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 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
 Ωƒ°Sôe ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ¿Gƒ`̀jó`̀d  ¢ù«FQ  ø««©àH  2020  áæ°ùd  68  º`̀bQ
 ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏éªd  ΩÉ`̀Y  ø`̀«`̀eCGh  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ

:¬«a AÉL
:≈dhC’G IOÉªdG 

 ¿Gƒjód É°ù«FQ »μdÉªdG π°ü«a øH óªM ø«©oj
.AGQRƒdG ¢ù∏éªd ÉeÉY Éæ«eCGh AGQRƒdG ¢ù«FQ

:á«fÉãdG IOÉªdG 
 Gò`̀g  ò«ØæJ  AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ≈`̀∏`̀Y
 ô°ûæjh ,√Qhó°U ïjQÉJ øe ¬H πª©ojh ,Ωƒ°SôªdG

.á«ª°SôdG IójôédG »a

 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M ó`̀≤`̀Y
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ÖMÉ°U  ™`̀e  ÉYÉªàLG  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG

.¢ùeCG ô«î°üdG ô°üb »a
 ´É```̀ª```̀à```̀L’G π``̀¡``̀à``̀°``̀ù``̀e  »``````̀ah 
 ™e  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ¢Vô©à°SG
 ó¡©dG  »`̀ dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 á«HÉéjE’G  èFÉàædG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ
 IOÉb áªb É¡«dEG â∏°UƒJ »àdG IôªãªdGh
 á«°VGôàa’G  øjô°û©dG  áYƒªée  ∫hO
 ø«eôëdG  ΩOÉ``̀N  á°SÉFôH  ó≤©J  »`̀à`̀dG
 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG
 á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀e  Oƒ`̀©`̀°`̀S  ∫BG
 øe  ¬≤≤ëJ  É`̀eh  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG
 Éeh  áª«b  äGQOÉ``̀Ñ``̀eh  Iôªãe  èFÉàf
 πμ°ûdÉH  ø≤àe  º«¶æJ  ø`̀e  ¬`̀H  õ«ªàJ

.ºdÉ©dG ≈∏Y ô«îdÉH Oƒ©j ÉªH πãeC’G
 ióØªdG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀L  CÉ`̀æ`̀g  É`̀ª`̀c
 ø«Øjô°ûdG  ø`̀«`̀eô`̀ë`̀dG  ΩOÉ```̀N  √É````̀NCG
 ó≤©J »àdG  áª≤dG  √ò¡d ô«ÑμdG  ìÉéædÉH
 QhódG ócDƒj Ée ,á≤£æªdG »a Iôe ∫hC’

 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d  …OÉjôdG
 ø«eôëdG  ΩOÉN áªμM π°†ØH  á≤«≤°ûdG
 Iõ«ªªdGh Iójó°ùdG ¬JOÉ«bh ø«Øjô°ûdG
 á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  ÉjÉ°†≤dG  ºYO  »a

.á«ªdÉ©dGh
 AÉ`̀≤`̀∏`̀dG ∫Ó```̀N ¬`̀à`̀ dÓ`̀L OÉ```̀°```̀TCGh

 É¡≤≤ëJ  »àdG  á∏°UGƒàªdG  äGRÉéfE’ÉH
 ä’Éée  ∞∏àîe  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 É¡FÉæHCG  óYGƒ°S  π°†ØH  »æWƒdG  πª©dG
 É¡JOÉjQ  âî°SQ  »àdGh  ,ø«°ü∏îªdG
 »a  É¡àjGQ  â∏YCGh  á«ªdÉ©dG  É¡àfÉμeh
 áaÉ°VE’ÉH  ,á«dhódG  πaÉëªdG  ∞∏àîe

 øjôëÑdG áfÉμe õjõ©J ≈∏Y πª©dG ≈dEG
 ájƒªæàdG ±GógC’G ≥«≤ëJh á«°ùaÉæàdG
 øjôëÑdG  á```̀jDhQ  äÉ©∏£J  »Ñ∏j  É`̀ª`̀H

.Ω2030 ájOÉ°üàb’G
 ™`̀e ¬``̀à``̀dÓ``̀L ¢``Vô``©``à``°``SG É``̀ª``̀c
 ó¡©dG  »`̀ dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U

 Oƒ¡édGh  äGQOÉÑªdG  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ

 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμe »a IòîàªdG

 √òg  QÉ°ûàfG  øe  óëdGh  (19-ó«aƒc)

 äòîJG  »àdG  äGƒ`̀£`̀î`̀dGh  ,áëFÉédG

 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød øeB’G ìÉ≤∏dG ô«aƒàd

 ÉMÉàe  ¿ƒμj  ¿CG  ≈∏Y  ¬àdÓL  ¢UôMh

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªéd

 øY  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ÜôYCGh

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  á°üdÉîdG  ¬JÉ«æªJ

 AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀ dh  »μ∏ªdG

 ¬JÉ«dhDƒ°ùe  »`̀a  OGó`̀°`̀ù`̀dGh  ≥«aƒàdG

 AÉ`̀ æ`̀ HCG äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀J ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 Ωó≤àdG  øe ójõªdG  ƒëf õjõ©dG  ÉææWh

 ¬JQGOEGh áã«ãëdG ¬à©HÉàeh ,QÉgOR’Gh

 …ó°üà∏d  á«æWƒdG  Oƒ¡é∏d  áëLÉædG

 ≈∏Y  ¬àdÓL  É«æãe  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød

 AÉ£©dG  GQó≤e ,äÉMÉéf øe ≥≤ëJ Ée

 äÉ¡édGh á«ë°üdG QOGƒμ∏d π°UGƒàªdG

 πch  á«æeC’Gh  ájôμ°ù©dG  IófÉ°ùªdG

.á«eƒμëdG äÉ¡édG

(2¢U AÉ≤∏d iôNCG IQƒ°U)

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dƒd ≥«aƒàdG ≈æªàj ∂∏ªdG
ø«ª«≤ªdGh ø``«æWGƒªdG ™``«ªéd É``fhQƒc ìÉ``≤d ô«aƒJ ≈``∏Y ¢``UôëdG

øjô``°û©dG á``ª≤d ô``«ÑμdG ìÉ``éædÉH ø``«eôëdG ΩOÉ``N á``Äæ¡J
.πMGôdG ô«eC’G AÉæHCG πÑ≤à°ùj ∂∏ªdG ádÓL |

 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M OÉ°TCG
 ÖMÉ°U  πMGôdG  ó«≤ØdG  ÖbÉæªH  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N
 ,¬∏dG ¬ªMQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 áμ∏ªªdG ¬à≤≤M Éª«a IOó©àªdG ¬JÉeÉ¡°SEGh IóFGôdG √Oƒ¡Lh
 ,ä’ÉéªdG  ™«ªL »a  á∏eÉ°T  äGRÉéfEGh  á«ªæJh  Qƒ£J  øe
 É¡dÉLQ  ó`̀MCG  ¬∏«MôH  äó≤a  øjôëÑdG  ¿CG  ¬àdÓL  Gó`̀cDƒ`̀e
 ¬à©aQh  øWƒdG  Ωó≤J  π`̀LCG  øe  ¬JÉ«M  ôî°S  PEG  ,AÓ``̀LC’G
 á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG  ¬àeCG  áeóNh ¬Ñ©°T äÉ©∏£J ≥«≤ëJh

.¢UÓNE’Gh RÉéfE’ÉH á∏aÉëdG IóàªªdG ¬Jô«°ùe ôÑY
 ÖMÉ°U Qƒ°†ëH ¢ùeCG ¬àdÓL ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂dP AÉL
 ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 øH  »∏Y  ï«°ûdG  ƒª°S  ô«î°üdG  ô°üb  »a  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ
 ï«°ûdG ƒª°Sh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG áØ«∏N

 øH  áØ«∏N  øH  ó°TGQ  ï«°ûdGh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ¿Éª∏°S
 á«°ùæédG  ¿hDƒ°ûd  á«∏NGódG  IQGRh  π«ch  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ádÓL  ≈∏Y  ΩÓ°ù∏d  ∂dPh  ,AÉæHC’Gh  áeÉbE’Gh  äGRGƒédGh
 ôμ°ûdG  äÉ`̀jBG  ≈ª°SCG  ¬àdÓL  ≈`̀dEG  Gƒ©aQ  PEG  ,ióØªdG  ∂∏ªdG
 ó«≤a IÉah »a º¡d ¬JÉ°SGƒeh ¬àdÓL …RÉ©J ≈∏Y ¿Éæàe’Gh
 ∫BG  ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øWƒdG

.¬∏dG ¬ªMQ áØ«∏N
 ≈≤Ñ«°S  π`̀MGô`̀dG  ¿CG  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  ±É`̀°`̀VCGh
 ¬àdÓL  ÉYQÉ°V  ,á«æWƒdG  IôcGòdG  »a  GódÉN  É«æWh  Gõ`̀eQ
 ¬àªMQ  ™°SGƒH  ó«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG  Ó`̀Yh  π`̀L  ≈dƒªdG  ≈`̀ dEG
 ôÑ°üdG  ™«ªédG  º¡∏j  ¿CGh  ,¬JÉæL í«°ùa  ¬æμ°ùjh ¬fGôØZh

.¿Gƒ∏°ùdGh

(2¢U π«°UÉØàdG)

¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G AÉæHCG πÑ≤à°ùj ∂∏ªdG
á«æWƒdG IôcGòdG »a GódÉN É«æWh GõeQ ≈≤Ñ«°S ..

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S πÑ≤à°ùj ∂∏ªdG ádÓL |

 ¿Gƒjód É°ù«FQ »μdÉªdG óªM ø««©àH »μ∏e Ωƒ°Sôe
AGQRƒdG ¢``ù∏éªd ÉeÉY Éæ«eCGh AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

 »a  ó`̀MC’G  ¢ùeCG  øjô°û©dG  áYƒªée  IOÉ`̀b  ó q¡©J  :ä’É`̀ch –  ¢VÉjôdG
 ∫ƒ°Uh  ¿Éª°†d  Oƒ¡édG  πc  ∫òÑH  ájOƒ©°ùdG  É¡àª¶f  á«°VGôàaG  áªb  ΩÉàN
 áØ∏μH{h  ádOÉY  á≤jô£H  ™«ªédG  ≈`̀dEG  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  äÉMÉ≤d
 .äÉMÉ≤∏dG √òg ¿CÉ°ûH zá«≤ÑàªdG á«∏jƒªàdG äÉLÉ«àM’G{ á«Ñ∏Jh ,zIQƒ°ù«e
 :»eÉàN ¿É«H »a ºdÉ©dG äGOÉ°üàbG iƒbCG º°†J »àdG áYƒªéªdG âdÉbh
 »a  á∏LÉ©dG  á«∏jƒªàdG  äÉLÉ«àM’G  á«Ñ∏àd  áeRÓdG  OQGƒªdG  Éfó°ûM  ó≤d{
 ™jRƒàdGh  ™«æ°üàdGh  ôjƒ£àdGh  çÉëHC’G  ºYód  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  ∫Éée
 ¢Shô«Ød  á∏YÉØdGh  á`̀æ`̀eB’G  äÉMÉ≤∏dGh  äÉLÓ©dGh  ¢ü«î°ûàdG  äGhOC’

 .zóéà°ùªdG ÉfhQƒc
 áØ∏μH ™«ªédG ≈dEG ∫OÉ©dG É¡dƒ°Uh ¿Éª°†d Gó¡L ôNóf ød{ :âaÉ°VCGh
 áª∏c  »a  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  …Oƒ©°ùdG  πgÉ©dG  ∫Ébh  ,zIQƒ°ù«e
 Éæ«æWGƒªd  π`̀eC’Gh  ¿ÉæÄªW’ÉH  å©ÑJ  ádÉ°SQ  ºjó≤J  »a  Éæëéf{  :á«eÉàN

 .záª≤dG √ò¡d »eÉàîdG IOÉ≤dG ¿É«H ∫ÓN øe ºdÉ©dG ∫ƒM Üƒ©°ûdG ™«ªLh
 ≈àM øjódG áeóN äÉYƒaóe ≥«∏©J IQOÉÑe áª≤∏d »eÉàîdG ¿É«ÑdG ôbCGh
.áæjóªdG ∫hódG »a ¿É°ùfEG QÉ«∏e øe ôãcCG É¡æe ó«Øà°ù«°S »àdG ,2021 ƒ«fƒj
 (12¢U π«°UÉØàdG)

 ∫hCG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG ô``̀jRh Qó`̀ °`̀UCG
 GQGôb  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG
 áaÉ°VEÉH  ,á«ª°SôdG  IójôédG  »a  GQƒ°ûæe
 á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG á``ë``FÓ``dG ≈````dEG Ió``̀jó``̀L IOÉ````e
 Rƒéj  ¬``fCG  ≈∏Y  ¢üæJ  ,ôØ°ùdG  äGRGƒ`̀é`̀d
 Ö∏£J  ¿CG  äGRGƒ```̀é```̀dGh  Iô`̀é`̀¡`̀dG  IQGOE’

 á`̀«`̀KGQƒ`̀dG  áª°üÑdG  ¢üëa  ôjô≤J  ¥É```̀aQEG
 º¡HQÉbCG ™e øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉN ó«dGƒª∏d
 ™ªa  Qò©J  GPEÉ`̀ a  ,∫ƒ`̀°`̀UC’G  øe  øjô°TÉÑªdG
 QGó°UEG  Ö∏W  óæY  ,»°TGƒëdG  øe  º¡FÉHôbCG
 ∫GƒMC’G  »a  hCG  ¬dGóÑà°SG  hCG  ôØ°ùdG  RGƒL
 Éªc ,¥ÉaQEG IQhô°V IQGOE’G É¡©e iôJ »àdG

 ¥ÉaQEG  Ö∏£dG Ωó≤e øe Ö∏£J ¿CG  É¡d Rƒéj
 äÉ°Uƒëa  …CG  hCG  ô`̀ª`̀©`̀dG  ó`̀jó`̀ë`̀J  ¢üëa
 óà©j  ’h ,iôNCG  äÉ°Uƒëa …CG  hCG  á«∏ª©e
 øe  Qó`̀°`̀ü`̀J  »`̀à`̀dG  á«Ñ£dG  ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dG  ô«¨H
 Ióªà©ªdGh  á°üàîªdG  á«eƒμëdG  äÉ¡édG

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a

ÉfhQƒc äÉMÉ≤∏d ∫OÉ©dG ™jRƒàdÉH ó¡©àJ øjô°û©dG áªb
2021 ƒ«fƒj ≈``àM ¿ƒjódG áeóN äÉ``Yƒaóe ≥``«∏©J

 êQÉ``̀ N ó`̀ «`̀ dGƒ`̀ ª`̀ ∏`̀ d á``̀ «``̀ KGQƒ``̀ dG á`̀ª`̀°`̀ü`̀``̀Ñ`̀``̀dG ¢`̀ü`̀``̀ë`̀``̀a
ôØ°ùdG  RGƒ```̀ L  ∫Gó`̀ Ñ`̀ à`̀ °`̀ SGh  QGó``̀ °``̀ UEG  ó`̀ æ`̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG

.»μdÉªdG óªM |
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 äÉ¡«LƒàH  ΩGõ`̀à`̀d’G  QÉ`̀WEG  »a
 ô`̀«`̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S
 ΩGóîà°S’ÉH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 äÉ«æ≤Jh  áãjóëdG  äÉ«æ≤à∏d  πãeC’G
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG ø`̀ª`̀°`̀V á`̀«`̀cò`̀dG Iõ``̀¡``̀LC’G
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d á``̀dhò``̀Ñ``̀ª``̀dG á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 »a  áªgÉ°ùªdGh  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 õjõ©J á«¨H áëFÉédG QÉKBG øe óëdG
 áÄ«g  âæ∏YCG  ó≤a  ,™ªàéªdG  ájÉªM
 á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG
 »YGh ™ªàée ≥«Ñ£àd Égôjƒ£J øY
 áé«àf  øY  ÆÓ`̀HE’G{  áeóN  áaÉ°VEÉH
 z19-ó`̀«`̀aƒ`̀μ`̀d ™`̀jô`̀°`̀ù`̀dG QÉ`̀Ñ`̀à`̀N’G
 ≥«Ñ£àdG  »eóîà°ùe  øμªoJ  »àdGh
 º¡°üëa  è`̀FÉ`̀à`̀f  Qƒ``°``U  ™```̀aQ  ø``̀e
 19-ó`̀«`̀aƒ`̀μ`̀ d »```̀JGò```̀dGh ™`̀jô`̀°`̀ù`̀dG
 á¡é∏d  ≥«Ñ£àdG  ô`̀Ñ`̀Y  É`̀¡`̀ dÉ`̀ °`̀SQEGh

.áë°üdG IQGRh »a á°üàîªdG
 á`̀eó`̀î`̀dG  á`̀aÉ`̀ °`̀VEG  ¿CG  äó````̀cCGh
 QÉ``̀WEG »`̀a äAÉ``̀L ó`̀b á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 Oƒ`̀¡`̀é`̀d á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG º````YOh á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀e
 óëdGh  Iô£«°ù∏d  ,á«æWƒdG  á∏ªëdG
 »àdGh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
 ≈∏Y  á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  â∏ªY
 ¢üëØdG  QÉ`̀Ñ`̀à`̀NG  Iõ``̀¡``̀LCG  ô`̀«`̀aƒ`̀J
 Éªc ,áμ∏ªªdG äÉ«dó«°U »a ™jô°ùdG
 á«fhôàμdEG IÉæb ô«aƒJ ±ó¡H äAÉL
 π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀ dG ø``̀ e ä’É```̀ë```̀dG ø``μ``ª`` oJ
 »a  á°üàîªdG  á¡édG  ™`̀e  ™jô°ùdG

.áë°üdG IQGRh
 øe  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  á«Ø«c  ∫ƒ``̀Mh
 áÄ«¡dG  äQÉ°TCG  á«fhôàμdE’G  áeóîdG
 »eóîà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  ø«©àj  ¬``̀ fCG  ≈``̀dG
 ÆÓ``̀ HE’G{  á`̀eó`̀N  QÉ`̀«`̀à`̀NG  ≥«Ñ£àdG

 ™`̀jô`̀°`̀ù`̀dG QÉ``̀Ñ``̀à``̀N’G á`̀é`̀«`̀à`̀f ø``̀Y
 äÉeóîdG áªFÉb øª°V ,z19-ó«aƒμd
 ≥«Ñ£J  ≈∏Y  áMÉàªdG  á«fhôàμdE’G
 ábÉ£H ºbQ ∫ÉNOEG ºK ,»YGh ™ªàée
 º¡«∏Y  Öé«°S  ∂``̀dP  ó`̀©`̀H  ,á`̀jƒ`̀¡`̀dG
 ¢üëØdG  áé«àf  IQƒ``°``U  •É`̀≤`̀à`̀dG
 GPEG  Ée  ójóëJ  ™e  É¡©aQh  ™jô°ùdG
 ,á«Ñ∏°S  hCG  á«HÉéjEG  áé«àædG  âfÉc
 ∫É`̀°`̀SQEGh ,∞`̀JÉ`̀¡`̀dG º`̀bQ ∫É```̀NOEG º`̀K
 á°üàîªdG  á¡é∏d  áé«àædG  IQƒ°U

 .IQGRƒdG »a
 ¢üëØdG  áé«àf  ∫É`̀°`̀SQEG  ó©Hh
 øª°†àJ á«°üf ádÉ°SQ ∫É°SQEG  ºà«°S
 ∞`̀JÉ`̀¡`̀dG º```̀bQ ≈`̀∏`̀Y ô`̀jô`̀≤`̀ à`̀ dG º```̀bQ
 Ωó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀e Ö``̀fÉ``̀L ø```̀e π``̀Nó``̀ª``̀dG
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ºà«°S  É`̀ª`̀c  ,≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀à`̀dG
 ≠∏Ñ oªdG  Ωó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ™`̀e  Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e
 Ö`̀fÉ`̀L ø```e ¬`̀°`̀ü`̀ë`̀a á`̀é`̀«`̀à`̀f ø```Y

.ø«°üàîªdG
 ÆÓ```̀HE’G{  ¿CG  á`̀Ä`̀«`̀¡`̀dG  äó````̀cCGh
 ™`̀jô`̀°`̀ù`̀dG QÉ``̀Ñ``̀à``̀N’G á`̀é`̀«`̀à`̀f ø``̀Y
 ™ªàée  ≥«Ñ£J  ôÑY  z19-ó«aƒμd
 »àdG  ä’Éë∏d  Éeõ∏e  ó`̀©`̀ oj  ,»``̀YGh
 »``JGò``dG º`̀¡`̀°`̀ü`̀ë`̀a á`̀é`̀«`̀à`̀f äAÉ```̀L
 ¿Éª°V  ±ó`̀¡`̀H  ∂``̀ dPh  ,zá`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG{
 ≈`̀∏`̀Y ä’É````̀ë````̀ dG √ò`````̀g ∫ƒ``̀ °``̀ü``̀M
 Ö`̀fÉ`̀L ø``̀e á```̀eRÓ```̀dG Ió`̀YÉ`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ dG
 áë°U  ø`̀e  ó`̀cCÉ`̀à`̀ dGh  ,ø«°üàîªdG
 ,¬`̀FGô`̀LEÉ`̀H Gƒ`̀eÉ`̀ b …ò```̀dG ¢`̀ü`̀ë`̀Ø`̀dG
 ,É¡H ¿hô`̀©`̀°`̀û`̀j  »`̀à`̀dG  ¢``̀VGô``̀YC’Gh
 AGô```̀LEG ó`̀Yƒ`̀e ó`̀jó`̀ë`̀J ø``Y Ó`̀°`̀†`̀a

.PCR á«ØfC’G áë°ùªdG QÉÑàNG
 ≥«Ñ£J  ô`̀Ñ`̀Y  ÆÓ`````̀HE’G  ó``̀©``̀ ojh
 ä’Éë∏d  ÉjQÉ«àNG  »``YGh  ™ªàée
 »JGòdG  º¡°üëa  èFÉàf  äAÉL  »àdG

 èFÉàf  øY  ô¶ædG  ¢†¨Hh  ,zá«Ñ∏°S{
 Öéj  ¬fEÉa  ,™jô°ùdG  ¢üëØdG  RÉ¡L
 ∫ÉM »ah ™ªàéªdG OGôaCG  áaÉc ≈∏Y
 á£ÑJôªdG  ¢`̀VGô`̀YC’É`̀ H  º`̀gQƒ`̀©`̀°`̀T
 ∫É°üJ’G IQhô°V ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
 π°UGƒJ  ¿CÉ`̀H  âgƒfh  (444)  ≈∏Y
 áë°üdG  IQGRh  ø`̀e  ø«°üàîªdG
 øY  â¨∏HCG  »àdG  ä’ÉëdG  ™e  É«dÉM
 §îdG  ôÑY  »`̀JGò`̀dG  É¡°üëa  èFÉàf
 øe  É¡æμª«°S  ,(444)  ø`̀NÉ`̀°`̀ù`̀dG
 áë°ùªdG QÉÑàNG AGôLEG óYƒe õéM
 πÑ≤à°ùªdG  »a  ºà«°S  ¬`̀fCGh  ,á«ØfC’G
 ™ªàée  ≥«Ñ£J  ô`̀jƒ`̀£`̀J  Ö`̀jô`̀≤`̀ dG
 ó«YGƒªdG õéM áeóN áaÉ°VEÉH »YGh
 øY  ø«¨∏ÑªdG  ≥«Ñ£àdG  »eóîà°ùªd

 .™jô°ùdG º¡°üëa èFÉàf
 π¡°S  ™jô°ùdG  ¢üëØdG  ó©jh
 øe  OóY  »a  GôaGƒàeh  ,ΩGóîà°S’G
 IOóëªdGh  Ióªà©ªdG  äÉ«dó«°üdG
 ™ªàée  ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  ô`̀Ñ`̀Y  É``gDhÉ``ª``°``SG
 á«æWƒdG  á∏ªëdG  ™`̀bƒ`̀eh  ,»```YGh
www. ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªd
 heal tha ler t .gov .bh
 »a  ø«ÑZGô∏d  áÑ°SÉæe  QÉ`̀©`̀°`̀SCÉ`̀Hh
 Ö°ùM  ¬eGóîà°SGh  ¬«∏Y  ∫ƒ°üëdG
 ¬àé«àf ô¡¶Jh ,áæ∏©ªdG äGAGôLE’G
 áé«àf  ó©oJ  Éªc  ,á≤«bO  15  ∫Ó`̀N
 ó©Ñà°ùJ  ’h  á«dhCG  ¢üëØdG  RÉ¡L
 ™e  ,¢Shô«ØdÉH  áHÉ°UE’G  á«dÉªàMG
 ™jô°ùdG  ¢üëØdG  RÉ¡L  ¿CÉH  ó«cCÉàdG
 ;(PCR)  ¢üëa  øY  kÓjóH  ¢ù«d
 ¢üëØ∏d  á``«``HÉ``é``jE’G  á`̀é`̀«`̀à`̀æ`̀dGh
 É°ü«î°ûJ ÉgQÉÑàYG øμªj ’ ™jô°ùdG
 ¢Shô«Ød  á`̀ª`̀FÉ`̀b  á`̀dÉ`̀M  É`̀ ¡`̀ fCG  ≈`̀∏`̀Y

.ÉfhQƒc

 áeóîdG áMÉJEG ¿CG áÄ«¡dG äócCGh
 »YGh ™ªàée ≥«Ñ£J ôÑY IójóédG
 äÉãjóëàdG  á∏°ù∏°S  øª°V  »`̀JCÉ`̀J
 Égò«ØæJ  ≈∏Y  áÄ«¡dG  â°UôM  »àdG
 ¢SQÉe  ájÉ¡f  ≥«Ñ£àdG  ø«°TóJ  òæe
 ±ó¡H  ∂`̀ dPh  Ωƒ«dG  ≈àM  »°VÉªdG

 ≥jôØdG  Oƒ¡L  º`̀YO  »a  áªgÉ°ùªdG
 ¢`̀Shô`̀ «`̀ Ø`̀ d …ó``°``ü``à``∏``d »``̀ æ``̀Wƒ``̀ dG
 »a  É¡JÉYGôe  ó`̀«`̀cCÉ`̀J  ™`̀e  ,É`̀ fhQƒ`̀c
 ,≥«Ñ£àdG  ôjƒ£J  πMGôe  ∞∏àîe
 ájô°ùdGh ájÉªëdG ô«jÉ©e ≈∏YCG ≈∏Y
 áaÉμd  á«°üî°ûdG  äÉfÉ«ÑdG  ßØMh

 í°ùe  ¿Éª°V  ™`̀e  ,¬«a  ø«∏é°ùªdG
 áà°S  ó©H  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  äÉ`̀fÉ`̀«`̀Ñ`̀dG  á`̀aÉ`̀c
 ,á£dÉîªdG ádÉëdG ó°UQ øe ™«HÉ°SCG
 ΩGóîà°SG  QÉ°üàbG  ≈∏Y  ó«cCÉàdGh
 ô`̀KCG  ójóëJ  π``̀LCG  ø`̀e  äÉeƒ∏©ªdG

.ø«£dÉîªdG

19-ó«aƒμd ™jô°ùdG QÉÑàN’G á``é«àf øY ÆÓH’G áeóN ôaƒj z»YGh ™ªàée{ ≥``«Ñ£J

≥``«Ñ£àdG ô``ÑY É``¡àé«àf ∫É``°SQEÉH á``eõ∏e á``«HÉéj E’G ¢``üëØdG ä’É``M

 øH  ô`̀°`̀UÉ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°S  ó``̀cCG
 ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¿hDƒ``̀ °``̀ Th á``«``fÉ``°``ù``fE’G ∫É``̀ª``̀YCÓ``̀d
 äÉ«°UƒàdG  á``̀°``̀SGQO  ¿CG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 ÜÉÑ°ûdG  É¡H  êô`̀N  »àdG  á«HÉÑ°ûdG
 á£N  ™°Vhh  á«°VÉjôdG  áª≤dG  øe
 ∂∏J  ò«Øæàd  ºdÉ©ªdG  áë°VGh  πªY
 áμ∏ªe äÉ¡LƒJ ¿GócDƒj äÉ«°UƒàdG
 ô°üæ©dG ÜÉÑ°ûdG π©L ≈dEG øjôëÑdG
 á«Ø«c  »`̀a  ô«μØàdG  »`̀a  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G
 »a  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  ∞∏àîªH  AÉ``≤`̀ JQ’G
 ´Éª°ùd  á°UôØdG  º¡ëæeh  áμ∏ªªdG
 äÉjóëàdG »£îJ á«Ø«c »a º¡Jƒ°U
 kGô«°ûe ,äÉYÉ£≤dG  ∂∏J ¬LGƒJ »àdG
 ÜÉÑ°û∏d  ´Éªà°S’G  ¿CG  ≈`̀ dEG  √ƒª°S
 π°UCÉàe  è`̀¡`̀æ`̀e  ƒ``g  º`̀¡`̀JQhÉ`̀ë`̀eh
 ¢`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀jh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ï``̀jQÉ``̀J »``̀a
 á«ªgC’G »a ájÉZh Iô«Ñc äÉgÉéJ’
 ¿ƒª°Sôj  øe  ºg  ÜÉÑ°ûdG  π©L  »a
 áμ∏ªªd  ¥ô°ûªdG  πÑ≤à°ùªdG  íeÓe

.øjôëÑdG
 ƒª°S  ´ÉªàLG  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG
 øY  »`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á«æ≤J  ôÑY
 øH ódÉN ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH ó©H
 ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG áØ«∏N ∫BG óªM
 á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 á«æjôëÑdG á«ÑªdhC’G áæé∏dG ¢ù«FQ

 äÉ«dÉ©a  »a  ø«cQÉ°ûªdG  AGQRƒdÉH
 QƒàcódG  :ºgh  2020  ÜÉÑ°ûdG  áªb
 ô``̀jRh »`̀ª`̀«`̀©`̀æ`̀dG »`̀∏`̀Y ø``̀H ó``̀LÉ``̀e
 ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG
 á«dÉªdG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH
 π«ªL  ó«°ùdG  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’Gh
 πª©dG ôjRh ¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH
 ∫Éªc  ó«°ùdG  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 äÓ°UGƒªdG  ôjRh  óªëe  óªMCG  øH
 øH º`̀°`̀SÉ`̀H ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG ,ä’É``̀°``̀ü``̀J’Gh
 ,¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G ô```̀jRh ô`̀ª`̀ë`̀dG Üƒ`̀≤`̀©`̀j
 ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ójGR ó«°ùdG
 ,áMÉ«°ùdGh  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  áYÉæ°üdG
 ôjRh  ójDƒªdG  ≥«aƒJ  øªjCG  ó«°ùdG
 ó«°ùdG  ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T
 ô``̀jRh ∑QÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG ô`̀°`̀UÉ`̀f ø``̀H π```̀FGh
 ï«°ûdGh  ,AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ¿hDƒ°T
 ø«eC’G áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG øH ¿Éª∏°S
 ÜÉÑ°û∏d  ≈``∏``YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ`̀©`̀ dG

.á°VÉjôdGh
 ô`̀°`̀UÉ`̀f ï`̀«`̀°`̀û`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀S ∫É````̀bh
 Éæ¡Lh  ó`̀≤`̀d{  :áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 ácQÉ°ûª∏d  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  ≈``̀ dEG  Iƒ``Yó``dG
 ´Éªà°SÓd  2020  ÜÉÑ°ûdG  áªb  »a
 »£îàd  º¡JÉYGóHGh  ºgQÉμaCG  ≈`̀dEG
 ¢Vôà©J  »`̀à`̀dG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  ™«ªL
 ,áª≤dG  »`̀a  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG
 Iƒ`̀Yó`̀ dG √ò``̀g ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ≈`̀Ñ`̀d ó``̀ bh

 á°ûbÉæe  »a  áeÉJ  á«dÉ©ØH  ºgÉ°Sh
 ∂∏J  »a  AGQRƒ`̀ dG  øe  QGô≤dG  ´Éæ°U
 á«©bGh  ’ƒ∏M  Gƒ`̀eó`̀bh  äÉjóëàdG
 á«HÉÑ°T Iô¶æH É¡àédÉ©ªd ájô°üYh
 ¥ô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  πÑ≤à°ùªdG  ±ô`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀J

 Oƒ≤«°S øe ºg ºgQÉÑàYÉH øjôëÑ∏d
.záμ∏ªªdG »a ôjƒ£àdG äGOôØe

 Qó`̀≤`̀f É```æ```fEG{ :√ƒ``ª``°``S ø``̀ q«``̀Hh
 ≈`̀dEG  ¿ƒ©°ùj  AGQRh  Oƒ`̀¡`̀L  É«dÉY
 ÜÉÑ°ûdG ô¶f äÉ¡Lh ≈dEG ´Éªà°S’G

 º¡©e  QhÉ`̀ë`̀à`̀dG  ≈∏Y  ¿ƒ`̀°`̀Uô`̀ë`̀jh
 áªgÉ°ùªdG  ø`̀e  º¡æ«μªJ  π``̀LCG  ø`̀e
 áaÉμd  áÑ°SÉæªdG  ∫ƒ∏ëdG  ™°Vh  »a
 äÉYÉ£≤dG  ¬LGƒJ  »àdG  äÉjóëàdG

.záØ∏àîªdG
 ≈``̀dEG ô`̀¶`̀æ`̀f{ :√ƒ`̀ª`̀ °`̀S ™``̀HÉ``̀Jh
 áªb  É`̀¡`̀à`̀©`̀aQ  »``̀à``̀dG  äÉ`̀ «`̀ °`̀Uƒ`̀ à`̀ dG
 ≠dÉH  ΩÉªàgGh  áeÉJ  ájóéH  ÜÉÑ°ûdG
 ∫ƒM ÜÉÑ°ûdG ∫ƒ∏M øª°†àJ »àdGh
 É©«ªL  Éæ«∏Yh  ,äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe

 IQƒ°üH  äÉ«°UƒàdG  ∂∏J  ¢SQóf  ¿CG
 √òg ≥«Ñ£J ≈∏Y πª©dGh á°†«Øà°ùe
 ájò«ØæJ  á£N  ™°Vhh  äÉ«°UƒàdG
 …ò`̀dG  ô``̀eC’G  ,Égò«ØæJ  ≈∏Y  πª©∏d
 ÜÉÑ°ûdG  π`̀©`̀é`̀H  É`̀æ`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gG  ó``cDƒ``j
 »a  »°ù«FôdG  ô°üæ©dG  »æjôëÑdG
 §£N  º`̀°`̀SQh  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG  áédÉ©e

.zøjôëÑ∏d πÑ≤à°ùªdG íeÓe
 ƒª°S  ¢ûbÉf  ,´ÉªàL’G  ∫ÓNh
 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG

 É¡©aQ »àdG  äÉ«°UƒàdG  AGQRƒdG ™e
 ∞∏àîe  ≈```̀dEG  ¥ô`̀£`̀à`̀ dGh  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 √ƒ`̀ª`̀°`̀S ¬````̀Lh å``̀«``̀M ,É``̀¡``̀Ñ``̀fGƒ``̀L
 »a  ô¶ædG  IQhô`̀°`̀V  ≈``̀dEG  AGQRƒ```̀ dG
 ™°Vhh πeÉc πμ°ûH äÉ«°UƒàdG ∂∏J
 ≥«Ñ£àd  ájò«ØæJ  á`̀£`̀Nh  á``°``SGQO
 ,πMGôe  IóY  ≈∏Y  äÉ«°UƒàdG  ∂∏J
 ¥ÓWG  ≈∏Y  πª©∏d  √ƒª°S  ¬Lh  Éªc
 ,zQÉ°ûà°ùªdG{  º°SG  πªëj  ≥«Ñ£J
 RôHC’  äGQGRƒdG  ™°Vh ±ó¡H  ∂dPh

 ºà«d  É`̀¡`̀¡`̀LGƒ`̀J  »`̀ à`̀ dG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀ dG
 ∫ÉÑ≤à°SGh  ÜÉÑ°ûdG  ≈∏Y  É¡°VôY
 ≈dEG  É¡ªjó≤àd  º¡JÉMôà≤eh  º¡dƒ∏M
 á«fÉμeEG  ió`̀e  áaô©eh  äGQGRƒ```̀dG
 ≈``̀dEG ’ƒ``̀°``̀Uh äÉ`̀Mô`̀à`̀≤`̀ª`̀dG »`̀æ`̀Ñ`̀J
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ¬«LƒJ  π«©ØJ
 á``̀jƒ``̀dhCG ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ø`̀«`̀μ`̀ª`̀J π`̀©`̀é`̀H
 ¿CÉ°ûdG  »a ÜÉÑ°ûdG  ∑Gô°TEGh á«æWh
 äGQGRh ø«H ábÓ©dG ≥«KƒJh ΩÉ©dG

.ÜÉÑ°ûdGh áμ∏ªªdG

..ò«Øæà∏d á£Nh á°SGQO ™°VƒH ¬Lh

zÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG á`̀ ª`̀ b{ äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J AGQRƒ````̀ dG ™`̀ e ¢`̀û`̀bÉ`̀æ`̀j ó`̀ª`̀M ø`̀ H ô`̀°`̀UÉ`̀f

 »μ∏ªdG  ájôëÑdG  ìÓ°S  »a  á∏ãªe  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒb  òØæJ
 …ôëÑdG øjôªàdG Ω2020 ôÑªaƒf 24 AÉKÓãdG óZ ìÉÑ°U »æjôëÑdG
 Iõ¡LC’G  øe  Oó`̀Y  ™e  ø«eƒj  Ióªd  z…ôëÑdG  ™fÉªdG{  ∑ôà°ûªdG
 Iƒ≤d á«ÑjQóàdG èeGôÑ∏d áeƒ°SôªdG §£îdG øª°V ∂dPh ,á«æeC’G
 ácôà°ûªdG ájôëÑdG ájôμ°ù©dG øjQÉªàdG ò«ØæJ »a øjôëÑdG ´ÉaO

.…ôëÑdG øeC’G äÉ«∏ªY õjõ©àd

 QƒàcódG øjôëÑdG á©eÉL »a ∫ÉªYC’G IQGOEG á«∏c ó«ªY ócCG
 π«∏ëJ »a á«ãëH äGóMh çGóëà°SG …ô°üªdG Oƒªëe ºJÉM
 á°UÉN  IóMhh  ,áeGóà°ùªdG  á«eÓ°SE’G  áaô«°üdGh  ∫ÉªYC’G
 ø«ãëÑdG ™e …ô¶ædG åëÑdG èeód á«ãëÑdG äGQÉ°ûà°S’G »a
 èFÉàf  áªLôJ  øY  ∂«gÉf  ,á«∏μdG  »a  »YÉæ°üdGh  »≤«Ñ£àdG
 èeGôH  »`̀a  ø«ãMÉÑdG  áÑ∏£dG  πÑb  ø`̀e  IõéæªdG  çÉ`̀ë`̀HC’G
 »∏ëªdG OÉ°üàb’G á«ªæJ »a º¡°ùJ ∫ƒ∏ëd É«∏©dG äÉ°SGQódG

.»ª«∏bE’Gh
 øY  kGôNDƒe  âª«bCG  á«fhôàμdEG  Iô°VÉëe  ∫ÓN-  QÉ°TCGh
 ∫ÉªYC’G IQGOEG äÉ«∏μd ΩGóà°ùe ∫ƒëJ ƒëf{ :º°Sh âëJ ó©oH
 »àdG  äÉjóëàdG  ≈dEG  -zá©HGôdG  á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  ô°üY »a
 á«YÉæ°üdG  IQƒãdG  ô°üY  »a  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  äÉ«∏c  ¬LGƒJ
 á«ªjOÉcC’G  èeGôÑdGh  ,º«∏©àdGh  º∏©àdG  É¡æe  »àdG  ,á©HGôdG

 .É¡à¡LGƒeh É¡d OGó©à°S’G ≈dEG kÉ«YGO ,»ãëÑdG •É°ûædGh
 ø«°SQóªdG  ΩGóîà°SG  á«ªgCG  ≈∏Y  …ô°üªdG  .O  O só°Th
 ¿CG  ≈`̀dEG  kÉàa’  ,º«∏©àdGh  º∏©àdG  »à«∏ªY  »a  É«Lƒdƒæμà∏d
 ió©àj πH ,¢ùjQóàdG á«∏ªY øY §≤a ∫hDƒ°ùe ô«Z ¢SQóªdG
 ÖdÉ£dG  ∫ƒ°†a  õ«ØëJh  ´Gó``̀HE’G  äGQÉ¡e  õjõ©J  ≈`̀dEG  ∂`̀dP
 ,á«ªbôdG  É«LƒdƒæμàdG  ΩGóîà°SG  á«ªgCG  ≈dEG  kGô«°ûe  ,º∏©à∏d
 iód  á«ª∏©àdG  äGQÉ¡ªdGh  ájQÉμàH’G  äGQó`̀≤`̀dG  ôaGƒJ  ™e

.IÉ«ëdG ióe º∏©àdG ≈∏Y ºgõ«Øëàd ,áÑ∏£dG
 øjôëÑdG  á©eÉL  »a  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  á«∏c  âeÉb{  :∫Ébh
 ôjƒ£Jh »°SGQódG ∫hóédG åjóëàH Iô«NC’G äGƒæ°ùdG »a
 ≥jôW  ø`̀Y  º∏©àdG  ¢Uôa  á`̀MÉ`̀JEG  ±ó¡H  á«ª∏©dG  ègÉæªdG

.zá°SQÉªªdG
 »a  CGóH  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG  øe  kGOóY  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ≈ª°ùe  ≈∏Y  πªà°ûJ  ,Ió`̀jó`̀é`̀dG  èeGôÑdG  ø`̀e  ójó©dG  íàa
 áªgÉ°ùe  kGó`̀cDƒ`̀e  ,∫É`̀ª`̀YC’G  IOÉ``jQh  QÉμàH’G  »àª∏c  πªëj
 ,kÉ«æ≤Jh  ,kÉ«ªjOÉcCG  áÑ∏£dG  OGó`̀YEG  »a  ∫ÉªYC’G  IQGOEG  äÉ«∏c
 õ«Øëàd  á«ªjOÉcC’G  äÉ°ü°üîàdG  è`̀eO  ∫Ó`̀N  øe  ,kÉ«æ¡eh
 áÑ∏£dG  OGóYE’  äGQô≤ªdG  iƒàëe  åjóëJh  ,´GóHE’G  á«∏ªY
 äGQGOEG äÉ«∏c ∫ƒëàJ ¿CG ¿hO øe ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG ºdÉ©d

 .äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J hCG á°Sóæg äÉ«∏c ≈dEG ∫ÉªYC’G
 á©eÉL »a ∫ÉªYC’G IQGOEG á«∏c ¿CG …ô°üªdG .O ±É°VCGh
 èeGôH  …QÉédG  »©eÉédG  ΩÉ©dG  ájGóH  ™e  âMôW  øjôëÑdG
 ,á«dÉªdG  É«LƒdƒæμàdG  »a  ô«à°ùLÉªdÉc  IójóL  á«ªjOÉcCG
 ô«aƒJ  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,∫ÉªYC’G  π«∏ëJ  »a  ¢SƒjQƒdÉμÑdGh
 »YÉæ£°U’G  AÉcòdÉH  á≤∏©àe  Ió`̀jó`̀L  á«Yôa  äÉ°ü°üîJ

.∫ÉªYC’ IQGOEG »a á«HÉë°ùdG áÑ°SƒëdGh
 OÉéjEG  ≈`̀dEG  ∫É`̀ª`̀YC’G  äGQGOEG  äÉ«∏c  …ô°üªdG  .O  É`̀YOh
 ∫ÓN  øe  ∂`̀dPh  ,»ª∏©dG  åëÑ∏d  πjƒªàdG  ¢Uôa  øe  ójõe
 »a  ä’Éée  IóY  »a  çÉëHC’G  õcGôe  ™e  ¿hÉ©àdG  ôjƒ£J
 ≈∏Y IQOÉb á«ãëH äGóMh ≥∏îd »©°ùdGh ,êQÉîdGh πNGódG
 äÉ«æ≤àdG  ΩGóîà°SGh  ,äÉ°ù°SDƒªdGh  äÉcô°ûdG  á≤K  Ö°ùc
 »a  º¡°ùoj  …òdG  »≤«Ñ£àdG  åëÑdG  ƒëf  ¬LƒàdGh  ,áãjóëdG
 ¢Uôa ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh ájQÉ°ûà°S’G äÉeóîdG äGQÉ¡e õjõ©J
.á«ª∏©dG çƒëÑdG ºYód ΩÉ©dGh ¢UÉîdG ø«YÉ£≤dG øe πjƒªJ
 á«∏c  øe  ø««ªjOÉcC’G  øe  Oó`̀Y  Iô°VÉëªdG  »a  ∑QÉ°T

 .É«°ù«fhófEG äÉ©eÉLh øjôëÑdG á©eÉL »a ∫ÉªYC’G IQGOEG

 …ôëÑdG øjôªàdG òØæJ ´ÉaódG Iƒb
z…ô``ëÑdG  ™``fÉªdG{  ∑ô``à°ûªdG

:øjôëÑdG á©eÉéH ∫ÉªYC’G IQGOEG á«∏c ó«ªY

 ¬LGƒJ ∫ÉªYC’G äGQGOEG äÉ``«∏c
É¡d OGó©à°S’G Éæ«∏Yh ..äÉjóëJ

 ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG  ó``̀cCG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ôjRh ∞∏N
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ¿G  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh
 ∫hód  »YGQõdG  ¿hÉ©àdG  áæé∏d  ø«KÓãdG
 äGƒ£îdG  πªμà°ùj  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏ée
 áeGóà°ùe á«YGQR äÉ°SÉ«°S ≥«≤ëJ ƒëf
 »FGò¨dG  ø``̀ eC’G  õjõ©J  »`̀a  º¡°ùj  Éªe
 á«YGQõdG ä’ÉéªdG »a ¿hÉ©àdG ôjƒ£Jh
 ∫hO ø`̀«`̀H  á`̀«`̀μ`̀ª`̀°`̀ù`̀dGh á`̀ «`̀ fGƒ`̀ «`̀ë`̀ dGh

.¢ù∏éªdG
 áμ∏ªe  á`̀ cQÉ`̀ °`̀ û`̀ e  ió```̀ d  ∂```̀ dP  AÉ```̀L
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G »``̀a ó````̀MC’G Ωƒ```j ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¿hDƒ°ûH  ø««æ©ªdG  AGQRƒ`̀ ∏`̀ d  ø«KÓãdG
 ∫hód  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  »a  áYGQõdG
 á≤jô£H  ó≤Y  …ò``̀ dGh  á«Hô©dG  è«∏îdG
 ¢SCGôJ  å«M ó©H  øY  »FôªdG  ∫É°üJ’G
 øH  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG  »æjôëÑdG  óaƒdG
 áYGQõdG  π«ch  ácQÉ°ûªHh  ∞∏N  ¬∏dGóÑY
 óªëe  π«Ñf  QƒàcódG  ájôëÑdG  IhôãdGh
 ,IQGRƒdG  »dhDƒ°ùe  øe OóYh íàØdG  ƒHCG
 äÉ«°UƒàdG  QGô`̀bG  ó©H  √ó≤Y  ºJ  …ò`̀dGh
 …ô«°†ëàdG  ´ÉªàL’G  É¡H  êô`̀N  »àdG
 á«æ©ªdG  äGQGRƒ``dG  AÓ`̀ch  áæé∏d  28  `dG

.¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH áYGQõdÉH
 …QGRƒ```````̀dG ´É```̀ª```̀à```̀L’G ∫hÉ````̀æ````̀Jh
 º`̀¶`̀æ`̀dÉ`̀H á`̀≤`̀ ∏`̀ ©`̀ à`̀ª`̀ dG äÉ``̀Yƒ``̀ °``̀Vƒ``̀ª``̀ dG
 åëH  ≥jôW  øY  á«YGQõdG  äÉ°SÉ«°ùdGh
 äÉéàæªdGh  äÓ`̀Nó`̀ª`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀f  ¿ƒ`̀fÉ`̀b
 ¿ƒfÉbh  ájò«ØæàdG  ¬àëF’h  ájƒ°†©dG
 ∂dòch  óMƒªdG  »`̀YGQõ`̀dG  ôéëdG  ΩÉ¶f

 á«JÉÑædG  á«KGQƒdG  OQGƒªdG  IQGOEG  ¿ƒfÉb
 IQƒ°üH  ó`̀Mƒ`̀ª`̀dG  á``̀YGQõ``̀dGh  á`̀jò`̀ZCÓ`̀d

.ájOÉ°Tôà°SG
 ´ÉªàL’G  ¿CG  ∞∏N ôjRƒdG  í°VhCGh
 ΩÉ¶f ¿ƒfÉb πjó©J É°†jCG åëH …QGRƒdG

.∫ó©ªdG äÓà°ûdGh …hÉ≤àdGh QhòÑdG
 ô`̀bCG  ó`̀b  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ¿CG  ∞∏N  ø`̀ q«`̀Hh

 áeGóà°ùe  º¶f  ôjƒ£J  ´hô°ûe  ójóªJ
 ¢ù∏ée  ∫hO  »`̀a  ô`̀ª`̀à`̀dG  π«îf  êÉ`̀ à`̀ fE’
 Éæ«Ñe ,äGƒ`̀æ`̀°`̀S çÓ`̀K Ió`̀ª`̀dh ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 OQGƒª∏d »é«∏N ∂æH AÉ°ûfEG ƒëf ¬LƒàdG

.á«JÉÑædG á«KGQƒdG
 ôbCG  á«fGƒ«ëdG  IhôãdG  ó«©°U ≈∏Yh
 …OÉ°Tôà°S’G  π«dódG  OÉªàYG  ´ÉªàL’G

 ÖfÉL  ≈dEG  ájô£«ÑdG  äBÉ°ûæª∏d  çóëªdG
 »YÉªédG AGô°ûdG á°SÉ«°S á°SGQOh åëH

.ájô£«ÑdG äÉMÉ≤∏dGh ájhOCÓd óMƒªdG
 ó≤a  ájôëÑdG  IhôãdG  ¢üîj  Éª«ah
 ∫Gõ`̀fEG  áæjÉ©e  èeÉfôH  ´ÉªàL’G  ∫hÉæJ
 ô¶M óYƒe ó«MƒJ ∂dòch ,ó©æμdG ∑Éª°SG
 ácôà°ûªdG  øjRÉîªdG  »a  ¿É«HôdG  ó«°U
 áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  øe  πc  ø«H
 å«ëH âjƒμdG ádhOh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 øe  ∫hC’G  ó«°üdG  º°Sƒe  á`̀jGó`̀H  ¿ƒμJ
 ∫hC’G  ô¶ëdG  º°Sƒe  ájGóHh  ¢ù£°ùZCG

.ΩÉY πc øe ôjGôÑa øe
 ΩÉ¶ædG  ≈dEG  É°†jCG  ´ÉªàL’G ¥ô£Jh
 ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀SGh á`̀«`̀ª`̀æ`̀Jh á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀d ó`̀Mƒ`̀ª`̀dG
 ¢ù∏ée ∫hó``̀ d  á`̀«`̀ë`̀dG  á`̀«`̀FÉ`̀ª`̀dG  Ihô`̀ ã`̀ dG

.á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG
 Gòg á«ªgCG ≈∏Y ∞∏N ôjRƒdG Oó°Th
 »àdG á«ë°üdG ±hô¶dG πX »a ´ÉªàL’G
 äGQGô≤dG  á«ªgCG  G kócDƒe  ,ºdÉ©dG  É¡H  ôªj
 ¢ù∏ée  ∫hóH  »FGò¨dG  øeC’G  õjõ©J  »a
 á«YGQõdG  á£°ûfC’G  ôjƒ£Jh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 äÉ«é«JGôà°SG  Ωóîj  ÉªH  á«fGƒ«ëdGh

.∫ÉéªdG Gòg »a ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO

¿hÉ©àdG ∫hóH á«YGQõdG äÉ°SÉ«°ùdGh »FGò¨dG øeC’G ôjƒ£J á«ªgCG ócDƒj ∫É¨°TC’G ôjRh

.óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |
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العدد
الرابط اإللكتروني

 á`̀jó`̀∏`̀H ΩÉ```̀Y ô``̀jó``̀e ì qô``̀ °``̀U
 ¢Sóæ¡ªdG  á«HƒæédG  á≤£æªdG
 ¿CG  ¬∏dGóÑY  ∞«£∏dGóÑY  º°UÉY
 ±ô°U  RÉ`̀¡`̀L  »eóîà°ùe  Oó``Y
 ≠∏H (π¡°S) »dB’G áeÉª≤dG ¢SÉ«cCG
 Éeóîà°ùe  187h  ÉØdCG  82  ƒëf
 Aó`̀H ò`̀æ`̀e ∞`̀ °`̀ü`̀fh ΩÉ```̀Y ∫Ó```̀N

.»°VÉªdG πjôHG »a ¬æ«°TóJ
 »`̀eó`̀î`̀à`̀°`̀ù`̀e Oó````̀Y π`̀é`̀ °`̀ S
 »a áeÉª≤dG ¢SÉ«cCG ±ô°U RÉ¡L
 OóY  ôÑcCG  ´ÉaôdG  õ`̀eGQ  ¥Gƒ`̀°`̀SCG
 ,Ωóîà°ùe  ∞`̀ dCG  45^709  ≠∏Ñj
 ¢SÉ«cC’G ±ô°U RÉ¡L πé°S Éª«a
 …QÉ`̀é`̀à`̀dG AÉ``̀ª``̀f’G ™`̀ª`̀é`̀e »``̀a
 ,Ωóîà°ùe  18^521  ´É`̀aô`̀dÉ`̀H
 ¢``̀SÉ``̀«``̀cC’G á`̀∏`̀«`̀°`̀ü`̀M â``̀¨``̀∏``̀Hh
 √õàæªdG  ¥Gƒ`̀°`̀SCG  ø`̀e  IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG
 Éª«a  .11^455  ≈°ù«Y  áæjóªH
 IQOÉ`̀°`̀ü`̀dG ¢``SÉ``«``cC’G Oó``̀Y ≠`̀∏`̀H
 »a  ¢`̀SÉ`̀«`̀cC’G  ±ô°U  RÉ¡L  ø`̀e
 ôμ°ùY  á`̀jô`̀≤`̀H  õ```̀eGQ  ¥Gƒ```°```SCG

 .6502
 ≈`̀dEG ΩÉ`̀©`̀dG ô`̀jó`̀ª`̀dG QÉ``°``TCGh
 RÉ¡L  ΩGóîà°SG  ≈∏Y  ∫ÉÑbE’G  ¿CG
 ¢SÉ«cCG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  (π¡°S)
 ΩÉ©dÉH  áfQÉ≤e  ∞YÉ°†J  áeÉª≤dG
 ìÉéf  ø`̀Y  ôÑ©oj  Éªe  ,»°VÉªdG
 Iôª∏d  ≥Ñ£J  »àdG  áHôéàdG  √òg
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a ≈`````̀dhC’G

.á«HƒæédG á≤£æªdG øe É kbÓ£fG
 IQOÉÑªdG  √òg  ¿CÉH  í°VhCGh
 ø«eóîà°ùª∏d  íª°ùJ  á«YƒædG
 k’hCG  áeÉª≤dG  ¢SÉ«cCG  ΩÓà°SÉH
 …CG  »a  ájô¡°T  IQƒ°üHh  ∫hCÉ`̀H
 ,´ƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G ΩÉ```jCG ∫Gƒ```Wh â``bh
 äÓ`̀ë`̀ª`̀dG á`̀©`̀LGô`̀e ∫Ó``̀N ø``̀e
 á≤£æªdG »a á«°ù«FôdG ájQÉéàdG

 .á«HƒæédG
 º°UÉY  ¢Sóæ¡ªdG  ±É`̀°`̀VCGh
 ºjó≤J  É`̀fó`̀©`̀°`̀ù`̀j{  ∞«£∏dGóÑY
 Iõ``«``ª``à``eh á``̀«``̀Yƒ``̀f äÉ```̀ eó```̀N
 ¬æe É`̀æ`̀«`̀≤`̀∏`̀J  …ò````̀dG  Qƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀∏`̀d
 É kfÉ°ùëà°SGh  É k«HÉéjEG  É kYÉÑ£fG
 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG Ohó`````̀M RhÉ``̀é``̀à``̀j

.zá«HƒæédG

 ¬ qLƒJ ,¬ëjô°üJ ΩÉàN »ah
 ôμ°ûdG  ¢üdÉîH  ΩÉ`̀©`̀dG  ô`̀jó`̀ª`̀dG
 ¿hDƒ`̀°`̀Th ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G ô``̀jRh ≈``̀ dEG
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG
 ¿hDƒ°ûd  IQGRƒ`̀dG  π«chh  ,∞∏N
 óªMCG øH óªëe ï«°ûdG äÉjó∏ÑdG
 AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  ¢`̀ù`̀«`̀FQh  ,áØ«∏N  ∫BG
 º`̀¡`̀ª`̀Yó`̀d …ó``̀∏``̀ Ñ``̀ dG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀ª`̀ dG
 øe ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀ d  º`̀¡`̀Jó`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀eh
 ≈dEG ¬LhôN ≈àM ¬Jôμa ¥Ó£fG
 á≤£æªdG ájó∏H ¿CG GócDƒe ,QƒædG
 ô«aƒàd  É kªFGO  ≈©°ùJ  á«HƒæédG
 äÉLÉ«àMG »Ñ∏J IójóL äÉeóN
 á«fÉμeEG  åëÑJh  ,ø«æWGƒªdG

.Öjô≤dG ióªdG ≈∏Y Égò«ØæJ
 (π`̀¡`̀°`̀S)  RÉ``̀¡``̀L  ¿CG  ô``̀ cò``̀ oj
 π°üJ  áeÉª≤dG  ¢SÉ«cCG  ±ô°üd
 300  ≈``̀dEG  á«HÉ©«à°S’G  ¬àbÉW
 §`̀«`̀°`̀ù`̀H RÉ``̀¡``̀L ƒ````̀gh ,á```̀eõ```̀M
 Ö∏£àj  ’h  ΩGóîà°S’G  π¡°Sh
 á¨∏dG  QÉ«àNG iƒ°S G kô«Ñc G kó¡L
 ÜÉ°ùM ºbQ ∫ÉNOEG  ºK  áÑ°SÉæªdG
 AÉHô¡μdG  áÄ«g  ió`̀d  ∑ôà°ûªdG
 ,»`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG º``̀ bô``̀ dG É``̀gó``̀©``̀Hh
 ≈∏Y  øWGƒªdG  Égó©H  π°üë«d
 ≈``̀dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀ dG  ¿hO  ¢``̀SÉ``̀«``̀cC’G
 »fÉÑªH ¢SÉ«cC’G ÖJÉμe á©LGôe

 .ájó∏ÑdG
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ó«ªëŸG ó«ª

 ,ôÑª°ùjO  ø``e  ∫hC’G  ,ΩOÉ``̀≤``̀ dG  AÉ`̀ KÓ`̀ã`̀ dG
 ICGô``̀ª``̀dG Ωƒ``«``H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e π`̀Ø`̀à`̀ë`̀à`̀°`̀S
 ICGô``̀ª``̀dÉ``̀H AÉ``̀Ø``̀à``̀M’G º`̀à`̀«`̀°`̀Sh ,á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 ôKEG  »°SÉeƒ∏HódG  πª©dG  ∫Éée  »a  á«æjôëÑdG
 áÑMÉ°U á°SÉFôH ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG OÉªàYG
 ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 »eÉàîdG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ,¬∏dG  É¡¶ØM  áØ«∏N

.ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d á°SOÉ°ùdG IQhó∏d
 á∏°ù∏°S  øª°V  »JCÉJ  ΩÉ©dG  Gò`̀g  á«dÉØàMG
 èeGôÑdG øe áeõMh ,ájQÉ°†ëdG äGQOÉÑªdG øe
 ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ÉgÉæÑJ  »àdG  á«YƒædG
 òæe  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ºjôμJ  »a  É°Uƒ°üNh
 å«M  2008  ΩÉ``̀Y  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¥Ó```̀WEG  º`̀J  ¿CG
 ∫Éée  »`̀a  á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  ¬°ü«°üîJ  º`̀J
 ,áë°üdG ∫Éée »a 2009 ΩÉY »a ºK ,º«∏©àdG
 ,»Yƒ£àdG  πª©dG  ∫Éée »a 2010 ΩÉY »a ºK
 »a ºK  ,OÉ°üàb’G  ∫Éée »a 2011 ΩÉY »a ºK
 ΩÉY  »`̀a  º`̀K  ,á°VÉjôdG  ∫Éée  »`̀a  2012  ΩÉ`̀Y
 »a 2014 ΩÉY »a ºK ,ΩÓYE’G ∫Éée »a 2013
 »a 2015 ΩÉY »a ºK ,…ôμ°ù©dG πª©dG ∫Éée
 2016 ΩÉY »a ºK ,»aô°üªdGh »dÉªdG  ´É£≤dG
 ΩÉY  »`̀a  º`̀K  ,»`̀dó`̀©`̀dGh  »fƒfÉ≤dG  ∫ÉéªdG  »`̀a
 2018 ΩÉY »a ºK ,»°Sóæ¡dG ∫ÉéªdG »a 2017
 »a ºK ,…ó∏ÑdG  πª©dGh »©jô°ûàdG  ∫ÉéªdG  »a
 Ωƒ∏Yh  »dÉ©dG  º«∏©àdG  ∫Éée  »a  2019  ΩÉY

 .πÑ≤à°ùªdG
 á`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh É``̀eÉ``̀Y ø`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀N ø``̀e ô``̀ã``̀cCG
 ,áàHÉKh  á`̀î`̀°`̀SGQ  á«æjôëÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG
 äÉbÓ©dG õjõ©J ≈∏Y áªFÉb ,IOóëeh áë°VGh
 áfÉμe É¡Ñ°ùcCG  Éªe ,∫hódG  ΩGôàMGh ácGô°ûdGh

.ºdÉ©dG »a á©«aQ
 äGô°TDƒe  ôjô≤J  ≈∏Y  GôNDƒe  â©∏WCG  óbh
 ,»°SÉeƒ∏HódG  πª©dG  »`̀a  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG
 áÄ«°†eh  á`̀bô`̀°`̀û`̀e  Ö``̀fGƒ``̀L  ¬`̀«`̀a  äó`````Lhh
 ∫hCG  â∏NO  ¿CG  òæe  ,RGõ`̀à`̀Y’Gh  ôîØ∏d  ƒYóJ
 .O  »°SÉeƒ∏HódG  ∂∏°ùdG  »`̀a  á«æjôëH  ICGô``̀eG
 áÑ°ùf  ¿CG  ôjô≤àdG  ∞°ûc  å«M  ,»fÉjõdG  π`̀eCG
 áÑ°ùf  ¿CGh  ,%9  äÉ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  äGô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG
 á«°SÉeƒ∏HódG  ∞`̀ FÉ`̀Xƒ`̀dG  »``a  äÉ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG  »`̀a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ø`̀e %31
 á«ªjOÉcCG  äÉÑ°ùàæe  áÑ°ùf  ¿CGh  ,á«°SÉeƒ∏HódG
 â¨∏H á«°SÉeƒ∏HódG äÉ°SGQó∏d ∑QÉÑe øH óªëe
 IQGRh  »a  á∏eÉ©dG  ICGô`̀ª`̀dG  áÑ°ùf  ¿CGh  ,%64
 ø«∏eÉ©dG  »dÉªLEG  øe  %33  â¨∏H  á«LQÉîdG
 ≈∏Y äÓ`̀°`̀UÉ`̀M %27 ó`̀Lƒ`̀Jh ,IQGRƒ````̀dG  »`̀a
 ≈∏Y ø«∏°UÉëdG »dÉªLEG øe á«ªjOÉcCG äGOÉ¡°T
 ,IQGRƒdÉH  á«ªjOÉcC’Gh  á«aGôàM’G  äGOÉ¡°ûdG
 ájOÉ«≤dG  Ö°UÉæªdG  ÜÉë°UCG  áÑ°ùf  ¿CG  ÖfÉéH

