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 ,IôKDƒªdG  äÉª∏μdÉHh  ,´ƒeódÉH
 ¬à°ù∏L  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ü°üN
 ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y á°SÉFôH ¢ùeCG
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U AÉ``̀Kô``̀d ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 øH  áØ«∏N  ô``«``eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 PEG  ,√GôK  ¬∏dG  Ö«W áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S
 GOGóM á≤«bO ±ƒbƒdÉH á°ù∏édG äCGóH
 ô£«°S  PEG  ,ø`̀Wƒ`̀dG  ó«≤a  ìhQ  ≈∏Y
 ±QPh  ,á°ù∏édG  AGƒ`̀LCG  ≈∏Y  ¿õëdG
 AÉ°†YC’G  ¢†©Hh  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 ô«eC’G ÖbÉæe QÉcòà°SG ∫ÓN ´ƒeódG

.πMGôdG
 ídÉ°üdG  ídÉ°U  ø`̀H  »∏Y  ó``̀cCGh
 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¿CG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
 Iô«°ùª∏d  ’Ó`````̀LEGh  G kQÉ```̀Ñ```̀cEG  ∞`̀≤`̀ j
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÉgOÉb  »àdG  á∏aÉëdG
 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 m¿ÉØJh  mπªY  ø`̀e  ¬`̀e qó`̀b  É`̀eh  ,áØ«∏N
 π©L ,¬JÉ«M ∫GƒW óàeG AÉ£Yh ô«Ñc
 »a  É kLPƒªfh  kIQÉæe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¬∏dG ¬ªMQ ¿Éc ó≤∏a ,ä’ÉéªdG ≈à°T
 ,Éª«μMh Gòa  GóFÉbh , kAÉ£©eh Éª¡∏e
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeóîd  ¬JÉ«M  ¢S qôc
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’Gh á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ø``̀«``̀à``̀eC’Gh

.AÉ©ªL á«fÉ°ùfE’Gh

 ô`̀«`̀eC’G  ƒ`̀ª`̀°`̀S  s¿EG{  :í```°```VhCGh
 πª©dG  OÉb  É«æWh  G kõ`̀eQ  ó©j  πMGôdG
 QGóàbGh áμæMh áªμM πμH »eƒμëdG
 √ƒª°ùa ,áî°SGQ ÇOÉÑeh mºjƒb mè¡fh
 »àdG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀eÉ`̀≤`̀dG  ¬`̀∏`̀dG  ¬`̀ª`̀MQ
 ≈∏YCG  »a  øWGƒªdGh  øWƒdG  â∏©L
 ø«°ùªN  ióe  ≈∏Y  äÉ`̀jƒ`̀dhC’G  º∏°S

.zπ°UGƒàªdG AÉ£©dG øe É keÉY
 √ qƒ`̀ª`̀°`̀S ¿É```̀c ó``≤``d{ :±É```̀ °```̀VCGh
 íFGô°Th äÉÄa πμd É k©eÉL ¬∏dG ¬ªMQ
 ≈∏Y  ¢Uôëjh  ,»æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 »YƒÑ°SC’G  ¬°ù∏ée  ôÑY  º¡H  AÉ≤àd’G
 ™ªàéª∏d  É`` kLPƒ``ª``f  ó`̀ q°`̀ù`̀é`̀j  …ò```̀ dG
 øY ±ô oY Éªc ,ÜÉëàªdGh ¢ùfÉéàªdG

 øe  ¬Hôbh  ¬Ñ oM  ïjQÉàdG  ôÑY  √ qƒª°S
.z™«ªédG

 πMGôdG  ô`̀«`̀eC’G  ¿CG  ≈∏Y  Oó°Th
 Üƒ∏b »a Gô°VÉM ≈≤Ñ«°S ¬∏dG ¬ªMQ
 GõeQ ≈≤Ñ«°Sh ,øjôëÑdG  πgCG  ™«ªL

.GódÉN É«æWh
(11h10¢U π«°UÉØàdG)
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 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M πÑ≤à°SG

 ¢ùeCG áμdÉªdG á∏FÉ©dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N

 ,áªjôμdG  áμdÉªdG  á∏FÉ©dG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  ájôaÉ°üdG  ô°üb  »a

 ,IÉ°SGƒªdGh  ájõ©àdG  ôYÉ°ûe  ¥ó°UCG  ¬àdÓL  ≈dEG  Gƒ©aQ  …òdG

 áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øWƒdG  ó«≤a  IÉ`̀ah  »a

 ôjó≤àdG  ≠dÉÑH  øjôcòà°ùe  ,¬∏dG  ¬ªMQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH

 ¬Jô«°ùe »a Iô«ÑμdG √Oƒ¡Lh ¬ÑbÉæeh ó«≤ØdG ôKBÉe RGõàY’Gh

 ¬JÉeÉ¡°SEGh ¬Ñ©°Th ¬æWh áeóN »a AÉ£©dGh RÉéfE’ÉH á∏aÉëdG

 âÑd  »àdGh  ,É`̀gQÉ`̀gORGh  É¡eó≤Jh  øjôëÑdG  á°†¡f  AÉæH  »a

 ,ä’ÉéªdG  áaÉc  »a  ΩGô`̀μ`̀dG  É¡FÉæHCG  äÉLÉ«àMGh  äÉÑ∏£àe

 øjôëÑdG ó«≤a óª¨àj ¿CG ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ≈dƒªdG ≈dEG ø«∏¡àÑe

 ßØëj  ¿CGh  ,¬JÉæL  í«°ùa  ¬æμ°ùjh  ¬JôØ¨eh  ¬àªMQ  ™°SGƒH

 IOÉ©°ùdGh áë°üdG ôaGƒH ¬©àªjh √ÉYôjh ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≥aƒj  ¿CGh  ,ójóªdG  ôª©dGh

 πªM »a AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S

 ≥«≤ëJ á∏°UGƒªd á«æWƒdG ΩÉ¡ªdG áaÉch »eƒμëdG πª©dG áfÉeCG

 ÉæJô«°ùe  ±Gó``̀gCG  Ωóîj  ÉªH  ∂∏ªdG  ádÓL  iDhQh  äÉ©∏£J

.øWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°üd äGRÉéfE’G øe ójõªd ájƒªæàdG

 Gòg  »`̀a  …RÉ©àdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  º¡dOÉH  ó`̀bh

 ó«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG  ¬dÓL  πL  …QÉÑdG  ÓFÉ°S  ,º`̀«`̀dC’G  ÜÉ°üªdG

 ¿CGh ,¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH πMGôdG

.¬àeCGh ¬æWƒd ¬eób Éªd AGõédG ô«N ¬jõéj

 Iô«°ùe »a IRQÉÑdG ¬JGRÉéfEGh ó«≤ØdG QhóH ¬àdÓL OÉ°TCGh

 ¬à°SÉFQ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  øjôëÑdG  ¬Jó¡°T  É`̀ª`̀Hh  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  πª©dG

 ,äÉYÉ£≤dGh øjOÉ«ªdG ∞∏àîe »a á«ªæJh Qƒ£J øe áeƒμë∏d

 õjõ©àd ácQÉÑªdG É¡Jô«°ùe »a á≤ãH »°†ªJ áμ∏ªªdG ¿CG  GócDƒe

 ¬àdÓL  É kHô©eh  ,É¡dÉ«LCGh  É¡FÉæHCG  ô«îd  á«æWƒdG  É¡JÉÑ°ùàμe

 áªjôμdG  áμdÉªdG  á∏FÉ©dG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  Qhó`̀d  √ôjó≤J  øY

 ÉææWh ô«N ¬«a Éªd ≥«aƒàdÉH º¡d ¬JÉ«æªJh ,áÑ«£dG ºgOƒ¡Lh

.ΩGôμdG ¬«æWGƒe áaÉch õjõ©dG

É¡FÉæHCG ô«îd äÉÑ°ùàμªdG õjõ©àd É¡Jô«°ùe »a á≤ãH »°†ªJ áμ∏ªªdG
á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG á`̀μ`̀dÉ`̀ª`̀dG á`̀∏`̀FÉ`̀©`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e AÉ`̀ °`̀ †`̀ YCG ™``̀e …RÉ`̀ ©`̀ à`̀ dG ∫OÉ`̀ Ñ`̀ à`̀ j ∂`̀∏`̀ª`̀dG

É¡eó≤Jh ø``jôëÑdG á``°†¡f »a IRQÉ``H ¬JGRÉéfEG ¿É``ª∏°S ø``H á``Ø«∏N ø``WƒdG ó``«≤a

¿Éª∏°S øH áØ«∏N »Kôj iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ..´ƒeódÉH
ø``jôëÑdG π``gCG Üƒ``∏b »``a Gô``°VÉM ≈≤Ñ«``°S ò``a ó``FÉb

 º`̀¡`̀ d ìƒ``̀ª``̀°``̀ù``̀ª``̀∏``̀d ≈```̀ °```̀ ü```̀ bC’G ó```̀ ë```̀ dG IOÉ````````̀jR
»`̀gÉ`̀≤`̀ª`̀dGh º`̀ YÉ`̀ £`̀ ª`̀ dG »``̀a ä’hÉ```£```dG ΩGó`̀ î`̀ à`̀ °`̀ SÉ`̀ H

 ≈°übC’G óëdG IOÉjR áë°üdG IQGRh äQôb
 »a  ä’hÉ``£``dG  ≈∏Y  ø«°ùdÉédG  ¢UÉî°TCÓd
 Iô``̀jRh äQó``̀°``̀UCG  PEG  ,»`̀gÉ`̀≤`̀ª`̀ dGh  º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dG
 IójôédG »a ô°ûf GQGôb ídÉ°üdG á≤FÉa áë°üdG
 á«ë°üdG äÉWGôà°T’G ¢†©H πjó©àH ,á«ª°SôdG

 QÉ°ûàfG  ™`̀æ`̀eh  AGƒ``à``M’  É¡≤«Ñ£J  Ö``LGƒ``dG
 ¿CG Öéj :¬«a AÉL ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ádhÉW πc áaÉM ø«H øjôàe áaÉ°ùe ∑Éæg ¿ƒμJ
 ,á`̀©`̀ HQC’G  äÉ`̀gÉ`̀é`̀J’G  ™«ªL »`̀a  iô````̀NC’Gh
 á©°S  ø`̀e  §≤a  %50  ΩGóîà°SÉH  ìÉª°ùdG  ™`̀e

 ádhÉ£dG  ≈∏Y AÓªY 6  ≈°übCG  óëHh ,ádhÉ£dG
.IóMGƒdG

 áë°üdG  IôjRƒd  ≥HÉ°ùdG  QGô≤dG  ¿CG  ôcòj
 OóY øe ≈°übC’G óëdG ¿ƒμj ¿CG ≈∏Y ¢üæj ¿Éc

.AÓªY 5 IóMGƒdG ádhÉ£dG ≈∏Y AÓª©dG

.øWƒdG ó«≤a ìhQ ≈∏Y GOGóM á≤«bO ∞bh iQƒ°ûdG ¢ù∏ée |

áæWÓ°ùdG ô«eC’GóÑY :ôjƒ°üJ

.∂∏ªdG ádÓL |

 ó``¡©dG  »``dƒd  ≥``«aƒàdG  ¿ƒ``æªàj  ¢``ù∏éªdG  AÉ``°†YCG
»``eƒμëdG  π``ª©dG  á``fÉeCG  π``ªM  »``a  AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQ



 º«∏©àdGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG  AGQRh  Ω qó```̀b
 ΩÉ`̀©`̀dG ô`̀ª`̀ JDƒ`̀ ª`̀ dG »``̀a ¿ƒ``cQÉ``°``û``ª``dGh
 á«HôàdG  Öàμªd  øjô°û©dGh  ¢SOÉ°ùdG
 áμ∏ªªd  º¡jRÉ©J  è«∏îdG  ∫hód  »Hô©dG
 ¿PEÉ`̀H-  ¬d  QƒØ¨ªdG  IÉ`̀ah  »a  øjôëÑdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  -≈dÉ©J  ¬`̀∏`̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô``«``eC’G

.-√GôK ¬∏dG Öq«W-
 ∫É``ª``YCG OÉ`̀≤`̀ ©`̀ fG ∫Ó```̀N ∂```̀dP AÉ```̀L
 ∫É`̀ °`̀ü`̀ J’G á`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀H ΩÉ``̀©``̀ dG ô``̀ª``̀JDƒ``̀ª``̀dG
 áëjóe  IQƒ`̀ à`̀có`̀ dG  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  ,»`̀Fô`̀ª`̀dG
 á«HôàdG  ô``jRh  á«fÉÑ«°ûdG  ó`̀ª`̀MCG  âæH
 ,á≤«≤°ûdG  ¿É`̀ª`̀ oY  áæ£∏°ùH  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 »a  º«∏©àdGh  á«HôàdG  AGQRh  Qƒ°†Mh
 ácQÉ°ûªHh  ,ÖàμªdÉH  AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dG
 ø«eC’G  ±ôéëdG  ìÓ`̀a  ∞jÉf  QƒàcódG
 è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG
 ≥dÉîdGóÑY øH »∏Y QƒàcódGh ,á«Hô©dG
 á«HôàdG  Öàμªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ôjóªdG  »fô≤dG
 Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dGh ,è`̀«`̀∏`̀î`̀ dG ∫hó````̀d »``Hô``©``dG

