصحية التي يحتاجون
إليه��ا دون مواجهة صعوبات مالية ،مش��يداً بتجربة
مملكة البحري��ن كنموذج متميز ف��ي توفير الخدمات
الصحية وإتاحتها للجميع.
وأض��اف« :لي��س هناك ش��ك ف��ي أن الجائح��ة تمثل
خطرة لجهودن��ا الجماعي��ة لتحقيق أهداف
انتكاس��ة ِ
التنمية المس��تدامة ،لكن ال يمكننا الس��ماح لها بأن
تصبح ذريعة لفشلنا في الوفاء بالتزاماتنا».
وأك��د أن الدول حتى تتعافى من تداعيات (كوفيد)19
تحتاج إل��ى التركيز عل��ى ثالثة أمور ،ه��ي :مزيد من
االس��تثمار والقيادة لتعزي��ز النظ��ام الصحي واألمن
الصح��ي ،تعزيز االس��تثمارات الوطنية وف��ي الرعاية
الصحي��ة األولية وخدمات الصحة العامة ،وأخيراً إعادة
البناء بش��كل يس��هم في حماية البيئة والحفاظ على
الموارد الطبيعية والمياه ،مع االتجاه نحو االستثمارات
الذكية في المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة
وأنظمة الغذاء الصحي والمدن الصالحة للعيش.
م��ن ناحيت��ه ،توج��ه األمين الع��ام لألم��م المتحدة
أنطونيو غوتيريس في كلمته ،بالتحية إلى القائمين
عل��ى تنظي��م المنت��دى والمش��اركين في��ه ،مش��يداً
بجهوده��م المكثف��ة في مواجه��ة الجائحة والمضي
قدم ًا على طريق تحقيق أهداف التنمية المس��تدامة،
مؤك��داً أن األم��م المتحدة تواصل ب��ذل جهودها من
أجل تدش��ين حزمة إنقاذ ضخمة لصالح شعوب ودول
العالم األكثر تأثراً واحتياج ًا.
وشدد غوتيريس على ضرورة وقف إطالق النار عالمي ًا،
للتركيز على العدو المش��ترك؛ وهو في��روس كورونا،
ومواجه��ة الف��وارق وأوج��ه الضع��ف الت��ي أظهرتها
الجائح��ة ،مؤك��داً أن التعافي س��يكون فرصة إلعادة
وضع تصور للمس��تقبل ،مشيراً إلى أن هذا المستقبل
مرهون بتحقيق الس��الم والتنمية المستدامة وتعزيز
حقوق اإلنسان ،وهي أمور ال يمكن النجاح في تحقيقها
سوى بتكاتف الجميع .وأوضح أن جائحة فيروس كورونا
شكلت انتكاسة للجهود المشتركة في تحقيق التقدم
والنم��اء ،حيث تتصاعد معدالت الفق��ر ألول مرة منذ
 30عام ًا في عالم خس��ر ما يع��ادل  500مليون فرصة
عمل ،الفت ًا إلى معاناة النس��اء من تفش��ي الفيروس
على قدم المساواة مع الرجال.
وتحدث الدكتور ديني��س موكويجي الحائز على جائزة
نوبل للس��الم لعام  ،2018في كلمت��ه عن التحديات
الت��ي تواجه العال��م ،جراء جائحة كورون��ا وتأثيراتها
على مجمل األوضاع في العالم .ووجه الش��كر لصاحب
السمو الملكي رئيس الوزراء على دعوته للمشاركة في
المنتدى ،لمناقش��ة الموضوع المهم حول «مستقبل
أهداف التنمية المس��تدامة في مرحلة ما بعد جائحة
كورونا مش��يراً إلى التحديات التي يواجهها العالم في
ظل جائحة (كوفي��د )19ورأى أن العالم لن يكون كما
كان في الس��ابق بع��د الجائحة ،مؤك��داً ثقته بقدرة
دول العالم على مواجهة هذا الوباء من خالل التعاون
والتكاتف مع ًا.
من جانب��ه ،قدم وكي��ل وزارة الخارجية رئيس مجلس
أمناء مركز البحرين للدراس��ات اإلستراتيجية والدولية
والطاق��ة الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحم��د آل خليفة
عرض�� ًا تناول عالق��ة البحرين واألم��م المتحدة وإطار
الش��راكة اإلس��تراتيجية بين الحكومة ووكاالت األمم
المتح��دة وهيئاته��ا ،وجه��ود مملك��ة البحري��ن في
مواجه��ة تداعي��ات جائح��ة كورون��ا ،مؤك��داً أهمية

المنت��دى في تس��ليط الضوء على القضاي��ا العالمية
الملحة التي تؤرق مستقبل البشرية ،معرب ًا عن شكره
وتقديره لجهود صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء
في دعم الجهود الدولية في مجال التنمية المستدامة.
وأكدت المدير العام لمنظمة اليونس��كو أودري أزوالي
في كلمتها بالمنت��دى ،أهمية التعددي��ة وفاعليتها
في تحقيق نتائج ملموس��ة ،وقال��ت« :نحتاج إلى دول
أعض��اء ملتزمة ،مثل مملكة البحري��ن ،المملكة التي
أظهرت التزامها بالتعددية بش��كل عام ولليونس��كو
على وجه الخصوص ،فهذه هي أفضل طريقة ،على ما
أعتق��د ،لتكريم أرواح أولئك الذين قرروا قبل  75عام ًا،
في سان فرانسيسكو ،وفي لندن ،وضع األساس لنظام
التعددية ،وهو نظام نحتاج اآلن لالستثمار فيه».
وأك��دت أن األزم��ة الحالي��ة تذك��ر البش��رية بم��دى
ترابطها ،وأن التصدي لعواقب الجائحة واالرتقاء إلى
مستوى تحديات اليوم والغد األخرى.
ورأت أن انعقاد المنتدى في هذا الوقت الفريد ذو داللة
رمزية ،أال وهي الذكرى الخامس��ة والس��بعين إلنش��اء
منظمة األمم المتحدة ،مش��يرة إلى أنه قبل خمس��ة
وس��بعين عام ًا ،حين عقدت األمم المتحدة مؤتمرها
في فرانسيس��كو كانت المنظمة تضم في عضويتها
 51دولة فقط مقارنة ب� 193دولة في الوقت الراهن،
وه��ذا ما يعكس ص��ورة العالم بتوترات��ه وتطلعاته
وتناقضات��ه وآماله ،وتلك هي قيم��ة التعددية ،التي
تمهد السبيل لمس��احة للحوار وبذل الجهود من أجل
التغلب على هذه التوترات من أجل تحقيق األفضل.
من جهته أش��اد وزير الخارجي��ة بجمهورية المالديف
عبداهلل ش��اهد ب��دور صاحب الس��مو الملك��ي رئيس
ال��وزراء والمدير العام لمنظمة الصح��ة العالمية في
انعقاد هذا المنت��دى المهم رغم وجود جائحة كورونا
والمخصص هذا العام لبحث مس��تقبل أهداف التنمية
المس��تدامة في مرحلة ما بعد (كوفيد )19مثني ًا على
الخط��ط والبرامج الت��ي نفذتها مملك��ة البحرين في
مواجهة في��روس كورونا ،مؤكداً أنها ش��كلت مصدر
إلهام للجميع.
م��ن جانبه��ا أش��ادت وكيل األمي��ن الع��ام والمديرة
التنفيذي��ة الس��ابقة لبرنام��ج األم��م المتح��دة
للمس��توطنات البش��رية «آن��ا تيباج��وكا» بمبادرات
صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء ،التي تهدف إلى
تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية المس��تدامة،
والت��ي كان لها أثرها البالغ في توجيه أنظار المجتمع
الدولي إلى كل ما يس��هم في تعزيز األمن واالستقرار
والسالم.
وأك��دت أن «منت��دى رؤى البحري��ن» يش��كل كل عام
حدث ًا مهم ًا يجمع المس��ؤولين والمختصين لمناقشة
مختلف القضايا التي ترمي إلى تعزيز منظومة العمل
الجماعي من أجل صالح اإلنسانية وتطورها.
وأك��دت وزي��رة الصح��ة فائق��ة الصال��ح أن البحرين
حرصت منذ بدء الجائحة ،على التعامل مع س��لبياتها
وتداعياته��ا على اله��دف الثالث من أه��داف التنمية
المستدامة من خالل توفير كافة ُسبل الدعم والموارد
الالزم��ة لضمان اس��تمرارية تقديم خدم��ات الرعاية
الصحية األساسية.
وش��ددت عل��ى أن هن��اك حاجة إل��ى أه��داف التنمية
المس��تدامة اآلن أكث��ر م��ن أي وق��ت مض��ى ،وأنه ال
ب��د من االس��تفادة من األزمة هذه من أج��ل التغيير،
وم��ن أجل تح ّول منهج��ي عميق للتركي��ز على أهمية
إستراتيجيات الصحة العامة والطوارئ الصحية ،وعلى
التحوالت طويلة المدى لتوجيه مرحلة التعافي.
بدوره ق��ال المبعوث الخاص لألم��م المتحدة ألجندة
التموي��ل  2030الدكت��ور محم��ود محي��ي الدين :إن
الجائحة تسببت في أزمة صحية واقتصادية وإنسانية
غير مسبوقة ،حيث فقد  500مليون شخص وظائفهم
حتى اآلن ،وتضاعف عدد األشخاص الذين يعانون من
الجوع الحاد مع  270مليون ش��خص إضافي يواجهون
الجوع الحاد هذا العام ،كما يواجه مئة مليون شخص
خط��ر دفعهم نحو الفقر ،وهو أول ارتفاع في معدالت
الفقر منذ عام .1998
وأشار إلى أن الجائحة كان لها تأثير عشوائي في جميع
أنحاء العالم ،من ناحية مستويات التجارة واالستثمار
والتموي��ل الخارج��ي ومص��ادر الدخ��ل القيم��ة مثل
التحوي��الت الخارجي��ة ،إال أنها أثرت بش��كل أكبر على
االقتص��ادات النامية واألش��خاص الضعفاء الذين هم
أقل قدرة على التعامل مع تأثيره ،منوه ًا إلى أن تأثير
انتش��ار الجائحة أس��هم في دفع نسبة الدين العالمي
إلى الناتج المحلي اإلجمالي إلى مستوى قياسي جديد،
حي��ث وصل إلى  %331من الناتج المحلي اإلجمالي في
الربع األول من العام وهو يتزايد بشكل ملحوظ.
ومن جهته ،أعرب األمين العام السابق لألمم المتحدة
ب��ان ك��ي مون ع��ن خالص تقدي��ره لصاحب الس��مو
الملكي رئيس الوزراء األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء ،والدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس
مدير منظمة الصحة العالمية ،مشيداً بتنظيم منتدى
رؤى البحرين في هذه الفترة غير المسبوقة على مدى
التاري��خ ،وبما تتمتع ب��ه مملكة البحري��ن من ريادة
في تبني المب��ادرات التي تدعم تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة لصالح شعوب العالم.
وأك��د أن جائحة في��روس كورونا ش��كلت العديد من
التحدي��ات للمجتم��ع العالمي ،وأدت إل��ى تغييرات ال
مثيل لها من حيث التأثير على أساليب الحياة والتفكير
وتفاعل البشر مع بعضهم البعض.

الســنة  | 15العــدد 5408

| األربعــاء  13صفــر 1442هـــ | Wed 30 Sep 2020

ل��م يتوق��ف الرئي��س األمريك��ي ترامب يوم�� ًا عن وص��ف هياكل
اإلس��الم السياس��ي بأنهم ضد مصالح أمريكا ،اليوم يقوم بترقية
نظرت��ه إل��ى جماع��ة الحوثيي��ن اليمني��ة م��ن تنظيم عس��كري
وسياس��ي دين��ي إل��ى منظم��ة إرهابية أجنبي��ة .ويظه��ر جلي ًا أن
واش��نطن كانت مترددة ف��ي ذلك ،فقد دعت لمحادثات مباش��رة
مع الحوثيين ،لكنه��م رفضوا ،واعتبروا اإلعالن األمريكي للحوار ئ
«نص��راً» لهم .وفي تقديرنا أن ق��رار األمريكان قيدته طوي ً
ال أمور
عدة منها:
* لن يمر اإلدراج بسالس��ة ،فترامب أفقد واش��نطن رفاهية انقياد
الكثير من الدول لقراراته ،بل أن اإلدراج سيحرج األوروبيين.
* إدراج الحوثيين كمنظمة إرهابية يعني تقديم القوات العسكرية
والبعث��ات الدبلوماس��ية األمريكية كأهداف مش��روعة للحوثيين
ليهاجموا رداً على كل هجوم تشنه قوات التحالف العربي ضدهم،
فحليف حليفك عدوك.
* س��بق أن ظهر تردد واشنطن إبان وصم الحرس الثوري اإليراني
باإلره��اب ،وكان هن��اك لغط ح��ول إدراج وكالة تابع��ة لحكومة
أجنبية كمنظمة إرهابية .أم��ا إدارج الحوثيين وهم حكومة ودولة
كاملة فقد يدفع ذلك حكومات أخرى لتحذو كواشنطن بتصنيفاتها
المتبادلة على الوكاالت األمريكية أو الخليجية مجتمعة او منفردة.

من القلب
د .ظافر محمد العجمي

لك��ن الدواف��ع لتصنيف الحوثيي��ن كمنظمة إرهابي��ة لها مبررات
منها:
* انطب��اق التوصيف األمريكي عليهم وهو أن تنخرط المنظمة في
أنش��طة إرهابية تهدد أمن مواطنيها أو األمن القومي األمريكي.
فالخلي��ج مرتبط باألمن القومي األمريك��ي منذ مبدأ كارتر 1980
ولم ينفك ،والمنشآت النفطية والقوات ترصع الخليج وهي مصلحة
أمريكية .بل أن الحوثيين أنفس��هم أعلنوا الموت ألمريكا بش��عار
يحمله صبيتهم في نقاط التفتيش.
* يعن��ي إدراج الحوثيين في قائمة اإلرهاب ،تجريم مش��رعن ألي
اتص��االت سياس��ية أو اقتصادي��ة معه��م وفرض عقوب��ات على
عناصرها وكل ش��خص أو منظمة أو ش��ركة أو دولة تقيم عالقات
معه��م مما يعني تجميد وتجفيف مصادر تمويلهم وقطع لس��ان
كياناتهم اإلعالمية ،بدل تركها كذراع وبوق إيراني.

* بالعجمي الفصيح:
تس��مية قادة الحوثيي��ن كإرهابيي��ن عالميين مصلح��ة أمريكية
تتعدى الرمزية فهو قطع ألح��د أذرع إيران ،وخطوة لعزلها ،لكنه
يتطلب حضوراً أمريكي ًا حتى ال يعوضوا نقصهم بس��لب ما تجلبه
منظمات اإلغاثة.