 ∂∏J  π`̀ch  ,%29  â¨∏H  IQGRƒ`̀dÉ`̀H  AÉ°ùædG  ø`̀e
 ¢UôM  ócDƒJ  Ö°ùædGh  äÉ«FÉ°üME’Gh  ΩÉbQC’G
 »a ICGôªdG Ωó≤J ºYóH øjôëÑdG áμ∏ªe ΩÉªàgGh
 á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdGh ôgGõdG ó¡©dG πX
 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H
 ¬¶ØM  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ºYóHh  ,√É``̀YQh  ¬∏dG
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G

.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù«FQ
 πμH ôcòà°ùf ¿CG ÉæH Qóéj ¥É«°ùdG Gòg »ah
 ¬∏dG  ¿PEÉH  ¬d  QƒØ¨ªdG  Oƒ¡L  ∫Ó`̀LE’Gh  AÉaƒdG
 øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈dÉ©J
 äÉªgÉ°ùeh ,√GôK  ¬∏dG  Ö«W áØ«∏N ∫BG  ¿Éª∏°S
 ÖFÉf  áØ«∏N ∫BG  ∑QÉÑe  øH  óªëe ï«°ûdG  ƒª°S
 »dÉ©e  äGQOÉ``Ñ``eh  ,AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 áØ«∏N  ∫BG  óªëe  ø`̀H  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  ódÉN  ï«°ûdG
 ,á«°SÉeƒ∏HódG  ¿hDƒ°û∏d  ∂∏ªdG  ádÓL  QÉ°ûà°ùe
 ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG IOÉ©°S »YÉ°ùeh

.á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG
 ádhódG  äÉÄ«gh  äÉ°ù°SDƒe  ¿CG  ∂°T  ’h
 á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Ωƒj  »a  ácQÉ°ûª∏d  QOÉÑà°S
 ∫É`̀é`̀ª`̀dG »``̀a á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ICGô``̀ª``̀dÉ``̀H AÉ``̀Ø``̀à``̀M’Gh
 á°Uôa  É¡∏©dh  ,ΩOÉ`̀≤`̀dG  AÉKÓãdG  »°SÉeƒ∏HódG
 äÉeÉ¡°SG  ≈∏Y  ΩÉ©dG  …CGôdG  ™∏£j  ¿C’  áÑ°SÉæe
 á`̀jGó`̀H ò`̀æ`̀e äÉ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG äÉ`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG
 º`̀YO  á`̀«`̀ª`̀gCG  ™`̀e  ,á«æjôëÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG
 ä’ÉéªdG  áaÉc  »a  á«°SÉeƒ∏HódG  QhO  õjõ©Jh
 ø«H  ¿hÉ©àdG  º«¶©Jh  ∞«ãμJh  ,äÉYÉ£≤dGh
 º¡°ùj ÉªH ,äÉ°ù°SDƒªdG áaÉch á«LQÉîdG IQGRh
 ÉªHh ,É«dhO øjôëÑdG áμ∏ªe äGõéæe RGôHEG »a

 .øWGƒªdGh øWƒdG ô«Nh ídÉ°U »a Ö°üj
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ ª`̀ ∏`̀ d  ¿CG  ∂`̀ dò`̀c  ∂`̀°`̀T  ’h
 øe  ô«ãμdG  »°SÉeƒ∏HódG  ∫ÉéªdG  »a  á∏eÉ©dG
 ¿CÉH á≤ãdG ΩÉªJ ≥ãfh ,äÉLÉ«àM’Gh äÉ©∏£àdG
 π«dòàd  IógÉL  ≈©°ùJ  á«LQÉîdG  IQGRh  IOÉ«b
 AGOC’G  ôjƒ£J  »a  º¡°ùj  ÉªHh  ,ÜÉ©°üdG  áaÉc
 á«æjôëÑdG äGQÉØ°ùdG »a á°UÉN ,»°SÉeƒ∏HódG

.êQÉîdÉH
 Ωó≤àf ¿CG »gh ,áÑLGhh áª¡e á£≤f â«≤H
 óªëe âæH ádÉg IPÉà°SCÓd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πμH
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  …QÉ`̀ °`̀ü`̀fC’G
 É`̀gQÉ`̀μ`̀aCGh  á°ü∏îªdG  ÉgOƒ¡L  ≈∏Y  ,ICGô`̀ª`̀∏`̀d
 ,áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀eC’É`̀H  πª©dG  ≥`̀jô`̀ah  ,Iõ«ªàªdG
 áμ∏ªªd  äÉeóNh  ∫ÉªYCG  øe  ¬fƒeó≤j  Ée  ≈∏Y
 πμ°ûH á«æjôëÑdG ICGôª∏dh ,ΩÉY πμ°ûH øjôëÑdG
 ≈∏Y ±ô©àdG »a á©«aôdG ¢UôØdG ≈∏Yh ,¢UÉN
 ∫ÉéªdG  »a  á∏eÉ©dG  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Oƒ¡L

.ΩÉ©dG Gòg »a »°SÉeƒ∏HódG

malmahmeed7@gmail.com

»a á«æjôëÑdG ICGôªdG
»°SÉeƒ∏HódG πª©dG ∫Éée 

 ∫É`̀ª`̀YCG  AÉ`̀KÓ`̀ã`̀ dG  kGó```̀Z  ≥∏£æJ
 ió`̀à`̀æ`̀ª`̀dG ø``̀e á`̀ ã`̀ dÉ`̀ ã`̀ dG á`̀î`̀°`̀ù`̀æ`̀dG
 äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG õcôªd …ƒæ°ùdG
 ábÉ£dGh  á«dhódGh  á«é«JGôà°S’G
 ΩÉ©dG  Gò`̀g  A»éj …ò`̀dG  zäÉ`̀°`̀SGQO{
 »a  ájôμØdG  õcGôªdG  QhO{  ¿Gƒæ©H
 á`̀HQÉ`̀ë`̀e :á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG º``̀YO
 º°†jh  ,zkÉ`̀LPƒ`̀ª`̀f  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 çƒëÑdG  õ`̀cGô`̀e  ø`̀e  Oó`̀©`̀d  ø«∏ãªe
 è«∏îdG  á≤£æe  »``a  äÉ``̀°``̀SGQó``̀dGh
 ,á``«``Hô``©``dG á``≤``£``æ``ª``dGh »``̀Hô``̀©``̀ dG
 AGô`̀Ñ`̀î`̀dG ø`̀e Oó``̀Y ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H

.ø««ªjOÉcC’Gh
 kAÉ`̀≤`̀d ¬`̀fƒ`̀c ø``e º``Zô``dG ≈`̀∏`̀Yh
 ó≤©æj ióàæªdG ¿EÉa kÉjOÉ«àYG kÉjƒæ°S
 πμ°ûJ PEG  ájOÉY ô«Z ±hôX πX »a
 ∫hó∏d  kÓFÉg  kÉjóëJ  ÉfhQƒc  áëFÉL
 ábƒÑ°ùe  ô«Z  á``̀eRCG  É¡fƒμd  ,á`̀aÉ`̀c
 …òdG  »ë°üdG  ´É£≤dÉH  É¡WÉÑJQ’
 ≈`̀dEG  á`̀ dhO  ø`̀e  ¬`̀H  ΩÉªàg’G  øjÉÑàj
 IQhô°V  ºàM  …ò``dG  ô``̀eC’G  ,iô``̀NCG
 Ohó````̀Mh …ó``̀ë``̀à``̀dG ∂````̀dP á```̀ °```̀ SGQO

.¬JÉ«YGóàd áHÉéà°S’G
 á«æWƒdG Oƒ¡édG ôaÉ°†J øª°Vh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e É`̀¡`̀Jó`̀¡`̀°`̀T »``à``dG
 õcôe ¢UôM áëFÉédG ∂∏J á¡LGƒªd
 øe  kGAõL  ¿ƒμj  ¿CG  ≈∏Y  zäÉ°SGQO{
 ≈∏Y Aƒ°†dG AÉ≤dEG ±ó¡H Oƒ¡édG ∂∏J
 áëFÉédG  ∂∏àd  áØ∏àîªdG  ÖfGƒédG
 áÑ°SÉæªdG  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dGh  É`̀¡`̀JGô`̀«`̀KCÉ`̀Jh

.ÉgQÉKBG á¡LGƒªd
 ¢ü°üN  √Oƒ¡éd  k’Éªμà°SGh
 √Góàæe  ∫É``̀ª``̀YCG  zäÉ```°```SGQO{  õ`̀cô`̀e
 õ`̀cGô`̀ª`̀dG  QhO{  ∫hÉ`̀æ`̀à`̀d  …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG
 á`̀ë`̀FÉ`̀L á``̀¡``̀LGƒ``̀e »```̀a á``̀jô``̀μ``̀Ø``̀dG
 ádhÉëe  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,zÉ`̀ fhQƒ`̀c
 ø«jóªdG ≈∏Y á«∏Ñ≤à°ùe iDhQ IQƒ∏H
 áëFÉédG ∂∏J ¿CÉ°ûH ó«©ÑdGh Öjô≤dG
 …òdG ôeC’G ,Ióàªe ÉgQÉKBG ∫GõJ ’ PEG
 á«MÉf  øe  É¡JÉ«YGóJ  ójóëJ  Ö∏£àj
 ø«©àj  »`̀à`̀ dG  äÉ```̀jƒ```̀ dhC’Gh  ≈```̀ dhCG
 ,á«fÉK  á`̀«`̀MÉ`̀f  ø`̀e  É¡©e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG
 øe  ∂dòd  áeRÓdG  OQGƒªdG  ójóëJh
 QGƒM  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,áãdÉK  á«MÉf
 äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG á`̀ aÉ`̀c »`̀∏`̀ã`̀ª`̀e º`̀°`̀†`̀j

.á«æWƒdGh ájôμØdG
 ≈`̀∏`̀Y ió```̀à```̀æ```̀ª```̀dG ó``̀≤``̀ ©``̀ æ``̀ jh
 Ωƒ«dG  øª°†àj  :ΩÉ```̀jCG  á`̀KÓ`̀K  ió`̀e
 ∫hC’G  Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG  ,ø`̀jQƒ`̀ë`̀e  ∫hC’G
 äÉ°ù°SDƒªdG  ≈∏Y  áëFÉédG  QÉ``̀ KBG{
 ,zÉ¡JÉHÉéà°SGh  á«ãëÑdGh  ájôμØdG
 ô«KCÉJ  á«Ø«c  π«∏ëJ  ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀jh

 π`̀ª`̀Y ≈```̀∏```̀Y É`````̀fhQƒ`````̀c á```̀ë```̀FÉ```̀L
 ,á«ãëÑdGh  ájôμØdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 áeRCG  âfÉc  áëFÉédG  ∂∏J  ¿EG  å«M
 Gó`̀M …ò```̀dG ô```̀eC’G ,á`̀bƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀e ô`̀«`̀Z
 πeÉ©àdG  ≈``̀ dEG  äÉ`̀ °`̀SGQó`̀ dG  õ`̀cGô`̀ª`̀H
 ΩÉ©dG  …CGô`̀dG  á«YƒJ  ∫ÓN  øe  É¡©e
 ôjQÉ≤àdG  QGó°UEÉH  AGƒ°S  ÉgOÉ©HCÉH
 º«¶æJ  hCG  á«ª∏©dG  ä’É`̀≤`̀ª`̀dG  hCG
 ∫ÓN  øe  hCG  ,á«°VGôàaG  äÉ«dÉ©a
 ∫ƒM  QGô≤dG  ™fÉ°üd  ôjQÉ≤J  OGó`̀YEG
 πeÉ©àdG  äGQÉ`̀«`̀Nh  áëFÉédG  QÉ``̀KBG
 πμ°ûH  º`̀¡`̀°`̀SCG  …ò```dG  ô```̀eC’G  ,É`̀¡`̀©`̀e
 ∂∏J  á©«ÑW  ≈∏Y  ±ô©àdG  »a  ô«Ñc
 πÑ°Sh  áØ∏àîªdG  ÉgOÉ©HCGh  á`̀eRC’G

.É¡à¡LGƒe
 ¿hÉ`̀©`̀J{ »`̀fÉ`̀ã`̀dG Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG É``̀eCG
 á«æWƒdG äÉª¶æªdG ™e ôμØdG õcGôe
 ±ó¡à°ù«a  záëFÉédG  á¡LGƒe  »a
 ácôà°ûªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ô``WCG  á°ûbÉæe
 øe É``gô``«``Zh ô`̀μ`̀ Ø`̀ dG õ``̀cGô``̀e ø`̀«`̀H
 á¡LGƒe  »a  á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 äÉ°ù°SDƒe  âfÉcCG  AGƒ°S  áëFÉédG

 ™ªàéªdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  ΩCG  á«ª°SQ
 ÉfhQƒc  áëFÉL  äRô`̀HCG  PEG  ,»fóªdG
 ôμØdG õcGôe ¬H ™∏£°†J …òdG QhódG
 äÉ```eRC’G ∫Ó``N á`̀°`̀UÉ`̀Nh ,kÉ`̀eƒ`̀ª`̀Y
 äÉ°ù°SDƒªdG  ™e  ΩÉëàd’G  ∫ÓN  øe
 äÉ`̀eRC’G  ∂∏J  á¡LGƒe  »a  á«æWƒdG
 ≈``̀dEG á``LÉ``M ∑É``æ``g ¿EÉ````a º``̀K ø```̀eh
 »a  áØ∏àîe  ÜQÉ`̀é`̀J  ≈∏Y  ±ô©àdG

 .Oó°üdG Gòg
 øª°†à«a  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  Ωƒ`̀«`̀ dG  É```eCG
 QhO{  ∫hC’G  Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG  :ø`̀jQƒ`̀ë`̀e
 áªgÉ°ùªdG ºYO »a ájôμØdG õcGôªdG
 äÉ`̀ «`̀YGó`̀ J RhÉ``̀é``̀à``̀d á`̀«`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 äÉ``̀jó``̀ë``̀à``̀dG :É````̀ fhQƒ````̀ c á``̀ë``̀FÉ``̀L
 á°ûbÉæe  ±ó¡à°ùjh  ,zäÉ`̀jƒ`̀dhC’Gh
 á«©ªàéªdG  äÉ`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á©«ÑW
 …ò`̀ dG »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG á`̀°`̀UÉ`̀Nh
 è«∏îdG  ∫hO  »a  GóL  kÉë°VGh  ¿Éc
 QhO ìÉ°†jEG ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH ,»Hô©dG
 Oƒ¡édG ∂∏J ºYO »a ájôμØdG õcGôªdG
 äÉjóëàdG ójóëàH ∂dPh á«©ªàéªdG
 É``̀fhQƒ``̀c á``̀ë``̀FÉ``̀L É`̀¡`̀à`̀∏`̀ã`̀e »``̀à``̀ dG

 πeÉ©àdG  Öéj  »`̀à`̀dG  äÉ``̀jƒ``̀dhC’Gh
 Éª«a  ..áëFÉédG  ∂∏J  á¡LGƒªd  É¡©e
 ègÉæe{  »fÉãdG  QƒëªdG  ±ó¡à°ùj
 ≈∏Y  É``̀gQÉ``̀ KBGh  áØ∏àîªdG  å`̀ë`̀Ñ`̀dG
 π«∏ëJ  ,zåëÑdG  ¢ù°SCG  :™ªàéªdG
 É¡àé¡àfG  »``à``dG  å`̀ë`̀Ñ`̀dG  è`̀gÉ`̀æ`̀e
 »a  »é«JGôà°S’G  ô«μØàdG  õ`̀cGô`̀e
 AGƒ°S  ,É`̀ fhQƒ`̀c  áëFÉL  á`̀¡`̀LGƒ`̀e
 á«ãëÑdG  ôjQÉ≤àdG  QGó°UEG  å«M  øe
 ,ΩÉ©dG  …CGô∏d  äÉMƒ°ùe  AGô`̀LEG  hCG
 ƒg Qƒ``̀ë``̀ª``̀dG ∂```̀ dP ø``̀e ±ó```̀¡```̀dGh
 Öéj  »àdG  ègÉæªdG  ≈∏Y  ±ô©àdG
 ô«μØàdG  õcGôe  É¡ÑLƒªH  πª©J  ¿CG
 Éeh  äÉ``̀eRC’G  ∫Ó`̀N  »é«JGôà°S’G
 ¿EG  hCG  á«aÉc  ègÉæªdG  ∂∏J  âfÉc  GPEG
 ?IójóL πªY äÉ«dBG ≈dEG áLÉM ∑Éæg

?äÉ«dB’G ∂∏J »g Éeh
 å`̀dÉ`̀ã`̀dG Ωƒ``̀«``̀dG ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀j É`̀ª`̀c
 ∫hC’G  QƒëªdG  ±ó¡à°ùj  :øjQƒëe
 äÉLôîe  á`̀«`̀æ`̀Wh  á`̀dÉ`̀M  á``̀°``̀SGQO{
 èeÉfôHh  zäÉ`̀°`̀SGQO{  ø«H  ¿hÉ©àdG
 º««≤J  ,z»`̀FÉ`̀ª`̀fE’G  IóëàªdG  º``̀eC’G

 …òdG  ∑ôà°ûªdG  »ãëÑdG  ´hô°ûªdG
 äÉ°SGQó∏d  øjôëÑdG  õcôe  √Gô``̀LCG
 ábÉ£dGh  á«dhódGh  á«é«JGôà°S’G
 èeÉfôH  ™e  ∑Gôà°T’ÉH  zäÉ`̀°`̀SGQO{
 áμ∏ªe  »a  »FÉªfE’G  IóëàªdG  ºeC’G
 ¢†©H º««≤J øª°†J …òdG ,øjôëÑdG
 ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G  QÉ```KB’G
 ô«jÉ©ªdG  ójóëJ  ±ó¡H  ,áëFÉé∏d
 ,IOÉØà°ùªdG ¢ShQódGh äÉ«°UƒàdGh
 õ``jõ``©``Jh äÉ``̀°``̀SÉ``̀«``̀°``̀ù``̀dG AGô````````̀KE’
 äÉ`````eRC’G á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀ d OGó``̀©``̀à``̀°``̀S’G
 Éªæ«H  ,á`̀ ∏`̀ KÉ`̀ ª`̀ ª`̀ dG  á`̀«`̀∏`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 OQGƒ``̀ª``̀dG{ »`̀fÉ`̀ã`̀dG Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG »`̀JCÉ`̀ j
 áeRC’G äÉ«YGóJ á¡LGƒªd áHƒ∏£ªdG
 ø«H  É`̀e  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ≥«°ùæJ  äÉ``̀«``̀dBGh
 ,zá«æWƒdGh  ájôμØdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 áHƒ∏£ªdG  OQGƒªdG  ójóëJ  ¢ûbÉæ«d
 AGƒ°S  á``̀ eRC’G  äÉ`̀«`̀YGó`̀J  á¡LGƒªd
 ióªdG  ≈∏Y  hCG  øgGôdG  âbƒdG  »a
 É`̀gQGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ø`̀e kÉ`̀bÓ`̀£`̀fG ó`̀«`̀©`̀Ñ`̀dG
 ø«≤«dG  Ωó```Y  ø``̀e  á`̀ dÉ`̀M  IOÉ``«``°``Sh
 ,ÉgQÉ°ùëf’  Oóëe  â«bƒJ  ¿CÉ°ûH
 ójóëJ  QƒëªdG  Gòg  ±ó¡à°ùj  Éªc
 ø«H  Ée  áHƒ∏£ªdG  ≥«°ùæàdG  äÉ«dBG
 á«æWƒdGh  á`̀jô`̀μ`̀Ø`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG
 ≈`̀∏`̀Y á``̀ë``̀FÉ``̀é``̀dG ∂``̀∏``̀J á``̀¡``̀LGƒ``̀ª``̀d
 ∫ÓN  øe  ó«©ÑdGh  Öjô≤dG  ø«jóªdG
  .áØ∏àîe  ÜQÉ``̀é``̀J  ≈```̀dEG  IQÉ```̀°```̀TE’G
 øe Oó```̀Y ió``à``æ``ª``dG »``̀ a ∑QÉ``̀°``̀û``̀j
 ájôμØdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh  õ`̀cGô`̀ª`̀dG
 ∫ÉªYCÓd  á«μ∏ªdG  á°ù°SDƒªdG  »`̀gh
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀Lh ,á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 ,»FÉªfE’G  IóëàªdG  ºeC’G  èeÉfôHh
 çƒ`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀d π`̀°`̀ü`̀«`̀a ∂`̀∏`̀ª`̀ dG õ``̀cô``̀eh
 õ`̀cô`̀eh ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G äÉ``°``SGQó``dGh
 çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d  ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG
 ,çÉëHCÓd è«∏îdG õcôeh ,á«dhôàÑdG
 ,äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d äGQÉ```````̀eE’G õ``̀cô``̀eh
 çƒëÑdGh äÉ°SGQó∏d  QÉÑ°SCG  õcôeh
 çÉëHCÓd  âjƒμdG  ó¡©eh  ,ΩÓYE’Gh
 äÉ```°```SGQó```dG õ```̀cô```̀eh ,á``̀«``̀ª``̀∏``̀©``̀dG
 õcôªdGh  ,¿OQC’É``̀ H  á«é«JGôà°S’G
 ,á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d  »Hô¨ªdG
 äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀ d »`̀°`̀ù`̀fƒ`̀à`̀dG ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dGh
 á«ªgCG  ó`̀cDƒ`̀j  É`̀e  ..á«é«JGôà°S’G
 ≈ë°VCG  …ò``̀dG  zäÉ``̀°``̀SGQO{  ióàæe
 á`̀°`̀û`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀d á`̀ª`̀¡`̀e á``jô``μ``a á`̀°`̀ü`̀æ`̀e
 á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG Ö``̀fGƒ``̀é``̀ dG π`̀ «`̀ ∏`̀ë`̀ Jh
 iDhQ  ∫Ó`̀N  øe  á«æWƒdG  ÉjÉ°†≤∏d
 ∞°UƒdG  ádCÉ°ùe  RhÉéàJ  ,á∏eÉμàe
 IQƒ`̀∏`̀Hh  ø`̀«`̀°`̀Uô`̀dG  π«∏ëàdG  ƒ`̀ë`̀f

.ÉjÉ°†≤dG ∂∏àd ∫ƒ∏ëdG π°†aCG

 »`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ Fô`̀ dG ´ƒ``̀°``̀Vƒ``̀ª``̀dG É```̀ fhQƒ```̀ c á`̀ ë`̀ FÉ`̀ é`̀ d …ó``°``ü``à``dG
á`̀ ã`̀ dÉ`̀ ã`̀ dG ¬`̀ à`̀ î`̀ °`̀ ù`̀ f »```̀ a Gó`````Z äÉ`````°`````SGQO ió``̀à``̀æ``̀ª``̀d

 óªëe øH π«ªL á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG  ôjRh ≈≤àdG
 ,»°SÉÑ©dG  ≈°ù«Y  óªëe  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ,¿Gó«ªM  »∏Y
 ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©àdG õjõ©J ¬©e åëHh ,¬Ñàμe »a
 äÉ©jô°ûàdGh ø«fGƒ≤dG ôjƒ£àH ≥∏©àj Ée á°UÉN ,á«©jô°ûàdGh
.ø«æWGƒª∏d á«YÉªàL’G ájÉªëdG áeƒ¶æªH AÉ≤JQ’Gh á«dÉª©dG

 πª©dG  IQGRh  Oƒ¡L  ¿Gó«ªM  ¢Vô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 ádÉª©dG  QGô≤à°SG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  »a  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 ™jô°ùàd  ¬`̀H  Ωƒ≤J  É`̀eh  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äBÉ°ûæªH  á«æWƒdG
 ,πª©dG  ¥ƒ°S  »a  ø«æWGƒªdG  øe  OóédG  ø«∏NGódG  ∞«XƒJ
 øe  ¬eó≤J  É`̀eh  ,πª©dG  áÄ«H  ø«°ùëJ  »a  ÉgOƒ¡L  øY  kÓ°†a
 Gòg »a G kó«°ûe ,á«©ªàéªdG íFGô°ûdG ∞∏àîªd á«FÉYQ äÉeóN
 ∞∏àîe ™e ÜGƒædG  ¢ù∏ée AÉ°†YC’  ôªãªdG  ¿hÉ©àdÉH  ¥É«°ùdG
 »°SÉÑ©dG  ÖFÉædG  OÉ°TCG  √Qhó`̀H  .IQGRƒ`̀ dG  èeGôHh  äÉYhô°ûe
 ºjôμdG ¢û«©dG ô«aƒJ π«Ñ°S »a IQGRƒdG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édÉH

 ≥«≤ëJ ≈∏Y É¡°UôMh ,º¡d äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤àH ø«æWGƒª∏d

 É kàa’  ,¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  ø«æWGƒª∏d  »Ø«XƒdG  QGô≤à°S’G

 á«fhôàμdE’G  É¡JÉeóN  »a  ôjƒ£J  øe  IQGRƒ`̀dG  √ó¡°ûJ  Ée  ≈dEG

 ∞«XƒàdG  äÉeóN ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ø«æWGƒªdG  ≈∏Y π¡°ùJ »àdG

 äÉÄah  í`̀FGô`̀°`̀T  ∞∏àîªd  á¡LƒªdG  á«YÉªàL’G  á`̀jÉ`̀Yô`̀dGh

.»æjôëÑdG ™ªàéªdG

á«dÉª©dG äÉ©jô``°ûàdG ô``jƒ£J »``°SÉÑ©dG ÖFÉædG ™``e ¢Vô©à``°ùj πª©dG ô``jRh

 ¢ù∏ée ¢ù«FQ »fÉjõdG øªMôdGóÑY ìÉÑ°U ócCG
 »μ∏ªdG  ôeC’G ¿CG  á«HÉÑ°ûdG  πÑ≤à°ùªdG  á«©ªL IQGOEG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ø««©àH  »eÉ°ùdG
 É°ù«FQ ø«eC’G ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 Qƒ£àdG  Iô«°ùªd  GOGó`̀à`̀eG  »JCÉj  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏éªd
 πX  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Égó¡°ûJ  »àdG  á«ªæàdGh
 ócDƒjh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG
 Iô«°ùªH  ¢Vƒ¡ædG  ≈∏Y  ÜÉÑ°ûdG  IQó≤H  ¬àdÓL  á≤K
 ∞∏àîe »a á«dhódG É¡àfÉμe õjõ©Jh áμ∏ªªdG á«ªæJ

.äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Yh πaÉëªdG
 ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  á°SÉFQ  ¿EG{  :»fÉjõdG  ∫É`̀bh
 øe  IójóL  á∏Môe  ΩÉ`̀eCG  Éæ©°†J  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏éªd
 ∞∏àîe  ≈∏Y  äGRÉ`̀é`̀fEG  øe  ≥≤ëJ  Ée  ≈∏Y  AÉæÑdG
 IóFGôdG  äGQOÉÑªdG  øe  ójõªdG  ¥Ó`̀WEGh  ,Ió©°UC’G
 Ωó≤Jh  á°†¡f  ƒëf  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ÉgÉæÑàj  »àdG

.zºjôμdG É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áμ∏ªe AÉNQh
 á«YƒædG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿CG  ≈``̀dEG  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG  √ƒ``̀fh
 ø«μªJ »a AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°ùd
 QOGƒμdG á«ªæàd ∫hC’G ÖFÉædG èeÉfôH{ πãe ÜÉÑ°ûdG
 á«°SGQódG  äÉã©Ñ∏d  ó¡©dG  »dh èeÉfôH{h zá«æWƒdG
 π«©ØJ ≈∏Y √ƒª°S ¢UôM ≈∏Y π«dO ô«N zá«ªdÉ©dG
 »dƒàd  º¡àÄ«¡Jh  º¡JGQób  AÉæHh  ÜÉÑ°ûdG  äÉbÉW
 ø««°SÉ°SCG ø«ªgÉ°ùe Gƒfƒμ«dh ,ájOÉ«≤dG Ö°UÉæªdG
 ÜÉÑ°ûdG  ´É£b  ¿CGh  ,áμ∏ªªdG  QÉ``gORGh  á°†¡f  »a
 øª°V  »°SÉ°SCG  Qƒëªc  ™≤j  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 ºjó≤J  ≈∏Y  ¢Uôëj  å«M  √ƒª°S  ΩÉªàgG  äÉjƒdhCG
 É¡«dG  êÉàëj  »àdG  IófÉ°ùªdGh  ºYódG  ∫Éμ°TCG  πc
 Ωóîj  ÉªH  IOƒ°ûæªdG  º¡JÉ©∏£J  ≥«≤ëàd  ÜÉÑ°ûdG

.øWƒ∏d á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG
 AÉeO  ï°V  ≈∏Y  √ƒª°S  ¢UôM  »fÉjõdG  øªKh
 ÜÉÑ°ûdG  øe  á«eƒμëdG  πª©dG  Iõ¡LCG  »a  IójóL
 áeóN  »a  QÉμàH’G  ≈∏Y  QOÉ≤dG  πgDƒªdGh  ÜQóªdG
 áÄ«H  áÄ«¡J  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,¬Ñ©°Th  ¬æWhh  ¬JOÉ«b
 ,¢UÉîdG ´É£≤dG »a ÜÉÑ°ûdG äÉbÉW π«©Øàd á«JGƒe
 äGQOÉÑªdGh  äÉªgÉ°ùªdG  ÜÉë°UCG  ÜÉÑ°ûdG  á°UÉN
 áª«≤dG  äGP  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á`̀jô`̀μ`̀Ø`̀dGh  á«ª∏©dG

.™ªàéª∏dh »æWƒdG OÉ°üàbÓd áaÉ°†ªdG
 »a √ƒ`̀ª`̀°`̀S Oƒ`̀¡`̀L ô`̀cò`̀dÉ`̀H »`̀fÉ`̀jõ`̀dG s¢`̀ü`̀Nh
 á«eƒμM äÉ°ù°SDƒe AÉæHh »eƒμëdG AGOC’G ôjƒ£J
 ,É¡JÉjƒdhCG  áeó≤e  »a  øWGƒªdG  áeóN  ™°†J  áfôe
 zπ`̀°`̀UGƒ`̀J{  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ≈``̀dEG  QÉ```̀WE’G  Gò``g  »`̀a  Gô«°ûe
 »eƒμëdG  AGOC’G  ≈∏Y  øWGƒªdG  ø«Y  πãªj  …ò`̀dG

 Gòg  ¿CG  ≈dEG  á∏°U  …P  ó«©°U  ≈∏YQÉ°TCGh  ,¬ª««≤Jh
 ø«H  ¿hÉ©àdG  ≠«°U  ôjƒ£J  ≈dEG  IQhô°†dÉH  »°†Øj
 á«eƒμëdG  Iõ¡LC’Gh  »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe
 á¡L  πμH  áWƒæªdG  QGhOC’G  ójóëJh  ,á∏°üdG  äGP
 ¢SÉ«bh  ò«ØæàdG  á«∏YÉa  øª°†j  ÉªH  É¡JÉ«dhDƒ°ùeh
 äÉjóëàdG ™e ∞«μàdGh ,äÉ©∏£àdG ≥«≤ëJh AGOC’G

.á«LQÉîdGh á«∏ëªdG äGQƒ£àdGh
 á«HÉÑ°ûdG  πÑ≤à°ùªdG  á«©ªL  ¿EG  »fÉjõdG  ∫Ébh
 É¡éeGôHh  É¡à«é«JGôà°SG  º°SQ  IOÉ`̀YEG  ≈∏Y  πª©J
 ,2030 øjôëÑdG ájDhQ äGOôØe káª¡∏à°ùe É¡aGógCGh
 á∏Môª∏d  áeƒμëdG  è`̀eGô`̀Hh  §£N  Ö`̀cGƒ`̀j  ÉªHh
 ÜÉÑ°ûdG  QhO  π«©ØJ  »a  Éeób  »°†ªdGh  ,áeOÉ≤dG
 »a  ∫ÉªYC’G  IOÉjQ  É¡àeó≤e  »a  IójóY  ä’Éée »a
 OÉ°üàbG  ≈∏Y  óªà©J  »àdG  á«YƒædG  äÉYhô°ûªdG
 ∫óH  πª©dG  ¢`̀Uô`̀a  ø`̀e  ó`̀jõ`̀ª`̀dG  ≥`̀∏`̀Nh  ,á`̀aô`̀©`̀ª`̀dG
 º`̀Yó`̀dG  áeƒ¶æe  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh  ,É`̀¡`̀æ`̀Y  å`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,ÜÉÑ°û∏d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ÉgôaƒJ  »àdG  áeó≤àªdG
 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ≈`̀dEG  á«©ªédG  »©°S  ó`̀cCG  Éªc
 πNGO  »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  É¡≤≤ëj  »àdG  äÉMÉéædG
 »a  É«dÉY  áμ∏ªªdG  º°SG  ™`̀aQh  É¡LQÉNh  øjôëÑdG