 IôjóªdG  IóYÉ°ùe  »æ«fÉ«L  »fÉØ«à°S
 ´É£≤d  ƒ`̀μ`̀°`̀ù`̀fƒ`̀«`̀dG  áª¶æªd  á`̀eÉ`̀©`̀ dG
 óªëe  ø`̀H  º`̀dÉ`̀°`̀S  Qƒ`̀ à`̀có`̀dGh  ,º«∏©àdG
 ºdÉ©dG  áª¶æªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ô`̀jó`̀ª`̀dG  ∂`̀dÉ`̀ª`̀dG
 áaÉ≤ãdGh  Ωƒ∏©dGh  á«Hôà∏d  »eÓ°SE’G
 ôªYCG  ódh óªëe QƒàcódGh ,(ƒμ°ù«°SEG)
 á«Hôà∏d  á«Hô©dG  áª¶æª∏d  ΩÉ©dG  ôjóªdG
 Ω qób  å«M  ,(ƒ°ùμdCG)  Ωƒ∏©dGh  áaÉ≤ãdGh
 ôjRh  »ª«©ædG  »∏Y  øH  óLÉe  QƒàcódG
 ø«cQÉ°ûª∏d  √ôμ°T  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 IÉah  »a  º¡JÉ°SGƒeh  ºgôYÉ°ûe  ≈∏Y

.≈dÉ©J ¬∏dG ¬ªMQ øWƒdG ó«≤a
 IQƒàcódG â≤dCG ,ôªJDƒªdG ájGóH »a
 Iô`̀jRh  á«fÉÑ«°ûdG  óªMCG  âæH  áëjóe
 ¿É`̀ª`̀ oY  áæ£∏°ùH  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG
 ô«KCÉJ  øY  É¡«a  âKóëJ  káª∏c  á≤«≤°ûdG
 ,¿Gó∏ÑdG ™«ªL »a º«∏©àdG »a áëFÉédG
 πÑb  ø`̀e  áHÉéà°S’G  áYô°ùH  Ió«°ûe
 ∫hO  »`̀a  º«∏©àdGh  á«HôàdG  äGQGRh
 ,º∏©àdG  á`̀eGó`̀à`̀°`̀SG  ¿Éª°†d  ¢ù∏éªdG

 ø«eC’G ±ôéëdG ∞jÉf QƒàcódG Ωó≤Jh
 ôμ°ûdÉH ¬àª∏c »a ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ΩÉ©d
 ºgQÉªãà°SG ≈∏Y ¢ù∏éªdG ∫hO IOÉb ≈dEG
 AGQRh ôμ°Th ,∫É«LC’G AÉæÑd º«∏©àdG »a
 º«∏©à∏d  º¡JOÉ«b  ≈∏Y  º«∏©àdGh  á«HôàdG

.Oƒ¡°ûe ìÉéæH áëFÉédG πX »a
 É«fÉØ«à°S  Ió`̀«`̀°`̀ù`̀dG  äó````̀cCG  É`̀ª`̀c
 áeÉ©dG  Iô`̀jó`̀ª`̀dG  Ió`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e  »æ«fÉ«L
 »a  á«HôàdG  ´É£≤d  ƒμ°ùfƒ«dG  áª¶æªd
 º«∏©àdG  QGôªà°SG  ¿Éª°V  á«ªgCG  É¡àª∏c
 á°UÉNh ¬H ájÉæ©dG øe ójõªdG ¿Éª°Vh
 πc  ≈`̀≤`̀dCGh  ,á«dÉëdG  ±hô`̀¶`̀dG  πX  »a
 ΩÉY ôjóe ôªYCG ódh óªëe QƒàcódG øe
 áaÉ≤ãdGh  á«Hôà∏d  á«Hô©dG  áª¶æªdG
 ºdÉ°S  QƒàcódGh  ,zƒ°ùμdC’G{  Ωƒ∏©dGh
 áª¶æªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  ∂dÉªdG  óªëe  øH
 Ωƒ`̀∏`̀©`̀dGh  á«Hôà∏d  »`̀eÓ`̀°`̀SE’G  º`̀dÉ`̀©`̀dG
 »∏Y QƒàcódGh ,zƒμ°ù«°ùjE’G{ áaÉ≤ãdGh
 ΩÉ©dG  ôjóªdG  »fô≤dG  ≥dÉîdGóÑY  ø`̀H
 è«∏îdG  ∫hó`̀d  »Hô©dG  á«HôàdG  Öàμªd
 Oƒ¡édÉH  É¡∏ªée  »`̀a  ≥∏©àJ  äÉª∏c
 äÉeóîdÉH AÉ≤JQ’G πLCG øe ∫òÑJ »àdG
 äÉ`̀ °`̀ü`̀æ`̀ª`̀ dG ô``̀ jƒ``̀£``̀ Jh á`̀«`̀ª`̀ «`̀∏`̀ ©`̀ à`̀ dG

.ø«ª∏©ªdG ÖjQóJh á«fhôàμd’G
 á°ûbÉæe  ´É``̀ª``̀à``̀L’G  ó`̀¡`̀°`̀T  ó```̀bh
 ∫hó`̀L ≈∏Y á`̀LQó`̀ª`̀dG  äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG
 ¿hÉ©àdG  áª¶æe  ôjô≤J  É¡æe  ,∫É`̀ª`̀YC’G

 (OECD)  á«ªæàdGh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ø«H  Iƒ`̀é`̀Ø`̀dG  ô«°ùéJ  á``̀°``̀SGQO  ∫ƒ``̀M
 »àdG  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀ dGh  º«∏©àdG  äÉ`̀Lô`̀î`̀e
 ôjô≤Jh ,á«∏Ñ≤à°ùªdG ∞FÉXƒdG É¡Ñ∏£àJ
 ∫ÉªYCG  øY  …ò«ØæàdG  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 »```̀JQhO ø`̀«`̀H Iô``à``Ø``dG »``̀a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG
 øjô°û©dGh  ¢ùeÉîdG  ΩÉ`̀©`̀dG  ôªJDƒªdG
 ôjóªdG  ôjô≤Jh  ,øjô°û©dGh  ¢SOÉ°ùdGh
 ÖàμªdG  äÉYhô°ûeh  èeGôH  øY  ΩÉ©dG
 á≤HÉ°ùdG  ø«à«dÉªdG  ø«JQhó∏d  ¬Jõ¡LCGh
 á`̀fRGƒ`̀e ´hô`̀°`̀û`̀e ìô``̀Wh ,á`̀«`̀dÉ`̀ë`̀dGh
 á«dÉªdG  IQhó``̀∏``̀d  ¬``Jõ``¡``LCGh  Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dG

.2022h 2021 áeOÉ≤dG

 á«HôàdG  ô`̀jRh  Üô`̀YCG  ,¬ÑfÉL  øe
 Öàμªd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  øY  º«∏©àdGh
 Ée  ≈∏Y  è«∏îdG  ∫hód  »Hô©dG  á«HôàdG
 Gò¡d  OGó`̀YE’G  »a  Iô«Ñc  Oƒ¡L øe ¬dòH
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ºYO  kGócDƒe  ,ôªJDƒªdG
 ,¬`̀à`̀£`̀°`̀û`̀fCGh Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dG è``̀eGô``̀H á`̀aÉ`̀μ`̀ d
 äóYCG  »àdG  áfRGƒªdG  ´hô°ûe  ∂dòch
 ,»`̀ª`̀dÉ`̀Y Iô``Ñ``N â`̀«`̀H ™``̀e ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dÉ`̀ H
 πX »a »JCÉj  ´ÉªàL’G  Gòg ¿CG  kÉØ«°†e
 Égô«KCÉJh  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  QGôªà°SG
 ∞∏àîe  »`̀a  º«∏©àdG  ≈∏Y  óYÉ°üàªdG
 øe  ¬àMôW  É`̀eh  ,á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG  ¬`̀∏`̀MGô`̀e
 ¿Éª°V  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀Hh  ,Iô`̀«`̀Ñ`̀c  äÉ`̀jó`̀ë`̀J

 ≈dEG  kGô«°ûe  ,º∏©àdGh  º«∏©àdG  QGôªà°SG
 ø«H  ÜQÉéàdGh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  á«ªgCG
 øY  º∏©àdG  ∫Éée  »a  AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dG
 ÖfÉédG  Gòg  »a  Oƒ¡édG  õjõ©àd  ,ó©H
 ,πÑ≤à°ùªdG  »a  á«ªgCG  ¬d  ¿ƒμ«°S  …òdG
 qôbCG  óbh .á`̀eRC’G  √òg AÉ¡àfG  ó©H  ≈àM
 ¬`̀Jõ`̀¡`̀LCGh  ÖàμªdG  á`̀fRGƒ`̀e  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG
 ≈∏Y ≥aGh Éªc ,áeOÉ≤dG á«dÉªdG IQhó∏d
 IójóédG  IQhó∏d  kÉWÉ°ûfh  kÉéeÉfôH  78
 ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a Ω2022/Ω2021
 äÉ«é«JGôà°SÓd  kGò«ØæJ  ,á«ª«∏©àdG
 ôªJDƒªdG  øe  É`̀gQGô`̀bEG  ºJ  »àdG  ™Ñ°ùdG

.É¡JÉ«fGõ«eh ΩÉ©dG
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 ó«≤a ¤É©J ¬∏dG ¿PEÉH ¬d QƒØ¨ŸG AÉKQ ‘ Ió«°üb

 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ÒeC’G »μ∏ŸG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øWƒdG
.¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°SCGh -√GôK ¬∏dG Ö«W- áØ«∏N ∫BG

 z kG nó nHnCG É` næ pfG nóL ph » pa oá nØ« p∏ nN ≈ n≤Ñ nJ{

oô nÑ`` nîdG »f nAÉ` nL  ò` oe l¢†p`Ñ n≤æ oe oQó` q°üdG
oôp`°ü`nà©nj pQó` s°üdG É`jÉæ nM ø«` nH oÖ`∏ n≤dG nh                    

ƒ nd nh sº`ndnCG mÖ£ nN ø pe o¿õ` oëdG » pf só ng ó` nb
oô` p£nØæ nj nôî s°üdG nâjCG nQ kG nô`î n°U nÜÉ n°UnCG                    

o¬` nà` n©∏W oø`ënf É næ°ù pfnCG ø` ne ≈ n°† ne Gƒ òdÉ nb
oô`` pîn `àØ nJ  oøj nô`ënÑdG ân `q∏` nX  p¬` pH ø` ne nh                    

môÑ`` nN ø` pe  p∫ƒ`` n¡∏ pd  É nj oá` nØ« p∏ nN ≈ n°†` ne
oô nÑ`` nîdG  n¥ oó`°ünj  ’ ¿CG  oâ«` sæ nª nJ  º` nμ na                    

o¬` o≤ n°û©nJ oøj nô`ënÑdG â`nfÉ nc ø` pe näÉ ne ó` nb
Gh oô` n© n°T ≈ n°SC’É pH É¡« pa n¢TÉ` nY ø ne tπ` oμ na                    

º` oμ` n¶nØënj p¢Tô` n©dG uÜ nô` pd Éfƒ` nY nO º`μ na
oQ oò`` tædG  É` nænd  r™` nØ°ûnJ º`∏ na  É nfQ nò` nf º` nc nh                    

º`` oμ` n© naô`` nj  pó∏` oî∏ pd ¿CG o¬∏dG ≈ n°† nb ó` n≤ na
oQ pón `à`≤` oe pô``eC’É pH  ø` ne  p¬∏dÉ pH  nº`©` pæ`` na                    

É`` næ nb pQÉ`` nØ` oJ  ¿CG  ä nAÉ n°T  p¬∏dG  oá` nÄ`« p°û ne
oô`` oª o©dG »p`¡nàæ nj  mΩÉ` nà` pN p∂°ù pª` pH  ¿nCG nh                    

o¬` oà` nª`μ` pM  p¬∏dG  nó`æ` pY nh lAÉ` n°† nb Gò`` ng
oô` n°û` nÑdG  p≥` pdÉ` nîdG  nAÉ`°†` nb tO oô`` nj ’ nh                    

É`` ng nó`` pdG nh nâ`æ oc ø ne É nj oøj nôënH n∂`àμ nH
oô` né s°ûdGh oô«` n£dG  nìÉnf nh nÜG nôtàdG ≈ nμ nH                    

É ǹ `¡n∏ s∏` nL  nAG nOƒ` n°S kÓ`n∏`M â n°ùǹ `à`cG  ó` nb
oô` nª` n≤dG  É`¡nfõ oM ≈ ncÉ nM nh  lº« p¶ nY l¿õ oM                    

≈°SCG nh ki nƒ` nL ø pe É næH oP n∑ pó≤ na p∫ƒ ng ø pe
Gh oQ pò` oY Gƒ` nJnCG Ée »a kG nó` pdG nh Gh oó` p≤`Ø nj ø ne                    

món∏`` nL  »a nôÑ`` s°üdG s’EG  o∂ p∏`ª nf n¢ù«`nd nh
Gh oônÑ n°U ≈ n°SC’G »a kG nOÉ nÑ pY … põénj o¬∏dG nh                    

Éæ nc oô`à` nJ nh » p°†ªnJ ¿nCG p¢ùØsædG »a tõ` oënj
? oô` pà` nà°ù` nj Qó` nÑ`dG É` nfó` p¡ nY ó` nb ¿CG nó`© nHnCG                    

kG nó` p≤©æ oe sπ` nX » pfÉ n°ù pd ,… pô`μ pa nQÉ nM ó` nb
oô` nμ` pØ`dG  n» pæ`à` nfÉ nN  ó`` nbh  o∫ƒ`` obnCG GPÉ ne                    

kGô`` pînà`Ø oe nô`© q p°ûdG n∂`« pa oÖoàcCG oâæ oc ó` nb
oô` p£ n©dG n∑ oô`c pP kÉ nehnO nô`© u°ûdG nÖs«` nW nh                    

»` pª`ndnCG ø` pe n∂`« pKQCG  ¿CG oQ nó`bnCG qoâ` pH É` ne
oQ pò` nà`© nj oôÑ pëdG sπ` nX nh ó G nô` n«dG ≈n `°ü nY                    

» pæ` oª` p¡∏ oJ nâæ` oc ø` pe Éj n∂`« pKQCG n∞`«`μa
oô p°ù nY G nP s¿EG ,kÉMó pe nô`© u°ûdG nÖoà`cCG ¿CG                    

É`æ` nà` né¡ oe nâ«` neOnCG ó` nb pø«` nÑdG n» pYÉnf  É nj
oQ nó`` n≤`dG  É` n¡` tjnCG  kÉ` næ«` pM  nâ`∏` s¡ nª nJ  sÓ` ng                    

o¬`o∏` ué` nÑ of   É`` sæ` pc   kGó` pdG nh    É` næ` nà`e nô` nM
oQ nò` nM  hCG n∂`` næ pe  lQG nô` pa » pæ`¨oj n¿É nc É ne                    

º` oμ`n∏ pFÉ`°†` na ≈ n°ùæ` nf  hCG n∑É n°ùæ` nf n∞`« nμ na
oQ pò` néænj  n¢ù«`nd  É njÉ næ` nëdG »a  º` oμnd wÖ` oM                    

o√ oô`` ocò` nf  pAG sô` s°†dG h  pó` pFG nó` s°ûdG nó` ræ` pY
oô` p¶nà`æ nf pô`enC’G  pó`j pó n°T  n∞`°û nc  o¬æ pe nh                    

o¬`` o© naô` nJ  nâ`æ` oc  kG nQÉ` n© p°T pOÓ` pÑdG qÖ` oM
oô` p°ü` nàæ nJ  nâ`æ oc  kÉ` nehnO  pø pWG nƒ`` oª`∏ pd nh                    

o√ oô o°û`æ` nJ  p∫É`«`LC’G  »a n» pfÉ`` nØ` sàdG oø` na
oô p°û` nà`æ` nj  p¢SÉ` sædG  nø«` nH  o∫oDhÉn `Ø sàdG n∂` næ pe                    

PEG  n∂p`Ñ`© n°T tõ`` pY s’pEG  n∂` tª` ng n¿É` nc É ne
oô`` p≤`` nà`Ø` nf  nΩƒ`«dG  Gò`` ng  n∂` pÑ`∏ nb pπ`ã pª pd                    

º` oμ` oª` pdDƒ` oj n¿É nc PEG º` oμ` pÑ`∏` nb »a oøj nôënH
oô n£`` nN  É``¡ s°ùe  hCG  lQ nó` nc É`¡ nHÉ n°T ƒ`nd                    

É` næp`à` n°†`¡ næ pd  kÉ n°SG nôÑ` pf   oá` nØ«` p∏ nN  º` oà`æ` oc  
? oôn `°ünÑdG nô pμæoj ¿nCG ≈ në t°†dG p¢ùª n°û pd rπ n¡ na                    

º` oμ` nà` nª°ünH  n¿É` nc  mìÉ` nénf uπ` oc o¿G nƒ`æ oY
oô`` nØ` s¶`dG o¬`ndÉ nf  º` oà``d nò nH  mó`¡ oL  qoπ`` oc nh                    

É`` nænd nâ` r©æ n°U kG nQÉ` nJhCG pô`μ pØdG pÖ` pbÉ nK ø pe  
oô`` oWC’G nh   o¢SG nƒ`bC’G  pâ` nës∏ n°ù nJ  É`¡ pH                    

p¬` pà` njÉ ne pQ  »` pa   lìÉ` né` nf   mΩG nô` pd   É` nª`a  
oô`` nJ nh o¬`nd m¢Sƒ` nb »a n∂`æ` pe rø` oμ nj ºnd ¿EG                    

É` næ` pà nª∏ pc pó«` pMƒ` oJ ≈∏Y n¢üjô` nëdG nâæ oc
oô` pN só` nJ  pô`enC’G  Gò n¡` pH kG nó`¡ oL nâ`æ oc  É ne                    

kÉ ne põ` ǹ `à∏ oe  pπ``ª s°ûdG uº`n∏` pH näh nó` nZ ó` nb nh  
oQ nô` n°V hCG  n∑G nP ø` nY l¢Vô ne º oμ pæ`ã pj ºnd                     

É`æ` nJ nhó` ob  nâ`æ oc ø ne  É nj  n∑Éfó` n≤` na  É qnfEG
oô` nÑ` p©dG  oò` nNDƒ` oJ  â`nfÉ nc  n∂ pdÉ` n© pa  ø` pª` na                    

lπ`n∏` nN  n’  ¢ü`≤ nf ’  º` oμ nÑ` pLG nh nâ`j sOnCG
oô` p¶` nàæ nJ pQÉ` sÑ` nédG  É n°V pQ nô«` nZ nâæ` nc É ne                    

kÉ` næ`e nR  É`¡ pHQO »a  Éænæj nôënH  nâ`e nR’
Gh oô` n¶nf ø` nª pd  m¿G nƒ`æ p°ü pc  n∂àe nR’ π` nH                    

kÉ`` n¶` p≤ nj  kÉ n°S pQÉ nM º` oà`æ och É` nà`b nôàaG Éª` na
oô` n¶` sædGh o™ª s°ùdG nâfCÉ na  p≥j pô s£dG n∫ƒ oW                    

lπ` nã` ne  o¬``nd  É` ne  kG nOG nƒ` nL  É`f nó``≤` na  É` qnfEG
oQ pò` nà``© nj  p¿É n°ùMEG  ø`` nY  o√É` næ`jnCG nQ É`ª` na                    

o¬`` oa pô`°ünj  n¢ù`«d  k nÓ`«` pÑ` nf  É nfó`` n≤ na  É` sfEG
oQ nó``````` nc   ’ nh  l∫É` n̈ °TnCG  pΩ tô`` nμ` sàdG  pø nY                   

kÉ`` nY pQ nh  kÉ`` nb pOÉ n°U  É` s«` pa nh  É nfó`` n≤` na  É sfEG
oô`` n°ü` nàîoJ  oQÉ` nã`jrE’G nh   oI nAh oô` oªdG  p¬« pa                   

lº`` nμ` pM  o¬``dƒ`` nb  kÉ` nª`«` p∏ nM  É` nfó`` n≤` na É` sfEG
oô pÑ`` nà©nj nQÉ` n°U  mº«`` pμ nM  º` nc p¬ pdƒ`` nb ø` pe                    

kG nó`` nHnCG  É` næ` pfG nó`L ph  » pa  oá`` nØ`« p∏ nN ≈ n≤``Ñ nJ
Gh oô p£ o°S É` na nƒdG »a m¿É` n© ne ≈ nª°SC p’ kG nõe nQ                     

ká`nd rõæ`` ne  pAÉ`` n«∏ n©dG »a  n∂` qH nQ n∂`j põ`énj
oô` oã` oc  l¢ü`s∏ oN   lOÉ` nÑ` pY É¡« pa  n∂`` r£` pÑ¨nj                     

kGó`` nZ nQ  É``¡ pH  oº` oà`Ä p°T Éª` nc oº«``©sædG n∂`nd
oô`````` pK só` nJ   pêÉ` nÑ`j q pó`dÉ` pH nh  pôj pô``ëdÉH nh                     

l¥ nó`` nZ É`` ngDhÉ ne  lπ«p`Ñ n°ù∏ n°S  º`` oμ oHô` o°T nh
oô`` n¡` nf º` oμ nà`ënJ … pôé` nj n∂ uH nQ pó`¡ n°T ø` pe                     

mπ`` oL nQ  »a  n¿Éª∏ n°S  ÉHCG  oAG nõ``©dG n∂`nd
Gh oQ nò`` nf  … pò``dG ¿ƒ ta nƒ`` oj p∫É nL uôdG nº``© pf                     

º`` oμ nd  n¿É`` nc n¿É nª∏ n°S  ÉHCG  oAG nõ`` n©dG n∂`nd
oô``` p¡ nà°ûnj  p¢UÓ`NpE’É pH nh kG nõ`j põ nY kÉ sª` nY                     

ø` ne  p∑ nó``≤` na  oøj nô`ënH É nj p∂j uõ``©of É sfEG
oô`` pK pó`æ nj  n¢ù«`d  kÉ nª«` p¶ nY kÉ` nKQEG p∑É n£YCG                      

»°VQ ∫BG Qƒ°üæe óªMCG ¬∏dGóÑY .O

 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉ`̀Ø`̀°`̀S  â∏Ñ≤à°SG
 øjóªà©ªdG  AGôØ°ùdGh  ø«dhDƒ°ùªdG  »ÑXƒHCG
 ∂dPh  ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO  iód
 IÉah  »a  IÉ°SGƒªdGh  AGõ`̀©`̀dG  Ö`̀LGh  ºjó≤àd
 øH  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U

.¬∏dG ¬ªMQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
 IôjRh  »Ñ©μdG  óªëe  âæH  IQƒf  âeÉbh

 á«Hô©dG  äGQÉ```eE’G  ádhóH  ÜÉÑ°ûdGh  áaÉ≤ãdG
 »a  AGõ©dG  Ö`̀LGh  ºjó≤àH  á≤«≤°ûdG  IóëàªdG
 ó«≤ØdG  ôKBÉe  kIôcòà°ùe  ,πMGôdG  ô«eC’G  IÉ`̀ah
 äGRÉ``̀é``̀fE’Gh  AÉ`̀£`̀©`̀dÉ`̀H  á`̀∏`̀aÉ`̀ë`̀dG  ¬Jô«°ùeh
 ó«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ká«YGO  ,áª«¶©dG

.¬àªMQ ™°SGƒH
 óYÉ°ùe  QôªdG  ø«gÉ°T  áØ«∏N  Üô`̀YCG  Éªc

 ≠dÉH  øY á«°SÉ«°ùdG  ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG  ôjRh
 ÓFÉ°S  ,ó«≤ØdG  IÉ`̀aƒ`̀H  IÉ`̀°`̀SGƒ`̀ª`̀dGh  …RÉ`̀©`̀à`̀dG
 ™°SGƒH  ó«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG  π`̀Lh  õ`̀Y  ≈dƒªdG
 ¿CGh ¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh ¬fGƒ°VQh ¬àªMQ
 áμ∏ªe  Ö©°Th  ΩGôμdG  áØ«∏N  ∫BG  Iô°SCG  º¡∏j

.¿Gƒ∏°ùdGh ôÑ°üdG øjôëÑdG
 ó«°ùdG  ø`̀H  »`̀∏`̀Y  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  ô`̀Ñ`̀Y ø`̀«`̀M »`̀a

 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  QÉ°ûà°ùe  º°TÉg  ∫BG  øªMôdGóÑY
 á°SÉFôdG  ¿hDƒ°T  IQGRƒ`̀H  á«æjódGh  á«FÉ°†≤dG
 ô`̀gRC’É`̀H  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  çƒëÑdG  ™ªée  ƒ°†Y
 ÖMÉ°U  IÉah  »a  …RÉ©àdG  ôMCG  øY  ∞jô°ûdG
 ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 óª¨àj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  É`̀ k«`̀YGO  ,áØ«∏N

.¬JôØ¨eh ¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG

 ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdG ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe
 »ÑXƒHCG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  áØ«∏N  ∫BG
 ≈∏Y  øjõ©ªdG  πμd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  ≠dÉH  øY
 QÉ°ùªdG ¢ùμ©J »àdG áÑ«£dG ájƒNC’G ºgôYÉ°ûe
 áμ∏ªe ™e Ió«WƒdG ájƒNC’G äÉbÓ©∏d õ«ªàªdG
 ó«≤ØdG óª¨àj ¿CG πLh õY ¬∏dG É k«YGO ,øjôëÑdG

.¬fGƒ°VQh ¬àªMQ ™°SGƒH πMGôdG

¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N ô``«eC’G IÉ``ah »``a ø``jõ©ªdG π``Ñ≤à°ùJ »``ÑXƒHCG »``a ø``jôëÑdG IQÉ``Ø°S

 ájQƒ¡ªL  ió``d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉ`̀Ø`̀°`̀S  â∏Ñ≤à°SG
 ô`̀FGõ`̀é`̀dG  »`̀a  øjóªà©ªdG  AGô`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG  ø`̀e  G kOó```̀Y  ô`̀FGõ`̀é`̀dG
 »a  AGõ©dG  ÖLGh  ºjó≤àd  ∂dPh  ,ádhódG  »a  ø«dhDƒ°ùªdGh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉH  ¬d  QƒØ¨ªdG  IÉah

.¬∏dG ¬ªMQ ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
 ¥OÉ°Uh  º¡jRÉ©J  ¢üdÉN  ø`̀Y  ¿hõ©ªdG  Üô``̀YCG  ó`̀bh

 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ΩÉ≤ªd  º¡JÉ°SGƒe
 áμdÉªdG  Iô°SC’Gh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 äÉeÉ¡°SEG øjôcòà°ùe ,»HC’G øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°Th áªjôμdG
 ,á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  ø«àeC’G  áeóN  »a  π`̀MGô`̀dG  ô`̀«`̀eC’G
 ,ºdÉ©dGh á≤£æªdG »a QÉgOR’Gh QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©Jh

.äÉjƒà°ùªdG áaÉc ≈∏Y á©e’ äGõéæe øe ¬≤≤M Éeh

 πÑ≤à°ùJ  ô`̀ FGõ`̀ é`̀ dG  »`̀ a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  IQÉ`̀Ø`̀ °`̀S
áØ«∏N  ô```̀ «```̀ eC’G  IÉ````̀ ah  »```a  ø``jõ``©``ª``dG

 …ò«ØæàdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  ≈`̀©`̀f   
 á«μjôeC’G  á«dÉ°SQE’G  ≈Ø°ûà°ùªd
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿Éjô«°ûJ êQƒL.O
 ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
 π«MQ  GôÑà©e  ,¬∏dG  ¬ªMQ  áØ«∏N
 Gò¡d iôÑc IQÉ°ùN ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ájÉYôdG  ∫Ééªdh  ΩÉY  πμ°ûH  ó∏ÑdG
 ±É°VCGh  .¢UÉN  πμ°ûH  á«ë°üdG
 ≈Ø°ûà°ùe  »`̀a  ø`̀ë`̀f{  :êQƒ```̀L.O
 øY  ôÑ©f  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  á`̀«`̀dÉ`̀°`̀SQE’G
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IÉaƒd  ÉæØ°SCG  ≠dÉH
 á«Ñ∏≤dG  ÉæjRÉ©J  Ωó`̀≤`̀fh  »μ∏ªdG