باختصار

أتمتة الحكومة!!!...
@f a a w a a z

Fawaz_al_abdulla@hotmail.com

الجميع يؤكد أن جائح��ة فيروس كورونا وعلى الرغم من ما خلفته
وس��ببته من خس��ائر وغيرها ،إال أنها تس��ببت في تغيير عدد من
المفاهيم الخاطئة وبالتال��ي كان للجائحة جوانب إيجابية عديدة،
ومنه��ا الخدمات اإللكترونية التي س��اهمت في إنج��از المعامالت
الحكومي��ة ب��كل س��هولة ويس��ر دون الحاجة للوقوف ف��ي طوابير
وخروج الموظفين إلنهاء أي إجراء حكومي.
من تلك اإليجابيات أيض ًا التي من الواجب استثمارها استئجار عدد
لمب��ان ومكاتب كانت ترهق ميزانية الوزارة نفس��ها
من الوزارات
ٍ
وتؤثر س��لب ًا على حجم المصروفات ،حي��ث حدت أتمتة المعامالت
من الحاجة للمباني والمكاتب وغيرها من المصروفات التي تسمى
اآلن هدراً مالي ًا يمكن االستغناء عنه.
األم��ر اآلخ��ر الواجب اتخاذه اس��تغال ًال له��ذه الجائحة ه��و تدريب
وتأهي��ل الموظفي��ن العاملين ف��ي المكاتب األمامي��ة للتعاطي
والتعامل مع المعامالت اإللكترونية ،وأيض ًا تطوير البرامج واألخذ
بمالحظ��ات المراجعين حول ج��ودة الخدم��ات اإللكترونية وطرق
تطويرها.
فالمعاملة اإللكترونية يجب أن ال يستغرق وقتها كالتي تستغرقه
المعامالت الورقية في الماضي ،والتس��هيل ف��ي اإلجراءات وطرق
رف��ع الملف��ات المطلوبة يجب أن تك��ون بصورة واضحة وس��هلة

فواز العبداهلل

للمراجعي��ن ،وتلك إجراءات بس��يطة ومهمة ف��ي الوقت ذاته قبل
أن نتغن��ى بالتحول اإللكتروني ونش��يد بالتطور بينما في المقابل
عقلي��ات بعض الموظفين بحاج��ة إلى تطوي��ر لتواكب مثل هذه
النقلة الهامة.
وفي س��ياق التطوير والتحدي��ث البد أن تكون هن��اك نظرة ثاقبة
لعودة الحياة إلى طبيعتها ،واالس��تعداد لذلك من اآلن واستغالل
فت��رة الركود في وض��ع الخطط وتنفيذها وكذل��ك تهيئة المواقع
وخاصة السياحية منها.
فعل��ى طي��ران الخلي��ج على س��بيل المث��ال أن تضع خط��ة العودة
والتسويق للسفر على أسطولها عبر أفكار جديدة بعيدة عن الخطط
السابقة ،وعلى الس��ياحة أن تراجع خريطة البحرين وتضع برنامج ًا
للسواح المحتملين ،وعلى القائمين على الرياضة التفكير في إقامة
أنشطة رياضية تساهم في الجذب السياحي بمشاركة الجمهور.
وعلى جميع تلك الجه��ات وغيرها العمل على كل تلك الخطط من
اآلن والترويج لها عبر الشبكة العنكبوتية التي تعتبر المر ّوج األول
إذا لم يكن األوحد في ظل هذه الجائحة.
لنخ��رج جميع ًا م��ن الجائحة بحلة جديدة واس��تغالل أمثل ،فجميع
النجاح��ات ال تتحق��ق إال باالس��تغالل اإليجاب��ي لما يح��دث حولنا
وبأتمتة إيجابية وصحيحة وواقعية.

باختصار

االقتصاد الدائري وأهداف التنمية المستدامة
د .سمية يوسف حسن
تزاي��دت في اآلونة األخي��رة الدعوات العالمية الت��ي تنادي بضرورة
ترش��يد االس��تهالك وتقليله إلى أدنى حد ممكن ،نظ��راً إلى ارتباط
االستهالك بشكل مباشر بتفاقم العديد من المشكالت البيئية ،التي
ربما يعد أبرزها مشكلة زيادة توليد المخلفات الناتجة عن االستهالك
واإلنتاج غير المس��تدامين ،واس��تنزاف الموارد ،ما يشكل عبئ ًا كبيراً
على البيئة وعلى الحكومات ،وخاصة في دول مجلس التعاون .وضعت
اتفاقي��ة باريس لتغير المناخ  17هدف ًا لتحقيق التنمية المس��تدامة
بحلول عام  2030تغطي مجموعة واس��عة من قضايا التنمية .ومن
الواضح ارتباط مش��كلة تزاي��د معدل إنتاج المخلف��ات بالعديد من
أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر أوغير مباشر ،أبرزها الهدف
الثاني عشر المرتبط باإلنتاج واالستهالك المستدامين المسؤولين.
ولك��ي نصل إل��ى تحقيق ه��ذا الهدف علين��ا أو ًال إعداد إس��تراتيجية
وطنية متكاملة وش��املة لقطاع اإلنتاج واالس��تهالك وإدارة الموارد
عال بين
والمخلفات الناتجة ،بحيث تعمل مع ًا بخط
متواز ،وبتنسيق ٍ
ٍ
جميع األطراف المعنية.
تتفاقم كمي��ة المخلفات الملقاة كنتيجة العتمادنا على ما يس��مى
باالقتصاد الخطي ،الذي يعمل من خالل استخالص المواد ،ثم تصنيع
المنتج��ات التي تتح��ول إلى مخلفات ،يتم التخل��ص منها بعد فترة
قصيرة من اس��تخدامها ،ما يؤدي إلى اس��تنزاف الموارد بشكل كبير
وتشكيل عبء على البيئة ،وخاصة مع غياب سياسات مستدامة إلدارة
المخلفات الت��ي تعد ثروة وأساس�� ًا للعديد من الصناع��ات ،ومورداً
متجدداً يفتح العديد من اآلفاق الواعدة؛ لذا يكون االقتصاد الدائري
ه��و الحل ،وخاص��ة في دول مح��دودة الموارد والمس��احات كمملكة
البحري��ن ،والذي هوعب��ارة عن نم��وذج اقتصادي يس��تهدف تقليل

opinion@alwatannews.net

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

تردد واشنطن في تصنيف
الحوثيين كمنظمة إرهابية
@Z4alajmi
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المهدر من المواد والس��لع والطاقة واالس��تفادة منها قدر اإلمكان،
بحي��ث يتم خف��ض االس��تهالك والمخلف��ات واالنبعاث��ات الناتجة،
وتعظيم االستفادة من جميع المواد الخام والطاقة والموارد بمختلف
صوره��ا ،اعتماداً عل��ى عمليات إع��ادة التدوير واالس��تخدام وإعادة
التصني��ع والتطوي��ر ،بد ًال من نم��ط الهدر .وبذلك يك��ون التنافس
االبتكاري على كافة المس��تويات «لتصفي��ر» المخلفات المحولة إلى
المردم ،وذلك بابتكار الوس��ائل التي تعظم االس��تفادة من الموارد
المهدرة بشتى صورها ،واالس��تثمار في االقتصاد الدائري ،كتحويل
المخلف��ات إلى طاقة واالس��تثمار في األغراض المس��تعملة ،وإعادة
التصني��ع والتي تعد من الفرص الواع��دة لمملكة البحرين .مفهوم
االقتصاد الدائري ليس جديداً بل اعتمده أجدادنا كجزء من عاداتهم
وإرثه��م التراثي ،ف��� «زاري عتي��ج» كان يعد انعكاس�� ًا لمدى الوعي
المستدام بحفاظهم على الموارد ،وعلى حقوق األجيال القادمة.
يمثل االقتصاد الدائري نموذج ًا اقتصادي ًا مستدام ًا جديداً ،واعتماده
كف��رع جديد في االقتصاد الوطني سيس��اهم ف��ي التنوع االقتصادي
وخل��ق من��اخ اس��تثماري غن��ي ،وبالتالي خل��ق فرص عم��ل جديدة
تس��اهم في القضاء عل��ى البطالة ،وتحفيز االبت��كار في مجال إعادة
االس��تخدام والتدوير والحفاظ على الموارد ،م��ا ينعكس على جودة
البيئة ،وبالتالي على الصحة والرفاهية .هو فرصة ذهبية ذات فوائد
مس��تدامة جمة لبلدنا ،وتس��اهم بش��كل مباش��ر في تحقيق أهداف
التنمية المستدامة ،وينبغي أن نستغلها.
* أستاذ نظم وسياسات اإلدارة المتكاملة للمخلفات
والتلوث البيئي واالستدامة المساعد -جامعة الخليج العربي

ال يكتب تاريخ
البحرين كل
من هب ودب!
فاطمة الصديقي
fatema.aa@hotmail.com

التاريخ ،هو الماضي هو سلس��لة األحداث التي يمر بها الفرد أو المجتمع ،وهو
س��جل مخزون في ذاكرة األيام سواء إن كان مكتوب ًا أو محفوظ ًا بصوت وصورة
أي  -تأري��خ الوقائع ب��كل التفاصيل ،التاريخ هو ج��ذور باقية في طيات الزمن،
فكثيراً ما يلجأ اإلنس��ان على مر األيام والسنين لالطالع على المخزون التاريخي
والرج��وع إلى تاريخ الش��عوب والبل��دان والوقائ��ع والحروب وتاري��خ الثقافات
المختلف��ة للمجتمع��ات ،وكأن التاري��خ هو الفاص��ل للحقائق والش��اهد على
الماضي من أجل الحاضر والمستقبل ،يقول ابن خلدون« :إن التاريخ في ظاهره
ال يزيد عن اإلخبار ،ولكن في باطنه نظر وتحقيق».
التاري��خ بواقع��ه صادق بأحداثه وظواه��ره ولكن هناك من يضلل��ه أو يلوثه،
يزيف��ه أو يزوره بمعنى هن��اك من يحاول أن يتحكم بالماضي ألهداف خاصة أو
لدواع
مرتبط��ة لدوافع مس��تقبلية لجماعات أو أح��زاب أو دول ،وغالب ًا ما تكون
ٍ
سياسية.
كثيرون ينقل��ون تاريخ أوطانهم عبر وس��ائل اإلعالم واالتص��ال المختلفة وال
يعلم البعض مصداقية ما تم تداوله فكل فيديو أو إصدار أو مداخلة عن تاريخ
بلده س��تكون الحق ًا وثيقة مرور أمة أو شعب ضمن الوثائق التي سوف يعتمد
عليه��ا األجيال القادمة للمخزون التاريخي الذي أمامهم ،ربما تحمل ما جاء من
حقائق ووقائع صحيحة أو مزيفة وقلي ً
ال من يدرك هذا التزييف ويصد عنه.
كثر في اآلونة األخيرة األش��خاص الذين يفتون أو يؤولون في تاريخ البحرين ال
أعرف بماذا أسميهم؟ هل هم مؤرخون أم ناقلون للتاريخ أم هم أدوات للتحريف
والتزييف؟ وال أدري إن كان ما يتداولونه يحمل صفة الصدق أم عكس��ه؟ كل ما
في األمر أن هناك معلومات أس��مع بها أو أقرأها وال أعلم مصداقيتها ،وال أعلم
هل هؤالء أه ً
ال للثقة في الس��رد والنقل أم أصحاب أجندات في محاولة لتشويه
التاريخ وتزييفه؟
ت��راث البحرين ج��زء ال يتجزأ من تاري��خ البحرين العريق ه��و هويتنا ووجودنا
وجذورنا فهناك التراث اإلنس��اني ،التراث الثقافي الم��ادي ،وغير المادي ،وكل
م��ا خلفه األجداد عبر العصور وجب المحافظة عليه بمعنى ال يكتب وال يس��رد
ع��ن تاريخ البحرين وتراثه كل «من ه��ب ودب» مثلما نقول -لمجرد أنه يريد
الظه��ور اإلعالم��ي أو من أجل الش��هرة أو من يخف��ي وراء ه��ذا الظهور مآرب
خبيث��ة ،ال بد أن يكون لتاري��خ البحرين مرجعية واضح��ة وثابتة من مؤرخين
وباحثين ثقات ،وأن يكون ناقل التاريخ مصدراً موثوق ًا أيض ًا ال يحرف وال يلتوي
في الحقائق ،ال بد أن يكون هناك قانون واضح وتجريم يردع من يش��وه تاريخ
البحري��ن كحق من حقوق مملكة البحرين علينا وح��ق األجيال القادمة .تاريخنا
عريق عظيم مسؤوليتنا جميع ًا المحافظة عليه وصد من يحاول أن يزيفه.

مساحات

إحراج شديد
للواجهة
الحضارية للبحرين
منى علي المطوع
malmotawa2008@hotmail.com

كن��ا واقفين في أحد جوانب الش��ارع ننتظر وصول الطل��ب الخاص بنا من أحد
المطاعم ،على الجانب اآلخر من الش��ارع وقريب من باب المطعم س��يارة بها
فتات��ان كانتا متأنقتين بش��كل الفت ،من لمحة وأنا ألتف��ت باتجاه المطعم
لمناداة العامل فهمت أنهما قد ينتظران طلبهما مثلنا.
الصدمة عندما رأيت من تقود حركت السيارة وهي بالشارع العام فتحت الباب
ورمت كيس�� ًا مملوءاً باألوس��اخ واضح أن فيه بقايا عش��ائهما وعلب العصائر
عل��ى األرض وتحديداً في الش��ارع الع��ام ولم تكترث حتى وه��ي تدوس على
الكيس بعجالت س��يارتها وتناثر ما بداخله وتمضي بش��كل يس��تفز جداً من
يراه وتمنيت لو كان باإلمكان رصد رقم س��يارتها ،ال ش��عوري ًا شعرت وأنا أرى
هذا المنظر المقرف جداً والكيس ال يزال في وس��ط الش��ارع والسيارات تدوس
عليه بطبع يش��به طبع البهائم «أعزكم اهلل» الت��ي تأكل وال تكترث ال لنظافة
وال تلويث ،ما فائدة كل هذه األناقة والس��لوك غير المتحضر والقبيح؟ هل هو
متعب لو تركت كيس األوس��اخ لبضع دقائ��ق وبحثت عن حاوية قمامة ورمت
الكيس بداخلها بد ًال من توسيخ الشارع هكذا ببقايا عشائها؟
في إحدى الصباحات الباكرة جداً كنا نس��ير في أحد المنتزهات ونقوم بتصوير
مقطع فيديو لعدد من زوايا الممش��ى فيه وننش��رها على السناب ،لفت نظرنا
تعلي��ق أحد األخوة الخليجيين وهو يقول :المكان جداً جميل ورائع لكن المؤلم
كمية األوس��اخ الموجودة الت��ي تطفو داخل الماء وعل��ى األرض! حتى مقاطع
الفيدي��و والصور تش��وه جمالها! هذه كارثة لديك��م بالبحرين أن يكون هناك
بشر ال يعرفون النظافة!
المدهش أنه لفت نظري يومها وأنا أس��ير عامل النظافة ،ال أعلم لماذا شعرت
باإلحراج الش��ديد وأنا أراه؟ كان واضح ًا جداً أنه مستاء وهو يجر عربة النفايات
وكل دقيقة ينحني اللتقاط األوس��اخ الكثيرة المرمية على األعشاب وعند البحر
والشمس كانت قد بدأت تسخن!
م��ع جائحة كورونا الكثي��ر من المواطنين أبدوا ضيقهم الش��ديد وهم يجدون
داخ��ل عربات التس��وق المتروك��ة بمواقف الس��يارات بالمجمع��ات القفازات
والكمام��ات المرمي��ة بداخله��ا أو عل��ى األرض ،نح��ن بحاجة لعصا س��حرية
لتثقيف المجتمع عن أضرار هذه الس��لوكيات التي ال تمثل المجتمع المتحضر
والمتم��دن ،لتفعيل قانون النظافة في البحري��ن ومضاعفة الغرامات وإيجاد
آلي��ة صارم��ة مع من ال يراع��ون الذوق العام ويش��وهون الواجه��ة الحضارية
لمملك��ة البحرين .مجلس بلدي المحرق مش��كوراً دعا في جلس��ته األخيرة إلى
تطبيق عقوبة الغرامة لمن يرمي أكياس القمامة في غير مواقعها المخصصة
لها بس��بب ظاهرة اختالف الجيران على موقع حاويات القمامة وإثارة المشاكل
فيما بينهم لكننا اليوم في مملكة البحرين نحتاج إلى ما هو أبعد من مش��اكل
الجي��ران ،نحتاج إلى الحرص على نظافة مناطقنا وش��وارعنا وتحميل المواطن
والمقيم مس��ؤولية االهتمام بنظافة بلدنا البحرين وتثقيفهم وتنبيههم إلى
أهمية تطبيق مفهوم الشراكة المجتمعية مع الجهات المختصة.
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بريطانيا تعيد لوحًا سومريًا نادرًا إلى العراق
أعلن المتحف البريطاني ،أنه سللاعد الشللرطة في
التعرف على لوح سومري مسروق من العراق عمره
 4آالف عللام ،وأنلله «سيسلللم اللوح إلللى الحكومة
العراقية».
وأشللار المتحف إلى أن «اللوح عرض للبيع في مزاد
علنللي عبر اإلنترنت في مايللو  ،2019على أنه لوح
أكادي من آسيا الوسطى ،لكن عدم وضوح مصدره
أثار شللكوك الشللرطة البريطانية التي اسللتعانت
بخبللرة المتحللف اللندني لتحديللد ماهية القطعة
وأصلها» .واللوح المنحوت من صخر كلسللي يمثل
«شللخص ًا يرتدي كسللاء سللومري ًا تقليدي ًا ،هو في
الواقللع جزء من لللوح جداري نذري مللن عام 2400
قبل الميالد».
وأوضح المتحللف ،أن «مثل هذه األلللواح نادر جداً،
ولم َ
يبق منها إلى اليوم إال نحو خمسللين قطعة»،
مشيراً إلى أن «كل القطع المماثلة وجدت في مدن
سومرية مهمة تقع في العراق وسوريا».
وأشللار المتحف ،إلى أن هللذه القطعة «أخذت من

العصــر 02:52

المغرب 05:26

العراق بطريقة غيللر قانونية» ،مذكراً بأن الموقع
«تعرض لعملية نهب واسللعة فللي نهاية القرن
التاسللع عشللر» ،وكذلك خالل حللرب الخليج وحرب
العراق عام  2003التي أدت إلى اإلطاحة بالرئيس
الراحل صدام حسين.
وسللاعد المتحف البريطاني منللذ  ،2009في إعادة
أكثللر مللن  2300قطعة أثرية مسللروقة ،منها ما
سلم إلى العراق.