.πaÉëªdG ™«ªL
 √ƒª°ùd  ¬JÉ«æªàH  ¬ëjô°üJ  »fÉjõdG  ºààNGh
 á«æWƒdG  áª¡ªdG  √òg  AGOEG  »a  OGó°ùdGh  ≥«aƒàdG
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  ájDhô∏d  É≤ah
 áμ∏ªe ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG

.øjôëÑdG

 ó``¡©dG »``dh ø``««©J :zá«HÉÑ``°ûdG πÑ≤à``°ùªdG{
ÜÉÑ``°ûdÉH á«μ∏ªdG á≤ãdG ó``cDƒj AGQRƒ∏d É``°ù«FQ

.»fÉjõdG øªMôdGóÑY ìÉÑ°U |

á``«HƒæédÉH  á``eÉª≤dG  ¢``SÉ«cC’ »``dB’G  ±ô``°üdG  RÉ``¡éd  Ωóîà``°ùe  ∞``dCG  82 ø``e  ô``ãcCG

.∞«£∏dGóÑY º°UÉY ¢Sóæ¡ªdG |
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 á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dG  óÑY  âæH  á`̀jRƒ`̀a  á°SÉFôH
 ¢ùdÉée  AÉ°SDhQ  ó≤©j  ,»æjôëÑdG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 ¢ù∏ée ∫hóH áeC’Gh »æWƒdGh ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
 …QhódG  ´ÉªàL’G ,á«Hô©dG  è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG
 ∂dPh  ,ø«æK’G  Ωƒ«dG  ìÉÑ°U  ô°ûY  ™HGôdG  …OÉ©dG
 ´ÉªàL’G »a ∑QÉ°ûjh ,(»FôªdG ∫É°üJ’G) ó©oH øY
 á°SÉFôH  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«fÉªdôÑdG  áÑ©°ûdG  óah
 ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y
 áμ«Ñ°S  ƒ°†©dG  :ø«jQƒ°ûdGh  ÜGƒædG  ájƒ°†Yh
 ÖFÉædG  ,…ô``°``Shó``dG  ìÉ`̀Ñ`̀°`̀U  ƒ°†©dG  ,á`̀dÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG
 ÖFÉædG  ,»bÉë°SG  »∏Y  ÖFÉædG  ,…ô°ShódG  ≈°ù«Y
 ,áªMQ  ∫BG  ¥OÉ`̀°`̀U  ƒ°†©dG  ,ÜÉ`̀£`̀M  ¥GRô`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ΩÉ©dG  ø«eC’G  áªéfƒH  óªëe  ó°TGQ  QÉ°ûà°ùªdGh
 ájò«ØæàdG  áæé∏dG  ô°S  ø`̀«`̀eCG  ,ÜGƒ`̀ æ`̀ dG  ¢ù∏éªH

.á«fÉªdôÑdG áÑ©°û∏d
 á«é«∏îdG  á«fÉªdôÑdG  áª≤dG  ¢ûbÉæJ  ±ƒ°Sh
 äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀Jh äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀e Ió``̀Y Iô`̀°`̀û`̀Y á`̀©`̀HGô`̀ dG
 ≥«°ùæàdG áæé∏d ô°ûY ådÉãdG ´ÉªàL’G øe áYƒaôe
 ó≤Y …ò```̀dGh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dGh »`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG
 çÓK É¡æeh ,Ω2020 ôÑªaƒf 19 ≥aGƒªdG ¢ù«ªîdG

 áfÉeC’G  ∞«∏μJ  ,≈`̀ dhC’G  á«°UƒàdG  :»g  äÉ«°UƒJ
 ádhO ¢ù∏ée ™e ≥«°ùæàdÉH ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG
 ™e  ádOÉÑàªdG  äGQÉjõdG  QGôªà°SG  ¿Éª°†d  á°SÉFôdG
 ∞«∏μJ  ,á«fÉãdG  á«°UƒàdGh  ,»``̀HhQhC’G  ¿ÉªdôÑdG
 ≥«°ùæàdÉH (ÜGƒædG ¢ù∏ée) á°SÉFôdG ádhO ¢ù∏ée
 AÉ`̀°`̀†`̀YC’G ∫hó````̀dG ¢`̀ù`̀dÉ`̀é`̀e ø`̀«`̀H ´É`̀ª`̀à`̀LG ó`̀≤`̀©`̀d
 hCG  »FôªdG  ∫É°üJ’G ôÑY ÉeEG  »HhQhC’G  ¿ÉªdôÑdGh
 .∫hódG  »fÉªdôÑdG  OÉëJ’G  äÉYÉªàLG  ¢ûeÉg  ≈∏Y
 á`̀fÉ`̀eC’G  ∞«∏μJ  ,áãdÉãdG  á«°UƒàdGh  ,(IPU)
 ádhO ¢ù∏ée ™e ≥«°ùæàdÉH ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd áeÉ©dG
 ådÉãdG  ´ÉªàL’G  ó≤©d  (ÜGƒædG  ¢ù∏ée)  á°SÉFôdG

.á«HhQhC’G–á«é«∏îdG á«fÉªdôÑdG áæé∏d
 ,ácôà°ûªdG á«é«∏îdG ™«°VGƒªdÉH ≥∏©àj Éª«ah
 AÉ°SDhôd ¢SOÉ°ùdG …QhódG ´ÉªàL’G QGô≤d Gò«ØæJh
 πc »a ø«©e ´ƒ°Vƒe ¢ü«°üîJ ¿CÉ°ûH ¢ùdÉéªdG
 ∑ôà°ûe  »é«∏N  ¿CÉ°T  ¬«a  ¢ûbÉæj  …QhO  ´ÉªàLG
 áæéd  ∞«∏μJh  »é«∏îdG  øWGƒªdG  Ωƒªg  ¢ùeÓj
 ìGôàbÉH á«LQÉîdG äÉbÓ©dGh »fÉªdôÑdG ≥«°ùæàdG
 …Qhó`̀dG  ´ÉªàL’G  ≈`̀dEG  É¡©aôJ  äÉYƒ°Vƒe  áKÓK
 »é«∏îdG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG  ¿ƒ`̀μ`̀«`̀d  É``̀gó``̀MCG  QÉ`̀«`̀à`̀N’

 áª≤dG  ¢ûbÉæJ  ±ƒ°S  ¬fEÉa  ,Ω2021  ΩÉ©d  ∑ôà°ûªdG

 »a  ™°SƒàdG  ,∫hC’G  :á«dÉàdG  áKÓãdG  äÉYƒ°VƒªdG

 è«∏îdG ∫hO »a IOóéàªdG ábÉ£dG QOÉ°üe ΩGóîà°SG

 Égôjƒ£àd  ácôà°ûe  áeƒ¶æe  ™`̀°`̀Vhh  ,á«Hô©dG

 ,»fÉãdGh  ,»é«∏îdG  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ø«H

 ºYO  »a  √QhOh  QÉμàH’Gh  »ª∏©dG  åëÑdG  á«ªgCG

 á«ªæàdG  ±Gó```̀gCG  ≥«≤ëàd  ájƒªæàdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG

 øe óë∏d áFQÉ£dG äÉ©jô°ûàdG ,ådÉãdGh ,áeGóà°ùªdG

 Iô«¨°üdG äÉYhô°ûªdG ≈∏Y ÉfhQƒc áeRCG äÉ«YGóJ

 ¿hÉ©à∏d áæéd π«μ°ûJ ìôà≤e ¿CÉ°ûHh .á£°SƒàªdGh

 ¢ûbÉæJ ±ƒ°ùa ,á«æ«JÓdG ÉμjôeCG ∫hO äÉfÉªdôH ™e

 ä’É°üJ’G QGôªà°SÉH áeÉ©dG áfÉeC’G á«°UƒJ áª≤dG

 áYƒªéeh  á«é«∏îdG  ¢ùdÉéªdG  ø«H  äGAÉ≤d  ó≤©d

 äÉYÉªàLG ¢ûeÉg ≈∏Y »ÑjQÉμdGh á«æ«JÓdG ÉμjôeCG

 »a ∑QÉ°ûjh , (IPU) »dhódG »fÉªdôÑdG OÉëJ’G

 AÉæeC’Gh AÉ°†YC’G ∫hódG ¢ùdÉée AÉ°SDhQ äGAÉ≤∏dG

 á°SÉFQ ≈dƒàJ »àdG  ádhódG  Ωƒ≤J ¿CG  ≈∏Y ,ø«eÉ©dG

.äGAÉ≤∏dG √òg ó≤©d ≥«°ùæàdÉH …QhódG ´ÉªàL’G

 áØ«∏N ô«eC’G ƒª°S IÉah ≈∏Y »ª°SôdG OGóëdG Iôàa â¡àfG

 ¿EGh  øμdh  ..ójóL  øe  ΩÓ`̀YC’G  â©aQh  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH

 ¿ƒ©°†jh  ..∂fhôcòàj  AÉ«ahC’G  ∑DhÉæHCG  π¶«°S  OGóëdG  ≈¡àfG

 äGAÉ£©dG ºéëH ¬fC’ ,≈≤Ñ«°S ¿õëdÉa ..º¡æ«YCG Ö°üf ∂ÑbÉæe

.∂Ñ©°Th ∂æWh É¡H äôªZCG »àdG äÉ«ë°†àdGh

 πMGôdG  ô«eC’G  ƒª°S  É¡H  â`̀KQCG  »àdG  IôKDƒªdG  É¡àª∏c  »a

 Gòg ¿CG  ≈dEG  πæjR ájRƒa ÜGƒædG  ¢ù∏ée á°ù«FQ »dÉ©e äQÉ°TCG

 ,¬æWhh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL áeóN »a ¬JÉ«M ¢Sôc ób πLôdG

 ,¬JÉLÉ«àMGh ¬eƒªgh øWGƒªdG øe ÉÑjôb ¿Éc ¬fCGh ,¬«æWGƒeh

 ¿CG  øμªj  Ée  πbCG  ∂dòd  ,√ÉjÉ°†b  áaÉμd  π«°UÉØàdG  ¥OC’  É©HÉàeh

 á∏°UGƒe ∫ÓN øe ∂dPh ,¬d AÉaƒdG ƒg º«¶©dG πLôdG Gò¡d ¬∏©Øf

.É¡Ñ©°ûH ¢Vƒ¡ædGh ,áÑ«ÑëdG Éæàμ∏ªe á©aQ πLCG øe πª©dG

 ≈∏Y  É©«ªL  ¿õëæ∏a  ,Oƒ°ûæªdG  »HÉéjE’G  ¿õëdG  ƒg  Gòg

 ™e πeÉ©àdG øa ø≤àf ¿CG Éæ«∏Y øμdh ,áeÉ≤dGh áª«≤dG √òg π«MQ

 ,√Éfó≤a øªd AÉ«ahCG ¿ƒμf ¿CG ƒg øØdG Gòg ÇOÉÑe ∫hCGh ,¿õëdG

 øe É©«ªL πª©f ¿CGh ,ÜQódG äGPh ,è¡ædG ¢ùØf ≈∏Y ô«°ùf ¿CG

 ¢ù∏éªH •ƒæªdG ∫hC’G QhódG ƒg Gògh ,øWGƒªdGh øWƒdG πLCG

.É¡àª∏c »a É¡«dÉ©e ¬ëeÓe äOóM …òdGh ,Ωƒ«dG ÜGƒædG

 ,¬à«æWh  øY  Gô«Ñ©J  πMGôdG  ô«eC’G  øY  π«b  Ée  πªLCG  π©d

 QƒàcódG  ¬Ñ«ÑW  åjóM  øª°V  AÉL  ób  ,¬æWh  π«Ñ°S  »a  ¬dòHh

 É¡dÉb á∏ªL ôcòJ ø«M ,É©«ªL ÉæHƒ∏b ¥ôàNG …òdG  Qƒf ΩÉ°ùM

:»gh ’CG ,¬°Vôe õY »a ¬d √ƒª°S

z!»°ùØf øY øjôëÑdG π°üaCG QóbCG Ée{ 

 ¿Éc √ƒª°S ¿G âdÉb ø«M πæjR ¬«æ©J âfÉc Ée π©ØdÉH Gògh

 ¿Éc ¬°Vôe »a ≈àM ¬fCGh  ,ÜhDhódG  πª©dGh ¢UÓNE’ÉH  ™àªàj

 ,¬FGQRh  á°ù∏L  ¢SCGôàjh  ,¬JÉÑLGƒH  »Øjh  ¬JÉ«dhDƒ°ùªH  Ωƒ≤j

.á¶ëd ôNBG ≈àM ¬«æWGƒeh ¬æWƒH ≥∏©àj Ée πc ™HÉàjh

 ,ô°UÉ©ªdG  ïjQÉàdG  ™fÉ°U  øjôëÑdG  äó≤a  √ƒª°S  π«MôH

 øe  ÉLPƒªfh  ,á«ë°†àdGh  AÉ£©dGh  ∫òÑdG  Rƒ`̀eQ  øe  Gõ`̀eQh

 »a  ó°ùéJ  …òdGh  ºdÉ©dG  É¡aôY  »àdG  á«fÉ°ùfE’G  êPÉªædG  πªLCG

 AGƒ°S  ,¬Jô«°ùe  ôe  ≈∏Y  ájô°ûÑdG  áeóîd  áª«¶©dG  ¬JGQOÉÑe

.É¡LQÉN hCG øjôëÑdG πNGO

 ¬ØbGƒe  ôcòà°ùf  π¶æ°S  Gò`̀a  Gó`̀FÉ`̀b  Éæàμ∏ªe  äó`̀≤`̀a  ,º`̀©`̀f

 πeC’G  ∑ôJh  πMQ  ¬æμdh  ,á«YGƒdG  ¬àaô©eh  á«æWƒdG  ¬àjDhQh

 ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  IOÉ«b  πX  »a  ,¥ô°ûªdG  ó¨dÉH  ¿ÉªjE’Gh

 ¬∏dG  Éª¡¶ØM  ,¿Éª∏°S  ô«eC’G  ƒª°S  √OÓ`̀H  ≈∏Y  ø«eC’G  ¬∏éfh

.ÉªgÉYQh

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

 »HÉéjE’G ¿õëdG

:º∏≤H
»JÉ«ÑdG ¿Gƒ∏Y IóLÉ°S

 ¿ƒ©HQC’Gh ™°SÉàdG »ªdÉ©dG ôªJDƒªdG ôÑªaƒf 25 Ωƒj ≥∏£æj
 ΩÉªJ  »a  ∂dPh  ôjƒ£àdGh  ÖjQóàdG  äÉª¶æªd  »dhódG  OÉëJÓd

.»°VGôàa’G AÉ°†ØdG ôÑY ¢ûà«æjôZ â«bƒàH G kô¡X 12 áYÉ°ùdG
 …ƒæ°ùdG  √ôªJDƒe  OÉëJ’G  òØæoj  ,É¡Yƒf  øe  á≤HÉ°S  »`̀ah
 á«ë°üdG ±hô¶dG ≈dEG G kô¶f ;É k«°VGôàaG ¬°ù«°SCÉJ òæe Iôe ∫hC’
 áμ∏ªe  ≈¶ëà°Sh  .19-ó«aƒc  ÉfhQƒc  áëFÉL  AGô`̀L  áægGôdG
 ∫ÓN øe ΩÉ¡dG »ªdÉ©dG çóëdG Gòg áaÉ°†à°SG ±ô°ûH øjôëÑdG
 ¢VQÉ©ªdG  IQGOEGh  º«¶æJ  »a  Ió`̀FGô`̀dG  –  ø«éjQhCG  áYƒªée
 º«¶æàd  OÉëJ’G  πÑ pb  øe  ÉgQÉ«àNG  ºJ  »àdGh  –  äGôªJDƒªdGh

.á«°VGôàa’G É¡JÉ°üæe ôÑY ¬àaÉ°†à°SGh ôªJDƒªdG Gòg IQGOEGh
 å«M  ,»aÉ≤ãdGh  …ôμØdG  ¬YƒæàH  ôªJDƒªdG  Gò`̀g  õ«ªàjh
 ¿ƒ∏ãªj  á«°TÉ≤f  á≤∏M  ôjóeh  ÉKóëàe  14  ôªJDƒªdG  »a  ∑QÉ°ûoj
 »ªdÉ©dG  ôμØªdG  ø«KóëàªdG  A’Dƒg  ºgCGh  .ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîe

 ,á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  –  è`̀ dQhG  ∞`̀jO  Qƒ°ù«ahôÑdG
 ∫Éée »a É k«ªdÉY G kô«KCÉJ ôãcC’Gh ∫hC’G ôμØªdG ¬Ø«æ°üJ ºJ …òdGh
 ¢ù«FQ  ô∏jÉJ  »fƒL  ôμØªdG  É k°†jCG  ¬cQÉ°ûj  ,ájô°ûÑdG  OQGƒªdG
 ,ÉμjôeCG  øe  SHRM  á«μjôeC’G  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  á«©ªL
 ≈∏Y  óFÉ©dG{  á«é¡æe  Qƒ£e  ¢ùÑ«∏«a  ∑ÉL  QƒàcódG  ôμØªdGh
 »a  ÜÉàc  100  ø`̀e  ô`̀ã`̀cC’  ∞`̀dDƒ`̀eh  zÖ`̀jQó`̀à`̀dG  ø`̀e  QÉªãà°S’G
 øe  áÑîf  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  .É¡à«ªæJh  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  ∫Éée
 ôjƒ£Jh á«ªæJ ∫Éée »a ø«°üàîªdGh øjôμØªdGh ø«KóëàªdG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ,¿Éé«HQPCÉc  ,IóY  ∫hO  øe  ájô°ûÑdG  OQGƒªdG
 ,Góæc ,á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdG ,øjôëÑdG áμ∏ªe ,ájOƒ©°ùdG
 Égô«Zh ,Éjô«é«f ,GóædôjCG ,á«fÉæÑ∏dG ájQƒ¡ªédG ,É«fÉªdCG ,óæ¡dG

.∫hódG øe
 πÑ≤à°ùe  π«μ°ûJ  IOÉ``YEG)  ¿GƒæY  âëJ  ôªJDƒªdG  ≥∏£æjh

 äGô«¨àdGh  äÉjóëàdG  π`̀X  »`̀a  É¡à«ªæJh  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG
 øjQƒëe  √OÉ`̀≤`̀©`̀fG  Ωƒ``j  ∫Ó``N  ∫hÉ`̀æ`̀à`̀j  å«M  ,(á`̀YQÉ`̀°`̀ù`̀à`̀ª`̀dG
 :Éªgh  ,ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  á«ªæJ  πÑ≤à°ùe  íeÓªd  ø««°SÉ°SCG
 áÄ«H  »a  áHƒ∏£ªdG  á«∏Ñ≤à°ùªdG  IOÉ«≤dGh  »°VGôàa’G  πª©dG
 ºdÉ©dG  »a  áëFÉédG  äÉÑJôJ  ºgCG  ó©oJ  »àdG  á«°VGôàa’G  πª©dG

.»æ¡ªdG
 ôjóe  »æ¨dGóÑY  AÉØ°U  IPÉà°SC’G  â≤∏Y  ,áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ƒ°†Yh  ø«éjQhCG  áYƒªéªH  ΩÓ`̀YE’Gh  áeÉ©dG  äÉbÓ©dG  IQGOEG
 ø«éjQhCG áYƒªée »a ôîØf) :á∏FÉb ôªJDƒª∏d áª¶æªdG áæé∏dG
 πÑb øe ÉfQÉ«àNG ºàj ¿CG øjôëÑdG áμ∏ªªH »°ù«FôdG Égô≤e øeh
 á∏ oK ¬«a »≤à∏j …òdGh ΩÉ¡dG »ªdÉ©dG ôªJDƒªdG Gòg º«¶æàd OÉëJ’G
 ºgCG ∫hÉæàjh É k«ªdÉY ø«KóëàªdGh AGôÑîdGh øjôμØªdG QÉÑc øe

.(á«ªdÉ©dG äÉ°SQÉªªdGh ™«°VGƒªdG

ΩOÉ≤dG AÉ©HQC’G ≥∏£æj ôjƒ£àdGh ÖjQóàdG äÉª¶æªd »dhódG OÉëJ’G ôªJDƒe

 ∫É¨°TC’G  IQGRƒ``̀ H  ájôëÑdG  Ihô`̀ã`̀dGh  á`̀YGQõ`̀dG  á`̀dÉ`̀ch  âdÉb
 áeóîd  É`̀ k≤`̀ah  ¬``̀fEG  ,»`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG  §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ¿hDƒ``°``Th
 ¿EÉa  (hÉØdG)  áYGQõdGh  ájòZC’G  áª¶æªd  ™HÉàdG  OGôédG  äÉeƒ∏©e
 ô«Z  Iô«¨°U  ÜGô°SCG  á©°†H  â∏ªM  ób  ájƒ≤dG  á«HƒæédG  ìÉjôdG
 â∏°Uhh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG πNGO ≈dEG OGôédG øe áé°VÉf
 ìÉjôdG √òg QGôªà°SG ™e .ΩÉjCG á°ùªN »dGƒM πÑb ¢VÉjôdG ∫Éª°T
 ô«Z  ô«¨°U  Üô°S  øY  ÆÓ``̀HE’G  ºJ  å«M  ,ôÑªaƒf  21  Ωƒ`̀j  ≈àM
 22  ¢ùeG  Ωƒj  øe  G kQÉÑàYG  ¬`̀fCGh  .¢ùeCG  Ωƒj  âjƒμdG  »a  è°VÉf
 Éªe  ,»Hô¨dG  ∫Éª°ûdG  øe  »JCÉJh  ìÉjôdG  ∫ƒëàà°S  2020 ôÑªaƒf
 G kóL  Ohóëe  OóY  π≤æd  á£°Sƒàe  ≈dEG  á°†Øîæe  á«fÉμeEÉH  íª°ùj
 »ÑfÉL  ∫ƒW  ≈∏Y  á«∏MÉ°ùdG  ∫ƒ¡°ùdG  ≈dEG  Iô«¨°üdG  ÜGô°SC’G  øe
 Qƒ¡X -πªàëªdG– øe å«M .ájOƒ©°ùdG »bô°Th »Hô©dG è«∏îdG
 ¿ƒμà°Sh .á≤£æªdG √òg »a §≤a Iô«¨°üdG ÜGô°SC’G øe π«∏b OóY
 AÉ©HQC’G Ωƒj »¡àæJ ¿CG ™bƒàjh §≤a ΩÉjCG áKÓK Ióªd ácôëdG √òg
 ™«ªéH  ádÉcƒdG  â`̀HÉ`̀gG  ¥É«°ùdG  Gò`̀g  »`̀ah  .2020  ôÑªaƒf  25
 ≥jôa ÆÓHEGh ´QGõªdG  »a OGôé∏d  Qƒ¡X …CG  á¶MÓªd ø«YQGõªdG
 Iô«Ñc OGóYCÉHh ô≤à°ùe OGôL OƒLh ádÉM »a OGôédG ádÉM á©HÉàe
 áaÉc PÉîJG ™e áeRÓdG áëaÉμªdG äÉ«∏ªY AGôLEGh äÉYhQõªdG ≈∏Y

.áeÓ°ùdG äÉWÉ«àMG

ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ á°SÉFôH

 á``̀©``̀HGô``̀dG á`̀ «`̀ é`̀ «`̀ ∏`̀ î`̀ dG á``«``fÉ``ª``dô``Ñ``dG á``̀ª``̀≤``̀dG
Ωƒ```̀ «```̀ dG zó`````̀©`````̀ oH ø``````̀ Y{ ó```̀≤```̀©```̀ oJ Iô```̀ °```̀û```̀Y

 ¢ù∏éªH  á«JGQÉeE’G  á«æjôëÑdG  Iƒ`̀NC’G  áæéd  äó≤Y
 áæéd  ¢ù«FQ  OGƒ`̀°`̀ù`̀dG  π°VÉa  ÖFÉædG  á°SÉFôH  ,ÜGƒ`̀æ`̀ dG
 kÉYÉªàLG ,ÜGƒædG ¢ù∏éªH á«fƒfÉ≤dGh á«©jô°ûàdG ¿hDƒ°ûdG
 ¿CÉH  OGƒ°ùdG  ÖFÉædG  ìô°Uh  .¢ùeG  ó©oH  øY  kÉ«°VGôàaG
 áμ∏ªªH  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ΩÉªàgG  πX  »a  »JCÉj  ´ÉªàL’G
 ∫hó`̀dG  ™e  á«fÉªdôÑdG  ábGó°üdG  ¿Ééd  π«©ØàH  øjôëÑdG
 ácôà°ûªdG ÜQÉéàdGh äGôÑîdG ∫OÉÑJh á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG
 ,ÉfhQƒc  ó©H  Ée  á∏Môe  »a  á°UÉN  äÉjóëàdG  á¡LGƒªd
 QƒëªdG : »g QhÉëe áKÓK ¢ûbÉf ´ÉªàL’G ¿CG ≈dEG kGô«°ûe
 ,19  ó«aƒc  áëFÉL  áëaÉμe  »a  äÉfÉªdôÑdG  QhO  ,∫hC’G
 ä’Éée á°ûbÉæe ,»fÉãdG QƒëªdGh ,á«æWƒdG Oƒ¡é∏d ÉªYO
 äÉ«YGóàd …ó°üà∏d ø«ÑfÉédG ø«H äGôÑîdG ∫OÉÑJh ¿hÉ©àdG
 πÑ≤à°ùe  ,ådÉãdG  QƒëªdGh  ,Égó©H  Éeh  áëFÉédG  QÉ°ûàfG
 »æWƒdG ¢ù∏éªdGh »æjôëÑdG ÜGƒædG ¢ù∏ée ø«H ¿hÉ©àdG

.»JGQÉeE’G …OÉëJ’G

 äÉbÓ©dG  ≥ª©H  ´ÉªàL’G  »a  ¿ƒcQÉ°ûªdG  OÉ`̀°`̀TCGh
 Éª«°S  ’h  ä’ÉéªdG  ™«ªL  »`̀a  ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H
 »àdG  á«KÓãdG  áª≤dG  äÉLôîe  ø«æªãe  ,É¡æe  á«fÉªdôÑdG
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ø«H  ,kGôNDƒe  äó≤ oY
 ï«°ûdG  ƒª°Sh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  »ÑXƒHCG  ó¡Y  »dh  ¿É«¡f  ∫BG  ó`̀jGR  øH  óªëe
 á«Hô©dG  äGQÉ```̀ eE’G  á``̀dhO  »`̀a  áë∏°ùªdG  äGƒ≤∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 »fÉãdG ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°Uh ,á≤«≤°ûdG IóëàªdG
 ,á≤«≤°ûdG  á«ª°TÉ¡dG  á«fOQC’G  áμ∏ªªdG  πgÉY  ø«°ùëdG  øHG
 óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëH
 ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG   .AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG
 º°†J ÜGƒædG ¢ù∏éªH á«JGQÉeE’G á«æjôëÑdG IƒNC’G áæéd
 ,»°SÉÑ©dG óªëe ,(É°ù«FQ) OGƒ°ùdG π°VÉa :ÜGƒædG øe Óc
 »∏Y ,…QÉ°üf’G  óªMG  ,ô«eC’G  óÑY ÖæjR ,…ô°ShódG  QóH

 . ôÑªb QÉªY ,»bÉë°SG

 ÆÓHE’G ≈∏Y ø«YQGõªdG åëJ áYGQõdG
´QGõªdG »``a OGô``é∏d Qƒ``¡X …CG ø``Y

 πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  á`̀jRƒ`̀a  äó``̀cCG
 áμ∏ªe  ¢UôM  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ
 ï«°SôJh  á«ªæJ  ≈∏Y  º`̀FGó`̀dG  øjôëÑdG
 ÉjQƒc  ájQƒ¡ªL  ™e  ábGó°üdG  äÉbÓY
 ∞∏àîe »``a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  ¥É```̀ aBG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh
 øjó∏ÑdG  ô«N ¬«a Éªd  É≤«≤ëJ ,ä’ÉéªdG

.ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdG áë∏°üeh
 á°ù«FQ  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫Ó`̀N  ∂`̀ dP  AÉ`L
 ó«°ùdG  ¢ùeG É¡Ñàμe »a ÜGƒ`ædG  ¢ù∏ée
 áÑ°SÉæªH ,(Hae Kwan Chung)
 É`̀jQƒ`̀c á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀d Gô`̀«`̀Ø`̀°`̀S √OÉ``ª``à``YG
 äQÉ°TCGh  .øjôëÑdG  áμ∏ªe  iód  ø«©ªdG
 ≈∏Y  á°üjôM  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈`̀ dEG

 ójõªdG íàah ,á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ó«WƒJ
 πÑ°Sh ,≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ä’Éée øe
 äÉ«bÉØJ’G  ó≤Yh  ,äGQÉªãà°S’G  IOÉ`̀jR
 øeh  ,á≤jó°üdG  ∫hó``̀ dG  ™`̀e  ádOÉÑàªdG
 áÑ«£dG  ábÓ©∏d  ágƒæe  ,É`̀jQƒ`̀c  É¡æ«H
 á«æWƒdG á«©ªédGh ÜGƒædG ¢ù∏ée ø«H
 π«©Øàd  ôªà°ùªdG  ΩÉªàg’Gh  ,ÉjQƒc  »a
 ∫OÉ`̀Ñ`̀Jh ,á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG á`̀bGó`̀°`̀ü`̀dG ¿É`̀é`̀d
 áeÉ©dG  áfÉeC’G  iƒà°ùe  ≈∏Y  äGôÑîdG
 AÉ`̀≤`̀JQ’Gh  ,á«©ªédGh  ¢ù∏éªdG  ø«H
 ∫É`̀é`̀ª`̀ dG »```̀a á``«``FÉ``æ``ã``dG äÉ``̀bÓ``̀©``̀dÉ``̀H
 É≤«≤ëJ  ,»``̀fÉ``̀ª``̀dô``̀Ñ``̀dGh  »`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG
 ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG  É`̀¡`̀d  ƒÑ°üj  »`̀à`̀dG  äÉ©∏£à∏d

 ô«Ø°ùdG  OÉ`̀°`̀TCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e  .¿É≤jó°üdG
 ÉªH  (Hae Kwan Chung)
 Qƒ`̀£`̀J ø``̀e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e √ó`̀¡`̀°`̀û`̀J

 »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG  ¬«©°S  Gó``̀cDƒ``̀e  ,AÉ``̀ª``̀fh
 øjó∏ÑdG  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  ôjƒ£àd

.ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ø«≤jó°üdG

 ..…QƒμdG ô«Ø°ùdG É¡dÉÑ≤à°SG ∫ÓN

 »`̀ HÉ`̀ «`̀ æ`̀ dG Qhó`````̀ dG π`̀ «`̀ ©`̀ Ø`̀ J :ÜGƒ```̀ æ```̀ dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e á`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ FQ
É``̀ jQƒ``̀ ch ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ø``̀«``̀H ¿hÉ``̀ ©``̀ à``̀ dG ¥É``````̀aBG õ`̀ jõ`̀ ©`̀ à`̀ d

 äÉeóîdG ¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæéd äó≤Y
 »fÉãdG É¡YÉªàLG áë°üdG IQGRh øe áeó≤ªdG á«Ñ£dG
 π°üØdG øe ,ådÉãdG …OÉ©dG …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G QhO »a
 ΩÉ°ûg  .O  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  á°SÉFôH  ,¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG
 Qƒ°†ëHh  ó`̀MC’G  ¢ùeG  ,áæé∏dG  ¢ù«FQ  …ô«°û©dG

 .áæé∏dG AÉ°†YCG ÜGƒædG
 äÉeóîdG ¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæéd äCGóHh
 óæÑH  É¡YÉªàLG  áë°üdG  IQGRh  øe  áeó≤ªdG  á«Ñ£dG
 å«M ,á≤HÉ°ùdG äÉYÉªàL’G ô°VÉëe ≈∏Y ≥jó°üàdG
 ó≤©æªdG  ∫hC’G  ´ÉªàL’G  ô°†ëe  ≈∏Y  ≥jó°üàdG  ºJ
 ºK  ,Ω2020  ôÑªaƒf  18  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  AÉ`̀ ©`̀ HQC’G  Ωƒ`̀j
 ¢ù∏ée á°ù«FQ øe π«MCG  Ée óæH áæé∏dG â°Vô©à°SG
 áæ°ùd (9) ºbQ …ò«ØæàdG QGô≤dG »a πãªàªdGh ÜGƒædG
 π°üØ∏d ådÉãdG …OÉ©dG …ƒæ°ùdG OÉ≤©f’G QhO 2020
 ≥«≤ëJ  áæéd  π«μ°ûJ  ¿CÉ°ûH  ¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG

 IQGRh øe áeó≤ªdG á«Ñ£dG äÉeóîdG ¿CÉ°ûH á«fÉªdôH
.áæé∏dG πªY QhÉëe QGô≤dG øª°†àj å«M ,áë°üdG

 óæH  »`̀a  ¬`̀fCÉ`̀H  áæé∏dG  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ìô`̀°`̀Uh
 â©ªà°SG Éªc ,É¡∏ªY QhÉëe â°Vô©à°SG äÉ°ûbÉæªdG
 ÜGƒædG äÉ¶MÓeh äGQÉ°ùØà°SGh á∏Ä°SCG ≈dEG áæé∏dG
 ∂dòch ,áæé∏dG πªY »a QhÉëªdG √òg øe Qƒëe πμd
 QhÉëªdG  √ò`̀g  ø`̀e  Qƒ`̀ë`̀e  π`̀c  ≈∏Y  á¡L  π`̀c  OhOQ
 ¿CG  ≈`̀ dEG  G kô«°ûe  ,É¡dƒM  ¢TÉ≤ædGh  É¡©e  π°UGƒà∏d
 øe  êPÉªf  ´ÉªàL’G  äGP  »a  â°Vô©à°SG  áæé∏dG
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,á≤HÉ°S  á«fÉªdôH  ≥«≤ëJ  ¿Ééd  ôjQÉ≤J
 »a  áë°üdG  IQGRh  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  IOQGƒ````̀dG  äÉ`̀¶`̀MÓ`̀ª`̀dG
 …ƒæ°ùdG  á``̀ jQGOE’Gh  á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿Gƒ`̀jO  ôjô≤J
 ¢†©H  ¢VGô©à°SG  ∂`̀dò`̀ch  ,2020  -2019  ΩÉ©∏d
 »fƒfÉ≤dG  QÉ°ûà°ùªdG  øe  áMôà≤ªdG  äGQÉ°ùØà°S’G

.áæé∏d

 á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀ dô`̀Ñ`̀ dG ≥`̀ «`̀ ≤`̀ ë`̀ à`̀ dG{ :…ô`̀ «`̀ °`̀ û`̀ ©`̀ dG Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG
É¡∏ªY  QhÉ``̀ë``̀e  ¢`̀û`̀bÉ`̀æ`̀J  zá`̀ «`̀ Ñ`̀ £`̀ dG  äÉ``eó``î``dG  »``̀a

 øe IOÉØà``°S’G :á«JGQÉeE’G á``«æjôëÑdG Iƒ``NC’G áæéd
 zÉ``fhQƒc{ äÉ``jóëJ á``¡LGƒªd ácôà``°ûªdG äGô``ÑîdG

 »©«ØædG º«gGôHEG ÖFÉædG ìô°U
 á«fÉªdôÑdG  ≥«≤ëàdG  áæéd  ¢ù«FQ
 »`̀à`̀dG ó`̀YÉ`̀≤`̀ à`̀ dG ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀U ¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ H
 ø«eCÉà∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áÄ«¡dG  ø`̀e  QGó``̀J
 â`̀©`̀aQ  á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG  ¿CG  »``YÉ``ª``à``L’G
 ≈`̀ dEG  G kQÉ°ùØà°SG  35  ø`̀Y  ó`̀jõ`̀j  É`̀e
 ó≤©æªdG  É¡YÉªàLG  Ö≤Y  áeƒμëdG
 ìÉ°†«à°S’  ,ó```̀MC’G  ¢`̀ù`̀eG  ìÉÑ°U
 πª©H  á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG  Qƒ`````̀eC’G  ¢`̀†`̀©`̀H

.áæé∏dG
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG »`̀©`̀«`̀Ø`̀ æ`̀ dG É`````̀YOh
 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG á`̀ æ`̀é`̀ d ™```̀e ¿hÉ``̀©``̀à``̀∏``̀d
 É¡JGQÉ°ùØà°SG  ≈∏Y  OôdGh  ,á«HÉ«ædG
 øμªàJ ≈àM ,øμªe mâbh ´ô°SCG »a

 ≥«≤ëJh  É¡∏ªY  AGOCG  ø`̀e  áæé∏dG
 á`̀eƒ`̀ª`̀jO »``̀a á`̀∏`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dG É``̀¡``̀aGó``̀gCG
 ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 É`̀jGõ`̀e  IOÉ````jRh  äÉÑ°ùàμªdG  ≈`̀∏`̀Y

.øjóYÉ≤àªdG
 QÉ``̀°``̀TCG  ¥É``«``°``ù``dG  päGP  »```̀ ah
 áæé∏dG  ¿CG  ≈``̀ dEG  »©«ØædG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 QhÉ`̀ë`̀e  4  ≈`̀∏`̀Y  É¡∏ªY  »`̀a  õ`̀μ`̀Jô`̀J
 äGRƒé©dG  ÜÉÑ°SCG  :»`̀g  á«°ù«FQ
 ÉgôjóJ »àdG ≥jOÉæ°ü∏d ájGQƒàc’G
 ,»YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 áÄ«¡dG  É¡H  âeÉb  »àdG  äGAGô``̀LE’G
 á¡LGƒªd »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG
 á«dÉ©a  ,á``̀jQGƒ``̀à``̀c’G  äGRƒ`̀é`̀©`̀ dG

 ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ∫Gƒ````̀eCG äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀SG
 áÄ«¡dG  É`̀gô`̀jó`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG
 AGOCGh  ,»YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG
 »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG

.ájóYÉ≤àdG ≥jOÉæ°üdG IQGOEG »a
 áæéd AÉ°ûfEG  Iôμa  ¿CG  ±É°VCGh
 ≥jOÉæ°U  ∫ƒ`̀M  á«fÉªdôH  ≥«≤ëJ
 ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀g  AGOCGh  ó`̀YÉ`̀≤`̀ à`̀ dG
 Ée  ∫Éªμà°S’  äAÉ``̀L  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 á«fÉªdôÑdG  ≥«≤ëàdG ¿Ééd ¬H âeÉb
 2002  ¿É``̀ª``̀ dô``̀ H  »```̀a  á``̀≤``̀HÉ``̀°``̀ù``̀dG
 ò«ØæJ øe ócCÉàdG  á©HÉàeh ,2014h
 ø«à«HÉ«ædG  ø«àæé∏dG  äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀J
.¬eóY øe á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN

 ó``YÉ≤àdG  ≥jOÉæ``°U ¿CÉ``°ûH á``«HÉ«ædG  ≥``«≤ëàdG á``æéd
á``eƒμë`dG  ≈``dEG  GQÉ``°ù`Ø`à`°SG  35  ø``e  ô``ã`cCG  ™``aôJ

 âÑàc  É`̀ª`̀¡`̀eh  â`̀∏`̀b  É`̀ª`̀¡`̀e
 …ò`̀dG  Ö∏≤dG  »`̀a  ÉªY  ôqÑ©j  ø`̀d
 óæY  º```̀dC’Gh  ¿õ`̀ë`̀dG  √ô°üàYG
 .º`̀«`̀dC’G  ™éØªdG  ôÑîdG  ´Éª°S
 á«æWh  á`̀eÉ`̀b  øjôëÑdG  äó`̀≤`̀a
 kÉMÉÑ°U ¿Éμa ,¬∏«MQ óæY IRQÉH
 ø«H  kÉ`̀°`̀û`̀Mƒ`̀e  kÓ``«``dh  kÉÑ«°üY
 ó«cCÉJ  ºZQ  ø«Hòμeh  ø«bó°üe
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG â`̀ë`̀°`̀û`̀JG ..ô``Ñ``î``dG
 ó«≤ØdG  ≈`̀∏`̀Y  ¿õ``̀ë``̀dG  OGƒ`̀°`̀ù`̀H

.øWƒdG ó«≤a »dÉ¨dG
 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ∂«μÑf ød
 ¿É°ùfE’G áØ«∏N »μÑf πH ,kGô«eCG
 kÉÑjôb  âæc  .óæ°ùdGh  ó`̀dGƒ`̀dGh
 GPEGh ,õ««ªJ ¿hO øe ∂Ñ©°T øe

 áëaÉ°üª∏d ∂æe GƒHôàbGh ø«æWGƒªdG øe Ö©°ûdG OGôaCG â«≤àdG Ée
 ø`̀jCGh  ?∑ó``̀dGh  ƒg  ø`̀eh  ?â`̀fCG  øe  :IOƒ``̀eh  ΩÉªàgG  πμH  º¡dCÉ°ùJ
 πgC’G  øY  Ö«£dG  ¬eÓμH  »¡àæj  ºK  Iô«ãc  á∏Ä°SCGh  ..?¿B’G  ºàfCG
 »©e çóM Ée  Gògh ,áØ∏àîªdG  äÉÑ°SÉæªdG  »a  ¬∏c Qƒ°†ëdG  ΩÉeCG

.™«ªédG IOÉ¡°ûH ™«ªédG ™e çóëj Éeh kÉ«°üî°T
 º¡JÉLÉ«àMGh  ø«æWGƒªdÉH  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  ≈∏Y  kÉ`̀ª`̀FGO  ¢Uôëj

.º¡∏cÉ°ûeh
 º«μëdG ,ádóà©ªdG á°SÉ«°ùdGh ádhódG πLQ ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ¿EG
 øe  ô«ãc  ≈∏Y  ¬H  iòàëj  kÉ«ªdÉY  kÉLPƒªfCG  √OÓ`̀H  øe  π©L  …ò`̀dG

.Ió©°UC’G
 ¬∏©Lh  ¿É°ùfE’ÉH  ø`̀eBG  …ò`̀dG  ádhódG  πLQ  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N
 º∏©dÉH  ºàgGh  ,á«ªæàdGh  AÉæÑdGh  QÉªãà°S’G  §£N  IQGó°U  »a
 áeƒμëdG πªY äÉjƒdhCG  »a É¡∏©Lh ájô°ûÑdG á«ªæàdÉHh º«∏©àdGh
 ,º«μëdG  óFÉ≤dG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ..ø`̀eõ`̀dG  øe  Oƒ≤Y  ió`̀e  ≈∏Y
 √OÓÑH  ¢Vƒ¡ædG  »a  º¡°SCG  …òdG  ∂æëªdG  »°SÉ«°ùdG  »°SÉeƒ∏HódG
 √OGQCG  …ò`̀dG  åjóëdG  …ô°ü©dG  øWƒdG  ≈`̀ dEG  øjôëÑdÉH  k’ƒ`̀°`̀Uh
 ..øjôëÑdG ºμM ≈∏Y GƒÑbÉ©J øjòdG ,ΩGôμdG áØ«∏N ∫BG  øe ¬aÓ°SCG
 ¬LGƒJ »àdG πcÉ°ûªdG πM »a ´Gô°SE’Gh IQOÉÑªdG øY §b ¿Gƒàj ºd
 ,á«NÉæªdG  ±hô¶dG  πc  »a  øjôëÑdG  ¿óeh  iôb  »a  ø«æWGƒªdG
 áªjôμdG  IÉ«ëdGh  áMGôdG  ô«aƒJ  ≈∏Y  ¬æe  É°UôM  Gó`̀HCG  ôNCÉàj  ’

.»æjôëÑdG øWGƒª∏d
 É¡àeób  »àdG  á°ü∏îªdG  Oƒ¡édG  ¿C’  ,â∏MQ  ∫ƒ`̀bCG  ød  ..Gò`̀ d
 øe  »ë qªJ  ø`̀d  ,ø«æWGƒªdGh  ø`̀Wƒ`̀dG  áeóN  »`̀a  ∑ôªY  â«æaCGh
 ºZQ ≈≤Ñà°Sh ,∑ó©H øªd kÉ°SGôÑf Iô£©dG ∂Jô«°S π¶à°Sh ,IôcGòdG
 Éj ∑ó≤a ¿EG .øWƒdG »a ∫É«LC’G πc IôcGPh »Yh »a É q«M π«MôdG
 ΩƒLƒdG  OÉ°S  ..áª«dCG  Iô«°ùc  Üƒ∏≤dGh  ,áª«°ùL  IQÉ°ùN  »∏Y  ÉHG
 ¬∏dG Öq«W ..áæjõM ∑ó©H øe øjôëÑdG âëÑ°UCGh ,¿Éμe πc áHBÉμdGh

.áæ«μ°ùdGh ôÑ°üdG ¬∏dG Éæª¡∏«dh ,ø«©dG ôjôb ºf ,∑GôK
 Iô°†M  …õ©f  ¿CG  ’EG  kÉ©«ªL  »à∏FÉY  OGô``̀aCGh  É`̀fCG  »æ©°ùj  ’
 áμ∏ªe  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,ø`̀«`̀eBG  ..√ô`̀ª`̀Y  »a  qó`̀eh  ¬∏dG  ¬¶ØM  øjôëÑdG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG

.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ,AGQRƒdG ¢ù«FQ ≈∏YC’G
 πH  ..∞bƒàJ  ød  äGRÉ`̀é`̀f’Gh  Oƒ¡édG  øμd  º«¶Y  ó≤ØdG  ¿EG
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جاللته هناأ خادم احلرمني ال�شريفني على النجاح الكبري لقّمة الع�شرين.. امللك: 

متنياتنا اخلال�شة لويل العهد رئي�س الوزراء بالتوفيق يف م�شوؤولياته الوطنية

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  عقد 

خليفة عاهل البالد املفدى، يوم اأم�س، اجتماًعا مع �ساحب 

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

رئي�س الوزراء، يف ق�سر ال�سخري.

املفدى  امللك  جاللة  ا�ستعر�س  الجتماع،  م�ستهل  ويف 

مع �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س الوزراء النتائج 

دول  قادة  قمة  اإليها  لت  تو�سّ التي  واملثمرة  الإيجابية 

الع�سرين الفرتا�سية، والتي تعقد برئا�سة خادم  جمموعة 

�سعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

وما  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة  ملك  اهلل،  حفظه 

حتققه من النتائج املثمرة واملبادرات القيمة، وما تتميز به 

الأمثل مبا يعود باخلري على  ال�سكل  تنظيم متقن على  من 

العامل.

كما هناأ جاللة امللك املفدى اأخاه خادم احلرمني ال�سريفني 

يف  مرة  لأول  تعقد  التي  القمة  لهذه  الكبري  النجاح  على 

املنطقة، ما يوؤكد الدور الريادي للمملكة العربية ال�سعودية 

وقيادته  ال�سريفني  احلرمني  خادم  حكمة  بف�سل  ال�سقيقة 

والإ�سالمية  العربية  الق�سايا  دعم  يف  واملميزة  ال�سديدة 

والعاملية.

واأ�ساد جاللته، خالل اللقاء، بالإجنازات املتوا�سلة التي 

حتققها مملكة البحرين يف خمتلف جمالت العمل الوطني 

ريادتها  ر�ّسخت  والتي  املخل�سني،  اأبنائها  �سواعد  بف�سل 

ومكانتها العاملية واأعلت رايتها يف خمتلف املحافل الدولية، 

اإىل العمل على تعزيز مكانة البحرين التناف�سية  بالإ�سافة 

وحتقيق الأهداف التنموية، مبا يلبي تطلعات روؤية البحرين 

القت�سادية 2030.

امللكي  ال�سمو  �ساحب  مع  جاللته،  ا�ستعر�س  كما 

يف  املتخذة  واجلهود  املبادرات  الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل 

انت�سار  من  واحلد  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  مكافحة 

هذه اجلائحة، واخلطوات التي اتخذت لتوفري اللقاح الآمن 

لفريو�س كورونا، وحر�س جاللته اأن يكون متاًحا جلميع 

املواطنني واملقيمني.

واأعرب جاللة امللك املفدى، اأيده اهلل، عن متنياته اخلال�سة 

ل�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س الوزراء بالتوفيق 

اأبناء  تطلعات  لتحقيق  الوطنية،  م�سوؤولياته  يف  وال�سداد 

والزدهار، ومتابعته  التقدم  من  املزيد  العزيز نحو  وطننا 

للت�سدي  الوطنية  للجهود  الناجحة  واإدارته  احلثيثة 

لفريو�س كورونا، مثنًيا جاللته على ما حتقق من جناحات 

ومقدًرا العطاء املتوا�سل للكوادر ال�سحية واجلهات امل�ساندة 

الع�سكرية والأمنية واجلهات احلكومية كافة.

القائد العام ي�شتعر�س 

عالقات التعاون مع وزير الداخلية

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

البحرين، يف مكتبه ب القيادة العامة اأم�س الأحد 22 نوفمرب 2020، الفريق اأول ركن 

ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية.

مت  اإذ  الداخلية،  بوزير  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  رّحب  اللقاء  وخالل 

ووزارة  البحرين  دفاع  قوة  بني  امل�سرتك  والتن�سيق  التعاون  عالقات  ا�ستعرا�س 

الداخلية يف كل ما من �ساأنه احلفاظ على اأمن وا�ستقرار اململكة، يف ظل قيادة ح�سرة 

الأعلى،  القائد  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

حفظه اهلل ورعاه.

البحرين ت�شارك يف اجتماع 

جمل�س الدفاع امل�شرتك لدول التعاون

تراأ�س الفريق الركن عبداهلل بن ح�سن 

النعيمي وزير �سوؤون الدفاع، اأم�س الأحد 

البحرين  22 نوفمرب 2020، وفد مملكة 

ع�سر  ال�سابع  املرئي  الجتماع  اأعمال  يف 

الدفاع  لوزراء  امل�سرتك  الدفاع  ملجل�س 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول 

الت�سال  تقنية  عرب  ُعقد  والذي  العربية، 

املرئي.

عدد  مناق�سة  متت  الجتماع  وخالل 

من املو�سوعات املدرجة على جدول اأعمال 

اإىل  تهدف  والتي  الدفاع،  وزراء  اجتماع 

جميع  ومتابعة  امل�سرتك  التعاون  تفعيل 

الأمور التي من �ساأنها توثيق عرى التعاون 

والتن�سيق  الرتابط  وتقوية  الع�سكري 

الأخوي امل�سرتك، ودعم جمالت التن�سيق 

امل�سلحة  القوات  بني  الدفاعي  والتعاون 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول 

العربية.

غامن  الركن  اللواء  الجتماع  ح�سر 

هيئة  رئي�س  م�ساعد  الف�سالة  اإبراهيم 

الأركان للعمليات، واللواء حقوقي يو�سف 

الع�سكري  الق�ساء  رئي�س  فليفل  را�سد 

وعدد  الع�سكرية،  التمييز  حمكمة  رئي�س 

من كبار �سباط قوة دفاع البحرين.

 ت������وف������ري ل������ق������اح »ك����������ورون����������ا« الآم��������������ن جل����م����ي����ع امل������واط������ن������ني وامل����ق����ي����م����ني 

ف����ي ات�ش�����ال هاتف�����ي 

امللك ي�شتعر�س مع الرئي�س الفل�شطيني �شبل دعم العالقات الثنائية
جرى ات�سال هاتفي، اأم�س، بني ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى، واأخيه الرئي�س حممود عبا�س رئي�س دولة 

ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  ال�سقيقة  فل�سطني 

التحرير الفل�سطينية.

الت�سال،  خالل  الفل�سطيني،  الرئي�س  وعرّب 

عن خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته جلاللة امللك 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  الوطن  فقيد  بوفاة  املفدى 

الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رحمه اهلل، �سائالً 

املوىل تعاىل اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وغفرانه 

وي�سكنه ف�سيح جناته.

م�ساعر  عن  املفدى  امللك  جاللة  اأعرب  كما   

التعزية واملوا�ساة لفخامته، بوفاة الدكتور �سائب 

عريقات اأمني �سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

الفل�سطينية رحمه اهلل.

 وجرى ا�ستعرا�س العالقات الثنائية الوطيدة، 

و�سبل دعمها وتعزيزها.

 وقد اأعرب �ساحب اجلاللة عن �سكره وتقديره 

الطيبة  الأخوية  الفل�سطيني على م�ساعره  للرئي�س 

النبيلة، متمنًيا له موفور ال�سحة وال�سعادة.
حممود عبا�س

ال�شي��رة الذاتي��ة حلم��د املالك��ي
 2020 ملكي  مبر�سوم  ُعنّي   -

الوزراء  رئي�س  لديوان  رئي�ًسا 

واأميًنا عاًما ملجل�س الوزراء.

الوطني  الفريق  يف  ع�سو   -

كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الطبي 

املالية  وزارة  عن  ممثالً  امل�ستجد 

والقت�ساد الوطني 2020.

 2019 ملكي  مبر�سوم  ُعنّي   -

بوزارة  الوطني  لالقت�ساد  وكيالً 

 - الوطني.  والقت�ساد  املالية 

 2017 عام  ملكي  مبر�سوم  ُعنّي 

والتخطيط  للم�ساريع  عاًما  من�سًقا 

ال�سرتاتيجي.

الأول  النائب  ملكتب  ان�سم   -

عام  الوزراء  جمل�س  لرئي�س 

اإدارة  تاأ�سي�س  على  وعمل   ،2013

اإدارة  يف  العمل  ثم  ومن  البحوث، 

امل�ساريع. كما عمل خاللها على:

تنفيذ  ملتابعة  التن�سيق   -

الربامج احلكومية ذات الأولوية.

الربامج  تنفيذ  متابعة   -

التي  ال�سرتاتيجية  وامل�ساريع 

الأول.  النائب  مكتب  عليها  ُي�سرف 

والإداري  الفني  الدعم  تقدمي   -

�ساحب  برئا�سة  التن�سيقية  للجنة 

واللجنة  العهد،  ويل  امللكي  ال�سمو 

والأمن  الطبيعية  للرثوات  العليا 

القت�سادي. - متابعة تنفيذ برنامج 

جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب 

م�سابقة  تنفيذ  متابعة   - الوزراء. 

على  والإ�سراف  واملتابعة  »فكرة« 

تنفيذ برنامج النائب الأول للكوادر 

الوطنية.

يف  للم�ساريع  مديًرا  عمل   -

 -  .2012 عام  العهد  ويل  ديوان 

جمل�س  يف  للم�ساريع  مديًرا  عمل 

وعمل خاللها  القت�سادية،  التنمية 

على: - العمل على م�سروع تطوير 

التعليم والتدريب. - الإ�سراف على 

عدد من م�ساريع التطوير احلكومية 

بوليتكنك  جامعة  اإن�ساء  )مثل 

الوطنية  الهيئة  واإن�ساء  البحرين 

ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

وتطوير امل�ساريع يف قطاع الإ�سكان 

وال�سحة و�سوق العمل(.

الإعداد  فريق  �سمن  �سارك   -

للروؤية القت�سادية 2030 وو�سع 

 - الوطنية.  القت�سادية  اخلطة 

عمل بوزارة الرتبية والتعليم.

جاللة  تقدير  على  حا�سل   -

الكفاءة  و�سام  مبنحه  املفدى  امللك 

يف عام 2016.

بكالوريو�س  على  حا�سل   -

من  وكهربائية  اإلكرتونية  هند�سة 

جامعة نيبري يف ا�سكوتلندا.

اإدارة  - حا�سل على ماج�ستري 

امربيا  نورث  جامعة  من  وهند�سة 

يف اإجنلرتا.

ماج�ستري  على  حا�سل   -

اإدارة حكومية من جامعة هارفارد 

بالوليات املتحدة الأمريكية.

تعيني يا�شر النا�شر

م�شت�شاًرا يف ديوان رئي�س الوزراء

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  عن  �سدر 

خليفة ملك البالد، مر�سوم رقم 69 ل�سنة 2020، بتعيني م�ست�سار 

يف ديوان رئي�س الوزراء، جاء فيه:

 املادة الأوىل:

ديوان  يف  م�ست�ساًرا  النا�سر  عي�سى  بن  يا�سر  الدكتور  ُيعنّي 

رئي�س الوزراء.

 املادة الثانية:

على رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا املر�سوم، وُيعمل به من 

تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

تعيني حمد املالكي

 رئي�ًشا لديوان رئي�س الوزراء

�ساحب  ح�سرة  عن  �سدر 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

رقم  مر�سوم  البالد،  ملك  خليفة 

رئي�س  بتعيني   ،2020 ل�سنة   68

عام  واأمني  الوزراء  رئي�س  لديوان 

ملجل�س الوزراء، جاء فيه:

املادة الأوىل:

املالكي  في�سل  بن  حمد  ُيعنّي 

الوزراء  رئي�س  لديوان  رئي�ًسا 

واأميًنا عاًما ملجل�س الوزراء.

املادة الثانية:

الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

بــه  وُيعمــل  املر�سوم،  هذا  تنفيذ 

يف  وُين�سـر  �سدوره،  تاريــخ  من 

اجلريدة الر�سمية.

حمد املالكي
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ل يف تاريخ البحرين.. نا�صر بن حمد: م�ؤكًدا اأن اال�صتماع لل�صباب وحماورتهم منهج متاأ�صّ

درا�صة ت��صيات »قمة ال�صباب« وخطة لتنفيذها.. واإطالق تطبيق »امل�صت�صار«
اأكد �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك 

التو�صيات  درا�صة  اأن  ال�صباب  و�صوؤون  الإن�صانية  لالأعمال 

الريا�صية،  القمة  من  ال�صباب  بها  خرج  التي  ال�صبابية 

التو�صيات،  تلك  لتنفيذ  املعامل  وا�صحة  عمل  خطة  وو�صع 

العن�صر  ال�صباب  اإىل جعل  البحرين  توجيهات مملكة  يوؤكد 

الأ�صا�صي يف التفكري بكيفية الرتقاء مبختلف القطاعات يف 

تخطي  كيفية  �صوتهم يف  ل�صماع  الفر�صة  ومنحهم  اململكة، 

اأن  اإىل  �صموه  م�صرًيا  القطاعات،  تلك  تواجه  التي  التحديات 

ل من تاريخ  ال�صتماع لل�صباب وحماورتهم هو منهج متاأ�صّ

الأهمية يف  البحرين، ويوؤ�ص�س لجتاهات كبرية وغاية يف 

جعل ال�صباب هم من ير�صمون مالمح امل�صتقبل امل�صرق ململكة 

البحرين.

حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

بح�صور  ُبعد،  عن  املرئي  الت�صال  تقنية  عرب  خليفة،  اآل 

لرئي�س  الأول  النائب  اآل خليفة  بن حمد  خالد  ال�صيخ  �صمو 

الأوملبية  اللجنة  رئي�س  والريا�صة  لل�صباب  الأعلى  املجل�س 

ال�صباب  قمة  فعاليات  يف  امل�صاركني  بالوزراء  البحرينية، 

2020، وهم الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الرتبية 

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �صلمان  ال�صيخ  والتعليم، 

والقت�صاد الوطني، جميل بن حممد علي حميدان وزير العمل 

والتنمية الجتماعية، كمال بن اأحمد حممد وزير املوا�صالت 

زايد  الإ�صكان،  وزير  احلمر  يعقوب  بن  با�صم  والت�صالت، 

بن را�صد الزياين وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة، اأمين 

بن  وائل  والريا�صة،  ال�صباب  �صوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق 

�صلمان  ال�صيخ  واملاء،  الكهرباء  �صوؤون  وزير  املبارك  نا�صر 

اآل خليفة الأمني العام للمجل�س الأعلى لل�صباب  اإبراهيم  بن 

والريا�صة.

وقال �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة: »لقد وجهنا 

 2020 ال�صباب  قمة  يف  للم�صاركة  ال�صباب  اإىل  الدعوة 

التحديات  كافة  لتخطي  وابداعاتهم  اأفكارهم  اإىل  لال�صتماع 

التي تعرت�س القطاعات امل�صاركة يف القمة، وقد لبى ال�صباب 

القرار  مناق�صة �صناع  تامة يف  بفعالية  و�صاهم  الدعوة  هذه 

من الوزراء يف تلك التحديات وقدموا حلول واقعية وع�صرية 

ملعاجلتها بنظرة �صبابية ت�صت�صرف امل�صتقبل امل�صرق للبحرين 

باعتبارهم هم من �صيقود مفردات التطوير يف اململكة«.

نقدر  »اإننا  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�صر  ال�صيخ  �صمو  وبنّي 

نظر  وجهات  اإىل  ال�صتماع  اإىل  ي�صعون  وزراء  جهود  عاليا 

متكينهم  اأجل  من  معهم؛  التحاور  على  ويحر�صون  ال�صباب 

من امل�صاهمة يف و�صع احللول املنا�صبة لكافة التحديات التي 

تواجه القطاعات املختلفة«.

اإىل  اآل خليفة »ننظر  وتابع �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد 

واهتمام  تامة  بجدية  ال�صباب  قمة  رفعتها  التي  التو�صيات 

ال�صباب حول خمتلف القطاعات،  بالغ والتي تت�صمن حلول 

وعلينا جميعا اأن ندر�س تلك التو�صيات ب�صورة م�صتفي�صة، 

تنفيذية  خطة  وو�صع  التو�صيات  هذه  تطبيق  على  والعمل 

للعمل على تنفيذها، الأمر الذي يوؤكد اهتمامنا بجعل ال�صباب 

ور�صم  التحديات  معاجلة  يف  الرئي�س  العن�صر  البحريني 

خطط مالمح امل�صتقبل للبحرين«.

اآل  وخالل الجتماع، ناق�س �صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد 

خليفة مع الوزراء التو�صيات التي رفعها ال�صباب والتطرق 

�صرورة  اإىل  الوزراء  �صموه  وّجه  اإذ  جوانبها،  خمتلف  اإىل 

النظر يف تلك التو�صيات ب�صكل كامل وو�صع درا�صة وخطة 

تنفيذية لتطبيق تلك التو�صيات على عدة مراحل، كما وّجه 

�صموه اإىل العمل على اإطالق تطبيق يحمل ا�صم »امل�صت�صار«؛ 

تواجهها  التي  التحديات  لأبرز  الوزارات  بهدف و�صع  وذلك 

ومقرتحاتهم  حلولهم  وا�صتقبال  ال�صباب،  على  عر�صها  ليتم 

املقرتحات  تبني  اإمكانية  مدى  ومعرفة  للوزارات،  لتقدميها 

متكني  جلعل  املفدى  امللك  جاللة  توجيه  تفعيل  اإىل  و�صول 

العام،  ال�صاأن  يف  ال�صباب  واإ�صراك  وطنية،  اأولوية  ال�صباب 

وتوثيق العالقة بني بني وزارات اململكة وال�صباب.

حمالت تعاطف �صعبية وا�صعة.. اخليج: �صكًرا يا اأب�عي�صى

ويل العهــد رئي�س ال�زراء يتكّفــل بعالج ال�صــاب ح�صــن 
حمرر ال�صوؤون املحلية:

�صلمان  المري  امللكي  ال�صمو  وّجه �صاحب 

الوزراء،  رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد 

ح�صن  البحريني  ال�صاب  بعالج  التكفل  اىل 

من  نادر  بنوع  اإ�صابة  من  يعاين  الذي  اخليج 

يف  وا�صع  �صعبي  بتعاطف  وحظي  ال�صرطان، 

اليومني املا�صيني بعد اأن ن�صر مقطع فيديو على 

م�صاعدته  فيه  نا�صد  )الإن�صتغرام(  ح�صابه يف 

يف العالج الباهظ جدا، واأظهر فيه حتدًيا كبرًيا 

واإ�صراًرا على حماربة ال�صرطان.

�صمو  اىل  بال�صكر  تقدم  ح�صن  املحارب 

وكتب  بعالجه،  �صموه  تكفل  بعد  العهد  ويل 

ليل  منت�صف  )الإن�صتغرام(  يف  ح�صابه  على 

العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  »�صاحب  الأم�س: 

رئي�س الوزراء الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة 

تكفل بعالجي، احلمد هلل رب العاملني، �صكًرا يا 

اأطلقها  قد  وا�صعة  وكانت حمالت  ابوعي�صى«. 

البحرينيون ا�صتجابة ملقطع فيديو انت�صر قبل 

اخليج،  ح�صن  البحريني  لل�صاب  قليلة  اأيام 

من  نادر  بنوع  اإ�صابته  الأطباء  اأكد  والذي 

ال�صرطان.

ون�صره  اخليج،  فيه  حتدث  الذي  الفيديو 

الجتماعي  التوا�صل  موقع  على  ح�صابه  يف 

مليون  ن�صف  من  اأكرث  ح�صد  )الإن�صتغرام( 

م�صاهدة  خالل يومني، اإذ قال فيه اإنه يف �صراع 

اأو يفارق  اأ�صهر ليعي�س  الوقت، واأمامه 3  مع 

ال�صرطان،  نادر من  احلياة، فهو م�صاب بنوع 

جل�صة  لثالثني  �صابق  وقت  يف  خ�صع  وقد 

اإ�صعاعي،  عالج  جل�صة  و40  كيماوي،  عالج 

بالإ�صافة اإىل 8 عمليات ا�صتغرقت اإحداها 20 

�صاعة فقد بعدها قدرته على امل�صي.

 8 من  ح�صن  يعاين  املقطع،  وبح�صب 

اأنه  الأمل  يوؤكد بنربة  اأنه  اإل  اأورام يف رئتيه، 

يوؤمن بالتحدي، واأنه قادر على هزمية املر�س 

اأمل يف م�صت�صفى  الثالثة. وقال: »هناك  للمرة 

اأمريكا، وقد بعت كل �صيء  اندر�صن يف  ام بي 

تكلفة  اأن  اإل  الت�صخي�س،  تكاليف  لتغطية 

تفاعلوا  الذين  البحرينيون  باهظة«.  العالج 

على  طالبوا  الإن�صانية  ح�صن  حالة  مع  فوًرا 

اأن  اإل  �س للتربع،  املخ�صّ الفور برقم احل�صاب 

»دبابي�س«  بيع  �صيتم  اأنه  اأعلن  البحرين  ابن 

�س  و�صيخ�صّ واملحال،  احل�صابات  من  عدد  يف 

ربحها لعالجه. وقال ح�صن: »اأنا ابن البحرين 

اأغلب  حني  اأعطيتها،  مما  اأكرث  اأعطتني  وقد 

املر�س �صاأرد الدين للبحرين، كلي ثقة بالقيادة 

ب�صيًطا  جزًءا  يغطي  دبو�ًصا  �صاأبيع  وال�صعب، 

من تكاليف عالجي«. كما اأن العديد من املطاعم 

التوا�صل  مواقع  على  واحل�صابات  واملحال 

ح�صن،  لدعم  اإيرادتها  �صت  خ�صّ الجتماعي 

التي  املبادرات  بينها من خالل  فيما  وتناف�صت 

اأطلقتها لتوفري مبلغ عالج ال�صاب الع�صريني.

توفري  على  البحرينيني  اإ�صرار  وو�صط 

جمعيات  اأطلقت  بالكامل،  ح�صن  عالج  مبلغ 

وح�صدت  للتربع،  مرخ�صة  حمالت  خريية 

قبل  من  دقائق  خالل  الدنانري  اآلف  بالفعل 

م�صاندة  قّرروا  الذين  املتعاطفني  البحرينيني 

ح�صن.

ح�صابه  على  �صورة  ن�صر  ح�صن  وكان 

وهو يودع اأحدهم يف املطار متوجًها للوليات 

املتحدة الأمريكية ليبداأ رحلة عالجه، وقد كتب 

عندك  ح�صن،  الدكتور:  �صفر..  »اليوم  عليها 

�صهور قليلة تعي�س فيها، �صو اللي حتبه«. 

وقال ح�صن اإنه مل يتوقع باأن ي�صاب وهو 

يعلم  ول  ع�صال،  مبر�س  �صنة   23 عمر  يف 

اأنه  اأم  الأخري  الوداع  هذا  كان  اإذا  ما  ح�صن 

باأنه  وعدهم  لكنه  اأخرى،  مرة  عائلته  �صريى 

�صيحاول العودة بال�صالمة.

واأ�صاف: »اأنا اليوم بني خيارين؛ اأ�صت�صلم 

اأي  دون  للعالج  اأ�صافر  اأو  اأهلي،  اأمام  واأموت 

لآخر  حمارب  واأنا  التحدي  اأحب  مايل،  دعم 

باملر�س،  اإ�صابته  ح�صن  يتوقع  مل  نف�س«. 

اإىل  ر�صالته  وّجه  حني  اأ�صابت  توقعاته  لكن 

البحرين واأن اجلميع �صيكونون م�صاندين له.

و�صبق اأن تلقى ح�صن عالًجا داخل وخارج 

مملكة البحرين منذ اإ�صابته باملر�س لأول مرة 

عليه  للح�صول  �صافر  وما   ،2018 العام  يف 

هذه املرة هو عالج »جتريبي« لـ»ال�صاركوما«، 

قد  التي  ال�صرطانية  الأنواع  اأحد  ُيعد  وهو 

ت�صيب موا�صع خمتلفة من اجل�صم.

خلف ي�ؤكد اأهمية تط�ير االأمن الغذائي 

وال�صيا�صات الزراعية بدول جمل�س التعاون 

اأكد املهند�س ع�صام بن عبداهلل 

و�صوؤون  الأ�صغال  وزير  خلف 

اأن  العمراين  والتخطيط  البلديات 

التعاون  للجنة  الثالثني  الجتماع 

التعاون  جمل�س  لدول  الزراعي 

حتقيق  نحو  اخلطوات  ي�صتكمل 

ما  م�صتدامة،  زراعية  �صيا�صات 

الغذائي  الأمن  تعزيز  يف  ي�صهم 

املجالت  يف  التعاون  وتطوير 

وال�صمكية  واحليوانية  الزراعية 

بني دول املجل�س.

جاء ذلك لدى م�صاركة مملكة 

البحرين، اأم�س الأحد، يف الجتماع 

ب�صوؤون  املعنيني  للوزراء  الثالثني 

التعاون  جمل�س  دول  يف  الزراعة 

لدول اخلليج العربية، والذي عقد 

ُبعد،  عن  املرئي  الت�صال  بطريقة 

اإذ تراأ�س الوفد البحريني املهند�س 

ع�صام بن عبداهلل خلف، مب�صاركة 

البحرية  والرثوة  الزراعة  وكيل 

اأبوالفتح  حممد  نبيل  الدكتور 

وقد  الوزارة،  م�صوؤويل  من  وعدد 

مت عقده بعد اإقرار التو�صيات التي 

التح�صريي  الجتماع  بها  خرج 

الوزارات  وكالء  للجنة  الـ28 

جمل�س  بدول  بالزراعة  املعنية 

التعاون.

الوزاري  الجتماع  وتناول 

بالنظم  املتعلقة  املوا�صيع 

طريق  عن  الزراعية  وال�صيا�صات 

املدخالت  نظام  قانون  بحث 

ولئحته  الع�صوية  واملنتجات 

احلجر  نظام  وقانون  التنفيذية، 

قانون  كذلك  املوحد،  الزراعي 

النباتية  الوراثية  املوارد  اإدارة 

ب�صورة  املوّحد  والزراعة  لالأغذية 

ا�صرت�صادية.

اأن  خلف  الوزير  واأو�صح 

بحث  قد  الوزاري  الجتماع 

البذور  نظام  قانون  تعديل  ا  اأي�صً

والتقاوي وال�صتالت املعدل.

قد  الجتماع  اأن  خلف  وبنّي 

نظم  تطوير  م�صروع  متديد  اأقر 

يف  التمر  نخيل  لإنتاج  م�صتدامة 

ثالث  وملدة  التعاون  جمل�س  دول 

�صنوات، مبيًنا التوّجه نحو اإن�صاء 

الوراثية  للموارد  خليجي  بنك 

النباتية.

الرثوة  �صعيد  وعلى 

اعتماد  الجتماع  اأقّر  احليوانية، 

املحدث  ال�صرت�صادي  الدليل 

جانب  اإىل  البيطرية،  للمن�صاآت 

ال�صراء  �صيا�صة  ودرا�صة  بحث 

لالأدوية  املوّحد  اجلماعي 

وفيما  البيطرية.  واللقاحات 

يخ�س الرثوة البحرية فقد تناول 

اإنزال  معاينة  برنامج  الجتماع 

توحيد  كذلك  الكنعد،  اأ�صماك 

يف  الربيان  �صيد  حظر  موعد 

من  كل  بني  امل�صرتكة  املخازين 

العربية  واململكة  البحرين  مملكة 

الكويت، بحيث  ال�صعودية ودولة 

تكون بداية مو�صم ال�صيد الأول من 

احلظر  مو�صم  وبداية  اأغ�صط�س، 

الأول من فرباير من كل عام.

اإىل  ا  اأي�صً الجتماع  وتطرق 

وتنمية  حلماية  املوّحد  النظام 

احلية  املائية  الرثوة  وا�صتغالل 

لدول  التعاون  جمل�س  لدول 

اخلليج العربية.

�صمو ال�صيخ نا�صر بن حمد

»زين البحرين« بال�صراكة مع املجل�س االأعلى للمراأة 

فتــح بـــاب امل�صاركـــة ملخّيــم التكن�ل�جيــا للفتيـــات

البحرين  زين  �صركة  وّجهت 

الأعلى  املجل�س  مع  بال�صراكة 

الدفعة  يف  للم�صاركة  الدعوة  للمراأة 

»خميم  برنامج  من  )اخلام�صة( 

يف  وذلك  للفتيات«،  التكنولوجيا 

اإىل  الرامية  الوطنية  اجلهود  اإطار 

على  البحرينيات  من  املزيد  ت�صجيع 

امل�صتقبل،  علوم  جمالت  دخول 

والنوعي  الكمي  احل�صور  وتعزيز 

يف  البحرينية  املراأة  ت�صجله  الذي 

خالل  من  احليوي،  املجال  هذا 

الرتكيز على التعليم اجليد وو�صول 

الفتيات للتكنولوجيا واتقانهم لها يف 

مراحلهن العمرية املبكرة.

التكنولوجيا  »خميم  ويعمل 

من  بدعم  يقام  -الذي  للفتيات« 

تقدمي  على  بالي«-  »كليفر  �صركة 

وعملي  نظري  تدريبي  حمتوى 

املخيم،  ملنت�صبات  ا  خ�صي�صً ُو�صع 

وتزويدهن  حتفيزهن  اإىل  اإ�صافة 

جمالت  يف  الالزمة  باخلربات 

والهند�صة  والتكنولوجيا  العلوم 

مبادئ  وتعلمهن  والريا�صيات، 

برجمية  األعاب  واإن�صاء  الرتميز 

بيئة  يف  ممتعة  تفاعلية  وق�ص�س 

حتفيز  عرب  ان�صاوؤها  يتم  افرتا�صية 

املدربني.

لت�صجيل  ا و

املخيم  هذا  يف 

الفتيات  اأمام  متاح 

ترتاوح  اللواتي 

 8 بني  اأعمارهن 

وذلك  عاًما،  و14 

خا�صة  ت�صجيل  و�صلة  خالل  من 

الإلكرتوين  املوقع  على  متوافرة 

للمجل�س الأعلى للمراأة.

ال�صيخة  قالت  املنا�صبة،  وبهذه 

م�صاعد  خليفة  اآل  را�صد  بنت  دينا 

للمراأة  الأعلى  باملجل�س  العام  الأمني 

للفتيات«  التكنولوجيا  »خميم  اإن 

على  املجل�س  حر�س  اإطار  يف  ياأتي 

علوم  يف  البحرينيات  الفتيات  دمج 

واكت�صاف  مبكرة،  �صن  منذ  امل�صتقبل 

الحرتافية  قدراتهن  ورفع  مواهبهن 

والذكية  التقنية  املجالت  يف 

املعايري  اأف�صل  وفق  وال�صحابية 

يف  املراأة  م�صاركة  وتعزيز  العاملية، 

تخ�ص�صات علوم امل�صتقبل والبتكار، 

البحرينيات  من  جديد  جيل  وتاأهيل 

متطلبات  مع  التعامل  على  القادرات 

ورفع  الرابعة  ال�صناعية  الثورة 

م�صاهمة املراأة البحرينية يف اجلهود 

الوطنية نحو  التحول 

اقت�صاد  وبناء  الرقمي 

املعرفة.

ر�صا  عن  واأعربت 

للمراأة  الأعلى  املجل�س 

على �صري العمل يف هذا 

اطالقه  مت  الذي  املخيم 

املراأة  يوم  مع  تزامنا  املا�صي  العام 

البحرينية للعام 2019 الذي جرى 

التعليم  جمال  يف  للمراأة  تخ�صي�صه 

ونوهت  امل�صتقبل،  وعلوم  العايل 

لفت  اإقبال  من  املخيم  ي�صهده  مبا 

وخمرجات  نوعية  تدريب  ومفردات 

املجل�س  حر�س  اإىل  م�صرية  جيدة، 

املبادرات  جميع  تبني  موا�صلة  على 

بتحقيق  ال�صلة  ذات  النوعية 

التوازن بني اجلن�صني يف جمال علوم 

امل�صتقبل.

ال�صيخ  �صرح  جانبه،  من 

املدير  خليفة  اآل  خالد  بن  عبداهلل 

وعالقات  الت�صال  لإدارة  التنفيذي 

البحرين  زين  �صركة  يف  امل�صتثمرين 

التكنولوجيا  قطاع  »يعترب  قائال: 

جمال  وهو  النمو  قطاعات  اأهم  من 

ال�صغريات،  للفتيات  بالن�صبة  واعد 

باأن  نوؤمن  املبادرة،  هذه  خالل  ومن 

يعظم  للفتيات  التكنولوجيا  خميم 

ال�صغريات  الفتيات  من فر�س تعليم 

يف جمال القت�صاد الرقمي للن�صاء يف 

املبادرة  هذه  نكر�س  فيما  امل�صتقبل، 

جلذب ودعم وتعزيز املراأة يف جمال 

والت�صالت  املعلومات  تكنولوجيا 

هذا  يف  متكافئة  بفر�س  وتزويدهن 

وتزويدهن  تعليمهن  عرب  املجال 

باخلربات الالزمة«.

اإىل  املن�صمات  للفتيات  وتتاح 

اإن�صاء  كيفية  تعلم  فر�صة  الربنامج 

الربجمية  والألعاب  الويب  مواقع 

هادفة،  م�صاريع  وبناء  والرتميز 

ا�صتخدام  كيفية  تعلم  اإىل  بالإ�صافة 

علوم الكمبيوتر يف حل امل�صكالت يف 

احلياة العملية، وهو برنامج جماين 

املجموع؛  يف  جل�صات   6 من  يتكون 

ويتم عقد جل�صتني يف وقت واحد يف 

با�صتخدام  منف�صلة  اجتماعات  غرف 

اثنني  مدربني  مع    Zoom برنامج 

و�صتعقد  جل�صة.  لكل  م�صاركات  و5 

الأ�صبوع  يف  واحدة  مرة  اجلل�صات 

وميكن  جل�صة،  لكل  �صاعتني  ملدة 

اجلل�صات  بني  الختيار  للم�صاركات 

الليلية  اأو  امل�صائية  اأو  ال�صباحية 

بح�صب توافرها.

ح�صن اخليج
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 الملك: إنجازات البحرين بسواعد 
أبنائها رسخت ريادتها ومكانتها العالمية 

     التوفيق والسداد لولي العهد رئيس الوزراء لتحقيق تطلعات أبناء وطننا

عقد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، 
اجتماعًا مع صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء في 

قصر الصخير أمس.
وفي مس��تهل االجتماع، استعرض جاللة الملك 
المفدى مع صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
رئي��س الوزراء النتائج اإليجابي��ة والمثمرة التي 
توصلت إليها قمة قادة دول مجموعة العشرين 
االفتراضية والتي تعقد برئاس��ة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 
حفظ��ه اهلل مل��ك المملكة العربية الس��عودية 
الش��قيقة وم��ا تحقق��ه م��ن النتائ��ج المثمرة 
والمب��ادرات القيم��ة وما تتميز ب��ه من تنظيم 
متقن على الش��كل األمثل بما يعود بالخير على 

العالم.
كما هنأ جاللة الملك المفدى أخاه خادم الحرمين 
الش��ريفين على النجاح الكبير لهذه القمة والتي 
تعق��د ألول مرة ف��ي المنطقة مم��ا يؤكد الدور 
الريادي للمملكة العربية الس��عودية الش��قيقة 

بفضل حكمة خادم الحرمين الشريفين وقيادته 
الس��ديدة والممي��زة في دعم القضاي��ا العربية 

واإلسالمية والعالمية.
وأشاد جاللته خالل اللقاء باإلنجازات المتواصلة 
التي تحققها مملكة البحرين في مختلف مجاالت 
العمل الوطني بفضل سواعد أبنائها المخلصين 
والتي رسخت ريادتها ومكانتها العالمية وأعلت 
رايتها ف��ي مختلف المحاف��ل الدولية، باإلضافة 
إلى العمل على تعزيز مكانة البحرين التنافسية 
وتحقيق األه��داف التنموية بم��ا يلبي تطلعات 
رؤية البحرين االقتصادية 2030. كما استعرض 
جاللت��ه مع صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 
رئيس ال��وزراء المبادرات والجه��ود المتخذة في 
مكافح��ة فيروس كورونا )كوفي��د19( والحد من 
انتش��ار ه��ذه الجائحة، والخط��وات التي اتخذت 
لتوفير اللق��اح اآلمن لفي��روس كورونا، وحرص 
جاللت��ه أن يك��ون متاح��ًا لجمي��ع المواطني��ن 

والمقيمين.
وأعرب جاللة الملك المفدى أيده اهلل عن تمنياته 
الخالص��ة لصاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد 

رئيس الوزراء بالتوفيق والسداد في مسؤولياته 
الوطنية لتحقيق تطلعات أبناء وطننا العزيز نحو 
المزيد من التقدم واالزدهار، ومتابعته الحثيثة 
وإدارت��ه الناجح��ة للجه��ود الوطني��ة للتص��دي 

لفي��روس كورون��ا، مثنيًا جاللته عل��ى ما تحقق 
من نجاحات ومق��درًا رعاه اهلل العطاء المتواصل 
للكوادر الصحية والجهات المس��اندة العسكرية 

واألمنية وكافة الجهات الحكومية.

 العاهل: نتائج قمة العشرين 
 تؤكد الدور الريادي للسعودية

 إتاحة اللقاح اآلمن لجميع 
المواطنين والمقيمين

 العمل على تعزيز مكانة البحرين 
التنافسية وتحقيق األهداف التنموية

 العاهل يستعرض مع ولي العهد رئيس 
الوزراء مبادرات وجهود مكافحة »كورونا«

 القائد العام يستعرض 
مع وزير الداخلية التعاون المشترك

اس��تقبل القائد الع��ام لقوة دفاع البحرين المش��ير الركن الش��يخ خليفة بن 
أحم��د آل خليفة، في مكتبه بالقي��ادة العامة األحد، وزير الداخلية الفريق أول 
ركن الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة. وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة 
دفاع البحرين بوزير الداخلية، حيث تم اس��تعراض عالقات التعاون والتنسيق 
المشترك بين قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية في كل ما من شأنه الحفاظ 
على أمن واس��تقرار المملكة في ظل قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى القائد األعلى.

 فحص البصمة 
الوراثية للمولودين خارج البحرين

أصدر وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة قرارًا بشأن 
إضاف��ة مادة جدي��دة إلى الالئحة التنفيذية لجوازات الس��فر، يس��مح بموجبها 

بإجراء فحص البصمة الوراثية للمواليد خارج البحرين.
وتنص المادة المضافة على: »أنه يجوز إلدارة الهجرة والجوازات أن تطلب إرفاق 
تقرير فح��ص البصمة الوراثية للمواليد خارج البحرين مع أقاربهم المباش��رين 
من األصول، فإذا تعذر فمع أقربائهم من الحواشي، عند طلب إصدار جواز السفر 

أو استبداله أو في األحوال التي ترى معه اإلدارة ضرورة إرفاق. 
كم��ا يج��وز لها أن تطلب م��ن مقدم الطلب إرف��اق فحص تحدي��د العمر أو أية 
فحوص��ات معملية أو أي��ة فحوصات أخرى، وال يعتد بغي��ر التقارير الطبية التي 

تصدر من الجهات الحكومية المختصة والمعتمدة في البحرين«.

سماهر سيف اليزل 

 ناصر بن حمد: دراسة توصيات 
»قمة الشباب« ووضع خطة لتنفيذها

أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وشؤون الش��باب أن دراس��ة التوصيات 
الش��بابية الت��ي خ��رج بها الش��باب من 
القمة الرياضية ووضع خطة عمل واضحة 
المعال��م لتنفيذ تل��ك التوصيات يؤكد 
توجيه��ات البحري��ن إلى جعل الش��باب 
العنصر األساس��ي في التفكي��ر بكيفية 
االرتقاء بمختلف القطاعات في المملكة 
ومنحه��م الفرصة لس��ماع صوتهم في 
كيفي��ة تخط��ي التحديات الت��ي تواجه 
تل��ك القطاعات، مش��يرًا س��موه إلى أن 
االستماع للشباب ومحاورتهم هو منهج 
متأص��ل من تاري��خ البحرين ويؤس��س 
التجاهات كبي��رة وغاية في األهمية في 
جعل الش��باب هم من يرس��مون مالمح 

المستقبل المشرق للمملكة.
ج��اء ذلك خ��الل اجتماع س��مو الش��يخ 
ناص��ر ب��ن حم��د آل خليفة عب��ر تقنية 
االتصال المرئي عن بعد بحضور س��مو 
الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة النائب 
األول لرئي��س المجلس األعلى للش��باب 
األولمبي��ة  اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة 
ف��ي  المش��اركين  بال��وزراء  البحريني��ة 
فعالي��ات قم��ة الش��باب 2020 وه��م: 
وزي��ر التربية والتعلي��م ماجد النعيمي، 
ووزير المالية واالقتصاد الوطني الش��يخ 
س��لمان ب��ن خليف��ة آل خليف��ة، ووزير 
العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة جمي��ل 
حميدان، ووزي��ر المواصالت واالتصاالت 
كمال أحمد، ووزير اإلسكان باسم الحمر، 
ووزير الصناعة والتجارة والس��ياحة زايد 
الزياني، ووزير شؤون الشباب والرياضة 
أيم��ن المؤي��د، ووزير ش��ؤون الكهرباء 
والم��اء وائل المب��ارك، واألمي��ن العام 
للمجل��س األعل��ى للش��باب والرياض��ة 

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة.
وق��ال س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليفة »لقد وجهنا الدعوة إلى الش��باب 
 2020 الش��باب  للمش��اركة ف��ي قم��ة 
وإبداعاتهم  أفكاره��م  إل��ى  لالس��تماع 
لتخط��ي كافة التحدي��ات التي تعترض 
القطاعات المشاركة في القمة، وقد لبى 
الش��باب هذه الدعوة وس��اهم بفعالية 

تامة في مناقشة صناع القرار من الوزراء 
في تلك التحديات وقدموا حلواًل واقعية 
وعصري��ة لمعالجته��ا بنظرة ش��بابية 
تستشرف المس��تقبل المشرق للبحرين 
باعتباره��م ه��م م��ن س��يقود مفردات 

التطوير في المملكة«. 
وبي��ن س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليف��ة »إنن��ا نقدر عالي��ًا جه��ود وزراء 
يسعون إلى االس��تماع إلى وجهات نظر 
الش��باب ويحرصون على التحاور معهم 
من أج��ل تمكينهم من المس��اهمة في 
وضع الحلول المناس��بة لكافة التحديات 

التي تواجه القطاعات المختلفة«. 
وتابع س��مو الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل 
خليف��ة »ننظ��ر إل��ى التوصي��ات الت��ي 

رفعته��ا قم��ة الش��باب بجدي��ة تام��ة 
واهتم��ام بال��غ والت��ي تتضم��ن حلول 
الش��باب حول مختلف القطاعات، وعلينا 
جميعا أن ندرس تلك التوصيات بصورة 
مس��تفيضة والعمل عل��ى تطبيق هذه 
التوصي��ات ووضع خطة تنفيذية للعمل 
على تنفيذها األمر الذي يؤكد اهتمامنا 
العنص��ر  البحرين��ي  الش��باب  بجع��ل 
الرئيس��ي في معالجة التحديات ورس��م 

خطط مالمح المستقبل للبحرين«. 
وخ��الل االجتماع، ناقش س��مو الش��يخ 
ناص��ر بن حم��د آل خليف��ة مع ال��وزراء 
التوصيات التي رفعها الشباب والتطرق 
إل��ى مختلف جوانبها، حيث وجه س��موه 
ال��وزراء إل��ى ض��رورة النظ��ر ف��ي تل��ك 
التوصيات بش��كل كامل ووضع دراس��ة 
وخطة تنفيذية لتطبيق تلك التوصيات 
عل��ى ع��دة مراح��ل، كم��ا وجه س��موه 
للعم��ل على إطالق تطبيق يحمل اس��م 
»المستشار« وذلك بهدف وضع الوزارات 
ألب��رز التحدي��ات الت��ي تواجهه��ا ليتم 
عرضها على الشباب واستقبال حلولهم 
لل��وزارات  لتقديمه��ا  ومقترحاته��م 
ومعرفة مدى إمكانية تبني المقترحات 
وصواًل إلى تفعي��ل توجيه جاللة الملك 
المفدى في جعل تمكين الشباب أولوية 
وطنية وإشراك الشباب في الشأن العام 
وتوثي��ق العالقة بي��ن وزارات المملكة 

والشباب.

منح موظفين بـ»العمل« الضبطية 
القضائية لرصد مخالفات قانون الطفل

أصدر وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارًا 
بش��أن تخويل بعض موظف��ي وزارة العمل والتنمي��ة االجتماعية صفة مأموري 
الضب��ط القضائي. وجاء في الق��رار، إعطاء موظفين م��ن وزارة العمل والتنمية 
االجتماعي��ة ف��ي دوائ��ر اختصاصهم، صفة مأم��وري الضب��ط القضائي، وذلك 
بالنس��بة للجرائ��م التي تقع بالمخالف��ة ألحكام القانون رقم )37( لس��نة 2012 

بإصدار قانون الطفل والقرارات الصادرة تنفيذًا له، بشأن إنشاء دور الحضانة.
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»العدل«: شطب 67 محاميًا 
لعدم تسديد الرسوم

سماهر سيف اليزل 

أصدر وزير العدل والشللؤون اإلسللامية واألوقاف الشيخ 
خالللد بن علي بن عبداهلل آل خليفة قرارًا بشللأن شللطب 
67 محاميًا، إنفللاذًا لنص المادة )9( من قانون المحاماة 
والتللي جاء فيها: »إذا لم يسللدد المحامي رسللوم تجديد 
القيد إلى نهاية السللنة المسللتحق عنها رسللم التجديد 
شطب اسللمه من الجدول. ويتم الشطب في هذه الحالة 
بقرار من وزير العدل و الشؤون اإلسامية وال تجوز إعادة 
قيللد المحامي في هذه الحالة إال إذا دفع رسللم قيد جديد 

وذلك فضًا عن رسم القيد المتأخر«.
وعليه يشللطب 5 محامين مجازين أمام محكمة التنفيذ، 

و16 محاميًا مشتغًا، و46 محاميًا تحت التدريب.

تتقدم صحيفة الوطن باعتذارها الشللديد عن أي إرباك سللببه الخبر 
المنشللور في العدد رقم 5461 الصادر يوم األحد الموافق 22 نوفمبر 
2020 بعنوان »تقرير: انخفاض أسللعار البنزين إلى 120 فلسللًا للتر 
خال 2021« حيث إن ما تم نشره كان باجتهاد شخصي من الصحفية 
محللررة الخبر بخصوص توقعات عامة عن أسللعار المنتجات النفطية 
مللن موقللع )Trend Economics( دون الرجوع إلللى الهيئة الوطنية 
للنفط والغاز والتأكد من صحة المعلومات قبل تحرير الخبر. وتشدد 
بذلك الوطن على التزامها بتحري الدقة في جميع األخبار المنشللورة 
من قبل محرريها والتأكيد عليهم للرجوع إلى المصادر الرسمية قبل 

نشر أي خبر.
ومن جانبهللا نفت الهيئة الوطنية للنفط والغاز عن وجود تغيير في 
أسللعار المنتجات النفطيللة. مؤكدة إن مملكللة البحرين تعمل وفق 
اسللتراتيجية واضحة وبتوجيهات من القيادة الحكيمة في المحافظة 
على الثروات الطبيعية في المملكة ووضع السياسات العامة لتأمين 
اسللتمرارية توفير النفط والغاز لتلبية الطلب المتنامي واالحتياجات 

الحالية والمستقبلية من الموارد«

وبينت أن ما نشللر في صحيفة الوطن تضمن معلومات غير صحيحة، 
مؤكللدة أن الخبللر لم يصدر مللن جانبها، حيث تم أخللذه من مصادر 
ومواقللع خارجيللة تقدم توقعات عامة بشللأن السللوق العالمي. كما 
تؤكد بأن أسللعار المنتجات النفطيللة المعتمدة في مملكة البحرين 

كالجدول المبين.

السعر / اللترالمنتجالرقم

140 فلسًاالجازولين الجيد1

200 فلسالجازولين الممتاز2

235 فلسًاالجازولين السوبر 398

180 فلسًاالديزل4

تنويه

الخيج: أشكر ولي العهد رئيس 
الوزراء على التكفل بعالجي 

أعرب حسللن الخيج المريض بالسللرطان الذي انتشللرت 
قصته فللي وسللائل التواصللل بالمناشللدة لتوفير عاج 
لحالتلله النللادرة، عن شللكره الجزيل إلى صاحب السللمو 
الملكللي األمير سلللمان بن حمللد آل خليفة ولللي العهد 
رئيس الوزراء، بمناسبة صدور توجيه من سموه بالتكفل 

بكافة مصاريف عاجه في أمريكا.
وثمن في اتصال هاتفي مع »الوطن« المتابعة الحثيثة 
كذلك من سللمو الشلليخ ناصللر بن حمد، ووقوف شللعب 
البحريللن بجانبلله في محنتلله، وقال: إنني ابللن البحرين 
وأشللعر اليوم بقدر كبير من التفاؤل بالمسللتقبل، وأعد 
أهل البحرين جميعًا بللأن أرد الجميل بقدر اإلمكان، بعد 

رحلة العاج والشفاء بإذن اهلل تعالى.
وأوضح حسللن أنه حاليًا يقيم في فندق بمدينة هيوستن 
عندمللا علللم بالخبللر، وأشللار إلللى أن الترتيبات سللتبدأ 
بالفحللوص المخبرية اليللوم االثنين، وسلليبدأ في تلقي 
العللاج بعد انتهللاء إجازة عيد الشللكر والتي ستسللتمر 

لألسبوع القادم.
وأكد حسللن أنه سيكرس حياته بعد الشللفاء في مهمة 
واحدة، وهي مسللاعدة مرضى السللرطان وتوعية الناس 

من تأثيره، وكيفية تجاوز المحنة بتفاؤل وعزم.

