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á≤£æªdG ÉjÉ°†bh ájƒNC’G äÉbÓ©dG åëÑJ á«fOQCG á«æjôëH áªb
øjôëÑdG √ÉéJ áªFGódG áaô°ûªdG ¿OQC’G ∞bGƒªH ó«°ûj ∂``∏ªdG
øjó∏ÑdG ø«H á≤«KƒdG äÉbÓ©dÉH ÉÑ©°Th IOÉ«b õà©f :»fOQC’G πgÉ©dG
»Hô©dG πª©dG Iô«°ùªH Éeób ™aódGh á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG É¡àeó≤e »a
.»dhódGh »ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©J »a ΩÉ¡°SE’Gh ,∑ôà°ûªdG
ádÓéd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY »fOQC’G πgÉ©dG ádÓL ÜôYCG ¬ÑfÉL øe
RGõàYG GócDƒe ,áaÉ«°†dG Ωôch ∫ÉÑ≤à°S’G IhÉØM ≈∏Y ióØªdG ∂∏ªdG
á≤«KƒdG ¿hÉ©àdG äÉbÓ©H ÉÑ©°Th Ik OÉ«b á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdG
.ºjôμdG É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áμ∏ªªH É¡©ªéJ »àdG
∞∏àîeh Iõ«ªàªdG á``jƒ``NC’G äÉbÓ©dG ¿ÉÑfÉédG ¢Vô©à°SGh
πc »``a Éªgõjõ©J πÑ°Sh ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ``©`à`dG Ö``fGƒ``L
.ä’ÉéªdG
¥ô°ûdG á≤£æe »``a çGó`` `MC’G äGóéà°ùe ¿ÉÑfÉédG åëH Éªc
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëaÉμªH á≤∏©àªdG äGAGôLE’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,§°ShC’G
ó«cCÉJ iôLh .É¡fCÉ°ûH ô¶ædG äÉ¡Lh ’OÉÑJh z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG
AGREG ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H QhÉ°ûàdGh ≥«°ùæàdG á∏°UGƒe á«ªgCG
.á«Hô©dG áeC’G äÉ©∏£Jh ídÉ°üe ≥≤ëj ÉªH ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe

(2¢U π«°UÉØàdG)

:zè«∏îdG QÉÑNCG{``d §ØædG ôjRh

å`jó`ë`J ´hô```°û`e ∫É```ª`à`cG
2022 ΩÉ``Y ƒ``μ`HÉ`H IÉ``Ø°üe
:¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc

πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ó≤Y
¬∏dGóÑY ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ¬«NCG ™e äÉãMÉÑe á°ù∏L ióØªdG OÓÑdG
,á≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á``«` fOQC’G áμ∏ªªdG πgÉY ø«°ùëdG ø``HG »fÉãdG
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qƒ°†ëH
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
á«ª°TÉ¡dG á``«`fOQC’G áμ∏ªªdG ó¡Y »``dh »fÉãdG ¬∏dGóÑY øH ø«°ùëdG
»a ∂dPh ,»fÉãdG ¬∏dGóÑY øH º°TÉg ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh
.¢ùeCG ô«î°üdG ô°üb
õ«ªJ ócCGh ,»fOQC’G πgÉ©dG ádÓéH ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ÖMQh
øe √ó¡°ûJ Éeh »îjQÉàdG ÉgOGóàeGh á«fOQC’G á«æjôëÑdG äÉbÓ©dG
∞bGƒªdÉH ¬àdÓL Gó«°ûe ,äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y º``FGO ¿hÉ``©`J
áμ∏ªe √ÉéJ á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áμ∏ªªdG ÉªFGO É¡Ø≤J »àdG áaô°ûªdG
.øjôëÑdG
IOÉ«≤H ≥«≤°ûdG ¿OQC’G ¬H ™∏£°†j …òdG º¡ªdG QhódG ¬àdÓL øªKh
á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG áeC’G ÉjÉ°†b Iô°üf »a »fÉãdG ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG ádÓL

∫É«LC’ É``¡«∏Y ±QÉ©àªdG ´É``°VhC’G IOÉYEÉH ô``£b á``ÑdÉ£e
¥ÉØJG ≈dEG π°Uƒà∏d ô``°TÉÑªdG ¢VhÉØàdG á«ªgCG ócDƒj AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
ájRGôàM’G äGAGô``LE’ÉH ΩGõ``àd’G »a »NGôàdG ø``e ôjòëàdG

ï«°ûdG §ØædG ô``jRh ó``cCG
áØ«∏N ∫BG áØ«∏N ø``H ó``ª`ë`e
øe %60 ø`` e ô`` ã` `cCG RÉ`` é` `fEG
IÉ``Ø`°`ü`e å``jó``ë` J ´hô`` °` `û` `e
øe AÉ``¡`à`f’G É©bƒàe ,ƒ``μ`HÉ``H
ådÉãdG ™HôdG ∫ÓN ´hô°ûªdG
¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,2022 ΩÉY øe
¿CG ¬fCÉ°T øe åjóëàdG ´hô°ûe
áØ«Xh 500 ø``e ô``ã`cCG ≥∏îj
.IójóL
¢UÉN QGƒ`` M »``a ∫É`` bh
áÑ°ùf ¿EG zè«∏îdG QÉÑNCG{ ™e
.§ØædG ôjRh |
¿ƒμà°S ´hô°ûªdG »a áfôëÑdG
RÉ¨dGh §Øæ∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG ¿CG GócDƒe ,∞FÉXƒdG á«ÑdÉZ πª°ûà°Sh á«dÉY
»a á«æWƒdG QOGƒμdG π«gCÉJh ÖjQóJ ≈∏Y á«°VÉªdG IôàØdG ∫ÓN äõcQ
§Øæ∏d á°†HÉ≤dG ácô°ûdG á∏¶e âëJ ájƒ°†æªdG á«æWƒdG äÉcô°ûdG ∞∏àîe
ò«ØæJ ±ó¡H ÖjQóà∏d Iô«Ñc äÉ«fGõ«e ¢ü«°üîJ ≈``dEG Gô«°ûe ,RÉ``¨`dGh
.ø«æWGƒª∏d »Ø«XƒdG ∫ÓME’G á°SÉ«°S
π≤M »a IójóL QÉ``HBG 8 ôØëd á°SGQO ∑Éæg ¿CG §ØædG ôjRh ∞°ûch
»≤aCG OGóàeGh ,ÉØdCG 13 ≈dEG óàªj ób á«°SCGQ Ωób 8000 ≥ª©H øjôëÑdG è«∏N
πª©dG …ôéjh ,Ωób ±’BG 10 øe ôãcCG ≈dEG π°üj ób Ωób ±’BG 3 øe CGóÑj
≈dEG Gô«°ûe ,ôØë∏d ™bGƒªdG Ö°ùfCG QÉ«àN’ π≤ëdG OhóM ó°UQ ≈∏Y É«dÉM
åMÉÑàdG πLCG øe á«ªdÉYh á«μjôeCG á«£Øf äÉcô°T ™e Iôªà°ùe äÉYÉªàLG
.øjôëÑdG è«∏N π≤M »a πãeC’G QÉªãà°S’G ∫ƒM
∫ÉªàcG É¡æe ájƒ«ëdG á«£ØædG ™jQÉ°ûªdG øe GOóY ôjRƒdG ¢Vô©à°SGh
øjôëÑdG áμ∏ªªd É«é«JGôà°SG ÉYhô°ûe ôÑà©j …òdG ,∫É°ùªdG RÉ¨dG CÉaôe
ácô°ûd ådÉãdG RÉ¨dG ™æ°üeh ,πÑ≤à°ùªdG »a RÉ¨∏d »eÉæàªdG Ö∏£dG ø«eCÉàd
ø«H §Hôj …òdG §ØædG Ö«HÉfCG •ƒ£N ∫GóÑà°SGh åjóëJ ´hô°ûeh RÉZÉæH
.á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.»fOQC’G πgÉ©dG ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |

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

.¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d áYƒ°VƒªdG
QGô``≤`H AGQRƒ`` ` dG ¢ù∏ée Ö``MQ ∂``dP ó``©`H
ÉjGô°S{ ∞«æ°üJ á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
ø``eCG Oó¡J á«ªdÉY á``«`HÉ``gQEG áª¶æe zQÉàîªdG
äÉj’ƒdG ºYóH Gkó«°ûe ,ºdÉ©dG ∫hOh áμ∏ªªdG
…ó°üà∏d π``°`UGƒ``à`ª`dG á``«` μ` jô``eC’G Ió``ë`à`ª`dG
.±ô£àdG áHQÉëeh á«HÉgQE’G äÉª«¶æà∏d
á«dÉªdG IQGRh Iôcòe ¢ù∏éªdG ¢Vô©à°SGh
…OÉ°üàb’G ôjô≤àdG ¿CÉ°ûH »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
ΩÉY øe ådÉãdG ™Hô∏d øjôëÑdG áμ∏ªªd »∏°üØdG
ådÉãdG ™Hô∏d á«dhC’G äÉfÉ«ÑdG Ö°ùëHh ,2020
»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ™ØJQG 2020 ΩÉY øe
™HôdÉH áfQÉ≤e áàHÉãdG QÉ©°SC’ÉH %1^7 áÑ°ùæH
QÉ©°SC’ÉH %6^8 áÑ°ùæHh ,2020 ΩÉY øe »fÉãdG
ájƒ«ëdG äGô°TDƒªdG øe OóY ó¡°T Éªc ,ájQÉédG
Ée ,É¡°ùØf IôàØdG »a É«HÉéjEG Gƒªf ájOÉ°üàb’G
™e πeÉ©à∏d ádhòÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG ¢ùμ©j
õjõ©Jh (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a äÉ«YGóJ
.…OÉ°üàb’G »aÉ©àdG
(3¢U π«°UÉØàdG)

≈dhC’G Iôª∏d õeôg ≥«°†e πNóJ á«μjôeCG ájhƒf á°UGƒZ
≈`````dEG á````dÉ````°````SQ :…ô````μ````°````ù````Y ∫hDƒ`````°`````ù`````e
AÉ``Ø``∏``ë``dG á```jÉ```ª```ë```H ΩGõ`````à`````dGh ¿Gô````¡````W
DO NOT WRITE IN THIS SECTION

OFFICIAL
USE
ONLY

TC

CAUTION!

Pressing the CLEAR FORM button will erase the entire
form. Once erased, your answers cannot be retrieved.

YES PROGRAM
APPLICATION

FORM 1

2021-2022
DUE DATE:

APPLICATION COVER SHEET

STUDENT INFORMATION
LAST (FAMILY) NAME: ALKAWARI
FIRST NAME: YOUSIF

Return the completed
application and one copy
to your YES program office.

MIDDLE NAME, IF ANY: SAEED

MALE

GENDER (select one):

™«ÑJ äÉHÉ°ùM øe QòëJ zIQÉ``éàdG{
zΩGôéà°ùfE’G{ ô``ÑY äGô``gƒéªdG
äÉ¡édG ≈``dEG áMÉ«°ùdGh IQÉ``é`à`dGh áYÉæ°üdG IQGRh â``dÉ``MCG
π°UGƒàdG ™bƒe ôÑY äGôgƒéªdG ™«ÑH Ωƒ≤J äÉHÉ°ùM á°üàîªdG
…QÉéJ πé°S ≈∏Y É¡dƒ°üM ¿hó``H (ΩGô``é`à`°`ù`fE’G) »YÉªàL’G
,…QÉéàdG πé°ùdG ¿ƒfÉ≤d áØdÉîe πμ°ûj …òdG ôeC’G ,∂dòd ¢üNôe
äÉ«∏ªY áëaÉμªH á°UÉîdG á«ª«¶æàdG äÉWGôà°TÓd áØdÉîªdÉH ∂dòch
¢SÉædG áeÉY IQGRƒ``dG äQò``Mh .ÜÉ`` gQE’G πjƒªJh ∫Gƒ``eC’G π°ùZ
π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY á°üNôe ô«Z äÉHÉ°ùM …CG ™e πeÉ©àdG øe
äÉ«∏ªY …C’ º¡°Vô©àd ÉÑæéJh º¡bƒ≤ëd ájÉªM ∂dPh »YÉªàL’G
.¬HÉ°T Ée hCG ´GóN hCG Ö°üf

• Write your name at the top of each
form where indicated.

• Complete all forms in English only.
• Complete all forms using BLACK ink.

AGE: 15

FEMALE

DATE OF BIRTH: 6/20/05

INSTRUCTIONS:

Note to student: Please read all of the
instructions carefully before you start
to fill out this application. Specific

Please write DOB as DD/MM/YY

CITY OF RESIDENCE: MANAMAN

COUNTRY OF RESIDENCE: BAHRAIN

CITIZENSHIP(S): BAHRAINI

IF MORE THAN ONE, LIST ALL.

instructions for each form are located
at the top of the form, and additional
instructions are located on the last
page of this application.

You must complete every section on
each form in this application, and
return the completed application by
the due date. If you do not return the
completed application by the due
date, your application will not be
considered.

SCHOOL INFORMATION
SCHOOL CITY: MANAMA

SCHOOL NAME: NOAIM SECONDERY SCHOOL

CLASS (choose one):

Other:

8

9

10

11

12

APPLICATION CHECK-LIST
Is school transcript included?

Yes

No

Yes

Is Form M (Student Health Certificate) included?

Is Form 4 (Recommendation from Teacher) included?
Are passport size photos included?

Yes

No

Yes

No

No

Have you participated in the English Access Microscholarship Program (Access)?
Yes

No

ô£b ádhO ™e ô°TÉÑªdG »FÉæãdG ¢VhÉØàdG á«ªgCG
ìÉª°ùdG ájQGôªà°SG ¿CÉ°ûH ¥ÉØJG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d
≥ah º¡WÉ°ûf á°SQÉªªH øjó∏ÑdG »a øjOÉ«°ü∏d
Oƒ©j É``ª`Hh Oƒ``≤`Y òæe ¬«∏Y ±QÉ``©`à`e ƒ``g É``e
øe Rõ``©` jh ø``jó``∏`Ñ`dG »``æ` WGƒ``e ≈``∏`Y ô``«`î`dÉ``H
.∑ôà°ûªdG »é«∏îdG ¿hÉ©àdG
ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó``cCGh
ΩGõàd’G á∏°UGƒe á«ªgCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
¢Shô«Ød …ó°üà∏d á``jRGô``à`M’G äGAGô``LE’É``H
∫Gõj ’ ô£îdG ¿CG ≈dEG √ƒª°S Égƒæe ,ÉfhQƒc
å«ëH Üƒ∏£e IôàØdG √òg »a QòëdGh GOƒLƒe
≈dEG ´É°VhCÓd ìÉ``«`JQ’Gh »NGôàdG ∫ƒëàj ’
»a ô£î∏d ™ªàéªdG ¢Vô©j …ò``dG πgÉ°ùàdG
.¢Shô«ØdG á¡LGƒe øe á«≤ÑàªdG IôàØdG
ø«æWGƒªdG ∫É``Ñ`bEÉ`H ¢ù∏éªdG OÉ``°` TCG Éªc
º«©£à∏d á«æWƒdG á∏ªëdG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh
¢üî°T ∞``dCG 12 øe ôãcCG ≈``dEG â∏°Uh »àdGh
™«ªédG ¢ù∏éªdG åMh ,º«©£àdG á«∏ªY GƒªJCG
áeÓ°S π``LCG øe º«©£àdG òNCÉH IQOÉÑªdG ≈∏Y
á«æWƒdG §£îdG ìÉéf QGôªà°SGh ,™ªàéªdG

á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée øªK
áμ∏ªªH á``«`æ`©`ª`dG äÉ``¡` é` dG ΩÉ``«` ≤` H á``«`eÉ``°`ù`dG
ø««æjôëÑdG IQÉ``ë` Ñ` dG ¢†jƒ©àH ø``jô``ë`Ñ`dG
πÑb øe IòîàªdG äGAGôLE’G AGôL øjQô°†àªdG
äÉ¡édG ΩÉ«b ¢ù∏éªdG ócCGh ,ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG
±ô°Uh QGô°VC’G ô°üM »a Iô°TÉÑªdÉH á«æ©ªdG
.äÉ°†jƒ©àdG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢``SDhô``J ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
¢ù∏ée ´ÉªàLG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
.¢ùeCG AGQRƒdG
IOÉ`` `YEG á``«` ª` gCG AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù`∏`é`e ó`` ` cCGh
áÑbÉ©àe ∫É``«` LC’ É¡«∏Y ±QÉ©àªdG ´É``°` VhC’G
ø««æjôëÑdG IQÉëÑ∏d ìÉª°ùdÉH ô£b ádhO ΩÉ«≤H
Ohó``ë` dG ≈`` dEG á``jô``£`≤`dG √É``«` ª` dG »``a ó«°üdÉH
áμ∏ªe ìÉª°S πHÉ≤ªdÉHh ,á«JGQÉeE’G-ájô£≤dG
√É«ªdG »a ó«°üdÉH ø«jô£≤dG IQÉëÑ∏d øjôëÑdG
.ájOƒ©°ùdG-á«æjôëÑdG OhóëdG ≈dEG á«æjôëÑdG
πãªªdG ÜGƒædG ¢ù∏ée ∞bƒe ≈``dEG GOÉæà°SGh
≈dEG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée QÉ°TCG ø«æWGƒªdG áÑZôd

ájƒédG äÓMôdG ™«ªL ≥∏©J è«∏îdG ¿Gô«W
¿É``ªYh â``jƒμdGh á``jOƒ©°ùdG ≈``dEGh ø``e

This Application is FREE OF CHARGE

¿hó©à°ùe ø``ë` f{ :ø««Øë°üdG
øY ´É``aó``dGh Éæ°ùØfCG ø``Y ´Éaó∏d
,á≤£æªdG »a ÉæFÉØ∏Mh ÉæFÉbó°UCG
≈°†àbG ¿EG Oô∏d ¿hó©à°ùe øëfh
.zôeC’G
»ØJÉg ∫É°üJG »``a ±É``°` VCGh
:á≤£æªdG »a Oóëe ô«Z ¿Éμe øe
,Gó``L ó«L ™``°`Vh »``a É``æ`fCG iQCG{
Éª¡e ,øjó©à°ùe ¿ƒμæ°S É``æ` fCGh
¿CG º``gDhÉ``Ø`∏`Mh ¿ƒ``«` fGô``jE’G Qô``b
.zGƒ∏©Øj

(14¢U π«°UÉØàdG)

150 øe ôãcCÉH IOhõe è«∏îdG ≈dEG
.z∑ƒgÉeƒJ{ RGôW øe ÉNhQÉ°U
á°UGƒ¨dG √ò``g QƒÑY »JCÉjh
á«μjôeC’G äGƒ``≤`dG óFÉb ∫Éb Éª«a
∫Gô``æ` é` dG §`` °` `ShC’G ¥ô°ûdG »a
á``dƒ``L AÉ`` æ` `KCG …õ``æ` «` cÉ``e ∂`` fGô`` a
√OÓ``H ¿EG á≤£æªdG »``a É``¡`jô``é`j
É¡àªLÉg ∫ÉM »a zOô∏d Ió©à°ùe{
πà≤ªd ≈``dhC’G iô``cò``dG »a ¿Gô``jEG
ìô°Uh .»fÉª«∏°S º°SÉb ∫GôæédG
á«μjôeC’G ájõcôªdG IOÉ«≤dG óFÉb
øe Ohó`` ë` `e Oó``©` d (Ωƒ``μ` à` fÉ``°` S)

:á`` «` `Hô`` Y Rƒ`` ` «` ` `f …É`` `μ` ` °` ` S
á«μjôeC’G ´É``aó``dG IQGRh âæ∏YCG
QƒÑY Iôe ∫hC’ ¢ùeCG z¿ƒLÉàæÑdG{
á≤aQ õeôg ≥«°†e ájhƒf á°UGƒZ
.iôNCG á«HôM øØ°S
¿ƒLÉàæÑdG »a ∫hDƒ°ùe ∫Ébh
zá«HôY Rƒ«f …Éμ°S{`d íjô°üJ »a
ádÉ°SQ á``°`UGƒ``¨`dG √ò``g Qhô``e ¿EG
ø£æ°TGh øe ΩGõàdGh ¿Gô¡W ≈dEG
.É¡FÉØ∏M ájÉªëH
á°UGƒ¨dG ¿CG Qó°üªdG ô``cPh
â∏NO »àdG zÉ«LQƒL ¢SEG ¢SEG ƒj{

¢Shô«a QÉ°ûàfG øY áéJÉædG äGQƒ£àdG ™e πeÉ©àdG
≈``dEG ∫ƒ``Nó``dG ™``æ`e Qô``≤`J z19-ó``«` aƒ``c{ É``fhQƒ``c
∞∏àîe ≥jôW øY É¡æe êhôîdGh ¿ÉªY áæ£∏°S
.´ƒÑ°SCG Ióe ájôëÑdGh ájƒédGh ájôÑdG òaÉæªdG
ió``d ø``jô``ë`Ñ`dG IQÉ``Ø`°`S äô``°`û`f É¡ÑfÉL ø``e
áμ∏ªe ≈``dEG øjôaÉ°ùª∏d É¡jƒæJ IóëàªdG áμ∏ªªdG
¬``fCG ¬«a äó`` cCG IóëàªdG áμ∏ªªdG ø``e øjôëÑdG
øª°V ™HGôdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ¿óæd ∞«æ°üJ ó©H
äGô««¨J …CG É«dÉM óLƒj ’ :äÉjƒà°ùªdG ΩÉ¶f
Ωƒ≤J PEG ,É«fÉ£jôH øe ø«eOÉ≤∏d ôØ°ùdG äGAGôLE’
πμd áeRÓdG äÉ°UƒëØdG AGôLEÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG
.øjôëÑdG ≈dEG π°üj ôaÉ°ùe

QGô≤∏d Gò«ØæJ ¬fCG è«∏îdG ¿Gô«W ácô°T âæ∏YCG
»fóªdG ¿Gô«£∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG πÑb øe òîàªdG
≈dEGh øe äÓMôdG ™«ªL ≥«∏©J ºà«°S …Oƒ©°ùdG
ôÑª°ùjO 28 ≈àM ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
.ójóªà∏d ÓHÉb ≥«∏©àdG Gòg ¿ƒμ«°Sh ,2020
≈``dEGh øe äÓMôdG ™«ªL ≥«∏©J äQô``b Éªc
™«ªL ≥«∏©Jh …QÉédG ôÑª°ùjO 29 ≈àM ¿ÉªY
ôjÉæj øe ∫hC’G ≈àM âjƒμdG ≈dEGh øe äÓMôdG
.2021
¿ÉªY áæ£∏°S iód øjôëÑdG IQÉØ°S äQÉ°TCGh
ôÑª°ùjO 22 AÉKÓãdG Ωƒ«dG øe GQÉÑàYG ¬``fCG ≈``dEG
á«dBG åëÑH áØ∏μªdG É«∏©dG áæé∏dG øe QGôb ≈∏Y AÉæH
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áμ∏ªªdG iód ¿Éé«HQPCG ô«Ø°S πÑ≤à°ùj ΩÉ©dG óFÉ≤dG

QÉÑc ø``e Oó`` Yh ,á``eÉ``©`dG IOÉ``«`≤`dG
.ôëÑdG ´ÉaO Iƒb •ÉÑ°V

ø``cô``dG AGƒ``∏` dG AÉ``≤`∏`dG ô°†M
¿Gƒ``jO ô``jó``e ó©°S óªëe ø°ùM

ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG πÑ≤à°SG
óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH áØ«∏N
IOÉ«≤dÉH ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG
21 ø«æK’G ¢``ù`eCG ìÉÑ°U áeÉ©dG
ø«gÉ°T ó«°ùdG ,Ω2020 ôÑª°ùjO
ô«Ø°S ∞``«` jÓ``dGó``Ñ` Y ô``cÉ``°` T ø`` H
áμ∏ªe ió``d ¿Éé«HQPCG ájQƒ¡ªL
.¢VÉjôdG »a º«≤ªdGh øjôëÑdG
Iƒ``≤`d ΩÉ``©` dG ó``FÉ``≤` dG Ö`` `MQh
ájQƒ¡ªL ô«Ø°ùH øjôëÑdG ´É``aO
,øjôëÑdG áμ∏ªe ió``d ¿Éé«HQPCG
ábGó°üdG äÉ``bÓ``Y ≥ª©H Gkó«°ûe
øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H §HôJ »àdG
.¿Éé«HQPCG ájQƒ¡ªLh

»ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ƒ°†Y √ƒª°S AÉ≤d iód

ô``ª``à``°``ù``ª``dG »``eÉ``æ``à``dG :ó````cDƒ````j AGQRƒ````````dG ¢``ù``«``FQ ó``¡``©``dG »````dh
§```HGhô```dG ≥``ª``Y ó``°``ù``é``j á````«````JGQÉ````eE’G á``«``æ``jô``ë``Ñ``dG äÉ``bÓ``©``∏``d

»````HÉ````gQE’G Ωƒ```é```¡```dG ø```jó```J á```«```LQÉ```î```dG
¥Gô```©```dÉ```H AGô```°```†```î```dG á``≤``£``æ``ª``dG ≈```∏```Y
áYô°S É¡JÉ«æªJ øY á«LQÉîdG IQGRh Üô©J PEGh
Oó°ûJ É¡fEÉa ,»HÉgQE’G πª©dG Gòg AGôL ÜÉ°üª∏d AÉØ°ûdG
∫Éμ°TCG ™«ªéd ¢†aGôdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bƒe ≈∏Y
hCG ¬``©` aGhO â``fÉ``c Éª¡e ÜÉ`` `gQE’Gh ±ô``£`à`dGh ∞æ©dG
.¬JGQôÑe

Ωƒé¡dG øjôëÑdG áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh â`` fGOCG
ájQƒ¡ªéH AGô°†îdG á≤£æªdG ±ó¡à°SG …òdG »HÉgQE’G
øeÉ°†J IócDƒe ,øeCG πLQ áHÉ°UEG ≈dEG iOCG …òdGh ,¥Gô©dG
á«eGôdG ÉgOƒ¡L »a ¥Gô©dG ájQƒ¡ªL ™e øjôëÑdG áμ∏ªe
.É¡«°VGQCG »a QGô≤à°S’G â«ÑãJh ÜÉgQE’G áHQÉëe ≈dG

:áë°üdG IQGRh π«ch

ò`````NC’ IOô`````£`````e IOÉ``````````jR π```«```é```°```ù```J
™``ª``à``é``ª``dG äÉ```Ä```a ™``«``ª``L ø```e º``«``©``£``à``dG

.™fÉªdG ó«dh |
≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªL
.É¡°VQCG
á``ë``°``ü``dG π`` ` «` ` `ch ∫É`` ` ` ` bh
ΩGõ`` `à` ` d’G ≈``∏``Y ¢`` Uô`` ë` `dG ¿EG
á``jRGô``à` M’G äGAGô`` ` `LE’G á``aÉ``μ`H
≥jôØdG øe IQOÉ°üdG äÉª«∏©àdGh
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG
ìÉéæ∏d É``æ`≤`jô``W ƒ``g zÉ`` fhQƒ`` c
AÉ``°`†`≤`dG ƒ``ë` f É``æ` aó``g Æƒ`` ∏` `Hh
áμ∏ªe »a ÉfhQƒc ¢Shô«a ≈∏Y
.øjôëÑdG

¿CG ≈``dEG áë°üdG π«ch âØdh
¢UôM ¢ùμ©j ∫ÉÑbE’G QGôªà°SG
¬àë°U ≈∏Y »``YGƒ``dG Éæ©ªàée
√òNCÉH ¬£«ëeh ¬à∏FÉY áë°Uh
,¢Shô«ØdG øe ájÉbƒ∏d º«©£àdG
™e ™ªàéªdG πYÉØJ ióe Éë°Vƒe
É«YGO ,¬à«ªgCGh á«æWƒdG á∏ªëdG
»HÉéjE’G πYÉØàdG á∏°UGƒe ≈``dEG
É¡«a ácQÉ°ûªdGh á∏ªëdG √òg ™e
ádhòÑªdG á«ë°üdG Oƒ¡é∏d Gk õjõ©J
.™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y á¶aÉëª∏d
¿CG øμªj :z™``fÉ``ª` dG{ ™``HÉ``Jh
ájÉªëdG ≈∏Y º«©£àdG òNCG óYÉ°ùj
á``HÉ``é` à` °` SG ø``jƒ``μ` J ∫Ó`` `N ø`` e
º°ùédG »a IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’ÉH
¢Shô«ØdG ø``e á``jÉ``bƒ``dG ô«aƒJh
ób »àdG Iô«£îdG äÉØYÉ°†ªdGh
í°VhCGh .¬``H áHÉ°UE’G øY èàæJ
áaÉc äôî°S áeƒμëdG ¿CG z™fÉªdG{
≈∏Y AÉ°†≤dG ±ó¡H äÉ«fÉμeE’G
áë°U ≈∏Y ®ÉØëdGh ¢Shô«ØdG
»a øjôëÑdG Iƒ£N ¿CGh ,™«ªédG
’Éªμà°SG πμ°ûJ º«©£àdG ô«aƒJ
ájÉªM ±ó¡H Ωõ©H É¡JCGóH Iô«°ùªd

™fÉªdG ó``«` dh Qƒ``à` có``dG ∫É``b
áμ∏ªe ¿EG áë°üdG IQGRh π«ch
»àdG ∫hó``dG π``FGhCG øe øjôëÑdG
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød º«©£àdG äôah
¢ùμ©j Ée ƒ``gh ,(19 - ó«aƒc)
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¢UôM
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
á©HÉàªdGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø``e Iôªà°ùªdG
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
,AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N
π``°`Uƒ``à`dGh ™``ª`à`é`ª`dG á``jÉ``ª`ë`d
øe á``jÉ``bƒ``dG π``Ñ`°`o`S π``°` †` aCG ≈`` dEG
.¢Shô«ØdG
òæe :™fÉªdG QƒàcódG ∫É``bh
AÉ©HQC’G Ωƒj øjôëÑdG äCGó``H ¿CG
á«æWƒdG º«©£àdG á∏ªM »°VÉªdG
…ó°üà∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG øª°V
’ÉÑbEG Éfó¡°T ,É``fhQƒ``c áëFÉéd
™ªàéªdG äÉÄa ™«ªL ø``e Éàa’
∑Éæg ¿CG Ék ë°Vƒe ,º«©£àdG òNC’
OGó``YC’G »a IOô£e á«eƒj IOÉ``jR
»≤∏àd ó``«`YGƒ``e ò`` NC’ á∏é°ùªdG
.¢Shô«Ø∏d OÉ°†ªdG º«©£àdG

øY …ò«ØæàdG »ÑXƒHCG Öàμe ¢ù«FQ
ƒª°ùdG ÖMÉ°üd √ô``jó``≤`Jh √ôμ°T
¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG
¢UôM øe ¬«dƒj Ée ≈∏Y AGQRƒ``dG
á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ôjƒ£àd ΩÉªàgGh
Ωóîj ÉªH äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y
.ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG

πªée ¢``VGô``©` à` °` SG º`` J É``ª` c
á«ª«∏bE’G ø«àMÉ°ùdG ≈∏Y ÉjÉ°†≤dG
øe Oó`` `Y á``°` û` bÉ``æ` eh ,á`` «` `dhó`` dGh
ΩÉ``ª``à``g’G äGP äÉ`` Yƒ`` °` `Vƒ`` ª` `dG
.∑ôà°ûªdG
ƒ°†Y ƒª°S Üô``YCG ,¬ÑfÉL øe
»ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG

»``à` dGh ,2022 ΩÉ``©` d á``æ`é`∏`d
™``«`ª`L ø`` `Y á``ë` ª` d ø``ª` °` †` à` J
èeGôÑdG QÉWEG »a πª©dG ä’Éée
:»a á∏ãªàªdGh áà°ùdG á«YôØdG
OQGƒªdG áeGóà°SGh ñÉæªdG ô«¨J
ø«°ùæédG ø«H ∫ó©dG ,á«©«Ñ£dG
á∏eÉ°ûdG á«ªæàdGh ¿É``μ`°`ù`dGh
…OÉ°üàb’G QÉ``gOR’G ,™«ªé∏d
äGAÉ`` `°` ` ü` ` ME’G ,∑ô`` à` `°` `û` `ª` `dG
äÉ`` `eƒ`` `∏` ` ©` ` ª` ` dG ™`` `ª` ` à` ` é` ` eh
ΩÉ``Y á``£` N ,É``«` Lƒ``dƒ``æ` μ` à` dGh
±Gó`` ` `gCG ≥``«` °` ù` æ` Jh ,2030
áªcƒëdGh ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
.äÉYGõædG Üƒ°ûf ™æeh

º``¶`æ`d á``Ø` ∏` à` î` ª` dG ô``°` UÉ``æ` ©` dG
.á«YÉªàL’G ájÉªëdG
á£°ûfCG ´ÉªàL’G ¢ûbÉf Éªc
â©∏£°VG »àdG »æØdG ¿hÉ©àdG
,2020 ΩÉ`` Y »``a á``æ`é`∏`dG É``¡` H
AÉ°†YC’G ∫hódG äGQób õjõ©àd
á``£` °` û` fCG º``«` ¶` æ` J ∫Ó`` ` N ø`` `e
äÉ``eó``î` dG º``jó``≤` Jh Ö``jQó``à` dG
á«æØdG IQƒ°ûªdGh ájQÉ°ûà°S’G
áeÉ©dG äÉ°SÉ«°ùdG ∫É``é`e »``a
§``£` Nh äÉ``«` é` «` JGô``à` °` S’Gh
.∫ÉªYC’G
´É`` ª` `à` `L’G ∫hÉ`` `æ` ` J É`` ª` `c
á«éeGôÑdG á£îdG ¢VGô©à°SG

»μ∏ªdG ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U ó`` cCG
áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«`eC’G
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
ø«H á≤«KƒdG ájƒNC’G äÉbÓ©dG ¿CG
äGQÉ`` eE’G á`` dhOh øjôëÑdG áμ∏ªe
É¡«eÉæJ »a á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG
»àdG §HGhôdG ≥ªY ó°ùéJ ôªà°ùªdG
ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ™ªéJ
É`` kgƒ``æ`e ,ä’É`` é` `ª` `dG ∞``∏`à`î`e »`` a
á«îjQÉàdG äÉ``bÓ``©` dG ¿CÉ` `H √ƒ``ª`°`S
ôªà°ùe ºYóH ≈¶ëJ øjó∏ÑdG ø«H
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øe
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H ó``ª`M
Ö``MÉ``°`U ¬`` «` `NCGh ió``Ø` ª` dG OÓ``Ñ``dG
∫BG ó``jGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG
á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ ¿É«¡f
.á≤«≤°ûdG IóëàªdG
»a √ƒª°S AÉ≤d ió``d ∂``dP AÉ``L
ï«°ûdG ƒª°S ,¢``ù`eCG ´É``aô``dG ô°üb
¿É«¡f ∫BG ó``jGR øH óªëe øH ódÉN
IQÉ``eE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG ƒ°†Y
»``Ñ`Xƒ``HCG Öàμe ¢``ù`«`FQ »``Ñ` Xƒ``HCG

:á«fOQC’G zGôàH{`d ΩÓYE’G ôjRh

ï```°SGôdG ¿hÉ©`à``dG ø``e É``bÉ``aBG í``à``ØJ ¿OQC’Gh øjôëÑdG »JOÉ«b ø«H ádOÉÑàªdG äGQÉjõdG
ø«H Iõ«ªàªdG äÉbÓ©dG ïjQÉJ »a áª¡e
Éª¡ëdÉ°üe ≥≤ëj ÉªH ¿OQC’Gh øjôëÑdG
QGô≤à°S’Gh ø``eC’G õjõ©J »a ácôà°ûªdG
¿CG ≈``dEG ΩÓ`` YE’G ô``jRh QÉ``°` TCGh .AÉ``ª`æ`dGh
á≤£æªdG É¡H ôªJ »àdG á≤«bódG ±hô¶dG
≥«°ùæàdGh QhÉ°ûàdG áeGóà°SG øe π©éJ
á¡LGƒªd áë∏e IQhô``°` V AÉ``≤` °` T’C G ø«H
¬dDhÉØJ øY Gôk Ñ©e ,ÉgRhÉéJh äÉjóëàdG
≈∏Y Iõ``jõ``©`dG IQÉ``jõ``dG √ò``g äÉLôîªH
øjó∏ÑdG äÉbÓ©H ™aó∏d Ék©«ªL ÉæHƒ∏b
ÉªH Éª¡æ«H ¿hÉ``©` à` dG ¬`` `LhCG ô``jƒ``£` Jh
ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ``©`j
ó«MƒJh áaÉc ä’ÉéªdG »``a ø«≤«≤°ûdG
»ª«∏bE’G øeC’G ≥«≤ëàd ácôà°ûªdG Oƒ¡édG
.»ªdÉ©dGh

øjôëÑdG áμ∏ªªd á«ª°TÉ¡dG á`` «` `fOQC’G
á«îjQÉàdG ádOÉÑàªdG ∞bGƒªdG ¿CG ≈∏Y
øY ´ÉaódGh Ék ©e ±ƒbƒdG »``a áaô°ûªdG
ÉgÉjÉ°†b Iô°üfh á«Hô©dG á``e’C G ídÉ°üe
Égôcòà°ùjh ï``jQÉ``à`dG É¡¶Øëj á``dOÉ``©`dG
¿CG Gkó`cDƒ`e ,RGõ``à` Y’Gh ôîØdÉH ¿ÉÑ©°ûdG
Ék«M É kLPƒªf Ωó≤J áî°SGôdG ∞bGƒªdG ∂∏J
ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y …ƒNC’G §HGôàdG á©«Ñ£d
.øjó∏ÑdG ø«H »Ñ©°ûdGh »ª°SôdG
OÓÑdG ∞«°†H ΩÓ``YE’G ô``jRh Ö``MQh
QOÉZ …ò``dG »fÉãdG ¬∏dGóÑY ∂∏ªdG ô«ÑμdG
øjôëÑdG √ó∏Ñd IQÉ`` jR »``a ¿OQC’G √ó∏H
ø«H ádOÉÑàªdG äGQÉ``jõ``dG ¿CG ≈``dEG Gôk «°ûe
øe IOóéàe Ébk ÉaBG íàØJ øjó∏ÑdG »JOÉ«b
á£ëe πμ°ûJ IQÉjR πch ,ï°SGôdG ¿hÉ©àdG

»ë«eôdG óªëe øH »∏Y ó«°ùdG ó``cCG
áμ∏ªe ¬``H ™àªàJ É``e ¿CG ΩÓ`` `YE’G ô`` jRh
á«ª°TÉ¡dG á``«` fOQC’G áμ∏ªªdGh øjôëÑdG
»a IóMhh iDhôdG »a ≥HÉ£J øe á≤«≤°ûdG
ƒg ,äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y ±Gó``gC’G
»àdG Iõ«ªàªdG ájƒNC’G äÉbÓ©∏d ¢SÉμ©fG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ø«H §HôJ
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ¬``«` NCGh ióØªdG
áμ∏ªªdG ∂∏e ø«°ùëdG øHG »fÉãdG ¬∏dGóÑY
§HGôàdGh ,á≤«≤°ûdG á«ª°TÉ¡dG á``«`fOQC’G
ø«àμ∏ªªdG »Ñ©°T ø«H »îjQÉàdG …ƒNC’G
»a ΩÓ`` `YE’G ô`` jRh Oó``°` Th .ø«à≤«≤°ûdG
(GôàH) á``«`fOQC’G AÉ``Ñ`fC’G ádÉcƒd íjô°üJ
áμ∏ªªdG ∂``∏` e á``dÓ``L IQÉ`` `jR á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`H

.ΩÓYE’G ôjRh |

á``©``HÉ``à``ª``d õ```«```cô```J á```Yƒ```ª```é```e º```¶```æ```j zICGô`````ª`````∏`````d ≈``````∏``````YC’G{
…ô`````°`````SC’G ∞```æ```©```dG ø`````e ICGô``````ª``````dG á```jÉ```ª```M á```«```é```«```JGô```à```°```SG

á``æ``é``∏``dG »````a ∑QÉ```°```û```J zá````«````LQÉ````î````dG{
É``«``°``SBG »``Hô``¨``d á``«``YÉ``ª``à``L’Gh á``jOÉ``°``ü``à``b’G
áªWÉa ô``«`Ø`°`ù`dG â``cQÉ``°` T
IQGOEG Iô``jó``e øYÉ¶dG ¬∏dGóÑY
™HÉ°ùdG ´ÉªàL’G »a äÉª¶æªdG
áæé∏d á©HÉàdG ájò«ØæàdG áæé∏d
á``jOÉ``°`ü`à`b’G Ió``ë`à`ª`dG º`` `eC’G
É``«`°`SBG »``Hô``¨` d á``«` YÉ``ª` à` L’Gh
ïjQÉàH ó≤Y …ò``dG (Gƒ``μ` °` SE’G)
ô``Ñ`Y Ω2020 ô``Ñ` ª` °` ù` jO 21
á°SÉFôH á«fhôàμdE’G á°üæªdG
É¡àØ°üH á«°ùfƒàdG ájQƒ¡ªédG
á`` `jQGRƒ`` `dG IQhó`` ` ` dG á``°` ù` «` FQ
.ø«KÓãdG
Ωó≤àdG ´ÉªàL’G ¢ûbÉf óbh
äÉ«°UƒàdG ò«ØæJ »a RôëªdG
É¡JQhO »a áæé∏dG øY IQOÉ°üdG
»àdGh á°SOÉ°ùdG á«FÉæãà°S’G
áμ∏ªªdÉH ¿ÉqªY áæjóe »a äó≤Y
ôÑª°ùjO »a á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G
OGóYEG á∏°UGƒe ,É¡æeh ,2019
äGQƒ£àdG ∫ƒM á«æØdG ôjQÉ≤àdG
∫Éée »a á«ªdÉ©dGh á«ª«∏bE’G
π``«`∏`ë`Jh ,á``«` ª` æ` à` dG π``jƒ``ª` J
πjƒëJh ,á«ª«∏bE’G É¡JÉ«YGóJ
á«°SÉ«°S ¥GQhCG ≈``dEG É¡éFÉàf
≈`` dEG á``aÉ``°``VE’É``H ,Iô``°` ü` à` î` e
äÉMÓ°UEG º««≤J »a QGôªà°S’G

äGƒ``≤` ∏` d ≈`` `∏` ` YC’G ó`` FÉ`` ≤` `dG Ö`` FÉ`` f
á«Hô©dG äGQÉ``eE’G ádhóH áë∏°ùªdG
¬d ¬JÉ«æªJh ,á≤«≤°ûdG Ió``ë`à`ª`dG
IOÉ«≤dh ,IOÉ©°ùdGh áë°üdG Qƒaƒe
äGQÉ`` eE’G á``dhO Ö©°Th á``eƒ``μ`Mh
ójõªdG á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG
.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe

ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH ,…ò«ØæàdG
πãªe áØ«∏N ∫BG ó``ª`M ø``H ô``°`UÉ``f
á«fÉ°ùfE’G ∫É``ª`YCÓ`d ∂``∏`ª`dG á``dÓ``L
ø``eC’G QÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ`°`Th
≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ »``æ`Wƒ``dG
¿Éª∏°S ï«°ûdGh á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d
á«dÉªdG ô``jRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH
QÉ``°`TCG å«M ,»``æ`Wƒ``dG OÉ``°`ü`à`b’Gh
äÉbÓ©dG ¬``H õ«ªàJ É``e ≈``dEG √ƒª°S
ô°UGhCG øe á``«`JGQÉ``eE’G á«æjôëÑdG
ácôà°ûªdG ∞bGƒªdG É¡JRõY áæ«àe
¢ù°SC
m G ≈∏Y IõμJôªdGh ø«æ°ùdG ôÑY
ø«H »FÉæãdG ¿hÉ``©`à`dG ø``e Ió``«`Wh
.ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG
ÖMÉ°U ∞∏c ,AÉ``≤`∏`dG ∫Ó`` Nh
¢ù«FQ ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ƒ``°`†`Y ƒ``ª` °` S AGQRƒ`` ` ` `dG ¢``ù` ∏` é` e
»ÑXƒHCG IQÉeE’ …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG
…ò«ØæàdG »``Ñ`Xƒ``HCG Öàμe ¢ù«FQ
¬``«` NCG ≈`` `dEG √ƒ``ª` °` S äÉ``«` ë` J π``≤`æ`H
øH óªëe ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
»ÑXƒHCG ó¡Y »``dh ¿É«¡f ∫BG ó``jGR

™e ∞q«μàdGh »aÉ©àdG §£N QÉÑàY’G
ôjƒ£Jh áeGóà°SG ¿Éª°†d áëFÉédG
.á«é«JGôà°S’G QhÉëeh äGQOÉÑe
äÉ©∏£àdG ø``e Oó``Y ¢``Vô``Y º``J Éªc
É¡æ«H øe áeOÉ≤dG á∏Môª∏d ájò«ØæàdG
»fhôàμdE’G §HôdG π«©ØJ á©HÉàe
äÉ¡édG áaÉc ™e »ªbôdG ∫ƒëàdGh
äGAGô`` ` ` LE’G π``«`¡`°`ù`à`d á``«` ª` °` Sô``dG
ø«H §HôdG πãe ácôà°ûªdG á«eóîdG
¥hóæ°Uh »Yô°ûdG ò«ØæàdG ºcÉëe
,±ô°üdG äGAGô``LEG π«¡°ùàd á≤ØædG
á«Yô°ûdG º``cÉ``ë`ª`dG ø``«`H §``Hô``dGh
ΩÉμMCG ò«Øæàd á«YÉªàL’G õcGôªdGh
ó«MƒJh πeÉμJh ,ájDhôdGh IQÉjõdG
ÖJÉμe »a á«°ù°SDƒªdG äGAGô``LE’G
,áWô°ûdG äÉjôjóªH Iô°SC’G ájÉªM
è``eGô``Ñ` dGh äÉ`` °` `SGQó`` dG ∞``«`ã`μ`Jh
á``«`eÓ``YE’Gh á«ª∏©dG äÉ«≤à∏ªdGh
∞æ©dG ø``e á``jÉ``bƒ``dG CGó``Ñ` e õjõ©àd
…ó°üàdGh ¬``Khó``M π``Ñ`b …ô``°` SC’G
.IQƒ£îdG πeGƒ©d

19-ó``«`aƒ``c áëFÉL ¬àØ∏N É``e ™``e
ájQGôªà°SG ¿Éª°†d äÉ``jó``ë`J ø``e
hCG ∑É`` `HQEG ¿hO äÉ``eó``î` dG º``jó``≤`J
äGƒæb QÉªãà°SG ∫ÓN øe ,´É£≤fG
≥«Ñ£Jh á``«` fhô``à` μ` dE’G π``°`Uƒ``à`dG
ßaÉëj ÉªH á«©bGhh áfôe ∫ƒ∏M
π∏îJ Éªc ,…ô°SC’G QGô≤à°S’G ≈∏Y
Aƒ°†dG §«∏°ùJ õ«côàdG áYƒªée
Ió``YÉ``b ´hô``°` û` e äGó``é`à`°`ù`e ≈``∏`Y
á«æWƒdG äÉ«FÉ°üM’Gh äÉfÉ«ÑdG
IGOCÉ` `c z∞``JÉ``μ` J{ …ô`` °` `SC’G ∞æ©∏d
º°SQh äÉ``eó``î`dG ôjƒ£àd á«æWh
≈dEG áaÉ°VEG ,á«FÉbƒdG äÉ°SÉ«°ùdG
.»eÓYE’G ºYódGh á«YƒàdG
õ«côàdG áYƒªée âªààNGh
á``«` ª` gCG ≈``∏` Y ó``«` cCÉ` à` dÉ``H É``¡` dÉ``ª` YCG
ò«Øæàd á©HÉàeh º««≤J á«dBG Oƒ``Lh
ájÉªëd á``«`æ`Wƒ``dG á«é«JGôà°S’G
øe …ô`` °` `SC’G ∞``æ` ©` dG ø``e ICGô`` ª` `dG
IOÉØà°ùªdG ¢``ShQó``dG ¢ùμY ∫Ó``N
»a òNC’G ™e 19-ó«aƒc Iôàa ∫ÓN

.á«FÉ°ùædG äÉ«©ªédG øe
õ«côàdG áYƒªée ∫ÓN iôLh
Aƒ°†dG §«∏°ùJ ,ó©H øY âª«bCG »àdG
∫Éée »``a á``«`æ`Wƒ``dG Oƒ``¡`é`dG ≈``∏`Y
∫ÓN øe …ô°SC’G ∞æ©dG øe ájÉªëdG
ò«ØæJh ó°UQ äGóéà°ùe á°ûbÉæe
á«æ©ªdG á``«` æ` Wƒ``dG äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dG
á«æWƒdG á«é«JGôà°S’G QhÉ``ë`ª`d
…ô°SC’G ∞æ©dG øe ICGôªdG ájÉªëd
»ah 2015 ΩÉ``Y »``a É``¡`bÓ``WEG òæe
äÉHƒ©°üdGh áægGôdG ±hô¶dG πX
äÉ¡édG É¡à¡LGh »àdG ≥FGƒ©dGh
äÉ°SÉ«°Sh ,É¡«∏Y Ö∏¨àdG äÉ``«`dBGh
»YƒdG ™aQh ,»∏Ñ≤à°ùªdG §«£îàdG
iƒà°ùªdG ≈∏Y ∞æ©dG øe ájÉªëdÉH
≥∏©J É``e É``°``kUƒ``°` ü` Nh ,»``æ` Wƒ``dG
ájÉbƒdG CGó``Ñ`e õjõ©J QƒëªH É¡æe
¬``Khó``M π``Ñ`b …ô``°` S’G ∞``æ`©`dG ø``e
å«M IQƒ£îdG πeGƒ©d …ó°üàdGh
QÉ``WE’G ¥Ó`` WEG ≈``dEG IQÉ``°` TE’G âªJ
á«YƒàdGh OÉ°TQE’G äÉeóîd óMƒªdG
á∏eÉμàeh á∏eÉ°T áeƒ¶æªc ájô°SC’G
ICGô``ª`∏`d á``eó``≤`ª`dG äÉ``eó``î` dG á``aÉ``μ`d
á``ª` YGó``dGh á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG Iô`` °` `S’Gh
≈∏Y AÉæH ÉgQGô≤à°SGh É¡μ°SÉªàd
äÉ°SQÉªªdGh äÉ≤«Ñ£àdG π``°`†`aCG
áaÉ≤K Ö°SÉæJ »``à`dGh á∏°üdG äGP
™ªàéªdGh Iô``°` SC’G á«°Uƒ°üNh
.»æjôëÑdG
õ«côàdG áYƒªée â°Vô©à°SGh
á«°ù°SDƒªdG äÉeóîdG ôjƒ£J äÉ«dBG
»WÉ©àdG á«Ø«ch ,πª©dG äGAGôLEGh

á«HôàdGh ,á«∏NGódGh ,±É`` `bhC’Gh
,ΩÓ`` ` `YE’G ¿hDƒ` ` °` ` Th ,º``«` ∏` ©` à` dGh
á``«` ª` æ` à` dGh π``ª``©``dGh ,á``ë``°``ü``dGh
≈``∏` YC’G ¢``ù`∏`é`ª`dGh ,á``«`YÉ``ª`à`L’G
πØ£dGh Iô``°` SC’G á``HÉ``«`fh AÉ°†≤∏d
¥ƒ``≤`ë`d á``«` æ` Wƒ``dG á``°` ù` °` SDƒ` ª` dGh
,ø``jô``ë` Ñ` dG á``©` eÉ``Lh ,¿É`` °` `ù` `fE’G
OóYh ,»æjôëÑdG »FÉ°ùædG OÉëJ’Gh

ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG º¶f
á©HÉàdG zGhóëJG{ á∏ªM ™e Éæk eGõJ
AÉ¡fE’ IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eCÓd
õ«côJ áYƒªée ,ICGôªdG ó°V ∞æ©dG
á«é«JGôà°S’G π«©ØJ á©HÉàe ¿CÉ°ûH
∞æ©dG øe ICGôªdG ájÉªëd á«æWƒdG
øY ø«∏ãªe á``cQÉ``°`û`ª`H ,…ô`` °` `SC’G
á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG äGQGRh

3
15

Ω2020 ôÑª°ùjO 22 - `g1442 ≈dhC’G iOÉª oL 7 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15614) Oó©dG

¥Ó`````ZEGh ¿Gô```«```£```dG ≥``«``∏``©``J ó``«``©``J á``«``é``«``∏``N ∫hO
19-ó``«``aƒ``c ø``e Ió``jó``é``dG á``dÓ``°``ù``dG ÖÑ°ùH Ohó```ë```dG

Üô©dG ΩÉeCG ¿GQÉ«N
√ôgR ó«°ùdG
Gò``g »``a IOó``ë` e á``£`N º``¡`jó``d ¿ƒ``«`WGô``≤`ª`jó``dG
•ƒ¨°†dG √ò``g AGQh øe ¬fhójôj É``eh ,¢Uƒ°üîdG
∞«ØîJ hG áFó¡àdG Oôée ¢ù«d äÉ°VhÉØªdG √ò``gh
ô«£N »ª«∏bG »æeG Qƒ°üJ º¡jód øμdh ,Óãe ôJƒàdG
.É≤M’ √É©HG ìô°ûæ°S Gòg AGQh øe
»a á©bƒàªdG áKÓãdG ÖfGƒédG √ò``g Éæ∏eCÉJ GPG
?á«FÉ¡ædG á∏°üëªdG »a »æ©à°S GPÉe ,ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG
,Iƒb ™bƒe »a ¿ƒμà°S ¿GôjG ¿G áWÉ°ùÑH »æ©J
OQGƒ``eh á``«`JGƒ``e á«°SÉ«°S ´É``°` VhCG É¡d ôaGƒàà°Sh
»©°SƒàdG É¡Yhô°ûe »a Éeób »°†ªJ »c á«aÉc á«dÉe
iƒ``≤`dG º``YO »``ah á``«`Hô``©`dG Éæà≤£æe »``a »``HÉ``gQE’G
≈°ûîJ ¿G ¿hO øe É¡d á∏«ª©dG á«HÉgQE’G äÉYÉªédGh
»μjôeG ºYóH ≈¶ëà°S πH ,OÉ°†e »μjôeG π©a OQ …CG
.É¡ªFGôL øY »μjôeG âª°U πX »a πbC’G ≈∏Y hG
≈æ©ªH hG ,¿PG π©ØJ ¿G á«Hô©dG ∫hódG ≈∏Y GPÉe
?¿B’G òæe ¬∏©ØJ ¿C’ ó©à°ùJ í°UG
∫hódG ∑ôàJ á©bƒàªdG ´É°VhC’G √òg ¿G á≤«≤ëdG
:Éª¡d ådÉK ’ øjQÉ«N ΩÉeG á«Hô©dG
.™bƒàªdG ójóédG ™bGƒ∏d ñƒ°VôdG :∫hC’G QÉ«îdG
ÜÉ`` `gQE’G ™``bGƒ``H á``«`Hô``©`dG ∫hó`` `dG πÑ≤J ¿G ≈æ©ªH
,¿GôjG ™e »μjôeC’G DƒWGƒàdGh á≤£æªdG »a »fGôj’G
øe ¿Gô``jG ™e ºgÉØà∏d á«μjôeC’G •ƒ¨°†∏d ï°VôJh
.»HôY ∞©°V ™bƒe
¬àeôH ôeC’G ΩÉeR Üô©dG òNCÉj ¿CG :»fÉãdG QÉ«îdGh
.º¡jójCÉH
≈©°ùà°S …òdG ójóédG ™bGƒdG ¢†aQ Gòg »æ©jh
•ƒ¨°V …CG ¢†aQh ,á≤£æªdG »a ¬FÉ°SQEG ≈dEG ÉμjôeCG
.ÉμjôeCG É¡°SQÉªJ
Üô©dG ó©à°ùj ¿G ¿B’G òæe Ó°UCG ¢VôàØªdG øe
Gƒ©aój »c º¡JRƒëH »àdG §¨°†dG ¥GQhCG ΩGóîà°S’
≈∏Y ΩGóbE’G øY ΩÉéME’G ≈dEG áeOÉ≤dG á«μjôeC’G IQGOE’G
…ƒ≤Jh á«Hô©dG ídÉ°üªdÉH Qô°†dG ≥ë∏J Iƒ£N …CG
.»fGôj’G ÜÉgQ’G
òNCÉJ ¿G Öéj á«Hô©dG ∫hódG ,∫GƒMC’G πc »ah
Égô£N AÉ¡fGh ¿GôjEG ´OQ áª¡e §≤a »g É¡≤JÉY ≈∏Y
…CG øY ô¶ædG ¢†¨Hh ,Égô«Z hG ÉμjôeCG QÉ¶àfG ¿hO
.iôNG á«dhO ∞bGƒe

õ``cô``e äÉ``©` bƒ``J ø``Y ≥``HÉ``°`S ∫É``≤` e »``a â``Kó``ë`J
á«é«JGôà°S’G äÓ«∏ëà∏d »``μ`jô``eC’G zQƒØJGôà°S{
áeRG ó«©°U ≈∏Y ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG çóë«°S Éªd á«æeC’Gh
¢üî∏àJ »àdGh ,á«fGôjE’G á«μjôeC’G äÉbÓ©dGh ¿GôjG
»fGôjE’G ΩÉ¶ædG ™e ¢VhÉØàà°S ¿ójÉH IQGOEG ¿G »a
πHÉ≤e äÉHƒ≤©dG ∞«ØîàH ¥ÉØJG ≈dG π°UƒàdG ºà«°Sh
âbƒdG ¢ùØf »ah ,ájhƒædG á£°ûfC’G øe óëdÉH ΩGõàdG
»a ¿Gô``jG QhóH ≥∏©àj Éª«a Ωó≤J …CG ∑Éæg ¿ƒμj ød
.á≤£æªdG
ô¶ædG á¡Lh øe Iô«£N äÉ©bƒàdG √òg ¿G â∏b
?GPÉªd ..á«Hô©dG
ójóL ™bGh AÉ°SQG √Éæ©e ¿ƒμ«°S Gòg çhóM ¿C’
iôÑc äÉjóëJ ¢VôØjh ¿ƒμj Ée Gƒ°SCG øe á≤£æªdG »a
.Üô©dG ≈∏Y
:»∏j Ée ¬ëeÓe RôHCG ¿ƒμà°S ójóédG ™bGƒdG
á«μjôeC’G äÉbÓ©dG øe IójóL á∏Môe ó¡°ûæ°S - 1
√òg ¬«∏Y âfÉc Ée ≈dG ¿ƒμj Ée ÜôbG ¿ƒμà°S á«fGôjE’G
.ÉeÉHhCG ó¡Y »a äÉbÓ©dG
ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG »a ójóL ¥ÉØJG ≈dG ¿Gó∏ÑdG π°üj ¿G
IQhô°†dÉH ¢ù«d º°ùàJ äÉbÓY AGREG ¿ƒμæ°S ÉæfG √Éæ©e
ºgÉØàdG ø``e π``bC’G ≈∏Y øμdh ,¿hÉ``©`à`dGh ≥aGƒàdÉH
.ΩÉ©dG
áªà¡e ¿ƒμJ ød áeOÉ≤dG ¿ójÉH ¢ù«FôdG IQGOEG – 2
∫hó``dG »``a »©°SƒàdG »``HÉ``gQE’G ¿Gô``jG Qhó``H Gô«ãc
≈æ©ªH .¿ƒ«©dG »a OÉeôdG QP á≤jôW ≈∏Y ’G á«Hô©dG
π©ØJ ø``d ,QƒØJGôà°S ôjô≤J ¬©bƒàj É``e Gò``gh ,É``¡`fG
øY åjóëdG iƒ°S ¿CÉ°ûdG Gò¡H ∫Gƒ``MC’G ø°ùMG »a
.á«°†≤dG √ò``g á°ûbÉæªd IójóL á©°Sƒe äÉ°VhÉØe
¥ÓW’G ≈∏Y »∏ªY A»°T …CG π©ØJ ød É¡fG Gòg »æ©jh
á«Hô©dG ∫hó``dG ≈∏Y É¡fGhóY ∞bƒd hG ¿Gô``jG ´Oô``d
å«M ¬ªμM Iô``à`a »``a Ö``eGô``J ¢ù«FôdG π©a Éª∏ãe
á«°†b π©Lh ,¿Gô``jG ≈∏Y á«°SÉ≤dG äÉHƒ≤©dG ¢Vôa
áªFÉb ≈∏Y áæ∏©e ájƒdhCG É¡d á«°†b »HÉgQE’G ÉgQhO
.¬JQGOG äÉeÉªàgG
¿ójÉH IQGOEG .óëdG Gòg óæY ôeC’G ∞≤j ødh – 3
»c á``«`Hô``©`dG ∫hó`` dG ≈``∏`Y ÉWƒ¨°V ¢``SQÉ``ª`J ±ƒ``°`S
.É¡©e äÉ°VhÉØe …ôéJh ¿GôjG ≈∏Y zíàØæJ{

è``FÉàf Ö``∏≤d äGQÉ``«îdG πc å``ëÑj Ö``eGôJ
¿ójÉH Ö«``°üæJ ø``e ô¡``°T π``Ñb äÉ``HÉîàf’G

.ÖeGôJ ódÉfhO |
»a º¡ª«YR É¡°SCGQ ≈∏Y …Qƒ¡ªédG
Gòg π«fƒcÉe ¢ûà«e ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée
OƒLh ºZQ ,ÖeGôJ áªjõ¡H ´ƒÑ°SC’G
±ÓîHh .º¡WÉ°ShCG »a ™°SGh ßØëJ
ßaÉëe ÖFÉf …CG ¿ój ºd ,»æehQ â«e
.»aô©dG ¿ƒfÉ≤dG ≈dEG Aƒé∏dG Iôμa RQÉH
¢ù∏ée »a …Qƒ¡ªédG ÖFÉædG ôÑàYGh
óMC’G ƒdƒaGQÉZ äÉH ÉJƒ°ù«æ«e ÜGƒf
Ωõà∏j …Qƒ¡ªL í°Tôe hCG ÖFÉf πc{ ¿CG
¿CG ≥ëà°ùj ’ ´ƒ°VƒªdG ∫ƒM âª°üdG
»æehQ â«e ìô°Uh.z’hDƒ°ùe ¿ƒμj
∫ƒëj ¿CG øμªj ¢ù«FôdG{ ¿CÉ`H ó``MC’G
™e ô``°`ü`f ≈`` dEG ¬``à` j’h ∫ƒ``°`ü`a ô`` NBG
¢VƒY 19-ó«aƒc ó°V zìÉ≤∏dG ∫ƒ°Uh
¿CG ôÑàYGh ,´Gôàb’G èFÉàf »a ø©£dG
.zêôp ëeh É≤M ¿õëe{ π°üëj Ée
,zõªjÉJ ∑Qƒjƒ«f{ IójôL ≥ahh
¢ù«FôdG …QÉ°ûà°ùe Ö``∏` ZCG ¢``†`aQ
.»aô©dG ¿ƒfÉ≤dG ¢Vôa Iôμa GQƒ``a
ÉMôà≤e É°†jCG º¡æe ¿hô«ãc ¢†aQ
á«eÉëªdG á«ª°ùJ ƒgh ,¢ù«Fô∏d ôNBG
á«Yóe ∫hÉH »fó«°S ∫óé∏d Iô«ãªdG
OƒLh »a ≥«≤ëàdÉH áØ∏μe á°UÉN
.ÓÑ≤à°ùe á«HÉîàfG ä’ÓNG
á«YóªdG √òg ócDƒJ ,™«HÉ°SCG òæe
ÉeÉY 65 á¨dÉÑdG á≤HÉ°ùdG á«dGQó«ØdG
∫É°ûaE’ á«ªdÉY IôeGDƒe âØ°ûc É¡fCG
…CG Ωó≤J ¿CG ¿hO øe ,ÖeGôJ ódÉfhO
»eÉëe ≥jôa ™e É¡fhÉ©J ó©Hh .π«dO
.ÉgOÉ©HEG iôL ¢ù«FôdG
á©ªédG äô``L ¬``fEG É°†jCG π«bh
»``°` SÉ``FQ Ωƒ``°``Sô``e qø`` °` `S á``°` û` bÉ``æ` e
âjƒ°üàdG Iõ``¡`LCG ™«ªL IQOÉ°üªd
ôjhõJ äGhOCG πãªJ »gh ,É¡°üëØd
øe ,ÖeGôJ ≥jôa ≥ah ¥É£ædG ™°SGh
.Ó«dO Ωó≤j ¿CG ¿hO

ø«ÑNÉædG QÉÑc âjƒ°üJ ºZQh .z∞FGR
,¿ójÉH ƒL »WGô≤ªjódG Rƒa ócCG …òdG
É¡H ΩÉb »àdG á«FÉ°†≤dG Oƒ¡édG π°ûah
Égó¡°T äÉØdÉîe áfGOE’ ÖeGôJ ôμ°ù©e
…QÉ≤©dG ôªãà°ùªdG ¢†aôj ,´Gôàb’G
áKóëàªdG â∏∏bh .ΩÓ°ùà°S’G ≥HÉ°ùdG
øe AÉKÓãdG »fÉæ«cÉe »∏jÉc ¬ª°SÉH
…òdG ø«ÑNÉædG QÉÑc âjƒ°üJ á«ªgCG
»a Iƒ``£`N{ iƒ``°`S É¡d É``≤`ah πãªj ’
ºd ¬fCÉH äô``cq Ph ,z…Qƒà°SódG QÉ°ùªdG
áYƒaôªdG ÉjÉ°†≤dG πc »a ó©H qâÑdG ºàj
.AÉ°†≤dG ΩÉeCG
,ô¡°T øe ôãcCG ΩGO QÉ¶àfG ó©H
ÜõëdG »``a IRQÉ``H äÉ«°üî°T äô``bCG

º``ZQ :(Ü ± CG) - ∑Qƒ``jƒ``«` f
äÉHÉîàf’G »a ¿ójÉH ƒL Rƒ``a ócCÉJ
ódÉfhO π°UGƒj ,á«μjôeC’G á«°SÉFôdG
èFÉàf AÉ¨dE’ π«Ñ°S øY åëÑdG ÖeGôJ
»a ¬àj’h ájÉ¡f øe ô¡°T πÑb ´Gôàb’G
§¨°†dG ójGõJ ™``eh .¢†«HC’G â«ÑdG
¬æe ¿ƒHô≤ªdGh ¢ù«FôdG ó©j ºd ,º¡«∏Y
≈∏Y áÄjôL QÉμaCG ìôW »a ¿hOOôàj
Ée ≥ah ,»aô©dG ¿ƒfÉ≤dG ¢Vôa QGôZ
.á«μjôeCG ΩÓ``YEG πFÉ°Sh Ió``Y äOÉ`` aCG
∫ÓN ¢ûbƒf QÉ``«`î`dG Gò``g ¿EG π``«`bh
äGOÉ≤àfG QÉKCG Ée ,á©ªédG Ωƒj ´ÉªàLG
,á«°SÉ«°ùdG áÑîædG ±ƒØ°U »a á©°SGh
»a ÉÑ°†à≤e É«Øf Ö``eGô``J ô°ûf º``ZQ
.ôàjƒJ
¢û«édG íæe Iôμa ∫hGóJ …ôéj
òæe á«FÉ°†≤dGh ájò«ØæàdG á£∏°ùdG
…ó``jDƒ` e ô`` `FGhO »``a ô``Ñ`ª`°`ù`jO ™``∏`£`e
íª°ù«°S Ée ,¬d É°SÉªM ôãcC’G ÖeGôJ
ájôμ°ù©dG á°ù°SDƒªdG ∞«∏μàH º¡d É≤ah
ºd .ó``jó``L »``°`SÉ``FQ ´Gô``à` bG º«¶æàH
¿ƒfÉ≤dG á«dGQó«ØdG áeƒμëdG πª©à°ùJ
.á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG òæe »aô©dG
¿ÉæjôH õcôe{ ÉgGôLCG á°SGQO ≥``ahh
Ö∏£àj ,¢ù£°ùZCG »a äô°ûf zádGó©∏d
øe á≤aGƒe ≈∏Y ÖeGôJ ∫ƒ°üM ∂``dP
.¢SôéfƒμdG
â«e …Qƒ¡ªédG QƒJÉæ«°ùdG ∫Ébh
óMC’G z¿EG ¿EG »°S{ á°TÉ°T ≈∏Y »æehQ
ød{ »dÉàdÉHh ,zπ°üëj ø``d Gò``g{ ¿EG
.záé«àf …CG ∂dP πc ≥≤ëj
Öàch ,óMC’G ôÑîdG ÖeGôJ ≈Øf
ôÑN »``aô``©`dG ¿ƒ``fÉ``≤` dG{ Ió``jô``¨`J »``a

ájOhóëdG ÉgòaÉæe ¥ÓZEGh …QÉéàdG
øe GQÉ``Ñ` à` YG á``jô``ë` Ñ` dGh á``jô``Ñ` dG
π°UGƒàdG õcôe ∫Ébh .¢ùeCG AÉ°ùe
:ôàjƒJ ô``Ñ`Y »``à`jƒ``μ`dG »``eƒ``μ`ë`dG
…QÉéàdG ¿Gô«£dG äÓ``MQ ≥«∏©J{
»``dhó``dG â``jƒ``μ`dG QÉ``£`e ≈`` dEGh ø``e
ájôÑdG ájOhóëdG òaÉæªdG ¥Ó``ZEGh
á``YÉ``°`ù`dG ø``e GQÉ``Ñ` à` YG á``jô``ë` Ñ` dGh
(ø``«` æ` KE’G) Ωƒ``«` dG AÉ``°`ù`e 11:00
≈àM 2020 ôÑª°ùjO 21 ≥aGƒªdG
ôjÉæj 1 ≥aGƒªdG á©ªédG Ωƒj ájÉ¡f
.z2021
áaÉc »a ≥∏≤dG øe ádÉM Oƒ°ùJh
¬fCG hóÑj Ée »°ûØJ ™e ÉHhQhCG AÉëfCG
øe QÉ°ûàf’G ≈∏Y IQób ôãcCG ádÓ°S
AGõ``LCG ¢†©H »a ÉfhQƒc ¢Shô«a
.É«fÉ£jôH
á`` «` `HhQhCG ∫hO Ió`` Y â``≤` ∏` Yh
,á«fÉ£jôÑdG »°VGQC’G ™e äÓMôdG
iô``NCG ∫hO hòëJ ¿CG ™bƒàj Éª«a
.ÉghòM
»fÉ£jôÑdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ÉYOh
´ÉªàLG ≈`` dEG ¿ƒ``°`ù`fƒ``L ¢``ù`jQƒ``H
á°ûbÉæªd{ áeƒμëdG »a á``eRCG á«∏N
á«dhódG äÓ≤æàdÉH ≥∏©àªdG ™°VƒdG
øë°û∏d º¶àæªdG ≥aóàdG É°Uƒ°üNh
.zÉ¡«dEGh IóëàªdG áμ∏ªªdG øe

á°ûbÉæªd ¬àeƒμëd áeRCG á«∏N ´ÉªàLG ó©H ÉKóëàe ¿ƒ°ùfƒL |
(RôàjhQ) .É«fÉ£jôH ™e ¿Gô«£dG ∫hO ≥«∏©J
øe Ió``jó``é` dG á``dÓ``°`ù`∏`d »``FÉ``Hƒ``dG
äGQGô≤dG òîàà°Sh ÉfhQƒc ¢Shô«a
.z∂dòd É≤k ah áÑ°SÉæªdG
â``æ` ∏` YCG ,¢`` `ù` ` eCG ô``¡` X ó`` ©` `Hh
¿Gô``«`£`dG äÓ`` MQ ≥«∏©J â``jƒ``μ`dG

¬``fCG ¿É``«`Ñ`dG ±É``°` VCGh .zÉ``gQÉ``°`û`à`fG
øØ°Sh äGô``FÉ``W{ AÉæãà°SG ºà«°S
Éªæ«H ,zäÉ`` æ` `MÉ`` °` `û` `dGh ø``ë` °` û` dG
á©HÉàªH áØ∏μªdG áæé∏dG ôªà°ùà°S
™°VƒdG á©HÉàe »``a{ AÉHƒdG ™°Vh

âæ∏YCG :ä’É``cƒ``dG - ¢VÉjôdG
áaÉc ≥«∏©J ¢``ù` eCG á«é«∏N ∫hO
ÉgOhóM ¥Ó``ZEGh ájƒédG äÓMôdG
Qƒ¡X ÖÑ°ùH á``jô``ë`Ñ`dGh á``jô``Ñ` dG
ÉfhQƒc ¢Shô«a øe IójóL ádÓ°S
,IóëàªdG áμ∏ªªdG »``a óéà°ùªdG
≈``dEG ºdÉ©dG »``a iô``NCG ’k hO â©aO
.ó∏ÑdG Gòg øe á«JB’G äÓMôdG ≥«∏©J
Iô«NC’G ™«HÉ°SC’G ∫ÓN CGó``Hh
¢Shô«a øe IójóL ádÓ°S QÉ°ûàfG
iôL Éªc ,É«fÉ£jôH »``a É``fhQƒ``c
Iô``Ø`£`dG √ò``¡` H äÉ``HÉ``°` UEG π«é°ùJ
’h ,á«fÉ£jôÑdG »``°` VGQC’G êQÉ``N
.É«dGôà°SCGh Góædƒgh ∑QÉªfódG Éª«°S
á``dÉ``ch â∏≤f ,¢``VÉ``jô``dG »``ah
Qó``°`ü`e ø`` Y á``«` eƒ``μ` ë` dG AÉ`` `Ñ` ` fC’G
π«d á«∏NGódG IQGRh »``a ∫hDƒ°ùe
IOÉYEG QGôb q¿EG ¬dƒb ø«æK’G ó``MC’G
¬à©aQ Ée ≈∏Y Ak É``æ`H{ AÉ``L ¥Ó``ZE’G
´ƒ``f QÉ``°`û`à`fG ø``Y áë°üdG IQGRh
ÉfhQƒc ¢Shô«a øe Qƒëàe ójóL
,∫hó`` `dG ø`` e Oó```Y »`` a ó``é`à`°`ù`ª`dG
øY á«ÑW äÉeƒ∏©e í°†qàJ ≈àMh
í``°`VhCGh .z¢``Shô``«`Ø`dG Gò``g á©«ÑW
≥«∏©J{ äQqôb áμ∏ªªdG q¿CG ∫hDƒ°ùªdG
á«dhódG á``jƒ``é`dG äÓ``Mô``dG ™«ªL
ä’É``ë``dG »`` a ’EG- ø``jô``aÉ``°` ù` ª` ∏` d

äGó``YÉ``°``ù``e á```eõ```M ≈``∏``Y ≥``Ø``à``j »```μ```jô```eC’G ¢``Sô``é``fƒ``μ``dG
É````fhQƒ````c á```¡```LGƒ```ª```d Q’hO QÉ```«```∏```e 900 á```ª```«```≤```H
π«d ∞°üàæe Oó``M ób ¢SôéfƒμdG ¿É``ch
™æªd ¥ÉØJG ≈dEG π°Uƒà∏d GóYƒe ø«æKE’G óMC’G
»WGô≤ªjódG ÖFÉædG ∫É``bh .áeƒμëdG ¥Ó``ZEG
,ÜGƒædG ¢ù∏ée »a »fÉãdG πLôdG ôjƒg »æ«à°S
≈dEG É¡∏≤f ºK ø«æK’G á≤Ø°üdG ôjôªJ ™bƒàj ¬fEG
Iô≤a âÑ∏£J É¡fCG »æ©j Gògh .ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée
»a ÖeGôJ É¡©bh âbDƒe AGôLEG É¡fG ≈∏Y ¢üæJ
πjƒªJ á∏°UGƒªd ó``MC’G Ωƒ``j øe Ωó≤àe â``bh
ÖæéJh á«aÉ°VEG áYÉ°S 24 á«dGQóØdG áeƒμëdG
.¥ÓZE’G
É≤aGh ñƒ«°ûdGh ÜGƒ``æ` dG É°ù∏ée ¿É``ch
.ó``MC’G ≥HÉ°S âbh »a âbƒªdG AGô``LE’G ≈∏Y
¢ù∏ée{ ¿EG ¿É«H »a »°Sƒ∏«Hh ôeƒ°T ∫É``bh
™jô°ûàdG Gòg ôjôªàd áYô°ùH ∑ôëà«°S ÜGƒædG
ºK ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ≈``dEG ¬dÉ°SQE’ QƒØdG ≈∏Y
™e{ ¬fCG ÉaÉ°VCGh .z¬©«bƒàd ¢ù«FôdG Öàμe ≈dEG
á«eƒ«dG äÉ«aƒdGh ihó©∏d ´hôªdG ´QÉ°ùàdG
.z¬©«°†f âbh ∑Éæg ¢ù«d
…òdG ¿ójÉH ƒL ÖîàæªdG ¢ù«FôdG ÖMQh
¬Ñ°üæe ≈dƒàj ÉeóæY IójóL áeõM ôjôªàH óYh
∫òH Öéj ¬``fCG iCGQ ¬æμd ,¥ÉØJ’ÉH ,ôjÉæj »a
GAóH QƒØdG ≈∏Y{ :¿É«H »a ∫Ébh .á«aÉ°VEG Oƒ¡L
¢SôéfƒμdG ≈∏Y ¿ƒμ«°S ,ójóédG ΩÉ©dG øe
-ó«aƒc ¢Shô«ØH á°UÉîdG Éæà£N ºYód πª©dG
»a QÉªãà°S’Gh ,Iôã©àªdG ô``°`SC’G º``YOh 19
.z…OÉ°üàb’G »aÉ©àdGh ∞FÉXƒdG

(RôàjhQ)

.ø««Øë°ü∏d ¥ÉØJ’G É¡fÓYEG iód »°Sƒ∏«H |

»°Sƒ∏«Hh ôeƒ°T í°VhCGh .z¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
QÉ«∏e 25 É°†jCG πª°ûj ¥É``Ø`J’G ¿CG ¿É«H »``a
äÉ«∏ªY ™æªd á«æμ°ùdG äGóYÉ°ùªdG øe Q’hO
IóYÉ°ùªd Q’hO QÉ«∏e áFÉe »dGƒMh AÓ``NE’G
.É¡ëàa IOÉYE’ ∫ÉØWC’G ájÉYQ õcGôeh ¢SQGóªdG

¢ù∏ée »``a á«∏bC’G º``«`YRh »°Sƒ∏«H »°ùfÉf
≈``dEG π°UƒàdG º``J ¬``fCG ôeƒ°T ∑É°ûJ ñƒ«°ûdG
¿CÉ°ûH ¢†«HC’G â«ÑdGh ø«jQƒ¡ªédG ™e ¥ÉØJG
PÉ≤fE’ πLÉY πμ°ûH á``eRÓ``dG ∫Gƒ``eC’G ø«eCÉJ{
´QÉ°ùJ ™e ¬à°û«©eh »μjôeC’G Ö©°ûdG IÉ«M

AÉ``°`†`YCG ≥``Ø` JG :(Ü ± CG) - ø``£`æ`°`TGh
áeõM ≈∏Y ó``MC’G Ωƒj »μjôeC’G ¢SôéfƒμdG
ø«jÓe IóYÉ°ùªd Q’hO QÉ«∏e 900 áª«≤H
ó©H 19-ó«aƒc øe øjQô°†àªdG ø««μjôeC’G
IóëàªdG äÉj’ƒdG ¬LGƒJ Éªæ«H ∫óédG øe ô¡°TCG
√òg πª°ûJh .º``dÉ``©`dG »``a AÉHƒ∏d ¢ûØJ ô``Ñ`cCG
äÉeóîdGh ìÉ≤∏dG ™jRƒàd äGóYÉ°ùe áeõëdG
øY ø«∏WÉ©∏d á«aÉ°VEG äGRÉ«àeGh á«à°ùLƒ∏dG
ádƒLh ,´ƒÑ°SC’G »a Q’hO 300 áª«≤H πª©dG
Q’hO 600 áª«≤H õ«ØëàdG äÉμ«°T øe IójóL
áYRƒªdG äÉμ«°ûdG »a Ωó≤ªdG ≠∏ÑªdG ∞°üf.¢SQÉe »a
»HõëdG ∫óédGh äÉ°ûbÉæªdG øe ô¡°TCG ó©Hh
äÉ``°`VhÉ``Ø`e ∫Ó`` N ≈``à`M äÉ``eÉ``¡` J’G ∫OÉ``Ñ` Jh
¥ÉØJG ≈dEG ¿ƒYô°ûªdG π°UƒJ ,Iô«NC’G á¶ë∏dG
.ø«æKE’G É«ª°SQ ¬eGôHEG »a ¿ƒ∏eCÉj º¡fEG GƒdÉb
äÉHÉîàf’G á∏ªM ∫Ó``N äÉ°VhÉØªdG äô``Lh
¢†aQh ∫óé∏d Iô«ãªdG á«μjôeC’G á«°SÉFôdG
∫Ébh .É¡«a ¬àªjõ¡H ±GôàY’G ÖeGôJ ódÉfhO
»a ájQƒ¡ªédG á«Ñ∏ZC’G º«YR π«fƒcÉe ¢ûà«e
áeõM ≈∏Y Éæ≤ØJG{ ¿É«H »a ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée
É¡fEG .Q’hO QÉ«∏e 900 »dGƒM É¡àª«b ≠∏ÑJ
IóYÉ°ùªd ±GógC’G IOóëªdG äÉ°SÉ«°ùdÉH áÄ«∏e
π©ØdÉH Ghô¶àfG øjòdG ø«ëaÉμªdG ø««μjôeC’G
.zÓjƒW Éàbh
á«WGô≤ªjódG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ äócCGh

á``jOôμdG á``ÑFÉædG ≈``∏Y º``μëdG .. É``«côJ
É``eÉY 22 øé``°ùdÉH ø``aƒZ ≈``∏«d á≤HÉ``°ùdG

Ωƒj 200 ôªà°SG …òdG ΩÉ©£dG øY É¡HGô°VEG ∫ÓN øaƒZ ≈∏«d |
(Ü ± GC )
.2018 ΩÉY

É¡∏ª©d â``æ` jOCG É``¡`Jó``dGh ¿EG ø``aƒ``Z
»WGô≤ªjódG ™ªàéªdG ôªJDƒe ™e
áYƒªée ƒ``gh ,OGô``cCÓ` d ó``jDƒ`ª`dG
Égô¶ëJ ºd »fóªdG ™ªàéªdG øe
âëJ ∫GõJ ’ É¡æμd á«côàdG ádhódG
.á≤«bódG áÑbGôªdG
Iójô¨J »a ¿Écõ«ª«J âØ°Uhh
.z¿ƒfÉ≤dG hóY{`H á«côàdG áeƒμëdG

áæ``°S Ióe á«aô``°üªdG ájô``°ùdG ≥«∏©J ¿ƒ``fÉb ô``≤j »``fÉæÑ∏dG ¿É``ªdôÑdG
k G âb’
.ø««bƒ≤ëdG ø«ÑbGôªdG øe Éμk «μ°ûJ É°†jC
ÜÉjO ¿É°ùM á°SÉFôH ∫ÉªYC’G ∞jô°üJ áeƒμM ô«°ùJh
Éª«a ,ähô«H CÉaôe QÉéØfG ó©H É¡àdÉ≤à°SG òæe OÓÑdG ¿hDƒ°T
,…ôjôëdG ó©°S ≥HÉ°ùdG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ≈∏Y Qò©J
¬àª¡e ΩÉªJG ,áeƒμëdG ∞«dCÉJ ôHƒàcCG »a ¬Ø«∏μJ iôL …òdG
.á«°SÉ«°ùdG äÉeÉ°ù≤f’G ÖÑ°ùH ¿B’G ≈àM
øeGõJ ÉkjOÉ°üàbG GkQÉ«¡fG »°VÉªdG ΩÉ©dG òæe ¿ÉæÑd ó¡°ûjh
ádhódG âØ∏îJh .Iô«∏dG áª«b »a ¥ƒÑ°ùe ô«Z ¢VÉØîfG ™e
™e äÉ°VhÉØe äCGóH ºK ,á«LQÉîdG É¡fƒjO ™aO øY ¢SQÉe »a
ó«MƒJ QÉ¶àfÉH É≤k M’ É¡≤«∏©J iôL »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U
±ô°üeh áeƒμëdG »∏ãªe É°Uƒ°üNh
ø««fÉæÑ∏dG ø«°VhÉØªdG
k
.äÉMÓ°UE’G ò«ØæJ á«Ø«ch ôFÉ°ùîdG ºéëd º¡JGôjó≤J ¿ÉæÑd
äÉYÉ°S çÓ``K ƒëf ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée á°ù∏L äôªà°SGh
¢TôëàdG áÑbÉ©e ¿ƒfÉb ìGôàbG É¡æ«H ø«fGƒb á©°†H äôbCGh
≈∏Y äÓjó©J ≈∏Y â≤aGh Éªc πª©dG ¿Éμe »a É°Uƒ°üNh
k
.…ô°SC’G ∞æ©∏d ¿ƒfÉb

,´ƒÑ°SCG Ióªd Ék àbDƒe -á«FÉæãà°S’G
.zôNBG Ék YƒÑ°SCG ójóªà∏d á∏HÉb
∫ƒ``Nó``dG ≥``«`∏`©`J{ äQqô` ` b É``ª`c
ájôÑdG òaÉæªdG ôÑY áμ∏ªªdG ≈``dEG
á∏HÉb ´ƒÑ°SCG Ióªd Éàk bDƒe ájôëÑdGh
πc áÑdÉ£e ,zô``NBG ÉkYƒÑ°SCG ójóªà∏d
äô¡X á``«` HhQhCG á``dhO øe OÉ``Y øe
∫õ``©`dÉ``H Ió``jó``é` dG á``dÓ``°` ù` dG É``¡`«`a
AGô`` LEGh ø«YƒÑ°SCG Ió``e »dõæªdG
.ΩÉjCG á°ùªN πc ¢Shô«Ø∏d ¢üëa
âjƒμdGh ¿ÉªY áæ£∏°S äòMh
Éª¡fÓYEG ™e ájOƒ©°ùdG hòM ¢ùeCG
.ÉªgOhóM ¥ÓZEG
:á«fÉª©dG AÉÑfC’G ádÉch âdÉbh
∫ƒNódG ™æe (ø«æKE’G) Ωƒ«dG Qô≤J{
É¡æe êhô```î` `dGh á``æ`£`∏`°`ù`dG ≈`` `dEG
áqjôÑdG òaÉæªdG ∞∏àîe ≥jôW øY
øe AGó``à` HG á``jô``ë`Ñ`dGh á``jq ƒ``é` dGh
óZ Ωƒj ìÉÑ°U
p øe IóMGƒdG áYÉ°ùdG
Ióªdh 2020 ôÑª°ùjO 22 (AÉKÓãdG)
.z´ƒÑ°SCG
QGô≤dG ¿EÉ` a ádÉcƒdG Ö°ùëHh
¬æY â``æ` ∏` YCG É``e ≈``∏`Y AÉ``æ` H{ »``JCÉ` j
øe ∫hó`` dG ø``e Oó``Y »``a äÉ£∏°ùdG
¢Shô«a ø``e Ió``jó``L ádÓ°S Qƒ¡X
OGôaC’ ájÉbhh (19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
áYô°Sh ÉgGhóY Iqó°T øe ™ªàéªdG

.»°VÉªdG ô¡°ûdG zÜGƒædG ¢ù∏ée øY Qó°U …òdG QGô≤∏d
AGô``LEG ídÉ°üd ôÑªaƒf ájÉ¡f »a äƒ°U ¿ÉªdôÑdG ¿É``ch
zá«aô°üªdG ájô°ùdÉH ´QòJ hCG ≥FÉY …CG ¿hO{ »FÉæédG ≥«bóàdG
QòMh .¿ƒ``Y ∫É°û«e ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ øe Ö∏W ≈∏Y GvOQ
,zá«fƒfÉ≤dG IôμØªdG{`d …ò«ØæàdG ôjóªdG ,á«ZÉ°U QGõf »eÉëªdG
≈æ©Jo h á«fƒfÉb ¿hDƒ°ûH á°ü°üîàe á«eƒμM ô«Z áª¶æe
Oôée{ ¿ƒfÉ≤dG QGôbEG ¿ƒμj ¿CG ,Égô«°ùØJh ø«fGƒ≤dG ìô°ûH
.zôNBG ôeCG ƒ¡a ≥«Ñ£àdG ