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 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  OÉ°TCG
 ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 á«fÉ°ùfE’G  Oƒ¡édÉH  ióØªdG  OÓÑdG
 ÉgOƒ≤j  »`̀à`̀dG  áã«ãëdG  á«æWƒdG
 ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  AGQRƒdG  ¢ù«FQ
 â≤≤M »àdG  ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
 ≥jôØdG πªY ∫ÓN øe Gõ«ªe ÉMÉéf
 ∞∏àîe ∞JÉμàHh ,»Ñ£dG  »æWƒdG
 »Yh ∂dP  ófÉ°ùj  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 É¡Lƒe ,áaÉc øjôëÑdG πgCG ºMÓJh
 ™«ªéd  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  ¬àdÓL
 áªYGódG  ¥ô`̀Ø`̀dGh  á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀dG
 á«FÉæãà°SG  Oƒ¡L  øe  ¬fƒdòÑj  Éªd
 ájÉYôdG ô«aƒJ π«Ñ°S »a º¡«fÉØJh
 áeÓ°S  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh  á«ë°üdG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°Uh
 ´É``ª``à``L’G ∫Ó```̀N ∂```̀ dP AÉ```̀L
 ÖMÉ°U ™`̀e  ¬`̀à`̀dÓ`̀L √ó`̀≤`̀Y  …ò```dG
 øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ,¢ùeCG  ô«î°üdG  ô°üb  »a  AGQRƒ`̀dG
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô``°``†``M ¢``Vô``©``à``°``SGh
 ó`̀¡`̀©`̀dG »```̀dh ƒ`̀ª`̀°`̀S ™``̀e á``̀dÓ``̀é``̀dG
 ÉjÉ°†≤dG  øe  GOóY  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 ¿CÉ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  á≤∏©àªdG  ™`̀«`̀°`̀VGƒ`̀ª`̀dGh
 á°†¡ædG Iô«°ùe ΩóîJ »àdG »∏ëªdG
 Ωó≤J  ¬fCÉ°T  ø`̀e  É`̀e  πμd  ájƒªæàdG

.øWGƒªdG áë∏°üeh øWƒdG á©aQh
 iƒà°ùªH  ¬àdÓL  OÉ`̀ °`̀TCG  Éªc
 º«¶æàd  äGô`̀«`̀°`̀†`̀ë`̀à`̀dGh  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 »a  ,¿Gh  ’ƒ```eQƒ```Ø```dG  »`̀bÉ`̀ Ñ`̀ °`̀S
 »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  π`̀X
 Ée  ƒgh  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  É¡à°Vôa
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬μ∏àªJ  Ée  ¢ùμ©j
 Gòg  ìÉ`̀é`̀fE’  á«dÉY  äÉ«fÉμeEG  ø`̀e
 ÉHô©e ,º`̀¡`̀ª`̀dG  »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  çó`̀ë`̀dG
 ™«ªéd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY ¬àdÓL
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀M ≈`̀∏`̀Y ø`̀«`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG
 πªY  øe  ¬H  GƒeÉb  Ée  ≈∏Y  á«dhódG

 ≈∏Y  º`̀¡`̀°`̀Uô`̀Mh  ¢ü∏îe  »`̀æ`̀Wh
 äÓ«¡°ùàdGh  äÉfÉμeE’G  πc  ô«aƒJ

.¬MÉéfEG »a º¡°ùj ÉªH
 ádÓL  Üô``̀YCG  á«fÉK  á¡L  ø`̀e
 √RGõ```̀à```̀YG ø```̀Y ió``̀Ø``̀ª``̀ dG ∂``̀∏``̀ª``̀dG
 ¬H  ™∏£°†J  …ò``̀ dG  º`̀¡`̀ª`̀dG  Qhó`̀ dÉ`̀ H
 ï«°SôJ  »`̀a  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG º``̀FÉ``̀YO
 á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e ô``̀ jƒ``̀£``̀ Jh á``̀«``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 ΩóîJ »àdG  äÉ©jô°ûàdGh ø«fGƒ≤dG
.º¡JÉLÉ«àMG πc »Ñ∏Jh ø«æWGƒªdG
 ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG ∫Ó````̀N ∂````̀dP AÉ````̀L

 ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  ¢ùeCG  ¬àdÓL
 ,ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ π`̀ æ`̀ jR
 ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U  ø`̀H  »∏Yh
 »°ù«FQ  ÜGƒfh  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée
 ≈``dEG Gƒ``©``aQ ø``jò``dG ,ø`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG

.…ƒæ°ùdG ôjô≤àdG ¬àdÓL
 äGRÉ`̀é`̀fE’É`̀H  ¬àdÓL  OÉ``°``TCGh
 ,É¡≤«≤ëJ  ¿É°ù∏éªdG  π°UGƒj  »àdG
 »a …Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG É`̀ª`̀gQhó`̀H É`̀gƒ`̀æ`̀e
 ∞∏àîe ™e øjôëÑdG äÉbÓY ≥«KƒJ
 ,á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ºdÉ©dG  ∫hO
 ∞bGƒª∏d √ôjó≤Jh √ôμ°T øY ÉHô©e

 »°ù∏éªd  á`̀aô`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG  á`̀ «`̀ æ`̀Wƒ`̀ dG
 ¿É«ÑdÉH Gó«°ûe ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
 á`̀ KOÉ`̀M ¿CÉ``̀°``̀û``̀H É`̀ª`̀¡`̀æ`̀Y QOÉ``̀°``̀ü``̀dG
 ôØîd  ø«©HÉJ  ø`̀«`̀bQhR  ¢`̀VGô`̀à`̀YG
 á©HÉJ  äÉ`̀jQhO  πÑb  øe  πMGƒ°ùdG
.ájô£≤dG OhóëdGh πMGƒ°ùdG øeC’

 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ≈``̀æ``̀KCG É`̀ª`̀c
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ø`̀e  Ωó≤àªdG
 QÉ°ùe  Ωóîj  ÉªH  ø«à£∏°ùdG  ø«H
 ÉªH  Égƒæe  ,»`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG  πª©dG
 iQƒ°ûdG  »°ù∏ée  Gôjô≤J  ¬æª°†J
 äÉMôà≤eh  äGQOÉÑe  øe  ÜGƒædGh

 »©jô°ûàdG  AGOC’G  ôjƒ£àd  IAÉ`̀æ`̀H
.áμ∏ªªdG »a »HÉbôdGh

 Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG ¬àdÓL øªKh
 »æWƒdG ≥jôØdG É¡dòH π°UGƒj »àdG
 QÉ°ûàfG  ø`̀e  ó`̀ë`̀dG  ±ó`̀¡`̀H  »`̀Ñ`̀£`̀dG
 äGQOÉÑªH  Égƒæe  ,ÉfhQƒc  áëFÉL
 »a  áª¡ªdG  ø«°ù∏éªdG  äÉMôà≤eh
 ≈∏Y »ªbôdG ∫ƒëàdG ≥«Ñ£J ∫Éée
 ¬àdÓL  GócDƒe  ,Ió©°UC’G  ∞∏àîe
 √ò`̀g  RhÉ`̀é`̀J  ≈`̀∏`̀Y  áμ∏ªªdG  IQó``̀b
 ≥«aƒàH  Ωõ`̀Yh  Iƒ`̀b  πμH  á∏MôªdG
 ™«ªédG  ¿hÉ©Jh πLh õY ¬∏dG  øe

.º¡eGõàdGh
 ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äócCGh
 ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀ dÓ`̀L  AÉ`̀≤`̀ d  ¿CG
 ¬àdÓL  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d  ´É`̀ª`̀à`̀°`̀S’Gh
 Gô«Ñc É©aGO πãªj ,á«eÉ°ùdG √GDhQh
 »a  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  Oƒ¡L  õjõ©àd
 ,ájQƒà°SódG  äÉ`̀Ñ`̀LGƒ`̀dÉ`̀H  ΩÉ`̀«`̀≤`̀dG
 ,»HÉbôdGh »©jô°ûàdG  QhódG  AGOCGh
 á«æWƒdG  áë∏°üªdG  Æƒ∏Ñd  É«©°S
 äÉ`̀©`̀ ∏`̀£`̀ J ≥``̀«``̀≤``̀ë``̀Jh ,É```«```∏```©```dG

.ø«æWGƒªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó`̀cCG  ¬à¡L  øe

 á`̀dÓ`̀L  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  ¿CG  iQƒ``°``û``dG
 ≈∏Y ¬``̀ã``̀Mh ,ió``̀Ø``̀ª``̀ dG  π``̀gÉ``̀©``̀dG
 ÉªH »`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  ∞`̀«`̀ã`̀μ`̀J
 Ωó≤Jh  á°†¡f  QGôªà°SG  »a  º¡°ùj
 IGƒ``̀ f π`̀ã`̀ª`̀j ,ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 äÉ``MÉ``é``æ``dGh äGRÉ````̀é````̀ fE’G π``μ``d
 Gõ``̀aÉ``̀M »``̀£``̀©``̀jh ,á`̀ «`̀©`̀ jô`̀ °`̀ û`̀ à`̀ dG
 á£∏°ùdG  AÉ°†YC’  É«aÉ°VEG  É`̀©`̀aGOh
 Oƒ¡édG øe ójõªdG ∫òÑd á«©jô°ûàdG
 º¡H  •ƒæªdG  QhódG  AGOC’  AÉ£©dGh

.á«dhDƒ°ùeh m¿ÉØJh ¢UÓNEG πμH
(3h2¢U π«°UÉØàdG)
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 ∞°Sƒj IõFÉéH øjõFÉØdG AÉª°SCG ¿ÓYEG
Iô``°TÉ©dG É¡JQhO »a ƒ``fÉc óªMCG ø``H

 IõFÉéd  AÉ``̀æ``̀eC’G  ¢ù∏ée  ø`̀ ∏`̀ YCG
 ó«°ùdG  á°SÉFôH  ƒfÉc  óªMCG  øH  ∞°Sƒj
 ¢ù∏éªdG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ƒ`̀fÉ`̀c  óªëe  ó`̀dÉ`̀N
 É¡JQhO  »a  IõFÉédÉH  øjõFÉØdG  AÉª°SCG
 íæe  ¢ù∏éªdG  ó`̀ª`̀à`̀YG  PEG  ,Iô`̀°`̀TÉ`̀©`̀dG
 »Ñ∏°T º«gGôHEG óªëe Qƒàcó∏d IõFÉédG
 Éª«a  ,OÉ°üàb’G  ∫Éée  »`̀a  ô°üe  ø`̀e
 ÜOC’G  ∫Éée  »a  IõFÉédG  ÖéM  Qô≤J
 ≈dEG  ∫ÉªYC’G  AÉ≤JQG  Ωó©d  IQhódG  √ò¡d

.IõFÉédG iƒà°ùe
 ó≤a »∏«μ°ûàdG  øØdG  ∫Éée »a ÉeCG
 É°VôdGóÑY  óªMCG  ∫hC’G  õcôªdÉH  RÉ`̀a
 Qó`̀H »`̀fÉ`̀ã`̀dG õ`̀cô`̀ª`̀dÉ`̀H RÉ```ah ,í`̀dÉ`̀°`̀U

.…OGhòdG ó°TGQ ºdÉ°S ∫OÉY ådÉãdG õcôªdÉH RÉah ,óªMCG ¬∏dGóÑY ø«°ùëdGóÑY
 õcôªdÉH õFÉØ∏d IõFÉédG íæe Qô≤J »©eÉédG »ª∏©dG åëÑdG ∫Éée »ah
 õFÉØdGh  ,ó«°S  Iô«ª°S  »fÉãdG  õcôªdÉH  õFÉØdGh  ,óªëe Oƒªëe ¢VÉjQ  ∫hC’G

.…OÉg É°VQ ó«°Sh ,»YGOƒdG óªMCG ó«°Sh ,RÉÑîdG Ö«ÑM ådÉãdG õcôªdÉH
(5¢U π«°UÉØàdG)

Gõ«ªe ÉMÉéf â≤≤M AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dƒd á«æWƒdG Oƒ¡édG :∂∏ªdG

øjôëÑdG »a 1 ’ƒeQƒØdG äÉMÉéæH ôîØf :AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
è`̀«`̀∏`̀î`̀dG ¿Gô``«``£``d iô``Ñ``μ``dG ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG Iõ``̀ FÉ``̀ L ¥É`̀Ñ`̀ °`̀ù`̀d Ó`̀ £`̀ H ¿ƒ`̀ à`̀ ∏`̀ «`̀ eÉ`̀ g

É¡FÉæHCG äÉ``©∏£J á``«Ñ∏Jh ø``jôëÑdG IOÉ``jQ õ``jõ©àd äGRÉ``éfE’G ø``e ó``jõe ≥``«≤ëJ ≈``∏Y ¿ƒ``eRÉY

á`̀«`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG º``FÉ``YO ï`̀«`̀°`̀Sô`̀J »``a á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG Qhó```̀H õ`̀à`̀©`̀f

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 »àdG ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG âØ°ûc
 øY ¢ùeCG ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈dEG É¡àdÉMEG ºJ
 QÉæjO ¿ƒ«∏e 4624 ƒëæH Qó≤J äGOGôjEG
 PEG  ,2022-2021  ø«à«dÉªdG  ø«àæ°ù∏d
 ≠∏Ñe 2021 á«dÉªdG áæ°ùdG Ö«°üf ¿ƒμj
 á«dÉªdG  áæ°ùdGh  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  2285
 Éª«a  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  2339  ≠∏Ñe  2022
 ø«àæ°ù∏d  á«dÉªLE’G  äÉahô°üªdG  Qó≤J

 å«ëH ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 7046`H ø«à«dÉªdG
 3561  ≠∏Ñe  2021  áæ°S  Ö«°üf  ¿ƒμj
 3484 ≠∏Ñe 2022 áæ°Sh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e

.äÉahô°üe QÉæjO ¿ƒ«∏e
 IQô`̀μ`̀à`̀ª`̀dG äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG Qó``≤``Jh
 áª°ù≤e QÉæjO  ¿ƒ«∏e 6516`H  ø«àæ°ù∏d
 ,2021  áæ°ùd  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  3296  ≈dEG
 áæ°ùd  QÉ``̀æ``̀jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  3219  ≠`̀∏`̀Ñ`̀eh
 äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀e  â¨∏H  ø`̀«`̀M  »`̀a  ,2022
 áª°ù≤e  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  530  ™jQÉ°ûªdG

 ,á«dÉe áæ°S πμd QÉæjO ¿ƒ«∏e 265 ≈dEG
 ≠∏ÑªH á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG  »`̀a  õ`̀é`̀©`̀dG  Qó`̀≤`̀ jh
 ™bGƒH  ,ø«àæ°ù∏d  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  2421
 ≠∏Ñeh 2021 áæ°ùd QÉæjO ¿ƒ«∏e 1276

.2022 áæ°ùd QÉæjO ¿ƒ«∏e 1145
 á«£ØædG  äGOGô````jE’G  »aÉ°U  ≠∏Hh
 »ah  ,2021  »a  QÉæjO  ø«jÓe  1407
 Éªæ«H  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  1423  ≠∏H  2022
 538^3  á«£ØædG  ô«Z  äGOGô`̀ jE’G  â¨∏H
 2022  »`̀ah  ,2021  »a  QÉæjO  ¿ƒ«∏e

 â¨∏Hh  ,QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  555^7  â¨∏H
 á«FÉ≤àf’Gh  áaÉ°†ªdG  áª«≤dG  äGOGô``jEG
 ø«àæ°ù∏d  QÉ``æ``jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  700  ≠`̀∏`̀Ñ`̀e
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  340  ™bGƒH  ,ø«à«dÉªdG
 ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  360  ≠`̀∏`̀ Ñ`̀eh  2021  á`̀æ`̀°`̀ù`̀d
 ºYódG  ºéM  ≠∏Hh  .2022  áæ°ùd  QÉæjO
 2021 á«dÉªdG áæ°ù∏d ô°TÉÑªdG »eƒμëdG
 Gòg ¢†ØîfGh QÉæjO ¿ƒ«∏e 478 ≠∏Ñe
 ¿ƒ«∏e 402 ≈dEG 2022 áæ°S »a ≠∏ÑªdG
 »a  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ºYO  ≠∏Hh  ,QÉæjO

 »a ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 48 ≠∏Ñe 2021 áæ°S
 AÉHô¡μ∏d  »eƒμëdG  ºYódG  π°üj  ø«M
 zºYO  ôØ°U{  ∫OÉ©àdG  á£≤f  ≈dEG  AÉªdGh
 ≠∏Ñe  ¢ü«°üîJ  º`̀J  É`̀ª`̀c  ,2022  »`̀a
 ¢Shô«a  ™e  πeÉ©à∏d  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  50
 ≠∏Ñeh  2021  á«dÉªdG  áæ°ù∏d  É`̀fhQƒ`̀c
 ¿hõ`̀î`̀e  ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀d  QÉ`̀ æ`̀ jO  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e  2^5
 áæ°ùdG  ¢ùØæd  »é«JGôà°S’G  AGò`̀¨`̀ dG

.á«dÉªdG
(6¢U π«°UÉØàdG)

ÜGƒædG ≈``dEG ádhó∏d á``eÉ©dG á«fGõ«ªdG ´hô``°ûe π``«ëJ á``eƒμëdG
2022 »a AÉ``Hô¡μ∏d »eƒμM ºYO ’ ..á``aÉ°†ªdG áª«≤dG äGOGô``jEG QÉ``æjO ¿ƒ``«∏e 700

 AGò¨dG ¿hõîe ø«eCÉàd QÉæjO ¿ƒ«∏e 2^5h ..ÉfhQƒc á¡LGƒªd QÉæjO ¿ƒ«∏e 50

.ƒfÉc ódÉN |

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S ™e ´ÉªàL’G ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |.iQƒ°ûdGh ÜGƒædG »°ù∏ée »°ù«FQ πÑ≤à°ùj ∂∏ªdG ádÓL |

.¿ƒà∏«eÉg ¢ùjƒd èjƒàJ øe ÖfÉL | .á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M Qhõj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  OÉ°TCG
 è«∏îdG  ¿Gô«W  IõFÉL  ¥ÉÑ°S  áaÉ°†à°SG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡≤≤ëJ  »àdG  á«dGƒàªdG  äÉMÉéædÉH
 äGQÉ«°ùdG  ¥ÉÑ°S  øWƒe{  á«dhódG  øjôëÑdG  áÑ∏M  ¬≤≤ëJ  …òdG  ôªà°ùªdG  õ«ªàdGh  ,¿Gh  ’ƒeQƒØ∏d
 óaôj ÉªH ,™«ªédG É¡H ôîØj á«æWh äGôÑîH »dhódG ¥ÉÑ°ùdG Gòg º«¶æJ »a z§°ShC’G ¥ô°ûdG »a
 πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG
 IõFÉL ¥ÉÑ°S º«¶æJh áaÉ°†à°SÉH Ωƒ«dG ≥≤ëJ …òdG ìÉéædG ¿CG ≈dEG √ƒª°S QÉ°TCGh .ióØªdG OÓÑdG
 áëFÉéd  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX  »a  2020  ¿Gh  ’ƒeQƒØ∏d  è«∏îdG  ¿Gô«£d  iôÑμdG  øjôëÑdG
 IófÉ°ùªdG äÉ¡édGh á«Ñ£dG ºbGƒ£dGh ¿ƒª¶æªdG É¡H ΩÉb »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡édG π°†ØH AÉL ÉfhQƒc
 äGAGôLE’G πc ò«ØæJ »a ôKC’G º«¶Y É¡d ¿Éc »àdG ,á«eƒμëdG äÉ¡édG πc øeh á«æeC’Gh ájôμ°ù©dG
 äÉbÉÑ°ùdG  πc  ¬H  âaôY  …òdG  õ«ªàdÉH  ¥ÉÑ°ùdG  ìÉéfEG  πLCG  øe  áYƒ°VƒªdG  §£îdGh  ájRGôàM’G
 ™aQ ¬«æ«Y Ö°üf ™°Vh Oôa πμd  √ôjó≤Jh √ôμ°T øY √ƒª°S ÉHô©e ,áμ∏ªªdG É¡ª¶æJ »àdG á«dhódG
 º«¶æJ  »a  õ«ªàdGh  ìÉéædG  ≥«≤ëàd  ¬H  áWƒæªdG  QGhOC’É``H  ¬eÉ«b  ∫ÓN  øe  É«dÉY  øjôëÑdG  º°SG

.áaô°ûe IQƒ°üH √QÉ¡XEGh ¥ÉÑ°ùdG Gòg áaÉ°†à°SGh
 ≥FÉ°ùdG  äGQÉ«°ù∏d  »æjôëÑdG  OÉëJ’G  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  êƒ`̀Jh
 ∫hC’G  õcôªdG  ∞£Nh  ¬≤dCÉJ  π°UGh  …ò`̀dG  ¢Só«°Sôe  ≥jôa  ≥FÉ°S  ¿ƒà∏«eÉg  ¢ùjƒd  »fÉ£jôÑdG

.¥ÉÑ°ù∏d Iô°ûY á°SOÉ°ùdG áî°ùæ∏d
 ∫ƒHójôdG ≥jôa »FÉæK ≈∏Y É keó≤àe á≤«bO 37^664h ø«àYÉ°S øeõH ¥ÉÑ°ùdG ¿ƒà∏«eÉg ≈¡fCGh
 ¿GƒK 8^005h á«fÉK 1^254 ¥QÉØH IQGó°üdG øY ÉØ∏îJ øjò∏dG ¿ƒÑdCG Qóæ°ùμdCGh ø«HÉà°Sô«a ¢ùcÉe
 õæjÉ°S ¢SƒdQÉch ¢ùjQƒf hóf’ øjQÓcÉªdG É≤FÉ°S πàMG ≥jôØ∏d áàØ∏e áé«àf »ah .»dGƒàdG ≈∏Y

.¢SOÉ°ùdGh ™HGôdG øjõcôªdG
(á«°VÉjôdG äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh IOÉ«≤H á«æWƒdG á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡édÉH ó«°ûj ∂∏ªdG
IOÉ`̀ °`̀ †`̀ ª`̀ dG  äÉ``MÉ``≤``∏``dG  ô`̀ «`̀ aƒ`̀ J  ∫Ó```̀N  ø``̀ e  á`̀ ë`̀ FÉ`̀ é`̀ dG  AÉ`̀ ¡`̀ à`̀ fÉ`̀ H  ’DhÉ```Ø```J  ô``̀ ã``̀ cCG  ¿B’G  í``Ñ``°``UCG  º``dÉ``©``dG
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 OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ó≤Y
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ™e ÉYÉªàLG ióØªdG

.¢ùeCG ô«î°üdG ô°üb »a AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 GOóY AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S ™e ádÓédG ÖMÉ°U ¢Vô©à°SGh
 Iô«°ùe  ΩóîJ  »àdGh  »∏ëªdG  ¿CÉ°ûdÉH  á≤∏©àªdG  ™«°VGƒªdGh  ÉjÉ°†≤dG  øe
.øWGƒªdG áë∏°üeh øWƒdG á©aQh Ωó≤J ¬fCÉ°T øe Ée πμd ájƒªæàdG á°†¡ædG

 ≥«≤ëàd §£îdGh èeGôÑdG »æÑJ »a Iôªà°ùe áμ∏ªªdG ¿CG ¬àdÓL ócCGh
 »Ñ∏Jh ,ÉgQƒ£Jh øjôëÑdG IOÉjQ Rõ©J »àdG á«æWƒdG äGõéæªdG øe ójõªdG

.Qƒ£àdGh AÉNôdGh á«ªæàdG øe ójõe »a ΩGôμdG É¡FÉæHCG äÉ©∏£J
 ÉgOƒ≤j  »àdG  áã«ãëdG  á«æWƒdG  á«fÉ°ùfE’G  Oƒ¡édÉH  ¬àdÓL  OÉ`̀°`̀TCGh
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ≥jôØdG  πªY  ∫ÓN  øe  G kõ«ªe  É kMÉéf  â≤≤M  »àdGh  (19  ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 »Yh  ∂`̀dP  ófÉ°ùj  ,á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ∞∏àîe  ∞JÉμàHh  ,»Ñ£dG  »æWƒdG
 QOGƒμdG ™«ªéd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¬àdÓL É k¡Lƒe ,áaÉc øjôëÑdG πgCG ºMÓJh

 »a  º¡«fÉØJh  á«FÉæãà°SG  Oƒ¡L  øe  ¬fƒdòÑj  Éªd  áªYGódG  ¥ôØdGh  á«Ñ£dG
 ø«æWGƒªdG  áë°Uh  áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ô«aƒJ  π«Ñ°S

.ø«ª«≤ªdGh
 áëFÉédG  √òg AÉ¡àfÉH  k’DhÉØJ  ôãcCG  ¿B’G  íÑ°UCG  ºdÉ©dG  ¿CG  ¬àdÓL ócCGh
 ÓeCG  »£©j  Éªe  IOÉ°†ªdG  äÉMÉ≤∏dG  ô«aƒàd  çÉëHC’G  á∏°UGƒe  ∫ÓN  øe
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CGh ,áëFÉédG √òg πÑb É¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG IOƒ©d ájô°ûÑ∏d
 É kMÉàeh G kôaGƒàe ¿ƒμ«°S …òdG ìÉ≤∏dG Gòg ô«aƒJ ≈∏Y ¢UôëdG πc á°üjôM

.ô°ù«Hh áæeBG IQƒ°üH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªéd
 »bÉÑ°S  º«¶æàd  äGô«°†ëàdGh  Oƒ¡édG  iƒà°ùªH  ¬àdÓL  OÉ°TCG  Éªc
 ,ÉfhQƒc áëFÉL É¡à°Vôa »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG πX »a ,¿Gh ’ƒeQƒØdG
 Gòg ìÉéfE’ á«dÉY äÉ«fÉμeEG øe øjôëÑdG áμ∏ªe ¬μ∏àªJ Ée ¢ùμ©j Ée ƒgh
 ø«ªFÉ≤dG ™«ªéd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY ¬àdÓL ÉHô©e ,º¡ªdG »°VÉjôdG çóëdG
 ¢ü∏îe  »æWh  πªY  øe  ¬H  GƒeÉb  Ée  ≈∏Y  á«dhódG  øjôëÑdG  áÑ∏M  ≈∏Y

.¬MÉéfEG »a º¡°ùj ÉªH äÓ«¡°ùàdGh äÉfÉμeE’G πc ô«aƒJ ≈∏Y º¡°UôMh

 ø``e ø``jôëÑdG ¬``μ∏àªJ É``e ¢``ùμ©j ’ƒ``eQƒØdG »``bÉÑ°S º``«¶æJ
º``¡ªdG  »``°VÉjôdG  çó``ëdG  Gò``g  ìÉ``éfE’  á``«dÉY  äÉ``«fÉμeEG

 »dh  áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ≈≤∏J
 ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG ΩOÉN øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH AGQRƒdG  ¢ù«FQ ó¡©dG
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  πgÉY Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG
 á°SOÉ°ùdG iôcòdG áÑ°SÉæªH áÄæ¡ªdG √ƒª°S á«bôH ≈∏Y G kOQ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »a  ºμëdG  ó«dÉ≤e  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉ`̀N  »dƒàd

.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
 á«bôH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J  Éªc
 øH  óªëe  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  øe  á∏KÉªe  á«HGƒL  ôμ°T
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »dh Oƒ©°S ∫BG  õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S

.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH ´ÉaódG ôjRh

 ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NCG øe á«HGƒL ôμ°T á«bôH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 ø«eôëdG ΩOÉN »dƒàd á°SOÉ°ùdG iôcòdG áÑ°SÉæªH áÄæ¡ªdG ¬àdÓL á«bôH ≈∏Y GOQ ∂dPh ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG πgÉY Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH

.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG »a ºμëdG ó«dÉ≤e ø«Øjô°ûdG

ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN øe ôμ°T á``«bôH ≈≤∏àj ∂∏ªdG

 »`̀ à`̀ «`̀ bô`̀ H ≈`̀ ≤`̀ ∏`̀ à`̀ j AGQRƒ`````````̀dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ ó``̀¡``̀©``̀dG »````̀ dh
√ó``̀¡``̀Y »````````dhh ø```̀«```̀eô```̀ë```̀dG ΩOÉ````````N ø````̀ e ô``̀ μ``̀ °``̀ T
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 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh  ™`̀bh
 »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 ∞∏N  ¬∏dGóÑY  øH  ΩÉ°üY  ¢Sóæ¡ªdG
 π«¨°ûJh  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’  ´É`̀Ø`̀à`̀fG  ó`̀≤`̀Y
 ácô°T ™e »Ñ©°ûdG óªM áæjóe ¥ƒ°S
 ∂dPh  ;äGQÉ`̀≤`̀©`̀dG  ôjƒ£àd  õdƒe  GP
 ¥ƒ°ùdG  π«¨°ûJh  AÉ°ûfEG  π`̀LCG  ø`̀e
 »æWÉ≤d  áHƒ∏£ªdG  äÉeóîdG  ô«aƒàd
 á`̀Ñ`̀jô`̀≤`̀dG ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dGh ó`̀ª`̀M á`̀æ`̀jó`̀e
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ó```̀MCG √QÉ`̀Ñ`̀à`̀YÉ`̀H É`̀¡`̀æ`̀e

.äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°ûd á«é«JGôà°S’G
 ¢ù«FQ ácô°ûdG ÖfÉL øe ™bhh
 óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀ dG  IQGOE’G  ¢ù∏ée
 áæjóe  »`̀∏`̀ã`̀ª`̀e  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H  ¿É`̀©`̀ª`̀L
 :ÜGƒædG  »HÉ«ædG  ¢ù∏éªdG  »a  óªM
 Ö`̀FÉ`̀æ`̀dGh »`̀μ`̀dÉ`̀ª`̀dG º`̀°`̀SÉ`̀H Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 ∞°Sƒj  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dGh  Oƒ`̀ª`̀Mƒ`̀H  óªëe
 ,…OGhò``̀ dG  ¬∏dGóÑY  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dGh  πæjR
 …ó∏H  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀ dEG
 »égƒμdG  ó`̀ª`̀MCG  ó«°ùdG  á«dÉª°ûdG
 á«dÉª°ûdG  …ó`̀∏`̀H  ¢ù∏ée  ƒ`̀°`̀†`̀Yh

.øYÉ¶dG óªëe
 ™`̀«`̀bƒ`̀à`̀dG π`̀ Ø`̀M »``̀a ∑QÉ```̀°```̀Th
 IQGRƒ`̀ dG  π«ch  IQGRƒ``̀dG  ÖfÉL  øe
 ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG äÉ``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀dG ¿hDƒ``̀ °``̀ û``̀ d
 áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  óªëe  ï«°ûdG
 ájó∏ÑdG äÉeóî∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdGh
 á`̀«`̀bƒ`̀°`̀T á`̀°`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 á≤£æªdG  ájó∏H  ΩÉY  ôjóeh  ¿Gó«ªM
 ádÉ°†ØdG  AÉ«ªd  á°Sóæ¡ªdG  á«dÉª°ûdG

 .IQGRƒdG »dhDƒ°ùe øe OóYh
 ∫É``̀¨``̀ °``̀TC’G ô`````̀jRh í````̀°````̀VhCGh
 §«£îàdGh  äÉ`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG  ¿hDƒ``̀ °``̀ Th
 øH ΩÉ`̀°`̀ü`̀Y ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 ¿CG  ¬`̀d  íjô°üJ  »`̀a  ∞∏N  ¬∏dGóÑY
 ¥ƒ°ùdG  AÉ`̀°`̀û`̀fE’  á«dÉªLE’G  áØ∏μdG

 QÉ`̀æ`̀jO  ø`̀«`̀jÓ`̀e  3^5  »`̀dGƒ`̀M  ≠∏ÑJ
 »a  ÉgQÉªãà°SÉH  ácô°ûdG  Ωƒ≤à°S
 Éª«a  ,¥ƒ``°``ù``dG  π`̀«`̀¨`̀°`̀û`̀Jh  AÉ``°``û``fEG
 ´ÉØàf’G  ∫óH  ≠∏Ñe  »dÉªLEG  ¿ƒμ«°S
 Iôàa ∫Ó``̀N IQGRƒ````̀dG  ≈`̀∏`̀Y ó`̀FÉ`̀©`̀dG

.QÉæjO ø«jÓe 3^1 óbÉ©àdG
 ¿CG  ∞```∏```N  ô`````̀jRƒ`````̀dG  ó````````̀ cCGh
 á£îdG  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀d  ≈`̀©`̀°`̀ù`̀J  IQGRƒ``````dG
 AÉ°ûfEG  ≈`̀dEG  á«eGôdG  á«é«JGôà°S’G
 ™e  ÖcGƒàj  ÉªH  ¥Gƒ°SC’G  ôjƒ£Jh
 øjôëÑdG  á`̀jDhQh  áeƒμëdG  èeÉfôH
 áμ∏ªe π©L »a ,2030 ájOÉ°üàb’G
 áeó≤àªdG ∫hódG ±É°üe »a øjôëÑdG
 á«LPƒªædG ¥Gƒ°SC’G ò«ØæJ ∫ÓN øe
 ø«æWGƒªdG  ΩóîJ  »àdG  áãjóëdGh
 ìÉààaG  ÉgôNBG  ¿Éc  »àdG  ø«ª«≤ªdGh

.…õcôªdG ¥ôëªdG ¥ƒ°S
 ¥ƒ°S  ´hô`̀°`̀û`̀e  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh
 ΩÉ≤j  …ò```dG  »Ñ©°ûdG  ó`̀ª`̀M  á`̀æ`̀jó`̀e
 12303  É¡àMÉ°ùe  ≠∏ÑJ  ¢VQG  ≈∏Y
 É«eóN  Éª∏©e  ó`̀©`̀j  á`̀©`̀Hô`̀e  QÉ``̀à``̀eCG
 ™`̀HÉ`̀£`̀dG ò``̀NCÉ``̀j Ó`̀eÉ`̀μ`̀à`̀e É``jQÉ``é``J
 ™e  ,…ó«∏≤àdG  »æjôëÑdG  »Hô©dG
 äÉLÉ«àMG á«Ñ∏J QÉÑàY’G »a òNC’G
 »a  ¥ƒ°ùdG  ™≤j  å«M  ø«æWGƒªdG
 ≈∏Y  óªM  áæjóe  øe  1212  ™ªée
 ´QÉ°T øe Öjôbh óªM ï«°ûdG ´QÉ°T
 ™jô°ùdG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG
 á`̀≤`̀°`̀UÓ`̀ª`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dG »``̀ a ™``̀≤``̀jh
 .(17) ºbQ óªM áæjóe QGhO πNGóªd
 øª°†à«°S :∞∏N ôjRƒdG ™HÉJh
 âcQÉe ôÑjÉgh á°Tôa 80 ´hô°ûªdG
 áaÉ°VE’ÉH  ,äGQÉ«°S  ∞bGƒe  É¡æ«H
 ∑É``ª``°``SC’Gh Ωƒ`̀ë`̀∏`̀d äÉ`̀ °`̀Tô`̀a ≈```̀ dEG
 ¿ƒμj  å«ëH  ¬cGƒØdGh  QÉ°†îdGh
 äÉLÉ«àMG  á«Ñ∏àd  É«LPƒªf  Ébƒ°S

.á≤£æªdG
 ∫ÓN  ø`̀e  ≈©°ùf  :∞∏N  ∫É`̀bh
 ≈`̀dEG  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™`̀e  ÉæàcGô°T
 ≥∏©àj  Éª«a  äÉeóîdG  π°†aCG  ô«aƒJ
 ¥Gƒ``̀°``̀SC’Gh á`̀jõ`̀cô`̀ª`̀dG ¥Gƒ`̀ °`̀SC’É`̀ H
 ¥Gƒ°SC’G  √òg  ¿ƒμJ  ¿CGh  ,á«Ñ©°ûdG
 ΩóîJ Iô°UÉ©eh á«dÉY ô«jÉ©e äGP
 áμ∏ªe »a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG á«∏ªY
 ôjƒ£J  É¡fCÉ°T  ø`̀e  Éªc  ,øjôëÑdG
 ídÉ°üe  Ωóîj  ÉªH  ¥Gƒ`̀°`̀SC’G  ácôM
 á¡L  ø`̀e  ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG

.iôNCG á¡L øe …QÉéàdG ´É£≤dGh
 ≈∏Y IQGRƒdG ¢UôM ¿CG  ócCGh
 ™Ñæj  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ™e ácGô°ûdG

 »a  áªFGódG  áeƒμëdG  äÉ¡LƒJ  øe
 äÉcGô°ûdG  iƒà°ùe  ™jƒæJh  IOÉ`̀jR
 É¡æe  ÉfÉªjEG  ,º¡ªdG  ´É£≤dG  Gòg  ™e
 √òg É¡≤≤ëJ ¿CG øμªj »àdG èFÉàædÉH
 Ió`̀©`̀°`̀UC’G  ∞∏àîe  ≈`̀∏`̀Y  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG
 äÉeóîdG  IOƒ`̀L  ™`̀aQ  »`̀a  á°UÉNh
 ò«ØæJ ¿Éª°Vh äÉahô°üªdG π«∏≤Jh
 ø«YÉ£≤∏d  móée  πμ°ûH  ™jQÉ°ûªdG

.¢UÉîdGh »eƒμëdG
 …QGOE’G  ôjóªdG  ∫É`̀b  ¬à¡L  øe
 ¿É©ªL  óªëe  .O  õdƒe  GP  ácô°ûd
 á«Yƒf  á∏≤f  πμ°ûj  ¥ƒ°ùdG  Gòg  ¿EG
 »a ájõcôªdG ¥Gƒ°SC’G ´ƒ°Vƒe »a
 ¬eó≤j  Ée  ≈dEG  Gô¶f  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 äGõ«¡éJh  äÉ«fÉμeEG  øe  ¥ƒ°ùdG
 ≥ahh ,äÉLÉ«àM’G πc »Ñ∏J áãjóM
 ¥ƒ°S ƒgh ,ô«jÉ©ªdG çóMCGh π°†aCG
 »Ñ∏j  ájô°üY  äÉ°ùª∏H  »`̀LPƒ`̀ª`̀f
 »a É°Uƒ°üNh ™ªàéªdG äÉLÉ«àMG
 á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdGh  óªM  áæjóe
 øe  ´ƒ``æ``dG  Gò``̀g  π`̀ã`̀e  ó≤àØJ  »`̀à`̀ dG

 .¥Gƒ°SC’G
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 ..zAGOƒ°ùdG{ á©ªédG
!!..zô°†NC’G{ ø«æKE’Gh

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
 »a  ,ó`̀MGh  ’ƒeQƒØdG  ¥ÉÑ°S  º«¶æJ  ìÉéf  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  ∑hôÑe
 ¢ü°übh  ,øjôëÑdG  ídÉ°üd  çóëdG  QÉªãà°SGh  ,á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  πX
 áÑ∏M  »a  ø«∏eÉ©∏d  ,¿ÉæàeGh  ôjó≤Jh  ,¿ÉaôYh  ôμ°T  á«ëJ  ..É¡«a  ìÉéædG

.á«dhódG øjôëÑdG

:§≤a º∏©∏d
 ,zá«ªbôdG á«°SÉeƒ∏HódG{ ≥«Ñ£J ƒëf ô«°ùj Ωƒ«dG ΩÉ©dG »dhódG ¬LƒàdG
 ∫hódG  ∞bGƒe RGôHEG  πLCG  øe ,É«LƒdƒæμàdGh ∫É°üJ’G  πFÉ°Sh QÉªãà°SGh
 äÉ£dÉ¨ªdG ≈∏Y OôdGh ≥FÉ≤ëdG ∞°ûc ≈∏Y πª©dGh ,É¡JÉ¡LƒJh É¡JÉ°SÉ«°Sh
 ,á«æjôëÑdG á«LQÉîdG IQGRh QOÉÑJ ¿CG ≈æªàf ..á∏YÉa á«ªbQ äÉ°üæe ôÑY
 ≈dEG  ,Iõ«ªàe  iDhQh  ,äÉbÉWh  äGAÉØch  ,≥jôY  ïjQÉJ  øe  ¬H  ôNõJ  Éªd

 .záª«bôdG á«°SÉeƒ∏HódG{ »a ôÑcCG Qƒ°†M

:!!..zô°†NC’G{ ø«æKE’Gh ..zAGOƒ°ùdG{ á©ªédG
 ,á∏«°UC’G  ÉæàaÉ≤Kh  Éfó«dÉ≤Jh  ÉæJGOÉY  »a  ’h  ,∞«æëdG  ÉææjO  »a  óLƒj  ’
 ..zAÉ°†«H á©ªL{ »g áæ°ùdG QGóe ≈∏Y á©ªL πμa ,zAGOƒ°ùdG á©ªédG{ ≈ª°ùj Ée
 äAÉL øjCG øªa ..Iô£©dG ájƒÑædG Iô«°ùdG »a äOQh Iô«ãc ∫É°†aCG á©ªédG Ωƒ«dh

??..zô°†NC’G ø«æKE’G{ Ωƒj øY GPÉeh ?É¡∏°UCG Éeh ..zAGOƒ°ùdG á©ªédG{ á«ª°ùJ
 øe ôÑªaƒf ô¡°T »a á©ªL Ωƒj ôNBG ≈∏Y Üô¨dG É¡≤∏WCG zAGOƒ°ùdG á©ªédG{
 ,»°VÉªdG ¿ô≤dG »a É¡H âØ°üY »àdG …OÉ°üàb’G OÉ°ùμdG áKOÉëH ÉWÉÑJQG ,ΩÉY πc
 »fhôàμdE’G  ¥ƒ°ùàdG  ™bGƒe  ¢†©H  É¡æY  äòNCG  Éªc  ,∑Éæg  ∫hódG  ¬«∏Y äQÉ°Sh
 z¿hRÉeCG{ ºdÉ©dG »a ¥ƒ°ùà∏d »fhôàμdG ™bƒe ô¡°TCG ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ,á«Hô©dG
 Üô©dG  iód  á©ªédG  Ωƒj  á«°Uƒ°üîd  ,zAÉ°†«ÑdG  á©ªédG{  á«ª°ùJ  É¡«∏Y  ≥∏£j

!!...ø«ª∏°ùªdGh
 ,ájô°ûÑdGh ájQhôªdG äÉeÉMOR’Gh ,äÉ¶MÓªdGh äGRhÉéàdG πc øY Gó«©H
 ô°ùc  øe äÉ©ªéªdGh ¥Gƒ°SC’G  ¬Jó¡°T  Éeh ,»°VÉªdG  á©ªédG  Ωƒj â©bh »àdG
 ÜÉ«Zh πYÉØJ ΩóY πX »a ,ÉfhQƒc áëFÉéd ájRGôàM’G äGAGôLE’G áaÉμd ¥ôNh
 ÖYÓJ øe ™≤j ¿CG øμªj Ée ó°UQ »a ≈àMh ,á«æ©ªdG äÉ¡édG øe á«YƒàdG ádCÉ°ùe
 ø«æKE’G{ Ωƒj ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤e ÉæfCG ≈dEG ¬«ÑæàdG Oƒf ,äÉ°†«ØîàdG ádCÉ°ùªd äÉØdÉîeh
 ,É«∏ëeh É«dhO ,äÓëªdG øe ójó©dG  Ωƒ≤à°S ¬«ah ,ôÑª°ùjO ô¡°T øe zô°†NC’G
 ¥ƒ°ùàdGh  AGô°ûdG  ≈∏Y  ™«é°ûàdGh  ,äÉ°†«ØîJ  ¥ÓWEGh  ,É¡©FÉ°†Ñd  èjhôàdÉH

.»fhôàμd’G
 ’CG  ¢VôàØªdG  øe  zô°†NC’G  ø«æKE’G{  »a  »fhôàμd’G  ¥ƒ°ùàdG  ¿CG  í«ë°U
 áÑZQ πX »a ?∂dP øª°†j øe øμdh ,ájRGôàM’G äGAGôLEÓd äGRhÉéJ ¬«a ™≤J
 »a π°üM Éªc ,ø«μ∏¡à°ùªdGh øjôà°ûªdG ÜÉ£≤à°SG »a äÓëªdG ÜÉë°UCG ¢†©H
 á«ªgCG ÖfÉéH ,á∏°UGƒàe ΩÉjC’ äÉ°†«ØîàdG Iôàa ójóªJ ôÑY ,á«°VÉªdG á©ªédG

.É¡à«bGó°üeh äÉ°†«ØîàdG ádCÉ°ùe á©HÉàeh ó°UQ
 ,QÉéà∏d  øjófÉ°ùeh  ø«ªYGO  ∞≤fh  ,IQÉ`̀é`̀à`̀dG  ácôM  §«°ûæJ  ™`̀e  øëf
 ¿CG  ÖLGƒdG øe øμdh ,ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH ÉghóÑμJ »àdG ôFÉ°ùîdG RhÉéJh

 .øjôëÑ∏d Ωõà∏fh ..ájRGôàM’G äGAGôLE’G ≈∏Y ßaÉëf

:áÑLGh á¶MÓe
 á`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ä’É``̀M  ø`̀e  äÉ©ªàéªdG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  »`̀a  ¢†©ÑdG  »fÉ©j
 á«fÉ£«°ûdG ∫ÉªYC’G ∂∏J ¬ÑÑ°ùJ Éeh ,øjôNBG ¢UÉî°TCG øe πª©dGh ôë°ùdÉH
 ¿ƒfÉ≤dG  »a Éæjód  π¡a  ..á«YÉªàLGh ájô°SCGh á«°ùØf  πcÉ°ûe øe Iôjô°ûdG

?ôë°ùdGh Qô°†dG äÉÑKEG á«Ø«ch ?∂dP Ωôéj Ée äÉ©jô°ûàdGh

:ô£°ùdG ôNBG
 äGQÉjõdG  ò«ØæJ  øY âØbƒJ øjôëÑdG  áμ∏ªe »a ô°SC’G  øe %53 ƒëf
 õcGôªdG  ¥Ó``̀ZEG  ô`̀ KEG  ,Ió`̀jó`̀Y  ÜÉÑ°SC’  ø«∏°üØæªdG  êGhRCÓ```d  AÉ`̀æ`̀HC’G  ™`̀e
 ¬æY  á°VÉ©à°S’Gh  ,ájRGôàM’G  äGAGô``LE’G  ≥«Ñ£J  ÉgRôHCG  ,á«YÉªàL’G
 á«ªæàdGh πª©dG IQGRh Oƒ¡L øe ºZôdG ≈∏Yh ,ó©H øY »FôªdG π°UGƒàdÉH
 ’ ájô°SCG ä’ÉM ∑Éæg ¿EÉa ,zºμæ«H Éæ©ªL{ IQOÉÑe ≥«Ñ£J »a á«YÉªàL’G
 √Gƒμ°T  ô°ûf  ¢†©ÑdG  ¿EG  πH  ,É¡ØbƒJh  äGQÉjõdG  áHƒ©°U  øe  ƒμ°ûJ  ∫GõJ
 πFGóH  ô«aƒJ  ≈`̀ dEG  QOÉÑJ  ¿CG  IQGRƒ``̀ dG  øe  πeCÉf  ..á`̀ «`̀YGPE’G  èeGôÑdG  »a
 …ô°SC’Gh  »°ùØædG  QGô≤à°S’G  π`̀LCG  øe  äÉjóëàdG  áaÉc  RhÉéJh  iô`̀NCG
 πëd ô°TÉÑªdG π°UGƒà∏d øNÉ°S §N ¢ü«°üîJh ,AÉæHC’Gh êGhRC’G ¥ƒ≤Mh
 ΩóY  »a  ÉÑÑ°S  ÉfhQƒc  áëFÉL  PÉîJGh  ,êGhRC’G  ¢†©H  ∞°ù©J  äÓμ°ûe

.∂dP ≈∏Y IQOÉb IQGRƒdG ¿CÉH ≥ãfh ..äGQÉjõdG ò«ØæJ

 ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  πÑ≤à°SG
 IOÉ«≤dÉH ¬Ñàμe »a øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N
 »ë«eôdG óªëe ≈°ù«Y øcôdG AGƒ∏dG ¢ùeCG ìÉÑ°U áeÉ©dG

.á«μ∏ªdG á°UÉîdG Iƒ≤dG óFÉb
 øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG OÉ°TCG AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 á°UÉîdG  Iƒ≤dG  ∫É`̀LQ  ¬eób  …ò`̀dG  õ«ªàªdG  iƒà°ùªdÉH
 ∞«°S{  ∑ôà°ûªdG  øjôªàdG  »a  º¡àcQÉ°ûe  ∫ÓN  á«μ∏ªdG
 »a  kGô``NDƒ``e  ¬JÉjôée  âªààNG  …ò``̀dG  z2020  Üô`̀©`̀dG
 èFÉàædG ≈∏Y ≈æKCG Éªc ,á≤«≤°ûdG á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL

 AÉ≤°TC’G  ™e  º¡fhÉ©Jh  ºgOƒ¡L  É¡à°ùμY  »àdG  áÑ«£dG
 »a  ácQÉ°ûªdG  äGƒ≤∏d  »dÉà≤dG  iƒà°ùªdG  ™aQ  Ωóîj  ÉªH

.z2020 Üô©dG ∞«°S{ øjôªJ
 √ôjó≤J øY øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ÜôYCGh
 á°UÉîdG  Iƒ≤dG  ∫É`̀LQ  ≈`̀dEG  á∏cƒªdG  ΩÉ¡ªdGh  äÉÑLGƒ∏d
 Iƒb  äGó``Mhh  áë∏°SCG  ∞∏àîe  øe  º¡fGƒNEGh  á«μ∏ªdG
 øjQÉªàdG  ∫Ó``N  áÑ«£dG  º`̀gOƒ`̀¡`̀é`̀dh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ´É``̀aO
 »dhódGh »Hô©dGh »é«∏îdG iƒà°ùªdG ≈∏Y äÉcQÉ°ûªdGh

.AGƒ°ùdG ≈∏Y

 ∫ÉLôd õ«ªàªdG iƒà°ùªdÉH ó``«°ûj ΩÉ©dG óFÉ≤dG
zÜô©dG ∞«°S{ øjôªJ »a á«μ∏ªdG á°UÉîdG Iƒ≤dG

 á«æjôëÑdG AÉÑWC’G á«©ªL âæªK
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  äÉ¡«LƒJ
 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
 ¢ü«°üîàH  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 Iõ`̀FÉ`̀L »`̀bÉ`̀Ñ`̀°`̀S äÉ```̀LQó```̀e ó`̀YÉ`̀≤`̀ e
 è«∏îdG  ¿Gô`̀«`̀£`̀d  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  øjôëÑdG
 iôÑμdG  ô«î°üdG  z¢ùμdhQ{  IõFÉLh
 ø«∏eÉ©dG  π`̀FGƒ`̀©`̀d  ¿Gh  ’ƒ`̀eQƒ`̀Ø`̀∏`̀d
 QOGƒμdG  øe  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a
 Ió`̀fÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG äÉ``̀ ¡``̀é``̀ dGh á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 É kfÉaôY  ∂`̀dPh  ,øjôëÑdG  »a  iô`̀NC’G
 øª°V  ô«ÑμdG  º¡eGõàdGh  º¡JÉªgÉ°ùªd

 …ó°üà∏d  ádhòÑªdG  á«æWƒdG  Oƒ¡édG
.áμ∏ªªdG »a áëFÉé∏d

 á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG á`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ FQ â``̀eó``̀≤``̀Jh
 ¢üdÉîH  º`̀°`̀SÉ`̀≤`̀dG  IOÉ```̀Z  IQƒ``à``có``dG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈dEG  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG
 √ƒª°S  øe  áªjôμdG  áàØ∏dG  √òg  ≈∏Y
 á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ø«∏eÉ©dG √ÉéJ
 ø««æØdGh  ø«°VôªªdGh  AÉ`̀Ñ`̀WC’G  øe
 GOƒ¡L ¿ƒ`̀dò`̀Ñ`̀j  ø`̀jò`̀dG  ø``̀«``̀jQGOE’Gh
 äÉeóîdG  ºjó≤J  π``̀LCG  ø`̀e  á°ü∏îe
 ¿Éμ°ùdG  ájÉªëd  á«FÉbƒdGh  á«LÓ©dG

 á`̀ë`̀FÉ`̀L ø``̀e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a
 É```̀gQÉ```̀KBG ø```̀e ó```̀ë```̀dGh 19-ó```̀«```̀aƒ```̀c

.á«Ñ∏°ùdG
 √òg ¿CG º°SÉ≤dG IQƒàcódG äócCGh
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe äÉ¡«LƒàdG
 Iôe  ócDƒJ  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 »a ø«∏eÉ©dÉH √ƒª°S ΩÉªàgG ¿CG iôNCG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »ë°üdG  ´É£≤dG
 ,É°†jCG  á«YÉªàLG  á«fÉ°ùfEG  OÉ`̀©`̀HCG  ¬d
 ìÉéædG á°üb »a GójóL Ó°üa ÖàμJh
-ó«aƒc  áëFÉL  á¡LGƒªH  á«æjôëÑdG
 ìhQ ≥ëH ¢SôμJh ,√ƒª°S IOÉ«≤H 19

 πª©j  …òdG  óMGƒdG  zøjôëÑdG  ≥jôa{
.¢UÓNEGh ¿ÉØàH ™«ªédG √QÉWEG »a

 »dÉgCG  ∫ƒª°T  ¿EG  ≈`̀dEG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG »``̀a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG π``̀FGƒ``̀Yh
 QhódG RôÑj äÉ¡«LƒàdG √ò¡H á«eÉeC’G
 IófÉ°ùeh  ºYO  »a  ¬H  ¿ƒ°†¡æj  …òdG
 ó°ûjh ,á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a º¡jhP
 ≈∏Y º¡d ICÉaÉμe πãªjh ,º¡àªjõY øe
 πª©dG  ±hô`̀¶`̀d  º¡ªt¡ØJh  ºgôÑ°U
 RôÑjh ,ºghhP É¡°û«©j »àdG áÑ©°üdG
 äGAGôLE’G ≥«Ñ£J ≈∏Y º¡°UôM ióe
 OGôaCG ájÉbƒd ∫õæªdG πNGO ájRGôàM’G

.¢Shô«ØdG Gòg øe É°†jCG Iô°SC’G
 ≈`̀ dEG  á«©ªédG  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ  â`̀à`̀Ø`̀dh
 ≈∏Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  QGô``̀ °``̀UEG  ¿CG
 »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  çó`̀ë`̀ dG  Gò``̀g  áaÉ°†à°SG
 …ò`̀dG  ìÉéæ∏d  GOGó`̀à`̀eG  πãªj  ô«ÑμdG
 RôÑjh  ,áëFÉédG  á¡LGƒe  »a  ¬à≤≤M
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äGAGô`````````̀LE’G á``«``HGƒ``°``U
 É¡JòîJG  »àdG  á«FGôLE’Gh  á«FÉbƒdGh
 ,á`̀¡`̀LGƒ`̀ª`̀dG √ò```g Ö`̀°`̀ù`̀μ`̀d á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG
 á«©«Ñ£dG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  IOƒ`̀©`̀ H  ô`̀°`̀û`̀Ñ`̀jh
 âbh ÜôbCG  »a  πeÉc  πμ°ûH  øjôëÑ∏d

.≈dÉ©J ¬∏dG áÄ«°ûªH

zá«eÉeC’G ±ƒØ°üdG{`d z1’ƒeQƒa{ óYÉ≤e ¢ü«°üîàH AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh äÉ¡«LƒJ øªãJ  zAÉÑWC’G{

.º°SÉ≤dG IOÉZ .O |

 ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ™`̀ª`̀à`̀LG

 á«LQÉîdG  ô`̀jRh  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH

 ô°UÉf óªMCG QƒàcódG ï«°ûdG ™e ¢ùeCG

 á«LQÉîdG  ô``̀jRh  ìÉÑ°üdG  óªëªdG

 âjƒμdG ádhóH áHÉfE’ÉH ΩÓYE’G ôjRh

 IQÉ`̀jõ`̀dG  áÑ°SÉæªH  ∂``̀dPh  ,á≤«≤°ûdG

.âjƒμdG ádhód É¡H ΩÉb »àdG á«ª°SôdG

 QÉ°ùe åëH AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 áªFÉ≤dG  Ió«WƒdG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG

 π`̀Ñ`̀°`̀Sh ø`̀«`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG ø`̀jó`̀∏`̀ Ñ`̀ dG ø`̀«`̀H

 ∞∏àîe  »`̀a  É`̀gô`̀jƒ`̀£`̀Jh  É`̀gõ`̀jõ`̀©`̀J

 äGP  πFÉ°ùªdG  á°ûbÉæeh  ,ä’ÉéªdG

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G

 Ö`̀fÉ`̀é`̀ dG ø```̀e AÉ``̀≤``̀∏``̀ dG ô`̀ °`̀†`̀M

 ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  »æjôëÑdG

 IQGRh  π`̀«`̀ch  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H

 Éªc  ,á`̀«`̀dhó`̀dG  ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG

 øe πc »àjƒμdG  ÖfÉédG øe √ô°†M

 ¿Gôé©dG  ¿Gô`̀é`̀Y  …QÉ`̀°`̀V  ô«Ø°ùdG

 ¿hDƒ°ûd  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô``̀jRh  óYÉ°ùe

 »éM  ô°UÉf  ô«Ø°ùdGh  ,º`̀°`̀SGô`̀ª`̀dG

 á«LQÉîdG  ô```jRh  óYÉ°ùe  ø`̀jõ`̀ª`̀dG

 ∫hó``̀d ¿hÉ``©``à``dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¿hDƒ``°``û``d

 ídÉ°U  ô«Ø°ùdGh  ,á«Hô©dG  è«∏îdG

 ô``̀ jRh ó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀e »``̀fÉ``̀Zƒ``̀∏``̀dG º`̀ dÉ`̀ °`̀ S

 ô``jRh Ö`̀à`̀μ`̀e ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ d á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG

 ó`̀ª`̀MCG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ,á``«``LQÉ``î``dG

 óYÉ°ùe  ÖFÉf  ºjô°ûdG  øªMôdGóÑY

 Öàμe ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ d  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô```̀jRh

 QÉÑc ø`̀e Oó``̀Yh ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô``̀ jRh

.á«LQÉîdG IQGRh »a ø«dhDƒ°ùªdG

 Qƒ````̀à````̀có````̀dG  ™````̀ª````̀à````̀LG   

 »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY

 ≈`̀æ`̀Ñ`̀ª`̀H ,á``̀ «``̀LQÉ``̀î``̀ dG ô`````̀ jRh

 »a  á«fÉª©dG  á«LQÉîdG  IQGRh

 óªM øH QóH ™e ,¢ùeCG ,§≤°ùe

 ôjRh  ,…ó«©°SƒÑdG  OƒªM  øH

.á≤«≤°ûdG ¿ÉªY áæ£∏°S á«LQÉN

 åëH AÉ``̀≤``̀∏``̀dG  ∫Ó```̀N º```̀Jh

 ¿hÉ``©``à``dGh Iƒ`````̀NC’G äÉ``̀bÓ``̀Y

 ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H  áªFÉ≤dG

 ¿hÉ```©```à```dG õ```jõ```©```J π```Ñ```°```Sh

 »a ∑ôà°ûªdG »FÉæãdG ≥«°ùæàdGh

 á°ûbÉæeh  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe

 ΩÉªàg’G  äGP  ÉjÉ°†≤dG  Rô``̀ HCG

.∑ôà°ûªdG

 Qƒ``̀à``̀có``̀dG AÉ``̀≤``̀∏``̀dG ô`̀ °`̀†`̀M

 ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG

 á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  áØ«∏N
 ï«°ûdGh  ,á`̀«`̀ dhó`̀ dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 π«ch  »KQÉëdG  »∏Y  øH  áØ«∏N
 á«fÉª©dG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh

 ,á``«``°``SÉ``eƒ``∏``Hó``dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀∏``̀ d
 ó`̀ª`̀MCG ø``̀H á`̀©`̀ª`̀L ô`̀«`̀Ø`̀ °`̀ù`̀ dGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  »Ñ©μdG

 .¿Éª oY áæ£∏°S iód

»`̀fÉ`̀ª`̀©`̀dG √ô``«``¶``fh á`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG ô````̀jRh
∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG õ`̀ jõ`̀ ©`̀ J ¿É`̀ã`̀ë`̀Ñ`̀j

¿É``ãëÑj »``àjƒμdG √ô``«¶fh á``«LQÉîdG ô``jRh
ä’É``éªdG  ∞``∏àîe  »``a  äÉ``bÓ©dG  õ``jõ©J

QÉ``æjO  ø``«jÓe  3^5  á``Ø∏μH  »``Ñ©°ûdG  ó``ªM  á``æjóe  ¥ƒ``°S  QÉ``ªãà°SG  á``«bÉØJG  ™``«bƒJ

 »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©à∏d  »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  õ`̀cô`̀e  ó`̀≤`̀Y
 Ω2020  ΩÉ©d  ¬`̀FÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏éªd  ™`̀HGô`̀dG  …Qhó``̀ dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ódÉN  ï«°ûdG  QƒàcódG  á°SÉFôH
 ø«°TóJ  ´hô°ûe  ≈∏Y  ¢ù∏éªdG  ≥aGh  å«M  ,AÉæeC’G  ¢ù∏ée
 É kbÓ£fG  á«HƒæédG  ÉμjôeCG  IQÉ`̀b  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿Ó`̀YEG
 ,ΩOÉ≤dG  ôÑª°ùjO  ô¡°T  »a  ájOÉëJ’G  πjRGôÑdG  ájQƒ¡ªL øe
 ô«jÉL »∏jRGôÑdG  ¢ù«FôdG  áeÉîa á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ™e
 áª°UÉ©dG  »a  õcôªdG  äÉ«dÉ©a  Qƒ°†Mh ájÉYôd  hQÉfƒ°ùdƒH
 ∫ÓN  AÉ``æ``eC’G  ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  ¢ù«FQ  ó`̀cCGh.É`̀«`̀∏`̀jRGô`̀H
 áª«μëdG  ájDhôdG  ô°ûf  »a  ´hô°ûªdG  Gòg  á«ªgCG  ´ÉªàL’G
 ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  º«b  ï«°SôàH  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd
 øjôëÑdG áμ∏ªe øe É kbÓ£fG á«ªdÉ©dG ≈dEG É¡dÉ°üjEGh »ª∏°ùdG
 ∫hO  ™e  ácôà°ûe  äÉbÓY  áeÉbEG  IQhô°Vh  ,ΩÓ°ùdG  ¢`̀VQCG
 ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  ¢ù°SCG  ≈∏Y  á«æÑe  á«æ«JÓdG  IQÉ`̀≤`̀dG

.º«dÉbC’Gh Üƒ©°ûdG ™«ªL ø«H ∫OÉÑàªdG ΩGôàM’Gh

 »a  ∂`̀dò`̀c  AÉ`̀ æ`̀ eC’G  ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh  ¢ù«FQ  ¢`̀û`̀bÉ`̀fh
 ádhód  Iô``«``NC’G  õ`̀cô`̀ª`̀dG  ó``ah  IQÉ```jR  π«°UÉØJ  º¡YÉªàLG
 ,áª¡e  äÉYÉªàLGh  äGAÉ≤d  øe  É¡dÓN  iôL  Éeh  π«FGô°SEG
 óaƒdG  ¢ù«FQ  AÉ`̀æ`̀eC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  É¡dÓN  ≈≤àdG  å«M
 ¢ù«FôdG  áeÉîa  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ódÉN  ï«°ûdG  QƒàcódG
 ¢ù«Fôd »fÉãdG ÖFÉædG Qƒ°†ëH ,ø«∏ØjQ ø«ahDhQ »∏«FGô°SE’G
 õcôªdG  ΩÉY ø«eCGh ,¿ƒ°ù«KÉe »°ùà«H õcôªdG  AÉæeCG  ¢ù∏ée

.ô«ªdG á«ª°S
 ájDhôdÉH  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  »∏«FGô°SE’G  ¢ù«FôdG  OÉ°TCG  óbh
 ΩÓ°ùdGh  áÑëªdG  ô°ûf  »`̀a  ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  áÑbÉãdG
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¬∏ªëJ Ée É kæªãe ,É«ªdÉYh É«ª«∏bEG íeÉ°ùàdGh
 ácQÉÑªdG  ¢``̀VQC’G  √ò`̀g  ¬∏μ°ûJ  É`̀eh  ,á≤jôY  äGQÉ°†M  øe
 áLQódÉH  á«fÉ°ùfEG  äÉbÓY AóÑd  GóL áª¡e ¥Ó£fG  á£≤f  øe
 á«fÉ°ùfE’G §HGhôdG ¿CG GócDƒe ,á«°SÉ«°S ¿ƒμJ ¿CG πÑb ≈dhC’G

.ΩÓ°ùdG á«∏ªY øe áeOÉb á∏Môe …CG ¢SÉ°SCG »g

πjRGôÑdG øe ÉbÓ£fG

≈∏Y ≥aGƒj »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©à∏d »ªdÉ©dG óªM ∂∏ªdG õcôe
á«HƒæédG ÉμjôeCG »``a øjôëÑdG ¿ÓYEG ø«°TóJ ´hô``°ûe

 Ió°ûH  äô`̀μ`̀æ`̀à`̀°`̀SGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  â`````̀fGOCG
 á«KƒëdG  äÉ«°û«∏ªdG  É¡H  âeÉb  »àdG  á«eGódG  IQõéªdG
 »ª¡jQódG  ájôjóe  »a  ¿GôjEG  øe  áeƒYóªdG  á«HÉgQE’G
 πà≤e  ≈dEG  äOCG  »àdGh  ,á≤«≤°ûdG  á«æª«dG  ájQƒ¡ªédÉH
 .∫ÉØWC’Gh AÉ°ùædG øe º¡Ñ∏ZCG AÉjôHC’G äGô°ûY áHÉ°UEGh

 áªjôédG  √ò``̀g  ¿CG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  äó````̀cCGh
 ÇOÉÑªdG  á`̀aÉ`̀c  ™`̀e  ≈aÉæàJ  »`̀à`̀dG  á©°ûÑdG  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G
 äÉ«°û«∏ªdG  QGô°UEG  ≈∏Y  øgôÑJ  á«fÉ°ùfE’Gh  á«æjódG
 ÜÉ`̀gQE’Gh  ∞æ©dG  á∏°UGƒe  ≈∏Y  á«HÉgQE’G  á«KƒëdG
 ºFGO  ΩÓ°S  ≈dEG  π°Uƒà∏d  áaOÉ¡dG  Oƒ¡édG  áaÉc  á∏bôYh