العشــاء  06:56درجات الحرارة

العظمى 39

الصغرى 31

كلمة أخيرة

اإلرهاب
«الديمقراطي»
سوسن الشاعر
@ s aws anal s hae r

يتطوعان
سلمان بن محمد والجيران
ّ
في التجارب السريرية الثالثة للقاح «كورونا»
تط ّوع استشللاري طللب األطفال واألمللراض الرئوية المقللدم طبيب
سلللمان بن محمد آل خليفة ،ومدير إدارة المنافذ بشللؤون الجنسللية

والجللوازات واإلقامة المقللدم فواز الجيللران ،في التجارب السللريرية
الثالثة للقاح كورونا (كوفيد .)19

تغريم أكبر مدينة ترفيه أسترالية  2.5مليون
دوالر إلخفاقها في إجراءات السالمة
فرضللت السلللطات األسللترالية غرامة قدرها
 3.6مالييللن دوالر محلي ( 2.55مليون دوالر)
على شركة أسترالية تملك أكبر مدينة ترفيه
في البالد.
وجللاءت الغرامة بسللبب إخفللاق المتنزه في
اتباع إجراءات السالمة التي تحافظ على حياة
الزائرين ،األمر الذي تسللبب في مقتل أربعة
أشخاص سنة .2016
وكان رجالن وامرأتان قتلوا في حادثة تصادم
فللي إحللدى ألعللاب المغامللرات المائية في
متنزه «دريم وورلد» الواقع على سواحل غولد
كوسللت األسترالية ،وهي منطقة سياحية في
شللرق البالد .واعتبرت محكمة في كوينزالند
أن الشركة انتهكت قوانين الوالية في مجال
إجراءات السللالمة والوقاية الصحية ،ما تصل
عقوبته إلى  4.5ماليين دوالر أسترالي.
وفي بيان موجه للبورصة األسللترالية ،أقرت
شللركة «أردنللت ليجللر» ،صاحبللة المدينللة
الترفيهية ،بمسؤوليتها الكاملة عن الحادثة،

مقدمة اعتذارها «من دون أي تحفظ».
وأشللارت الشللركة التللي واجهللت انتقللادات
بعدمللا حاولللت إعادة فتح الموقللع حتى قبل
دفن الضحايا ،إلللى أن اإلدارة الجديدة أجرت

«مراجعة كاملة» لتدابير السالمة.
كمللا لفتت إلللى أنها دفعللت تعويضات إلى
«أكثرية» العائالت واألشللخاص المتضررين
جراء الحادثة.

يقصر عمر البطارية
شكاوى تطال ..IOS 14
ّ
اشللتكى العديد من مستخدمي هواتف آيفون
على مللدار األيللام القليلة الماضيللة من نفاد
شللحن بطاريللة هواتفهم بشللكل أسللرع من
المعتللاد بعللد تثبيت نظللام  14 iOSالجديد
الللذي طرحتلله أبل فللي وقت سللابق من هذا
الشللهر .وانتقللل العديللد من المسللتخدمين
المحبطين إلى موقع تويتر لمناقشة المشكلة
تحت وسللم  ،iOS14battery#وكتب أحدهم
أن استنزاف البطارية في نظام  14 iOSسريع
جداً ،حيث انخفضت نسللبة الشللحن من %90
إلى  %3في سللاعة واحدة فقط .كما سأل آخر
أبل عن أسللباب مشكالت البطارية بعد تثبيت
التحديث.
فللي كل عللام بعد طللرح أبل اإلصللدار الجديد
من نظللام  iOSيظهر عدد كبير من شللكاوى
المسللتخدمين فيما يتعلق بسللرعة استنزاف
البطارية ،ومشللكالت فللي األداء ،وهذا شلليء
متوقللع بعد كل تحديللث جديد كبيللر للنظام
ويرجع ذلك إلى عدة أسباب ،منها:
 قيام هاتف آيفللون بتنفيذ كثير من المهامفي الخلفية لبعللض الوقت ،بعد تثبيت نظام
تشللغيل جديللد ،مثل إعادة فهرسللة الملفات

الخاصللة بالنظللام والملفللات المخزنللة فللي
الجهاز ،وهي عملية قد تستمر عدة ساعات أو
عدة أيام بحسب طراز الهاتف الذي تستخدمه.
 تحديللث التطبيقللات واأللعللاب التللي قد التكون متوافقة مع نظام  14 iOSبعد تثبيته.
الميللزات واإلضافللات الجديللدة فللي النظامالتي قد تؤدي إلى استنزاف البطارية بسرعة،

وخاصة إذا كان الهاتف قديم ًا.
ما الخطوات التي يمكنللك القيام بها للتغلب
على هذه المشكالت؟
ال تقلق بشللأن أداء بطارية هاتف آيفون خالل
أول أسللبوع بعللد تثبيللت إصللدار نظللام iOS
الجديد ،حيث يسللتغرق األمر وقت ًا حتى تعود
األمور إلى طبيعتها.

s.alshaeer@gmail.com

مخيللف مللا يقوم بلله «اليسللار الغربي» من أجللل تحقيللق أهدافه في
المنطقة وأولها محاربة الملكيات وإسقاط أنظمتها ،مخيف ما يفعله
الديمقراطيللون فللي الواليللات المتحللدة األمريكية من أجللل تحقيق
أهدافهم المنتمين للفكر اليسللاري الغربي ،مخيف المدى الذي ذهبوا
إليلله والالمباالة بالعواقللب والتبعات ألفعالهم ،مخيللف ألنه يعطينا
مؤشللراً إلى المدى الذي يمكن أن يذهبوا إليه لتحقيق أهدافهم عندنا
في المنطقة في حال فوزهم وسلليطرتهم على دوائر القرار؟ مخيف إلى
درجة توقع ما ال يمكن توقعه منهم.
لقد كنللا نظن أنهم ال يبالون بضحايانا وبخسللائر أرواحنا وممتلكاتنا
باعتبار العنف الذي أيدوه وسللاندوه بعيداً عن ديارهم وتأثيره ضعيف ًا
على مسار حياتهم في دولهم.
لكن ما يدور في أمريكا اآلن من عنف مستمر بدعمهم ومساندتهم حرب ًا
حقيقية اآلن ال مع ترامب ،بل مع مؤيديه الذين رشحوه وفاز بفضلهم
وهللم الغالبية األمريكية ،لكنهللم ال يبالون بعللدد األمريكيين الذين
يختلفللون معهم وال يبالون برأيهللم وال برغباتهم وبحقهم في تقرير
مصيرهم كما لم يبالوا بنا ،والمفارقة أن لقبهم «الديمقراطيون»!!
إنهللم يسللتخدمون ذات الوسللائل لحجللب الحقائللق عللن واقعنا مع
شعوبهم ،إنهم يكذبون عليهم حتى إنهم لم تكفهم الحرب اإلعالمية
علللى خصومهم ولم يكفهم تجنيد الفنانيللن والرياضيين والمؤثرين
مللن أجل تغيير الحقائق ،وحين فقدوا السلليطرة أيللدوا العنف ووقفوا
وراءه ،ومنعللوا كل محللاوالت ترامب لوقللف العنف فللي الواليات التي
يسلليطرون عليها كمحافظين ،وحجبللوا آراء الناس المعارضة وأظهروا
األمريكيين الذين تسلللحوا من أجل الحفاظ على أرواحم وممتلكاتهم
علللى أنهللم عنصريون ألنهم ال يسللمحون بنهبهللا وتحطيمها تمام ًا
مثلما فعلوا معنا!!
كم بلغ عدد ضحايا العنف من قتلى ومن جرحى والمستمر والمتواصل
في عدد كبير من الواليات المتحدة األمريكية تحت شعار «حياة السود
مهمللة» منللذ وفاة جللورج فلويد الذي قضللى نحبه في أثنللاء إجراءات
القبض عليه؟ كم بلغت خسللائر الممتلكات العامة؟ كم بلغت خسائر
االقتصاد؟ كم بلغ عدد بيع قطع السالح لألفراد؟
إن لم تكن تلك حرب أهلية فماذا تكون يا سيد توماس فريدمان؟
توماس فريدمان الكاتب المعروف في نيويورك تايمز المنتمي للحزب
الديمقراطي والمؤيد لجو بايدن والمعادي لترامب بشكل واضح يعبر
عللن مخاوفه أن تندلع حرب ًا أهلية في حال فللوز جو بادين؛ ألن ترامب
صرح بذلللك ،فترامب هدد من محاوالت القفز علللى القانون وارتكاب
مخالفات وأي وسلليلة متاحة وغير متاحة مللن الديمقراطيين من أجل
إيقاع الخسللارة به وبالجمهوريين فللي االنتخابات ،ومخاوف ترامب لم
تللأت من فراغ ،فمللا يقوم بلله الديمقراطيون اآلن هو حللرب حقيقية
ِ
بدأت من اآلن ال بعد االنتخابات ،وستستمر إن فاز ترامب الفرق أنكم
تكذبون وهو صريح.
وإذا نظرنللا إلى مثيلكم األوروبي فإن هذا الفكر اليسللاري الذي هيمن
هللو اآلخر علللى العديد من مقاعللد البرلمانات يذهب إلللى أبعد مدى
يمكنه أن يذهب إليه ،حتى لو كان العنف والكذب والتتاقض من أجل
تحقيق أهدافه.
فالتحالف مع التيارات اإلسالمية العنيفة ضد الشعوب العربية والكذب
من أجلهم وإخفاء حقيقتهم ومنع وصول آراء المضطهدين والمالحقين
من مليشياتهم وتقديمهم لألوروبيين على أنهم «اإلسالم المعتدل»
الممثل للشللعوب العربية دون النظللر إلى واقعهم على األرض ،يؤكد
أننللا أمام تطرف يسللاري عنيف في أمريكا وأوروبا لم نشللهد مثله في
التاريخ ،مستعد لخيانة كل قيمه ومبادئه ومثله التي يدعو إليها من
أجل تحقيق أهدافه.
* مالحظة:
ً
ً
اليسار الغربي تيار فكري وليس حزبا سياسيا كما يفهم البعض وليس
المقصود باليسللار «الشلليوعيون» ،بل هو فكر أقرب إلى االشللتراكية
الليبرالية إن صح التعبير.

الروس يزودون الدرون بقاذف اللهب
أعلن نائب مدير عام شللركة «أنظمة الروبوتات»
لشللؤون المشاريع الخاصة ،مكسيم سكوكوف في
حديث أدلى به لوكالة «نوفوسللتي» الروسللية أن
الخبللراء الروس يريللدون تزويللد الدرونات بقاذف
اللهللب ،مبينلل ًا أن تلك الدرونات ستسللتخدم في
مصلحللة قوات الوقايللة اإلشللعاعية والكيميائية
والبيولوجية الروسية.

وقللال« :إننللا اسللتعرضنا فللي مياديللن التدريب
إمكانات اسللتخدام قاذفللات اللهب من على متن
الدرونللات ،ثللم قمنا بإعداد نمللوذج مزود بقاذف
لهب واختبرناه ،فاتضح أن تكنولوجيا اسللتخدام
قللواذف اللهب من متللن الدرونات هي مهمة في
غاية الصعوبة».
وسلللمت ،بحسللب الخبيللر ،نتائللج االختبللار وكل

الوثائللق الخاصة بهللا إلى مكتللب تصاميم تابع
للشللركة ،حيللث بللدأ العمللل علللى تطبيللق تلك
التكنولوجيا من ناحية تقنية.
وأوضح أن االختبارات أظهرت أنه من الصعب جداً
إسللقاط درون مزود بقاذف لهب ،إذ إنه يكتشللف
سللالح ًا يسللتهدفه ويدمللره بسللهولة بالنيللران
الموجهة.

سمو رئيس الوزراء يطلق مبادرة “أصدقاء األمين العام لألمم المتحدة”
المنامة  -بنا

تنـاقــش سـبـل مواجـهــة تأثـيــرات “كورونــا” علــى
“التنمية المستدامة” ...والقـت ترحيبـا دوليـا واسعـا

أطلق رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي
األميـــر خليفة بن ســـلمان ال خليفـــة ،مبادرة
تهـــدف إلى إنشـــاء مجموعة عمـــل من الدول

األعضاء لمســـاندة جهود األميـــن العام لألمم
المتحـــدة والمديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة

العالمية في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد

المستدامة”.

وتســـمية هـــذه المجموعـــة بــــ “أصدقـــاء

المنظمـــات والشـــخصيات الدولية المشـــاركة

مواجهة التأثيرات الســـلبية لجائحة فيروس

لمســـتقبل عالمـــي ناجـــح” الـــذي عقـــد أمـــس

 19وتأثيرها على أهداف التنمية المستدامة،

سمو رئيس الوزراء

رئيس الـــوزراء ،مشـــيدين بمبـــادرات وجهود

الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني ،لـــدى افتتاح

أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة .جاء

التنمية المســـتدامة في مرحلة ما بعد جائحة

والقت دعوة سموه ترحي ًبا وتأييدًا واسعً ا من

ســـموه في دعم العمل الجماعي المشترك من

األميـــن العام لألمم المتحدة لتحســـين ســـبل

فـــي منتـــدى “رؤى البحريـــن ..رؤى مشـــتركة

ذلك ،في كلمة لرئيس الوزراء صاحب الســـمو

كورونـــا على مســـار تحقيـــق أهـــداف التنمية

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي

الملكـــي األميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة،
فـــي المنتـــدى ألقاهـــا نيابة عـــن ســـموه ،وزير

أعمال المنتدى الذي أقيم تحت شعار “أهداف
كوفيـــد  ”-19عبـــر تقنية االتصـــال المرئي عن

بعـــد بتنظيـــم من ديوان ســـموه وبالتعاون مع

منظمة الصحة العالمية.
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الكويـت تبكـي صباحهـا
البحريــن تعلــن الحــداد الرســمي وتنكيــس األعــام  3أيــام

المنامة  -بنا

وأمته وخدمة اإلنسانية.