أيمن شكل

 عقاريون يطالبون بوقف رسوم 
البنية التحتية 6 أشهر أو تخفيضها

طالللب مطللورون عقاريللون بخفض رسللوم 
البنيللة التحتيللة بواقللع )12 دينار لللكل متر 
مربللع( وجعلها بين 3 إلللى 5 دنانير تقريبًا، 
أو وقفهللا خال هذه الفتللرة الحرجة لمدة 6 

أشهر على األقل.
جاء خال الجلسة النقاشية الخاصة المتعلقة 
بدراسللة التحديللات التللي تواجلله القطللاع 
العقللاري واإلنشللائي التللي أقامتهللا غرفة 
البحرين عبر وسائل االتصال المرئي، بهدف 
التعللرف على التحديات التللي تواجه القطاع 
وسللبل النهوض بلله وأدارها األميللن المالي 
بغرفللة البحريللن ورئيس جمعيللة التطوير 
العقللاري البحرينيللة المهندس عللارف أحمد 

هجرس.
العقارييللن  المطوريللن  بعللض  وأوضللح 
المشللاركين في الجلسة أن فرض قرار رسوم 
البنيللة التحتية بواقللع )12 دينللارًا لكل متر 
مربع( كان سللببًا في وقف وتأخير العديد من 
المشللاريع بمختلللف أنواعهللا، مؤكدين أنه 
رسللم مبالغ فيه ويجب العمللل على خفضه، 
كما دعوا غرفة البحرين للقيام بدورها بتبني 

تلللك الحلول واالقتراحللات ورفعها كمرئيات 
للحكومة.

وأكللدت غرفللة البحرين على أهميللة القطاع 
العقاري وقوته على مستوى المنطقة ودوره 
الململلوس في تحقيللق النهضللة العمرانية 
التللي تشللهدها مملكللة البحرين، إذ شللهد 
القطاع تطورًا بصورة مسللتمرة وزادت نسبة 

مسللاهمته فللي الناتللج المحلللي اإلجمالللي 
فللي الفتللرة األخيرة، حيللث يعتبللر أحد أهم 
القطاعللات غيللر النفطية التي تسللاهم في 
تنميللة االقتصاد الوطنللي، إلى جانللب أثره 
الكبيللر فللي جللذب االسللتثمارات للمملكللة 
وتحريللك القطاعات األخرى مما يسللاهم في 

تنشيط الدورة االقتصادية ككل.

»الجنوبية«: 82 ألف 
مستخدم لجهاز أكياس 

القمامة اآللي منذ تدشينه
كشللف مدير عام بلدية 
الجنوبيللة  المنطقللة 
عبد  عاصم  المهنللدس 
أن  اهلل،  عبللد  اللطيللف 
عللدد مسللتخدمي جهاز 
القمامة  أكيللاس  صرف 
اآللي »سللهل« بلغ نحو 
82 ألف و187 مستخدم 
خللال عام ونصللف منذ 
بدء تدشللينه في أبريل 

الماضي.
عللدد  سللجل  حيللث 

مسللتخدمي جهاز صرف أكياس القمامة في أسللواق رامز 
الرفاع أكبر عدد يبلغ 45,709 ألف مسللتخدم، فيما سللجل 
جهاز صرف األكيللاس في مجمع اإلنمللاء التجاري بالرفاع 
18,521 مسللتخدم، وبلغت حصيلة األكياس الصادرة من 
أسللواق المنتزه بمدينة عيسللى 11,455، فيمللا بلغ عدد 
األكياس الصادرة من جهاز صرف األكياس في أسواق رامز 

بقرية عسكر 6502.
وأشللار المدير العللام إلى أن اإلقبال على اسللتخدام جهاز 
»سللهل« للحصول على أكياس القمامللة تضاعف مقارنة 
بالعللام الماضي، مما يعبر عن نجاح هللذه التجربة التي 
تطبللق للمرة األولللى في مملكللة البحريللن انطاقًا من 

المنطقة الجنوبية.
وأوضح بأن هذه المبادرة النوعية تسللمح للمسللتخدمين 
باسللتام أكياس القمامة أواًل بأول وبصورة شللهرية في 
أي وقت وطوال أيام األسللبوع، من خال مراجعة المحات 

التجارية الرئيسة في المنطقة الجنوبية.
وأضللاف المهندس عاصم عبد اللطيف »يسللعدنا تقديم 
خدمات نوعية ومتميزة للجمهور الذي تلقينا منه انطباعًا 

إيجابيًا واستحسانًا يتجاوز حدود المحافظة الجنوبية«.
وتوّجلله المدير العام بخالص الشللكر إلى وزير األشللغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام 
بن عبداهلل خلف، ووكيل الوزارة لشللؤون البلديات الشلليخ 
محمللد بن أحمللد آل خليفللة، ورئيس وأعضللاء المجلس 
البلدي لدعمهم ومساندتهم للمشروع من انطاق فكرته 
حتى خروجه إلى النور، مؤكدًا أن بلدية المنطقة الجنوبية 
تسللعى دائمًا لتوفيللر خدمللات جديدة تلبللي احتياجات 
المواطنين، وتبحث إمكانية تنفيذها على المدى القريب.
يذكللر أن جهاز »سللهل« لصللرف أكيللاس القمامة تصل 
طاقتلله االسللتيعابية إلى 300 حزمة، وهو جهاز بسلليط 
وسللهل االسللتخدام وال يتطلب جهدًا كبيرًا سللوى اختيار 
اللغللة المناسللبة ثم إدخال رقم حسللاب المشللترك لدى 
هيئة الكهرباء وبعدها الرقم الشللخصي، ليحصل بعدها 
المواطن على األكيللاس دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب 

األكياس بمباني البلدية.

عاصم عبد اللطيف

 »مجتمع واعي« يوفر خدمة اإلبالغ 
عن نتيجة االختبار السريع لـ»كوفيد19«

المعلومللات  هيئللة  أعلنللت 
عللن  اإللكترونيللة  والحكومللة 
تطويرهللا لتطبيللق مجتمع واعي 
بإضافة خدمة »اإلباغ عن نتيجة 
االختبار السريع لكوفيد19« والتي 
تمكللن مسللتخدمي التطبيق من 
رفع صور نتائج فحصهم السللريع 
والذاتي لكوفيد19 وإرسللالها عبر 
التطبيللق للجهللة المختصللة في 
وزارة الصحة، وسيتم إرسال رسالة 
نصية تتضمن رقللم التقرير على 
هاتف مسللتخدم التطبيللق، وفي 
النتائللج اإليجابية فسلليتم  حللال 
مؤكللدة  المبلللغ،  مللع  التواصللل 
الهيئة علللى إلزاميللة اإلباغ عن 
واختياريللة  اإليجابيللة  النتائللج 

النتائج السلبية.
ويأتللي هللذا التحديللث للتطبيق 
بتوجيهات  االلتللزام  إطللار  ضمن 
صاحللب السللمو الملكللي األميللر 
سلللمان بللن حمللد آل خليفة ولي 
العهللد رئيس الللوزراء حفظه اهلل 
للتقنيللات  األمثللل  باالسللتخدام 
األجهللزة  وتقنيللات  الحديثللة 
الذكيللة ضمللن الجهللود الوطنية 
لفيللروس  للتصللدي  المبذولللة 
كورونا والمسللاهمة في الحد من 
آثار الجائحة بغيللة تعزيز حماية 

المجتمع.
وأكدت الهيئللة أن إضافة الخدمة 
اإللكترونيللة، قد جللاءت في إطار 
مسللاهمة ودعللم جهللود الحملة 
والحللد من  للسلليطرة  الوطنيللة، 
انتشللار فيللروس كورونللا، والتي 
عملللت خللال الفتللرة الماضيللة 
على توفيللر أجهزة اختبار الفحص 
السللريع في صيدليللات المملكة، 
كمللا جللاءت بهللدف توفيللر قناة 
الحللاالت من  إلكترونيللة تمكللن 
الجهللة  مللع  السللريع  التواصللل 

المختصة في وزارة الصحة.
مللن  االسللتفادة  كيفيللة  وحللول 
الخدمة اإللكترونية أشارت الهيئة 
مسللتخدمي  علللى  يتعيللن  أنلله 
التطبيللق اختيللار خدمللة »اإلباغ 

السللريع  االختبللار  نتيجللة  عللن 
قائمللة  ضمللن  لكوفيللد19«، 
الخدمللات اإللكترونيللة المتاحللة 
علللى تطبيللق مجتمع واعللي، ثم 
إدخللال رقم بطاقللة الهوية، بعد 
ذلللك سلليتوجب عليهللم التقاط 
السللريع  الفحص  نتيجللة  صللورة 
ورفعها مللع تحديد مللا إذا كانت 
النتيجللة إيجابيللة أو سلللبية، ثم 
إدخال رقم الهاتف، وإرسال صورة 
النتيجللة للجهللة المختصللة فللي 

الوزارة.
وبعد إرسال نتيجة الفحص سيتم 
إرسال رسللالة نصية تتضمن رقم 
التقريللر على رقم الهاتف المدخل 
مللن جانللب مسللتخدم التطبيق، 
كما سلليتم التواصل مباشللرة مع 
المسللتخدم الُمبلللغ عللن نتيجللة 

فحصه من جانب المختصين.
وأكللدت الهيئللة أن »اإلبللاغ عن 
نتيجة االختبار السريع لكوفيد19« 
عبللر تطبيللق مجتمع واعللي، ُيعد 
ملزما للحاالت التللي جاءت نتيجة 
فحصهم الذاتي »إيجابية«، وذلك 
بهدف ضمان حصول هذه الحاالت 

على المساعدة الازمة من جانب 
والتأكللد من صحة  المختصيللن، 
الفحللص الللذي قامللوا بإجرائلله، 
واألعللراض التللي يشللعرون بها، 
فضللًا عللن تحديللد موعللد إجراء 

.PCR اختبار المسحة األنفية
وُيعد اإلباغ عبللر تطبيق مجتمع 
واعي اختياريا للحاالت التي جاءت 
نتائج فحصهم الذاتي »سلللبية«، 
هذا وبغض النظر عن نتائج جهاز 
الفحللص السللريع، فإنلله يتوجب 
على كافة أفراد المجتمع وفي حال 
المرتبطة  باألعللراض  شللعورهم 
بفيللروس كورونا ضرورة االتصال 
علللى )444( ونوهت بللأن تواصل 
المختصين من وزارة الصحة حاليا 
مع الحاالت التي أبلغت عن نتائج 
فحصها الذاتي عبر الخط الساخن 
)444(، سلليمكنها من حجز موعد 
األنفية،  المسللحة  اختبللار  إجللراء 
وأنه سيتم في المستقبل القريب، 
تطويللر تطبيللق مجتمللع واعللي 
بإضافللة خدمللة حجللز المواعيللد 
لمسللتخدمي التطبيللق المبلغين 

عن نتائج فحصهم السريع.

السللريع سللهل  الفحللص  ويعللد 
االسللتخدام، ومتوفرًا في عدد من 
الصيدليللات المعتمدة والمحددة 
أسللماؤها عبللر تطبيللق مجتمللع 
واعللي، وموقللع الحملللة الوطنية 
www. لمكافحللة فيروس كورنللا

وبأسللعار   healthalert.gov.bh
مناسللبة للراغبيللن فللي الحصول 
عليه واستخدامه حسب اإلجراءات 
نتيجته خال  وتظهللر  المعلنللة، 
نتيجللة  تعللد  كمللا  دقيقللة،   15
جهاز الفحص أولية وال تسللتبعد 
احتماليللة اإلصابللة بالفيللروس، 
مللع التأكيد بللأن جهللاز الفحص 
السللريع ليللس بديًا عللن فحص 
اإليجابيللة  والنتيجللة  )PCR(؛ 
للفحص السريع ال يمكن اعتبارها 
تشللخيص على أنهللا حالة قائمة 
الهيئة  وأكدت  لفيروس كورونللا. 
أن إتاحللة الخدمللة الجديللدة عبر 
تأتللي  واعللي  مجتمللع  تطبيللق 
التي  التحديثللات  ضمن سلسلللة 
حرصللت الهيئة على تنفيذها منذ 
نهايللة مارس  التطبيق  تدشللين 
الماضي حتللى أمس وذلك بهدف 
المساهمة في دعم جهود الفريق 
الوطني للتصدي لفيروس كورونا، 
مع تأكيللد مراعاتها فللي مختلف 
مراحللل تطويللر التطبيللق، علللى 
أعلللى معاييللر الحماية والسللرية 
وحفظ البيانات الشللخصية لكافة 
المسللجلين فيه، مع ضمان مسح 
كافللة البيانات الموقع بعد سللتة 
أسابيع من رصد الحالة المخالطة، 
والتأكيللد على اقتصار اسللتخدام 
المعلومللات من أجللل تحديد أثر 
المخالطيللن. الجديللر بالذكللر أن 
الهيئللة تعكللف بشللكل مسللتمر 
علللى تحديللث التطبيللق، وتعمل 
حاليا علللى مزيد مللن التحديثات 
والخصائللص التقنية التي تواكب 
مسللتجدات الجائحة في المملكة، 
واالحتياجللات التللي تسللاعد على 

احتواء الفيروس.
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أبل: 10.58٪ عائد استثمارات »احتياطي األجيال« في 2019
     »الصالح« يتدخل لـ»فك االشتباك بين فخرو والمسقطي«  

أث��ار تقرير الحس��اب الختام��ي الحتياطي 
 2018 /2017 لعام��ي  القادم��ة  األجي��ال 
الج��دل ف��ي مجل��س الش��ورى، م��ا اضطر 
رئي��س المجل��س عل��ي الصال��ح التدخل 
»لفك االش��تباك« ممازحًا بذلك االعضاء، 
في حي��ن انتهى المجل��س للموافقة على 
إع��ادة تقري��َري لجن��ة الش��ؤون المالي��ة 
واالقتصادية بش��أن الحسابين الختاميين 
الحتياطي األجيال القادم��ة لعامي 2017 
و2018 إل��ى اللجن��ة لمزيد من الدراس��ة 
بن��اًء على طلب المجلس بالرغم من رفض 

رئيس اللجنة.
وحصل ابتداًء بين رئيس اللجنة »المالية« 
خال��د المس��قطي والنائ��ب األول للرئيس 
جم��ال فخرو عل��ى توصيات اللجنة بش��أن 
التقري��ر والت��ي لم يتم االس��تئناس فيها 
ب��رأي ممثلي صن��دوق احتياط��ي األجيال 
القادمة على ح��د تعبير العضو فخرو، في 
حين تمسك المسقطي برأي اللجنة معتبرًا 
أن التوصيات جاءت بناًء على مرحلة معينه 

إلى جانب معطيات التقرير.
وأك��د فخ��رو خ��ال مداخلت��ه أن العوائد 
المالية للصن��دوق ممتازة وتعكس وجود 
سياس��ة اس��تثمارية واضحة، لكن اللجنة 
لم تس��تدِع المعنيين بالصندوق لمناقشة 
الحس��اب خصوصًا أن التوصي��ات تم الرد 
عليه��ا م��ن قبل ممثل��ي الصن��دوق خال 
الجلسة وبالتالي كان من األفضل االجتماع 

معه��م، ليرد المس��قطي بقول��ه إن لجنة 
الش��ؤون المالية قدمت تقري��رًا تفصيليًا 
مع ماحظات مهمة وقيمة حول الحس��اب 
القادم��ة،  األجي��ال  الحتياط��ي  الختام��ي 
وقال: »وجهة نظري أن هناك استراتيجية 
موج��وده ل��م ننتقدها في تقريرن��ا وإنما 
ذكرنا أننا نتمنى أن تكون االس��تراتيجية 
تعك��س الظروف التي نعي��ش فيها، ففي 
ع��ام 2019 حق��ق إجمالي األص��ول عوائد 
بنس��بة 17.3% م��ا يعني كف��اءة وفاعلية 
السياس��ة االس��تثمارية للصن��دوق، لكننا 
بحاج��ة الس��تراتيجية تعك��س ظروف كل 
عام على حده ليتم الحفاظ على األموال«، 
وأكد ف��ي رده عل��ى مداخلة فخ��رو، أنه ال 
يتفق معه بتاتًا فالتقرير يعكس توصيات 
اللجنة بعد دراس��ة البيانات، وأضاف: »أن 
كان هناك من يرى بوجود استراتيجيات لم 
تؤخذ في االعتبار أمر مرفوض بالنسبة لي 

وللجنة«.
الصال��ح لتوضي��ح  الرئي��س  ث��م تدخ��ل 
وتقري��ب وجه��ات النظ��ر، حي��ث أكد على 
رد ممثل الصندوق خال الجلس��ة موضحًا 
أن وجه��ة نظر رئيس اللجن��ة تتعلق بأن 
التوصي��ات بني��ت عل��ى ع��ام 2017 حيث 
يبرز ذلك م��ن خال تس��اؤل اللجنة ما إذا 
كان��ت ذات السياس��ة الحالي��ة للصندوق 
مطبقة ف��ي العام المذك��ور، وقال: »كان 
بودنا االجتماع بممثلي الصندوق قبل رفع 

التقرير للمجلس«.
م��ن جانبه أك��د القائم بأعم��ال الرئيس 
األجي��ال  احتياط��ي  لمجل��س  التنفي��ذي 
القادمة إبراهيم أبل، أن العائد االستثماري 
لاحتياطي في ع��ام 2017 يعادل %12.6 
وف��ي 2018 نزل العائد إلى -0.65%، لكن 
االحتياط��ي أعاد تلك الخس��ارة ف��ي يناير 
الذي يليه بجميع الفروقات خال أسبوعين، 
حي��ث كان العائد االس��تثماري في 2019 

يعادل %10.58.
وردًا على تس��اؤل األعض��اء، أوضح أبل أن 
صن��دوق االحتياط��ي لي��س هيئ��ة وإنما 
هو ج��زء تحت مظل��ة وزارة المالية كإدارة 
تنفيذي��ة فهو جزء من هيكل وزارة المالية 
واالقتص��اد الوطني، بينما أك��د أن اإلداره 
والمس��ؤولين لم يتغي��روا منذ عام 2013 
وهن��اك سياس��ة واضح��ة يعكس��ها خل��و 
حس��ابات االحتياط��ي م��ن أي ماحظ��ات 
صادرة من ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
فيما رد على الجدل اآلخر بشأن نشر التقرير 
للعام��ه حت��ى يتس��نى للجمي��ع االط��اع 
بش��فافية على جميع التفاصيل المتعلقة 
به، مؤكدًا أن نشر التقارير المالية للعامة 
يتم بعد موافقة مجلسي الشورى والنواب 
ونش��ره في الجريدة الرس��مية وذلك وفقًا 

ألساس قانوني.
وأوض��ح أن االحتياط��ي توجد له سياس��ة 
اس��تثمارية يت��م إعدادها م��ن قبل جميع 

األعض��اء بالقطاع االس��تثماري في الجهاز 
التنفي��ذي لاحتياط��ي بمش��اركة مجلس 
احتياط��ي األجي��ال القادمة برئاس��ة وزير 
المالية واالقتصاد الوطني، وأن السياس��ة 
تس��اعد االحتياطي على الدخول لألس��واق 
العالمي��ة بمخاط��ر قليل��ه جدًا وتس��اعد 
في الحف��اظ على المال الع��ام وهذه هي 
اب��رز السياس��ات التي يتبعه��ا الصندوق، 
الحتياط��ي  المالي��ة  البيان��ات  أن  وبي��ن 
األجيال تعد وفقًا لألس��اس االس��تحقاقي 
المحاسبي بحسب المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية، والبيانات الس��نة المالية 
تتضم��ن جمي��ع اإلي��رادات والمصروفات 
فطبيع��ة عمل االحتياط��ي ال تتضمن بيع 
االس��تثمارات وتحصيل األرباح على المدى 
القصي��ر ب��ل االس��تثمار واالس��تفادة من 
الزيادة بقيمة األصول المالية على المدى 
الطوي��ل والتخ��ارج في الوق��ت األمثل فا 
يمك��ن لبي��ان المركز المال��ي لاحتياطي 
ومقارنت��ه وتحليل��ه بنف��س بي��ان مالي 
لش��ركات أو مؤسس��ات تتداول عن طريق 
البي��ع والتحصيل وبالتالي ال يعقل ان يتم 
الدخول ف��ي اس��تثمارات والتخ��ارج منها 
خال س��نة واح��دة فق��ط واعتم��اد ذلك 

استراتيجية دائمة فقط للتقرير السنوي.
الم��دى  طويل��ة  االس��تثمارات  أن  وأك��د 
واإليرادات واألرباح توزع على حسب السنه 
ولكن االس��تثمار له قيم��ة، ونوه بأن يتم 

األخ��ذ بعي��ن االعتب��ار تغيي��رات القيمة 
العادل��ة غي��ر المحقق��ة وعدم االس��تناد 
على إيرادات االس��تثمارات لوحدها لتجنب 
التضليل، وذلك بحكم أس��اس االستحقاق 

المعتمد في عرض البيانات المالية.
وع��ودًا على ذي بدء، أك��د الرئيس الصالح 
أن نش��ر بيان��ات التقرير للعام��ة متحقق 
عل��ى أرض الواق��ع والجمي��ع عل��ى عل��م 
وتس��تطيع أي صحيفة محلية نشر ما تحب 
من ه��ذا التقري��ر، وأضاف: »لي��س هناك 
حاجز ويس��تطيع أي ش��خص الحصول على 
الازمة، فالش��فافية موجودة  المعلومات 
وإمكانية النش��ر موجودة والصحافة تنشر 
ما هو ضروري الطاع الش��ارع عليه وال داِع 

لخلق قضيه من الشيء«.
واستمر النقاش على التقرير خال الجلسة، 
حيث أك��د العضو فؤاد الحاج��ي أنه يجب 
تطوير استثمارات أموال احتياطي األجيال 
القادمة لتكون عوائدها جيدة، مع التأكيد 
على عدم زج الصندوق في المش��اريع ذات 
المخاط��ر وغير اآلمنة، معتب��رًا أن التقرير 
»تأخ��ر كثي��رًا م��ن المجل��س والس��لطة 
التنفيذي��ة«، ف��ي حي��ن اعتب��رت العضو 
دالل الزايد »أننا اس��تطعنا االستفادة من 
احتياط��ي األجيال القادمة في س��د العجز 
لاقت��راض«،  الحاج��ة  دون  بالميزاني��ة 
مؤكدة على ضرورة نشر بيانات الصندوق 

للرأي العام.

إقرار بيانات الشورى المالية

أق��ر مجلس الش��ورى البيانات المالي��ة المدققة للمجلس 
م��ن قبل ديوان الرقاب��ة المالية واإلدارية للس��نة المالية 
المنتهي��ة ف��ي 31 ديس��مبر 2019، حيث أش��اد األعضاء 

بالتزام األمانة العامة للمجلس بمعايير الديوان.
في حين تقدم رئيس مجلس الش��ورى علي الصالح بش��كر 
لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادية على تقريرها بش��أن 
البيان��ات المالي��ة للمجل��س، والذي عك��س أداء المجلس 
طوال العام 2019، وش��كر األمين العام ومنتسبي األمانة 
العام��ة لتطبيق اللوائح واألنظم��ة في الحفاظ على المال 

العام.

مريم بوجيري

مريم بوجيري

 »التحقيق البرلمانية 
في الخدمات الطبية« تناقش محاور عملها

صادق��ت لجن��ة التحقي��ق البرلماني��ة بش��أن 
الخدم��ات الطبية المقدمة م��ن وزارة الصحة، 
خال عقدها اجتماعها الثاني في دور االنعقاد 
الس��نوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي 
هش��ام  اللجن��ة  رئي��س  برئاس��ة  الخام��س، 
العشيري، األحد وبحضور النواب أعضاء اللجنة، 
عل��ى محاضر االجتماع��ات الس��ابقة، حيث تم 
التصديق على محض��ر االجتماع األول المنعقد 
ي��وم األربع��اء الموافق 18 نوفمب��ر 2020، ثم 
اس��تعرضت اللجن��ة بند م��ا أحيل من رئيس��ة 
مجلس الن��واب والمتمثل في الق��رار التنفيذي 
رق��م )9( لس��نة 2020 دور االنعق��اد الس��نوي 

الع��ادي الثالث للفص��ل التش��ريعي الخامس 
بش��أن تش��كيل لجنة تحقيق برلمانية بش��أن 
الخدم��ات الطبية المقدمة م��ن وزارة الصحة، 

حيث يتضمن القرار محاور عمل اللجنة. 
وق��ال العش��يري إن��ه ف��ي بن��د المناقش��ات 
استعرضت محاور عملها، كما استمعت اللجنة 
إلى أس��ئلة واستفسارات وماحظات النواب إلى 
كل محور من هذه المحاور عمل اللجنة، وكذلك 
ردود كل جهة عل��ى كل محور من هذه المحاور 
للتواصل معها والنقاش حولها، مش��يرًا إلى أن 
اللجنة استعرضت في ذات االجتماع نماذج من 
تقاري��ر لجان تحقيق برلمانية س��ابقة، إضافة 

إلى الماحظات الواردة بش��أن وزارة الصحة في 
تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية الس��نوي 
اس��تعراض  وكذل��ك   ،2020  -2019 للع��ام 
بعض االستفس��ارات المقترحة من المستشار 
القانون��ي للجن��ة. يذك��ر أن لجن��ة التحقي��ق 
البرلمانية بشأن الخدمات الطبية المقدمة من 
وزارة الصحة تضم في عضويتها النواب: رئيس 
اللجنة هش��ام العش��يري، ونائب الرئيس عمار 
البناي، وعضوية كل من: حمد الكوهجي، زينب 
عبداألمير، علي إس��حاقي، عمار حس��ين، فاضل 
السواد، محمد العباسي، معصومة عبدالرحيم، 

ويوسف زينل.

 »األخوة البحرينية اإلماراتية«: االستفادة 
من الخبرات المشتركة لمواجهة تحديات »كورونا«

اإلماراتي��ة  البحريني��ة  األخ��وة  لجن��ة  عق��دت 
بمجلس النواب، برئاس��ة رئيس لجنة الشؤون 
التش��ريعية والقانونية بمجلس النواب فاضل 
الس��واد، اجتماعًا افتراضيًا ع��ن ُبعد األحد مع 
نظيرته��ا في دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
الش��قيقة. وق��ال الس��واد إن االجتم��اع يأت��ي 
ف��ي ظ��ل اهتم��ام مجل��س الن��واب بالبحرين 
بتفعيل لج��ان الصداقة البرلماني��ة مع الدول 
الش��قيقة والصديقة وتبادل الخبرات والتجارب 

المش��تركة لمواجه��ة التحدي��ات خاص��ة في 
مرحلة ما بعد كورونا، مش��يرًا إلى أن االجتماع 
ناق��ش ثاث��ة محاور ه��ي: المح��ور األول، دور 
البرلمانات ف��ي مكافحة جائح��ة كورونا دعمًا 
للجه��ود الوطني��ة، والمح��ور الثاني، مناقش��ة 
مجاالت التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين 
للتصدي لتداعيات انتشار الجائحة وما بعدها، 
والمحور الثالث، مستقبل التعاون بين مجلس 
الن��واب البحريني والمجل��س الوطني االتحادي 

اإلمارات��ي. وأش��اد المش��اركون ف��ي االجتماع 
بعم��ق العاق��ات بين البلدين الش��قيقين في 
جمي��ع المج��االت وال س��يما البرلماني��ة منها، 
مثمني��ن مخرجات القمة الثاثي��ة التي ُعقدت 
مؤخ��رًا، بين حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة عاه��ل الب��اد المفدى، 
وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المس��لحة 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، 

وصاح��ب الجال��ة المل��ك عب��داهلل الثاني ابن 
الحس��ين عاه��ل المملكة األردنية الهاش��مية 
الشقيقة، بحضور صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
الوزراء. الجدير بالذكر أن لجنة األخوة البحرينية 
اإلماراتية بمجلس النواب تضم كا من النواب: 
فاض��ل الس��واد رئيس��ًا، محمد العباس��ي، بدر 
الدوس��ري، زين��ب عبداألمير، أحم��د األنصاري، 

علي إسحاقي، وعمار قمبر.

انطالق القمة البرلمانية الخليجية الـ14 »عن ُبعد« اليوم
تنطلق أعمال القمة البرلمانية الخليجية اليوم، عن 
بعد عبر االتصال المرئي، برئاس��ة رئيس��ة مجلس 
الن��واب البحرين��ي فوزي��ة زينل، حيث يعقد رؤس��اء 
مجال��س الش��ورى والن��واب والوطن��ي واألمة بدول 
مجلس التعاون ل��دول الخليج العربي��ة اجتماعهم 
الرابع عشر، ويش��ارك فيه وفد الش��عبة البرلمانية 
للبحرين برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح، 

وعضوي��ة الن��واب والش��وريين: س��بيكة الفضالة، 
وصباح الدوسري، وعيسى الدوسري، وعلي اسحاقي، 
وعبدالرزاق حطاب، وصادق آل رحمة، واألمين العام 
بمجلس النواب أمين س��ر اللجنة التنفيذية للشعبة 

البرلمانية المستشار راشد بونجمة.
وس��وف تناقش القمة البرلمانية الخليجية الرابعة 
عش��رة ع��دة موضوع��ات وتوصي��ات مرفوع��ة من 

االجتماع الثالث عش��ر للجن��ة التنس��يق البرلماني 
والعاقات الخارجية والذي عقد الخميس الموافق 19 
نوفمبر 2020، ومنها ثاثة توصيات هي: التوصية 
األول��ى، تكلي��ف األمان��ة العامة لمجل��س التعاون 
بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لضمان استمرار 
الزيارات المتبادلة مع البرلمان األوروبي، والتوصية 
الثاني��ة، وتكليف مجل��س دولة الرئاس��ة »مجلس 

الن��واب« بالتنس��يق لعق��د اجتم��اع بي��ن مجالس 
الدول األعض��اء والبرلمان األوروبي إما عبر االتصال 
المرئي أو على هامش اجتماعات االتحاد البرلماني 
الدول��ي )IPU(، والتوصي��ة الثالث��ة، تكليف األمانة 
العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة 
الرئاس��ة »مجلس الن��واب« لعقد االجتم��اع الثالث 

للجنة البرلمانية الخليجية – األوروبية.
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العدد
الرابط اإللكتروني

عقـــد عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة 
المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه، اجتماًعا 
مع ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 

آل خليفة في قصر الصخير أمس.
 وفـــي مســـتهل االجتماع، اســـتعرض 
الســـمو  صاحـــب  مـــع  الملـــك  جاللـــة 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
التـــي  والمثمـــرة  اإليجابيـــة  النتائـــج 
دول  قـــادة  قمـــة  إليهـــا  توّصلـــت 
مجموعة العشرين االفتراضية والتي 
تعقد برئاســـة ملـــك المملكـــة العربية 
الســـعودية خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
المثمـــرة  النتائـــج  مـــن  تحققـــه  ومـــا 

والمبـــادرات القيمـــة وما تتمّيز به من 
تنظيم متقن على الشـــكل األمثل بما 

يعود بالخير على العالم.
 كمـــا هنـــأ جاللـــة الملـــك أخـــاه خادم 
النجـــاح  علـــى  الشـــريفين  الحرميـــن 
تعقـــد  والتـــي  القمـــة  لهـــذه  الكبيـــر 
ألول مـــرة فـــي المنطقـــة ممـــا يؤكـــد 

العربيـــة  للمملكـــة  الريـــادي  الـــدور 
الشـــقيقة بفضـــل حكمـــة  الســـعودية 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين وقيادته 
الســـديدة والمميزة في دعم القضايا 

العربية واإلسالمية والعالمية.
اللقـــاء  خـــالل  جاللتـــه  وأشـــاد   
باإلنجازات المتواصلـــة التي تحققها 

مملكة البحرين في مختلف مجاالت 
العمل الوطني بفضل ســـواعد أبنائها 
المخلصيـــن والتـــي رّســـخت ريادتها 
ومكانتها العالمية، وأعلت رايتها في 
مختلف المحافـــل الدولية، باإلضافة 
إلى العمل على تعزيز مكانة البحرين 
األهـــداف  وتحقيـــق  التنافســـية 

التنمويـــة بمـــا يلبـــي تطلعـــات رؤيـــة 
البحرين االقتصادية 2030م.

 كمـــا اســـتعرض جاللتـــه مـــع صاحب 
الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس 
الوزراء المبادرات والجهود المتخذة 
كورونـــا  فيـــروس  مكافحـــة  فـــي 
)كوفيـــد 19( والحـــد من انتشـــار هذه 

الجائحـــة، والخطوات التـــي اتخذت 
لتوفير اللقاح اآلمن لفيروس كورونا 
وحـــرص جاللتـــه أن يكـــون  متاًحـــا 

لجميع المواطنين والمقيمين.
 وأعـــرب جاللـــة الملـــك عـــن تمنياته 
الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب  الخالصـــة 
ولـــي العهد رئيس الـــوزراء بالتوفيق 
والســـداد فـــي مســـئولياته الوطنيـــة 
لتحقيق تطلعات أبنـــاء وطننا العزيز 
نحـــو المزيـــد مـــن التقـــدم واالزدهار، 
ومتابعته الحثيثـــة وإدارته الناجحة 
للجهـــود الوطنية للتصـــدي لفيروس 
كورونا، مثنًيـــا جاللته على ما تحقق 
من نجاحات ومقّدًرا رعاه هللا العطاء 
المتواصل للكوادر الصحية والجهات 
المساندة العســـكرية واألمنية وكافة 

الجهات الحكومية.

جاللة الملك يعقد اجتماعا مع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء 

جاللة الملك بحضور سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبال سمو نائب رئيس مجلس الوزراء 

المنامة - بنا

تمنياتنا بالتوفيق لولي العهد رئيس الوزراء في تحقيق تطلعات الشعب
ــة لــقــمــة الــعــشــريــن ــي ــاب ــج ــج اإلي ــائ ــت ــن ــوه ال ــم ــك يــســتــعــرض مـــع س ــل ــم ــة ال ــال ج

ينبغي أن يكون 
لقاح فيروس 
كورونا متاًحا 

لجميع المواطنين 
والمقيمين
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العسكرية 
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المنامة - بنا

اســـتقبل ملـــك البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة أمس، 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  بحضـــور 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة في قصر الصخير، نائب 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ 
علي بن خليفة آل خليفة وســـمو الشيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة ووكيـــل 
الجنســـية  لشـــؤون  الداخليـــة  وزارة 
والجـــوازات واإلقامة الشـــيخ راشـــد بن 

خليفـــة بـــن حمـــد آل خليفـــة، واألبنـــاء، 
للســـالم على جاللة الملـــك، حيث رفعوا 
إلى جاللته أسمى آيات الشكر واالمتنان 
علـــى تعـــازي جاللته ومواســـاته لهم في 
وفاة فقيد الوطن صاحب السمو الملكي 
آل خليفـــة  بـــن ســـلمان  األميـــر خليفـــة 

)رحمه هللا(.
 وقـــد أشـــاد صاحـــب الجاللـــة بمناقـــب 
وإســـهاماته  الرائـــدة  وجهـــوده  الفقيـــد 
المتعددة فيما حققته المملكة من تطور 
وتنميـــة وإنجـــازات شـــاملة فـــي جميـــع 
المجـــاالت، مؤكـــًدا جاللتـــه أن البحرين 

فقـــدت برحيلـــه أحـــد رجالهـــا األجـــالء، 
حيث سّخر حياته من أجل تقّدم الوطن 

ورفعته وتحقيق تطلعات شعبه وخدمة 
أمته العربية واإلســـالمية عبر مســـيرته 

الممتـــدة الحافلـــة باإلنجـــاز واإلخالص، 
ا خالًدا في  وســـيبقى الراحل رمًزا وطنيًّ
الذاكـــرة الوطنيـــة، ضارًعـــا جاللتـــه إلى 
المولى جّل وعال أن يتغّمد الفقيد بواسع 
رحمته وغفرانه ويســـكنه فسيح جناته، 

وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.
 كمـــا أعرب جاللته عن تقديره واعتزازه 
بعطاء أبناء البحرين جيالً بعد جيل في 
بناء تاريخ ونهضة البحرين وإسهاماتهم 
الفاعلـــة في جهـــود البنـــاء والتنمية في 

مختلف ميادين العمل الوطني.
 مـــن جانبـــه، أعـــرب ســـمو الشـــيخ علي 

بـــن خليفـــة آل خليفـــة وأبنـــاء وأحفـــاد 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة )رحمه هللا( عن عظيم 
الشكر واالمتنان والتقدير لجاللة الملك 
علـــى مشـــاعر جاللتـــه الطيبـــة النبيلـــة، 
القديـــر أن يحفـــظ  العلـــي  داعيـــن هللا 
جاللتـــه ويرعاه ويمّتعـــه بوافر الصحة 
ا  والســـعادة وطـــول العمـــر ويديمـــه عـــزًّ
وذخًرا وسنًدا للبحرين وشعبها الكريم، 
ويحقـــق للمملكة ما تصبو إليه من نماء 
وتطـــور وازدهـــار تحـــت قيـــادة جاللته 

الحكيمة.

جالــة الملــك: ســّخر حياتــه لرفعــة وطنــه وتحقيــق تطلعــات شــعبه وخدمــة األمتيــن

ا خالًدا سمو األمير خليفة بن سلمان سيبقى رمًزا وطنيًّ
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“الصغيرة والمتوسطة” تنعى فقيد الوطن الكبير
أعربـــت جمعية المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
البحرينيـــة عـــن بالغ الحزن واألســـى بفقـــد البحرين 
الســـمو  صاحـــب  األول  الطـــراز  مـــن  دولـــة  رجـــل 
الملكـــي االميـــر خليفة بـــن ســـلمان آل خليفة رحمه 
هللا، الـــذي كـــّرس حياتـــه لخدمة الوطـــن والمواطن 
وأولـــى اهتماًمـــا بالًغـــا ألصحـــاب األعمال والســـيما 

الصغيـــرة  المؤسســـات  وأصحـــاب  األعمـــال  رواد 
والمتوســـطة.  وأضافت “سموه كان قريًبا من نبض 
الشـــارع التجاري يســـتمع لشـــكاوي التجـــار ويلتقي 
بهم بشـــكل دوري وكلما دعـــت الحاجة وألمت ملمة 
بقطـــاع المـــال واألعمـــال”. وتقـــّدم رئيـــس جمعيـــة 
البحرينيـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 

وجميـــع أعضـــاء مجلس إدارة الجمعية ومنتســـبيها 
بخالص التعازي وصادق المواســـاة إلى عاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى رئيس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة ونائب رئيس الوزراء ســـمو الشـــيخ علي بن 

خليفـــة آل خليفة وســـمو الشـــيخ ســـلمان بن خليفة 
آل خليفـــة، وجميـــع أفـــراد العائلة الحاكمـــة الكريمة 
وأبنـــاء الشـــعب البحريني جميًعا في وفـــاة المغفور 
لـــه بـــإذن هللا تعالـــى صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة، داعين المولى عّز وجّل 
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.  

وأضـــاف رئيس الجمعيـــة عبدالحســـين الديري “أن 
لألميـــر الراحل بصمـــات واضحة في شـــتى مناحي 
الحيـــاة االقتصادية واالجتماعية والسياســـية وفي 
مختلـــف المراحـــل الزمنيـــة قبـــل االســـتقالل وبعـــد 
االستقالل وكان له تأثير بارز في شتى مراحل بناء 

الدولة الحديثة لمملكة البحرين”.

المنامة - جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

نعتّز بعطاء أبناء 
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“مجتمع واعي” يطور تقنياته الذكية للحد من انتشار الفيروس
إضافـــة خدمـــة اإلبـــاغ عــــن نتيجـــة االختبـــار الســـريع لــــ “كورونـــا”

فـــي إطـــار االلتـــزام بتوجيهـــات ولـــي العهـــد 
رئيس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
باالســـتخدام  آل خليفـــة  بـــن حمـــد  ســـلمان 
األمثل للتقنيـــات الحديثة وتقنيات األجهزة 
الذكيـــة ضمـــن الجهـــود الوطنيـــة المبذولـــة 
للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا والمســـاهمة في 
الحـــد مـــن آثار الجائحـــة بغية تعزيـــز حماية 
المعلومـــات  هيئـــة  أعلنـــت  فقـــد  المجتمـــع، 
والحكومة اإللكترونية عن تطويرها لتطبيق 
مجتمـــع واعـــي بإضافة خدمـــة “ اإلبالغ عن 
نتيجة االختبار الســـريع لكوفيد - 19” والتي 
ُتمكـــن مســـتخدمي التطبيـــق مـــن رفع صور 
نتائج فحصهم السريع والذاتي لكوفيد - 19 
وإرســـالها عبر التطبيق للجهة المختصة في 

وزارة الصحة.
اإللكترونيـــة،  الخدمـــة  إضافـــة  أن  وأكـــدت 

قـــد جاءت في إطار مســـاهمة ودعـــم الهيئة 
لجهود الحملة الوطنية، للسيطرة والحد من 
انتشـــار فيروس كورونا، والتي عملت خالل 
الفتـــرة الماضية علـــى توفير أجهـــزة اختبار 
الفحص الســـريع في صيدليات المملكة، كما 
جـــاءت بهدف توفيـــر قنـــاة إلكترونية ُتمكن 
الحـــاالت مـــن التواصـــل الســـريع مـــع الجهة 

المختصة في وزارة الصحة.
الخدمـــة  مـــن  االســـتفادة  كيفيـــة  وعـــن 
اإللكترونيـــة، أشـــارت الهيئة الى أنـــه يتعين 
علـــى مســـتخدمي التطبيـــق اختيـــار خدمـــة 
“اإلبالغ عن نتيجة االختبار الســـريع لكوفيد 
- 19”، ضمـــن قائمـــة الخدمـــات اإللكترونيـــة 
واعـــي،  مجتمـــع  تطبيـــق  علـــى  المتاحـــة 
ثـــم إدخـــال رقـــم بطاقـــة الهويـــة، بعـــد ذلـــك 
نتيجـــة  التقـــاط صـــورة  ســـيتوجب عليهـــم 

الفحـــص الســـريع ورفعهـــا مع تحديـــد ما إذا 
كانت النتيجة إيجابية أو ســـلبية، ثم إدخال 
رقم الهاتف، وإرســـال صورة النتيجة للجهة 

المختصة في الوزارة. 
وبعد إرســـال نتيجة الفحص ســـيتم إرســـال 
رســـالة نصيـــة تتضمـــن رقـــم التقريـــر علـــى 
رقـــم الهاتـــف المدخـــل من جانب مســـتخدم 
التطبيـــق، كمـــا ســـيتم التواصل مباشـــرة مع 
المســـتخدم الُمبلـــغ عـــن نتيجـــة فحصـــه من 

جانب المختصين.
نتيجـــة  عـــن  “اإلبـــالغ  أن  الهيئـــة   وأكـــدت 
االختبـــار الســـريع لكوفيـــد - 19” عبر تطبيق 
مجتمـــع واعـــي، ُيعـــد ملزمـــا للحـــاالت التـــي 
جـــاءت نتيجة فحصهـــم الذاتـــي “إيجابية”، 
وذلـــك بهدف ضمـــان حصول هـــذه الحاالت 
جانـــب  مـــن  الالزمـــة  المســـاعدة  علـــى 

المختصين، والتأكد من صحة الفحص الذي 
قامـــوا بإجرائـــه، واألعـــراض التي يشـــعرون 
بهـــا، فضال عـــن تحديد موعد إجـــراء اختبار 

.PCR المسحة األنفية
 وُيعـــد اإلبـــالغ عبـــر تطبيـــق مجتمـــع واعي 
نتائـــج  جـــاءت  التـــي  للحـــاالت  اختياريـــا 
فحصهـــم الذاتي “ســـلبية”، هذا وبغض النظر 
فإنـــه  الســـريع،  الفحـــص  نتائـــج جهـــاز  عـــن 
يتوجـــب علـــى كافـــة أفـــراد المجتمـــع وفـــي 
حال شعورهم باألعراض المرتبطة بفيروس 
كورونا ضرورة االتصال على )444( ونوهت 
بـــأن تواصـــل المختصين مـــن وزارة الصحة 
حاليـــا مـــع الحـــاالت التـــي أبلغت عـــن نتائج 
فحصهـــا الذاتي عبـــر الخط الســـاخن )444(، 
ســـيمكنها مـــن حجـــز موعـــد إجـــراء اختبـــار 

المسحة األنفية.
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التصدي لـ “كورونا” محور منتدى “دراسات”
الثالثـــة  النســـخة  أعمـــال  غـــدا  تنطلـــق 
مـــن المنتـــدى الســـنوي لمركـــز البحريـــن 
والدوليـــة  االســـتراتيجية  للدراســـات 
والطاقة “دراســـات” الذي يقام هذا العام 
بعنـــوان “دور المراكـــز الفكريـــة في دعم 
الجهود الوطنية: محاربة جائحة كورونا 
نموذًجـــا”، ويضم ممثلين لعدد من مراكز 
البحوث والدراســـات في منطقة الخليج 
العربـــي والمنطقـــة العربيـــة، إضافـــة إلى 

عدد من الخبراء واألكاديميين.
وينعقـــد المنتـــدى فـــي ظل ظـــروف غير 
عادية، إذ تشـــكل جائحـــة كورونا تحدًيا 
هائـــاًل للـــدول كافـــة؛ كونهـــا أزمـــة غيـــر 
الصحـــي  بالقطـــاع  مســـبوقة الرتباطهـــا 
الذي يتباين االهتمام به من دولة ألخرى 
األمـــر الـــذي حتـــم ضـــرورة دراســـة ذلك 

التحدي وحدود االستجابة لتداعياته.
وخصص مركز “دراســـات” أعمال منتداه 
الســـنوي لتنـــاول “دور المراكـــز الفكريـــة 
فـــي مواجهـــة جائحـــة كورونـــا”، إضافة 
إلـــى محاولة بلورة رؤى مســـتقبلية على 
المدييـــن القريـــب والبعيـــد بشـــأن تلـــك 
الجائحـــة إذ ال تزال ممتـــدة آثارها، األمر 
مـــن  تداعياتهـــا  يتطلـــب تحديـــد  الـــذي 
ناحيـــة أولـــى واألولويـــات التـــي يتعيـــن 
التعامل معها مـــن ناحية ثانية، وتحديد 
المـــوارد الالزمـــة لذلـــك من ناحيـــة ثالثة 
وذلك من خالل حوار يضم ممثلي كافة 

المؤسسات الفكرية والوطنية.
وتنعقد أعمال المنتدى على مدى 3 أيام، 
األول  األول محوريـــن،  اليـــوم  يتضمـــن 
حـــول “آثـــار الجائحـــة على المؤسســـات 
الفكريـــة والبحثيـــة واســـتجاباتها”، الذي 
يســـتهدف تحليـــل كيفيـــة تأثيـــر جائحة 

كورونـــا على عمـــل المؤسســـات الفكرية 
الثانـــي  المحـــور  ويتضمـــن  والبحثيـــة، 
المنظمـــات  مـــع  الفكـــر  مراكـــز  “تعـــاون 
الجائحـــة”،  مواجهـــة  فـــي  الوطنيـــة 
التعـــاون  أطـــر  مناقشـــة  ويســـتهدف 
الفكـــر وغيرهـــا  بيـــن مراكـــز  المشـــتركة 
مـــن المؤسســـات الوطنيـــة فـــي مواجهة 
الجائحة سواء أكانت مؤسسات رسمية 

أو مؤسسات المجتمع المدني.
محوريـــن،  الثانـــي  اليـــوم  ويتضمـــن 
فـــي  الفكريـــة  المراكـــز  “دور  األول 
لتجـــاوز  المجتمعيـــة  المســـاهمة  دعـــم 
التحديـــات  تداعيـــات جائحـــة كورونـــا: 
واألولويات”، يســـتهدف مناقشة طبيعة 
المســـاهمات المجتمعيـــة وخاصة العمل 
التطوعي، فيما يستهدف المحور الثاني 
“مناهـــج البحـــث المختلفـــة وآثارها على 
المجتمع: أســـس البحث”، تحليل مناهج 

البحـــث التـــي انتهجتهـــا مراكـــز التفكير 
جائحـــة  مواجهـــة  فـــي  االســـتراتيجي 
كورونا، ســـواًء من حيث إصدار التقارير 
البحثية أو إجراء مسوحات للرأي العام.

محوريـــن:  الثالـــث  اليـــوم  ويتضمـــن 
يســـتهدف المحـــور األول “دراســـة حالة 
وطنية مخرجات التعاون بين “دراسات” 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي”، تقييم 
المشـــروع البحثي المشـــترك الذي أجراه 
مركز البحرين للدراســـات االستراتيجية 
والدولية والطاقة “دراســـات” باالشتراك 
مـــع برنامج األمم المتحـــدة اإلنمائي في 
مملكـــة البحريـــن، بينمـــا يأتـــي المحـــور 
لمواجهـــة  المطلوبـــة  “المـــوارد  الثانـــي 
تداعيات األزمة وآليات تنســـيق الجهود 
ما بين المؤسســـات الفكريـــة والوطنية”، 
المطلوبـــة  المـــوارد  تحديـــد  ليناقـــش 
لمواجهـــة تداعيـــات األزمـــة ســـواء فـــي 

الوقت الراهن أو على المدى البعيد.
ويشـــارك فـــي الملتقـــى عدد مـــن المراكز 
والمؤسســـات الفكرية ومنها: المؤسســـة 
وجامعـــة  اإلنســـانية،  لألعمـــال  الملكيـــة 
المتحـــدة  األمـــم  وبرنامـــج  البحريـــن، 
اإلنمائـــي، ومركز الملـــك فيصل للبحوث 

والدراســـات اإلســـالمية، ومركـــز الملـــك 
عبدهللا للدراســـات والبحـــوث البترولية، 
ومركـــز  لألبحـــاث،  الخليـــج  ومركـــز 
أســـبار  ومركـــز  للسياســـات،  اإلمـــارات 
للدراســـات والبحـــوث واإلعـــالم، ومعهد 

الكويت لألبحاث العلمية.
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عالم ما بعد ترامب
Û  لــم يــأت رئيس أثار هذا القدر مــن القبول والرفض على صعيد

الداخــل االمريكــي  والخارج كما هو الرئيــس االمريكي دونالد 
ترامــب المنتهية رئاســته. فلم تكن ســنواته االربــع التي أعتلى 
فيها كرسي قيادة الواليات المتحدة األمريكية سنوات عادية. 
فهي قد جاءت على أمريكا كما هو الخارج بتغيرات أعتقد أنها 
ســتبقى كذلك لبضع ســنين قادمة.وهي تغيرات بدت سلبياتها 
خصوصــا علــى الداخــل األمريكــي، وفــي ســنته األخيــرة، مــن 
الحجــم الــذي لــم يســتطع المجتمــع تحمله فأخرجتــه صناديق 
االقتــراع مــن الســلطة. وال بــد لنــا مــن تأكيد أن خــروج ترامب 
مــن الســلطة كان ألســبابها ومتغيراتهــا الداخلية التــي هي كما 
أدخلتــه  للســلطة فقــد أخرجتــه مــن أروقتهــا. فســوء إدارتــه 
لجائحــة كورونــا، وبالتالــي التعامل مــع تبعاتهــا، التي أخرجت 
المالييــن من دائــرة العمل وأخرجت الكثير مــن رجال االعمال 
من النشــاط االقتصادي، كانتا السببين الرئيسيين في خروجه 

من السلطة.
Û  مــن الناحيــة األخــرى فإن الواليات المتحدة األميركية  ليســت

كاي دولة أخرى في العالم. فهيمنتها على االقتصاد والسياسة 
العالميين يجعل منها الدولة األكثر تأثيرا، وهي تغيرات يمكن 

تحديد بعضها في التالي..
Û  إن الطريقــة التــي أدار فيها ترامــب الملفات الدولية قد أثارت 

علية الكثير من ردات الفعل. فهو في فعله السياســي هذا كان 
يعتقــد أن مصلحــة أمريــكا “تأتــي أوال” فــي مقابــل دول العالم 
االخرى. إال أن هذه السياســة وكما تشــير مجلة الفورين أفيرز 
األمريكيــة فــي عــدد أكتوبــر الماضــي قــد اثــارت الكثيــر مــن 
االضطــراب والفوضــى، فــي مواقــع كثيرة مــن العالــم. كما أنها 
أضعفت من وضع أصدقائها في مقابل أعدائها الذين أصبحوا 
أكثر قوة... وهي سياسات قد خلقت حالة من العزلة للواليات 
المتحــدة األمريكيــة نتيجــة للطريقــة التــي تعاطــت  فيهــا مــع 
القضايــا والملفــات الدوليــة، إذ باتــت معلومــات حلفائهــا مــن 
األوربييــن عــن بعض سياســات أو خطــوات االدارة االمريكية، 
تأتــي إليهــم كمــا اآلخرين مــن خالل أجهــزة األعــالم المختلفة 
وليس من خالل قنوات االتصال الخاصة مثلما كان يتم خالل 
اإلدارات األميركيــة الســابقة، كمــا فــي لقائــه بالرئيــس الكوري 

الشمالي و كما هو تعاطية مع  الملف التركي والصيني.
Û  والحقيقــة أن الرئيــس األميركــي قــد جاء إلــى الحكم في ظل

نظــام قائــم كان محــوره أمريــكا ورديفاتها في العالــم الغربي.. 
إال أن سياســاته المتتاليــة علــى مــدى االربــع ســنوات الماضية 
قــد هدفــت إلــى تفككيك هــذا النظام دون التفكيــر في البدائل 
الممكنــة األخــرى. وقــد يمثــل خروجــه مــن بعــض االتفاقيــات 

الدولية، رغم سوء بعضها من وجهة نظر البعض، وذهابه نحو 
دعــم أنظمــة قد تبدو مارقــة أو غير منضبطة الفعل السياســي 
في إطارها اإلقليمي أو الدولي أو بالذهاب في حروب تجارية 
مــع الصيــن وفــي نزعته المتســرعة نحــو عقد اتفاق مــع كوريا 
الشــمالية قــد أضعفــت مــن موقــف الواليــات المتحــدة وشــكل 
نقطــة االبتعــاد فــي سياســاتها عــن حلفائهــا الغربييــن. وقــد ال 
أكــون مبالغــا أن أقول أن الرئيــس االمريكي الجديد جو بايدن 
قد يحتاج لبعض الوقت ولربما السنين لتغيير بعض سياسات 
ترامــب و العــودة ســريعا لما كان معمــول به ســابقا. فالواليات 
المتحــدة االمريكيــة قــد ال تكــون، حتــى مــع األدارة الجديــدة، 
قــادرة علــى أن تعــود إلــى وضعهــا المريــح الســابق فــي إدارة 
الشؤون الدولية وأن صراعاتها المكشوفة مع الصين و روسيا 
و إيــران وكوريــا الشــمالية وتلك الخفية مــع دول قد ربطته به 
تحالفات اســتراتيجية وعســكرية، قد تســتمر لبعض الوقت، و 
لربما سباق التسلح الذي جاء بقوة مع القوى العظمى الجديدة، 
قــد يســتمر لبعــض الوقت، إن لــم يكن قد أصبــح محتوما.. بل 
قد يذهب محاوال تعقيد بعض الملفات الدولية الســاخنة على 
اإلدارة االمريكيــة القادمــة، كما فيما ســربته جريدة النيويورك 
تايــم مؤخــرا عــن رغبته في أســتهداف بعض المواقــع النووية 
االيرانية قبل مغادرته البيت االبيض وهي الرغبة التي دفعته 
إلقالــة وزيــر دفاعــه مــارك أســبر لمعارضتــه وبشــدة مثــل هــذا 

العمل.
Û  أمــا المســألة األخرى المهمة فــي عالقات أمريــكا الخارجية قد

تكــون عالقة أمريكا بحلفائها األوربيين القريبين. وهي عالقة 
قد شابها في الفترة األخيرة قدرا من الفتور ولربما خلخال في 
الثقة القائمة فيما بينهم، نتيجة لما يســمونه بسياســة الضغط 
الــذي تعرضــوا لــه من قبــل ترامب وتحديدا فــي محاولته رفع 
حجم المســاهم المالية في مصروفات حلف الناتو العســكرية، 
وفــي تغطيــة كلفة بعض القواعــد األمريكية فيها، كما هو فيما 
يتعلق بمستقبل الناتو كمنظمة عسكرية حافظة لألمن والسلم 
فــي أوروبــا والتــي طالمــا هــدد ترامب باالنســحاب منهــا إن لم 

تضطلع أوربا بدور مالي أكبر في مصروفاتها العسكرية.
Û  ترامــب إدارة  بتشــجيع  متعلقــا  كالمــا  األوربيــون  ويتــداول 

النســحابات أوربيــة جديــدة مــن االتحــاد األوربــي  خصوصــا 
بعــد إنســحاب بريطانيــا منهــا. والحقيقــة أن إدارة ترامــب لــم 
تكــن فقــط مشــجعة النســحابات أوربيــة جديــدة مــن االتحــاد 
األوربي و إنما أصبحت مشــجعة للقوى والجماعات الشــعبوية 
العنصرية األوربية، سواء أكانت في الحكم كما هو في إيطاليا 
أو خارجهــا كمــا هو في الحالة الفرنســية.. وهو األمر الذي دفع 

نحــو أن تتخــذ بعــض الدول األوربية وتحديدا فرنســا وألمانيا 
قــدرا مــن االســتقاللية فــي قراراتهــا علــى المســتوى الدولــي 
وفــي المنظمــات الدوليــة. بــل إن التســليم بالقيــادة األمريكية 
قــد أصابــه قــدر مــن االهتــزاز نتيجــة النســحابه مــن عــدد مــن 
الحــرب  وفــي  الدوليــة.  والمنظمــات  والمعاهــدات  االتفاقــات 
المتحــدة  والواليــات  الصيــن  بيــن  أآلن  القائمــة  االقتصاديــة 
فهــي لــم تكــن إال لتحقيــق قــدر من الفائــدة االقتصاديــة األكبر 
للواليــات المتحــدة األمريكيــة، منها ألحداث قــدرا من التوازن 
فــي العالقــات االقتصاديــة الدوليــة المائلة بشــدة نحــو الصين 

كما يعتقدون.
Û  مــن الناحية األخرى فإن أنســحاب الواليــات المتحدة من عدد

مــن االتفاقيــات والمنظمــات الدوليــة قــد أضــر كثيــرا بهــا، إذ 
أعطــت هــذه االتفاقيــات المتعــددة االطــراف أو الثنائيــة قــوة 
في الحضور االمريكي على المســتوى الدولي كما شــكلت قناة 
مهمــة للمعلومات االســتخباراتية األمريكية. وبانســحابها منها 
فقــدت أمريــكا جزءا مهما من حضورهــا الدولي وتأثيرها على 

بعض االقاليم والدول في العالم.
Û  وفيما يتعلق بالمنطقة العربية والشــرق األوســط، فإن سياسة 

ترامب حيال القضية الفلســطينية قد مثلت نوعا من القطيعة 
عــن سياســيات األدارات االمريكية الســابقة، بل مثلت خروجا 
صريحــا عــن الثوابــت التــي جــرت عليهــا سياســات االدارات 
الســابقة فــي ظــل حكــم الحزبيــن: الجمهــوري و الديمقراطــي. 
وتحديــدا نقــل الســفارة األمريكيــة للقــدس والعمــل علــى حــل 
والســلطة  األنــرو  لمنظمــة  المقــدم  الدعــم  ووقــف  الدولتيــن، 
الفلســطينية واالعتراف بضم إســرائيل للجوالن الســورية. من 
الناحية االخرى فإن سياساته من التمدد التركي واإليراني في 
المنطقة العربية قد اتسم بقدر من التراخي رغم ما بدت عليه 
عقوباتهــا االقتصاديــة علــى إيــران متســمة بالصرامة والشــدة 

غير المسبوقة.
Û  ليســت الماضيــة  األربــع  ترامــب  حكــم  ســنوات  تكــون  قــد 

ولكــن  والتاريــخ،  الزمــن  مســتوى  علــى  الطويلــة  بالســنوات 
األحــداث والمواقــف التي جاءت خاللها باتــت في بعضها غير 
قابلــة للتراجــع في ظــل أي إدارة جديدة قادمــة. فالصين مثال 
قــد أصبحــت دولــة قويــة وغنيــة، وأصبحــت كوريــا الشــمالية 
مالكــة للمزيــد من الــرؤوس النووية واالســلحة البالســتية، كما 
أن خــروج أمريــكا مــن االتفاقيــة النوويــة مع إيــران قد أعطى 
اإليرانيين مساحة وفرصة أكبر ولربما غير مبررة للتمادي. ولم 
يخفــف من مشــكلة البيئة وانتشــار التلــوث إال جائحة كورونا، 
التــي باتــت فــي انتشــارها و اكتســاحها المتكــرر فــي موجــات 

متتالية لبالد العالم أجمع، وتحديدا الواليات المتحدة، تعكس 
إخفاقات بعض الدول في مواجهاتها نتيجة لالفتقاد لقدر من 
التنسيق الدولي في مواجهتها. ولم يكن التراخي في مواجهة 
الجائحــة ومــا ألحقتــه باالقتصــاد األمريكــي إال أحــد االســباب 

القوية لخسارته الكبيرة في االنتخابات األمريكية األخيرة.
Û  وخالصــة القــول إن محــاوالت ترتيــب االوضــاع المتدهــورة

التي جاءت كنتيجة لتخبط السياسات األمريكية، في مناطق 
عــدة مــن العالــم قد اصبحــت غير ممكنــة بفعــل الفوضى التي 
بــات عليهــا العقــل السياســي للســلطة فــي البيــت االبيــض بــل 
لنقــل الفوضى التي باتت عليها السياســات الدولية، وإنحســار 
الــدور االمريكــي في ضبــط بعضها أو ردعه. وهــي في هذا قد 
تحتــاج للكثير مــن العمل واالطر لتتمكن مــن خاللها التخفيف 
من حدة المشكالت والتحديات التي يواجهها العالم كما يقول 
هاريــس فــي مقالــه االخيــر فــي الفوريــن أفيــرز. خصوصــا أن 
بصمــات ترامــب باتــت واضحة في مواقع كثيرة من السياســة 
الدوليــة التــي انطبعــت، كما تقول ماركريت فــي فورين أفيرز، 
بســماته الشخصية. فالســمات والخبرات الحياتية واالنفرادية 
العاديــة،  غيــر  للقــوة  باألضافــة  الشــخصية  والطموحــات 
والقــرارات التــي يســتطيع الرئيــس أن يتخذهــا، شــكلت جزءا 

كبيرا من سمات المرحلة السياسية الدولية السابقة.
Û  وأعتقــد بــأن أي تغييــر في السياســة الخارجيــة االمريكية في

المرحلــة القادمــة ال بــد أن يبــدأ أوال بمجموعة مــن المراجعات 
الجــادة والكبيــرة لمجمــل السياســات الداخليــة فــي المجتمــع 
االمريكــي والتــي يمكــن أن تأخــذ جــزءا مهما مــن وقت وجهد 
أي إدارة قادمــة. و لربمــا ثانيا إعادة االعتبار للعمل المؤسســي 
فــي أتخــاذ القرارات والتــي افتقرت إليها الكثير من سياســاته 
وقراراتــه فــي المرحلــة الســابقة. ولربمــا ثالثا إحــداث انفصال 
الشــخصية لشــخص  الدولــة واالنشــطة  بيــن مؤسســات  الزم 
الرئيس أو الحزب، وهو ما دفع الكثير من الساســة و المعلقين 
االمريكييــن النتقــاد الرئيس باســتخدامه لمبنى البيت االبيض 
للرئاســة  لشــخصه   الجمهــوري  الحــزب  ترشــيح  إعــالن  فــي 
االمريكية.. بل  قد اثار تلكؤه باالعتراف بخســارته االنتخابية 
وعرقلته لالنتقال الســلس للســطة من مخاوف خضوع الكثير 
مــن قيــادات الحــزب الجمهــوري إلرادة ترامــب و هيمنتــه رغم 
حداثــة انضمامــه للحــزب.. ولنــا في مقال قادم مناقشــة حجم 
الخلــل والمشــكالت التــي جاءت علــى المجتمــع األمريكي في 
المرحلــة األخيــرة. ولربمــا أخطرهــا تنامــي حــدة االنقســامات 
العرقيــة واإلثنيــة فــي المجتمــع االمريكــي، واالنفراديــة التــي 

اتسمت بها الكثير من القرارات.

د. باقر النجار
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