 É¡JóMh  á«æª«dG  ájQƒ¡ªé∏d  ßØëj  »°SÉ«°S  π`̀Mh
 »æª«dG  Ö©°ûdG  äÉ©∏£J  ≥≤ëjh  ,É¡«°VGQCG  áeÓ°Sh
 áHô©e  ,QÉ```̀gOR’Gh  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’Gh  ø``̀eC’G  »`̀a  ≥«≤°ûdG
 Ö©°ûdGh  ÉjÉë°†dG  …hòd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  …RÉ©J  øY

 .πLÉ©dG AÉØ°ûdG ≈Môé∏d á«æªàe ,≥«≤°ûdG »æª«dG

 É`̀ ¡`̀ H â```̀ eÉ```̀ b »```̀ à```̀ dG IQõ```̀ é```̀ ª```̀ dG ø```̀ jó```̀ J ø```jô```ë```Ñ```dG 
ø``ª``«``dÉ``H á`````̀«`````̀HÉ`````̀gQE’G á```̀«```̀Kƒ```̀ë```̀dG äÉ``̀ «``̀ °``̀ û``̀ «``̀ ∏``̀ª``̀ dG

 Ωƒ`̀é`̀¡`̀dG ø`̀ jó`̀ J ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ≈∏Y  ´hô``̀ ª``̀ dG  »```̀ HÉ```̀gQE’G
Éjô«é«æH  iô``≤``dG  ió````MEG
 âeÉb  …òdG  ´hôªdG  »HÉgQE’G  Ωƒé¡dG  Ió°ûH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  âfGOCG
 ájQƒ¡ªéH  iô≤dG  ió`̀MEG  ≈∏Y  á«HÉgQE’G  ΩGôM  ƒcƒH  áYÉªL  ô°UÉæY  ¬H
 AÉjôHC’G  ø««fóªdG  øe äÉÄªdG  πà≤e øY ôØ°SCG  …òdGh ,ájOÉëJ’G Éjô«é«f
 »dÉgC’  IÉ°SGƒªdG  ¥OÉ°Uh  …RÉ©àdG  ¢üdÉN  øY  áHô©e  ,øjôNBG  áHÉ°UEGh
 É¡JÉ«æªJh  ,≥jó°üdG  …ô«é«ædG  Ö©°ûdGh  áeƒμë∏dh  ÉjÉë°†dG  …hPh
 …òdG ™«æ°ûdG »HÉgQE’G πª©dG Gòg AGôL ø«HÉ°üªdG ™«ªéd Öjô≤dG AÉØ°ûdÉH

.á«bÓNC’Gh á«fÉ°ùfE’G ÇOÉÑªdGh º«≤dG áaÉc ™e ≈aÉæàj
 ájOÉëJ’G  Éjô«é«f  ájQƒ¡ªL  ™e  É¡æeÉ°†J  øjôëÑdG  áμ∏ªe  äó`̀cCGh
 É¡æeCG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  äÉ°SÉ«°Sh  äGAGô```̀LEG  ø`̀e  √òîàJ  É`̀e  »`̀a  á≤jó°üdG
 ∫Éμ°TCG  ≈à°ûd  ¢†aGôdG  É¡Øbƒe  IOóée  ,É¡«æWGƒe  áeÓ°Sh  ÉgQGô≤à°SGh
 »`̀dhó`̀dG  ≥«°ùæàdG  IQhô`̀°`̀†`̀d  »``YGó``dGh  ,ÜÉ`````gQE’Gh  ±ô`̀£`̀à`̀dGh  ∞æ©dG

.áaô£àªdG á«HÉgQE’G äÉYÉªédG ≈∏Y AÉ°†≤∏d ∑ôà°ûªdG »ª«∏bE’Gh
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¿ÉªdôÑdG ≈dEG π°üJ 2022-2021 á«fGõ«e

..ø``«``æ``WGƒ``ª``∏``d  ô``̀°``̀TÉ``̀Ñ``̀e  º````̀ YO  QÉ```̀ æ```̀ jO  ¿ƒ``̀«``̀∏``̀e  880
™`̀ jQÉ`̀ °`̀ û`̀ ``̀ ª`̀ dG  äÉ``̀ ```̀ ahô``̀ °``̀ ü``̀ e  QÉ```̀ æ```̀ jO  ¿ƒ``̀```̀«``̀∏``̀e  530h
 äGOGôjEÓd »``æWƒdG RÉ¡édG ó``FGƒY QÉæjO ¿ƒ``«∏e 700 h..É``fhQƒc á``¡LGƒªd QÉ``æjO ¿ƒ``«∏e 50

 ô`̀¡`̀°`̀TCG á`̀°`̀ù`̀ª`̀N ø``̀e π```̀bCG »``̀a
 ¿É`̀à`̀«`̀Yô`̀°`̀T ¿É`̀à`̀ª`̀μ`̀ë`̀e â`̀ °`̀†`̀ aQ
 âÑ∏W  á``«``Hô``Y  á`````LhR  ihÉ``````YO
 á`̀fÉ`̀°`̀†`̀ë`̀dGh á`̀≤`̀ Ø`̀ æ`̀ dGh ¥Ó``̀£``̀ dG
 ™e ±ÓN ôKEG ∂dPh ,ô¡ªdG Gô«NCGh
 ±ÓN  ÖÑ°ùH  »æjôëÑdG  É¡LhR
 IQÉ`̀jõ`̀d  ôØ°ùdG  »`̀a  É¡àÑZQ  ∫ƒ`̀M
 ¢†ªJ ºd ¬fC’ É¡Ñ∏W ¢†aQh É¡∏gCG
 øe É¡JOƒY ≈∏Y á∏«∏b ô¡°TCG iƒ°S
 ôaGƒJ  Ωó`̀©`̀dh  É¡∏gC’  IQÉ``̀jR  ô`̀NBG

.¬jód á«dÉe ádƒ«°S
 ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y »``eÉ``ë``ª``dG ∫É`````bh
 ≈∏Y  ô`̀°`̀UCG  ¬∏cƒe  ¿EG  ¿Éª«∏°ùdG
 ¬``à``LhR ∂```̀ dP â`̀∏`̀ HÉ`̀≤`̀ a ,¬``̀Ø``̀bƒ``̀e
 ∫õæe  äQOÉ`̀Zh  πcÉ°ûªdG  ∫É©àaÉH
 øe  GOóY  √ó°V  â©aQh  ,á«LhõdG
 á«Yô°ûdG  ºcÉëªdG  »`̀a  ÉjÉ°†≤dG
 ,Qô°†∏d  ¥Ó``̀W  ,á`̀fÉ`̀°`̀†`̀M  ,á`̀≤`̀Ø`̀f
 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ô¡ªdÉH  áÑdÉ£eh
 ¬à≤«≤°T ó°Vh √ó°V á«FÉæL iƒYO
 É`̀eÉ`̀b  É`̀ ª`̀ ¡`̀ fCG  á``̀Lhõ``̀ dG  â```̀YOG  PEG
 É¡∏cƒe  π°üMh  ,É¡Ñ°Sh  É¡Hô°†H

.IAGôÑdÉH ºμM ≈∏Y ¬à≤«≤°Th

 º`̀Zô`̀ dG ≈`̀∏`̀Y ¬````̀fCG ±É```̀°```̀VCGh
 í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀à`̀dG ¬`̀∏`̀cƒ`̀e á`̀ dhÉ`̀ë`̀e ø``̀e
 Ö`̀∏`̀Wh AÉ``£``°``Sh π`````̀NOCGh É`̀¡`̀©`̀e
 É¡fCG  ’EG  ∫õæªdG  ≈`̀dEG  IOƒ©dG  É¡æe
 ¿CG  ’EG  ¬æe  ¿É`̀c  Éªa  ,∂`̀ dP  â°†aQ
 ≈dEG É¡YƒLôH áÑdÉ£ª∏d iƒYO ™aQ
 áLhõdG  É¡à∏HÉ≤a  á«LhõdG  ∫õæe
 É¡«a  Ö∏£J  á∏HÉ≤e  iƒ``̀YO  ™`̀aô`̀H
 kGOƒ¡°T  âeóbh  ,Qô°†∏d  ¥Ó£dG
 ,É¡©FÉbhh  iƒYódÉH  º¡d  á∏°U  ’

 OÉ`̀©`̀Ñ`̀à`̀°`̀SÉ`̀H á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀ dG â``̀eÉ``̀≤``̀a
 êhõdG  Ωób  πHÉ≤ªdG  »a  .º¡JOÉ¡°T
 QGô``̀°``̀VC’G ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H »`̀Ø`̀æ`̀dG Oƒ`̀¡`̀°`̀T
 ÉgOƒ¡°Th  áLhõdG  É¡ªYõJ  »àdG
 áªμëªdG  äò`̀NCÉ`̀a  ¥Ó`̀£`̀dG  Ö∏£d
 â°†aQh  É¡d  âfCÉªWGh  º¡JOÉ¡°ûH
 ´ƒLôdG  É¡àeõdCGh  ¥Ó£dG  iƒYO
 äôÑàYG  ’EGh  á«LhõdG  ∫õæe  ≈dEG
 ºμëdG ≈∏Y áLhõdG âæ©W .kGõ°TÉf
 áªμëe  â`̀°`̀†`̀≤`̀a  ,±É`̀æ`̀Ä`̀à`̀°`̀S’É`̀H
 ¢†aôH á«Yô°ûdG É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G

.ºμëdG ó«jCÉJh ±ÉæÄà°S’G
 óæY  ∞≤J  º`̀d  á`̀Lhõ`̀dG  ¿CG  ’EG
 iƒYO äô°ùN ¿CG ó©Ña ,óëdG Gòg
 ºYõJ IójóL iƒYO â©aQ ¥Ó£dG
 Ωó≤e É¡d  Oó°ùj  ºd  É¡LhR ¿CG  É¡«a
 Qhô`̀e ø`̀e º`̀Zô`̀dG  ≈∏Y ,¥Gó`̀°`̀ü`̀dG
 ÖdÉ£J  º`̀ d  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  5  ø`̀e  ô`̀ ã`̀ cCG
 É¡LhR ¿CG ôcòJ hCG áLhõdG É¡dÓN
 É¡Jƒμ°ùa  ,ô`̀¡`̀ª`̀dG  É`̀¡`̀d  Oó`̀°`̀ù`̀j  º`̀ d
 , kÓ©a Ωó≤ªdG É¡eÓà°SG ≈∏Y áæjôb
 ø`̀«`̀ª`̀«`̀dG ¬`̀«`̀Lƒ`̀J êhõ````̀ dG Ö`̀∏`̀£`̀a
 IOÉ`̀ª`̀dG  ¢üæH  kÓ`̀ª`̀Y  ¬`̀d  áª°SÉëdG
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1 ’ƒeQƒØdG ìÉéf
Ö©°üdG øeõdG »a

 ¿CG  ¬∏dG  óªëfh  ,äÉMÉéædÉH  »`̀JCÉ`̀J  äÉMÉéædG  ¿EG  É`̀ª`̀FGO  ∫É≤j

 á¡LGƒe »a  »ë°üdG  ó«©°üdG  ≈∏Y á«dGƒàe  äÉMÉéf  â≤≤M øjôëÑdG

 á«eƒ«dG äÉHÉ°UE’G áÑ°ùf â£Ñg ó≤a ,äGQÉ≤∏d IôHÉ©dG ÉfhQƒc áëFÉL

 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG »Yh ≈dEG Oƒ©j Gògh óªëdG ¬∏dh ®ƒë∏e πμ°ûH

 ≈dEG  IÉ«ëdG  Oƒ©J  ¿CG  πLG  øe  áæëªdG  √òg  RÉàéf  ¿G  ≈∏Y  ¢UôëdGh

.äÉ°Shô«ØdG Oƒ«b ¿hO øe Éæc Éªc ¢û«©f ¿CG ≈dEG Éæ≤à°TG ó≤a ,É¡à©«ÑW

 ,øjôNB’G  ÜQÉéJ  øe  º∏©àf  ¿G  Ωƒ«dG  »¨Ñæj  ,¬JGP  ó«©°üdG  ≈∏Y

 äÉHÉ°UEG  ô«Ø°üJ  øe  Gô«ãc  GƒHôàbG  º¡fCG  á«HôY  ∫hO  »a  çó`̀M  ó≤a

 OÓÑdG íàa ºJ ¬fG ô«Z ,≥«≤°ûdG ¿OQC’Gh ,≥«≤°ûdG ¢ùfƒJ πãe ,ÉfhQƒc

 âKóM »dÉàdÉHh ,ô«Ñc πμ°ûH äGAGôLE’G ∞«ØîJ ºJh ¬«a ≠dÉÑe πμ°ûH

.äÉHÉ°UE’G »a Gô«Ñc ÉYÉØJQG ¿ÉàdhódG πé°ùJ Ωƒ«dGh ,á°SÉμàfG

 Ωõà∏f ¿G Éæ«∏Y ÉªfGh ,∞àîj ºd ¢VôªdG ¿CÉH ,™«ªé∏d ¢SQO Gògh

 ÉfhQƒc áëFÉL IÉfÉ©e »¡æj ¿G πeCÉf …òdG ìÉ≤∏dG ÉædhO ≈dEG π°üj ≈àM

.á«ªdÉ©dG

 ìÉéf  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  É°†jCG  Gò`̀gh  ,äÉMÉéædÉH  »JCÉJ  äÉMÉéædG

 ,äÉjóëàdGh áëFÉédG ºZQ 1 ’ƒeQƒØdG ¥ÉÑ°S áaÉ°†à°SG »a øjôëÑdG

 ƒg Éªc äÉMÉéf ≥≤M øjôëÑdG  ¥ÉÑ°S  ¿G  ’G  ,ô«gÉªédG  ÜÉ«Z ºZQh

.ÉªFGO

 øe  ¿G  ô«Z  ,ájOÉ©dG  ±hô¶dG  »a  ÉMÉéf  ≥≤ëJ  ¿G  π¡°ùdG  øe

 áæëe  πX  »ah  ,áÑ©°üdG  ±hô¶dG  »a  ÉMÉéf  ≥≤ëJ  ¿G  GóL  Ö©°üdG

 ’ƒeQƒØdG  ¥ÉÑ°S  IQGOEG  ≈∏Y  ≥Ñ£æj  Ée  Gògh  ,É¡H  ój  ∂d  ¢ù«d  á«ªdÉY

 ,áÑ©°üdG ±hô¶dG πc ºZQ õ«ªàdGh ,ìÉéædG Gƒ≤≤M ó≤a ,øjôëÑdÉH 1

 ô¡¶Jh ,±hô¶dG º¡∏≤°üJ øjòdG øjôëÑdG AÉæHCG ≈∏Y Öjô¨H ¢ù«d Gògh

.»∏°UC’G º¡fó©e

 áeÉbEG  óYƒe  Öjô≤J  »a  É°†jCG  âëéf  øjôëÑdG  ¿G  …ôjó≤J  »a

 Gògh ,πjôHG ájGóH øe ’óH ôÑªaƒf ájÉ¡f »a ¿ƒμ«d 1 ’ƒeQƒØdG ¥ÉÑ°S

 ≈dEG êÉàëj øjôëÑdÉH ¥ÉÑ°ùdG â«bƒJ ¿G â∏bh ,É≤HÉ°S ¬H âÑdÉW ôeC’G

.ôãcCG IOQÉÑdG AGƒLC’G »a ¿ƒμj ¿G πLG øe πjó©J

 ,Ö°SÉæªdG â«bƒàdG ≈dEG ¥ÉÑ°ùdG Üô≤f ¿ÉH ôNBG ìÉéf É°†jCG Gògh

 ≈∏Yh  ,¬°ùØf  ¥ÉÑ°ùdG  »ah  áÑ∏ëdG  ≈∏Y  ìÉéædG  ≈∏Y  ¢ùμ©æj  Ée  ƒgh

.áÑMÉ°üªdG äÉ«dÉ©ØdG áeÉbEGh …ô«gÉªédG Qƒ°†ëdG ó«©°U

 øe ôãcCG Üôà≤j ¿CG hCG ,â«bƒàdG Gòg »a ¥ÉÑ°ùdG ¿ƒμj ¿G ≈æªàf

.ôÑª°ùjO »a á«æWƒdG ÉæeÉjCG â«bƒJ

 AÉæH ó«©°U ≈∏Yh ,»ë°üdG ó«©°üdG ≈∏Y ≥≤ëJ Ée ≈∏Y ¬∏dG óªëf

 Gòg »a º¡°SCG øe πμd ôμ°ûdG ,â≤≤ëJ »àdG äÉMÉéædG ≈∏Y äÉMÉéædG

.»°VÉjôdGh »ª«¶æàdGh »ë°üdG ø«YÉ£≤dG »a ôeC’G

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 »fƒfÉ≤dG ¢SÉ°SC’G ø«H ÉaÓàNG ∑Éæg ¿CG iôÑμdG ájQGOE’G áªμëªdG äócCG  
 øe ∂«°T  QGó°UEG  áªjôL øY Å°TÉædG  Qô°†dG  øY ¢†jƒ©àdÉH  áÑdÉ£ªdG  iƒYód
 ∂«°ûdG áª«b ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh ,¬°ùØf ∂«°ûdG áª«≤H áÑdÉ£ªdG iƒYOh ó«°UQ ¿hO
 ¢SÉ°SC’G  »a  »g  πH  ó«°UQ  ¿hO  øe  ∂«°T  AÉ£YEG  áªjôL  øY  É k°†jƒ©J  â°ù«d
 48 ™aO »æjôëH ΩGõdEÉH É¡ªμM äÉ«ã«M »a ∂dP AÉL .≥ëà°ùe øjO øY IQÉÑY
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ôNBG  ídÉ°üd  ≥∏¨e ÜÉ°ùM øe QôM ∂«°T  áª«b  ôNB’  QÉæjO  ∞dCG
.ó«°UQ ¿hO øe ∂«°ûdG QGó°UEG øY ÉjOÉeh É«HOCG É°†jƒ©J QÉæjO ∞dCG ™aO ¬eGõdEG
 É¨∏Ñe  ¬d  …ODƒj  ¿CG  ¬«∏Y  ≈YóªdG  ΩGõ`̀dEG  √GƒYO  »a  Ö∏W  ób  »YóªdG  ¿Éch
 ¬HÉ°UCG  …òdG  ô°TÉÑªdG  ô«Z  ô°†∏d  É«HOCGh  ÉjOÉe  É°†jƒ©J  QÉæjO  ∞dCG  49  √Qób
 Éμ«°T ¬ëdÉ°üd QôM ¬«∏Y ≈YóªdG  ¿CG  ôcPh ,¬dÉªH ´ÉØàf’G øe ¬fÉeôM áé«àf
 ±ô°üd ∂æÑdG ≈dEG ∂«°ûdG ºjó≤J óæY ¬fCG ’EG ,QÉæjO ∞dCG ø«©HQCGh á«fÉªK áª«≤H
 ∂dP ôKCG ≈∏Yh ,ÜÉ°ùëdG ≥∏Z ÖÑ°ùH ∂«°ûdG ±ô°U ¢†aôH ÅLƒa …ó≤ædG ¬∏HÉ≤e
 á«f Aƒ°ùH ∂«°T AÉ£YEG áª¡J øY »FÉ¡f ºμëH ¬àfGOEG ºJ á«FÉæL iƒYO ∂jôëJ ºJ

.¢†jƒ©à∏d √GƒYO ™aôa ¬«a ±ô°üà∏d πHÉbh ±Éch ºFÉb ó«°UQ ¿hO øe
 446 OGƒªdÉH IQÉéàdG ¿ƒfÉb »a ∂«°ûdG ΩÉμMC’ É≤ah ¬fEG áªμëªdG âdÉbh
 »°üî°ûdG ¬HÉ°ùëd ¬Ñë°S AGƒ°S √AÉah øª°†j ∂«°ûdG ÖMÉ°S ¿EÉa Égó©H Éeh
 πÑb É«°üî°T ’hDƒ°ùe ¿ƒμj ádÉëdG √òg »ah ,√ô«Z ÜÉ°ùëd ¬Ñë°S ób ¿Éc hCG
 πeÉë∏dh ,¬HÉ°ùëd ∂«°ûdG  Öë°S …òdG  »∏°UC’G øjóªdG  ™e øeÉ°†àdÉH πeÉëdG
 ºd hCG ™aódG øY ™æàeGh ¬«∏Y Üƒë°ùªdG ∂æÑdG ≈dEG ∂«°ûdG Ωób GPEG ¬«∏Y ´ƒLôdG
 ¬FÉaƒd πHÉ≤e ¬FÉ°ûfEG âbh ¬«∏Y Üƒë°ùªdG iód ¿Éc ¬fCG âÑãj ºd Ée Ó°UCG ¬eó≤j
 πHÉ≤ªdG  ∫GR  ºK  ∂«°ûdG  OÉ©«e  AÉ°†≤fG  ≈àM  ¬jód  GOƒLƒe  πHÉ≤ªdG  Gòg  »≤Hh

.¬«dEG Üƒ°ùæe ô«Z π©ØH
 QÉæjO  ∞`̀ dCG  48  ≠∏ÑªH  ∂«°ûdG  »Yóª∏d  Qô`̀M  ób  ¬«∏Y  ≈YóªdG  ¿É`̀c  Éªdh
 ≈∏Y ™«bƒàdÉH ΩÉb øe ƒg ¬fCÉH áeÉ©dG áHÉ«ædG äÉ≤«≤ëàH ¬«∏Y ≈YóªdG ±GôàYÉH
 ≈∏Y iôNCG  ¿ƒjOh IQÉ«°S  §°ùb OGó°S  ô«¶f »Yóª∏d  ¬ª«∏°ùàH  ¬eÉ«bh ∂«°ûdG
 ÜÉ°ùëdG  ¿CG  ≈dEG  Oƒ©j  ∂«°ûdG  ´ƒLQ  ÖÑ°S  ¿CGh  ,É¡H  πª©j  ¿Éc  »àdG  ácô°ûdG
 ¬«∏Y  ≈YóªdG  áeP  ∫É¨°ûfG  øe  ¬«Yój  Ée  âÑKCG  »YóªdG  ¬©e  ¿ƒμj  Éªe  ,≥∏¨e

.»Yóª∏d ¬©aój ¿CÉH ¬eGõdEÉH AÉ°†≤dG ø«©àjh áÑdÉ£ªdG ≠∏ÑªH
 …OÉªdG ¢†jƒ©àdG π«Ñ°S ≈∏Y »æjôëH QÉæjO ∞dCG ≠∏Ñe Ö∏W øY ¬fEG å«Mh
 πãªàªdG ó«°UQ ¿hO øe ∂«°T QGó°UEG  áªjôL øY Å°TÉædG  Qô°†dG øY »HOC’Gh
 ¬fEÉa  IóFÉØdG  ™e  Ö°ùc  øe  ¬JÉa  Éªdh  ¬dÉªH  ´ÉØàf’G  øe  »YóªdG  ¿ÉeôM  »a
 ¬∏YÉa  Ωõ∏j  ´hô°ûe  ô«Z  πªY ƒg ô«¨∏d  GQô°V ÖÑ°ùj  CÉ£N πc  ¿CG  Qô≤ªdG  øe
 óª©àj ºd hCG ô«¨dÉH QGô°VE’G πYÉØdG óª©J AGƒ°S ¬æY Å°TÉædG Qô°†dG ¢†jƒ©àH
 Ö∏W  ¬©e  ¿ƒμj  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,ÉfƒfÉb  É¡«∏Y  ÉÑbÉ©e  áªjôL  π©ØdG  Gòg  ¿Éc  hCG
 ∂«°ûdG  áªjôéd  ¬HÉμJQG  øY  Å°TÉædG  ¢†jƒ©àdÉH  ¬«∏Y  ≈YóªdG  ΩGõdEÉH  »YóªdG
 ´ƒbh »a »Øμj ¬fCG øe Qô≤e ƒg Éªd ¬JÉeƒ≤e äôaGƒJ ób ¿ƒμJ ó«°UQ ¿hO øe
 âÑãJ  ¿CG  ó«°UQ  ¿hO  øe  ∂«°ûdG  áªjôL  øY  ¢†jƒ©à∏d  ÖLƒà°ùªdG  Qô°†dG
 øe  IOÉØà°S’G  øe  »YóªdG  ¿ÉeôM  ¿CG  øY  Ó°†a  ,áªjôédG  √ò¡H  º¡àªdG  á`̀fGOEG
 É¡bÉ≤ëà°SG óYƒe »a QÉæjO ∞dCG 48 ≠∏ÑªH IQó≤ªdG iƒYódG πëe ∂«°ûdG áª«b
 áªμëªdG âªμM ÜÉÑ°SC’G √ò¡∏a ,¢†jƒ©àdG ¬æY ≥ëà°ùj É≤≤ëe GQô°V πμ°ûj
 QÉæjO ∞dCG ¿ƒ©HQCGh á«fÉªK √Qób É¨∏Ñe »Yóª∏d …ODƒj ¿CÉH ¬«∏Y ≈YóªdG ΩGõdEÉH
 Éjƒæ°S  %2  ™bGƒH  ájô«NC’G  IóFÉØdG  ™e  iƒYódG  óæ°S  ∂«°ûdG  πHÉ≤e  »æjôëH
 É°†jƒ©J »æjôëH QÉæjO ∞dCG √Qób É¨∏Ñe »Yóª∏d …ODƒj ¿CÉH ¬«∏Y ≈YóªdG ΩGõdEGh

 .É«HOCGh ÉjOÉe

ó«°UQ ¿hO øe ∂«°T á``ª«b QÉæjO ∞dCG 49 ™aO »``æjôëH ΩGõ``dEG
.¿Éª«∏°ùdG ¬∏dGóÑY |

..ÉjÉ°†b ¢ùªîH ºcÉëªdG ¬à∏NOCÉa É¡∏gCG IQÉjõd Égô«Ø°ùJ ¢†aQ

 ..¥Ó`̀ £`̀ dG Ió`̀«`̀°`̀S Ö`̀∏`̀W ¢`̀†`̀aô`̀J zá`̀«`̀Yô`̀ °`̀û`̀ dG{
á``«``Lhõ``dG ∫õ``̀ æ``̀ e ≈`````dEG IOƒ```̀ ©```̀ dG É``¡``eõ``∏``Jh

..á«ªgƒdG πFÉ°SôdGh ä’É°üJ’G ™e ÜhÉéàdG øe ôjòëJ

 Ö≤©J Oƒ``¡L π``°UGƒJ zá``jOÉ°üàb’G º``FGôédG{
 á«fƒfÉ≤dG äGAGô``LE’G PÉ``îJGh äÉHÉ°ü©dG ∂``∏J

 √ó©J  …ò`̀dG  »``̀YGPE’G  ø``eC’G  èeÉfôH  ±É°†à°SG
 á«æeC’G  áaÉ≤ãdGh  ΩÓ`̀YEÓ`̀d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ¬eó≤Jh
 ºjôe  Ö«≤ædG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  á``̀YGPEG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 OÉ°ùØdG  áëaÉμªd  áeÉ©dG  IQGOE’É`̀H  ´ôa  ¢ù«FQ  ójRƒH
 ¥ôW  ¿CG  ≈`̀ dEG  äQÉ`̀°`̀TCG  »`̀à`̀dGh  ,…OÉ°üàb’G  ø``̀eC’Gh
 »a Qƒ£àdG áé«àf ∂dPh ,áYƒæàeh IOóéàe ∫É«àM’G
 áKóëà°ùe  äÉ≤«Ñ£J  Qƒ¡Xh  á«LƒdƒæμàdG  πFÉ°SƒdG
 »a  á°UÉNh  ∫É«àM’Gh  Ö°üædG  äÉ«∏ªY  øe  π¡°ùJ
 ≈dEG CÉé∏J ¢UÉî°TC’G â∏©L »àdG ÉfhQƒc áëFÉL πX
 ¢ü«∏îàd  âfôàfE’G  ôÑY  äÉ≤«Ñ£àdG  √òg  ΩGóîà°SG

.á«fhôàμd’G äÓeÉ©ªdG
 Iô°ûàæªdG ∫É«àM’G ä’É°üJG Ö∏ZCG ¿CG âaÉ°VCGh
 kÉÑdÉZh á«μæÑdG äÉHÉ°ùëdÉH á≤∏©àe Iô«NC’G IôàØdG »a
 ¢UÉîdG  ≥≤ëàdG  õeôH  √ó`̀jhõ`̀J  ∫ÉàëªdG  Ö∏£j  Ée
 á«°üædG πFÉ°SôdG ≈dEG áÑ°ùædÉH ôeC’G ∂dòch á«ë°†dÉH
 á«FÓeEG AÉ£NCG É¡«a óLƒj IOÉ©a ,É¡dÉ°SQEÉH Ωƒ≤j »àdG

.ájƒëf hCG
 IQGOEG  QhO  ¿CG  ójRƒH  ºjôe  Ö«≤ædG  âë°VhCGh
 √ò`̀g Ö`̀≤`̀©`̀J ƒ``̀g á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G º``FGô``é``dG á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e
 ,É¡dÉ«M  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô```LE’G  PÉ`̀î`̀JGh  äÉHÉ°ü©dG
 ájƒYƒàdG  äÓ`̀ª`̀ë`̀dG  ∞«ãμàH  IQGOE’G  Ωƒ`̀≤`̀J  É`̀ª`̀c
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  Qƒ¡ªé∏d  ájôjòëàdG  πFÉ°SôdG  ô°ûfh
 äÉ«∏ªY  »a  ´ƒbƒdG  Öæéàd  á«aô°üªdG  äÉ°ù°SDƒªdG

.∫É«àM’Gh Ö°üædG

 á«ë°†dG  ¢Vô©J  á`̀dÉ`̀M  »`̀a  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG  â`̀gƒ`̀fh
 ∫É°üJ’G  Öéj  »μæÑdG  ¬HÉ°ùM  »a  ∫É«àM’G  á«∏ª©d
 ºjó≤Jh ¬HÉ°ùM ±É≤jE’ ¬©e πeÉ©àj …òdG ∂æÑdÉH kGQƒa
 ôÑY  ájOÉ°üàb’G  ºFGôédG  áëaÉμe  IQGOEG  iód  ÆÓH

.992 øNÉ°ùdG §îdG ≈∏Y ∫É°üJ’G
 øe OóY ºjó≤J »YGPE’G øeC’G èeÉfôH øª°†J óbh
 ºJ  å«M  ,á«YÉªàL’Gh  ájƒYƒàdGh  á«æeC’G  äGô≤ØdG
 ≈∏Y  z´ƒÑ°SCG  »a  øeC’G{  Iô≤a  ∫ÓN  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ
 ∫ÓN øe ∂dPh ,É¡©e πeÉ©àdG ºJ »àdG äÉZÓÑdG RôHCG
 áaôZh  á«°ù«FôdG  äÉ«∏ª©dG  áaô¨H  ô°TÉÑªdG  ∫É°üJ’G

.ájQhôªdG áÑbGôªdGh äÉ«∏ª©dG
 z¢ù«ªîdG á°TOQO{ Iô≤a »a èeÉfôÑdG ¢ûbÉf Éªc
 »a á«∏NGódG IQGRh äGQGOEGh äÉjôjóe áWô°T Oƒ¡L
 á¡LGƒªd  ájRGôàM’Gh  á«FÉbƒdG  äGAGô`̀LE’G  ≥«Ñ£J
 ΩGõ`̀à`̀d’G  á«ªgCG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  ™`̀e  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a

. √QÉ°ûàfG øe óë∏d »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH
 ø«©ØàæªdG óMCG zπeCG ábGô°TEG{ Iô≤a âaÉ°†à°SGh
 ¢SÉμ©fG ióeh á∏jóÑdG ô«HGóàdGh äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe
 Iô≤a âæª°†J Éª«a ,¬Jô°SCG ≈∏Yh ¬«∏Y Iƒ£îdG √òg
 äÉ«°üî°ûdG ióMEG ≈∏Y ±ô©àdG zäÉ«°üî°T π°UÉa{
 ójR óFGôdG ƒgh ,øjôëÑdG áWô°T ïjQÉJ »a IRQÉÑdG
 »`̀YGPE’G  ø`̀eC’G  èeÉfôH  π∏îJ  Éªc  ,Öjó¡dG  ¿É©ªL
 ∫É°üJ’G  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,ø«©ªà°ùª∏d  ájó≤f  õFGƒL

.á≤HÉ°ùªdG »a ácQÉ°ûªdGh

ÜÉjO ó«dh :Öàc
 É¡àdÉMEG ºJ »àdG ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG âØ°ûc
 ƒëæH Qó≤J äGOGôjEG øY ¢ùeCG ÜGƒædG ¢ù∏ée ≈dEG
-2021  ø«à«dÉªdG  ø«àæ°ù∏d  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  4624

 2021  á«dÉªdG  áæ°ùdG  Ö«°üf  ¿ƒμj  å«M  ,2022
 2022 á«dÉªdG  áæ°ùdGh ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 2285 ≠∏Ñe
 äÉahô°üªdG Qó≤J Éª«a ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 2339 ≠∏Ñe
 ,QÉæjO ¿ƒ«∏e 7046 ø«à«dÉªdG ø«àæ°ù∏d á«dÉªLE’G
 3561  ≠∏Ñe  2021  áæ°ùdG  Ö«°üf  ¿ƒμj  å«ëH
 3484  äÉahô°üe  2022  áæ°ùdGh  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e