أعلـــن الديوان األميـــري الكويتي في بيان بثـــه التلفزيون

آلمهـــا هـــذا المصاب الجســـيم لتعـــرب عن خالـــص تعازيها

يملؤه اإليمـــان بقضاء هللا وقدره ينعى رئيس الوزراء

وجـــاء فـــي بيان للديوان الملكـــي أن مملكة البحرين التي

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان آل

الحكومـــي ،أمـــس ،عـــن وفـــاة أميـــر البـــاد الشـــيخ صباح

وصادق مواســـاتها إلى أســـرة آل الصباح الكرام وحكومة
ّ
وجل أن يتغمد الفقيد
داعيا المولى عـــ ّز
وشـــعب الكويت،
ً

أميـــر دولـــة الكويت الشـــقيقة صاحب الســـمو الشـــيخ
صبـــاح األحمـــد الجابـــر الصبـــاح ،وإنـــه بوفاتـــه فقدت

الماضـــي .ونعى عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك حمد

الصباح والشعب الكويتي الشقيق الصبر والسلوان.

مســـيرته العطـــرة بالخيـــر والنمـــاء والتقـــدم فـــي

صبـــاح األحمـــد الجابر الصبـــاح الذي انتقل إلـــى جوار ربه

حـــدادًا علـــى روح الفقيـــد الراحـــل المغفـــور له صاحب

وأمتـــه العربيـــة واإلســـامية ونصـــرة قضاياهـــا ،وقد كان

الكويـــت الشـــقيقة يعلـــن الحـــداد الرســـمي وتنكيـــس

األحمـــد الجابر الصبـــاح ،الذي كان يخضـــع للعاج بإحدى

خليفـــة ،وفـــاة أخيـــه فقيد األمـــة العربية واإلســـامية

المستشـــفيات في الواليات المتحدة األميركية منذ يوليو

بواســـع رحمتـــه ويســـكنه فســـيح جناتـــه ويلهم أســـرة آل

بـــن عيســـى آل خليفة المغفور له صاحب الســـمو الشـــيخ

وبنـــاء على أمر جالـــة الملك ،صدر قـــرار جاء فيه أنه
ً

بلدنا العزيز دولة الكويت ،كما رســـخت مسيرة

بعـــد عمر حافـــل بالعطـــاء واإلنجـــازات في خدمة شـــعبه

الســـمو الشـــيخ صباح األحمد الجابر الصباح أمير دولة

وكانـــت خطواتـــه رحمـــه هللا داعمـــا قويـــا

رحمـــه هللا قائـــدًا حكيمً ـــا كـــرّس حياته في خدمة شـــعبه

األعـــام فـــي مملكة البحريـــن لمدة ثاثة أيـــام .وبقلب

األمة العربية واإلســـامية جمعاء قائدا حكيما أثرت

مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة،

للحقـــوق العربيـــة وســـندا لجهـــود األمـــن
واالستقرار في المنطقة.

األب الكـبـيــــر يـسـبــــل دمــــوع البـيــــت الخـليــجــــي

()٠7-٠٢
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سمو رئيس الوزراء يطلق مبادرة “أصـــــــــدق

تــنــاقــش ســبــل مـــواجـــهـــة تـــأثـــيـــرات كــــورونــــا عــلــى “الــتــنــــــــــــــــــــمــي

سموه دع
استراتيجي
تعزز من
ّ
الصحي ل

تعاملنا مع
بكفاءة واح
بتقديم التس
للمواطنين

مواجهــة األخطــار فــي العالــم تســتدعي أهميــة العمــل الجماعــي وتنحيــة الخالفــات وبنــاء الثقــة

الجائحة.

المنامة  -بنا

وأكـــد أن التعافي س

أطلــق رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة ،مبــادرة تهدف إلى إنشــاء مجموعــة عمل من الــدول األعضاء

وضـــع تصـــور للمســـت

لمساندة جهود األمين العام لألمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد  19وتأثيرها على أهداف

هـــذا المســـتقبل مره

التنمية المســتدامة ،وتســمية هذه المجموعة بـ “أصدقاء األمين العام لألمم المتحدة لتحســين ســبل مواجهة التأثيرات الســلبية لجائحة فيروس

والتنميـــة المســـتدا

كورونا على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

والقـــت دعـــوة ســـموه ترحي ًبـــا وتأييـــدًا
واســـعً ا مـــن المنظمـــات والشـــخصيات

يتناســـب مـــع متطلبـــات هـــذه المرحلـــة
االســـتثنائية وبمـــا يعـــ ّزز مـــن مناعـــة دول

البحرين ..رؤى مشـــتركة لمستقبل عالمي

المستقبل.

الدوليـــة المشـــاركة فـــي منتـــدى “رؤى

ناجح” الذي عقد اليوم تحت رعاية كريمة
من صاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء،
مشـــيدين بمبـــادرات وجهـــود ســـموه فـــي

دعـــم العمـــل الجماعي المشـــترك من أجل

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كمـــا دعـــا صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس

العالم في مواجهة مختلف التحديات في
وأكـــد ســـموه أن ضمـــان صحة وســـالمة

المجتمعـــات والشـــعوب ،تمثـــل أولويـــة

متقدمة في العصر الراهن ،وتتطلب تعزيز
االســـتثمار فـــي القطاعـــات الصحية ،وهو

أمـــر تقوم األمم المتحدة ومنظمة الصحة

ببعـــض .وشـــدّد ســـموه علـــى أن مواجهـــة
ّ
وتشـــكل
األخطـــار التـــي تجتـــاح العالـــم

والعمـــل المشـــترك مـــن أجل عالـــم تجمعه
إلى األخذ بيد الضعيف حتى ال نترك أحدًا
وراءنا.

وكاالت وبرامج األمم المتحدة ،بمناســـبة

وأعـــرب المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة

مملكة البحرين كنموذج متميز في توفير

تحديـــات واســـعة التأثيـــر ،تمثلـــت فـــي

الدوليـــة .مشـــيدًا ســـموه بـــدور المنظمـــة

فـــي كلمتـــه خـــالل المنتـــدى عـــن شـــكره

وقـــال“ :ليـــس هناك شـــك فـــي أن جائحة

األنشـــطة االقتصاديـــة .ممـــا كان لـــه األثر

الغايات التنموية من أجل مستقبل أفضل

وأشـــار ســـموه إلـــى أن مملكـــة البحريـــن

البالـــغ فـــي انكمـــاش االقتصـــاد ،وتراجـــع

حمـــد بن عيســـى آل خليفة ،حرصت وفي

وارتفـــاع معـــدالت الديـــن العالمي بشـــكل

ظـــل الظـــروف االســـتثنائية الراهنـــة التي

تتمثل في انتشار جائحة فيروس كورونا
المستجد ،على تقديم كل الدعم واإلسناد

معـــدالت النمو ،وزيـــادة اإلنفاق الحكومي

غير مسبوق.

ونـــوّ ه صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس

الـــوزراء في كلمتـــه بدور منظمـــة الصحة

العمل الجماعي الدولي وتنحية الخالفات

لهـــم ،وذلك من خالل الجهـــود التي قادها

جهـــود الدول ومـــن بينها مملكـــة البحرين

األمـــان الصحي واالقتصادي واالجتماعي

الفريـــق الوطني للتصدي لفيروس كورونا

جـــاء ذلـــك ،فـــي كلمـــة لرئيـــس الـــوزراء

بقيـــادة ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى

سلمان آل خليفة ،في المنتدى ألقاها نيابة

صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن

عن ســـموه ،وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف
الزيانـــي ،خـــالل افتتـــاح أعمـــال المنتـــدى

الـــذي أقيـــم تحت شـــعار “أهـــداف التنمية
المســـتدامة فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد جائحة

كوفيـــد  ”-19عبـــر تقنية االتصـــال المرئي
عـــن بعـــد بتنظيـــم مـــن ديـــوان ســـموه

وبالتعـــاون مـــع منظمـــة الصحـــة العالمية.

وذلـــك بالتزامن مع الجزء رفيع المســـتوى
مـــن اجتماعـــات الجمعيـــة العامـــة لألمـــم

المتحـــدة ،وكذلك احتفال الجمعية العامة

لألمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة
والسبعين إلنشائها.

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

حمـــد آل خليفة التي أســـهمت فـــي نجاح
البحريـــن فـــي التعامـــل مـــع الجائحة بكل

كفـــاءة واحترافيـــة مـــن خـــالل تقديمهـــا

كافـــة التســـهيالت الصحيـــة واالجتماعية

واالقتصادية لمواطني المملكة والمقيمين
فيها على حد سواء.

المســـتدامة  ،2030مـــع ضـــرورة مراجعـــة
هـــذه األهـــداف وترتيـــب األولويـــات بمـــا

والعـــالج والتدابير االحترازيـــة والوقائية
وغيرهـــا .مشـــيدًا ســـموه كذلك بمـــا أبداه
مـــن دعـــم وترحيـــب بالتعاون فـــي تنظيم

هذا المنتدى في إطار التنســـيق والتعاون
القائـــم بيـــن مملكـــة البحريـــن ومنظمـــة

الصحـــة العالميـــة مـــن أجـــل معالجـــة

التحديات الناتجة عن الجائحة.

واعتبـــر ســـموه أن تنظيـــم المنتـــدى فـــي

هذا التوقيت من شـــأنه أن يشـــكل إسهامً ا

المشهود في التصدي للجائحة ،وما قاموا

والتمريضية البحرينيـــة ودورهم الوطني
به من جهد إنســـاني نبيل ال يزال يتواصل
في خدمة المجتمع ويســـتحق كل الشـــكر
والتقدير.

التعاون الدولي المســـتدام فـــي مرحلة ما

المتمثلـــة فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة

فـــي وضع سياســـات وبرامج التشـــخيص

األوضـــاع إلـــى طبيعتهـــا ويمضـــي العالـــم

دوامـــة من القلـــق المجتمعي واالضطراب

والطاقـــات نحـــو وجهتهـــا الصحيحـــة

لمواجهـــة هـــذه الحالـــة الطارئة ومســـاندة

وأشـــاد ســـموه بعطاءات الكـــوادر الطبية

ونـــوّ ه صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس

بعـــد كورونـــا ،بما يضمـــن توجيـــه الموارد

العالمية ومديرها العام تيدروس أدهانوم

ملموســـا فـــي مســـاندة الجهـــود الدوليـــة
ً

ون ّبه ســـموه إلى أن هذه الجائحة وضعت

الوزراء في كلمته إلى أهمية تعزيز أسس

عمل ،الفتًا إلى معانا

وحياة سعيدة لنا ولألجيال القادمة.

تحركاتها وخططها االستراتيجية لمرحلة

خطـــرًا على الحيـــاة اإلنســـانية وإنجازات

صاحـــب الســـمو الملكي األميـــر خليفة بن

عالم خســـر مـــا يعادل

وتداعياتهـــا االقتصاديـــة واالجتماعيـــة
والسياســـية أوجـــدت واقعً ـــا جديـــدًا،

غيبريســـوس في قيـــادة الجهـــود الدولية

وبناء الثقة.

معدالت الفقـــر ألول

وأكـــد ســـموه أن جائحـــة “كورونـــا”

للمواطـــن والمقيـــم بمـــا يضمـــن ســـالمة
المجتمع وصحة أفراده جميعً ا ،وبما يكفل

الحضـــارة ،تســـتدعي التأكيد علـــى أهمية

تحقيـــق التقـــدم والن

الفاعـــل فـــي تحفيـــز العمل الدولـــي لبلوغ

العالميـــة بجهـــد ملموس فـــي تحقيقه عبر

بمفهومـــه الشـــامل ،مؤكدًا ســـموه أن أمن

اإلنسانية المشتركة التي تجمعهم بعضهم

الوحـــدة واألخـــوة اإلنســـانية التـــي تدعو

شـــكلت انتكاســـة للج

وأوضـــح أن جائحـ

تعطل أوجه الحياة العامة ووقف مختلف

بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك

بتكاتـــف وتعاون الجميـــع وإيمانهم بالقيم

الضميـــر الحـــي والواعـــي والقيـــم النبيلـــة

تحقيقها سوى بتكات

ووضعت شـــعوب وحكومـــات العالم أمام

ما بعد كورونا.

وأمـــان البشـــرية ال يمكـــن أن يتحقـــق إال

اإلنســـان ،وهـــي أمور

االحتفـــال بالذكرى الـ  75إلنشـــاء المنظمة

الـــوزراء إلـــى وضـــع اســـتراتيجية عالمية
تعـــ ّزز مـــن حـــق األمـــن الصحي للشـــعوب

باعتباره جزءً ا ال يتجزأ من األمن العالمي

المشترك؛ وهو فيرو

الفـــوارق وأوجـــه الض

العالـــم أمام خطر صحي عالمي ،وأحدثت
فـــي كل مناحـــي الحياة ،معربًا ســـموه عن

للقضـــاء علـــى هـــذا الوبـــاء حتـــى تعـــود

قدمً ا في جهود التنمية المستدامة.

وع ّبر ســـموه عن أطيـــب التحية والتقدير

لكافـــة المشـــاركين بالمنتـــدى ،متمن ًّيـــا لهم

التوفيـــق والنجـــاح في جهودهـــم الرامية
إلـــى دعـــم التنميـــة وبنـــاء عالـــم متقـــدم

يسوده االستقرار والطمأنينة .وتعمه قيم
الخير ونبذ الكراهية ونشر ثقافة التعايش

تطلعـــه إلـــى أن تكـــون تحديـــات األزمـــة

والسالم العالمي.

التنســـيق والتكامل بين الدول والشعوب،

لألمين العام لمنظمة األمم المتحدة ،وإلى

الراهنـــة فرصـــة مـــن أجـــل تعزيـــز آليـــات
وبنـــاء عالـــم أفضـــل ،يقـــوم علـــى مبـــادئ

وكانت فعاليـــات منتـــدى “رؤى البحرين..
رؤى مشـــتركة لمســـتقبل عالمـــي ناجـــح”
قـــد انطلقـــت صبـــاح أمـــس بحضـــور كل
مـــن محمـــد بـــن إبراهيـــم المطـــوع وزيـــر

شـــئون مجلس الوزراء ،فائقة بنت ســـعيد
الصالـــح وزيـــرة الصحة بمملكـــة البحرين،

وســـمو الشـــيخ عيســـى بن علي بن خليفة
آل خليفـــة وكيـــل وزارة شـــئون مجلـــس
الـــوزراء ،والشـــيخ حســـام بـــن عيســـى آل
خليفـــة ،والشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل

خليفـــة وكيـــل وزارة الخارجيـــة رئيـــس
مجلـــس أمناء مركـــز البحرين للدراســـات

االستراتيجية والدولية والطاقة والسفير
عبدهللا بن راشـــد المديلوي ســـفير سلطنة
عمـــان لدى مملكـــة البحرين عميد الســـلك

الدبلوماســـي ،وســـتيفانو بيتيناتو الممثل
المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييســـوس
وتقديـــره لصاحب الســـمو الملكـــي رئيس
الـــوزراء علـــى جهود ســـموه فـــي مواجهة
جائحـــة “ كوفيـــد ،”-19ولمملكـــة البحرين
علـــى تنظيمهـــا واســـتضافتها للمنتـــدى

وشـــراكتها مـــع منظمـــة الصحـــة العالميـــة

خالل السنوات الماضية.