.záμdÉªdG á∏FÉ©dG OGôaCG áaÉμd
 âæμªJ{  :êQƒ```L  .O  ™`̀HÉ`̀Jh
 Iô«°ùe  ∫Ó```N  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh
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جمل�ش �لعائلة �ملالكة يرفع �لتعازي جلاللته يف فقيد �لوطن.. �مللك:

�ململكة مت�سي بثقة لتعزيز مكت�سباتها �لوطنية

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  ا�ستقبل 

رئي�س جمل�س العائلة املالكة، اأم�س، اأع�ساء جمل�س العائلة املالكة الكرمية، الذين رفعوا 

اإىل جاللته اأ�سدق م�ساعر التعزية واملوا�ساة بوفاة فقيد الوطن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

الفقيد  ماآثر  والعتزاز  التقدير  ببالغ  م�ستذكرين  اهلل،  رحمه  خليفة،  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

ومناقبه وجهوده الكبرية يف م�سريته احلافلة بالإجناز والعطاء يف خدمة وطنه و�سعبه، 

واإ�سهاماته يف بناء نه�سة البحرين وتقدمها وازدهارها، والتي لّبت متطلبات واحتياجات 

اأبنائها الكرام يف املجالت كافة، مبتهلني اإىل املوىل �سبحانه وتعاىل اأن يتغمد فقيد البحرين 

ويرعاه  املفدى  امللك  جاللة  يحفظ  واأن  جناته،  ف�سيح  وي�سكنه  ومغفرته  رحمته  بوا�سع 

الأمري  امللكي  ال�سمو  يوفق �ساحب  واأن  املديد،  والعمر  وال�سعادة  ال�سحة  بوافر  وميتعه 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، يف حمل اأمانة العمل احلكومي وجميع 

م�سريتنا  اأهداف  يخدم  مبا  امللك،  جاللة  وروؤى  تطلعات  حتقيق  ملوا�سلة  الوطنية  املهام 

التنموية ملزيد من الإجنازات ل�سالح الوطن واملواطن. 

ومبا  الوطني،  العمل  م�سرية  يف  البارزة  واإجنازاته  الفقيد  بدور  امللك  جاللة  واأ�ساد 

امليادين  خمتلف  يف  وتنمية  تطور  من  للحكومة  رئا�سته  خالل  من  البحرين  �سهدته 

والقطاعات، موؤكًدا اأن اململكة مت�سي بثقة يف م�سريتها املباركة لتعزيز مكت�سباتها الوطنية 

خلري اأبنائها واأجيالها.

ة ��ستذكر فيها عطاء �سموه  يف جل�سة خا�سّ

»�ل�سورى« يرثي فقيد �لوطن بالدموع وكلمات �لأ�سى

غالب اأحمد:

يف جل�سة خا�سة مالأتها الدموع وكلمات احلزن والأ�سى، رثى جمل�س 

اأم�س، �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن  ال�سورى يف جل�سته، يوم 

�سلمان اآل خليفة، طّيب اهلل ثراه، اإذ بداأ املجل�س جل�سته بالوقوف دقيقة 

حداد على روح فقيد الوطن الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة طّيب اهلل 

ثراه.

واألقى رئي�س جمل�س ال�سورى بيان املجل�س ب�ساأن رثاء �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، طّيب اهلل ثراه، موؤكًدا اأن »جمل�س 

ال�سورى يقف اإكباًرا واإجاللً للم�سرية احلافلة التي قادها �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، وما قدمه من عمل وتفاٍن كبري 

وعطاء امتد طيلة حياته، جعل مملكة البحرين منارة ومنوذًجا يف �ستى 

كّر�س  فًذا وحكيًما،  وقائًدا  ملهًما ومعطاًء  اهلل  كان رحمه  فلقد  املجالت، 

العربية والإ�سالمية والإن�سانية  البحرين والأمتني  حياته خلدمة مملكة 

جمعاء«.

واأ�سار اإىل اأن جمل�س ال�سورى ي�ستذكر، بكل فخر واعتزاز، امل�ساعي 

واجلهود احلثيثة ل�ساحب ال�سمو الأمري الراحل، طّيب اهلل ثراه، يف تعزيز 

الدعم  �سبل  كل  وتوفري  والتنفيذية،  الت�سريعية  ال�سلطتني  بني  العالقة 

لتمكني اجلميع من القيام بالدور املناط بهم بكل فاعلية وعطاء؛ لإميانه 

والنه�سة  الريادة  يحقق  امل�ستمر  والتعاون  اجلهود  تكاتف  باأن  الثابت 

ال�ساملة للوطن الغايل.

قّدم �لتعازي يف فقيد �لوطن

ويل �لعهد ي�ستقبل نائب م�ساعد وزير �خلارجية

امللكي  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

قاعدة  يف  الوزراء،  رئي�س  العهد 

تيموثي  اأم�س،  اجلوية  ال�سخري 

لندركنغ نائب م�ساعد وزير اخلارجية 

العربي،  اخلليج  ل�سوؤون  الأمريكي 

واجب  بتقدمي  قام  اإذ  املرافق،  والوفد 

�ساحب  الوطن  فقيد  وفاة  يف  العزاء 

�سلمان  بن  الأمري خليفة  امللكي  ال�سمو 

اآل خليفة رحمه اهلل.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  واأعرب 

الوزراء عن خال�س  العهد رئي�س  ويل 

وزير  م�ساعد  لنائب  وتقديره  �سكره 

املرافق؛  والوفد  الأمريكي  اخلارجية 

على م�ساعرهم النبيلة يف هذا امل�ساب، 

داعًيا اهلل اأن يتغمد فقيد الوطن بوا�سع 

ف�سيح  وي�سكنه  ور�سوانه  رحمته 

جناته.

للحكومة �لــوطــن  فقيد  رئا�سة  خــالل  وتنمية  تــطــوًر�  �سهدت  �لبحرين 

اأع�شاء جمل�س ال�شورى يقفون دقيقة حداد على روح فقيد الوطن

»كورونا« تدفع �أرباح �لبنوك للرت�جع

252.3 مليون دينار �أرباح 5 بنوك بحرينية يف 9 �أ�سهر
عبا�س ر�سي:

اأرباح  تراجع  القت�سادي«،  »الأيام  اأعّدته  م�سح،  اأظهر 

بن�سبة  البحرين  بور�سة  يف  املدرجة  التجارية  البنوك 

25.6%، لت�سل اإىل 252.3 مليون دينار خالل فرتة ت�سعة 

الأ�سهر املنتهية يف 31 �سبتمرب 2020، مقارنًة بـ338.9 

مليون دينار خالل الفرتة ذاتها من العام 2019.

وتظهر البيانات املالية ل�سركات قطاع البنوك التجارية 

حتقيق 5 بنوك جتارية اأرباًحا خالل فرتة الربع الثالث من 

بنكان جتاريان بخ�سائر  ُمني  فيما  بنوك جتارية،  اأ�سل 7 

بلغت بلغت 3.7 مليون دينار بحريني خالل فرتة ت�سعة 

اإذ تعك�س تراجع  املنتهية يف 31 �سبتمرب 2020،  الأ�سهر 

التي  ال�ستثنائية  لالأو�ساع  نتيجة  املحلية  البنوك  ربحية 

تهيمن على الأ�سواق جّراء اأزمة كورونا العاملية وتداعياتها 

ب�سبب  اقت�سادية  تداعيات  تركت  والتي  امل�سبوقة،  غري 

الن�ساط  وترية  تراجع  اإىل  واأّدت  العام،  والإغالق  احلظر 

القت�سادي.

�أجو�ء �أمنية يف طهر�ن يف ذكرى �حتجاجات 15 نوفمرب

�أمريكا ت�سّدد عقوبات �إير�ن �لأ�سبوع �ملقبل

�جلبري لأملانيا: منتلك خيار�ت 

�ســــر�ء �أ�سلحـــــة من دول �أخــــرى

مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزير  اأكد 

�ست�سّدد  وا�سنطن  اأن  اأم�س،  بومبيو، 

عقوباتها �سد اإيران الأ�سبوع املقبل.

واأ�ساف بومبيو اأن العقوبات املرتقبة 

قمعها  خلفية  على  �ستكون  اإيران  على 

ال�سيا�سي للمعار�سة.

نا�سطون  اأفاد  ذاته،  ال�سياق  يف 

باأن  التوا�سل  مواقع  عرب  اإيرانيون 

م�سّددة،  اأمنية  اأجواًء  فر�ست  ال�سلطات 

دوريات،  بت�سيري  قام  الثوري  واحلر�س 

الأوىل  ال�سنوية  الذكرى  مبنا�سبة  وذلك 

على احتجاجات 15 نوفمرب.

�حلكومة �لإ�سر�ئيلية ت�سادق 

على �تفاق �ل�سالم مع �لبحرين

اأم�س،  الإ�سرائيلي،  الوزراء  جمل�س  �سادق 

»ب�ساأن  البحرين  مملكة  مع  ال�سالم  اتفاق  على 

اإقامة عالقات دبلوما�سية و�سلمية وودية«.

بنيامني  الإ�سرائيلي  الوزراء  رئي�س  وقال 

ملجل�س  الأ�سبوعي  الجتماع  يف  نتنياهو، 

البحرين  مع  ال�سالم  »اإحالل  اإن  الوزراء، 

اإجناز  وال�سودان  املتحدة  العربية  والإمارات 

كبري لدولة اإ�سرائيل«. 

�سادق،  قد  الإ�سرائيلي  الكني�ست  وكان 

مملكة  مع  ال�سالم  اتفاق  على  املا�سي،  الثالثاء 

البحرين.

زيادة عدد �مل�سموح بجلو�سهم 

على طاولت �ملطاعم �إىل 6 �أفر�د

�سارة جنيب:

اأ�سدرت وزيرة ال�سحة فائقة ال�سالح قراًرا 

ب�ساأن ال�سرتاطات ال�سحية الواجب تطبيقها يف 

املطاعم واملقاهي.

وبح�سب القرار، يجب اأن تكون هناك م�سافة 

والأخرى يف جميع  مرتين بني حافة كل طاولة 

الجتاهات الأربعة، مع ال�سماح با�ستخدام %50 

فقط من �سعة الطاولة، وبحد اأق�سى )6( عمالء 

على الطاولة الواحدة.

 5 حّدد  ال�سابق  القرار  اأن  بالذكر  اجلدير 

اأ�سخا�س فقط على الطاولة الواحدة.

انتقد وزير الدولة ال�سعودي لل�سوؤون اخلارجية عادل اجلبري، الأحد، حظر ت�سدير 

الريا�س  اأن  موؤكًدا  اليمن،  حرب  ب�سبب  ال�سعودية  على  اأملانيا  تفر�سه  الذي  الأ�سلحة 

متتلك خيارات �سراء من عدة دول اأخرى.

واأعرب اجلبري، يف مقابلة مع وكالة الأنباء الأملانية، عن اعتقاده »باأن فكرة وقف 

بيع الأ�سلحة لل�سعودية ب�سبب حرب اليمن غري منطقية«.

اأن  اأُجربنا على خو�سها«، م�سيًفا  م�سروعة  اليمن حرب  »احلرب يف  اأن  واأو�سح 

ال�سعودية ميكنها �سراء اأ�سلحة من عدد من الدول، وهي تفعل ذلك.

وزير اخلارجية الأمريكي
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ويل العهد م�شتقبالً نائب وزير اخلارجية الأمريكي 

جاللة امللك 



11حمليات www.alayam.com

الثنني 1 ربيع الآخر  1442 ـ العدد 11545 

Monday 16th November 2020 - No. 11545

 

 »َتبَقى َخلِيَفُة ِف ِوجَدانَِنـا اأََبًدا« 

فقيد  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور  رثاء  يف  ق�صيدة 

الوطن �صاحب ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان اآل 

خليفة طيب اهلل ثراه واأ�صكنه ف�صيح جناته.

ُ ــبرَ اخلرَ ـاءرَين  جرَ ُمـذ  �ٌض  ـِ ُمنقرَب ـدُر  ال�صّ

ُر ـِ ـدِر يرَعترَـ�ص نايـا ال�صَّ  ورَ القرَلـُب برَـني حرَ

لرَو ورَ  اأرَلرَـمَّ  طٍب  خرَ ِمن  احُلـزُن  ــدَّيِن  هرَ قرَـد 

يرَنفرَِطـُر خررَ  ال�صَّ اأيترَ  ررَ خـًرا  �صرَ ابرَ  �صرَ
اأرَ  

ـترَـُه طلعرَ نرَحـُن  اأرَِن�صنرَا  ـن  مرَ ى  �صرَ مرَ اُلـوا  قرَ

ترَفتـرَِخــُر البرَحـررَيُن  ـلّـرَت 
ظرَ ِبـِه  ـن  مرَ ورَ   

ــٍب خرَ ِمـن  ــوِل  ِللهرَ ا  يرَ ِليفرَـُة  خرَ ى  ـ�صرَ مرَ

ُ ــبرَ اخلرَ يرَ�صـُدقرَ  ل  اأن  نَّـيُت  رَ ترَ ـم  فرَكرَ  

ُقـُه ترَع�صرَ البرَحـررَيُن  انرَـت  كرَ مـن  اترَ  مرَ قرَـد 

ـُروا عرَ �صرَ ى  ِبالأ�صرَ ِفيها  ـا�ضرَ  عرَ ن  مرَ ُكـلُّ  فرَ  

ـُكـم يرَحفرَظرَ ـر�ِض  العرَ ِلـررَبِّ  ـونا  درَعرَ فرَكـم 

النُّــُذُر لرَنرَـا  ترَ�صفرَـْع  فرَلـم  ا  نرَـذرَرنرَ ـم  كرَ ورَ   

ـُكــم يرَــرفرَعرَ ِللُخـلِد  اأن  اهللُ  ى  قرَ�صرَ قرَـد  فرَ

ُمـقـتـرَِدُر ِبالأمــِر  ـن  مرَ ِباهلِل  فرَــِنـعـمرَ   

نرَــا ُتـفرَــاِرقرَ اأن  ــاءرَت  �ــصرَ اهلِل  يـئرَـُة  �صِ مرَ

الُعُمــُر ي  ـِ يرَنترَه ِخـترَـاٍم  ِبـِم�صِك  اأرَن  ورَ   

ـُتـُه ِحـكـمرَ اهلِل  ِعـنـدرَ  ورَ  ـاٌء  قرَ�صرَ ــذا  هرَ

ـُر البرَـ�صرَ ـاِلـِق  اخلرَ قرَـ�صـاءرَ  يرَــُردُّ  ل  ورَ   

ــا اِلــدرَهرَ ورَ ُكنـترَ  ن  مرَ يرَا  برَحررَيُن  برَكتـكرَ 

ـُر جرَ ال�صَّ و  ـرُي  الطرَ نرَاحرَ  ورَ  رَابرَ  التُّ برَكرَى   

ا هـرـَ
ـلَّلرَ جرَ اءرَ  ـودرَ �صرَ الً  ِحـلرـَ ت  �صرَ اكـتـرـَ قرَـد 

ـُر القرَـمرَ ُحزنرَهـا  ى  اكرَ حرَ ورَ  ِظيٌم  عرَ ُحزٌن   

ًى اأ�صِ ورَ  ًى  ـورَ جرَ ِمن  ُذبنرَا  فرَقِدكرَ  ــوِل  هرَ ِمن 

ُعـِذُروا اأرَترَـوا  ما  اِلـدرَاً يف  ورَ يرَفـِقـُدوا  ن  مرَ  

ــلرٍَد جرَ يف  ــبرَ  ال�صَّ اإلَّ  ـِلُك  نرَ لرَـي�ضرَ  ورَ 

ُوا برَ �صرَ ى  الأ�صرَ يف  ِعبرَاًدا  يرَجِزي  اهللُ  ورَ   

نا ترَـتـُركرَ ورَ  ي  �صِ ترَ اأرَن  النَّف�ِض  يف  يرَُحـزُّ 

ـا الـبرَـدررَ يرَـ�صترَـِتـُر؟ ِهـدنرَ برَعـدرَ اأن قرَـد عرَ
 اأرَ

ُمنعِقـًدا ـلَّ  ظرَ ايِن  ِل�صرَ ِفكـِري،  ــاررَ  حرَ قرَـد 

ـُر الـِفـكرَ انرَـتـِنيرَ  خرَ قرَــد  ورَ  اأرَُقــوُل  اذا  مرَ  

ُمفـترَِخــًرا عـررَ  ّ ال�صِ ِفيـكرَ  اأكُتُب  ُكنُت  قرَـد 

ِطـُر العرَ ِذكـُركرَ  درَوًما  عـررَ  ال�صِّ ـيَّبرَ  طرَ ورَ   

لرَـِمـي اأرَ ِمـن  اأرِثيـكرَ  اأن  اأرَقـــــدرَُر  ِبـُتّ  ـا  مرَ

يرَعـترَـِذُر احِلُب  ـلَّ  ظرَ ورَ  اُع  اليرَـررَ �صـرَى  عرَ  

ُتلِهـُمـِني ُكـنترَ  ِمـن  يا  اأرِثيـكرَ  فكـيـفرَ 

ُر �صِ عرَ ا  ذرَ ِانَّ  ِمدًحا،  عـررَ  ال�صِّ اأكـُتبرَ  اأن   

ـترَـنـا ُمهجرَ ـيترَ  اأرَدمرَ ـد  قرَ البرَـنِي  نرَاِعيرَ  ا  يرَ

الـقرَــدرَُر ـا  ـهرَ يُّ
اأرَ ِحـيًنـا  ـلـترَ  هَّ رَ ترَ ـالَّ  هرَ  

ـلُـُه ُنبرَـجِّ ِكـنَّــا  ــًدا  ـــ اِل ورَ ـررَمـترَـنرَـا  حرَ

ـذرَُر حرَ اأو  ِمنرَــكرَ  اٌر  ِفـررَ ُيغـِني  انرَ  كرَ ا  مرَ  

ُكـم فرَـ�صـاِئلرـَ ى  نرَـن�صرَ اأو  اكرَ  نرَـن�صرَ فرَكرَيـفرَ 

ـِذُر يرَنجرَ لرَـي�ضرَ  ا  ـنرَايرَ احلرَ يف  لرَُكـم  ُحـبٌّ   

نرَـذُكــُرُه اِء  ـرَّ ال�صَّ و  ـدرَاِئـِد  ال�صَّ ِعـْنـدرَ 

نرَنـترَِظـُر الأرَمـِر  ِديـِد  �صرَ �صـفرَ  كرَ ِمنُه  ورَ   

ترَـرفرَُعــُه ُكـنـترَ  ـاًرا  عرَ �صِ الِبـالِد  ُحـبُّ 

ـُر ترَنترَـ�صِ ُكنـترَ  درَوًمـا  اِطِن  ِللـُمــورَ ورَ   

ترَـنـ�ُصُرُه الأجـيـاِل  يف  التَّـفرَــايِنرَ  ـُنّ  فرَ

ُر يرَـنـترَـ�صِ النَّـا�ِض  برَـنيرَ  التَّفـرَاوؤُُل  ِمنرَـكرَ   

اإذ كرَ  ـِ عـب �صرَ ِعــزُّ  اإِلَّ  ـكرَ  ـمُّ هرَ ـانرَ  كرَ ــا  مرَ

نرَـفـترَــِقــُر اليـومرَ  ــذا  هرَ لـِبـكرَ  قرَ ثـِل  مِلِ  

ُيـوؤِلـُمـُكـم انرَ  كرَ اإذ  ـلـِبـُكـم  قرَ يف  برَحررَيُن 

ــُر  ــطرَ خرَ هــا  م�صَّ اأو  ـدرٌَر  كرَ ابرَهـا  �صرَ لرَـو   

نرَـا ـِ ـت ِلنرَهـ�صرَ ِنـبرَا�ًصا  ِلـيفرَـُة  خرَ ُكـنـُتـم 

ى اأرَن ُينِكررَ البرَ�صـرَُر؟ حرَ م�ِض ال�صُّ ْل ِل�صرَ  فرَهرَ

ـترَـُكـم برَ�صمرَ ـانرَ  كرَ ـاٍح  رَ نرَ ُكـلِّ  اُن  ُعنـورَ

ـفرَــُر  الـظَّ الرَـُه  نرَ برَذرَلــُتـم  ُجهـٍد  ُكــُلّ  ورَ   

لرَنرَــا نْعـترَ  �صرَ اأوترَـاًرا  الِفكـِر  ثرَاِقـِب  ِمن 

الأُطــُر  ورَ  ا�ُض  الأقـورَ ـِت  لَّحرَ ترَ�صرَ ِبهـا   

ـِتـِه ايرَ ِرمرَ ِفـي  ـاٌح  نرَـجرَ اٍم  ــررَ ـــ ِل ـا  فـمرَ

ترَــُر ُكـْن ِمـنـكرَ يف قرَـو�ٍض لرَـُه ورَ  اإن لرَ يرَ

ِتـنرَـا ِكلمرَ ُتـوِحـيِد  على  ـري�ضرَ  احلرَ ُكنترَ 

ترَـدَِّخـُر  الأرَمـِر  ذا  ِبـهرَ ُجهـًدا  ُكنـترَ  ا  مرَ  

ـِزًما ُملتـرـَ مــِل  ال�صَّ مِّ  ِبـلرـَ ـدرَوترَ  غرَ قرَـد  ورَ 

ُر ـررَ �صرَ اأو  اكرَ  ذرَ ـن  عرَ ر�ٌض  مرَ ِيثـِنُكم  لرَ   

ترَـنـا ُقـدورَ ُكنـترَ  ــن  مرَ ــا  يرَ ـقرَـدناكرَ  فرَ ــا  اإنرَّ

الِعـبرَـُر ـُذ  ُتـوؤخرَ انرَـت  كرَ ـاِلكرَ  ِفعرَ فرَـِمـن   

ٌل ـلرـَ خرَ لرَ  نرَقـ�ُض  ل  اِجـبرَُكـم  ورَ ــترَ  ـــ ي اأرَدَّ

ترَنترَـِظـُر ـبَّـاِر  اجلرَ ا  ِر�صرَ ـريرَ  غرَ ـنترَ  كرَ ا  مرَ  

مـًنـا زرَ درِبهـا  يف  برَحررَينرَنا  ــترَ  ـــ م لزرَ

ـُروا نرَظرَ ن  مِلرـَ اٍن  نـورَ ِك�صِ متكرَ  زرَ لرَ برَـل   

ِقـًظــا يرَ اِر�ًصا  حرَ ُكنـُتـم  ورَ  افترَقـترَـا  فرَـما 

ـُر النَّـظرَ و  مُع  ال�صَّ اأنترَ  فرَ ِريِق  الطَّ ُطولرَ   

ـثرَـٌل مرَ لرَــُه  ـا  مرَ اًدا  ـــــورَ جرَ فرَـقــدرَنـا  ـا  ِانرَّ

يرَعــترَـِذُر اِن  اإح�صرَ ــن  عرَ اأرَيـنرَـاُه  ررَ فرَـمـا   

يرَ�صـِرُفــُه ليـ�ضرَ   ً ـِبـيـالرَ نرَ ا  قرَــدنرَ فرَ اإنَّـا 

ـــدرَُر كرَ ل  ورَ  ـاٌل  اأرَ�صغرَ ِم  ــرُّ التَّـكرَ ِن  عرَ  

ِرًعــا ورَ اِدًقــا  �صرَ ِفـيَّـا  ورَ ـقرَــدنرَا  فرَ ــا  اإنَّ

ــُر ُتخترَـ�صرَ الإْيـثرَـاُر  ورَ  ُة  املُـُروءرَ ِفيِه   

ــٌم ِحـكرَ قرَــولــُه  ِلـيـًمـا  حرَ ـقرَــدنرَـا  فرَ اإنَّـا 

ـاررَ يرَعترَــِبُ ِكــيٍم �صرَ ـم حرَ  ِمـن قرَــوِلِه كرَ

برَــًدا
اأرَ ِوجـدرَاِنـنرَـا  يِف  ِليـفرَــُة  خرَ ترَبــقرَى 

�ُصِطُروا فرَـا  الورَ يف  ـاٍن  عرَ مرَ ِلأ�صمرَى  مًزا  ررَ  

ــنْزلرَـًة مرَ ليرَــاِء  العرَ يف  بُّـكرَ  ررَ يرَجـِزيـكرَ 

ُكـُثـُر �ٌض  ُخلَـّ ِعـبرَـاٌد  ِفيها  يرَغِبـْطــكرَ   

ــًدا غرَ ررَ ِبهــا  ئـُتـُم  �صِ ـما  كرَ النَّعــيُم  لرَـكرَ 

ترَـدَِّثــُر ِبـالـِدّيـبرَـاِج  ورَ  باحلــِريِر  ورَ   

ــدرٌَق غرَ ــا  اوؤهرَ مرَ يٌل  ـِ ب ل�صرَ �صرَ �ُصـرُبُكــم  ورَ 

ــُر ـترَُكـم نرَـهرَ بِّكرَ يرَـجِري ترَ هـِد ررَ  ِمـن �صرَ

ُجــٍل ررَ يف  لمانرَ  �صرَ ــا  اأب اُء  العــزرَ لرَـــــكرَ 

نرَــذرَُروا الــِذي  فُّون  ُيــورَ اِل  الرِّجرَ ِنعــمرَ   

لرَُكــم ــانرَ  كرَ انرَ  لمرَ �صرَ اأبــا  اُء  ــزرَ العرَ لرَـكرَ 

يرَ�صترَِهــُر ِبالإِخـال�ضِ  ورَ  ِزيـًزا  عرَ ا  ـمًّ عرَ  

ـن مرَ فرَـقــدرَِك  برَحـررَيُن  ا  يرَ ُنعــزِّيِك  ــا  اإنَّ

يرَنـِدِثــُر لـي�ضرَ  ِظـيًما  عرَ اإرًثـا  اِك  اأعطرَ  

اأحمد بهزاد

د املا�ضي واحلا�ضر..  خليفة بن �ضلمان �ضيَّ

و�ضُي�ضاء امل�ضتقبل بقب�ضات حكمته

بن  خليفة  االمري  ال�سمو  �ساحب  يعرف 

�سلمان اآل خليفة، رحمه اهلل، اأن لكل منا يوما 

نرتجل فيه وي�ستعيد �ساحب االأمانة اأمانته، لكن 

باأي حال عادت االأمانة؟ هذا هو االجناز االأعظم 

ل�سموه الذي رحل بهدوء واأول ما نتذكره هي 

تلك االبت�سامة الواثقة التي جعلت منه بحرا من 

احلكمة والكرم، ف�سلم االأمانة را�سية مر�سية 

اأكمل لنا منت وتفا�سيل الوطن وتركه  بعد ان 

لنا كجوهرة، وقال البحرين والبحرينيون اأمانة 

يف اأعناقكم.

�ساحب  له  املغفور  والده  اأمره  اأن  منذ 

بح�سور  خليفة  اآل  �سلمان  ال�سيخ  العظمة 

جمل�س احلكم وهو مل يتجاوز عمره ال�سابعة، 

بداأ م�سوار فقيدنا الكبري يف االقرتاب من نب�س 

املداوي  الطبيب  يكون  الأن  متهيدا  البحرين 

لكل مراحلها الالحقة، بدءا بامللف املايل مرورا 

م�ساريع  تد�سني  كذلك  )املعارف(،  بالتعليم 

اىل  و�سوال  احلديثة،  واملوا�سالت  الكهرباء 

تنظيم جمل�س الدولة الذي اأهله لرئا�سة جمل�س 

الوزراء يف اأول حكومة بعد اال�ستقالل مبا�سرة 

عام 1971.

الت�سريعي  الف�سل  يف  ونحن  اأذكر 

بال�سلطة  االوىل  االحتكاكات  نعاي�س  االول 

التنفيذية، حيث كانت ال�سلطتان تتعرفان على 

بينهما،  االت�سال  قنوات  وعلى  �سالحياتهما 

الوزراء  اأحد  النواب مع  اأحد  فاإذا مب�سادة بني 

بلغت مرحلة متقدمة من احلدة والت�سنج، اأدت 

اىل توقع دخول التجربة اجلديدة يف نفق اأزمة 

ثم  ومن  ال�سلطتني  بني  العالقة  بانهيار  تنذر 

انعدام التعاون الذي قد يوؤثر �سلبا على خدمات 

النا�س.

اأي  ودون  للم�سادة  التايل  اليوم  �سبيحة 

فقيد  بدخول  نفاجاأ  بنا  اإذ  تردد  او  مقدمات 

رحمه  �سلمان،  بن  خليفة  االمري  �سمو  الوطن 

اهلل، يف مبادرة ال تليق اإال بقائد جعل من وطنه 

ت�سبق  وحكمته  وزارته  من  اأهم  ومنجزاته 

التي  ال�سهرية  كلمته  وقال  بنا  واجتمع  �سيفه، 

كل  الوزراء يف  وعمل  عملنا  د�ستور  ا�سبحت 

امل�سرتكات، قال رحمه اهلل: »ليت اجلميع تكون 

له رقبة زرافة، فال تخرج منه الكلمة حتى متر 

يف خمترب التفكري واملراجعة«

جتربتنا  جناح  ان  عرفنا  اللحظة  هذه  يف 

احلاين  االب  عني  ن�سب  هي  الوليدة  النيابية 

العناية  يف  �سلطة  اأي  بني  يفرق  مل  الذي 

جناحها،  �ساأنه  من  ما  كل  وتوفري  واملتابعة 

ال�ساملة  النه�سة  منظومة  يف  لدورها  واأدائها 

ململكة البحرين.

الرثاء  عجالة  يف  نح�سي  ان  لنا  كيف  اإًذا 

يغلق  هو  فيما  الكبري  البحرين  فقيد  منجزات 

ملفات  باإجنازه  اال�ستقالل  قبل  ما  مرحلة 

عاما  الثالثني  يتجاوز  مل  وهو  الكربى  الوطن 

بعد  ما  مرحلة  االخرى  باليد  ويد�سن  بيد، 

اال�ستقالل م�سّمرا عن �ساعدية ليبداأ العمل الذي 

مل يتوقف قط اإال حينما اأنهكه املر�س وفر�س 

بني  لكن  االأخرية،  للمرة  الوطن  مغادرة  عليه 

تكليفه برئا�سة الوزراء وهذه الرحلة 49 عاما 

معه،  البحرين  الدوؤوب كرب وكربت  العمل  من 

خمتلف  على  املنعطف  تلو  املنعطف  بها  وعرب 

االأ�سعدة ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية.

عرفه ال�سعب البحريني باالبن البار حينما 

وي�سد من  اهلل،  والده رحمه  يعاون  يافعا  كان 

اأزر اخيه املغفور له ال�سيخ عي�سى بن �سلمان 

باالأب  عرفه  ثم  اال�ستقالل،  قبل  ما  حقبة  يف 

احلقبة  الوزراء يف  رئا�سة  ت�سلمه  منذ  احلاين 

اجلديدة حقبة اال�ستقالل وبناء الدولة احلديثة 

وعقولهم  البحرينيني  زنود  على  واالعتماد 

�سرائح  لكل  فكان  ال�ساملة،  النه�سة  لتحقيق 

يعرف  كان  و�سموه  ن�سيب،  منه  املجتمع 

النا�س  حياة  فاآثر  حتديدا  منه  بالده  تطلعات 

ذلك  منذ  اخلا�سة،  حياته  على  وطنه  وهموم 

البحر  بو�سفه  �سموه  اىل  ننظر  �سرنا  الوقت 

الثالث الذي يكمل البحرين.. وهذا اأمر ال ميكن 

�سيبقى  بل  اللحظة،  تلك  بعد  يغرّيه  اأن  ملوت 

خليفة بن �سلمان بحرنا الثالث الذي ال ميوت 

يف قلوبنا، و�سنجده يف كل اجلهات. 

�سلمان  بن  خليفة  الغايل  فقيدنا  اأرى  هكذا 

لي�س  انه  كما  الن�سيان،  يلفه  ان  على  ع�سيًا 

عجالة  يف  وماآثره  منجزاته  ح�سر  باإمكاننا 

انتهكت  الذي  وقلبنا  حزننا  خاللها  ي�ساغبنا 

اأعلم  اإنني  بل  وقريحته،  �سجيته  الفقد  فاجعة 

تفتقد  دائما  �ستكون  ليالينا  ان  اليقني  علم 

بدرها الذي اأ�ساء لنا يف حلكة الظالم الطريق، 

اآمالنا عليهم  لكن عزاءنا ان اخللف الذي نعقد 

منحتهم احلياة فر�سة النهل من خربات فقيدنا 

اأنار  ما  االأخرية،  ال�سنوات  ع�سر  خالل  الغايل 

ب�سريتهم واأهلهم ليم�سكوا ب�سعلة الوطن التي 

ت�سلموها براقة مزدهرة.

من  البحرينيني  كل  قلوب  قرين  يا  واأنت 

واحلا�سر  املا�سي  �سيّدت  فكما  العني،  قرير 

حكمتك  قب�سات  بنور  �سيُ�ساء  امل�ستقبل  فاإن 

املوروثة لدى خري خلف.

�سائلني املوىل القدير اأن ينزل عليك رحمته 

وينري قربك ويجعله رو�سة من ريا�س اجلنة، 

ويجعلك مع ال�ساحلني واالبرار تنعم بالر�سا 

وويل  املفدى  امللك  جاللة  يلهم  واأن  واملغفرة، 

و�سعب  اجمعني  فقيدنا  واأبناء  االمني  العهد 

ويخفف  وال�سلوان،  ال�سرب  كافة  البحرين 

حزنهم الذي ي�سقي القلوب.

د.جورج ت�سرييان

الرئي�س التنفيذي مل�ضت�ضفى الإر�ضالية الأمريكية:

جهود الأمري الراحل اأ�ضهمت ف الرتقاء بالقطاع ال�ضحي 

ت�صرييان،  د.جورج  الأمريكية  الإر�صالية  مل�صت�صفى  التنفيذي  الرئي�ض  نعى 

�صاحب  رحيل  معتبا  خليفة،  اآل  �صلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

ال�صمو خ�صارة كبى لهذا البلد ب�صكل عام، وملجال الرعاية ال�صحية ب�صكل خا�ض. 

اأ�صفنا  بالغ  عن  نعّب  الأمريكية  الإر�صالية  م�صت�صفى  يف  »نحن  د.جورج:  واأ�صاف 

بوفاة �صاحب ال�صمو امللكي، ونقدم تعازينا القلبية لأفراد العائلة املالكة كافة«.

وتابع د. جورج »تكنت وزارة ال�صحة خالل م�صرية الأمري الراحل الطويلة من 

اإذ �صهد عهد �صموه تنظيم امل�صت�صفيات وال�صيدليات  اأكرث كفاءة ومهنية،  اأن تكون 

�صهدت  كما  )نهرا(،  ال�صحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اإن�صاء  عب 

البالد ارتفاعا يف موؤ�صر التنمية الب�صرية العاملي. ول عجب اأن البحرين ت�صتعد الآن 

لتتحول اإىل مركز اإقليمي لل�صياحة العالجية«.

واختتم بالقول: »لن نتذكر اهتمام �صموه وم�صاركته يف �صياغة الإطار التنظيمي 

ال�صاملة  القت�صادية  التنمية  قطاع  م�صاهمته يف  بل  فقط،  ال�صحية  الرعاية  ملجال 

ململكة البحرين«.

ببالغ  الإماراتية  ال�صحفيني  جمعية  نعت 

�صاحب  تعاىل  باإذنه  له  املغفور  والأ�صى  احلزن 

اآل خليفة،  ال�صمو امللكي الأمري خليفة بن �صلمان 

رحمه اهلل، داعني املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�صع 

رحمته واأن ي�صكنه ف�صيح جناته.

الإماراتية  ال�صحفيني  جمعية  واأ�صادت 

يف  الكبري  ودوره  الراحل  واإنازات  باإ�صهامات 

دعم ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

والعربي،  اخلليجي  امل�صتويني  على  املفدى،  البالد  عاهل 

ال�صحافة  ويوم  لل�صحافة،  خليفة  جائزة  اإطالقه  ومنها 

والفعاليات  الأن�صطة  من  وغريها  بالبحرين، 

الكثرية التي عززت العمل ال�صحفي والإعالمي، 

العالقات  تعزيز  يف  كبري  دور  ل�صموه  وكان 

الق�صايا  ودعمه  امل�صتك  اخلليجي  والعمل 

العربية والإ�صالمية.

الإماراتية  ال�صحفيني  جمعية  وتقدمت 

الأ�صرة  اإىل  املوا�صاة  و�صادق  التعازي  بخال�ض 

املالكة واإىل حكومة و�صعب البحرين ال�صقيق، واإىل جمل�ض 

الزمالء  وجميع  البحرينية،  ال�صحفيني  جمعية  اإدارة 

ال�صحفيني والإعالميني يف مملكة البحرين.

بخال�ض  العرب  لل�صحفيني  العام  التاد  تقدم 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  وفاة  يف  واملوا�صاة  التعازي 

الوزراء  رئي�ض  خليفة  اآل  �صلمان  بن  خليفة  الأمري 

رحمه اهلل.

وقال التاد العام لل�صحفيني العرب، يف ر�صالة 

تلقتها عهدية اأحمد ال�صيد رئي�ض جمعية ال�صحفيني 

لل�صحافة  منا�صًرا  كان  املرحوم  اإن  البحرينية، 

يف  معهم  وي�صارك  لهم،  وداعًما  البحرين  يف  وال�صحفيني 

كما  عام،  كل  يف  العاملي  ال�صحافة  بيوم  الحتفال 

حر�ض الفقيد العزيز على فتح جميع اآفاق الإبداع 

اأمام اأبنائه ال�صحفيني وتهيئة الأجواء امل�صجعة لهم 

ملوا�صلة دورهم البناء يف خدمة الوطن.

املوىل  العرب  لل�صحفيني  العام  التاد  ودعا 

رحمته  بوا�صع  العزيز  الفقيد  يتغمد  اأن  وجل  عز 

وي�صكنه ف�صيح جناته، ويلهم ذويه واأ�صرته ال�صب 

وال�صلوان.

جمعية ال�ضحفيني الإماراتية تنعى الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة

الحتاد العام لل�ضحفيني العرب ينعى الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة

ال�صعوديني  ال�صحفيني  هيئة  ع�صو  رفع 

ال�صحفي  لل�صحفيني،  الدويل  التاد  ع�صو 

جمال بن حممد الياقوت، اأحر التعازي و�صادق 

املوا�صاة اإىل ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة ملك مملكة البحرين، واإىل 

حمد  بن  �صلمان  المري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى رئي�ض 

اآل  خليفة  بن  علي  ال�صيخ  �صمو  واإىل  الوزراء، 

و�صمو  الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض  نائب  خليفة 

م�صت�صار  خليفة  اآل  خليفة  بن  �صلمان  ال�صيخ 

ال�صمو امللكي رئي�ض الوزراء، والأ�صرة  �صاحب 

الويف، يف وفاة  البحريني  ال�صعب  واإىل  املالكة 

امللكي  ال�صمو  �صاحب  الكبري  البحرين  فقيد 

المري خليفة بن �صلمان اآل خليفة.

اأن  وجل  عز  املوىل  اإىل  الياقوت  وابتهل 

وي�صكنه  رحمته  بوا�صع  الكبري  الفقيد  يتغمد 

الياقوت  جمال  ال�صحفي  م�صيدا  جناته،  ف�صيح 

واملكت�صبات  والإنازات  الكبري  الفقيد  مبناقب 

ت�صهدها  التي  ال�صاملة  للنه�صة  تققت  التي 

احلكيمة،  القيادة  ظل  يف  البحرين  مملكة 

الكبري  البحرين  لفقيد  امل�صرفة  باملواقف  منوها 

الزاهر  العهد  يف  الوزراء  ملجل�ض  رئا�صته  اإبان 

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

اآل خليفة ملك مملكة البحرين.

ال�ضحفي الياقوت يعّزي ف وفاة الأمري خليفة بن �ضلمان

جمال الياقوت

د. عبدالـله اأحمد من�ضور اآل ر�ضي



تكريـــــم »موظــــفي ال�سهـــــر« يف بنـــــك الإ�سكـــــان

اإبراهيم خليل كانو تطلق الن�سخة الرابعة 

ع�سر من م�سابقة تويوتا لر�سم �سيارة الأحالم

الوظيفي  كادره  وتطوير  لتنمية  الإ�سكان  بنك  �سيا�سة  مع  متا�سًيا 

والتي تعمل على حتفيز املوظفني، قام البنك بتكرمي كل من را�سد اإبراهيم 

من  اأمني  طارق  ومرمي  وال�سيانة،  العقارات  اإدارة  املوظف يف  الذوادي 

مركز الت�سالت، و�سباأ داود العبا�سي من اإدارة املخاطر، وذلك مبنا�سبة 

الفرتة  خالل  املتمّيز  اأدائهم  نظري  ال�سهر،  موظفي  لقب  على  ح�سولهم 

املا�سية، ومثابرتهم يف اإجناز املهام التي يقومون بها بكفاءة واإخال�ص، 

اأهداف  حتقيق  يف  ي�سب  مبا  اإدارتهم  عمل  فريق  تكامل  يف  واإ�سهامهم 

البنك. 

طيارة  اأحمد  العام  املدير  ونائب  لالأعمال  التنفيذي  املدير  واأ�ساد 

الوظيفية  مهامهم  اأداء  على  يحر�سون  الذين  املتمييزين  باملوظفني 

البنك للح�سول  ال�سخ�سية ملوظفي  باجتهاد وبذل وعطاء، وباملبادرات 

�ستى  يف  الذات  وتطوير  والأكادميية  والعملية  العلمية  املوؤهالت  على 

املجالت، متغلّبني على �سغوطات الوقت بني العمل والدرا�سة.

والت�سالت  الإدارية  وال�سوؤون  الب�سرية  املوارد  رئي�ص  واأكد 

املوؤ�س�سية ببنك الإ�سكان، عدنان فتح اهلل جناحي، اهتمام البنك بتكرمي 

املوظفني املتميزين الذين يحر�سون على اأداء اأعمالهم بجدية واإخال�ص، 

مهاراتهم  وتطوير  الوظيفي  الأداء  جودة  ارتفاع  على  يحر�سون  كما 

وموؤهالتهم وان�سباطهم يف العمل.

كانو،  خليل  اإبراهيم  �سركة  اأطلقت 

يف  تويوتا  ل�سيارات  احل�سري  الوكيل 

م�سابقة  من   14 الن�سخة  البحرين،  مملكة 

م�سابقة  وهي  الأحالم.  �سيارة  لر�سم  تويوتا 

النا�سئة  ال�سبابية  للمواهب  تتيح  عاملية 

والتعبري  الإبداعية،  ملخيلتهم  العنان  اإطالق 

قطاع  م�ستقبل  مالمح  ر�سم  يف  اأفكارهم  عن 

املحلية  امل�سابقة  ت�ستمر  واملوا�سالت.   النقل 

ملدة �سهر واحد وتنتهي بتاريخ 10 دي�سمرب 

للمت�سابقني  متاحة  وهي  اجلاري.  العام  من 

املقيمني يف اململكة من ثالث فئات عمرية، هي 

ما دون 7 �سنوات، و8-11 �سنة و15-12 

كل  من  فائزين  ثالثة  اختيار  �سيتم  اإذ  �سنة. 

نقدية ترتاوح  �سيمنحون جوائز  فئة عمرية 

كذلك  بحرينيا.  دينارا   250 اإىل   100 بني 

امل�سابقة  يف  للم�ساركة  الفائزون  �سيتاأهل 

الإقليمية املقامة يف دبي يف عام 2021، بينما 

للم�سابقة  امل�سابقة  بتلك  الفائزون  �سيتاأهل 

العام  خالل  اليابان  يف  �ستقام  التي  العاملية 

�سجع  املنا�سبة،  هذه  على  تعليقاًً  القادم.  

خليل  اإبراهيم  �سركة  اإدارة  جمل�ص  ع�سو 

امل�ساركة يف  ال�سباب على  كانو،  كانو، خالد 

هذه امل�سابقة م�سلًطا ال�سوء على حر�ص كل 

من ال�سركة وعالمة تويوتا على �سحذ اخليال 

قائالً:  ال�سباب،  فئة  لدى  الإبداعي  والتفكري 

»نفتخر يف تويوتا البحرين باإطالق الن�سخة 

14 من م�سابقة تويوتا لر�سم �سيارة الأحالم، 

والتي حظيت مب�ساركة ما يقارب 6.2 مليون 

ولقد  العامل.  حول  دولة   100 من  طفل 

متميزة  م�ساركات  البحرين  مملكة  �سجلت 

يف الن�سخ املا�سية للم�سابقة عرب العديد من 

�سعداء مبا  دائًما  ونحن  الواعدة،  الر�سومات 

لروؤيتها  ت�سورات  من  ال�سابة  العقول  تقدمه 

الفنانان  �سين�سم  التنقل«.  م�ستقبل  حول 

املو�سوي  عبا�ص  �سيد  املرموقان  البحرينيان 

واأريج رجب اإىل امل�سابقة يف هذا العام، وذلك 

تقدمي  خالل  من  امل�ساركني  ودعم  لت�سجيع 

ن�سائح تت�سمن اأف�سل تقنيات وطرق الر�سم، 

على  �ستتوافر  ق�سرية  فيديو  مقاطع  يف 

موقع امل�سابقة وعرب جميع و�سائل التوا�سل 

كما  البحرين.  تويوتا يف  لعالمة  الجتماعي 

امل�سابقة  حتكيم  جلنة  يف  �سي�ساركان  اأنهما 

اإبراهيم  �سركة  م�سوؤويل  من  عدد  جانب  اإىل 

خليل كانو.

اجلمعية الرنويجية الدولية للعدالة وال�سالم تكرم ال�سفوف الإمامية

مملكة  حر�ص  من  انطالًقا 

الأطباء  تكرمي  على  البحرين 

اأبنائها،  من  املتميزين  البحرينيني 

احلكومة  برنامج  لأهداف  وحتقيًقا 

والتنمية امل�ستدامة بالرتقاء بجودة 

لأفراد  املقدمة  ال�سحية  اخلدمات 

القيادة  حتت  البحريني  املجتمع 

امللك  اجلاللة  ل�ساحب  الر�سيدة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

ال�سمو  و�ساحب  املفدى،  البالد 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

رئي�ص  الأمني  العهد  ويل  خليفة 

ودعم  ومببادرة  الوزراء،  جمل�ص 

الدولية  الرنويجية  اجلمعية  من 

�سفراء  قام  وال�سالم،  للعدالة 

بتكرمي  البحرين  مبملكة  اجلمعية 

يف  املتميزين  الأطباء  من  عدد 

ال�سفرية   وقامت  ال�سحي.  ال�سلك 

�سيخة عادل بتكرمي الدكتورة نورة 

لتميزها  وذلك  الرميحي؛  اأحمد 

فرتة  ال�سحي خالل  احلورة  مبركز 

ال�سفرية  قامت  ثم  ومن  اجلائحة، 

بتكرمي  فرحان  عبداهلل  خلود 

الدكتورة زهرة اإ�سماعيل والدكتورة 

امل�ستمرة  خلدمتهما  الذوادي؛  اآمال 

للمر�سى يف مركز املحرق ال�سمايل.

جمعية الكلمة الطيبة واملعهد العربي 

للتخطيط بدولة الكويت ينظمان ور�سة تدريبية 

نظمت جمعية الكلمة الطيبة بالتعاون مع املعهد العربي 

العربي  الحتاد  مع  وبال�سراكة  الكويت،  بدولة  للتخطيط 

العربي لل�سباب والبيئة، ور�سة تدريبية  للتطوع والحتاد 

تفاعلية عن ُبعد حول دور اقت�ساد املعرفة والتحول الرقمي 

يوم   ،Zoom الفرتا�سية  املن�سة  عرب  ال�سباب  متكني  يف 

الأحد املوافق 8 نوفمرب 2020، وذلك بهدف متكني ال�سباب 

قدرات  وتطوير  تنمية  يف  ت�سهم  التي  املعا�سرة  باملفاهيم 

خالل  من  وذلك  الريادية،  امل�ساريع  نحو  للتوجه  ال�سباب 

ت�سليط ال�سوء على الدور الفاعل لقت�ساد املعرفة والتحول 

ومتكني  الأعمال  ريادة  مفهوم  تطوير  يف  واأهميته  الرقمي 

ال�سغرية  امل�ساريع  واأ�سحاب  واملبدعني  املوهوبني  ال�سباب 

املناور  في�سل  الدكتور  الور�سة  افتتح  النا�سئة.  وال�سركات 

مرحًبا  للتخطيط  العربي  املعهد  يف  الفني  اجلهاز  ع�سو 

العربية  اجلهات  بني  الفعالة  لل�سراكة  مثمًنا  بامل�ساركني، 

الإقت�سادي  الوعي  ن�سر  يف  ي�سهم  ما  الور�سة،  هذه  لإقامة 

حممد  الدكتور  الور�سة  قدم  العربي.  ال�سباب  فئة  لدى 

من  ناق�ص  للتخطيط،  العربي  باملعهد  اأول  خبري  باطويح 

خاللها عدد من املحاور املهمة اأبرزها مفاهيم اأ�سا�سية حول 

اأجندة  ال�سباب،  ومتكني  الرقمي  والتحول  املعرفة  اقت�ساد 

للتمكني القت�سادي لل�سباب، مبادرة �سموال�سيخ عي�سى بن 

علي اآل خليفة لإعداد القادة ال�سباب منوذج ابتكاري لتمكني 

 270 يقرب  ما  التدريبية  الور�سة  يف  و�سارك  ال�سباب. 

مع  تفاعلوا  الذين  العربية  الدول  خمتلف  من  و�سابة  �ساًبا 

الور�سة ب�سكل لفت، وقدموا مقرتحات حول اإمكانية تكثيف 

باعتبارهم  الفئة  هذه  ت�ستهدف  التي  التدريبية  الربامج 

املعول الأ�سا�سي والطاقة الكامنة التي تعتمد عليها خمتلف 

الدول؛ من اأجل امل�ساهمة يف دفع عجلة التنمية ال�ساملة يف 

الكلمة  بجمعية  ال�سباب  جلنة  رئي�ص  وقال  جمتمعاتهم.  

الطيبة يو�سف جناحي: »يف اإطار اأهداف اجلمعية للم�ساهمة 

املجالت،  خمتلف  يف  ومتكينهم  ال�سباب  قدرات  تعزيز  يف 

التي  املختلفة  والربامج  املبادرات  لطرح  اجلمعية  ت�سعى 

تخدم فئة ال�سباب العربي بال�سراكة مع اجلهات واملنظمات 

الدولية ذات العالقة، من اأجل تهيئة الفر�سة لل�سباب العربي 

مبا  الطاقات،  واإبراز  والبتكار  الإبداع  نحو  العنان  لإطالق 

الريادية  امل�ساريع  نحو  للتوجه  وقدراتهم  مهاراتهم  ينمي 

التي تعود بالنفع عليهم وعلى جمتمعهم«.

»هواوي« تطرح روؤية اجليل اجلديد من تقنية اجليل اخلام�س 

احلادي  ال�سنوي  املنتدى  اختتم 

العري�ص  النطاق  ل�سبكات  ع�سر 

املتنقلة ال�سنوي الأكرب من نوعه على 

يف  موؤخًرا  اأعماله،  العامل  م�ستوى 

وا�سًعا  طيًفا  ا�ست�ساف  اإذ  �سنغهاي، 

و�سركاء وعمالء  من خرباء وحمللي 

املعلومات،  وتقنية  الت�سالت  قطاع 

اخلام�ص  اجليل  تقنية  دور  وناق�ص 

م�سغلي  اأعمال  وتطوير  تنمية  يف 

القطاعات  وخمتلف  الت�سالت 

كل  اأولويات  بح�سب  وال�سناعات 

�سوق. 

رئي�ص  نائب  هو،  كني  واأو�سح 

خطابه  يف  هواوي،  �سركة  جمل�ص 

على  التكنولوجي  القطاع  خلرباء 

الوقت  هو  هذا  اأن  العاملي،  امل�ستوى 

اجلديدة  القيمة  يف  للنظر  الأمثل 

اخلام�ص  اجليل  تقنية  توفرها  التي 

اأثرها  لتعزيز  القطاعات  ملختلف 

حياتنا  طريقة  على  الإيجابي 

يوجد  »ل  وقال:  وعملنا.  وتوا�سلنا 

نهج حمدد لالبتكار بل ينبغي علينا 

احلقيقية  الحتياجات  على  الرتكيز 

من الناحية العملية وتوفري القدرات 

الحتياجات«.  هذه  لتلبية  الالزمة 

من  العديد  اأن  من  الرغم  وعلى 

ورغبتها  ا�ستعدادها  اأبدت  القطاعات 

اخلام�ص،  اجليل  على  العتماد  يف 

املعايري  اأهمية حتديد  اأكد  اأن كني  اإل 

اجليل  لن�سر  املنا�سبة  التقنية 

اخلام�ص مبا يتما�سى مع احتياجات 

اأولويات كل �سوق،  القطاع وبح�سب 

مبا ي�سهم يف تطوير الأعمال وتعزيز 

املعايري  وتوحيد  القيمة  �سل�سلة 

املتبعة.

عن  املنتدى  يف  هواوي  وك�سفت 

اجليل  من   »N  1« �سبكات  م�سروع 

اخلام�ص واأطلقت جمموعة من حلول 

هذه  لبناء  املتكاملة  اخلام�ص  اجليل 

ال�سبكات. وقال يانغ ت�ساوبني، رئي�ص 

حلول ال�سبكات الال�سلكية يف �سركة 

�سبكات  نطور  اأن  »ينبغي  هواوي: 

الت�سالت لتوفري النطاقات الرتددية 

اخلام�ص،  اجليل  لت�سغيل  الالزمة 

توفر  �سغرية  �سبكات  نبني  واأن 

ل�سمان  العالية  الرتددية  النطاقات 

ن�سر خدمات الت�سالت ب�سكل �سامل، 

اخلدمات  هذه  دعم  اإىل  بالإ�سافة 

 )N( ال�سبكة  توفرها  التي  بالقدرات 

الذهبي  العقد  ملواكبة  الطلب  عند 

القادم لتقنية اجليل اخلام�ص«.

الهالل الأحمر يدرب 80 متطوًعا مبركز 

احلجر ال�سحي باحلد على الإ�سعافات الأولية

الهالل  جمعية  نظمت 

�سل�سلة  البحريني  الأحمر 

التدريبية  الدورات  من 

الأولية  الإ�سعافات  على 

احلجر  مبركز  للمتطوعني 

يف  الحرتازي  ال�سحي 

نحو  ح�سرها  احلد،  منطقة 

ومتطوعة  متطوًعا  ثمانني 

بهدف  وذلك  املركز،  لدى 

التعامل  بكيفية  تعريفهم 

امل�سابني  مع  اإ�سعافًيا 

بفريو�ص كوفيد-19.
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 تعزيز مكتسبات التحول 
الرقمي لمجموعة البركة المصرفية 

أعلن��ت مجموع��ة البرك��ة المصرفي��ة ع��ن 
خطط جدي��دة للتحول الرقمي س��وف تنقل 
المجموعة إلى مراحل متقدمة في مسيرتها 
الرقمي��ة، والت��ي ش��هدت بالفع��ل ري��ادة 
المجموع��ة في إط��اق عدد م��ن المبادرات 
االس��تراتيجية لتعزيز خدماته��ا المصرفية 

للعماء.
ويأت��ي ه��ذا اإلعان بع��د االختت��ام الناجح 
الجتم��اع الصيرفة الرقمية ال��ذي عقد على 
مس��توى المجموع��ة واس��تمر يومي��ن من 
4-5 نوفمب��ر 2020 عبر االتص��ال المرئي. 
وعقد ه��ذا االجتماع الذي حض��ره أكثر من 
80 متخصصًا في مجال األعمال والتس��ويق 
وتكنولوجيا المعلومات م��ن وحدات البركة 
المصرفي��ة من 12 دول��ة، لمراجعة التقدم 
المحرز على مس��توى المجموعة في التحول 
الرقمي، وهي مبادرة تم إطاقها قبل عامين 
في ورشة العمل األولى الستراتيجية التحول 

الرقمي التي عقدت في إسطنبول.
وقد استضاف اجتماع هذا العام فريق خبراء 
من ش��ركة استش��ارية دولية كبرى ناقشت 
مع أعضاء من المجموع��ة مواضيع مختلفة 
تتعل��ق بزي��ادة تحس��ين اإلع��داد الرقمي 

للعم��اء ووجه��ات نظ��ر تجرب��ة العم��اء. 
وش��ملت الموضوعات التي تمت مناقشتها 
للمجموعة  االس��تراتيجية  األولويات  تحديد 
فيم��ا يتعلق بالتحول الرقمي، واالس��تفادة 
من الفرص المختلف��ة الموجودة في جميع 
أنحاء المجموعة من خال القنوات الرقمية.

وقال الرئي��س التنفي��ذي لمجموعة البركة 
  2020 »كان  يوس��ف:  عدن��ان  المصرفي��ة 
فريدًا جدًا للجمي��ع بمن فيهم البركة. ورغم 
التحدي��ات التي ظهرت م��ع الوباء واإلغاق، 
تمكن��ا م��ن االس��تمرار في خدم��ة عمائنا 

والعمل بشكل طبيعي. وبفضل رحلة التحول 
الرقم��ي التي بدأت قبل عامي��ن، قمنا ببناء 
القدرات الرقمية المناسبة التي ساعدتنا في 

الحفاظ على استمرارية األعمال«.
من جانبه، ق��ال نائب رئي��س أعلى، رئيس 
تكنولوجيا المعلومات في مجموعة البركة، 
أحم��د البلوش��ي: »س��اعدتنا التحديات على 
تس��ريع التحول الرقمي وتركي��ز المجموعة 
على مش��اريع ومب��ادرات الرقمن��ة الهادفة 
الحالي��ة  المجموع��ة  متطلب��ات  لتلبي��ة 

والمستقبلية بصورة أفضل«.

 سفارة البحرين في أبوظبي تستقبل 
المعزين في وفاة خليفة بن سلمان

اس��تقبلت س��فارة البحرين في أبوظبي، األحد، 
المس��ؤولين والس��فراء المعتمدين لدى دولة 
اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة، وذل��ك لتقديم 
واجب العزاء والمواساة في وفاة صاحب السمو 
الملك��ي األمير خليف��ة بن س��لمان آل خليفة، 

رحمه اهلل.
من جهتها قدمت وزيرة الثقافة والشباب بدولة 
اإلم��ارات العربية المتحدة نورة الكعبي، واجب 
الع��زاء في وفاة األمير الراحل، مس��تذكرًة مآثر 
الفقيد ومس��يرته الحافل��ة بالعطاء واإلنجازات 
العظيمة، داعيًة اهلل تعال��ى أن يتغمد الفقيد 

بواسع رحمته. 
فيم��ا أعرب مس��اعد وزي��ر الخارجية للش��ؤون 
السياس��ية خليف��ة الم��رر، ع��ن بال��غ التعازي 
والمواس��اة بوف��اة الفقي��د، س��ائًا المولى عز 

وجل أن يتغمد الفقيد بواس��ع رحمته ورضوانه 
ويسكنه فسيح جناته وإن يلهم أسرة آل خليفة 

الكرام وشعب البحرين الصبر والسلوان. 
ف��ي حي��ن عب��ر مستش��ار الش��ؤون القضائية 
والدينية بوزارة ش��ؤون الرئاس��ة عضو مجمع 

البح��وث اإلس��امية باألزه��ر الش��ريف علي آل 
هاش��م، عن أحر التعازي بوفاة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير خليف��ة بن س��لمان آل خليفة، 
داعي��ًا العل��ي القدير أن يتغمد الفقيد بواس��ع 

رحمته ومغفرته. 

 سفارة البحرين في
 الجزائر تستقبل المعزين 

في وفاة األمير الراحل

استقبلت سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية الجزائر، 
عددًا من الس��فراء المعتمدين في الجزائر والمسؤولين 
في الدولة، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور 
له بإذن اهلل تعالى صاحب الس��مو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة، رحمه اهلل. وقد أعرب المعزون عن 
خالص تعازيهم وصادق مواس��اتهم إل��ى مقام حضرة 
صاح��ب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��اد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، وإلى األس��رة المالكة 
الكريم��ة وش��عب مملك��ة البحرين األبي، مس��تذكرين 
إس��هامات األمي��ر الراحل في خدم��ة األمتي��ن العربية 
واإلس��امية، وتعزي��ز األم��ن واالس��تقرار واالزدهار في 
المنطق��ة والعال��م، وما حققه من منج��زات المعة على 

كافة المستويات.

 نيابة عن فيصل بن بندر.. أمين الرياض
يقدم التعازي في وفاة خليفة بن سلمان

نياب��ة ع��ن صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير 
منطق��ة الرياض، قام صاحب الس��مو األمير 
فيص��ل ب��ن عبدالعزيز بن عّياف آل س��عود، 
أمين منطقة الري��اض، بتقديم التعازي في 
وف��اة صاحب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة 
بن س��لمان آل خليفة، رحم��ه اهلل، حيث كان 
في اس��تقباله س��فير البحرين لدى المملكة 
العربية الس��عودية الشيخ حمود بن عبداهلل 

آل خليفة.
وقد نق��ل صاحب الس��مو األمي��ر فيصل بن 
عبدالعزيز بن عّياف آل سعود تعازي المملكة 
العربية الس��عودية قيادًة وحكومًة وش��عبًا 
إلى مق��ام حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��اد المفدى، 
وإلى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 

بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، 
وإلى شعب البحرين، وذلك لوفاة المغفور له 
بإذن اهلل تعالى صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن س��لمان آل خليفة، س��ائًا المولى 

ع��ز وج��ل أن يتغم��د الفقيد بواس��ع رحمته 
ومغفرته ويس��كنه فس��يح جناته، وأن يوفق 
جال��ة الملك المف��دى وول��ي العهد رئيس 

الوزراء لما فيه خير ونجاح ونماء البحرين.

»دار القرار«: فقدنا شخصية 
 عظيمة لها إسهاماتها 

في العمل الخليجي
مجل��س  رئي��س  عب��ر 
التحكي��م  مرك��ز  إدارة 
مجلس  ل��دول  التجاري 
التع��اون ل��دول الخليج 
الق��رار«  »دار  العربي��ة 
المهيري  ه��ال  محمد 
ع��ن خال��ص التع��ازي 
بوف��اة  والمواس��اة 
صاحب الس��مو الملكي 

األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء، رحمه اهلل.

وأش��ار المهي��ري بالقول »يتق��دم مجل��س إدارة المركز 
وموظفو األمانة العامة ل�»دار القرار« بالتعازي والمواساة 
لكل من صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البحرين، وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، وإلى عموم 
أخوتن��ا وأحبائن��ا في البحري��ن ومنطقة الخلي��ج العربي 
بوفاة فقيدنا جميعًا صاحب السمو الملكي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، رحمه اهلل تعالى«.
له��ا  بالق��ول »فقدن��ا ش��خصية عظيم��ة كان  وتاب��ع 
إس��هاماتها الواضحة والجلية في مسيرة العمل الخليجي 
المش��ترك ودعم االقتص��اد والوحدة الخليجية، فس��موه 
كان من الشخصيات الملهمة في تاريخ الخليج والبحرين 
التي اس��تطاعت أن تحقق إنجازات تنموية رائدة وتبوأت 
من خالها مواقع الريادة والصدارة في مختلف المجاالت 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي«.
واس��تطر »أننا إذ نس��تذكر مآثر هذه الشخصية العزيزة 
عل��ى قلوبنا والت��ي حملت رس��الة الس��ام والمحبة في 
منطق��ة الخليج العربي وكان لها الدور البارز في المحافل 
الدولية في لم الش��مل وتقريب وجهات النظر فكان نعم 

القائد لخير شعب«.
ون��وه المهيري ب��أن البحري��ن كانت وما زال��ت الحاضن 
األول لمرك��ز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون منذ 
الع��ام 1995 وكانت حكومة البحرين بقيادة س��موه من 
أكثر الداعمين للمركز باعتبار البحرين الموقع الجغرافي 
الذي ينطلق منه المركز لتقديم خدماته لكافة أبناء دول 

الخليج والمنطقة.
وأش��ار المهيري إلى مناقب س��مو رئيس الوزراء باعتباره 
قائد المس��يرة االقتصادية للمملك��ة البحرين لما يزيد 
ع��ن 40 س��نة تبنى خاله��ا نهج��ًا بالعمل عل��ى تنويع 
مصادر الدخل كركيزة أساس��ية في السياسة االقتصادية 
للبحري��ن، م��ع دع��م المؤسس��ات البحريني��ة الصغيرة 
والمتوسطة وجذب االس��تثمارات األجنبية مع توفير حق 
التقاض��ي إل��ى جانب الوس��ائل البديلة لف��ض النزاعات 

بطريقة آمنة ومستقلة تشجع على االستثمار.

محمد المهيري

 سفارة البحرين في القاهرة
تستقبل المعزين بوفاة خليفة بن سلمان

استقبلت سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية 
مص��ر العربي��ة، للي��وم الثال��ث عل��ى التوالي، 
عددًا من الوزراء بالحكومة المصرية والس��فراء 
المعتمدي��ن ل��دى جمهوري��ة مص��ر العربية، 
وممثل��ي الس��فارات، باإلضافة إلى ش��خصيات 
سياس��ية مصرية، وذلك لتقدي��م واجب العزاء 
في وفاة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 

سلمان آل خليفة، رحمه اهلل.
حيث اس��تقبل هش��ام بن محمد الجودر، سفير 
مملك��ة البحرين لدى جمهوري��ة مصر العربية 
والمن��دوب الدائم لدى جامع��ة الدول العربية، 
كًا م��ن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين 
والتجارة الداخلية، وعمرو موسى، األمين العام 
األسبق لجامعة الدول العربية، وكًا من سفراء 
السعودية والكويت والعراق وجزر القمر والسويد 
وتايلند واليونان وسلوفينيا وجورجيا وكمبوديا، 
وكًا من القائم بأعمال س��فارتي سلطنة عمان 

وموريتاني��ا المعتمدي��ن ل��دى جمهورية مصر 
العربية، والملحق الثقافي لس��فارة إندونيسيا، 
وعبدالحكيم جمال عبد الناص��ر، واألمين العام 
للمجلس األعلى للثقافة، وس��ها الفار، السفيرة 
الس��ابقة لجمهورية مصر العربية لدى مملكة 

البحري��ن، ومس��اعد وزي��ر الخارجي��ة المصري 
للش��ؤون العربية، ومدير ش��ؤون دول مجلس 
التع��اون الخليج��ي واليم��ن ب��وزارة الخارجية، 
واألمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، 

وممثل عن هيئة األونروا بالقاهرة. 

سماهر سيف اليزل 

 »الصحة«: السماح بجلوس
 6 عمالء على طاولة 

واحدة في المطاعم

أصدرت وزيرة الصحة فائق��ة الصالح قرارًا بتعديل بعض 
االش��تراطات الصحي��ة المرافقة للق��رار رقم )61( لس��نة 
2020 بش��أن االش��تراطات الصحية الواجب تطبيقها في 
المطاع��م والمقاهي الحتواء ومنع انتش��ار فيروس كورونا 

)كوفيد 19(. 
وج��اء في القرار، أن تكون المس��افة مترين بين حافة كل 
طاولة واألخرى في جميع االتجاهات مع السماح باستخدام 
50% فقط من س��عة الطاولة، وبح��د أقصى 6 عماء على 

الطاولة الواحدة.



https://alwatannews.net/article/868946

روابط األخبار

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1227581
قرار بزيادة عدد األشخاص المسموح بجلوسهم على الطاولة الواحدة https://alwatannews.net/article/907559/Bahrain/قرار-

X7H7tBxHFRw.whatsapp.#بزيادة-عدد-األشخاص-المسموح-بجلوسهم-على-الطاولة-الواحدة
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1227607

 الصحة ترصد 180 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 169 حالة
https://albiladpress.com/news/2020/4416/bahrain/680214.html 



https://alwatannews.net/article/868946