.QÉæjO ¿ƒ«∏e
 6516 ø«àæ°ù∏d IQôμàªdG äÉahô°üªdG Qó≤Jh
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  3296  ≈`̀ dEG  áª°ù≤e  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e
 áæ°ù∏d  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  3219  ≠∏Ñeh  ,2021  áæ°ù∏d
 530 ™jQÉ°ûªdG äÉahô°üe â¨∏H ø«M »a .2022
 πμd  QÉæjO  ¿ƒ«∏e 265 ≈dEG  áª°ù≤e ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 ≠∏ÑªH  á«fGõ«ªdG  »a  õé©dG  Qó≤jh  ,á«dÉe  áæ°S
 ¿ƒ«∏e 1276 ™bGƒH ø«àæ°ù∏d QÉæjO ¿ƒ«∏e 2421
 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  1145  ≠∏Ñeh  2021  áæ°ùd  QÉæjO

.2022 áæ°ùd
 ø«jÓe 1407 á«£ØædG äGOGôjE’G »aÉ°U ≠∏Hh
 ¿ƒ«∏e1423  ≠∏H  2022  »ah  ,2021  »a  QÉæjO
 538^3 á«£ØædG ô«Z äGOGôjE’G â¨∏H Éªæ«H ,QÉæjO
 555^7 â¨∏H 2022 »ah ,2021 »a QÉæjO ¿ƒ«∏e
 »æWƒdG  RÉ¡édG  äGOGô``̀jEG  â¨∏Hh  ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e
 ø«àæ°ù∏d  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  700  ≠∏Ñe  äGOGô``̀jEÓ``̀d
 2021 áæ°ù∏d  QÉæjO ¿ƒ«∏e 340 ™bGƒH ø«à«dÉªdG

.2022 áæ°ù∏d QÉæjO ¿ƒ«∏e 360 ≠∏Ñeh
 áæ°ù∏d  ô°TÉÑªdG  »eƒμëdG  ºYódG  ºéM  ≠∏Hh
 ¢†ØîfGh QÉæjO ¿ƒ«∏e 478 ≠∏Ñe 2021 á«dÉªdG
 ¿ƒ«∏e  402  ≈`̀ dEG  2022  áæ°ùdG  »`̀a  ≠∏ÑªdG  Gò`̀g

 ≠∏Ñe 2021 »a AÉªdGh AÉHô¡μdG ºYO ≠∏Hh ,QÉæjO

 »eƒμëdG  ºYódG  π°üj  ø«M  »a  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  48

 »a zºYO ôØ°U{ ∫OÉ©àdG á£≤f ≈dEG AÉªdGh AÉHô¡μ∏d

 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  50  ≠∏Ñe  ¢ü«°üîJ  ºJ  Éªc  .2022

 2021 á«dÉªdG áæ°ù∏d ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©à∏d

 AGò¨dG  ¿hõîe  ø«eCÉàd  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  2^5  ≠∏Ñeh

.á«dÉªdG áæ°ùdG ¢ùØæd »é«JGôà°S’G

 áª°UÉ©dG  á`̀fÉ`̀eCGh  äÉjó∏ÑdG  äGOGô``̀jEG  Qó≤Jh

 ≠∏Ñjh ,QÉæjO ø«jÓe 205 ø«à«dÉªdG ø«àæ°ùdG »a

 »a QÉæjO  ¿ƒ«∏e 100 ≠∏Ñe 2021 áæ°ùdG  Ö«°üf

 ø«jÓe 105 ≠∏Ñe 2022 á«dÉªdG áæ°ùdG Qó≤J ø«M

 äÉjó∏Ñ∏d  á«dÉªLE’G  äÉahô°üªdG  Qó≤Jh  ,QÉæjO

 ≈dEG  áª°ù≤e  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  149  áª°UÉ©dG  áfÉeCGh

 ¿ƒ«∏e  75  ≠∏Ñeh  2021  »`̀a  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  74

.2022 »a QÉæjO

 2021  ΩÉ©d  »eƒμëdG  øjódG  óFGƒa  â¨∏Hh

 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  757h  ,QÉ`̀æ`̀jO  ø«jÓe  708  ≠∏Ñe

 äÉμ∏àªe ácô°T áªgÉ°ùe â¨∏H Éªc .2022 áæ°ù∏d

 QÉæjO  ¿ƒ«∏e  20  ≠∏Ñe  ø«à«dÉªdG  ø«àæ°ùdG  »`̀a

 ácô°T óFGƒYh ,á«dÉe áæ°S πμd ø«jÓe 10 ™bGƒH

 ™bGƒH  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  112^8  â¨∏H  RÉ¨dGh  §ØædG

.áæ°S πc øY QÉæjO ¿ƒ«∏e 56^4

 ø«àæ°ù∏d  ™jQÉ°ûªdG  äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀e  â```YRhh  

:»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y 2022-2021

 ≥aGôeh ¿Éμ°SE’G ´É£≤d QÉæjO ¿ƒ«∏e 202^6

 ,áë°üdG  ´É£≤d  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  11^8h  ,™ªàéªdG

 áaÉ≤ãdGh  ÜÉÑ°ûdG  ´É£≤d  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  28^9h

 .º«∏©àdG ´É£≤d QÉæjO ¿ƒ«∏e 14^4h ,ΩÓYE’Gh
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اأ�صاد باجلهود احلثيثة التي يقودها ويل العهد رئي�س الوزراء للت�صدي لكورونا.. امللك:

املزيد من املنجزات الوطنية لتعزيز ريادة البحرين 
بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عقد 

اجتماًعا  املفدى،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى 

مع �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

ق�صر  يف  الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

ال�صخري اأم�س.

�صمو  مع  اجلاللة  �صاحب  وا�صتعر�س 

الق�صايا  من  عدًدا  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل 

واملوا�صيع املتعلقة بال�صاأن املحلي، والتي تخدم 

م�صرية النه�صة التنموية لكل ما من �صاأنه تقّدم 

ورفعة الوطن وم�صلحة املواطن.

تبّني  يف  م�صتمرة  اململكة  اأن  جاللته  واأكد 

املنجزات  من  املزيد  لتحقيق  واخلطط  الربامج 

وتطّورها،  البحرين  ريادة  تعّزز  التي  الوطنية 

وتلبي تطلعات اأبنائها الكرام يف مزيد من التنمية 

والرخاء والتطّور.

الوطنية  الإن�صانية  باجلهود  جاللته  واأ�صاد 

ال�صمو امللكي ويل  التي يقودها �صاحب  احلثيثة 

العهد رئي�س الوزراء، للت�صدي فريو�س كورونا 

من  مميًزا  جناًحا  حققت  والتي  »كوفيد-19«، 

خالل عمل الفريق الوطني الطبي. جاللة امللك خالل االجتماع مع ويل العهد رئي�س الوزراء

ح�صني �صبت:

اأحالت احلكومة اإىل جمل�س النواب م�صروع امليزانية 

العامة للدولة لعامي 2021 و2022.

ال�صنتني  يف  التقديرية  امل�صروفات  اإجمايل  ويبلغ 

القادمتني حوايل 7 مليارات دينار، مقابل 4.6  املاليتني 

دينار  مليار   2.4 مقداره  بعجز  لالإيرادات،  دينار  مليار 

لل�صنتني املاليتني.

�س احلكومة مبلغ 50 مليون  اأن تخ�صّ املزمع  ومن 

جائحة  مع  للتعامل  القادم  العام  ميزانية  يف  دينار 

كورونا »كوفيد-19«، واأن حتافظ على الدعم احلكومي 

مليون   880 �صت  خ�صّ اإذ  للمواطنني،  املقّدم  املبا�صر 

التقديرية  امل�صروفات  وتبلغ  القادمتني.  لل�صنتني  دينار 

�صنة  كل  عن  دينار  مليون   265 احلكومية  للم�صاريع 

مالية.

50 مليوًنا ملواجهة »كورونا«.. »الأيام« تن�صر تفا�صيل امليزانية:

880 مليــون دينـــار لدعـــم املواطنــني
اأبرز اأرقام موازنة 2021-2022

اإيرادات النفط

الإيرادات غري النفطية

امل�صروفات املتكررة

م�صروفات امل�صاريع

العجز الكلي

ميزانية كورونا

الدعم املايل املبا�صر

فوائد الدين العام

2.9 مليار دينار

1.8 مليار دينار

6.5 مليار دينار

530 مليون دينار

2.4 مليار دينار

50 مليون دينار

880 مليون دينار

1.4 مليار دينار

12

الإعالن عن الفائزين

 بجائزة يو�صف بن اأحمد كانو

03

0609

02

امللك م�صتقباًل رئي�صي جمل�صي النواب وال�صورى:

دور مهم لل�صلطة الت�صريعية يف 

تر�صيـخ دعائم امل�صرية الدميقراطية

جاللته ي�صيد بالبيان ال�صادر 

من املجل�صني ب�صاأن اعرتا�س زورقني

 خلفر ال�صواحل من قبل دوريات قطرية

18

املنتخب البحريني

 لكرة ال�صلة يتاأهل 

اإىل كاأ�س اآ�صيا

تر�صية 1022 

مناق�صة بقيمة 

تتجاوز مليار دينار 

خالل ال�صهور 

الت�صعة الأوىل 

�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء يتابع ال�سباق  هاميلتون يرفع كاأ�س ال�سباق بعد فوزه بالبطولة

هاميلتون يفوز بلقب �صباق جائزة البحرين الكربى لـ»الفورمول1«.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

�صناعة جناح جديد و�صكًرا لكل فرد رفع ا�صم اململكة عالًيا

17-16

اآل خليفة ويل العهد رئي�س  اأ�صاد �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد   

�صباق  ا�صت�صافة  يف  البحرين  مملكة  حتققها  التي  املتوالية  بالنجاحات  الوزراء، 

جائزة طريان اخلليج للفورمول واحد، والتميز امل�صتمر الذي حتققه حلبة البحرين 

الدولية -موطن �صباق ال�صيارات يف ال�صرق الأو�صط- يف تنظيم هذا ال�صباق الدويل 

بخربات وطنية يفخر بها اجلميع. واأ�صار �صموه اإىل اأن النجاح الذي حتقق با�صت�صافة 

وتنظيم �صباق جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج للفورمول واحد 2020، يف 

ظل الظروف ال�صتثنائية جلائحة كورونا، جاء بف�صل اجلهود الكبرية التي قام بها 

املنظمون والطواقم الطبية واجلهات امل�صاندة، معرًبا �صموه عن �صكره وتقديره لكل 

فرد و�صع ن�صب عينه رفع ا�صم البحرين عالًيا، من خالل قيامه بالأدوار املنوطة به 

لتحقيق النجاح والتميز يف تنظيم وا�صت�صافة هذا ال�صباق، واإظهاره ب�صورة م�صّرفة، 

م�صرَيا �صموه اإىل اأن مملكة البحرين ا�صتطاعت �صناعة جناح جديد ُي�صاف اإىل �صجل 

جناحاتها املتوالية على امل�صتويات املختلفة.

�صباق  بلقب  اأم�س،  مر�صيد�س،  فريق  �صائق  هاميلتون  لوي�س  الربيطاين  وتّوج 

املركز  بول يف  ريد  فريق  �صائق  ماك�س فري�صتابن  الهولندي  البحرين. وحّل  جائزة 

الثاين بال�صباق، فيما حّل زميله بالفريق األيك�س األبون ثالًثا.
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 »اأوربيا« الفرن�شية ب�شدد تنفيذ م�شاريع 

�شة يف الطب النف�شي والإقامة الطويلة بالبحرين متخ�شّ

حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  ا�شتقبل 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

لل�شحة، جويالوم هوارت الرئي�س التنفيذي 

لفرع جمموعة »اأوربيا« الفرن�شية يف ال�شرق 

اللقاء رحب رئي�س املجل�س  الأو�شط. وخالل 

الأعلى لل�شحة بالوفد املمثل ملجموعة اأوربيا 

التي  الطيبة  اجلهود  مثمًنا  الأو�شط،  ال�شرق 

امل�شاريع  وتطوير  لإن�شاء  املجموعة  تبذلها 

ال�شحية يف مملكة البحرين وتقدمي اخلدمات 

وتعزيز  واملقيمني،  للمواطنني  ال�شحية 

ال�شياحة العالجية يف اململكة.

 من جانبه، اأ�شاد جويالوم هوارت بلقائه 

برئي�س املجل�س والدعم الذي تتلقاه جمموعة 

وعلى  املعنية،  اجلهات  جميع  من  »اأوربيا« 

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  اخل�شو�س  وجه 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  والهيئة 

تنفيذ  ب�شدد  املجموعة  اأن  خا�شة  ال�شحية، 

عدد من امل�شاريع املتخ�ش�شة يف جمال الطب 

النف�شي والإقامة الطويلة واإعادة التاأهيل يف 

ال�شرتاتيجية  اخلطة  �شمن  البحرين،  مملكة 

منطقة  يف  م�شاريعها  لتو�شعة  للمجموعة 

اخلليج العربي.

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  رئي�س  واأكد   

املتخ�ش�شة  امل�شت�شفيات  اإىل  اململكة  حاجة 

ذات اجلودة العالية وال�شتفادة من التجربة 

�شمن  وذلك  ال�شحي،  القطاع  يف  الفرن�شية 

لتطوير  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  خطط 

اخلدمات ال�شحية يف اململكة.

د. امل�شحكي: مراجعة �شيا�شات وخطط التعليم والتدريب 

املوؤيد يدعو ملواكبة التعليم للتطّورات ال�شريعة يف جمال املعرفة
عقد جمل�س اإدارة هيئة جودة 

التعليم والتدريب، اأم�س، اجتماعه 

�شوؤون  وزير  برئا�شة  الدوري 

ال�شباب والريا�شة رئي�س جمل�س 

املوؤيد،  توفيق  بن  اأمين  الإدارة 

املوافق  الأحد  ُبعد، وذلك يوم  عن 

29 نوفمرب 2020، اإذ بداأ رئي�س 

املجل�س الجتماع م�شيًدا باإجنازات 

فقيد الوطن الراحل �شاحب ال�شمو 

اآل  امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 

ف�شيح  واأ�شكنه  اهلل  رحمه  خليفة، 

جناته، ودوره امل�شهود يف النه�شة 

التعليمية واحل�شارية والتنموية 

التي تعي�شها اململكة، داعًيا املوىل 

ال�شمو  �شاحب  يوفق  اأن  القدير 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي 

خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، 

وطنية  مهمات  من  به  يقوم  فيما 

يف  الأثر  اأكرب  لها  كان  عظيمة، 

تاأ�شي�س واإجناح مبادرات و�شعت 

خريطة  على  البحرين  مملكة 

التميز واجلودة يف التعليم.

الوزير  اأكد  الجتماع،  وخالل 

التي  التعليمية  النه�شة  اأن  املوؤيد 

لتتحقق  تكن  مل  اململكة  تعي�شها 

املبا�شرين  والدعم  التوجيه  لول 

تتلقاهما  اللذين  والالحمدودين 

والتدريب  التعليم  موؤ�ش�شات 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  لدن  من 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

الراعي  فهو  املفدى،  البالد  عاهل 

اأنَّ  كما  اململكة.  يف  للتعليم  الأول 

لأهمية  املوقرة  احلكومة  اإدراك 

التعليم يف قيادة التنمية ال�شاملة، 

نحو  التعليمية  خططها  وتوجيه 

يواكب  مبا  التعليم  جودة  تعزيز 

هو  للمملكة،  التنموية  اخلطط 

القيادة  لروؤية  حقيقي  تر�شيخ 

بحرين  عليه  �شتكون  ملا  املوقرة 

2030، اإذ اإنها تويل اهتماًما كبرًيا 

وذلك  وجودته،  التعليم  لنوعية 

املجتمع  نه�شة  تعزيز  اأجل  من 

البحريني.

اأهمية  على  الوزير  و�شدد 

للتطورات  التعليم  مواكبة 

املعرفة،  جمال  يف  ال�شريعة 

الوعي  تعزيز  يف  ي�شهم  ومبا 

القادمة،  الأجيال  لدى  وامل�شئولية 

باخلربات  املعرفة  مزج  لت�شتطيع 

املختلفة،  احلياتية  واملهارات 

ال�شامل للعملية  التقييم  اأن  موؤكًدا 

ي�شهم  البحرين  التعليمية مبملكة 

لفًتا  التطلعات،  تلك  حتقيق  يف 

بذلك اإىل الدور البارز الذي يوؤديه 

التعليم  لتطوير  الأعلى  املجل�س 

ال�شيخ  �شمو  برئا�شة  والتدريب 

نائب  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد 

رئي�س  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

التعليم  لتطوير  الأعلى  املجل�س 

اإدارة  يف  جنح  الذي  والتدريب، 

التعليم  يف  الوطنية  املبادرات 

والتدريب بكل كفاءة واقتدار.

الرئي�س  قالت  جهتها،  من 

التعليم  جودة  لهيئة  التنفيذي 

والتدريب الدكتورة جواهر �شاهني 

امل�شحكي اإن رحيل �شاحب ال�شمو 

بن  خليفة  الراحل  الأمري  امللكي 

كبرًيا  فقًدا  كان  خليفة  اآل  �شلمان 

جميًعا،  اأ�شابنا  موجًعا  واأملًا 

مملكة  وزراء  رئي�س  لكونه  لي�س 

البحرين فقط، بل لكونه اأًبا حنوًنا 

نه�س  للجميع،  عطوًفا  واأًخا 

وا�شتطاع  وموؤ�ش�شاته  بالوطن، 

الظروف  اأ�شعب  يف  حمايتها 

واخلارجية.  الداخلية  والتحديات 

الكرام،  خليفة  اآل  نهج  اأن  موؤكدة 

�شاحب  ح�شرة  راأ�شهم  وعلى 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة، يف ت�شييد النه�شة والتنمية 

البحريني  بالإن�شان  واهتمامهم 

وتعليمه واإك�شابه اأف�شل املهارات، 

اللحظة؛ بل هو تاريخ  لي�س وليد 

من الرعاية والإجناز.

الدكتورة  ذكرت  وقــد 

والإ�شرار  العزمية  اأن  امل�شحــكي 

اللذين يتحلّى بهما �شاحب ال�شمو 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكـي 

الوزراء،  رئي�س  العهد  خليفة ويل 

للم�شتقبل،  الثاقبــة  ونظرتــه 

الغالية  مملكتــنا  بو�شع  كفيلة 

فــي �شلّم الريادة دائما بعــون اهلل 

واحلر�س  الرعاية  واأن  وقدرته، 

جلميع  �شموه  يوليــهما  اللــذين 

التعليمية  الوطــن  ملــفات 

والقت�شادية  وال�شيا�شية 

جديرة  والجتماعية،  وال�شحية 

حملًيّا  اململكة  مكانة  برت�شيخ 

واإقليمًيّا ودولًيّا.

حتت عنوان »الرابطة العاملية للتحول الرقمي لالقت�شاد«

د. مريزا متحدًثا رئي�ًشا يف قّمة التحول الرقمي

رئي�س  مريزا  علي  بن  عبداحل�سني  الدكتور  الهند،   - اال�سرتاتيجية  للحلول  تاميز  ت�ست�سيف جمموعة 

هيئة الطاقة امل�ستدامة متحدًثا رئي�ًسا يف القمة االإفرتا�سية التي تقيمها جمموعة تاميز، حتت عنوان »الرابطة 

العاملية للتحول الرقمي لالقت�ساد«، وذلك يف يوم اخلمي�س املوافق 3 دي�سمرب 2020.

اإن�شاء  فكرة  القمة  وتتناول 

فكرية  كمن�شة  عاملية  رابطة 

وا�شرتاتيجيات  خربات  لتبادل 

الرابطة  يف  امل�شاركة  الدول 

اأكرث  رقمي  اقت�شاد  اىل  للتحول 

جميع  ملواجهة  وا�شتعداًدا  مرونة 

مفاهيم  تفر�شها  التي  املتغريات 

ال�شتدامة كحتمية لتحقيق الروؤى 

للتحركات  ومواكبتها  التنموية 

القمة  فكرة  وتنبثق  العاملية، 

يف  العاملية  التجربة  من  كذلك 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  مواجهة 

)كوفيد-19(

متحدًثا  م�شاركته  وب�شاأن 

الدكتور  �شّرح  القمة،  يف  رئي�ًشا 

التجربة  و�شعت  »لقد  مريزا: 

فريو�س  مواجهة  يف  العاملية 

كوفيد-19  امل�شتجد  كورونا 

اختبار  يف  الدول  من  العديد 

وفعالية  ا�شتعداداتها  ملدى  قا�شي 

مرونة  ومدى  ا�شرتاتيجياتها 

اقت�شادها، الأمر الذي اأثبت بدوره 

حتقيق  اأجل  من  الرقمنة  اأهمية 

ول  وال�شتدامة.  التنموية  اخلطط 

ميكن يف هذا ال�شياق عدم اللتفات 

ومواردها  الطاقة  اأهمية  اىل 

الركائز  خمتلف  دعم  يف  ودورها 

والتنموية  القت�شادية  الوطنية 

من  وناأمل  كافة،  الأ�شعدة  على 

التي  الفكرية  املن�شة  هذه  خالل 

للحلول  تاميز  جمموعة  عملت 

طرحها  على  الإ�شرتاتيجية 

الناجحة  التجارب  من  ال�شتفادة 

مملكة  يف  ونحن  امل�شاركة،  للدول 

البحرين فخورون باجنازات فريق 

�شاحب  بقيادة  الطبي  البحرين 

اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  ال�شمو 

الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

لها  كان  التي  ورعاه،  اهلل  حفظه 

اجلهود  دعم  يف  الوا�شح  الأثر 

لفريو�س  للت�شدي  الوطنية 

دعم  ويف  امل�شتجد،  كورونا 

القت�شاد الوطني يف ظل التحديات 

الراهنة«.

جا�شم  الدكتور  ي�شارك  كما   

والباحث يف جمال  حاجي اخلبري 

الذكاء ال�شطناعي يف القمة ليلقي 

الذكاء  اأهمية  على  بدوره  ال�شوء 

امل�شرية  يف  ودوره  ال�شطناعي 

التحول  يف  العاملية  التنموية 

الرقمي، اإذ �شرح د. حاجي: »�شوف 

للذكاء  املتنوع  التنفيذ  ن�شتك�شف 

التمويل  جمالت  يف  ال�شطناعي 

والأعمال والأمن ال�شيرباين«.

د. جا�سم حاجيعبداحل�سني مريزا

�شارة جنيب:

مع  والتعليم  الرتبية  وزارة  ناق�شت 

احلكومية  البحرين  مدار�س  ومديرات  مديري 

طرحت  التقوميية،  الوقفات  ب�شاأن  مقرتحات 

خاللها احتمال تنفيذها من خالل اإلزام الطالب 

باحل�شور ال�شخ�شي للمدر�شة بعد اأخذ موافقة 

الوقفات  تنفيذ  ومقرتح  املخت�شة،  اجلهات 

اإىل  »اإلكرتونًيا وورقًيا«، بالإ�شافة  التقوميية 

من  لل�شفوف  التقومي  لآلية  العامة  املبادئ 

الرابع البتدائي وحتى ال�شف الثالث الثانوي.

ا�شتعر�شتها  التي  املقرتحات  بني  ومن 

بح�شور  التقوميية  الوقفات  تنفيذ  الوزارة، 

الطالب �شخ�شًيا اإىل املدر�شة بعد اأخذ مواقفة 

اأن يوزع جميع طلبة  اجلهات املخت�شة، على 

فرتات  يف  جمدولة  جمموعات  على  املدر�شة 

زمنية خالل اليوم الواحد، كل فرتة ملدة �شاعة 

لتنظيم  كافية  زمنية  فرتة  بينها  ون�شف، 

التعقيم،  واإجراءات  والن�شراف  الدخول 

لأداء  املدر�شة  اإىل  الطالب  يح�شر  بحيث 

الوقفة التقييمية فقط، ويراعى يف ح�شورهم 

يف  عليها  املن�شو�س  الحرتازية  ال�شرتاطات 

دليل العودة اإىل املدار�س واجلامعات وجميع 

املوؤ�ش�شات التعليمية.

وقفتني  الطالب  يقدم  املقرتح،  وبح�شب 

تقييميتني يف مادتني درا�شيتني يف اليوم الواحد 

كحد اأق�شى )تقدمي كتابي اأو اإلكرتوين(، ح�شب 

الرغبة والإمكانات املتوافرة.

التقوميية  الوقفات  ملقرتح  بالن�شبة  اأما 

اإلكرتونًيا وورقًيا، فقد اأ�شار اإىل اأن يتم تنفيذ 

الوقفات التقوميية ورقًيا لطلبة الدوام اجلزئي 

الطلبة بذلك )ممن ل ميلكون  وملن يرغب من 

يقدمون  والآخرين  انرتنت(  و�شبكة  اأجهزة 

من  متكافئة  وبنماذج  التقوميية  الوقفة  ذات 

اأدوات  بتوظيف  وورقًيا  اإلكرتونًيا  الأ�شئلة 

مع  بالتن�شيق  �شتحدد  التي  الرقمية  التقومي 

اإدارة نظم املعلومات.

وفيما يتعلق باآلية تنفيذ هذا املقرتح، فهي 

الوقفة  لتقدمي  املبا�شر  احل�شور  طلبة  توزيع 

جمدولة  جمموعات  على  باملدر�شة  التقوميية 

يف فرتات زمنية خالل اليوم الواحد مع تنظيم 

تواجدهم  يف  ويراعى  والن�شراف  الدخول 

ال�شرتاطات الحرتازية، كما جتدول الوقفات 

لطلبة  اإلكرتونًيا  لتقدميها  زمنًيا  التقوميية 

ا وفق هذا  التعلم عن ُبعد، ويقدم الطالب اأي�شً

املقرتح وقفتاه تقييميتان يف مادتني درا�شيتني 

يف اليوم الواحد بحد اأق�شى )تقدمي كتابي اأو 

اإلكرتوين( ح�شب الرغبة والإمكانات املتوافرة.

وفيما يتعلق باملبادئ العامة لآلية التقومي 

ال�شف  وحتى  البتدائي  الرابع  من  لل�شفوف 

عدم  عند  اإنه  الرتبية  قالت  الثانوي،  الثالث 

التقوميية  الوقفة  تاأدية  من  الطالب  متكن 

ُبعد  عن  اإلكرتونًيا  اأو  باحل�شور  �شواء 

العربية  اململكة  جتربة  من  ال�شتفادة  ميكن 

لتقدمي  مراكز  بتحديد  وذلك  ال�شعودية، 

املناطق  ح�شب  اإلكرتونًيا  التقوميية  الوقفات 

يراعى  بحيث  والبنات،  للبنني  املحافظات    /

بها ال�شرتاطات الحرتازية ال�شحية، فيح�شر 

ين�شرف  ثم  له  حمددة  مواعيد  يف  الطالب 

الوقفات  اإر�شال  املقرتحات  بني  مبا�شرة. ومن 

اإلكرتونية  بروابط  زمنًيا  مربجمة  التقوميية 

على الهواتف املتنقلة.

املر�شية  الطالبية  باحلالت  يتعلق  وفيما 

اإر�شال  البدائل  ت�شّمنت  ال�شتثنائية،  اأو 

الطالب  منزل  اإىل  معلم  مع  التقوميية  الوقفة 

اأ�شوة مبا هو معمول به للطلبة يف  لتاأديتها، 

امل�شت�شفيات.

ُيذكر اأن وزارة الرتبية والتعليم مل تعتمد 

الذي  الر�شمي  ال�شنوي  التقومي  الآن  حتى 

الف�شل  نهاية  امتحانات  مواعيد  يت�شّمــن 

اجلاري  ال�شتثنائي  الدرا�شي  للعام  الأول 

.2021-2020

مقرتح بتقدميها ورقًيا لطلبة »اجلزئي« ومن ل ميلكون اأجهزة و�شبكة اإنرتنت

»الرتبية« ت�شتعر�ض مقرتحات لتنفيذ »التقوميات«

وكيل وزارة اخلارجية: »حوار املنامة« تر�شيخ

 لدور البحرين يف تعزيز الأمن الإقليمي والدويل

بنت  رنا  ال�شيخة  الدكتورة  اأكدت 

وزارة  وكيل  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى 

الذي  املحوري  الدور  على  اخلارجية 

البحرين يف �شبيل تعزيز  تقوم به مملكة 

املبادرات  خالل  من  ال�شرتاتيجية  الروؤى 

يف  احلثيث  العمل  عن  ف�شالً  املختلفة، 

�شنع خمرجات موؤهلة قادرة على ترجمة 

التي  اجلوهرية  والقيم  الأ�شا�شية  املبادئ 

تن�شرها مملكة البحرين من خالل ر�شائلها 

اإىل املجتمع الدويل.

التي  الأمنية  القمة  اأن  اإىل  واأ�شارت 

 6-4 الفرتة  يف  اململكة  ت�شت�شيفها 

مملكة  جناح  عن  تنّم  املقبل  دي�شمرب 

ظل  يف  املوؤمترات  تنظيم  يف  البحرين 

يعك�س  املنتدى  اأن  اإىل  لفتة  التحديات، 

ر�شالة البحرين ودورها يف تر�شيخ الأمن 

والدويل،  الإقليمي  وال�شتقرار  وال�شالم 

كذلك تعزيز التعاي�س ال�شلمي يف املجتمع 

الدويل. 

معهد  نظمها  ندوة  خالل  ذلك  جاء 

اإذ ا�شت�شاف  البحرين للتنمية ال�شيا�شية، 

من  الثانية  حلقته  يف  اخلارجية  وكيل 

اأ�شادت  فقد   ،»3 »ترابط  برنامج  �شل�شلة 

بجهود اأكادميية حممد بن مبارك للدرا�شات 

م�شتمر  ب�شكل  تقوم  التي  الدبلوما�شية 

بتطوير براجمها ومقرراتها الأكادميية.

ال�سيخة رنا بنت عي�سى
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فعالية توعوية مبجل�س املناق�شات بالتزامن مع اليوم العاملي لل�شكري

اجلامعة الأمريكّية بالبحرين تطلق فعاليات ال�شباق ال�شنوي الثاين للجري

املناق�صات  جمل�س  نظم 

مدينة  مع  بالتعاون  واملزايدات 

ا  خا�صً برناجًما  الطبية  البحرين 

لل�صكري  العاملي  اليوم  مبنا�صبة 

من  ع�صر  الرابع  ي�صادف  الذي 

وت�صمن  عام،  كل  من  نوفمرب 

�صملت  توعوية  فعالية  الربنامج 

على اإجراء فحو�صات طبية جمانية 

لقيا�س معدل نب�س القلب وم�صتوى 

�صغط الدم والكولي�صرتول ملوظفي 

الربنامج  ا�صتمل  كما  املجل�س، 

الطبية  ال�صت�صارات  تقدمي  على 

قراءة  حول  املتخ�ص�صني  من 

ون�صائح  الطبية،  لفحو�صاتهم 

الواجب  والطرق  حياتهم،  لأ�صاليب 

مع  �صحتهم،  لتح�صني  اتباعها 

النظام  املهمة حول  الن�صائح  تقدمي 

من  والتخل�س  ال�صحي،  الغذائي 

الوزن الزائد، وممار�صة الريا�صة. 

الرئي�س  الهدار  زهري  وقال 

الطبية  البحرين  ملدينة  التنفيذي 

اخلا�س  الطبي  القطاع  يف  اإننا 

خلدمة  التام  ا�صتعداد  على  دائما 

الطبي  للقطاع  بالإ�صهام  املر�صى 

ممكن  هو  ما  كل  تقدمي  يف  الفاعل 

املعطاء،  البلد  هذا  اأبناء  خدمة  يف 

ونحن ن�صعى ان نلعب دورا كبريا 

والتحديث  والتطوير  الرتقاء  يف 

عام  ب�صكل  الن�صاين  الطبي  بالعمل 

الل�صيقة  واملتابعة  البحرين،  يف 

املر�صى  ومتطلبات  لحتياجات 

يف  بهم  والرتقاء  وامل�صت�صفيات 

اململكة، الأمر الذي ي�صهم كثرًيا فيما 

و�صلت اإليه البحرين من ازدهار يف 

هذا املجال الطبي احليوي.

الرئي�س  ال�صباق بقيادة  انطالق 

اإتاحة  مع  للجامعة  املوؤ�ص�س 

والفرتا�صّية  الفعلّية  امل�صاركات 

والتقّيد بقواعد التباعد الجتماعي

اأطلقت  البحرين:  الرفاع، 

بالبحرين  الأمريكّية  اجلامعة 

الثاين  ال�صنوي  ال�صباق  فعاليات 

اخلام�س  »President’s Run« يف 

اجلاري  نوفمرب  من  والع�صرين 

للجامعة  املوؤ�ص�س  الرئي�س  بقيادة 

ومع  �صاك�صتون  �صوزان  الدكتورة 

التقّيد ال�صارم بجميع قواعد التباعد 

حول  ال�صباق  اأقيم  اإذ  الجتماعي، 

للحرم  املتطورة  الع�صرّية  املن�صاآت 

اجلامعي يف الرفاع والذي ميتد على 

م�صاحة �صا�صعة تبلغ 75،000 مرت 

الأ�صخم  الظلة  ذلك  يف  مبا  مربع، 

البحرين  مملكة  يف  نوعها  من 

الت�صميمات  ذات  املائّية  واملعامل 

وال�صاحة  الرائعة  والألوان  اخلاّلبة 

الأكادميّية وقاعة الفعاليات واملركز 

امل�صرتكة  وامل�صاحات  الريا�صي 

كرة  وملعب  للطالب  املخ�ص�صة 

اإىل  وان�صم  اخلارجي.  القدم 

بن  �صقر  ال�صيخ  الدكتور  ال�صباق 

امل�صاعد  الوكيل  خليفة  اآل  �صلمان 

بوزارة  ال�صبابّية  واملراكز  للهيئات 

وزميل  والريا�صة،  ال�صباب  �صوؤون 

ريا�صة  يف  �صاك�صتون  الدكتورة 

اجلري ال�صيد عماد املوؤّيد الذي كان 

املهند�صني  ال�صابق جلمعية  الرئي�س 

لنادي  ال�صابق  البحرينية واملحافظ 

اأع�صاء  حر�س  كذلك  الروتاري. 