وأكـــد تأييـــده للمقتـــرح الـــذي تقـــدم بـــه

صاحب السمو إلطالق مجموعة “أصدقاء
األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة لتحســـين

ســـبل مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة

فيروس كورونا على مسار تحقيق أهداف
ً
مضيفـــا أن منظمـــة
التنميـــة المســـتدامة”.
الصحـــة العالميـــة ســـتدعم هـــذا المقترح،

والذي يأتي في الوقت المناســـب في ظل
تداعيات جائحة كوفيد -19على الحاضر
والمستقبل.

وأشـــار إلـــى أن الجائحـــة باإلضافـــة إلـــى

المعانـــاة والوفاة التي تســـببت فيها ،فإنها
أدت إلـــى حدوث اضطرابات شـــديدة في

الخدمـــات األساســـية وأبـــرزت التفاوتات

كما شـــارك فـــي فعاليات المنتـــدى عن بُعد

والفروق داخل البلدان وفيما بينها.
ّ
وحـــذر مـــن أن المكاســـب التـــي حققتهـــا

المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة،

للخطـــر ،إذ إن آثـــار الجائحـــة لـــم تقتصـــر

األميـــن العـــام لألمـــم المتحـــدة أنطونيـــو

غوتيريس وتيدروس أدهانوم غبريسوس
والمديـــر العـــام لمنظمة اليونســـكو أودري

أزوالي ،ودينيس موكويجي الحائز جائزة
نوبل للســـالم لعام  ،2018وعبدهللا شـــهيد

وزير الخارجية بجمهورية المالديف .و«آنا

تيباجوكا» عضو البرلمان ،والوكيل السابق
لألميـــن العـــام لألمـــم المتحدة ،وبـــان كي

مون ،األمين العام السابق لألمم المتحدة،
ومحمـــود محيي الديـــن المبعوث الخاص

كمـــا أعرب ســـموه عن خالـــص التهنئة إلى

لألمم المتحدة ألجندة التمويل .2030

كافة الشـــركاء والمسئولين والعاملين في

سموه

منظمـــة الصحة العالمية ســـتدعم مقترح

البشـــرية فـــي مجـــال التنميـــة معرضـــة

علـــى الصحة فقط ،وإنمـــا أدت إلى فقدان

ُســـبل العيـــش وأصبـــح االقتصـــاد العالمي
فـــي حالـــة ركـــود وتفاقمـــت االنقســـامات

الجيوسياسية.

الخدمات الصحية وإتاحتها للجميع.

كوفيـــد -19تمثـــل انتكاســـة خطيـــرة
لجهودنـــا الجماعيـــة لتحقيـــق أهـــداف

التنمية المســـتدامة ،لكن ال يمكننا السماح
لهـــا بـــأن تصبح ذريعة لفشـــلنا فـــي الوفاء
بالتزاماتنـــا ،ولقـــد أظهـــر الوبـــاء أهميـــة

أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ولماذا يجب

أن نتابعها بتركيز وتصميم متجدد”.

وأكد أن الدول حتى تتعافي من تداعيات
“كوفيـــد ”-19تحتـــاج إلـــى التركيـــز علـــى

ثالثـــة أمـــور ،هـــي :مزيـــد مـــن االســـتثمار

والقيـــادة لتعزيـــز النظام الصحـــي واألمن

الصحـــي ،تعزيـــز االســـتثمارات الوطنيـــة
وفـــي الرعايـــة الصحية األوليـــة وخدمات

الصحة العامة ،وأخيرًا إعادة البناء بشكل
يســـهم فـــي حمايـــة البيئة والحفـــاظ على

المـــوارد الطبيعية والمياه مع االتجاه نحو
االســـتثمارات الذكية فـــي المياه والصرف
الصحـــي والطاقـــة المتجـــددة وأنظمـــة

الغذاء الصحي والمدن الصالحة للعيش.

مـــن ناحيتـــه ،توجـــه األميـــن العـــام لألمم

المتحـــدة أنطونيو غوتيريـــس في كلمته،

بالتحية إلى القائمين على تنظيم المنتدى
والمشـــاركين فيـــه ،مشـــيدا بجهودهـــم

المكثفـــة في مواجهة جائحـــة كوفيد -19

والمضي قدما على طريق تحقيق أهداف

التنمية المستدامة.

حزمة إنقاذ “أممية” لصالح المتضررين
وأكـــد ان األمـــم المتحـــدة تواصـــل بـــذل

الفيروس على قدم ا

باعتبارهـــن العامـــال

القطاعات األكثر تض

أعباء الرعاية اإلضاف

عـــن ذلـــك مـــن وبـــاء

الجائحـــة ،حيـــث أدى

كثيـــرات منهـــن أســـي

المعتدين عليهن.

وتحـــدث دينيس مو

جائزة نوبل للسالم ل

عن التحديـــات التي

جائحـــة كورونـــا وتأ

األوضاع في العالم.

الســـمو الملكي رئيس

للمشاركة في المنتدى

الهـــام عـــن “مســـتق

المســـتدامة فـــي مرح

فايرس كورونا – كو

العالم لن يكون ك
في السابق
وأشـــار

موكويجـــ

التحديـــات التـــي

العالم في ظـــل جائح
،-19

ورأى أن الع

يكـــون كمـــا كان فـــي

بعد الجائحة ،مؤكدا

قدرة دول العالم على

هذا الوباء مـــن خالل

والتكاتف معا.

مـــن جانبـــه ،قـــدم

الشـــيخ عبـــدهللا بـــن

وأشـــار إلى أن التغطية الصحية الشـــاملة

جهودهـــا مـــن أجـــل تدشـــين حزمـــة إنقاذ

خليفة وكيل وزارة

القصـــوى لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة ،وأن

ً
واحتياجا ،جن ًبا إلى جنب مع
األكثـــر تأثرًا
جهودهـــا لدعم إنتاج لقاح مضاد لفيروس

مركـــز البحريـــن لل

الصحيـــة التـــي يحتاجـــون إليهـــا دون

وشـــدّد غوتيريـــس علـــى ضـــرورة وقـــف

تحتـــل فـــي الوقـــت الحالـــي األولويـــة

المنظمـــة تعمـــل مـــن أجـــل عالم يســـتطيع

فيـــه جميع الناس الوصـــول إلى الخدمات

مواجهـــة صعوبات مالية ،مشـــيدًا بتجربة

ضخمـــة لصالـــح شـــعوب ودول العالـــم

كورونا بتكلفة ميسورة ومتاح للجميع.

إطـــالق النـــار عالميـــا ،للتركيز علـــى العدو

رئيـــس

مجلـــس

االســـتراتيجية
ً
عرضا تنـــاو
والطاقـــة
مملكـــة

البحريـــن

المتحـــدة وإطـــار

االســـتراتيجية بيـــن

الزياني“ :رؤى البحرين” منصة لمناقشة سبل مواجهة التحديات
أعــرب وزيــر الخارجيــة عبداللطيــف الزياني فــي تصريح على هامــش المنتدي عن

بالــغ ســروره علــى مشــاركته في منتــدى رؤى البحرين ،والــذي يقام ســنويًّا برعاية

كريمة من صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء الموقر ،معربًا عن شــكره وتقديره

لــكل الجهــود التي بذلــت لتنظيم هذا المنتدى الذي يمنــح الفرصة كل عام لاللتقاء

لمناقشــة التحديات التي تواجه العالم ،والتوصل الى حلول لها في ســياق تحقيق
أهداف التنمية المستدامة.

وأكـــد أن منتـــدى رؤى البحريـــن يوفـــر

الخامسة والســـبعين لألمم المتحدة مما

لمواجهـــة مختلـــف التحديـــات العالميـــة

السابق والبناء عليها من أجل المستقبل.

منصة لمناقشـــة االستراتيجيات الالزمة
التـــي تواجـــه الســـالم واألمـــن والتنميـــة

يتيـــح الفرصـــة لتقييـــم مســـيرة العمـــل

وقـــال“ :إن موضوع المنتـــدى لهذا العام

المستدامة واالستقرار على المستويات
ً
مضيفا
الوطنيـــة واإلقليميـــة والعالميـــة،

مرحلة ما بعد جائحة كوفيد  ،”)19وهذه

يصـــادف االحتفـــال بالذكـــرى الســـنوية

ً
إلحاحـــا لالقتصـــاد العالمـــي وللتنميـــة

أن هـــذا العام يتميز بشـــكل خاص لكونه

هـــو (أهـــداف التنميـــة المســـتدامة فـــي
الجائحـــة الطارئـــة هـــي التحـــدي األكثـــر

مملكـــة البحريـــن

وهيئـــات األمـــم ا

وجهـــود مملكـــة البح

مواجهـــة تداعيـــات

كورونا.

وأكـــد أهميـــة المنت

المستدامة”.

القطـــاع الخاص؛ ومن الهيئات اإلقليمية

وأكـــد وزير الخارجية أن منطقة الشـــرق

إلى التواصل بين الشعوب.

وشـــدّد وزيـــر الخارجيـــة علـــى أن هـــذه
المبـــادئ تكمـــن ً
أيضا فـــي صميم أهداف

تســـليط الضوء علـــى

األوســـط تحتاج إلى إيجاد طريقة لبناء

وأكـــد أنـــه مـــن خـــالل إنشـــاء وتعزيـــز

التنميـــة المســـتدامة ،والتـــي ســـيكون

العالميـــة الملحـــة الت

الثقة والتعـــاون ،باعتبارها أمرًا ضروريًّا

روابـــط المصلحـــة المشـــتركة هـــذه،

مـــن الضـــروري تحقيقهـــا لمواجهـــة آثـــار

مســـتقبل البشـــرية،

شكره وتقديره لجهو

للغايـــة فـــي معالجـــة حـــاالت الطـــوارئ

ســـتتمكن المنطقـــة مـــن البـــدء فـــي بناء

الجائحـــة ،معربًا عن أملـــه في أن يتمكن

الصحيـــة العالميـــة (وغيرهـــا) والتغلـــب

الثقـــة والتعاون والمرونة التي ســـتدعم
ً
مستقبال أكثر أما ًنا وازدهارًا.

الشـــرق األوسط والعالم بأكمله من تبني

فـــي دعم الجهـــود ال

هذه القيم ،وأن يتمكن عن طريق القيام

ونـــوّ ه إلى أن إحـــدى طرق القيـــام بذلك

وقـــال“ :لطالما آمنا فـــي مملكة البحرين

بذلـــك ،من بنـــاء منطقـــة أكثر اســـتقرارًا

هو تعزيـــز المزيد من التعايش والتعاون

بأهميـــة بنـــاء الحـــوار والتفاهـــم والثقـــة

وازدهـــارًا ومرونـــة ،وأن يكـــون فـــي

اإلقليمـــي ،والترابـــط مـــن خـــالل بنـــاء

كونهـــا أكثر الوســـائل فعالية في معالجة

وضـــع يمكنه مـــن التغلب علـــى تحديات

توافـــق طوعـــي للـــدول علـــى أســـاس

جميـــع القضايـــا والتحديـــات ،ولذلـــك

فيـــروس كورونـــا ،لبنـــاء فـــرص جديدة

وأكـــدت أودري أزوال

ً
ضعفا بشكل خاص ،وستؤثر على جهود

الشـــبكات والمنظمـــات المتداخلـــة فـــي

واصلنـــا التواصـــل مـــع العالم ،ســـعيا إلى

للشباب ولضمان تحقيق أهداف التنمية

المدير العام لمنظمة

جميـــع مجـــاالت األنشـــطة ،بـــدءً ا مـــن

ســـد الخالفـــات مـــن خـــالل التســـامح

المســـتدامة لمـــن هـــم في أمـــس الحاجة

فـــي كلمتهـــا بالمنتـــد

دول العالـــم لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة

التعـــاون الحكومـــي إلـــى التوريـــد فـــي

واالحترام المتبادل”.

إليها.

التعدديـــة وفعاليت

تحقيق نتائج ملموس

تعزيز روابط
المصلحة
المشتركة على
صعيد المنطقة

عليها والتعافي منها.
المســـتدامة ،وال ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك
شـــك فـــي عمـــق وحجـــم التحديـــات
المباشـــرة وغير المباشـــرة التي تســـببت
فيها ،والتي سيشـــعر بها الفقراء واألكثر

الســـمو الملكي رئيـــس

مجال التنمية المست

نحتاج دول أعضاء
مثل البحرين

“نحتـــاج إلـــى دول

09

local@albiladpress.com
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أصـــــــــدقاء األمين العام لألمم المتحدة”

واســـعـــا
تــرحــيــبــا دولــــيًّــــا
ى “الــتــنــــــــــــــــــــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة” ...والقـــــت
ً
ً

ــاء الثقــة

سموه دعا لوضع
استراتيجية عالمية
تعزز من حق األمن
ّ
الصحي للشعوب

تطلع ألن تكون
األزمة فرصة لتعزيز
آليات التنسيق
والتكامل بين الدول

تعاملنا مع الجائحة
بكفاءة واحترافية
بتقديم التسهيالت
للمواطنين والمقيمين

سموه يشيد بدور
األمم المتحدة في
تحفيز العمل الدولي
لبلوغ الغايات التنموية

المشترك؛ وهو فيروس كورونا ،ومواجهة

ملتزمـــة ،مثـــل مملكـــة البحريـــن ،المملكـــة

الجائحة.

عـــام ولليونســـكو علـــى وجـــه الخصوص،

الفـــوارق وأوجـــه الضعـــف التـــي أظهرتهـــا

التـــي أظهـــرت التزامهـــا بالتعددية بشـــكل

وأكـــد أن التعافي ســـيكون فرصـــة إلعادة

فهذه هـــي أفضل طريقة ،علـــى ما أعتقد،

هـــذا المســـتقبل مرهـــون بتحقيق الســـالم

عامً ـــا ،في ســـان فرانسيســـكو ،فـــي لندن،

اإلنســـان ،وهـــي أمور ال يمكـــن النجاح في

نحتاج اآلن لالستثمار فيه”.

وأوضـــح أن جائحـــة فيـــروس كورونـــا

بمـــدى ترابطهـــا ،وأن التصـــدي لعواقـــب

تحقيـــق التقـــدم والنمـــاء ،حيـــث تتصاعد

اليوم والغد األخرى ،يحتاج إلى استخدام

عالم خســـر مـــا يعادل  500مليـــون فرصة

مزيـــد مـــن التعـــاون ،وهـــو هـــدف تحظى

كنموذج متميز في توفير

الفيروس على قدم المســـاواة مع الرجال،

بثقة شعوب العالم.

هناك شـــك فـــي أن جائحة

القطاعات األكثر تضررًا ،كما أنهن يتحملن

الفريـــد ذو داللـــة رمزية ،أال وهـــي الذكرى

عـــن ذلـــك مـــن وبـــاء العنـــف المتزامن مع

المتحـــدة ،مشـــيرة إلـــى أنـــه قبـــل خمســـة

كثيـــرات منهـــن أســـيرات في المنـــازل مع

مؤتمرهـــا في فرانسيســـكو كانت المنظمة

وتحـــدث دينيس موكويجـــي الحائز على

بــــ  193دولـــة في الوقت الراهـــن ،وهذا ما

وضـــع تصـــور للمســـتقبل ،مشـــيرًا إلـــى أن

لتكريـــم أرواح أولئك الذين قرروا قبل 75

والتنميـــة المســـتدامة وتعزيـــز حقـــوق

وضع األساس لنظام التعددية ،وهو نظام

تحقيقها سوى بتكاتف الجميع.

ية وإتاحتها للجميع.

ثـــل انتكاســـة خطيـــرة

عيـــة لتحقيـــق أهـــداف

امة ،لكن ال يمكننا السماح

ذريعة لفشـــلنا فـــي الوفاء

ــد أظهـــر الوبـــاء أهميـــة

ة المســـتدامة ولماذا يجب

ز وتصميم متجدد”.

حتى تتعافي من تداعيات

حتـــاج إلـــى التركيـــز علـــى

ي :مزيـــد مـــن االســـتثمار

ز النظام الصحـــي واألمن

ز االســـتثمارات الوطنيـــة

صحية األوليـــة وخدمات

وأخيرًا إعادة البناء بشكل

يـــة البيئة والحفـــاظ على

ة والمياه مع االتجاه نحو

ذكية فـــي المياه والصرف

قـــة المتجـــددة وأنظمـــة

والمدن الصالحة للعيش.

وجـــه األميـــن العـــام لألمم

يو غوتيريـــس في كلمته،

ئمين على تنظيم المنتدى

يـــه ،مشـــيدا بجهودهـــم

اجهة جائحـــة كوفيد -19

لى طريق تحقيق أهداف

مة.

ية” لصالح المتضررين

باعتبارهـــن العامـــالت الرئيســـيات فـــي

أعباء الرعاية اإلضافية .كما يعانين فضال

الخامسة والســـبعين إلنشاء منظمة األمم

الجائحـــة ،حيـــث أدى اإلغـــالق إلـــى إبقاء

وســـبعين عامً ا ،حين عقـــد األمم المتحدة

المعتدين عليهن.

تضـــم في عضويتها  51دولة فقط مقارنة

جائحـــة كورونـــا وتأثيراتهـــا علـــى مجمل
ّ
ووجه الشكر لصاحب
األوضاع في العالم.

التعدديـــة ،التـــي تمهـــد الســـبيل لمســـاحة

الســـمو الملكي رئيس الوزراء على دعوته

للمشاركة في المنتدى ،لمناقشة الموضوع
الهـــام عـــن “مســـتقبل أهـــداف التنميـــة

المســـتدامة فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد جائحة

فايرس كورونا – كوفيد .”-19

العالم لن يكون كما كان
في السابق
وأشـــار

موكويجـــي

إلـــى

التحديـــات التـــي يواجههـــا

العالم في ظـــل جائحة كوفيد

،-19

ورأى أن العالـــم لـــن

يكـــون كمـــا كان فـــي الســـابق

بعد الجائحة ،مؤكدا ثقته في

قدرة دول العالم على مواجهة

هذا الوباء مـــن خالل التعاون

والتكاتف معا.

مـــن جانبـــه ،قـــدم الدكتـــور

س علـــى ضـــرورة وقـــف

واألمـــم

خليفة وكيل وزارة الخارجية
رئيـــس

مجلـــس

والدوليـــة

االســـتراتيجية
ً
عرضا تنـــاول عالقة
والطاقـــة
مملكـــة

البحريـــن

المتحـــدة وإطـــار الشـــراكة

االســـتراتيجية بيـــن حكومـــة
مملكـــة البحريـــن ووكاالت
وهيئـــات األمـــم المتحـــدة،

وجهـــود مملكـــة البحريـــن في
مواجهـــة تداعيـــات جائحـــة

كورونا.

وأكـــد أهميـــة المنتـــدى فـــي

رجيـــة علـــى أن هـــذه
ً
ضا فـــي صميم أهداف

تســـليط الضوء علـــى القضايا

مة ،والتـــي ســـيكون

العالميـــة الملحـــة التـــي تؤرق

قيقهـــا لمواجهـــة آثـــار

مســـتقبل البشـــرية ،معربًا عن

شكره وتقديره لجهود صاحب

لعالم بأكمله من تبني

فـــي دعم الجهـــود الدولية في

ن أملـــه في أن يتمكن

مكن عن طريق القيام

نطقـــة أكثر اســـتقرارًا

ة ،وأن يكـــون فـــي

المستدامة في مرحلة ما بعد كوفيد.-19

ورأت أن انعقـــاد المنتدى فـــي هذا الوقت

ح شـــعوب ودول العالـــم
ً
حتياجا ،جن ًبا إلى جنب مع

ديات

هذا العام لبحث مســـتقبل أهداف التنمية

من جانبها ،أشـــادت “آنـــا تيباجوكا” وكيل

مركـــز البحريـــن للدراســـات

يسورة ومتاح للجميع.

وأوضح المبعـــوث الخاص لألمم المتحدة

وبمـــا تتمتـــع به مملكة البحريـــن من ريادة

عمل ،الفتًا إلى معاناة النســـاء من تفشـــي

أمنـــاء

لميـــا ،للتركيز علـــى العدو

رغـــم وجود جائحـــة كورونـــا والمخصص

جهـــود الدول في تحقيق أهـــداف التنمية

مستوى قياسي جديد للدين العالمي

بتنظيـــم منتـــدى رؤى البحريـــن فـــي هذه

العالميـــة فـــي انعقـــاد هـــذا المنتـــدى الهام

األمم المتحـــدة إزاء قدرتها على تحقيقه

المتحـــدة تواصـــل بـــذل

نتاج لقاح مضاد لفيروس

الـــوزراء والمديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة

 19يكســـبه أهميـــة خاصـــة ،حيـــث يلقـــي

منتدى “رؤى البحرين” حدث مهم

عن التحديـــات التي تواجـــه العالم ،جراء

الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء

مجال التنمية المستدامة.

نحتاج دول أعضاء ملتزمة
مثل البحرين

لتغلب علـــى تحديات

وأكـــدت أودري أزوالي وهـــي

حقيق أهداف التنمية

فـــي كلمتهـــا بالمنتـــدى ،أهمية

لبنـــاء فـــرص جديدة

المدير العام لمنظمة اليونسكو

ـــم في أمـــس الحاجة

التعدديـــة وفعاليتهـــا فـــي

تحقيق نتائج ملموسة ،وقالت
“نحتـــاج إلـــى دول أعضـــاء

للحـــوار وبـــذل الجهـــود مـــن أجـــل التغلب
علـــى هـــذه التوتـــرات مـــن أجـــل تحقيـــق

األفضل.

كمـــا ألقـــى عبـــدهللا شـــاهد وهـــو وزيـــر

الخارجية بجمهورية المالديف كلمة أشاد
فيهـــا بـــدور صاحب الســـمو الملكي رئيس

لصاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء،

وأهمية وضع إطار خاص بهذه التحوالت.

معدالت الفقـــر ألول مرة منذ  30عامً ا في

وتناقضاتـــه وآمالـــه ،وتلـــك هـــي قيمـــة

لتوجيـــه مرحلـــة التعافي مـــن كوفيد،-19

ومديـــر منظمـــة الصحـــة العالمية ،مشـــيدًا

جميـــع المـــوارد المتاحـــة للبشـــرية ،وإلـــى

يعكس صـــورة العالم بتوتراتـــه وتطلعاته

اســـتراتيجيات الصحة العامـــة والطوارئ

العـــام الســـابق لألمـــم المتحـــدة فـــي كلمة

الصحيـــة ،وعلى التحـــوالت طويلة المدى

الجائحة واالرتقاء إلى مســـتوى تحديات

جائزة نوبل للسالم للعام  ،2018في كلمته

تحوّ ل منهجـــي عميق للتركيز على أهمية

ألقاهـــا خالل المنتـــدى ،عن خالص تقديره

شـــكلت انتكاســـة للجهـــود المشـــتركة في

الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل

جـــل تدشـــين حزمـــة إنقاذ

وأكـــدت أن األزمة الحالية تذكر البشـــرية

عاما في
تصاعد الفقر ألول مرة منذ ً 30
عالم خسر  500مليون وظيفة

األزمـــة هذه مـــن أجل التغييـــر ،ومن أجل

عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب
مـــن جهته ،أعـــرب بـــان كي مـــون ،األمين

وأثنى على الخطط والبرامج التي نفذتها
مملكـــة البحريـــن فـــي مواجهـــة فيـــروس

كورونـــا ،مؤكـــدًا أنها شـــكلت مصـــدر إلهام

للجميع.

األمين العام والمديرة التنفيذية الســـابقة
لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة للمســـتوطنات

البشـــرية بمبادرات صاحب السمو الملكي
رئيـــس الـــوزراء ،والتي تهدف إلـــى تعزيز
التعـــاون الدولـــي فـــي مجـــال التنميـــة

المســـتدامة ،والتـــي كان لهـــا أثرهـــا البالـــغ
فـــي توجيـــه أنظـــار المجتمع الدولـــي إلى

كل ما يســـهم في تعزيز األمن واالستقرار
والسالم.

وأكـــدت أن “منتدى رؤى البحرين” يشـــكل
كل عـــام حدثـــا هامـــا يجمـــع المســـئولين

والمختصيـــن لمناقشـــة مختلـــف القضايـــا
التـــي ترمـــي إلـــى تعزيـــز منظومـــة العمل
الجماعـــي مـــن أجـــل صالـــح االنســـانية

وتطورهـــا ،مؤكـــدة أن تزامـــن انعقـــاد
المنتـــدى هـــذا العـــام مـــع جائحـــة كوفيـــد

الضوء على تداعيـــات هذه الجائحة على

المســـتدامة وما يجب فعلـــه واتخاذه من
إجـــراءات لتقليل هذه التداعيات الســـيما

الفترة غير المســـبوقة علـــى مدى التاريخ،

ألجنـــدة التمويـــل  2030محمـــود محيـــي

فـــي تبنـــي المبـــادرات التـــي تدعـــم تنفيذ

أزمـــة صحيـــة واقتصادية وإنســـانية غير

العالم.

وأكـــدت وزيـــرة الصحة فائقـــة الصالح أن

وظائفهـــم حتـــى اآلن ،وتضاعـــف عـــدد

العديـــد مـــن التحديـــات للمجتمـــع العالمي

علـــى التعامـــل مـــع ســـلبياتها وتداعياتهـــا

مع  270مليون شـــخص إضافي يواجهون

التأثيـــر علـــى أســـاليب الحيـــاة والتفكيـــر

المســـتدامة مـــن خـــالل توفير كافة ُســـبل

مليون شـــخص خطـــر دفعهم نحـــو الفقر،

إلـــى أن الجائحة أظهـــرت عالما جديدا لم

تقديم خدمات الرعاية الصحية األساسية

عام  .1998وأشار إلى أن الجائحة كان لها

وقال “إن من مسؤوليتنا المشتركة ضمان

من ناحية مســـتويات التجارة واالستثمار

ألننـــا ننـــاور مـــن خـــالل التحديـــات التـــي

على اقتصاديات الدول النامية.

أهداف التنمية المستدامة خارطة طريق للبشرية
مملكة البحرين حرصت منذ بدء الجائحة،
علـــى الهـــدف الثالث مـــن أهـــداف التنمية

الدين أن جائحة كوفيد  ،-19تســـببت في

أهداف التنمية المســـتدامة لصالح شعوب

مســـبوقة ،حيث فقد  500مليون شـــخص

وأكـــد أن جائحـــة فيروس كورونا شـــكلت

األشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد

وأدت إلـــى تغييرات ال مثيل لها من حيث

الجوع الحـــاد هذا العام .كمـــا يواجه مائة

وتفاعل البشـــر مع بعضهم البعض ،مشيرا

الدعم والموارد الالزمة لضمان استمرارية

وهـــو أول ارتفـــاع في معـــدالت الفقر منذ

يعد فيه مصطلح الوضع الراهن موجودًا.

وعـــدم تأثرها باالســـتجابة الوطنية لحالة

تأثيـــر عشـــوائي على جميع أنحـــاء العالم،

عـــدم ترك أي شـــخص يتخلـــف عن الركب

الطوارئ الصحية المصاحبة لكوفيد.-19

وأوضحت أن أهداف التنمية المســـتدامة

والتمويـــل الخارجـــي ومصـــادر الدخـــل

تفرضها جائحة كوفيد ،-19فدعونا نتخذ
اإلجـــراءات معً ـــا لتحقيق أهـــداف التنمية

الناميـــة واألشـــخاص الضعفـــاء الذين هم

وتـــم خـــالل المنتـــدى عـــرض فيديـــو

بالفعـــل فـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة

ونوّ ه إلى أن تأثير انتشـــار الجائحة أسهم

البحريـــن عن جهـــود مملكـــة البحرين في

التي نواجهها بمعزل عن غيرها.

المحلـــي اإلجمالـــي إلى مســـتوى قياســـي

وإن هـــذا
تعـــد خارطـــة طريـــق للبشـــريةّ ،
الوبـــاء يمثـــل تح ّديًـــا هائالً للوصـــول إلى
أهـــداف التنمية المســـتدامة ّ ،2030
إال أنه

ّ
يوضح لنا حكمة متأصلة
فـــي ذات الوقت
وهي أنـــه ال يمكن التعامل مـــع التحديات
وشـــدّدت على أن هناك حاجة إلى أهداف

التنميـــة المســـتدامة اآلن أكثـــر مـــن أي

وقـــت مضى ،وأنه البد من االســـتفادة من

القيمـــة مثـــل التحويـــالت الخارجيـــة ،إال
أنهـــا أثرت بشـــكل أكبر علـــى االقتصادات

أقل قدرة على التعامل مع تأثيره.

المستدامة في السنوات العشر القادمة”.

توعـــوي تحـــدث فيـــه عـــدد مـــن أطفـــال

فـــي دفع نســـبة الدين العالمي إلـــى الناتج

مكافحـــة فيـــروس كورونا المســـتجد وما

جديد ،حيث وصل إلى  % 331من الناتج

وتســـهيالت ،ومـــا حققتـــه المملكـــة مـــن

المحلي اإلجمالي في الربع األول من العام

وهو يتزايد بشكل ملحوظ.

قدمتـــه للمواطنيـــن والمقيميـــن مـــن دعم

منجزات ضمن مســـاعيها لتحقيق أهداف

التنمية المستدامة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

رحم اهلل قائد العمل اإلنساني وخالص العزاء ألهل الكويت الشقيقة
كانت األمة العربية في أشـــد الحاجة إلى حكمته وحنكته ،وصدقه وعمله

مـــن عقيدتها بأهمية الشـــراكة الدولية ،وتوحيد الجهـــود الدولية وتفعيلها

جســـيمة لنصـــرة القضايـــا العربية واإلســـالمية وحـــل النزاعـــات وتحقيق

الروح البشرية”.

وجهـــاده ونبـــل معدنـــه األصيـــل ،لقـــد فقدنـــا قائدا كبيـــرا قـــدم تضحيات

األمن واالستقرار ،وكان همه األول سعادة البشرية وإحالل السالم ،نعم..
فســـمو الشـــيخ صباح األحمد الجابر الصباح “قائد العمل اإلنســـاني” رحمه

هللا وأســـكنه فسيح جناته بذل جهودا في ســـبيل اإلنسانية والمساعدات

الدولية ،فوق قدرة البشـــر ،وهذا معروف على مســـرح السياســـة العالمية،
فقـــد أنقذ أرواح عشـــرات اآلالف من البشـــر من األزمـــات والفقر واألوبئة،

وعبر عن ذلك رحمه هللا في الحفل الذي أقامته األمم المتحدة عام 2014

بمناسبة منحه لقب “قائد العمل اإلنساني” تقديرا لجهود سموه رحمه هللا

وإســـهاماته ودعمه المتواصل للعمليات اإلنســـانية لألمم المتحدة بالقول:
“إن الفضـــل فـــي ذلـــك يعود إلـــى أن الكويت ومنـــذ اســـتقاللها وانضمامها
لهـــذه المنظمـــة الدوليـــة ،ســـنت لهـــا نهجـــا ثابتا فـــي سياســـتها الخارجية،

ارتكز بشـــكل أساســـي على ضرورة تقديم المســـاعدات اإلنســـانية لجميع

البلـــدان المحتاجـــة ،بعيدا عن المحـــددات الجغرافية والدينيـــة ،وانطالقا

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

بهـــدف اإلبقاء والمحافظة على األســـس التي قامـــت ألجلها الحياة ،وهي

كانت أمنية ســـمو الشـــيخ صباح األحمد الكبرى – حســـب عبدهللا يعقوب

بشـــارة  -األمين العام الســـابق لـــدول مجلس التعاون ،تتمثـــل في تحقيق
التضامـــن العربـــي الجـــاد ،إذ رأى فيـــه دوما الســـبيل األمثـــل لتعزيز مكانة

للتواصل17111483 :

العـــرب ،كمـــا آمـــن بـــأن إزالـــة الخالفات بيـــن الـــدول العربية لهـــا األولوية،

لذلـــك لم يهدأ له بال في ســـبيل تحقيق تلـــك األمنية ،فقد ظل متنقال بين

العواصم العربية.