اجلامعة  وموظفو  التدري�س  هيئة 

وال�صادة اأولياء الأمور على ت�صجيع 

الفعلي  العّدائني من خالل احل�صور 

يف احلرم اجلامعي 

ا�صتعادت  املنا�صبة،  وبهذه   

ذكرياتها  �صاك�صتون  الدكتورة 

منذ  بالريا�صة  �صغفي  »اإن  قائلة: 

يف  الأثر  بالغ  له  كان  مبكرة  �صن 

املهني  ال�صعيد  على  منَوي  م�صرية 

نف�صي  يف  غر�س  كما  والقيادي، 

اإنه  واأذكر  التعاونّية.  الروح  مزايا 

يف اخلام�صة من �صباح كل يوم، كان 

مراقب التعليم يف بلدتنا يفتح قاعة 

الثانوّية  باملدر�صة  البدنّية  اللياقة 

وميار�س الريا�صة برفقة الريا�صيني 

يكن  مل  الوقت،  هذا  ويف  امللتزمني. 

الهائل  الدور  اأهمية  يدرك  اأحدنا 

الذي �صيوؤديه هذا النموذج القيادي 

يف ت�صكيل م�صتقبلنا.

جمل�س اأمناء جائزة يو�شف كانو

  يعلـــن اأ�شماء الفائزيـــن باجلائـــزة

عقد جمل�س الأمناء جلائزة يو�صف 

خالد  برئا�صة  اجتماًعا  كانو  اأحمد  بن 

حممد كانو رئي�س املجل�س، وبح�صور 

حيث  الأع�صاء  جميع  وم�صاركة 

الق�صايا  من  الكثري  املجل�س  ناق�س 

جدول  ت�صمنها  التي  واملو�صوعات 

القرارات  اأهم  اعتماد  ومت  الأعمال، 

املتعلقة باجلائزة يف دورتها العا�صرة 

واملتمثلة يف الأمور التالية:

على  املجل�س  �صادق  اأولً: 

اللجنة  من  املرفوعة  التو�صيات 

التقارير  بخ�صو�س  التنفيذية 

التحكيم يف جمالت  للجان  التقييمية 

اجلائزة الأربع، وهي:

• جمال القت�صاد.
• جمال الأدب.

• جمال الفن الت�صكيلي.
• جمال البحث العلمي اجلامعي.

التو�صيات املرفوعة  ثانًيا: اعتماد 

يتعلق  فيما  التنفيذية  اللجنة  من 

العا�صرة  بالدورة  الفائزين  بت�صمية 

والتقييمات  التو�صيات  على  بناًء 

املجالت  يف  التحكيمية  اللجان  من 

التالية:

• جمال القت�صاد:
املرفوعة  التو�صية  املجل�س  اعتمد 

تقرر  حيث  التنفيذية  اللجنة  قبل  من 

الأول  باملركز  للفائز  اجلائزة  منح 

من  �صلبي  اإبراهيم  حممد  للدكتور 

بحثه  عن  العربية  م�صر  جمهورية 

نحو  اخلليجي  )التحول  بعنوان 

التنمية  لتحقيق  املتجددة  الطاقة 

واآفاق  الواقع  حتديات  امل�صتدامة.. 

امل�صتقبل(.

• جمال الأدب:
درا�صة  املناق�صة  بعد  املجل�س  قرر 

تو�صيتها  باعتماد  التنفيذية  اللجنة 

املتمثلة يف حجب اجلائزة ملجال الأدب 

الأعمال  ارتقاء  لعدم  الدورة  لهذه 

مل�صتوى اجلائزة.

• جمال الفن الت�صكيلي:
جلنة  تو�صية  على  الطالع  بعد 

الفائزين  التحكيم قرر املجل�س اعتماد 

يف جمال الفن الت�صكيلي وعلى النحو 

التايل:

فاز باملركز الأول: اأحمد عبدالر�صا 

�صالح.

فاز باملركز الثاين: بدر عبداحل�صني 

عبداهلل اأحمد.

�صامل  عادل  الثالث:  باملركز  فاز 

را�صد الذوادي.

• جمال البحث العلمي اجلامعي:
التو�صية  على  املجل�س  اأطلع 

املرفوعة من اللجنة والرت�صيحات من 

البحرين  بجامعة  التحكيم  جلنة  قبل 

البحث  اجلائزة يف جمال  منح  وتقرر 

العلمي اجلامعي على النحو التايل:

الأول:  باملركز  الفائز   •
بحثه  عن  حممد  حممود  ريا�س 

 Delay in Pipeline( بعنوان 

 Construction Projects in the

 2  Oil & Gas Industry: Part
.)»Prediction Models«

�صمرية  الثاين:  باملركز  الفائز 

 Mineral( بعنوان  بحثها  عن  �صيد 

 compositions of tap، filtered
 and bottled waters in

.)Bahrain
حبيب  الثالث:  باملركز  الفائز 

�صيد  الوداعي،  اأحمد  �صيد  اخلباز، 

بعنوان  بحثهم  عن  هادي  ر�صا 

 EEG-Based Analysis for(

 Learning through Virtual
.)Reality Environment

على  التعديالت  اعتماد  ثالًثا: 

النظام الأ�صا�صي واللوائح التنفيذية:

التعديالت  على  املجل�س  اطلع 

اللجنة  قبل  املرفوعة من  والتو�صيات 

وافق  املناق�صة  وبعد  التنفيذية 

واإحالتها  التعديالت  على  املجل�س 

الإجراءات  ل�صتكمال  التنفيذية  للجنة 

الأدبية والقانونية  املتعلقة باملراجعة 

النهائي  لالعتماد  للمجل�س  ورفعه 

لها.

اخلا�س  الربنامج  رابًعا: 

اخلتامي  باحلفل  املتعلقة  بالرتتيبات 

الفائزين: لتكرمي 

اطلع املجل�س على املقرتح املرفوع 

الفقرات  حول  العامة  الأمانة  من 

التكرمي  بحفل  املتعلقة  والرتتيبات 

وتقرر  العا�صرة  للدورة  للفائزين 

والرعاية  املوعد  حول  التن�صيق 

الفقرات  اعتماد  اأجل  من  لالحتفال 

القادم  الجتماع  يف  العام  والربنامج 

للمجل�س.

الأمناء  جمل�س  رئي�س  واأكد 

ت�صريحه  ختام  يف  كانو  حممد  خالد 

�صعادته يف ا�صتمرار التنوع والتطوير 

اجلائزة  تقوم  التي  امل�صروعات  يف 

وت�صجيع  خدمة  اأجل  من  باعتمادها 

الأمة  اأبناء  من  واملثقفني  املبدعني 

املفكرين  من  الأدباء  ودعم  العربية 

ال�صباب يف �صتى جمالت املعرفة.

يف  باجلائزة  الفائزين  وهناأ 

للم�صاركني  ومتــنى  الــدورة  هذه 

وامل�صابقات  الدورات  يف  اأوفر  حًظا 

والدورات املقبلة.

خالد حممد كانو

جمموعة غرناطة العقارية تزيد عدد اأ�شطول ال�شيارات ملوظفيها

غرناطة  جمموعة  يف  الب�شرية  للكوادر  الوظيفية  االمتيازات  �شمن 

العقارية قررت االإدارة زيادة عدد ال�شيارات متا�شيًا مع الزيادة يف عدد 

املوظفني والتي تزامنت مع فتح باب التوظيف يف بداية نوفمرب، حيث اأعلن 

نائب املدير العام ح�شني يو�شف ان االإدارة قامت ب�شراء دفعة جديدة من 

ال�شيارات موديل ٢٠٢١ ت�شاف اىل ا�شطول ال�شيارات التابع للمجموعة 

وقال اإن اإدارة ال�شركة حتر�ص على توفري اأحدث ال�شيارات للموظفني 

وال�شوؤون  التثمني  ق�شم  ذلك  يف  مبا  والتخ�ش�شات  الفروع  مبختلف 

التي  الت�شويق  لدائرة  باالإ�شافة  املمتلكات،  وادارة  واملقاوالت  القانونية 

كامل م�شاحة مملكة  للمبيعات موزعة جغرافيًا على  اأق�شام  ت�شم ثالثة 

ال�شيارات اجلديدة  اأخرى من  البحرين. واأ�شاف يو�شف ان هناك دفعة 

بني الفخمة واالقت�شادية �شيتم توزيعها خالل احتفال عيد العمال الذي 

�شيتم االإعالن عنه قريبًا.

�صركة  البحرين،  زين  �صركة  تفخر 

عن  لالإعالن  اململكة،  يف  الرائدة  الت�صالت 

زينوفيت  من  ال�صاد�صة  الن�صخة  اختتام 

الكري  �صبكتي  مع  بال�صراكة  وبنجاح 

مبادرة  وعرب  الوقفية.  لال�صتثمارات  وعقال 

لال�صتثمارات  عقال  �صبكة  جنحت  زينوفيت، 

العربية  اململكة  يف  املمولني  للم�صتثمرين  جمتمع  اأول  وهي  الوقفية، 

ال�صعودية و�صركة الكري بارترنز، وهي موؤ�ص�صة نا�صئة مقرها البحرين، 

يف ايجاد م�صتثمرين من �صبكتها لال�صتثمار يف ثالث من ال�صركات النا�صئة 

التي تعمل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، وهي اأوكادوك التي تعترب 

من�صة حلجز املواعيد الطبية عرب النرتنت يف دبي؛ ودلوين وهو تطبيق 

للتجارة الإلكرتونية مقره البحرين؛ ويونيبال وهي من�صة للطالب مقرها 

البحرين. وا�صت�صافت زين البحرين، وب�صكل افرتا�صي، الن�صخة ال�صاد�صة 

ال�صيخ عبداهلل  ت�صمنت ثالث جل�صات، حتدث خاللها  التي  زينوفيت  من 

بن خالد اآل خليفة املدير التنفيذي لعالقات الت�صال وامل�صتثمرين يف زين 

اإدارة �صركة الكري بارترنز  البحرين، وتاله جمال الهزمي رئي�س جمل�س 

الكري  ل�صركة  الإداري  ال�صريك  العابدين  زين  وخالد  البحرين،  وعقال 

بارترنز وموؤ�ص�س ورئي�س فرع عقال البحرين.

روبرتو  ال�صيد  ال�صيف  املتحدث  الثانية  اجلل�صة  يف  وحتدث 

الذي  بارترنز،  ال�صريك يف �صيا  ويزكوف�صكي 

خمتلف  يف  عاًما   20 من  لأكرث  خربته  متتد 

ال�صناعات، عن »احلاجة اإىل املزيد من روؤو�س 

الأموال ال�صتثمارية يف دول جمل�س التعاون 

النظام  على  وتاأثريها  واأهميتها  اخلليجي، 

يف  النا�صئة  لل�صركات  والقت�صادي  البيئي 

دول جمل�س التعاون اخلليجي«. وتعليقاً على ا�صت�صافة حدث زينوفيت 

ال�صاد�س بنجاح، �صرح ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة املدير التنفيذي 

هي  »زينوفيت  قائالً:  البحرين  زين  يف  وامل�صتثمرين  الت�صال  لعالقات 

مبادرة نفتخر بها يف زين البحرين، و�صعدنا كثرًيا لتلقي ال�صركات النا�صئة 

دعماً قوياً من امل�صتثمرين يف �صبكة عقال لال�صتثمارات الوقفية ملوا�صلة 

وجهة  يوؤكد  ما  ال�صعبة،  الأوقات  هذه  من  الرغم  على  اأعمالها  تطوير 

نظرنا لدعم روؤية البحرين 2030 كمركز رائد للتكنولوجيا وال�صركات 

النا�صئة«. من جانبه �صرح خالد زين العابدين ال�صريك الإداري ل�صركة 

البحرين قائالً: »خالل يوم  الكري بارترنز وموؤ�ص�س ورئي�س فرع عقال 

وبالتعاون  فنحن،  ب�صرامة؛  الواجبة  العناية  اإجراءات  اتبعنا  العر�س، 

ومن�صته  املوؤ�ص�س  الفريق  التزام  مدى  نرى  وم�صتثمرينا،  �صركائنا  مع 

املبتكرة، بالإ�صافة اإىل التاأثري الهائل الذي ميكننا حتقيقه معاً لتقدمي �صيء 

جديد يف ال�صوق«.

بال�شراكة مع �شبكتي »الكري« و»عقال لال�شتثمارات الوقفية«

»زين البحرين« تختتم بنجاح الن�شخة ال�شاد�شة من »زينوفيت«
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�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأ�ساد 

الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

بالنجاحات املتوالية التي حتققها مملكة البحرين 

اخلليج  طريان  جائزة  �سباق  ا�ست�سافة  يف 

الذي حتققه حلبة  امل�ستمر  والتميز  للفورمول1، 

يف  ال�سيارات  �سباق  -موطن  الدولية  البحرين 

الدويل  ال�سباق  هذا  تنظيم  يف  الأو�سط-  ال�سرق 

يرفد  مبا  اجلميع،  بها  يفخر  وطنية  بخربات 

امل�سرية التنموية ال�ساملة بقيادة ح�سرة �ساحب 

عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املفدى.

حتقق  الذي  النجاح  اأن  اإىل  �سموه  واأ�سار 

اليوم با�ست�سافة وتنظيم �سباق جائزة البحرين 

يف   ،2020 للفورمول  اخلليج  لطريان  الكربى 

جاء  كورونا،  جلائحة  ال�ستثنائية  الظروف  ظل 

املنظمون  بها  قام  التي  الكبرية  اجلهود  بف�سل 

الع�سكرية  امل�ساندة  واجلهات  الطبية  والطواقم 

والتي  كافة،  احلكومية  اجلهات  ومن  والأمنية 

الإجراءات  جميع  تنفيذ  يف  الأثر  عظيم  لها  كان 

اإجناح  اأجل  من  املو�سوعة  واخلطط  الحرتازية 

ال�سباق بالتميز الذي ُعرفت بها جميع ال�سباقات 

عن  �سموه  معرًبا  اململكة،  تنظمها  التي  الدولية 

لكل فرد و�سع ن�سب عينه رفع  �سكره وتقديره 

بالأدوار  قيامه  خالل  من  عالًيا  البحرين  ا�سم 

تنظيم  يف  والتميز  النجاح  لتحقيق  به  املنوطة 

ب�سورة  واإظهاره  ال�سباق،  هذا  وا�ست�سافة 

م�سّرفة.

معرًبا  ال�سباق،  يف  الفائزين  �سموه  وهّناأ 

عن ال�سكر والتقدير لكل الفرق امل�ساركة على ما 

اأجواء تناف�سية ميلوؤها  اأداء متميز يف  قّدمته من 

الدولية،  البحرين  حلبة  يف  والتحدي  احلما�س 

ا�ستطاعت  البحرين  مملكة  اأن  اإىل  �سموه  م�سرًيا 

�سناعة جناح جديد ي�ساف اإىل �سجل جناحاتها 

ما  اإىل  لفًتا  املختلفة،  امل�ستويات  على  املتوالية 

اأيام �سباق  واكب ال�سباق من اهتمام دويل خالل 

اجلائحة،  ظل  التنظيمية يف  باجلوانب  البحرين 

والتي حازت على اإعجاب اجلميع.

العام  هذا  �سباق  �سهده  مبا  �سموه  ونوه 

ال�سباق  ح�سور  باقت�سار  خمتلف  و�سع  من 

الأمامية  ال�سفوف  يف  العاملني  من  الأبطال  على 

الطبية  الكوادر  من  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

وعوائلهم،  امل�ساندة،  واجلهات  والتمري�سية 

رد  عن  تعبري  هو  املقاعد  تخ�سي�س  اأن  مو�سًحا 

من  به  يقومون  ما  على  لهم  والعرفان  اجلميل 

جهود جليلة ليالً ونهاًرا من اأجل الوطن واملواطن 

واملقيم طوال مراحل التعامل مع جائحة كورونا، 

الإيجابية  النتائج  البحرين حتقق  جعلت  والتي 

معرًبا  املجتمع،  اأفراد  بني  انت�ساره  من  وحتد 

�سموه عن تقديره لكل اجلهود الوطنية املخل�سة 

كما  كافة،  الأمامية  ال�سفوف  اأفراد  بها  قام  التي 

اأداء  التوفيق يف موا�سلة  لهم دوام  متنى �سموه 

مهامهم بكل عزم لتعزيز �سحة و�سالمة املجتمع.

مقدًما �سكره لكل من �سعى لرفع ا�سم البحرين عالًيا من خالل قيامه بدوره

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�سيد بالنجاحات املتوالية يف ا�ست�سافة الفورموال1 

ت��خ�����س��ي�����س امل����ق����اع����د ت���ع���ب���ر االم����ت����ن����ان ل����ل����ك����ادر ال���ط���ب���ي مل�����ا ي����ق����وم����ون ب�����ه م�����ن ج����ه����ود ج��ل��ي��ل��ة
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 وزير الخارجية يبحث 
ونظيره العماني تعزيز التعاون

اجتم��ع وزي��ر الخارجي��ة د.عبداللطي��ف 
الزياني، بمبنى وزارة الخارجية العمانية 
في مسقط أمس، مع وزير خارجية سلطنة 
عمان الشقيقة بدر البوسعيدي، حيث تم 
بحث عالقات األخ��وة والتعاون القائمة 
بي��ن البلدين الش��قيقين وس��بل تعزيز 
التعاون والتنسيق الثنائي المشترك في 
مختلف المجاالت، ومناقشة أبرز القضايا 

ذات االهتمام المشترك. 
وحض��ر اللق��اء، وكي��ل وزارة الخارجي��ة 
للش��ؤون الدولية د.الش��يخ عبداهلل بن 
أحم��د آل خليفة، ووكي��ل وزارة الخارجية 
العمانية للش��ؤون الدبلوماسية الشيخ 
خليفة الحارثي، وس��فير مملكة البحرين 

لدى سلطنة عمان جمعة الكعبي.

 الملك: البحرين تمتلك إمكانيات 
عالية إلنجاح »الفورموال1« في ظل »كورونا«

أش��اد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة مل��ك الب��الد المفدى بمس��توى الجهود 
والتحضيرات لتنظيم سباقي الفورموال وان، في ظل 
الظروف االس��تثنائية التي فرضتها جائحة كورونا 
)كوفي��د19(، وه��و م��ا يعكس ما تمتلك��ه مملكة 
البحري��ن من إمكاني��ات عالية إلنجاح ه��ذا الحدث 

الرياضي المهم.
وأعرب جاللته عن شكره وتقديره لجميع القائمين 
عل��ى حلبة البحري��ن الدولية على م��ا قاموا به من 
عم��ل وطن��ي مخل��ص وحرصه��م عل��ى توفير كل 

اإلمكانات والتسهيالت بما يسهم في إنجاحه.
ج��اء ذلك خ��الل اجتم��اع عقده جاللت��ه مع صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس الوزراء في قص��ر الصخير أمس، 
حي��ث اس��تعرض صاح��ب الجالل��ة مع س��مو ولي 
العهد رئيس الوزراء ع��ددًا من القضايا والمواضيع 
المتعلق��ة بالش��أن المحل��ي والتي تخدم مس��يرة 

النهض��ة التنموية لكل ما من ش��أنه تقدم ورفعة 
الوطن ومصلحة المواطن.

وأك��د جاللة المل��ك المفدى أن العال��م أصبح اآلن 
أكثر تفاؤاًل بانتهاء هذه الجائحة من خالل مواصلة 
األبح��اث لتوفي��ر اللقاح��ات المضادة مم��ا يعطي 
أمال للبش��رية لعودة الحياة إلى طبيعتها قبل هذه 
الجائحة، وأن مملك��ة البحرين حريصة كل الحرص 
على توفير هذا اللقاح الذي س��يكون متوفرًا ومتاحًا 

لجميع المواطنين والمقيمين بصورة آمنة وبيسر.
وأكد جاللته أن المملكة مستمرة في تبني البرامج 
والخط��ط لتحقي��ق المزيد من المنج��زات الوطنية 
التي تعزز ريادة البحرين وتطورها، وتلبي تطلعات 
أبنائه��ا الك��رام ف��ي مزي��د م��ن التنمي��ة والرخاء 

والتطور.
وأشاد جاللته، بالجهود اإلنسانية الوطنية الحثيثة 
الت��ي يقودها صاحب الس��مو الملك��ي ولي العهد 

رئيس الوزراء للتصدي في��روس كورونا )كوفيد19( 
والتي حقق��ت نجاحًا مميزًا من خ��الل عمل الفريق 
الوطن��ي الطبي، وبتكاتف مختلف الجهات المعنية، 

يساند ذلك وعي وتالحم أهل البحرين كافة.
ووجه جاللته الشكر والتقدير لجميع الكوادر الطبية 
والفرق الداعمة لما يبذلونه من جهود اس��تثنائية 
وتفانيهم في سبيل توفير الرعاية الصحية والحفاظ 

على سالمة وصحة المواطنين والمقيمين.

توفير لقاح »كورونا« للمواطنين والمقيمين بصورة آمنة
استمرار تبني البرامج والخطط لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنية 

جهود إنسانية وطنية حثيثة يقودها ولي العهد رئيس الوزراء للتصدي لـ»كورونا«
الشكر والتقدير للكوادر الطبية والفرق الداعمة لما يبذلونه من جهود استثنائية

 وزير الخارجية يستعرض 
في الكويت مسار العالقات الثنائية

بحث وزير الخارجية د.عبداللطيف 
اجتماعه أمس  الزيان��ي، خ��الل 
مع وزي��ر الخارجية وزي��ر اإلعالم 
باإلنابة بدولة الكويت الشقيقة 
الش��يخ د.أحم��د ناص��ر الصباح، 
بمناس��بة الزيارة الرسمية التي 
قام بها للكويت، مسار العالقات 
القائم��ة  الوطي��دة  الثنائي��ة 
بين البلدين الش��قيقين وس��بل 
تعزيزه��ا وتطويرها في مختلف 
المس��ائل  ومناقش��ة  المجاالت، 

ذات االهتمام المشترك.
الجان��ب  م��ن  اللق��اء  وحض��ر 
البحريني، وكي��ل وزارة الخارجية 
د.الش��يخ  الدولي��ة  للش��ؤون 
عب��داهلل ب��ن أحم��د آل خليف��ة، 
كما حضره من الجانب الكويتي 
كل من مس��اعد وزي��ر الخارجية 
لشؤون المراس��م السفير ضاري 
العجران، ومساعد وزير الخارجية 

لش��ؤون مجلس التع��اون لدول 
الخلي��ج العربي��ة الس��فير ناصر 
المزين، ومس��اعد وزير الخارجية 

لش��ؤون مكت��ب وزي��ر الخارجية 
اللوغاني، ونائب  الس��فير صالح 
مس��اعد وزير الخارجية لش��ؤون 

مكتب وزير الخارجية المستش��ار 
أحم��د الش��ريم، وعدد م��ن كبار 

المسؤولين في وزارة الخارجية.
 البحرين تدين 

الهجوم اإلرهابي المروع 
على إحدى قرى نيجيريا

دانت البحرين بش��دة الهجوم اإلرهابي المروع الذي 
قام��ت به عناصر جماعة بوكو ح��رام اإلرهابية على 
إحدى الق��رى بجمهورية نيجيري��ا االتحادية، والذي 
أس��فر ع��ن مقتل المئ��ات م��ن المدنيي��ن األبرياء 

وإصابة آخرين.
وأعرب��ت ع��ن خال��ص التع��ازي وصادق المواس��اة 
والش��عب  وللحكوم��ة  الضحاي��ا  وذوي  ألهال��ي 
النيجي��ري الصدي��ق، وتمنياته��ا بالش��فاء القريب 
لجميع المصابين جراء هذا العمل اإلرهابي الش��نيع 
ال��ذي يتنافى مع كاف��ة القيم والمبادئ اإلنس��انية 

واألخالقية. 
وأك��دت البحرين تضامنه��ا مع جمهوري��ة نيجيريا 
االتحادي��ة الصديق��ة في م��ا تتخذه م��ن إجراءات 
وسياس��ات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسالمة 
مواطنيها، مجددة موقفها الرافض لش��تى أش��كال 
العنف والتطرف واإلرهاب، والداعي لضرورة التنسيق 
الدولي واإلقليمي المش��ترك للقضاء على الجماعات 

اإلرهابية المتطرفة.

البحرين تدين المجزرة الدامية 
لميليشيات الحوثي اإلرهابية 

في الدريهمي باليمن
أدان��ت مملك��ة البحرين، واس��تنكرت بش��دة المجزرة 
الدامية التي قامت بها الميليشيات الحوثية اإلرهابية 
المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي بالجمهورية 
اليمنية الشقيقة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات 

األبرياء أغلبهم من النساء واألطفال. 
وأك��دت وزارة الخارجي��ة أن ه��ذه الجريم��ة اإلرهابية 
البش��عة الت��ي تتناف��ى م��ع كاف��ة المب��ادئ الدينية 
واإلنس��انية تبرهن عل��ى إصرار الميليش��يات الحوثية 
اإلرهابية على مواصلة العن��ف واإلرهاب وعرقلة كافة 
الجهود الهادفة للتوصل إلى سالم دائم وحل سياسي 
يحفظ للجمهورية اليمنية وحدتها وس��المة أراضيها، 
ويحق��ق تطلعات الش��عب اليمني الش��قيق في األمن 
واالستقرار واالزدهار، معربة عن تعازي البحرين لذوي 
الضحاي��ا والش��عب اليمني الش��قيق، متمنية للجرحى 

الشفاء العاجل.

العاهل يستعرض مع ولي العهد رئيس الوزراء القضايا المحلية
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 وجري��ا عل��ى عادته الس��نوية قام قس��م ش��ؤون 
الجلس��ات بإدارة شؤون الجلس��ات باألمانة العامة 
بمجل��س الش��ورى - ضمن اختصاصات��ه ومهامه 
- باإلعداد واإلش��راف على إصدار التقرير الس��نوي 
لمجلس الشورى ألعمال دور االنعقاد العادي الثاني 
م��ن الفصل التش��ريعي الخام��س، للفترة من 14 
صف��ر 1441ه� المواف��ق 13 أكتوبر 2019 إلى 26 
رمضان 1441ه� الموافق 19 مايو 2020. ويتكون 
التقرير السنوي من )169( صفحة، متضمنا مقدمة 
و8 أبواب، باإلضافة إلى مالحق وس��جل لمناقشات 
المجلس، وأرفق به قرص مدمج )CD( يحتوي على 

مادة التقرير كاملة. 
يذك��ر أن تقري��ر ه��ذا العام ج��اء مع��ززا بالصور 
والج��داول والرس��وم البياني��ة، ومتس��ما بوف��رة 
البيانات اإلحصائي��ة المقارنة إلنج��ازات المجلس 
ولجانه خالل الفصل التش��ريعي الخامس، ليسهل 
على المعنيين الحصول على المعلومات، والتعرف 
على اإلنجازات، والوقوف على التطورات والتغيرات.  
ويب��دأ التقرير بالمقدمة التي تش��تمل على كلمة 
صاح��ب المعالي الس��يد عل��ي بن صال��ح الصالح 
رئيس مجلس الشورى، تليها إحصائية عن إنجازات 
المجلس خ��الل دور االنعق��اد الثان��ي، وإحصائية 
مقارنة إلنجازات المجلس خالل الفصل التش��ريعي 
الخامس. ثم يتناول الب��اب األول فعاليات بدء دور 
االنعق��اد، حيث يتطرق فيه بش��يء م��ن التفصيل 
إلى الخطاب الملكي الس��امي الذي تفضل صاحب 
الجاللة مل��ك البالد المف��دى بإلقائ��ه خالل حفل 
االفتتاح، كما تستعرض في هذا الباب أعمال جلسة 
المجل��س األول��ى )اإلجرائية(، وإج��راءات انتخابات 

نائبي رئي��س المجلس، وكذل��ك رد المجلس على 
الخطاب الملكي السامي.

ويس��لط الباب الثاني الضوء على مكتب المجلس 
من حي��ث اختصاصاته وتش��كيله وإنجازاته خالل 
دور االنعق��اد م��ع إحصائية مقارنة خ��الل الفصل 
التش��ريعي الخامس. ويتناول الباب الثالث اللجان 
النوعية الدائمة بالمجلس من حيث اختصاصاتها 
وتش��كيلها وإنجازاته��ا. أما الب��اب الرابع فيتطرق 

-بإس��هاب- إلى مناقش��ات المجلس لمش��روعات 
وحس��اباتها  العام��ة  والميزاني��ات  القواني��ن، 
والمراس��يم  بقواني��ن،  واالقتراح��ات  الختامي��ة، 
بقواني��ن، واألس��ئلة الموجهة إلى ال��وزراء معززة 

بجداول ورسوم بيانية. 
يل��ي ذلك س��جل مناقش��ات المجلس، وه��و عبارة 
ع��ن ج��داول تفصيلية للموضوعات التي ناقش��ها 
المجل��س خ��الل دور االنعقاد. ويس��تعرض الباب 

الخامس البيانات السياسية التي أصدرها المجلس 
خالل دور االنعقاد تفاعاًل منه مع األحداث المحلية 

واإلقليمية والدولية.
 ويس��لط الب��اب الس��ادس الض��وء عل��ى الزيارات 
والوف��ود المحلي��ة والخليجية والعربي��ة والدولية 
التي اس��تقبلها معالي رئيس المجلس. وفي الباب 
الس��ابع تناول التقري��ر اإلعالن عن ف��وز المجلس 
بجائزة صاحبة الس��مو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيس��ة 
المجلس األعلى للمرأة لتقدم المرأة البحرينية. أما 
الباب الثامن فيتن��اول فعاليات فض دور االنعقاد 

الثاني، يلي ذلك المالحق.
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»األطباء«: تخصيص مقاعد 
الـ»فورموال1« للكوادر الصحية يدعم 

جهودهم الوطنية المخلصة
ثمن��ت جمعية األطباء البحرينية توجيهات صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بتخصيص 
مقاع��د مدرجات س��باقي جائ��زة البحري��ن الكبرى لطي��ران الخليج 
وجائزة »رولكس« الصخير الكبرى للفورموال1 لعوائل العاملين في 
الصفوف األمامية من الكوادر الصحية والجهات المس��اندة األخرى 
ف��ي البحرين، وذلك عرفانًا لمس��اهماتهم والتزامهم الكبير ضمن 

الجهود الوطنية المبذولة للتصدي للجائحة في المملكة.
وتقدمت رئيس��ة الجمعية الدكتورة غادة القاس��م بخالص الشكر 
والتقدي��ر إل��ى صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئي��س الوزراء 
على هذه اللفتة الكريمة من س��موه تج��اه العاملين في الصفوف 

األمامية من األطباء والممرضين والفنيين واإلداريين.

رئيسة النواب: الرؤى الملكية السامية 
أْغنت النهضة الوطنية بالتقدم واإلنجاز

أكدت رئيس��ة مجلس الن��واب فوزي��ة زينل أن ال��رؤى الملكية 
السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

عاهل البالد المفدى أغنت النهضة الوطنية بالتقدم واإلنجاز.
وأعربت عن بال��غ التقدير وعظيم االمتنان بتش��رفها والنائب 
األول والنائ��ب الثان��ي واألمين الع��ام لمجلس الن��واب، بلقاء 
حض��رة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى، بمناس��بة رفع التقرير الس��نوي ل��دور االنعقاد 

الثاني من الفصل التشريعي الخامس إلى جاللته. 
وأك��دت أن لقاء جاللة المل��ك المفدى، واالس��تماع لتوجيهات 
جاللته ورؤاه الس��امية، يمثل دافعًا كبيرًا لتعزيز جهود مجلس 
النواب في القيام بالواجبات الدس��تورية، وأداء الدور التشريعي 
والرقاب��ي، س��عيًا لبل��وغ المصلح��ة الوطنية العلي��ا، وتحقيق 

تطلعات المواطنين.
وأوضح��ت أن مس��يرة العمل الوطن��ي بلغت مرات��ب متقدمة 

م��ن العطاء، وحققت حصيلًة واس��عة وثرية من اإلنجاز بفضل 
التوجيهات الس��امية من لدن جاللة الملك المفدى، وبالتعاون 
الفاع��ل م��ع الحكومة برئاس��ة صاحب الس��مو الملك��ي األمير 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء. 
وأش��ارت إلى أن الدعم الملكي السامي شكل الركيزة األساسية 
إلغن��اء العمل النيابي، وتحقيق مزيد من اإلنجازات التش��ريعية 
خالل دور االنعقاد الماضي، على الرغم من الظروف االستثنائية 

التي تزامن معها جراء تفشي جائحة كورونا )كوفيد19(. 
وأضاف��ت أن ما تحقق من نهضة تنموية ش��املة في البحرين 
جاء نتيجة التباع كافة السلطات ومؤسسات الدولة، النهج الذي 
رس��مه جاللة الملك المفدى، منذ انطالق المش��روع اإلصالحي 
الكبي��ر، ارتكازًا على ثواب��ت ميثاق العمل الوطني، الذي رس��خ 
قواعد دولة المؤسسات والقانون، وحقق التقدم الديمقراطي، 

وعزز مكانة المملكة على المستوى اإلقليمي والعالمي.

 العاهل: دور محوري لـ»السلطتين«
في توثيق عالقات البحرين مع العالم

المملكة ستتجاوز هذه المرحلة بكل قوة وعزم 
بتوفيق من اهلل وتعاون الجميع والتزامهم

 تدشين إعالن البحرين 
في أمريكا الجنوبية انطالقًا من البرازيل

واف��ق االجتماع ال��دوري الرابع لعام 2020، لمج��س أمناء مركز 
الملك حمد العالمي للتعايش الس��لمي، برئاسة رئيس مجلس 
األمناء د.الش��يخ خالد بن خليفة آل خليفة، على مشروع تدشين 
إعالن مملك��ة البحرين في ق��ارة أمريكا الجنوبي��ة انطالقًا من 
جمهوري��ة البرازيل االتحادية في ديس��مبر القادم، مع الحصول 
على موافقة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو لرعاية وحضور 

فعاليات المركز في العاصمة برازيليا.
وأك��د رئي��س وأعضاء مجل��س األمناء خ��الل االجتم��اع، أهمية 
المشروع في نشر الرؤية الحكيمة لجاللة الملك المفدى بترسيخ 
قيم التسامح والتعايش السلمي وإيصالها إلى العالمية انطالقًا 
من البحرين أرض الس��الم، وضرورة إقامة عالقات مش��تركة مع 
دول الق��ارة الالتيني��ة مبنية على أس��س التس��امح والتعايش 

واالحترام المتبادل بين جميع الشعوب واألقاليم.
وناقش رئي��س وأعضاء مجل��س األمناء كذل��ك، تفاصيل زيارة 
وف��د المركز األخي��رة الى دولة إس��رائيل وما ج��رى خاللها من 
لق��اءات واجتماع��ات مهمة، حيث التقى خالله��ا رئيس مجلس 
األمناء رئيس الوفد د.الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بالرئيس 
اإلس��رائيلي رؤوفي��ن ريفلين، بحض��ور النائب الثان��ي لرئيس 
مجلس أمناء المركز بيتسي ماثيسون، وأمين عام المركز سمية 

المير.
وأش��اد الرئيس اإلس��رائيلي خالل اللقاء بالرؤية الثاقبة لجاللة 
المل��ك المف��دى في نش��ر المحبة والس��الم والتس��امح إقليميًا 
وعالمي��ًا، مثمن��ًا ما تحمل��ه البحرين من حض��ارات عريقة، وما 
تشكله هذه األرض المباركة من نقطة انطالق مهمة جدًا لبدء 
عالقات إنس��انية بالدرجة األولى قبل أن تكون سياسية، مؤكدا 
أن الروابط اإلنس��انية هي أس��اس أي مرحلة قادمة من عملية 

السالم.
فيما اس��تعرض رئي��س وأعضاء الوف��د للرئي��س ريفلين، أبرز 
مالمح الرؤي��ة الملكية بش��أن توطيد عرى التعايش الس��لمي 
والتعايش على مستوى المنطقة والعالم، وما تزخر به البحرين 
م��ن إمكان��ات ومبادرات لتش��كل نموذجًا ال يتك��رر، خاصة وأن 
البحرينيين يعيش��ون منذ مئات السنين بانسجام ووئام، وتنوع 

حضاري يمتد تاريخه ألكثر من 5000 سنة. 
وأك��د وف��د المركز للرئي��س ريفلين، على أهمية ه��ذا التعاون 

اإلنس��اني المش��ترك بي��ن الطرفي��ن ف��ي النواح��ي التدريبية 
والشبابية وغيرها من حقول المعرفة.

وتط��رق رئيس وأعض��اء مجلس األمن��اء، إل��ى تفاصيل مذكرة 
التفاه��م التي أبرمه��ا المركز مع الجامع��ة العبرية خالل زيارة 
الوف��د إلس��رائيل، والتي س��يتم بموجبها العمل مع��ًا لتطوير 
وتنفي��ذ برامج س��تعزز االحترام المتب��ادل والتقدير والتعايش 
الس��لمي بين العرب واليهود حكومات وشعوبا من جهة، وبين 
جميع األديان في منطقة الشرق األوسط من جهة ثانية، استنادًا 

إلى مبادئ إعالن مملكة البحرين الصادر في 3 يوليو 2017. 
وس��يتعاون المركز مع الجامعة لتطوير برامج تعليمية لتعزيز 
مفاهيم التعايش الس��لمي واالحترام المتبادل، مع االس��تفادة 
م��ن برامج المرك��ز الرائدة كبرنام��ج الملك حم��د لإليمان في 
القي��ادة وبرنام��ج الملك حم��د للس��الم الس��يبراني والبرنامج 
الصيف��ي لكرس��ي الملك حمد للح��وار بين األدي��ان والتعايش 
السلمي في جامعة سابينزا اإليطالية في روما وغيرها من برامج 
ذات صلة، والتركي��ز على األديان الس��ماوية واالبتكار والتحول 

التكنولوجي وغيرها من مجاالت. 
وتتضم��ن المذك��رة كذل��ك، تبني ورعاي��ة المرك��ز لطلبة من 
الجامعة العبرية ممن س��يتم اختيارهم للمش��اركة في كرسي 
المل��ك حمد للحوار بين األديان والتعايش الس��لمي في جامعة 
س��ابينزا اإليطالية والبرنامج الصيفي لكرسي الملك حمد للحوار 

بين األديان والتعايش السلمي في جامعة سابينزا.
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 العصفور: نادي »عطاء« 
 نقلة نوعية في تطبيق 

قانون العقوبات البديلة

قال محافظ الش��مالية علي العصفور إن نادي المحافظة الشمالية 
للعمل التطوعي واإلنس��اني »عطاء« يس��تقطب أبن��اء المحافظة 
كاف��ة، والمحك��وم عليه��م بالعقوب��ات والتدابي��ر البديل��ة، بم��ا 
يضمن تقويم س��لوك ودمج المحكوم عليه��م، وتكوين قاعدة من 
المتطوعين على اس��تعداد لتقديم يد العون والمساندة في حاالت 
الطوارئ والكوارث والخدمة المجتمعية، ومختلف األنشطة والبرامج 
والفعالي��ات، معتبرًا أن النادي يمثل نقلة نوعية في تطبيق قانون 

العقوبات والتدابير البديلة.
ج��اء ذلك خ��ال االجتماع ال��ذي عقد لمناقش��ة النظام األساس��ي 
لنادي المحافظة الش��مالية للعمل التطوعي واإلنس��اني »عطاء«، 
بحضور مدير إدارة الوقاية من الجريمة بوزارة الداخلية علي أميني، 
ومستشار االتحاد العربي للتطوع سامية حسين، وضابط التنسيق 
األمني الرائ��د الزرقاوي، ورئيس التنمية االس��تثمارية بالمحافظة 

عصام الخياط.
وأض��اف العصفور أن العمل التطوعي واإلنس��اني يع��د من ركائز 
مفاهيم الشراكة المجتمعية، ويسهم في تعزيز قيم الوالء واالنتماء 
وصفات المواطنة، مثمنًا الجهود التي يبذلها المتطوعون في كافة 

المجاالت والمواقع.
وخال االجتماع، تم مناقشة مقترح النظام األساسي، تمهيدًا لوضع 
الدليل اإلرشادي، وتشكيل هيكل النادي، وفقًا لألهداف المرسومة، 
ومتابع��ة اإلج��راءات والخطوات التي تم اتخاذها من أجل تس��جيل 

وإشهار النادي.

 القائد العام: أداء متميز لرجال القوة 
الخاصة الملكية بتمرين »سيف العرب«

اس��تقبل القائد الع��ام لقوة 
دفاع البحرين المش��ير الركن 
الش��يخ خليف��ة ب��ن أحمد آل 
خليفة ف��ي مكتب��ه بالقيادة 
العام��ة األح��د، قائ��د القوة 
الركن  اللواء  الملكية  الخاصة 

عيسى الرميحي.
وخ��ال اللق��اء أش��اد القائ��د 
الع��ام لق��وة دف��اع البحرين 
ال��ذي  المتمي��ز  بالمس��توى 
قدم��ه رج��ال الق��وة الخاصة 
الملكي��ة خ��ال مش��اركتهم 
في التمرين المشترك »سيف 
2020« الذي اختتمت  العرب 
مجرياته مؤخرًا في جمهورية 
مصر العربية الشقيقة، مثنيًا 
التي  الطيب��ة  النتائ��ج  عل��ى 
عكستها جهودهم وتعاونهم 
م��ع األش��قاء بما يخ��دم رفع 
المس��توى القتال��ي للق��وات 

المش��اركة في تمرين »سيف 
العرب 2020«.

وأع��رب القائ��د الع��ام لقوة 
دف��اع البحري��ن ع��ن تقديره 

بالواجب��ات والمهام الموكلة 
الخاص��ة  الق��وة  رج��ال  إل��ى 
الملكية وإخوانهم من مختلف 
أس��لحة ووح��دات ق��وة دفاع 

الطيبة  وبجهودهم  البحرين، 
والمش��اركات  التمارين  خال 
الخليج��ي  المس��توى  عل��ى 
والعربي والدولي على السواء.

آل رحمة: ممارسات غير حضارية لعمال 
يقطنون جوار األهالي بـ»رابعة الشمالية«

أكد النائب غازي آل رحمة تلقيه ش��كاوى 
ح��ول ممارس��ات غي��ر حضاري��ة لعمال 
يقطن��ون بج��وار األهال��ي ف��ي »رابع��ة 
الش��مالية«، مبين��ًا أن الجي��ران بات��وا ال 
يش��عرون باألم��ان بس��بب وج��ود تل��ك 

األعداد الكبيرة من العمال العزاب.
جاء ذل��ك خال زي��ارة ميدانية ق��ام بها 
لعدد من مواقع »سكن العمال األجانب« 
بمعي��ة نائب محافظ الش��مالية العميد 
خال��د ربيعة س��نان، حي��ث أكد أن��ه رفع 
خ��ال الزي��ارة مطل��ب األهال��ي بع��دم 
الس��ماح بوج��ود أماك��ن غي��ر قانوني��ة 
للسكن المش��ترك في المناطق السكنية 
لألهالي؛ مشيرًا إلى وجود أماكن تسكنها 
أعداد كبي��رة من األجانب بم��ا يثير قلق 

المواطنين.
وأوض��ح أن نائ��ب المحاف��ظ أك��د خال 
الزي��ارة أن المحافظة س��تقوم بالتعرف 
على ماءمة المساكن، وتحديد صاحيتها 
وسامتها بالنسبة إلى القاطنين، تنفيذًا 
لتوجيهات وزير الداخلية في هذا الش��أن، 
وتحدي��ث قواع��د البيانات للوص��ول إلى 
أصحاب الس��كن الجماعي المش��ترك غير 
النظام��ي، وتحقي��ق التباع��د االجتماعي 

بين فئة العمال، مؤكدًا حرص الحكومة 
عل��ى حماية المواطني��ن والمقيمين من 

األخطار بشكل عام.
ووجه آل رحمة ش��كره إلى وزارة الداخلية 
على تجاوبها وتعاونه��ا الكبير وحرصها 
على متابعة أوضاع سكن العمالة الوافدة 
من أجل تصحيح أوضاعها؛ وخّص بالشكر 
وزي��ر الداخلية الفريق أول الركن الش��يخ 
راش��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، ومحافظ 
المحافظ��ة الش��مالية عل��ي العصف��ور، 

ونائب المحافظ العميد خالد الدوسري.
وأش��اد بحرص الوزير عل��ى معالجة ملف 
س��كن العم��ال والجه��ود الجب��ارة التي 
قام��ت به��ا ال��وزارة والمحافظ��ات خال 
األش��هر المنصرمة والتي أثمرت بتقليل 
الكثافة العددية في مواقع سكن العمال 
في مختلف محافظات المملكة، مؤكدًا أن 
تلك الجه��ود واالس��تعدادات والجاهزية 
الدائم��ة م��ن أجه��زة األمن له��ي محّل 

تقدير دائم.

السماح لرعايا إسرائيل بالحصول 
على تأشيرات إلكترونية

أص��در وزير الداخلية الفريق أول ركن الش��يح راش��د بن عبداهلل 
آل خليف��ة ق��رارًا بتعديل بعض أحكام القرار رقم )197( لس��نة 
2014 بشأن الدول التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات 

إلكترونية لدخول مملكة البحرين. 
وج��اء في القرار، تضاف دولة إس��رائيل إلى قائم��ة الدول التي 
يس��مح لرعاياه��ا بالتقدم للحص��ول على تأش��يرات إلكترونية 
لدخ��ول مملكة البحري��ن وعددها )121( دول��ة، ليصبح عددها 

)122( دولة.

سماهر سيف اليزل 

 »أوربيا« تنفذ مشاريع جديدة 
في الطب النفسي واإلقامة الطويلة

أعلنت مجموعة »أوربيا« الفرنسية، أنها 
بص��دد تنفي��ذ مش��اريع متخصص��ة في 
مج��ال الطب النفس��ي واإلقامة الطويلة 
وإع��ادة التأهي��ل ف��ي البحري��ن، ضمن 
الخطة االستراتيجية للمجموعة لتوسعة 

مشاريعها في منطقة الخليج العربي.
األعل��ى  المجل��س  رئي��س  واس��تقبل 
للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عب��داهلل آل خليف��ة، الرئي��س التنفيذي 
لف��رع المجموع��ة في الش��رق األوس��ط 
جوي��اوم ه��وارت، حي��ث ثم��ن الجهود 
الطيب��ة التي تبذلها المجموعة إلنش��اء 
وتطوير المش��اريع الصحية في البحرين 
وتقدي��م الخدمات الصحي��ة للمواطنين 
والمقيمي��ن، وتعزيز الس��ياحة العاجية 

في المملكة.
فيما أشاد هوارت بلقائه برئيس المجلس 
والدعم الذي تتلقاه المجموعة من كافة 
الجه��ات المعنية وعل��ى وجه الخصوص 
المجلس األعلى للصحة والهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
وأكد رئيس المجلس األعلى للصحة، حاجة 
المملكة إلى المستش��فيات المتخصصة 
ذات الج��ودة العالي��ة واالس��تفادة م��ن 
التجربة الفرنس��ية في القط��اع الصحي، 
ضم��ن خط��ط المجلس األعل��ى للصحة 

لتطوير الخدمات الصحية في المملكة.

وحضر اللقاء الرئي��س التنفيذي للهيئة 
والخدم��ات  المه��ن  لتنظي��م  الوطني��ة 
الصحي��ة د.مري��م الجاهم��ة، ورئيس��ة 
الصحية  المؤسس��ات  تراخي��ص  وح��دة 
ف��ي الهيئ��ة د.حص��ة الدوس��ري، وورنر 
اإلقليمي��ة  والمستش��ارة  بومجارتن��ر 

للمجموعة سوسن عبدالكريم.

 سفارة البحرين في نيودلهي تنظم حلقة
نقاشية بمناسبة يوم المرأة الدبلوماسية

نظم��ت س��فارة البحرين ف��ي نيودلهي، حلقة نقاش��ية، 
بمناس��بة االحتفال بيوم المرأة الدبلوماس��ية، بمشاركة 
س��فير البحرين لدى الهن��د عبدالرحمن القع��ود، ومدير 
إدارة الش��ؤون األفروآس��يوية بوزارة الخارجية منى رضي، 
وعدد من الدبلوماس��يات من الدول التي تغطيها سفارة 
المملك��ة ف��ي نيودلهي، ت��م خالها اس��تعراض تجارب 
الدبلوماسيات في عملهن إضافة إلى أبرز التحديات التي 

واجهتهن.

ورحب س��فير البحرين لدى الهند بالمشاركين، مثنيا على 
الجه��ود الحثيثة والملموس��ة للمرأة الدبلوماس��ية، وما 
تقوم به من عمل مشرف في شتى المجاالت، متمنيا لهن 

دوام التوفيق والنجاح. 
فيم��ا تقدم��ت المش��اركات بالش��كر والتقدي��ر لس��فير 
البحرين لدى الهند على إعطائهن هذه الفرصة لمشاركة 
تجاربهن، وأبرز التحديات التي واجهتهن خال مسيرتهن 

العملية في السلك الدبلوماسي.
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 تميز مستمر للحلبة في تنظيم 
السباق بخبرات وطنية يفخر بها الجميع

الفرق المشاركة قدمت أداء متميزًا في أجواء تنافسية يملؤها الحماس
البحرين استطاعت صناعة نجاح جديد يضاف إلى سجل نجاحاتها المتوالية

الجوانب التنظيمية في ظل الجائحة حازت على إعجاب الجميع
تخصيص المقاعد للصفوف األمامية للتصدي للفيروس تعبير عن رد الجميل
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فـــورمــوال 1

 هاملتون يخطف لقب »الفورموال1« 
بجدارة بزمن ساعتين و37.664 دقيقة

تمك��ن البريطاني بطل العالم لس��بع م��رات لويس 
بيترون��اس  مرس��يدس  فري��ق  س��ائق  هاملت��ون 
موتورس��بورت، م��ن تواص��ل تألقه وخط��ف المركز 
األول للنس��خة السادسة عشرة للسباق الذي يقام في 
»موطن رياضة الس��يارات في الشرق األوسط« حلبة 
 FORMULA���البحري��ن الدولية وذلك في س��باق ال
1 - جائ��زة البحرين الكب��رى لطي��ران الخليج 2020 
للبطولة العالمي��ة للفورموال 1 الذي انطلق الجمعة 

27 نوفمبر حتى يوم أمس األحد 29 نوفمبر.
وانطلق سباق جائزة البحرين الكبرى تزامنا بالذكرى 
ال� 70 لكّل من بطولة العالم في الفورموال 1 وطيران 
الخليج، وش��هد س��باق جائزة البحرين الكبرى وخالل 
أول لفه من انطالقة لحادث لسائق فريق هاس أف1 
رومان غروجان أدى إلى توقف السباق ومن ثم عادت 

اإلثارة للمضمار.
وتوج رئيس االتحاد البحريني للسيارات الشيخ عبداهلل 
بن عيس��ى آل خليفة، فائ��زي المراكز الثالثة األولى، 
وع��ادل الس��ائق البريطان��ي الرقم القياس��ي لعدد 
مرات الفوز على حلبة البحرين الدولية ليتس��اوى مع 
األلمان��ي سيباس��تيان فيتيل بعد تحقي��ق انتصاره 
الراب��ع في جائ��زة البحري��ن الكبرى لطي��ران الخليج 

للفورموال 1 2020.
وق��ال رئيس مجل��س إدارة حلب��ة البحري��ن الدولية 
ع��ارف رحيمي »نتمن��ى لرومان غروجان الش��فاء في 
أثن��اء خضوعه اآلن لمزيد من الفحوصات الطبية في 
مستشفى قوة دفاع البحرين، بعد تعرضه لحادث في 
بداية انطالق الس��باق. تعتبر الحوادث من هذا النوع 

بمثابة تذكي��ر بالعمل المذهل الذي قام به االتحاد 
الدولي للسيارات لتحسين السالمة في الرياضة. كما 
أش��كر الفريق الطبي التابع لالتحاد الدولي للسيارات 
والمارشلز على إجراءاتهم السريعة والحاسمة بشكل 

ال يصدق في االستجابة لهذا الحادث.
وأضاف »كان ش��رفا وامتي��اًزا عظيما لنا اس��تضافة 
أبط��ال الصف��وف األمامي��ة وأول المس��تجيبين في 
المملكة وعوائلهم ونأمل أنهم استمتعوا بالسباق. 
نتطل��ع إل��ى الترحيب بالمزي��د من أبط��ال البحرين 
وعائالته��م في عطل��ة نهاية األس��بوع المقبلة في 

سباق جائزة رولكس الصخير للفورموال 1«.
وقال الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ 
سلمان بن عيس��ى آل خليفة »أهنئ لويس هاملتون 
وفري��ق مرس��يدس عل��ى فوزهما، ونتق��دم بخالص 
الش��كر لجمي��ع أولئ��ك الذين جعل��وا س��باق جائزة 
البحري��ن الكبرى لطيران الخلي��ج للفورموال 1 ممكنًا، 
وال س��يما ش��ركائنا في الفورموال 1 واالتحاد الدولي 
للسيارات واالتحاد البحريني للسيارات، باإلضافة إلى 
زمالئنا في فريق البحرين. إن التنسيق الوثيق مع كل 
هؤالء الش��ركاء هو الذي مكننا م��ن إقامة حدث آمن 
ومكرس ألبطال الصفوف األولى وأول المستجيبين«.
وواصل »أشكر فريقنا في حلبة البحرين الدولية، حيث 
نس��تعد اآلن للس��باق الثاني الفريد من نوعه خالل 
نهاية هذا األسبوع. نتطلع إلى الترحيب بالجميع مرة 
أخرى في غض��ون أيام قليلة إلكمال الس��باق الثاني 

المزدوج لسباقات الفورموال 1«.
وأنه��ى هاملتون الس��باق ف��ي المرك��ز األول بزمن 
س��اعتين و37.664 دقيقة متقدما على ثنائي فريق 
الريدبول ماكس فيرستابين وألكسندر ألبون اللذين 
تخلف��ا عن الص��دارة بف��ارق 1.254 ثاني��ة و8.005 
على التوالي. وفي نتيجة ملفتة للفريق احتل س��ائقا 
الماكالرين، الندو نوريس وكارلوس ساينز المركزين 

الرابع والسادس.
وفي س��باق مثير ش��هد العدي��د من نق��اط التحول 
والتغييرات المفاجئة، كاد السائق المكسيكي لفريق 
ريس��ينج بوينت س��يرجو بيري��ز الوص��ول إلى منصة 
التتوي��ج بعد إطباق��ه على المرك��ز الثالث في غالب 

أوقات الفترة قبل أن ينس��حب من الس��باق في اللفة 
قبل احتراق محركه في اللفة قبل األخيرة.

وأكمل الس��ائقون بيير غاس��لي وري��كاردو وبوتاس 
وأوكون ولوكلير المراكز العشرة األولى.

وتعود الفرق للتنافس على المضمار الخارجي لحلبة 
البحري��ن الدولية ف��ي عطلة نهاية األس��بوع الجاري 
في س��باق منتظ��ر لما يحتويه المضم��ار على نقاط 
س��ريعة ومنعطفات مثيرة عالوة على كونه س��باقا 

ليليا بالكامل.
وكانت انطالقة السباق أعيدت بعد لفة واحدة فقط 
إث��ر تع��رض س��ائق فريق اله��اس روم��ان غروجان 
لحادث قوي بعد احتكاكه مع الس��ائق دانيال كافيات 
ف��ي اللف��ة األولى م��ا أدى لتض��رر الحاج��ز الجانبي 
واستدعى تدخل الحلبة إلصالح األضرار وإعادة األمور 

إلى نصابها.
وش��هدت االنطالقة األولى للس��باق الذي حافظ فيه 
هاملت��ون عل��ى الص��دارة، تراجع زميله ف��ي الفريق 
فالتي��ري بوتاس م��ن المرك��ز الثاني وإل��ى المركز 
السادس وتقدم س��يرجيو بيريز من المركز الخامس 
نحو الثالث في أفضل انطالقة بين جميع السائقين.

وج��اء ترتيب العش��رة األوائ��ل قبل التوق��ف تواليًا: 
هاملت��ون، فيرس��تابين، بيري��ز، ألب��ون، ري��كاردو، 

بوتاس، غاسلي، أوكون، نوريس، لوكلير.
وبعد حوالي س��اعة وعش��رين دقيقة استطاع فريق 
المارش��لز البحرين��ي م��ن تجهي��ز الحلب��ة ومعاودة 
الس��باق من على خط االنطالق بحسب الترتيب الذي 

توقف عليه السباق.
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الجائحة و»الكهرباء« والمتقاعدون والسكن تخفض »المتكررة«

50 مليون دينار للتعامل مع »كورونا« في 2021
                تنشر تفاصيل ميزانية 2022/2021

تس��بب بن��دا االعتماد المال��ي للتعامل م��ع جائحة 
كورونا )كوفيد19( ودعم هيئ��ة الكهرباء والماء في 
ميزاني��ة 2021 وعدم وجودهما ف��ي ميزانية 2022 
في انخفاض المصروفات المتكررة بواقع 76 مليون 
و607 آالف دين��ار في عام 2022 ع��ن عام 2021، إذ 
كان��ت المصروف��ات المتك��ررة المق��درة في 2021 
تبل��غ 3.296.415.000، وانخفضت ف��ي 2022 إلى 

3.219.808.000 دينار.
كما بينت الجداول ثبات ميزانية المش��اريع عند 265 

مليون دينار لكل عام على حدة.

وبحسب جداول الميزانية، تم اعتماد 50 مليون دينار 
للتعامل مع فيروس كورونا )كوفيد19( لعام 2021، 
كما تم اعتماد 48 مليون دينار لدعم هيئة الكهرباء 

والماء، ولم يوجد هذان البندان في عام 2022.
وأظه��رت الجداول انخف��اص عالوة اإليج��ار من 48 
مليون و200 ألف دينار في عام 2021 إلى 38 مليون 
و975 ألف دينار في عام 2022، كما انخفضت عالوة 
تحس��ين المعيش��ة للمتقاعدي��ن م��ن 124 مليون 
و450 أل��ف دينار إلى 115 مليون و640 ألف دينار في 

الفترة ذاتها.

انخفاض عجز الميزانية في 2022 عن 2021

أظه��رت ج��داول الميزاني��ة العامة للدولة للس��نتين 
الماليتين 2021-2022 تقدير اإليرادات العامة للدولة 
لعام 2021 ب�2.285.377.000 دينار، ولعام 2022 ب� 
2.339.344.000 دينار، في حي��ن قدرت المصروفات 

التال��ي  وللع��ام  ب���3.484.808.000،  األول  للع��ام 
ب�3.484.808.000 دينار، م��ا يعني أن عجز الميزانية 
للعام األول يبل��غ 1.276.038.000 مليون دينار، كما 

يبلغ العجز في العام التالي 1.145.464.000 دينار.

اعتماد 2022 اعتماد 2021 البيان

اإليرادات العامة                 

1.444.132.000 1.427.618.000 إجمالي إيرادات النفط 
والغاز 

20.586.000 20.586.000 احتياطي األجيال القادمة 

1.423.546.000 1.407.032.000 صافي إيردات النفط والغاز

555.798.000 538.345.000 اإليرادات غير النفطية 

360.000.000 340.000.000 الجهاز الوطني لإليردات 

2.339.344.000 2.285.377.000 اجمالي االيردات العامة 

المصروفات العامة 

1.966.864.000 1.961.478.000 المصروفات المتكررة 
للوزارات والجهات الحكومية 

402.163.000 478.425.000 الدعم الحكومي المباشر 

93.781.000 96.012.000 االعتماد االحتياطي 

757.000.000 708.000.000 فوائد الدين الحكومي 

50.000.000 ميزانية التعامل مع فيروس 
كورونا كوفيد 19

2.500.000
حساب التكاليف التشغيلية 

لتامين مخزون الغذاء 
االستراتيجي

3.219.808.000 3.296.415.000 مجموع الصرفيات المتكررة 

265.000.000 265.000.000 مصروفات المشاريع 

3.484.808.000 3.561.415.000 اجمالي المصروفات العامة 

383.464.000 568.038.000  )العجز االولي( )بدون 
فوائد الدين الحكومي(

1.145.464.000 1.276.038.000 )العجز الكلي(

إجمالي اإليرادات والمصروفات للسنتين الماليتين 2021- 2022

ارتفاع مدخول النفط واالستثمارات 
الحكومية وجهاز »اإليرادات«

كش��فت ج��داول الميزانية ع��ن تقدي��ر ارتفاع 
إي��رادات النفط والغ��از بواق��ع 16.514 مليون 
دينار في عام 2022 عن عام 2021، كما ارتفعت 
تقديرات إيرادات الجهاز الوطني لإليرادات بواقع 

20 مليون دينار في عام 2022 عن عام 2021.
الحكومي��ة  االس��تثمارات  إي��رادات  وارتفع��ت 
المق��درة ف��ي 2022 بواقع 366 أل��ف دينار في 
عام 2022 عن عام 2021، كما ارتفعت إيرادات 
قطاع الخدمات العامة بواقع مليوني و474 ألف 

دينار في الفترة ذاتها.
ونم��ت إي��رادات قطاع النظ��ام العام وش��ؤون 
الس��المة العام��ة بواق��ع 11 ملي��ون و929 ألف 
دين��ار، إضاف��ة لنم��و إي��رادات قطاع الش��ؤون 
االقتصادي��ة والبنية التحتي��ة بواقع مليون و66 

ألف دينار.
وزادت إيرادات قطاع اإلس��كان ومرافق المجتمع 
بواق��ع ملي��ون و118 أل��ف دينار، كم��ا ارتفعت 

إيرادات القطاع الصحي بواقع 671 ألف دينار.

دينار/ اعتماد 2020 دينار/ اعتماد 2021 البيان 
1.423.546.000 1.407.032.000 ايرادات النفط والغاز 
1.423.546.000 1.407.032.000 صافي ايرادات النفط والغاز 
360.000.000 340.000.000 ايرادات الجهاز الوطني لاليردات 

360.000.000 340.000.000 الجهاز الوطني لاليردات 
114.268.000 113.902.000 مساهمات وعوائد االسثمارات 

الحكومية 
10.000.000 10.000.000 عوائد بنك االسكان 

25.868.000 25.668.000 حصة الحكومة من هيئة تنظيم سوق 
العمل 

56.400.000 56.400.000 عوائد الشركة القابضة للنفط والغاز 
10.000.000 10.000.000 عوائد شركة ممتلكات البحرين 

القابضة 
9.500.000 9.334.000 فوائض الحكومة من هيئة تنظيم 

االتصاالت 
2.500.000 2.500.000 عوائد مصروف البحرين المركزي 

31.722.000 29.248.000 قطاع خدمات االدارة العامة 

2.105.000 2.105.000 وزارة الخارجية 
3.734.000 3.734.000 هيئة المعلومات الحكومية 

االكترونية 
14.539.000 14.254.000 جهاز المساحة والتسجيل العقاري 

604.000 592.000 مؤسسة التنظيم العقاري 
289.000 278.000 معهد االدارة العامة 
751.000 731.000 مجلس المناقصات والمزايدات 

9.700.000 7.554.000 ايرادات متنوعة 
272,347,000 260,814,000 قطاع النظام العام وشؤون السالم 

العامة
120,179,000 119,276,000 وزارة الداخلية
120,000,000 110,000,000 شؤون الجمارك
32,162,000 31,531,000 وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 

واالوقاف
7,000 7,000 المحكمة الدستورية

92,510,000 91,444,000 قطاع الشؤون االقتصادية والبنية 
التحتية

50,831,000 50,831,000 وزارة المواصالت االتصاالت
34,606,000 33,668,000 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
5,661,000 5,550,000 وزارة االشغال وشئون البلديات 

والتخطيط العمراني
)شئون االشغال

276,000 271,000 مجلس التنمية االقتصادية
833,000 833,000 بدالة انترنت البحرين
303,000 291,000 وزارة االشغال وشئون البلديات 

والتخطيط العمراني )هيئة التخطيط 
والتطوير العمراني(

1,319,000 1,271,000 قطاع حماية البيئة
1,319.000 1,271,000 المجلس األعلى للبيئة
6,433,000 5,315,000 قطاع اإلسكان ومرافق المجتمع

35,000 35,000 وزارة اإلسكان
6,398,000 5,280,000 وزارة األشغال وشئون البلديات 

والتخطيط العمراني )شئون 
البلديات(

34,513,000 33,842,000 قطاع الصحة
32,212,000 31,586,000 وزارة الصحة
2,301,000 2,256,000 الهيئة الوطنية تنظيم المهن 

والخدمات الصحية
1,509,000 1,352,000 قطاع الشباب والثقافة واإلعالم
140,000 131,000 وزارة شئون الشباب والرياضة
359,000 230,000 هيئة البحرين للثقافة واألثار

1,010,000 661,000 وزارة شئون اإلعالم
1,777,000 1,157,000 قطاع التعليم
472,000 463,000 وزارة التربية والتعليم
699,000 688,000 بولتكنيك البحرين

6,000 6,000 هيئة ضمان الجودة
2,339,344,000 2,285,377,000 االجمالي

اإليرادات العامة حسب الوزارات والجهات الحكومية للسنتين الماليتين 2022/2021

انخفاض الدعم 76.26 مليون دينار 2022 مقارنة بـ 2021 

 124.4 مليون دينار لـ»عالوة المتقاعدين« 
في 2021 و115.6 مليون في 2022

  163 مليون دينار لمحدودي 
الدخل في 2021 و142.44 مليون في 2022

48 مليون دينار لدعم »الكهرباء والماء«

 انخفاض إعانة المواد الغذائية من 48.2 مليون
دينار في 2021 لـ38.9 مليون في 2022

ارتفاع إيرادات »الوطني لإليرادات« 20 مليون دينار 

تخفيض األقساط اإلسكانية 4 ماليين دينار
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها 
وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« 

أو سياستها التحريرية 

محمد درويش

@yalailmohammed@darwishtv.com

خارج السرب

حسين التتان @HussainTattantattan86@hotmail.com

رؤى

د. أمينة بوعالي

وجهة نظر

@Bual lay_aminaAmeena.bual lay.87@gmail .com

@saad_bahrainسعد راشد S3dbah@gmail .com

بين السطور

أخبار مزيفة

ال ش��ك في أن المجل��ة األمريكية ذائعة الصي��ت Foreign Policy وموقعها 
اإللكترون��ي مص��دران مهمان للمق��االت والتحليالت »الدس��مة« إال أن هذه 
المجلة والكثير غيرها من إصدارات أمريكية لها ش��هرتها العالمية يعتبرون 
جزءًا م��ن البروباغاندا اليس��ارية الليبرالية. وينضم إلى آلة اليس��ار الليبرالي 
اإلعالمي��ة -وهي آل��ة ضخمة ومؤثرة- كل من محطة »س��ي إن إن« وجريدة 
»نيويورك تايمز« وحتى »واشنطن بوس��ت« التي يملكها حاليًا جيف بيزوس 

مؤسس موقع »أمازون« الشهير. 
ويعتقد البعض مخطئًا أن هذه المؤسس��ات وما تنشره أو تبثه موضوعي أو 
حيادي، لكن األمر عكس ذلك تمامًا، خاصة في هذا العصر الذي ينقس��م فيه 
العال��م الغربي من أمريكا إلى أوروبا ووصواًل إلى أس��تراليا إلى معس��كرين، 
محافظ ومتحرر. وال تتردد بعضها من تأييد المرش��ح الرئاسي اليساري علنًا 

وال تخجل من إخفاء حقائق تارة ونشر فبركات تارة أخرى. 
وقبل أيام نش��ر موق��ع Foreign Policy، مقال رأي ألح��د الكتاب المغمورين 
يقلل من ش��أن االنفتاح االجتماعي الذي تشهده الش��قيقة الكبرى المملكة 
العربية الس��عودية. كما يزعم أن الس��عودية مازالت متأخرة في ملف حقوق 
اإلنسان. وطبعًا، من المعروف أن هذا الملف هو السيف المسلط على أي دولة 

ال تتماشى مع أفكار وتوجهات اليساريين الليبراليين. 
قبل بضعة س��نوات، كان ما يكتب في الصحاف��ة الغربية وتحديدًا األمريكية 
يعتبر مؤثرًا، ويس��بب إرباكًا للدول التي يت��م انتقادها، لكن أعتقد أن الحال 
تغير اآلن. فبفضل الرئيس ترامب الذي تحدى اإلعالم المنحاز لليس��ار والذي 
وصف��ه باإلعالم الفاس��د ذي األخب��ار المزيف��ة -وهو محق ف��ي ذلك- أصبح 
الكثي��رون ال يكترثون لألجندة المكش��وفة لتلك المؤسس��ات اإلعالمية غير 

الحيادية.
وطالما وصلنا إلى ترامب، تتوارد أخبار -أش��ك أنها مزيفة- من قناة استولى 
على وجدانها فكر اليس��ار وهي »سي إن إن« -أي شهد شاهد من أهله- تبين 
أن بقاءه في البيت األبيض ليس مس��تبعدًا إطالق��ًا. وتؤكد هذه األخبار التي 
نقلها مقدم البرامج الهندي األمريكي فريد زكريا أن تصويت الشعب والمجمع 
االنتخابي ليس األمر الحاس��م في اختيار الرئيس، والحسم بطريقة دستورية 
س��يكون من قبل أعض��اء الكونجرس األمريكي في الس��ادس من يناير العام 
المقبل 2021، بعد سلس��لة القضايا التي رفعها الجمهوريون والتي تشكك 

في نزاهة االنتخابات.

العمل عن ُبعد »ما له وما عليه«

أَخَذ مسار العمل الحكومي -وحتى الخاص- في ظل جائحة 
فيروس كورون��ا )كوفيد19( ُبعدًا مختلف��ًا للغاية، فاليوم 
باتت غالبي��ة المعامالت ُتنجز عن ُبع��د إلكترونيًا، وليس 

من مقار المؤسسات الحكومية والخاصة.
ه��ذه التجرب��ة الممي��زة باعتباره��ا تجرب��ة جدي��دة في 
مملك��ة البحرين، س��يكون من البديهي ج��دًا أن تتعرض 
لبعض األخطاء والهفوات. لكن، في جانب منها، س��تكون 
اس��تراتيجية حتمي��ة البد منه��ا على صعيد المس��تقبل، 
وف��ي جان��ب منها -وبس��بب حداثتها- قد تس��بب بعض 
اإلرباك من حيث األداء والمردود. لكنها ستظل خيارًا أكيدًا 

للمستقبل دون أدنى شك.
هنا، فلنقف على عجالة لتقييم أداء العمل الحكومي والخاص 
عب��ر المنصات اإللكترونية التي اس��ُتحدثت بعد الجائحة، 
ومعرف��ة ما تم إنجازه، وما ُينجز من أعمال، ولنعرف مواقع 

الخلل والضعف خالل األشهر األولى من التجربة.
م��ن ناحية الجوان��ب اإليجابية. اس��تطاع العمل عن ُبعد، 
من تغيير األنم��اط التقليدية للعمل الحكومي، فالموظف 
بدأ يعي ويستوعب أهمية االنخراط في عالم التكنولوجيا، 
فأخ��ذ ينمي من قدراتها في ه��ذا الجانب، ليبني له ولمن 
سيأتي بعده قاعدة صلبة للعمل في ظل العمل اإللكتروني 
ال الورق��ي. كم��ا أن العم��ل اإللكتروني س��اهم في تقليل 

الضغط على المستهلكين وعلى الموظفين معًا من حيث 
تحمل أعب��اء الحضور غير الضروري، كما أثبت أن باإلمكان 
أن ُتنَج��ز المعامالت دون الحاجة للحضور الش��خصي، مما 

يوفر على الجميع أوقاتًا ُهْم في أمس الحاجة إليها.
ا من الناحية السلبية، فبعض الموظفين الذين يعملون  أمَّ
ع��ن ُبعد، ما زال��وا يش��تغلون ببطء ش��ديد، وفي بعض 
األحي��ان ال يقوم��ون بالرد عل��ى المش��تركين فيما يخص 
الخدمات الحكومية بشكل فوري، وبعضهم وبسبب عملهم 
م��ن المن��زل وغي��اب الرقاب��ة اللصيقة عليه��م من طرف 

المسؤولين، نجدهم يقومون بتأخير إنجاز المعامالت.
م��ن المالحظ��ات المهم��ة أيض��ًا، ه��و اعتق��اد بع��ض 
المسؤولين بأن الموظف الذي يعمل من منزله مثاًل، يجب 
أن ال يش��رب وال يأكل وال يأخ��ذ وقتًا للراحة، وحين يطالب 
بإجازته السنوية يرد عليه المسؤول بالرفض، ألنه يعتقد 
أن الموظف م��ادام يعمل من المنزل فهو في إجازة. بينما 
العمل من المنزل قد يأخذ منهم كل أوقاتهم وطاقاتهم.

أخيرًا، وفي ظل )كوفيد19(، ما زالت تصر بعض المؤسسات 
الحكومية على الحضور الش��خصي للموظفات، سواء لحاجة 
أو م��ن دون حاج��ة لهن، وه��ذا ينافي توجه��ات وقرارات 
الدولة ف��ي هذا الجانب التي راعت ظ��روف األمهات منهم 

تحديدًا.

المرأة في مجال 
العمل الدبلوماسي: 

تاريخ وواقع

غ��دًا تحتف��ل مملك��ة البحرين بيوم الم��رأة البحريني��ة تحت ش��عار »المرأة 
البحرينية في مجال العمل الدبلوماس��ي« تقديرًا لمنج��زات وعطاءات المرأة 

البحرينية في العمل الدبلوماسي على مدى قرابة الخمسين عامًا الماضية.
إن إدخال المرأة إلى الدبلوماسية هو رمز قوي جدًا لقوة العملية الديمقراطية، 
فف��ي هذا الع��ام ال نحتفل بمرحلة ديمقراطية ولي��دة اللحظة وإنما بمرحلة 
تاريخية س��باقة في إش��راك الم��رأة البحرينية في العمل الدبلوماس��ي. فقد 
خاض��ت المرأة البحرينية تجرب��ة العمل في هذا المجال من��ذ بدايات العمل 
الدبلوماس��ي في مملكة البحرين، فمنذ العام 1972 عملت المرأة البحرينية 
في وزارة الخارجية، وفي العام 1999 ُعينت المرأة البحرينية في منصب قيادي 

دبلوماسي كأول سفيرة للمملكة لدى الجمهورية الفرنسية. 
تاري��خ عم��ل الم��رأة البحرينية في المجال الدبلوماس��ي دلي��ل قاطع على أن 
مش��اركة المرأة في صنع القرار الدبلوماسي ليست مشاركة شكلية للمفاخرة 
بالمسميات الديمقراطية أمام العالم ولكنها مشاركة فعلية وسباقة تعكس 
الصورة الحقيقية والمثالية للواقع الذي تعيش��ه المرأة البحرينية وما تحظى 

به من اهتمام ورعاية من قبل القيادة الرشيدة على مر السنين.
فما حققته وتحققه المرأة البحرينية في ظل المشروع اإلصالحي لجاللة الملك 
المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه وما تحظى به من اهتمام ورعاية من قبل القيادة 
الرشيدة، وصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
عاهل البالد المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة، أسهم في تحقيق الرقي 
والتقدم للمرأة البحرينية. فنرى اليوم المرأة البحرينية قد ش��غلت عن كفاءة 
وج��دارة عددًا من المناصب القيادية المهمة في مجال العمل الدبلوماس��ي، 
كمنصب وكيل لوزارة الخارجية، ومدير تنفيذي ألكاديمية محمد بن مبارك آل 
خليفة للدراس��ات الدبلوماسية، كما تولت عددًا من اإلدارات بوزارة الخارجية. 
إل��ى جانب تمثيله��ا ومتابعتها لمختل��ف ملفات التع��اون الدولي من خالل 
حضورها البارز والمميز للمحافل الخارجية على الصعيدين اإلقليمي والعالمي.
إن تقلي��د الم��رأة لهذه المناص��ب الدبلوماس��ية يؤكد أن مملك��ة البحرين 
استطاعت تمكين قدرات المرأة واالس��تثمار في مهاراتها. فالمرأة بالفطرة 
مجهزة بالمهارات الدبلوماسية مثل التفاوض والحفاظ على السالم. فالرغبة 
في التفاوض للتوصل إلى حلول سلمية هي سمات فطرية لدى النساء تتطلب 
الصبر والتعاون واالستماع الدقيق والتفاهم المتبادل وهذا ما يعزز كفاءتها 

في العمل الدبلوماسي ويجعلها جديرة لتقلد المناصب الدبلوماسية.
حقيق��ة، تاريخ وواق��ع جهود الم��رأة البحرينية في العمل الدبلوماس��ي ترك 
بصمة واضحة في تنمية وتطوير أجندة العمل الدولية في مجال تقدم المرأة 
وترسيخ مكتس��باتها الحقوقية وتعزيز مس��اهماتها التنموية والسعي نحو 
تحقيق أهداف المس��اواة والتنمية ضمن أجندة التنمية المستدامة الدولية، 
مم��ا وضع اس��م مملك��ة البحرين في مص��اف الدول المتقدم��ة على خريطة 

اإلنجازات اإلقليمية والعالمية في مجال تقدم المرأة.

الشيخ سلمان بن حمد بن عبداهلل آل خليفة

 هل ينقذ بايدن الشرق األوسط 
من الحرب اإليرانية؟

الشرق األوسط مع الرئيس المنتخب جو بايدن سيخوض 
مجموع��ة م��ن المتغي��رات الت��ي س��تعطي للملف��ات 
المتعطل��ة أو األكث��ر تعقيدًا ب��أن تظهر على الس��احة 
بشكل مغاير على ما هي عليه، فقد أخذ عليها الزمن من 
دون أي تغييرات تذكر، وبصريح العبارة فإن الملف األكبر 

هو ملف التمدد اإليراني في منطقة الشرق األوسط.
النقطة الت��ي أود إيصالها أن العقوب��ات األمريكية على 
النظ��ام اإليران��ي ل��م تحقق األه��داف المرج��وة فهاهم 
الحوثي��ون باليم��ن لديهم خزائن م��ن الذخائر اإليرانية 
وتهاجم المملكة العربية الس��عودية بأس��لحة وصواريخ 
باليس��تية إيراني��ة الصنع، كما هي تم��دد وتحافظ على 
تمركزها في العراق وس��وريا ولبن��ان، ما نتحدث عنه هو 
اس��تمرار المخطط التوس��عي رغم المحاوالت األمريكية 
لوق��ف طه��ران من خالل عقوب��ات اقتصادي��ة وهجمات 

نوعية على كيانات وتنظيمات وأفراد تابعين إليران.
فإن الرئيس األمريكي المنتخب جو بايدن عليه حل اللغز 
ال��ذي يوقف به إي��ران في أطماعه��ا بالمنطقة من دون 
أن تخ��وض دول الخلي��ج العربي أو ال��دول المحيطة بها 
أي حرب تذك��ر، وباعتقادي أن أصعب اختبار س��تخوضه 

اإلدارة األمريكية الجديدة هو الملف اإليراني.
إذًا التس��اؤل المه��م، كيف س��تتحرك إدارة جو بايدن مع 

المل��ف اإليراني؟ ولعل هذا التس��اؤل المش��روع هو أحد 
األم��ور الت��ي يطمح به��ا الرئي��س األمريك��ي المنتخب 
في الحص��ول على أحقية في تحقيق إنجاز مهم بالش��رق 

األوسط.
فإدارة بايدن ذات الحزب الديمقراطي ارتأت أن العقوبات 
ل��م تثِن إيران عن تحركاته��ا وأطماعها، وبالتالي فإنها 
س��تدخل ف��ي مفاوضات مباش��رة مع طهران لالس��تماع 
لوجه��ة نظرها بما يحدث بالمنطقة والوصول معها إلى 
اتفاق قد يكون لدول الخليج العربي وإسرائيل طرف فيه، 
ولكن الالعبين اآلخرين في المنطقة كروسيا وتركيا لهم 
وجه��ة نظر قد تعطل أي تحرك س��يضعف تواجدهم في 

حزام الطاقة.
ال يخفى على الجميع أن س��يناريو الحرب هو خيار محتمل 
لوق��ف إيران وأطماعها وهو مط��روح والجميع يهرب منه 
لمدى مس��توى تعقيده، ومدى تأثي��ره على اقتصاديات 
المنطق��ة، وفي حال أي رصاصة طائش��ة في هذه الفترة 
قد ت��ودي بنا إلى كارثة حقيقية، وم��ا نتمناه من اإلدارة 
األمريكي��ة هو العمل على الحل الس��لمي ف��ي التفاوض 
مع إيران من دون أي خس��ائر، وإيج��اد صيغ توافقية بين 
طه��ران ودول الخليج العرب��ي تضمن اس��تقرار منطقة 

الشرق األوسط.

ماذا بعد ترامب؟ »1«

قبل عدة أش��هر، نش��رت صحيف��ة »الوطن« مق��ااًل لي 
بعنوان »ترامب رئيس��ًا لواليٍة ثاني��ة« تحدثُت فيه عن 
العوامل التي ستساهم في فوز الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب بواليٍة أخرى، إال أنني اختتمت مقالي بالقول بأن 
على ترامب »أن يس��وي خالفه مع حزبه من خالل توحيد 
صفوفه بهدف الفوز في االنتخابات الرئاس��ية.. وكذلك 
اس��تقطاب المزيد م��ن العناصر في الح��زب الجمهوري 
لالنضمام إلى الطاقم الحكومي«. ونتيجًة لقيام ترامب 
بإظه��ار الع��داء لعناصر متع��ددة في حزب��ه أي الحزب 
الجمهوري، فقد ساهمت تلك العناصر بشكٍل أو آخر في 
اإلطاحة به في االنتخابات الرئاسية األخيرة والتي تعتبر 
-في نظري- من أكثر االنتخابات جداًل في تاريخ الواليات 
المتحدة، وس��تظل نتائجه��ا محل جدٍل لس��نوات عدة. 
فم��ن بين حاالت الع��داء تلك االنتق��ادات الالذعة التي 
وجهها ترام��ب ضد جون ماكين عضو مجلس الش��يوخ 
-والمرشح الجمهوري السابق للرئاسة- الذي توفي قبل 
س��نتين مما أثار استياء أس��رة ماكين ومنسوبي الحزب 
الجمهوري في والية أريزونا التي ينتمي لها ماكين، مما 
أس��هم بش��كٍل كبير في خس��ارة ترامب في تلك الوالية 
خاصًة وأن ماكين تربطه عالقة صداقة متينة بالرئيس 

المنتخب جو بايدن. كما أن ترامب شن هجومًا على قناة 
»فوكس نيوز« المحس��وبة عل��ى الجمهوريين، مما دفع 
القناة إلى االنتقام وذلك بالمسارعة في اإلعالن عن فوز 

بايدن في عدٍد من الواليات المتأرجحة. 
والح��ق ُيقال إن العالق��ات الخليجية-األمريكية في عهد 
الرئيس ترامب ش��هدت تحس��نًا كبيرًا، حيث عانت تلك 
العالقات من فتوٍر دبلوماس��ي في عهد الرئيس األسبق 
ب��اراك أوباما، وم��رت كذلك بتقلبات ف��ي عهد الرئيس 
ج��ورج بوش االبن عقب أحداث 11 من س��بتمبر 2001. 
وقد اس��تهل الرئيس ترام��ب جوالته الخارجي��ة بزيارٍة 
رس��مية إل��ى المملك��ة العربي��ة الس��عودية وم��ن ثم 
المشاركة في القمة اإلسالمية-األمريكية. وبغض النظر 
عما إذا كانت سياسات ترامب الخارجية محل جدٍل أم ال، 
إال أن التجارب أثبتت وجود تقارب اس��تراتيجي بين دول 
الخليج والواليات المتحدة في حال وجود رئيٍس جمهوري 
عل��ى العكس تمامًا من الحالة التي يكون فيها الرئيس 
م��ن الح��زب الديمقراطي، حيث غالبًا ما تبدو سياس��ات 
الديمقراطيي��ن الداخلية والخارجية تحرري��ة أو ليبرالية 
في الظاهر، لكنها ف��ي حقيقة األمر فوضوية. وللحديث 

بقية.
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جاللة الملك يشيد بجهود سمو ولي العهد 
رئيس الوزراء في التصدي لـ “كورونا”

عقد عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
اجتماعـــًا مـــع ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
آل  حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر 
خليفة، فـــي قصـــر الصخير أمس. 
واســـتعرض صاحـــب الجاللـــة مع 
ســـمو ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
والمواضيـــع  القضايـــا  مـــن  عـــدًدا 
المتعلقـــة بالشـــأن المحلـــي والتـــي 
تخـــدم مســـيرة النهضـــة التنمويـــة 
لـــكل مـــا مـــن شـــأنه تقـــدم ورفعـــة 

الوطن ومصلحة المواطن.
 وأكد جاللته أن المملكة مســـتمرة 

والخطـــط  البرامـــج  تبنـــي  فـــي 
المنجـــزات  مـــن  المزيـــد  لتحقيـــق 
الوطنية التي تعزز ريادة البحرين 
وتطورهـــا، وتلبي تطلعـــات أبنائها 
التنميـــة  مـــن  مزيـــد  فـــي  الكـــرام 

والرخاء والتطور. 
وأشـــاد جاللته بالجهود اإلنسانية 
الوطنيـــة الحثيثـــة التـــي يقودهـــا 
صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 
رئيس الـــوزراء للتصـــدي فيروس 
كورونا )كوفيـــد 19( والتي حققت 
عمـــل  خـــالل  مـــن  مميـــزًا  نجاحـــًا 
الفريـــق الوطني الطبـــي، وبتكاتف 
مختلـــف الجهـــات المعنية، يســـاند 
ذلك وعـــي وتالحم أهـــل البحرين 
الشـــكر  جاللتـــه  موجهـــًا  كافـــة، 

والتقديـــر لجميـــع الكـــوادر الطبية 
والفـــرق الداعمـــة لمـــا يبذلونه من 
جهـــود اســـتثنائية وتفانيهـــم فـــي 
الصحيـــة  الرعايـــة  توفيـــر  ســـبيل 
ســـالمة وصحـــة  علـــى  والحفـــاظ 

المواطنين والمقيمين. 
وأكـــد جاللته أن العالم أصبح اآلن 
أكثر تفاؤالً بانتهـــاء هذه الجائحة 
األبحـــاث  مواصلـــة  خـــالل  مـــن 
المضـــادة ممـــا  اللقاحـــات  لتوفيـــر 
يعطي أمال للبشـــرية لعودة الحياة 
إلـــى طبيعتها قبل هـــذه الجائحة، 
وأن مملكـــة البحريـــن حريصة كل 
الحـــرص علـــى توفيـــر هـــذا اللقاح 
ومتاحـــًا  متوفـــرًا  ســـيكون  الـــذي 
والمقيميـــن  المواطنيـــن  لجميـــع 

بصورة آمنة وبيسر. 
كما أشـــاد جاللته بمستوى الجهود 
ســـباقي  لتنظيـــم  والتحضيـــرات 
الفورمـــوال 1، فـــي ظـــل الظـــروف 
االســـتثنائية التي فرضتها جائحة 
كورونا، وهـــو ما يعكس ما تمتلكه 
إمكانيـــات  مـــن  البحريـــن  مملكـــة 
الحـــدث  هـــذا  إلنجـــاح  عاليـــة 
الرياضـــي المهم، معربا جاللته عن 
شـــكره وتقديـــره لجميـــع القائمين 
علـــى حلبة البحريـــن الدولية على 
بـــه مـــن عمـــل وطنـــي  مـــا قامـــوا 
مخلـــص وحرصهم على توفير كل 
اإلمكانات والتســـهيالت بما يسهم 

في إنجاحه.

المنامة- بنا

سنوفر اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين بصورة آمنة وبيسر
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المنامة- بنا

تلقى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
وولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
برقيتـــي شـــكر  آل خليفـــة،   حمـــد 
عاهـــل  أخيهمـــا  مـــن  جوابيتيـــن 
المملكة العربية السعودية الشقيقة 
خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز آل ســـعود ، 
وذلـــك ردا علـــى برقيتهمـــا المهنئـــة 
بمناســـبة الذكـــرى السادســـة لتولي 

خـــادم الحرمين الشـــريفين مقاليد 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي  الحكـــم 

السعودية الشقيقة.
 كمـــا تلقـــى صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء برقية 
شـــكر جوابية مماثلة من أخيه ولي 
العهد نائب رئيـــس مجلس الوزراء 
العربيـــة  بالمملكـــة  الدفـــاع  وزيـــر 
السعودية الشـــقيقة صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن ســـلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود .

البحرين تتلقى شكر السعودية

المنامة - بنا

اجتمـــع وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الزيانـــي، أمس، مع وزيـــر الخارجية 
وزير اإلعـــالم باإلنابة بدولة الكويت 
الشـــيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، 
وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي 

قام بها الوزير لدولة الكويت.
وجـــرى خـــالل اللقـــاء بحـــث مســـار 
العالقـــات الثنائية الوطيـــدة القائمة 
تعزيزهـــا  وســـبل  البلديـــن  بيـــن 
وتطويرهـــا فـــي مختلـــف المجاالت، 
االهتمـــام  ذات  المســـائل  ومناقشـــة 

المشترك.
حضر اللقاء مـــن الجانب البحريني، 
للشـــؤون  الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل 

الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد 
آل خليفـــة، كمـــا حضره مـــن الجانب 
وزيـــر  مســـاعد  مـــن  كل  الكويتـــي 
الخارجيـــة لشـــؤون المراســـم ضاري 
العجران، ومســـاعد وزيـــر الخارجية 
لـــدول  التعـــاون  مجلـــس  لشـــؤون 
المزيـــن،  ناصـــر  العربيـــة  الخليـــج 
ومســـاعد وزيـــر الخارجيـــة لشـــؤون 
صالـــح  الخارجيـــة  وزيـــر  مكتـــب 
وزيـــر  مســـاعد  ونائـــب  اللوغانـــي، 
وزيـــر  مكتـــب  لشـــؤون  الخارجيـــة 
الخارجية المستشـــار أحمد الشريم، 
وعـــدًدا مـــن كبـــار المســـؤولين فـــي 

وزارة الخارجية.

تقوية العالقات مع الكويت

المنامة - بنا

لقـــوة دفـــاع  اســـتقبل القائـــد العـــام 
الشـــيخ  الركـــن  المشـــير  البحريـــن 
فـــي  آل خليفـــة  أحمـــد  بـــن  خليفـــة 
مكتبه بالقيـــادة العامة صباح أمس، 
قائـــد القـــوة الخاصة الملكيـــة اللواء 

الركن عيسى محمد الرميحي.
بالمســـتوى  أشـــاد  اللقـــاء  وخـــالل 
المتميـــز الـــذي قدمـــه رجـــال القـــوة 
الخاصـــة الملكيـــة خالل مشـــاركتهم 
في التمرين المشـــترك “سيف العرب 
مجرياتـــه  اختتمـــت  الـــذي   ”2020
مؤخـــرًا في جمهورية مصـــر العربية 
الشـــقيقة، كمـــا أثنـــى علـــى النتائـــج 

جهودهـــم  عكســـتها  التـــي  الطيبـــة 
وتعاونهم مع األشقاء بما يخدم رفع 
المســـتوى القتالي للقوات المشاركة 

في تمرين “سيف العرب 2020”.
دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  وأعـــرب 
بالواجبـــات  تقديـــره  عـــن  البحريـــن 
والمهـــام الموكلـــة إلـــى رجـــال القوة 
مـــن  وإخوانهـــم  الملكيـــة  الخاصـــة 
مختلف أسلحة ووحدات قوة دفاع 
البحرين، وبجهودهـــم الطيبة خالل 
التمارين والمشاركات على المستوى 
الخليجـــي والعربـــي والدولـــي علـــى 

السواء.

ز رجال القوة الخاصة الملكية بـ “سيف العرب” تميُّ

المنامة - وزارة الخارجية

اجتمـــع وزير الخارجيـــة عبداللطيف 
الخارجيـــة  وزارة  بمبنـــى  الزيانـــي، 
مـــع  امـــس  مســـقط،  فـــي  العمانيـــة 
وزيـــر خارجيـــة ســـلطنة عمـــان بـــدر 

البوسعيدي.
اللقـــاء بحـــث عالقـــات  وتـــم أثنـــاء 
بيـــن  القائمـــة  والتعـــاون  األخـــوة 
التعـــاون  تعزيـــز  وســـبل  البلديـــن 
فـــي  المشـــترك  الثنائـــي  والتنســـيق 

مختلـــف المجـــاالت، ومناقشـــة أبرز 
القضايا ذات االهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيـــل وزارة الخارجية 
عبـــدهللا  الشـــيخ  الدوليـــة  للشـــؤون 
ووكيـــل  خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن 
وزارة الخارجيـــة العمانيـــة للشـــؤون 
الدبلوماسية الشيخ خليفة الحارثي، 
وســـفير مملكة البحرين لدى سلطنة 

ُعمان جمعة الكعبي.

استعراض القضايا المشتركة مع ُعمان

الرميحي: البحرين أنجحت الفورموال 1 في ظروف استثنائية
تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
والتبريـــكات  التهانـــي  آيـــات  أســـمى 
الرميحـــي،  مـــن وزيـــر اإلعـــالم علـــي 
والتنظيـــم  الباهـــر  النجـــاح  بمناســـبة 
المثالي لسباق جائزة البحرين الكبرى 
لطيـــران الخليـــج للفورمـــوال 1 للعـــام 
الســـادس عشـــر. كمـــا أشـــاد بالجهـــود 
الكبيـــرة لولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، في إنجـــاح هذا 
الحـــدث الرياضي العالمي في ظروف 
اســـتثنائية، ومشـــيًدا بجهود األجهزة 
األمنية والشباب المتطوعين، وتوافر 
اإلمكانات اإلعالمية والفنية والتقنية 

في حلبـــة البحرين الدوليـــة ومركزها 
تمكيـــن  فـــي  أســـهم  مـــا  اإلعالمـــي 
مراســـلي وســـائل اإلعالم العالمية من 
نقل هذه البطولة لماليين المشاهدين، 
وخروجها بمظهر حضاري مشرف عزز 
المكانة الرائدة للمملكة على الخارطة 
الرياضية واإلعالميـــة العالمية.  ونوه 
وزير اإلعالم بمواصلة مملكة البحرين 
نجاحاتها في اســـتضافة سباق جائزة 
الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن 
عشـــر  الســـادس  للعـــام   1 للفورمـــوال 
بفضل كفاءتهـــا التنظيمية وإمكاناتها 
البشرية والتقنية واإلعالمية المميزة، 
والدعـــم الالمحدود من لـــدن صاحب 
الجاللة ملـــك البالد، بمتابعة مباشـــرة 

من صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس الـــوزراء. وأعرب الرميحي عن 
اعتـــزازه بما حملته بطولة الفورموال1 
حضاريـــة  رســـائل  مـــن  العـــام  لهـــذا 
وإنسانية وتنموية في ظل التوجهات 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  لســـمو  الســـامية 
الـــوزراء  بتخصيـــص مقاعد محدودة 
الصفـــوف  فـــي  العامليـــن  لعوائـــل 
الصحيـــة  الكـــوادر  مـــن  األماميـــة 
“فريـــق  ضمـــن  المســـاندة  والجهـــات 
تقديـــًرا  الســـباق  لحضـــور  البحريـــن” 
إلسهاماتهم وتضحياتهم في التصدي 
ســـموه  وحـــرص  كورونـــا،  لجائحـــة 
علـــى إقامـــة هـــذا الحـــدث الرياضـــي 
بإجـــراءات احترازيـــة وتدابير وقائية 

تضمن الصحة والسالمة للجميع.
 وأكـــد وزيـــر اإلعـــالم، أن المكســـب 
تعريـــف  هـــو   1 للفورمـــوال  األهـــم 
ورؤيـــة  البحريـــن  برســـالة  العالـــم 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء فـــي ظـــل المســـيرة 
الملـــك  لجاللـــة  الشـــاملة  التنمويـــة 
بشـــأن أهميـــة الرياضـــة فـــي تحفيـــز 
واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة  التنميـــة 
والمحافظـــة على الصحة والســـالمة 
العامة في مكافحة جائحة “كورونا”، 
وتوطيـــد روح التســـامح والتعايـــش 
الشـــعوب  بيـــن  والتقـــارب  الســـلمي 
والثقافـــات والحضـــارات، بمـــا يخدم 

أهداف التنمية المستدامة 2030.

المنامة-بنا

سلمان بن ابراهيم: البحرين أثبتت جدارتها في التنظيم
تلقـــى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات مـــن األميـــن العـــام 
والرياضـــة  للشـــباب  األعلـــى  للمجلـــس 
الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفـــة، 
بمناســـبة النجاح الكبيـــر لمملكة البحرين 
فـــي اســـتضافة وتنظيـــم ســـباق جائـــزة 
طيـــران الخليـــج للفورمـــوال واحـــد لعـــام 

.٢٠٢٠
 وأكـــد  الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل 
خليفـــة أن النجـــاح الباهر في اســـتضافة 
مملكـــة البحرين لســـباق الجائـــزة الكبرى 
للفورموال واحد يسهم في ترسيخ مكانة 
البحريـــن المتميزة على الســـاحة الدولية 
وإرســـال رســـالة واضحـــة المعالـــم للعالم 

المملكـــة فـــي احتضـــان  أجمـــع بجـــدارة 
األحـــداث الرياضيـــة الكبـــرى وإخراجهـــا 

بأبهى حلة ممكنة.
 وأشـــار الشـــيخ ســـلمان بـــن ابراهيـــم آل 
خليفـــة أن اســـتمرار إقامـــة هـــذا الحدث 
العالمـــي في مملكـــة البحريـــن على مدى 
الرؤيـــة  مـــع  ينســـجم  طويلـــة  ســـنوات 
الثاقبـــة لجاللة الملـــك ا التي تؤمن تمامُا 
بأهميـــة الرياضة في وضـــع البحرين في 
مكانـــة مرموقـــة على الخارطـــة العالمية، 
كمـــا يترجـــم توجيهات جاللتـــه بضرورة 
اســـتثمار الرياضـــة فـــي إبـــراز الجوانـــب 
الحضاريـــة للمملكة وعكس أصالة ورقي 

الشعب البحريني الكريم.
 وأشـــاد األميـــن العـــام للمجلـــس األعلـــى 

للشـــباب والرياضـــة بمتابعـــة ولـــي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، لكافة 
التفاصيل المتعلقة بإقامة الســـباق مبينا 
ان تلك المتابعة تنســـجم مع رؤية سموه 
البحريـــن  حلبـــة  تأســـيس  فـــي  الثاقبـــة 
حضاريـــا  مشـــروعا  باعتبارهـــا  الدوليـــة 
يجني ثماره في تنمية وازدهار البحرين 

على كافة المستويات واألصعدة.
إلقامـــة  االيجابيـــة  اآلثـــار  علـــى  وأكـــد   
ســـباق البحرين ضمن منافســـات موســـم 
الفورمـــوال واحد قائال: ثمـــار هذا الحدث 
الرياضي لـــن تتوقف فقط على النواحي 
االقتصاديـــة والرياضيـــة، بـــل تتجاوزها 
فـــي إيصـــال رســـالة حضارية نبيلـــة إلى 

مملكـــة  أن  مفادهـــا  الخارجـــي  العالـــم 
البحرين ستظل دائما وأبدا قوية بحكمة 
وحرصهـــم  أبنائهـــا  وتماســـك  قيادتهـــا 
المتواصل على المضي قدما في مســـيرة 

التقدم واالزدهار.
 ونـــوه الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيـــم بدور 
العامليـــن في حلبـــة البحرين الدولية في 
تهيئـــة كافة عوامل النجـــاح لهذا الحدث 
جائحـــة  ظـــروف  ظـــل  فـــي  الرياضـــي 
كورونا، مشيدًا بما أظهروه من احترافية 
وكفـــاءة عالية ترجمت على أرض الواقع 
ما تتحلى به الكوادر الوطنية من قدرات 
فذة وحســـن تعامـــل مما كان لهـــا أطيب 
األثر في نفوس مرتادي السباق وضيوف 

المملكة من مختلف أنحاء العالم.

المنامة-بنا

نجاح السباق نتيجة لدعم جاللة العاهل
تلقـــى عاهـــل البالد صاحـــب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
التهاني والتبريكات من وزير شؤون 
المؤيـــد،  أيمـــن  والرياضـــة  الشـــباب 
بمناســـبة النجـــاح الكبير الـــذي رافق 
الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة  فعاليـــات 
لطيران الخليـــج للفورموال 1، مؤكدًا 
طبيعيـــة  نتيجـــة  النجـــاح  هـــذا  أن 
الهتمـــام وحـــرص جاللتـــه على دعم 
جهود المملكة في استضافة الحدث 
العالمي الكبير. وأشـــاد وزير شـــؤون 

الشـــباب والرياضة بالجهـــود الرائدة 
التـــي بذلها ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
إنجـــاح  فـــي  خليفـــة،  آل  حمـــد  بـــن 
السباق، وحرص ســـموه على متابعة 
كافـــة اإلجـــراءات المتخـــذة من قبل 
مختلـــف الجهـــات واالطمئنـــان على 
كافة الترتيبات األمر الذي ساهم في 

إبراز السباق بصورة بارزة.
 وأضـــاف أن مملكـــة البحرين نظمت 
العـــام  هـــذا  فـــي  اســـتثنائيا  ســـباقا 

وتمكنـــت من إخراج الســـباق بصورة 
مثالية مـــن كافة النواحي األمر الذي 
يؤكـــد أن جولة البحرين قد أصبحت 
محطـــة مهمـــة معـــززة بذلـــك المكانة 
المرموقة التـــي وصلت إليها المملكة 
كموطن لرياضة السيارات في الشرق 
األوســـط ويعزز دور المملكة سياحيا 
ورياضيا واقتصاديا، مشـــيرا الى أن 
تنظيـــم المملكـــة للســـباق بنجاح يعد 
حدثا يحمل كل دالالت التميز خاصة 
وأن البحرين ظلت تقدم الجديد في 

كل اســـتضافة للبطولـــة كعهدهـــا في 
تنظيم البطوالت العالمية.

 كمـــا ثمن جهود مجلـــس إدارة حلبة 
حيـــث  فيهـــا  والعاملـــون  البحريـــن 
اثبتـــوا قدراتهـــم الكبيرة فـــي تنظيم 
الســـباق بصـــورة مبهرة، مشـــيدا في 
الـــذي  الكبيـــر  بالـــدور  الوقـــت  ذات 
قـــام به أعضـــاء المارشـــال البحريني 
والذيـــن بذلـــوا جهـــودا مضاعفـــة من 
أجـــل تنظيـــم الســـباق بشـــكل مثالي 

والمحافظة على سالمة الجميع.

المنامة-بنا
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المنامة-بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة برقية تهنئة 
مـــن وزيـــر شـــؤون الشـــباب والرياضـــة  
مقـــام  إلـــى  فيهـــا  رفـــع  المؤيـــد،  أيمـــن 
جاللتـــه الســـامي أســـمى آيـــات التهاني 
جلســـة  نجـــاح  بمناســـبة  والتبريـــكات 
والتـــي  للشـــباب،  البرلمانيـــة  المحـــاكاة 
نظمها مجلس النـــواب تنفيذًا لمضامين 
الخطاب السامي لجاللة الملك والرامية 
إلـــى دعـــم الشـــباب وتثقيفهـــم بالعمـــل 
الوطنـــي وممارســـات العمـــل البرلماني، 
وحثهـــم علـــى المشـــاركة الفاعلـــة، فـــي 
ظـــل العهـــد الزاهـــر لجاللتـــه والمســـيرة 
الوزيـــر  وأشـــاد  الشـــاملة.   التنمويـــة 
المؤيـــد في البرقيـــة بالدعم الكبير الذي 
يلقاه الشـــباب البحرينـــي من لدن عاهل 
البالد، والذي ســـاهم في تحقيق تجربة 
البحرين الديمقراطية والشبابية للعديد 
مـــن النجاحات على مختلـــف األصعدة، 
كما أن المشروع التنموي الشامل ساهم 
فـــي ترســـيخ قواعـــد الديمقراطيـــة في 
المملكة ولدى النشء والشباب، ليكونوا 
فاعليـــن فـــي المجتمع ومشـــتركين في 
صناعة القرار، فضالً عن انخراطهم في 

العمل البرلماني.
الجلســـة  محـــاكاة  أن  الوزيـــر  وأكـــد   
البرلمانيـــة للشـــباب تتوافـــق مـــع رؤيـــة 
جاللة الملك، في تهيئة األرضية المثالية 
للشـــباب، ويشكل في ذات الوقت رافدًا 
فـــي  الديمقراطيـــة  روافـــد  مـــن  مهمـــًا 
المملكـــة ومـــن شـــأنه أن يعلـــم النـــشء 
الشـــباب مبـــادئ الحوار واحتـــرام الرأي 
والرأي اآلخر، إضافـــة الى التعرف على 
نصوص الدســـتور والقانـــون في مملكة 
البحرين،منوهـــًا بـــأن الجلســـة حظيـــت 
بمشـــاركة ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، حيث تضمنت 
المضاميـــن  مـــن  العديـــد  ســـموه  كلمـــة 
التـــي تؤكـــد حرص ســـموه علـــى تنفيذ 
توجيهـــات جاللـــة الملـــك والراميـــة الى 
تمكين الشـــباب فـــي مختلف المجاالت.

علـــى  المفـــدى  الملـــك  جاللـــة  معاهـــدًا 
المضـــي قدمًا في ترســـيخ رؤية جاللته 
فـــي دعم القطاع الشـــبابي فـــي المملكة 
وترســـيخ مبادئ الديمقراطية والثقافة 
البرلمانيـــة بمـــا يتوافق مـــع رؤية جاللة 

العاهل.

“المحاكاة البرلمانية” تنفيذا لمضامين الخطاب السامي
رئيس “األعلى للصحة”: نتطلع لالستفادة من التجربة الفرنسية
“اوربيـــا” تعتـــزم تنفيـــذ مشـــاريع بمجـــاالت الطـــب النفســـي وإعـــادة التأهيل

استقبل رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمد بـــن عبد 
هللا آل خليفـــة الرئيـــس التنفيـــذي لفرع 
مجموعة “اوربيا” الفرنســـية في الشرق 

األوسط جويالوم هوارت.
وخـــالل اللقـــاء رحـــب رئيـــس المجلس 
األعلى للصحة بالوفد الممثل لمجموعة 
اوربيـــا الشـــرق األوســـط مثمنـــًا الجهود 
الطيبـــة التـــي تبذلها المجموعة إلنشـــاء 
وتطوير المشـــاريع الصحيـــة في مملكة 
البحريـــن وتقديـــم الخدمـــات الصحيـــة 
للمواطنين والمقيمين، وتعزيز السياحة 

العالجية في المملكة.
من جانبه، أشاد جويالوم هوارت بلقائه 
رئيـــس المجلـــس والدعـــم الـــذي تتلقاه 
الجهـــات  كافـــة  مـــن  اوربيـــا  مجموعـــة 
المعنية وعلى وجه الخصوص المجلس 
الوطنيـــة  والهيئـــة  للصحـــة  األعلـــى 

الصحيـــة،  والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم 
خاصـــة وأن المجموعـــة بصـــدد تنفيـــذ 
عـــدد مـــن المشـــاريع المتخصصـــة فـــي 
مجال الطب النفســـي واإلقامة الطويلة 
وإعـــادة التأهيـــل فـــي مملكـــة البحرين 

ضمن الخطة االســـتراتيجية للمجموعة 
لتوســـعة مشـــاريعها في منطقة الخليج 

العربي.
وأكـــد رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة 
المستشـــفيات  إلـــى  المملكـــة  حاجـــة 

العاليـــة  الجـــودة  ذات  المتخصصـــة 
واالســـتفادة من التجربة الفرنســـية في 
القطـــاع الصحـــي، وذلـــك ضمـــن خطط 
لتطويـــر  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 

الخدمات الصحية في المملكة.

خالل االستقبال

 المنامة - المجلس األعلى للصحة

“حمد العالمي للتعايش”: تدشين إعالن البحرين في أميركا الجنوبية
عقـــد مركز الملك حمـــد العالمي للتعايش 
السلمي االجتماع الدوري الرابع لمجلس 
رئيـــس  برئاســـة  2020م  لعـــام  أمنائـــه 
مجلس األمناء الشـــيخ خالـــد بن خليفة 
آل خليفـــة، حيـــث وافـــق المجلـــس على 
مشـــروع تدشـــين إعالن مملكة البحرين 
انطالقـــًا  الجنوبيـــة  أمريـــكا  قـــارة  فـــي 
مـــن جمهوريـــة البرازيـــل االتحاديـــة في 
الحصـــول  مـــع  القـــادم،  ديســـمبر  شـــهر 
علـــى موافقـــة الرئيس البرازيلـــي جايير 
لرعايـــة وحضـــور فعاليـــات  بولســـونارو 

المركز في العاصمة برازيليا.
 وأكـــد رئيـــس وأعضـــاء مجلـــس األمناء 
خـــالل االجتمـــاع أهميـــة هذا المشـــروع 
في نشـــر الرؤيـــة الحكيمة لعاهـــل البالد 
صاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
التســـامح  قيـــم  بترســـيخ  خليفـــة،  آل 

والتعايش السلمي وإيصالها إلى العالمية 
انطالقًا من مملكة البحرين أرض السالم، 
وضـــرورة إقامـــة عالقـــات مشـــتركة مع 
دول القـــارة الالتينية مبنية على أســـس 
التســـامح والتعايش واالحترام المتبادل 

بين جميع الشعوب واألقاليم.
 وناقـــش رئيس وأعضاء مجلس األمناء 
كذلك في اجتماعهم تفاصيل زيارة وفد 
المركـــز األخيـــرة إلى دولة إســـرائيل وما 
جـــرى خاللهـــا مـــن لقـــاءات واجتماعات 
مهمة، حيث التقى خاللها رئيس مجلس 
األمنـــاء رئيـــس الوفـــد الشـــيخ خالـــد بن 

خليفـــة آل خليفـــة الرئيـــس االســـرائيلي 
رؤوفين ريفلين، بحضـــور النائب الثاني 
لرئيـــس مجلـــس أمنـــاء المركـــز بيتســـي 
ماثيســـون، وأميـــن عـــام المركـــز ســـمية 
الميـــر.  وقـــد أشـــاد الرئيس اإلســـرائيلي 
خالل اللقاء بالرؤية الثاقبة لجاللة الملك 
فـــي نشـــر المحبـــة والســـالم والتســـامح 
إقليميـــا وعالميا، مثمنـــًا ما تحمله مملكة 
ومـــا  عريقـــة،  حضـــارات  مـــن  البحريـــن 
تشـــكله هـــذه األرض المباركـــة من نقطة 
انطالق مهمة جدا لبدء عالقات إنسانية 
بالدرجة االولى قبل أن تكون سياســـية، 

مؤكدا أن الروابط اإلنســـانية هي أساس 
أي مرحلة قادمة من عملية السالم.

الوفـــد  وأعضـــاء  رئيـــس  واســـتعرض   
الرؤيـــة  أبـــرز مالمـــح  ريفليـــن  للرئيـــس 
الملكيـــة بشـــأن توطيـــد عـــرى التعايـــش 
السلمي والتعايش على مستوى المنطقة 
والعالم، وما تزخر به مملكة البحرين من 
إمكانـــات ومبـــادرات لتشـــكل نموذجًا ال 
يتكرر، خاصة وأن البحرينيين يعيشون 
بانســـجام ووئـــام،  الســـنين  مئـــات  منـــذ 
وتنـــوع حضـــاري يمتـــد تاريخـــه ألكثـــر 
مـــن 5000 ســـنة، كمـــا أكـــد وفـــد المركـــز 

للرئيـــس ريفليـــن أهميـــة هـــذا التعـــاون 
اإلنســـاني المشـــترك بيـــن الطرفيـــن فـــي 
النواحـــي التدريبيـــة والشـــبابية وغيرها 
مـــن حقـــول المعرفة.  كما تطـــرق رئيس 
وأعضاء مجلـــس األمناء فـــي االجتماع 
إلى تفاصيل مذكرة التفاهم التي أبرمها 
المركـــز مع الجامعـــة العبرية خالل زيارة 
الوفـــد لدولـــة إســـرائيل، والتـــي ســـيتم 
لتطويـــر وتنفيـــذ  العمـــل معـــًا  بموجبهـــا 
المتبـــادل  االحتـــرام  ســـتعزز  برامـــج 
والتقدير والتعايش الســـلمي بين العرب 
واليهـــود حكومـــات وشـــعوب مـــن جهة، 
وبين جميـــع األديان في منطقة الشـــرق 
األوســـط من جهة ثانية، وذلك اســـتنادًا 
إلى مبادئ إعالن مملكة البحرين الصادر 

بتاريخ الثالث من يوليو 2017م.
الجامعـــة  مـــع  المركـــز  ســـيتعاون  كمـــا   
لتطويـــر برامج تعليميـــة لتعزيز مفاهيم 

التعايـــش الســـلمي واالحتـــرام المتبادل، 
مع االســـتفادة من برامـــج المركز الرائدة 
كبرنامـــج الملك حمد لإليمان في القيادة 
وبرنامج الملك حمد للســـالم الســـيبراني 
والبرنامـــج الصيفي لكرســـي الملك حمد 
للحوار بيـــن األديان والتعايش الســـلمي 
فـــي جامعة ســـابينزا اإليطالية في روما 
وغيرهـــا من برامج ذات صلـــة، والتركيز 
واالبتـــكار  الســـماوية  األديـــان  علـــى 
مـــن  وغيرهـــا  التكنولوجـــي  والتحـــول 
كذلـــك  المذكـــرة  وتتضمـــن  مجـــاالت.  
تبني ورعاية المركـــز لطلبة من الجامعة 
العبرية ممن ســـيتم اختيارهم للمشاركة 
فـــي كرســـي الملـــك حمـــد للحـــوار بيـــن 
األديـــان والتعايش الســـلمي فـــي جامعة 
ســـابينزا اإليطاليـــة والبرنامـــج الصيفي 
لكرســـي الملك حمد للحـــوار بين األديان 

والتعايش السلمي في جامعة سابينزا.

المنامة - بنا
تطوير برامج تعليمية 
بالتعاون مع الجامعة 

العبرية لتعزيز التعايش

الرئيس اإلسرائيلي أشاد 
بالرؤية الثاقبة لجاللة 

الملك بنشر السالم

المنامة - وزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

وقع وزير األشـــغال وشـــئون البلديـــات والتخطيط 
الســـتثمار  انتفـــاع  عقـــد  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي 
وتشـــغيل ســـوق مدينـــة حمـــد الشـــعبي مع شـــركة 
ذا مولـــز لتطويـــر العقـــارات، وذلك من أجل إنشـــاء 
المطلوبـــة  الخدمـــات  لتوفيـــر  الســـوق  وتشـــغيل 
لقاطنـــي مدينة حمد والمناطق القريبة بها باعتباره 

أحد المشاريع االستراتيجية لشئون البلديات.
وأوضح وزير األشغال وشئون البلديات والتخطيط 
العمرانـــي عصـــام خلف فـــي تصريح لـــه أن التكلفة 
اإلجمالية إلنشـــاء الســـوق تبلغ حوالـــي 3.5 مليون 
إنشـــاء  فـــي  باســـتثمارها  الشـــركة  ســـتقوم  دينـــار 
وتشـــغيل الســـوق فيما ســـيكون إجمالـــي مبلغ بدل 
االنتفاع العائد على الوزارة خالل فترة التعاقد 3.1 
مليـــون دينار. وأكد الوزير خلف أن الوزارة تســـعى 
لتنفيـــذ الخطـــة االســـتراتيجية الرامية إلى إنشـــاء 
وتطوير األســـواق بما يتواكب مع برنامج الحكومة 
ورؤية البحرين االقتصادية 2030، في جعل مملكة 
البحريـــن فـــي مصـــاف الـــدول المتقدمـــة من خالل 
تنفيـــذ األســـواق النموذجية والحديثـــة التي تخدم 
المواطنيـــن والمقيميـــن والتـــي كان آخرهـــا افتتاح 

سوق المحرق المركزي.
وأوضـــح أن مشـــروع ســـوق مدينـــة حمد الشـــعبي 
والـــذي يقام على أرض تبلغ مســـاحتها 12303 متر 
مربع يعد معلما خدميا تجاريا متكامال يأخذ الطابع 
العربـــي البحرينـــي التقليدي مع االخـــذ في االعتبار 
تلبية احتياجات المواطنين حيث يقع الســـوق في 
مجمـــع 1212 مـــن مدينة حمد على شـــارع الشـــيخ 
حمـــد وقريب من شـــارع الشـــيخ خليفة بن ســـلمان 
الســـريع ويقع في المنطقـــة المالصقة لمداخل دوار 

مدينة حمد رقم )17(. 
وتابـــع الوزيـــر خلـــف ســـيتضمن المشـــروع على 80 
بينهـــا مواقـــف ســـيارات،  فرشـــة وهايبـــر ماركـــت 
والخضـــار  واألســـماك  للحـــوم  لفرشـــات  باإلضافـــة 

والفواكـــه بحيـــث تكـــون ســـوقا نموذجيـــة لتلبيـــة 
احتياجات المنطقة.

وأكـــد أن أحـــد أهـــم أهـــداف الـــوزارة فـــي إنشـــاء 
الســـوق هـــو تقليل الضغط على األســـواق الشـــعبية 
والمركزيـــة األخـــرى فـــي المملكـــة في ظـــل الكثافة 
الســـكانية الكبيرة في مدينة حمد إلى جانب توفير 
فرص تجارية للمواطنين بأسعار تنسجم مع أسعار 
األسواق المشابهة، وتوفير خدمات بجودة عالية. 

وقـــال خلف نســـعى من خالل شـــراكتنا مـــع القطاع 
يتعلـــق  فيمـــا  الخدمـــات  أفضـــل  توفيـــر  الخـــاص 
باألســـواق المركزية واألســـواق الشعبية، وأن تكون 
هذه األســـواق ذات معايير عاليـــة ومعاصرة تخدم 
عملية التنمية المســـتدامة في مملكة البحرين، كما 
من شـــأنها تطوير حركة األسواق بما يخدم مصالح 
المواطنيـــن والمقيمين من جهـــة والقطاع التجاري 

من جهة أخرى.

وأكـــد أن حـــرص الوزارة على الشـــراكة مـــع القطاع 
الخـــاص ينبع مـــن توجهـــات الحكومـــة الدائمة في 
زيـــادة وتنويع مســـتوى الشـــراكات مع هـــذا القطاع 
الهـــام، إيمانـــا منهـــا بالنتائج التي يمكـــن أن تحققها 
هذه الشـــراكة علـــى مختلف األصعـــدة بخاصة في 
رفـــع جودة الخدمات وتقليـــل المصروفات وضمان 
تنفيذ المشـــاريع بشكل مجدي للقطاعين الحكومي 

والخاص.
ونـــوه خلـــف إلى تطلعات الوزارة فـــي أن يمثل هذا 
المشـــروع إضافة نوعية لسلسلة المشـــاريع البلدية 
التنمويـــة فـــي محافظة الشـــمالية التي تســـهم في 
توفيـــر احتياجات المواطنين من الخدمات وتعزيز 
التنمية الحضرية، معتبرا أن تنفيذ المشـــروع يعتبر 
ثمـــرة تعـــاون مشـــترك بين الـــوزارة ومجلـــس بلدي 

بلدية الشمالية والقطاع الخاص.
مـــن جهته، قـــال المديـــر اإلداري لشـــركة ذا مولز د. 

محمـــد جمعان إن هذا الســـوق يشـــكل نقلـــة نوعية 
في موضوع األسواق المركزية في مملكة البحرين 
نظـــرا لما يقدمه الســـوق من إمكانيـــات وتجهيزات 
حديثـــة تلبـــي كافـــة االحتياجـــات، ووفـــق أفضـــل 

وأحـــدث المعاييـــر، وهـــو ســـوق نموذجي بلمســـات 
عصريـــة يلبـــي احتياجات المجتمـــع وخصوصا في 
مدينة حمد والمحافظة الشـــمالية التي تفتقد لمثل 

هذا النوع من األسواق.

ــت ــ ــارك ــ م وهــــايــــبــــر  ــار  ــ ــضـ ــ ــخـ ــ والـ واألســـــــمـــــــاك  ــوم  ــ ــح ــ ــل ــ ل فــــرشــــة   80

توقيع إنشاء “مدينة حمد الشعبي” بـ 3.5 مليون دينار
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منارة ”ثردرادغار“ التي تم بناؤها عام 1939 على 
أعلى صخرة وسط األمواج بالشواطئ الجنوبية في 

آيسلندا.

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

وهــو  أمــازون  تطبيقــات  أحــدث   GameOn
مصمــم لمشــاركة المحتــوى المرتبــط باأللعاب، 
بمثابــة  ليكــون  اللعــب،  فيديــو  مقاطــع  مثــل 
مسجل ألعاب قوي على جهازك األندرويد، وال 
يتوقف األمر عند هذا الحد، حيث بعد االنتهاء 
من عملية التســجيل، يمكنك مباشــرة مشاركة 

المقطع مع أي خدمة.
وهنا، أشارت أمازون بأن تطبيقها يتضمن أكثر 

 Crossy و PUBG Mobile“ من 1000 لعبة عالية المستوى، بما في ذلك ألعاب مثل
 Final Fantasy Brave و Angry Birds 2 و Fishdom و Gardenscapes و Road

Exvius و War Robots و Property Brothers Home Design وأكثر”.
كذلــك، يأتــي تطبيــق GameOn بخاصيــة تســجيل الشاشــة مــع الكاميــرا األماميــة، 
وذلــك إلضفــاء طابع شــخصي إلى مقاطعــك، وهناك محرر خاص به، وقســم لعرض 

أفضل مقاطع ألعاب الهاتف من مجتمع التطبيق، والمزيد.

أمازون تطلق GameOn لتسجيل األلعاب الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

04:44

 11:26 

02:25 

04:45

06:15 

لماذا يتعامل البعض مع التدريب بهذه الصورة؟
Û  أســتطيع القول وربما تســندني سنوات اشتغالي في اإلدارة والتي تزيد

عن الثالثين عاما إن التعريف الذي سأضعه أمامك سيدي القارىء يكاد 
يختزل أهم العناصر الواجب االهتمام بها وإتباعها في عملية التدريب. 
يقــول التعريــف: ’’التدريب هو عملية إدارية تتضمن عدة إجراءات تبدأ 
مــن دراســة فجــوة األداء ثــم تحديــد االحتياجــات ثــم إعــداد منظومــة 
التدريــب وإدارتها بهدف تحســين أداء العامليــن والمنظمة وتطويرها‘‘. 

معجم المصطلحات اإلدارية.
Û  ويمكننــا إضافــة عنصــر اليقــل أهميــة عن تلــك اآلنفة الذكــر وهو قياس

و تقييــم المــردود، بعبــارة أكثــر عمليــة تقييــم أداء المتــدرب قبــل وبعد 
حضــوره تلــك الفعاليــة التدريبيــة. هــذا العنصــر فــي الحقيقــة فــي غاية 
األهميــة فهــو المؤشــر الــذي يدلنــا علــى إن عائــد االســتثمار المتوقع من 
ابتعــاث ذلــك الموظــف لحضــور تلــك الفعاليــة التدريبية قــد تحقق وإن 

ماصرف من أموال قد أتى بالنتائج المنشودة.
Û  ســنتحدث عــن ذلــك بشــيء مــن اإلســهاب الحقــا ولكــن مارأيك ســيدي

القــاريء فــي هــذا الموقف: لم اســتطع إخفاء اســتغرابي واســتيائي من 
المشهد غير العادي الذي رأيته أمامي وأنا متوجه إلى قاعة المحاضرات 
فــي أول يــوم مــن بــدء الــدورة التدريبيــة. تابــع محدثــي: فقد شــاهدت 
أحدهم يخرج من غرفته ليلقي بملف الدورة مع بقايا طعام إفطاره عند 
باب غرفته دون أي خجل أو شعور بالحرج من بعض زمالئه المشاركين 
في تلك الدورة والذين رأوا ذاك المشــهد. فصاحبنا لم يكتف )بالهروب( 
مــن حضــور الــدورة بــل تخلص مــن ملفها أيضــا. وختم محدثــي تعليقه 

قائاًل: كان مشهدًا معيبًا فعاًل.
Û  يؤكد االختصاصيون والمشــتغلون في تدريب وتنمية الموارد البشــرية

علــى أهميــة التقييــم المســتمر لمــردود التدريــب وذلــك لضمــان حســن 
اســتثمار المــوارد المالية المخصصــة للتدريب والتطويــر. وتعتبر عملية 
متابعة تقييم وقياس أداء المبتعث قبل وبعد حضور الفعالية التدريبية 
احــد األدوات الفاعلــة للتعــرف علــى العائــد مــن االســتثمار فــي المــوارد 

البشرية من خالل التدريب.
Û  ســيدي القــارئ لمــاذا تصــرف ذاك المبتعــث بهــذا الســلوك غيــر العــادي و

ســمح لنفســه بتجاهل كل النفقات التي تحملتها مؤسسته البتعاثه دون 
غيره لحضور تلك الدورة التدريبية مارأيك؟
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ا باحثون سعوديون يبتكرون جلًدا إلكترونيًّ
ابتكر باحثون ســعوديون جلدا اصطناعيا قويا شــبيها 
بجلد اإلنســان، يتميز بالمرونــة وهو قادر على إصالح 
فــي  اســتخدامه  ويمكــن  مــرة،   5000 بمعــدل  نفســه 

األطراف االصطناعية مستقبال.
وُيعــرف الجلد الــذي طوره باحثون مــن جامعة الملك 
عبــدهللا للعلــوم والتكنولوجيــا فــي المملكــة العربيــة 

السعودية باسم “الجلد اإللكتروني”.
ووفقــا لصحيفــة ديلــي ميــل البريطانيــة، لفــت فريــق 
الباحثين إلى أنه يمكن اســتخدام هذا الجلد مســتقبال 
لمراقبــة صحــة الشــخص أو الحالــة الهيكليــة لألثــاث 
والطائرات والمباني، مشــددين على أنه حســاس مثل 

جلد اإلنسان.
مــن  األشــياء  استشــعار  اإللكترونــي  للجلــد  ويمكــن 
مســافة تصــل إلــى 8 بوصات، والتفاعــل معها في أقل 
مــن ُعشــر مــن الثانية، وإصالح نفســه أكثــر من 5000 

مرة.
اإلنســان  جلــد  استنســاخ  محاولــة  للعلمــاء  وســبق 
“إلكترونيــا”، إال أن كل تلــك المحــاوالت باءت بالفشــل 

في مطابقة الجلد البشري بدرجة عالية.
“الجلــد  إن  الدراســة،  مؤلفــة  كاي،  يتشــن  وقالــت 

مــن  العديــد  يحاكــي  أن  يجــب  المثالــي  اإللكترونــي 
ذلــك  فــي  بمــا  اإلنســان،  لجلــد  الطبيعيــة  الوظائــف 

استشعار درجة الحرارة واللمس في الوقت الفعلي”.
ويمكن لالختراع الجديد أن يســاعد في صنع أطراف 
المعلومــات  مراقبــة  علــى  أيضــا  قــادرة  اصطناعيــة 

البيولوجية، بما في ذلك التغيرات في ضغط الدم.

أعلــن عالم األوبئة األلماني، ألكســندر 
مــن  إيطاليــة  ســاللة  أن  كيكولــي، 
فــي  حالًيــا  تنتشــر  كورونــا  فيــروس 
جميــع أنحــاء العالم، بعــد أن تحورت 
في شــمال البالد بســبب عدم اهتمام 

أحد في أوروبا بخطر العدوى.
إن   ”ZDF  ” قنــاة  عبــر  العالــم  وقــال 
إنطــالق الوبــاء وتحولــه إلــى عالمــي 

كان من شمال إيطاليا.
وأوضح أن أكثر من 99 % من حاالت 
اإلصابــة بفيروس كورونا اآلن تحمل 
وفــي  اإليطالــي.  الفيــروس  طفــرة 
الوقت نفســه، شــدد كيكولــي على أن 
العامــل المســبب لمــرض “كوفيد19-” 
وهــو فيروس “كورونا” ظهر أول مرة 

في مدينة ووهان الصينية.
وأضاف عالم األوبئة إلى أن فيروس 
فــي  بهــدوء  ينتشــر  كان  “كورونــا” 
إيطاليــا لعــدة أســابيع، ممــا ســمح لــه 
بالتحــور والتكيــف بشــكل أفضــل مع 

البشر.

سبب انتشار 
كورونا في العالم

المتقــدم باســتخدام  التصويــر  أظهــر 
أن  المحوســب  المقطعــي  التصويــر 
األشــخاص الذين يطهون باســتخدام 
وقــود الكتلــة الحيويــة مثل الخشــب 
معرضــون لخطــر المعانــاة مــن أضرار 
استنشــاق  مــن  رئتهــم  فــي  جســيمة 
الملوثــات  مــن  خطيــرة  تركيــزات 

والسموم البكتيرية.
يقــرب  مــا  أن  إلــى  البيانــات  وتشــير 
مــن 3 مليــارات شــخص حــول العالــم 
يطهــون باســتخدام الكتلــة الحيويــة، 
المعلومــات  وتعتبــر  الخشــب،  مثــل 
باســتخدام  الطهــي  عــن  الناتجــة 
الكتلــة الحيوية مســاهما رئيســيا في 
وفــاة مالييــن األشــخاص ســنويا مــن 
الهــواء  بتلــوث  المرتبطــة  األمــراض 

المنزلي.
بينمــا حاولت مبادرات الصحة العامة 
وقــود  مــن  لالنتقــال  الدعــم  تقديــم 
البتــرول  غــاز  إلــى  الحيويــة  الكتلــة 

المسال األنظف كمصدر للوقود.

ينطلــق في مطلع ســنة 2021 تصوير 
الناجيــن  أحــد  قصــة  يتنــاول  فيلــم 
الهجــوم اإلرهابــي علــى مســرح  مــن 
باتــاكالن فــي باريس قبل 5 ســنوات. 
ومــن المقــرر أن يتولــى بطولــة الفيلم 
بيريــز  ناويــل  األرجنتينــي  الممثــل 

بيسكيار.
منتجــي  أحــد  فيــدال  جيــروم  وأكــد 
نشــرته  مــا  الفرنســيين،  الفيلــم 
الفيلــم  مخــرج  أن  مــن  “فارايتــي” 
سيكون اإلســباني إيساكي الكويستا، 
وهــو كاتالونــي فــاز بجائــزة الصدفــة 
الذهبية في 2011 في مهرجان ســان 
سيباســتيان عن فيلمه الســابق “لوس 
وكالــة  بحســب  دوبلــس”،  باســوس 

األنباء الفرنسية.
شــهادة  مــن  الســيناريو  واقُتبــس 
الناجيــن اإلســبان مــن الهجــوم  أحــد 
فــي  اإلرهابــي، وســيؤدي شــخصيته 
الفيلم ناويل بيريز بيسكيار الذي نال 

جائزة “سيزار” ألفضل ممثل واعد .

الطهي بالخشب 
يتسبب في تلف الرئة

االعتداء على مسرح 
باتاكالن في فيلم

استطاع فيلم The Croods: A New Age من تحقيق 2.7 مليون دوالر 
أميركي فقط في شباك التذاكر في عطلة عيد الشكر، الفيلم يعد الجزء 
الثاني من السلسلة وتعد أرباحه األقل في تاريخ هذه المناسبة بسبب 

جائحة الكورونا.
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