وتحسب لسموه أيضا االنطالقة األساسية إلسهامات الكويت في مجاالت
الثقافـــة والفنـــون وبناء قواعد االنطالق المؤسســـي في مجـــاالت التنمية
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الداخلي أو الخارجي.

رحم هللا قائد العمل اإلنســـاني ســـمو الشـــيخ صباح األحمد الجابر الصباح

وخالص العزاء ألهل الكويت الشقيقة.

فاتن حمزة

fatin.hamza@gmail.com

كم حذرنا من مسألة االستهتار
ً
مرارا عن أن وباء كورونا غامض ،وما نسمعه في النهار يأتي عليه
كتبنا
الليـــل ليفنـــده ،وذكرنـــا أن هذا المرض لن ينحســـر في الصيـــف كما كان
يظن البعض.

وهـــا نحن نودع الصيف لندخل فصل الشـــتاء الذي يعد المرتع الخصب
لـــه ،وكم حذرنا من مســـألة االســـتهتار التـــي أدت مؤخرا لزيـــادة مفزعة
فـــي عدد اإلصابـــات والوفيات مع صغـــر حجم البحرين وعدد ســـكانها،

فاالستهتار ينذر بكارثة قد تخرج عن السيطرة ،وحينها لن ينفع الندم.

من المؤسف أن تكون هناك عقليات استهتارية تتهاون بعواقب المرض
وســـرعة تمدده ،وبالتالي تؤدي الزدياد أعداد المرضى والوفيات بسبب

هذا الفيروس القاتل.

رغـــم كل اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائية والجهود الكبيـــرة المبذولة

لمحاربـــة المـــرض التـــي اتخذتهـــا حكومـــة البحريـــن والكـــوادر الطبية،

لألسف نجد من يسير في االتجاه المعاكس حتى وصل استهتار البعض
إلـــى اإلصرار على الزيارات العائلية بأعـــداد كبيرة وتراص الحضور في

بعض المجالس والذهاب إلى الجنازات واالحتفاالت دون مراعاة القيود
والضوابط لمنع انتشار المرض ...فعالً ال حياة لمن تنادي!

عبدعلي الغسرة
ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

نلتزم للبحرين

قدسية العمل في فكر خليفة بن سلمان
قبل سنوات وبجلسة في مجلس سمو األمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء رعاه
هللا وحفظه من كل شـــر وأعاده لبلده وأهله ســـالما غانمً ا ،ســـأل سموه أحد الكتاب:

لمـــاذا توقفت عـــن الكتابة مؤخرًا؟ وكان جواب الكاتب أنها ظروف خاصة بالعالقة
مع الجريدة ،فما كان من سموه حفظه هللا إال أن قال متأثرًا وبكل تشديد ،ال تتوقف
عـــن الكتابـــة مهما كانت الظروف والصعاب ،أريـــدك أن تكتب وتعبر عن رأيك ،ومن
يومهـــا لـــم يتوقف الكاتب عـــن الكتابة معت ًزا ومعتدًا بتلـــك النصيحة الصادقة ذات

المغزى ،والتي عبرت عن دعم ومســـاندة سموه للكتاب والصحافيين بكل الظروف

التي أدت إلى هذا التقدم واالزدهار ...والمواقف ،ويشاركني بهذا الشعور كل كاتب
وصحافي بحريني التقى بالقائد الرمز خليفة بن سلمان وأدرك مدى القدسية التي

يوليها القائد ليس للصحافة فحسب بل للعمل بشكل عام ،فهو ال يطيق وال يتحمل
رؤية اإلنسان يتوقف عن العمل والعطاء ألي سبب من األسباب ورؤية سموه هذه
مبنيـــة على الخبـــرة والتجربة والحنكة التي من خاللها بنى وأســـس ووضع قواعد

التنمية بالبحرين ،والتي ندين لها اليوم بكل هذا االزدهار.

ســـنوات طويلة وســـمو رئيس الوزراء على هذا النهج واألسلوب من العمل الدؤوب

بدعـــم ومتابعة وحل كل ما يصادف المواطن من إشـــكاالت ،باإلضافة إلى المتابعة

اليومية لكل الشؤون االقتصادية والصحية واإلسكانية وكل القطاعات والخدمات

مازالت الجهود الوطنية لـــكل أعضاء فريق البحرين لمكافحة

المتعلقة بسير الحياة اليومية في البالد.
رجـــل الدولـــة بـــأي بلـــد ناجح يكتســـب مكانتـــه ومحبتـــه وهيبته ليس مـــن منصبه
فحســـب ،ولكن مما يقدمه لشـــعبه ،وهذا ما يتجسد بشـــخصية سمو رئيس الوزراء

الكوفيد ُمستمرة للتصدي لتداعياته بما يحفظ صحة وسالمة
المواطنيـــن والمقيميـــن ،ومـــن مســـؤوليتنا جميعً ـــا االلتـــزام
باإلجراءات االحترازية الصحية ،من أجلنا ومن أجل البحرين،

الـــذي ال يملـــك وقته إال بقدر ما يمنحه منذ بداية الصباح حتى نهاية النهار ،ال يترك
شاردة أو واردة بشؤون الدولة والمواطنين إال وتكون ضمن عناياته.

مجتمعيا تقتضيه المســـؤولية
وعيا
وهو التزام وطني يتطلب
ً
ً

الوطنية.

خليفـــة بن ســـلمان رســـخ قواعد وأســـس الدولـــة الحديثـــة ،ووضع بذلـــك البحرين

يُ مثـــل وعي المواطنيـــن مصدر قوة ومناعة فـــي مواجهة هذا

بطريـــق اإلنجـــاز والتطور والبناء والتنمية وهو األســـلوب الذي تميـــز به منذ توليه
المسؤولية من خالل تقديسه العمل واإلنجاز .إن أسلوب سموه بالعمل هو أسلوب
المقتدر والحكيم والحازم عند الضرورة وهي جميعها صفات رجل الدولة العصري
ً
نموذجا لرجل
الـــذي تحتاجه األمم اليوم .خليفة بن ســـلمان أطال هللا بعمـــره ليس
الدولـــة بالبحرين فحســـب ولكنه رمز للقائد الذي تســـتمد الدولـــة هيبتها من هيبته،
لهذا تظل البحرين تتطلع لسموه بكل مرحلة وبكل موقف وبكل وقت لعطائه الذي
ال ينضب.

الوباء الشرس الذي ال يُ فرق بين األجناس واألعراق واألديان،
فالوعـــي من ركائـــز مقاومته وأســـاس لنجاح مســـاعي الفريق
الوطنـــي الـــذي أثبـــت كفاءتـــه وجدارته فـــي تحقيـــق أهدافه
ً
أرضا وإنسانا ،وألجل
الوطنية ،والتزامنا هو من أجل البحرين
تخفيـــض عدد اإلصابـــات والتغلب عليه ،وال يمكـــن للفريق أن
يُ حقـــق مـــا يصبو إليـــه من دون تعـــاون الجميع واستشـــعارهم
خطـــر الكوفيد ،فالتهـــاون باإلجراءات يُ قابلـــه ارتفاع ملموس
فـــي معدالت اإلصابات اليوميـــة وهو ما يُ حمل الكوادر الطبية

» تنويرة :عندما تحس بذاتك فقد بلغت صفاء الذات.

إضافيا أكبر وأكثر.
والتمريضية عب ًئا
ً

لقد طبق بعض المواطنين والمقيمين مقولة “ما صدقنه نطلع”،
وخرجـــوا مـــن بيوتهم إلـــى المجمعـــات واألســـواق والمطاعم،
وتناسى بعضهم االلتزام باإلجراءات الوقائية الصحية ،ما أدى
إلى زيادة عدد اإلصابات وبأرقام كبيرة ،وتناسوا أن االختالط
وعدم تطبيق معايير التباعد االجتماعي يرفع معدالت انتشار

مهدي عقبائي

لماذا حذرت المقاومة اإليرانية المنطقة والعالم من نظام الماللي؟ ()1

الكوفيـــد ،وهـــذا ما أدى إلى اتخـــاذ قرار االســـتمرار في تعليق
الدراســـة وغلـــق المطاعـــم وأماكـــن الترفيه مع االســـتمرار في
حيـــن وآخر
تنفيـــذ عمليـــة الفحوصـــات الطبيـــة ،وســـتتم بين
ٍ

مراجعة هذه القرارات للحفاظ على صحة وسالمة الجميع.

يتصـــف الشـــعب البحريني بقدرته علـــى الصبـــر والمثابرة في

لـــم تكن عمليـــة الصراع الدائرة بين المقاومة اإليرانيـــة وبين نظام الماللي عملية

النظام اإليراني باعتباره بؤرة التطرف واإلرهاب ومصدر الشـــر الذي يزعزع أمن

مواجهة الشـــدائد ،وهو بكل فخر ســـيكون أمينـــا على االلتزام

هذا الصراع ،وإنما كانت عملية صراع شـــاملة وواســـعة النطاق خرجت عن إطار

عملية الصراع والمواجهة ضد نظام الماللي.

بتوصيـــات الفريـــق الوطني الطبي وســـيطبق بوعـــي تام مبدأ
ٍ
“نلتـــزم للبحريـــن” وهـــو التزام يُ ســـاند جهـــود الفريـــق الوطني

تختـــص بظلمه وجوره وإجرامه داخل إيران فقط ،وإن كان ذلك أســـاس انطالق

إيران والشعب اإليراني.

واســـتقرار المنطقـــة والعالـــم ،إنما انطلق على أســـاس البعد الدولـــي والعالمي في

المقاومة اإليرانية أثبتت على الدوام وبكل الطرق واألساليب الممكنة مصداقية

ذلـــك أن هـــذا النظـــام والعتماده علـــى نظرية واليـــة الفقيه االســـتبدادية القمعية

مـــا دعـــت إليه بشـــأن عدوانيـــة هذا النظـــام والخطـــر والتهديد الذي يشـــكله على

واإلســـالمي لنفوذهـــا وهيمنتها ،وذلك مـــن خالل تصدير التطـــرف واإلرهاب إلى

اإليرانـــي إلـــى التصدي لنظام الماللي ومواجهة شـــره وظلمه ،فإنها دعت شـــعوب

التي تســـعى إلى تأسيس امبراطورية دينية تخضع معظم بلدان العالمين العربي
هـــذه البلـــدان خصوصـــا والعالـــم عموما مـــن خالل تأســـيس أحزاب وميليشـــيات

وخاليا نائمة فيها.

المنطقـــة والعالـــم ،والذي يلفـــت النظر أن المقاومـــة اإليرانية وكما دعت الشـــعب
وبلـــدان المنطقة أيضا إلى مواجهة دور ونفوذ هـــذا النظام والتصدي له ولعمالئه
مـــن األحـــزاب والميليشـــيات العميلة التابعة لـــه ،لذلك فإنها وكمـــا كانت تقف إلى

فقد شـــمل هذا الصـــراع الصعيد الخارجي أيضا ،وقد توضـــح تماما بأن المقاومة

جانب كل التحركات والنشـــاطات والفعاليات المعارضة للنظام من جانب الشعب

نضال الشعب اإليراني والمقاومة اإليرانية من أجل الحرية ،فإنها استهدفت أيضا

واالنتفاضات التي تقوم بها شعوب المنطقة ضد نفوذ نظام الماللي وضد عمالئه

اإليرانيـــة وفـــي مســـاعيها الحثيثة من أجل حشـــد التأييد العالمـــي من أجل دعم
جعـــل العالـــم كله ابتداء من العالمين العربي واإلســـالمي والعالم كله ،على اطالع

بالنوايا العدوانية الشـــريرة لهذا النظام وضـــرورة التصدي له ومواجهته بمختلف

الطـــرق واألســـاليب الممكنة ،حتى أن دعوتها من أجل تشـــكيل جبهة عالمية ضد

اإليرانـــي فإنهـــا كانت تؤيـــد وتدعم وتقف إلـــى جانب كل التحـــركات والفعاليات
ومرتزقتـــه المأجوريـــن ،ولعل الموقف والبعد اإلنســـاني هذا هـــو الذي دفع ويدفع

نظام الماللي لبذل كل المحاوالت والمساعي المشبوهة من أجل العمل على خلق

فجوة بين شعوب وبلدان المنطقة وبين المقاومة اإليرانية“ .مجاهدين”.

الطبي وجميع الكـــوادر الطبية والتمريضية حتى نصل جميعً ا
إلى بر األمان.
إن المتابعـــة المســـتمرة مـــن قبل صاحـــب الســـمو الملكي ولي
العهـــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
والقيادة السياســـية تؤكد االهتمام بصحـــة المواطنين والعمل
علـــى توفيـــر الحيـــاة اآلمنـــة المطمئنـــة للشـــعب البحريني .إن
التـــزام المواطنيـــن باإلجـــراءات الصحية يُ ســـاهم في تحقيق
ســـيخفف
األهداف المنشـــودة في هذه المرحلة ،وهذا االلتزام
ُ

كثيرً ا من انتشـــار العدوى وســـيؤدي إلى التحسن المُ ستمر من
أجل البحرين وشعبهاُ ،متمنين للجميع الصحة والعافية.
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وزير االقتصاد 11 :مليار دوالر لدعم الرواتب والسيولة في البحرين
مناقشــة التداعيــات الماليــة واالقتصاديــة المتعلقــة بتفشــي “كوفيــد ”19

المنامة  -وزارة المالية واالقتصاد

شـــارك وزير الماليـــة واالقتصاد الوطني

االستباقية التي اتخذتها حكومة مملكة

االجتمـــاع رفيـــع المســـتوى عـــن تمويل

الناتجـــة جـــراء انتشـــار فيـــروس

الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة في
خطـــة التنمية المســـتدامة للعـــام 2030
في عصر (كوفيد  )19 -وما بعده والذي

دعت إليه األمم المتحدة بمشاركة عدد

من رؤساء الدول والحكومات.

البحريـــن للحـــد مـــن اآلثـــار االقتصادية

كورونـــا ،من خال إطـــاق حزمة مالية

الوطنـــي في الكلمـــة التـــي ألقاها خال
لألمـــم المتحدة علـــى مبادراتها الهادفة
إلـــى الحـــد من آثـــار وتداعيـــات جائحة

فيـــروس كورونـــا ،مشـــيرا إلـــى أن هذه
الجائحـــة والتحديـــات االقتصاديـــة

المرتبطـــة بهـــا تتطلـــب اســـتمرار العمل

والتعاون المشترك بين كافة الدول؛ من
أجـــل التغلب على تبعـــات هذه الجائحة

وتحقيق االنتعاش االقتصادي العالمي،
مؤكـــدا علـــى أهميـــة اســـتمرار مثل هذا

التعاون والتنســـيق المشـــترك بين كافة
الـــدول لتجـــاوز التحديـــات المشـــتركة
بنجاح.

ونوه وزيـــر المالية واالقتصـــاد الوطني
باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر

فيروس كورونا؛ بهدف حماية الوظائف
وتوفير السيولة الازمة للقطاع الخاص
وضمـــان اســـتقرار ســـوق العمـــل وكافة
القطاعات االقتصادية.

وأكـــد أن رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة
 2030كان لهـــا الـــدور األبـــرز فـــي تنويع
االقتصـــاد ودعـــم االبتـــكار بمـــا يحقـــق

النماء واالزدهار لكافة المواطنين ،الفتا
إلـــى أهمية اتخاذ التدابيـــر المالية التي

ستساهم في تخفيف اآلثار االقتصادية
للجائحـــة من خال االســـتخدام األمثل

للمـــوارد المالية ،حيـــث اعتمدت مملكة
البحريـــن برنامـــج التـــوازن المالي الذي

يهـــدف لتحقيـــق نقطة التـــوازن بحلول

الزيانـــي

فـــي

مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج

الموظفيـــن البحرينيين بنســـبة % 100
الرســـوم علـــى القطاعـــات المتأثـــرة من

االجتماع الوزاري المشـــترك بين

هـــذا االجتمـــاع رغـــم الظـــروف

وزيـــر

عبداللطيـــف

ما يعادل ثلـــث الناتج المحلي اإلجمالي

مـــن خـــال صنـــدوق التعطـــل ،ووقـــف

الخارجيـــة

ً
مؤكـــدا أن الحـــرص
المنطقـــة،

شـــارك

مبـــادرة بقيمة تفوق  11مليار دوالر ،أي

وفـــي االجتمـــاع الـــذي عقـــد أمـــس عن

االجتمـــاع عـــن تقديـــر مملكـــة البحرين

المنامة  -وزارة الخارجية

واقتصاديـــة تتألـــف مـــن أكثـــر مـــن 20

لمملكـــة البحرين تتمثل في دفع رواتب

بعـــد أعـــرب وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد

المضي قد ًما بالعالقات الخليجية الروسية آلفاق أرحب

العربية وروسيا االتحادية ،الذي
عقـــد مســـاء أمـــس علـــى هامش

العـــام  ،2022وهـــي مســـتمرة في تنفيذ

مجموعـــات المناقشـــات الســـت التابعة

اجتماعات الدورة ( )75للجمعية

المنشود.

أن تعكـــس قائمة الخيـــارات احتياجات

االتصـــال المرئي ،وذلك برئاســـة

مبادراتـــه؛ مـــن أجـــل الوصـــول للهـــدف

لمنظمة األمم المتحدة مع الحرص على

العامـــة لألمـــم المتحـــدة عبـــر

ونـــوه بـــأن جائحـــة كورونـــا جعلـــت

وآراء الـــدول األعضـــاء فـــي أعلـــى

وزير الدولة للشـــؤون الخارجية

التكنولوجيـــا والرقمنـــة فـــي تعزيـــز

كمـــا تـــم أيضـــا اســـتعراض اإلجـــراءات

المتحدة ،دولة الرئاســـة الحالية

والخطـــوات التـــي ســـيتم تنفيذهـــا

العربيـــة أنـــور قرقـــاش ،ووزيـــر

االهتمـــام ينصـــب نحـــو أهميـــة دور

االســـتدامة االقتصاديـــة ،وفرضت على

الجميع التسريع في التحول الرقمي.

مستوياتها.

الـــازم اتخاذهـــا للمرحلـــة القادمـــة

بدولـــة

اإلمـــارات

العربيـــة

لمجلـــس التعاون لـــدول الخليج

وفـــي االجتمـــاع تـــم مناقشـــة آخـــر

تحـــت رعايـــة األمـــم المتحـــدة لدعـــم

خارجيـــة

واالقتصاديـــة المتعلقة بتفشـــي جائحة

هـــذا التحـــدي العالمي المتمثل بانتشـــار

وزير خارجية ســـلطنة عمان بدر

تحقيـــق أهـــداف التنميـــة المســـتدامة

وممثلـــي دول مجلـــس التعاون،

البعيد.

لـــدول الخليج العربيـــة نايف بن

المســـتجدات

والتداعيـــات

الماليـــة

فيـــروس كورونا عالميا ومـــدى تأثيرها
على القطاعـــات االقتصادية واالقتصاد
العالمـــي ،ومناقشـــة قائمـــة الخيـــارات

المتاحـــة الناتجـــة عـــن مـــداوالت

روســـيا

االتحاديـــة

الـــدول األعضـــاء؛ بهـــدف التعافـــي مـــن

ســـيرغي الفـــروف ،وبمشـــاركة

فيـــروس كورونـــا ،ممـــا سيســـاهم فـــي

بـــن حمد بن حمود البوســـعيدي،

وتعزيز المرونة االقتصادية على المدى

واألميـــن العام لمجلـــس التعاون
فاح الحجرف.

صحة المواطنين والمقيمين أولوية قصوى لدى الحكومة

“لجنــة متابعــة تنفيــذ توصيــات الرقابــة على األدويــة” تعقــد اجتماعها األول

المنامة  -بنا

بنـــاء علـــى التقريـــر الذي تـــم إعداده بأمـــر من رئيس
ً

الجهـــود متواصلة من قبل كافة الجهات المعنية؛ من

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن

أجل تحقيـــق الخطـــط واألهداف واإلســـتراتيجيات

ســـلمان آل خليفـــة؛ لمراجعـــة القوانيـــن واألنظمـــة

الموضوعـــة فـــي القطـــاع الصحـــي الـــذي يحظـــى

واإلجـــراءات لتشـــديد الرقابـــة على عمليـــات صرف

بالتطوير المســـتمر ،منوهة بأن ضمان توفير األدوية

األدويـــة فـــي الصيدليـــات الحكوميـــة والخاصـــة،
ً
وتنفيذا لتوجيه ولي العهد نائب القائد األعلى النائب

وتنظيـــم ورقابـــة عمليـــة صرفهـــا فـــي الصيدليـــات
الحكوميـــة والخاصـــة وتفعيـــل أدوات الحوكمـــة

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي

والمســـاءلة تعد من أولويات الحكومة بما يسهم في

األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،خال ترؤسه جلسة

حفظ صحة وسامة كافة أفراد المجتمع.
ونوهت اللجنة المختصة بأنها ستقوم بمتابعة تنفيذ

مجلـــس الـــوزراء المنعقدة اإلثنين الماضي بتشـــكيل
لجنـــة تتولـــى متابعة تنفيـــذ التوصيات فنيـــا وإداريا

بـــن خليفـــة آل خليفة وحضور زير شـــؤون مجلســـي

المتعلقـــة بالحوكمـــة والمســـاءلة وكافة اشـــتراطات

الكهربـــاء والمـــاء وائل المبـــارك ،وممثلين عن مكتب

المخـــدرة ومراجعة القوانيـــن واألنظمة ذات العاقة،

والمجلس األعلى للصحة والخدمات الطبية الملكية.

وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان

والمقيميـــن هـــي أولويـــة قصوى لـــدى الحكومة ،وأن

وتشـــريعيا ،والتأكـــد من اتخـــاذ اإلجـــراءات الفورية

الشـــورى والنـــواب غانـــم البوعينيـــن ووزيـــر شـــؤون

التخزيـــن والتوزيع والبيع ومراجعة األدوية وخاصة

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الداخلية

عقدت اللجنة أمس اجتماعها األول عن بُعد برئاســـة

وأكـــدت اللجنة أن صحة وســـامة كافـــة المواطنين

المشـــترك علـــى اســـتمرارية عقد
الحالية وتداعيات أزمة كورونا،
الرغبـــة

يعكـــس

المشـــتركة

فـــي ديمومـــة العمـــل المشـــترك

واإليمـــان المتبـــادل بأهميـــة هذا
الحوار لحاضر ومســـتقبل دولنا،
مشـــيدا بالـــدور البنـــاء لروســـيا
المســـتوى

االتحاديـــة

علـــى

المتواصلـــة

للمســـاهمة

اإلقليمـــي والدولـــي وجهودهـــا
فـــي

الحفـــاظ على األمن واالســـتقرار

وإحال السام في المنطقة.

هذا وقد تم التباحث والتشـــاور

فـــي االجتماع حول ســـبل تعزيز
وتطويـــر

عاقـــات

التعـــاون

والصداقـــة القائمة بيـــن مجلس
التعـــاون وروســـيا االتحاديـــة
ً
قدمـــا آلفاق أرحب
والمضي بها
علـــى األصعـــدة كافـــة ،بمـــا يلبي
تطلعـــات

الجانبيـــن

ويحقـــق

وأثنـــاء كلمته في االجتماع ،أكد

المصالح المشتركة بينهما.

مـــن أهميـــة بالغـــة للعاقـــات

حـــول أهـــم القضايـــا اإلقليميـــة

الزيانـــي ما يمثله هـــذا االجتماع
الخليجية الروســـية وانعكاســـها
المباشـــر علـــى أمـــن واســـتقرار

كمـــا تـــم تبـــادل وجهـــات النظـــر

والدولية ذات االهتمام المشترك
وتطورات األوضاع في المنطقة.

تنسيق مشترك بين “األركان” و”األمن العام”

طارق الحسن

ذياب النعيمي
المنامة -بنا

التوصيات فنيا وإداريا وتشـــريعيا ،كما ســـيتم التأكد

اســـتقبل رئيـــس هيئـــة األركان

المشترك.

والحوكمـــة ،وكافـــة اشـــتراطات التخزيـــن والتوزيـــع

النعيمـــي أمس ،بالقيـــادة العامة

إبراهيم الفضالة مســـاعد رئيس

األدويـــة وخاصـــة المخدرة منها ،ومراجعـــة القوانين

رئيس األمن العام.

تشكيل اللجنة من أجلها.

عاقـــات التعـــاون والتنســـيق

مـــن اتخاذ اإلجـــراءات الفورية المتعلقة بالمســـاءلة،

الفريـــق الركـــن ذيـــاب بـــن صقر

والبيع ،مؤكدة أهمية اســـتمرار مراجعة آليات صرف

الفريق طارق بن حســـن الحسن

واألنظمـــة ذات العاقـــة بما يحقق األهـــداف التي تم

وتـــم خـــال اللقـــاء اســـتعراض

حضـــر اللقاء اللـــواء الركن غانم

هيئـــة األركان للعمليات ،واللواء
الركـــن بحـــري محمـــد يوســـف
العســـم قائـــد ســـاح البحريـــة
الملكي البحريني.

“تمكين” يعلن تمديد الدعم للرواتب  3أشهر بدءا من أكتوبر

لســائقي األجــرة والنقــل المشــترك والحافــات ومدربــي الســياقة و % 50ألجــور العامــات بريــاض األطفال

المنامة  -تمكين

فـــي إطـــار التوجيهـــات الملكيـــة

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

لهـــذه الفئـــات لمـــدة ثاثة شـــهور

وأشاد الرئيس التنفيذي لصندوق

الدعـــم للفئات المتأثرة ،وال ســـيما

الجالة الملك حمد بن عيسى آل

ســـلمان بن حمـــد آل خليفة ،أعلن

حيـــث سيشـــمل الدعـــم تغطيـــة

بالتوجيهـــات الملكيـــة الســـامية

هـــذه الظـــروف الراهنـــة ،يأتـــي

الســـامية لعاهـــل البـــاد صاحـــب
خليفـــة مـــن أجل توحيـــد الجهود

الوطنيـــة لمواجهـــة انعكاســـات
فيـــروس كورونـــا وتوفيـــر الدعم

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” عـــن

تمديـــد دفـــع الرواتـــب الشـــهرية

لكل من ســـائقي ســـيارات األجرة

الازم للقطاع الخاص للتعامل مع
ً
ومتابعـــة لقرارات
آثـــار الجائحـــة،

ومدربـــي

جلســـتها المنعقـــدة برئاســـة ولـــي

ومـــن المقـــرر أن يتـــم االســـتمرار

ً
مؤخـــرا فـــي
الحكومـــة الصـــادرة
العهـــد نائب القائـــد األعلى النائب

والنقـــل المشـــترك والحافـــات
الســـياقة

رياض األطفال.

وعامـــات

فـــي تقديـــم الدعـــم مـــن “تمكين”

بـــدءا من أكتوبـــر ،2020
ً
إضافية
 % 50مـــن رواتـــب العامـــات في
ريـــاض األطفـــال ودور الحضانـــة
مـــن غيـــر المؤمـــن عليهـــم ،فيمـــا
ســـيتم مواصلـــة تقديـــم دعـــم

شـــهري بقيمة  150دينارا لسائقي

ســـيارات األجرة والنقل المشترك
والحافات ،هذا فضاً عن مدربي

السياقة من غير المؤمن عليهم.

العمـــل “تمكين” إبراهيـــم جناحي
والجهـــود التـــي تبذلهـــا الحكومة،
ً
مؤكـــدا أهميـــة تضافـــر الجهـــود

مـــن غيـــر المؤمن عليهـــم في ظل
ضمـــن مرحلـــة التمديـــد الثانيـــة

لهـــذه الفئات ،حيث ســـيتم صرف

الوطنيـــة من أجل مواجهة تبعات

الدعـــم لمـــدة  3شـــهور إضافيـــة
ً
اعتبارا من أكتوبر بحســـب قائمة

وعلى وجه الخصوص القطاعات
ً
تأثرا والعاملين فيها.
األكثر

العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة،

جائحة كورونـــا ،ومواصلة الدعم
للمتأثريـــن فـــي القطـــاع الخاص،

وأوضـــح جناحي أن اســـتمرارية

المستفيدين المعتمدة لدى وزارة
والتـــي تلقـــت الدعـــم فـــي الفترة

المنقضية.

إبراهيم جناحي

المؤيد :إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم الخدمات
المنامة  -هيئة البحرين للسياحة والمعارض

أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة

البحريـــن للســـياحة والمعارض نادر
المؤيـــد أن قـــرار إعفـــاء المنشـــآت

والمرافـــق الســـياحية مـــن رســـوم
لثاثـــة

الخدمـــات الســـياحية
ً
اعتبارا مـــن أكتوبر
أشـــهر إضافيـــة
المقبـــل مـــن شـــأنه أن يســـهم فـــي

تخفيـــف التبعـــات االقتصادية على

المنشـــآت الســـياحية نتيجة تأثرها
بجائحـــة فيـــروس كورونـــا ،منوهً ـــا
بـــأن التوجيهـــات الملكية الســـامية
لعاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة

بتوحيد الجهـــود الوطنية لمواجهة
انعكاسات انتشـــار فيروس كورونا

( كوفيـــد –  )19وإطـــاق الحزمـــة

لتلك المنشآت.

لدعـــم القطاعـــات االقتصاديـــة
ً
تضررا
خصوصـــا القطاعات األكثـــر

وثمن المؤيد قرار الحكومة الصادر

الخدمـــات الســـياحية لثاثة أشـــهر
ً
اعتبـــارا مـــن شـــهر أكتوبر
إضافيـــة

العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب

امتـــدادًا للجهود الوطنيـــة والرؤية

في فـــي توفير الســـيولة للمنشـــآت

صاحب السمو الملكي األمير سلمان

الماليـــة واالقتصاديـــة في ســـياقها

مـــن تداعيـــات الفيـــروس أســـهمت

الســـياحية وتعزيـــز فـــرص النمـــو

االقتصـــادي واالســـتدامة الماليـــة

في جلســـتها المنعقدة برئاسة ولي
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

بن حمد آل خليفة بإعفاء المنشآت
والمرافـــق الســـياحية مـــن رســـوم

لمدة  3أشهر بدءا

 ،2020مشـــيرً ا إلـــى أن القـــرار يأتي

من أكتوبر لتخفيف

الشـــاملة لدعم القطـــاع الخاص في

التبعات االقتصادية

ظل هذه الظروف االستثنائية التي
يمر بها العالـــم أجمع وعلى األخص
القطاع السياحي.
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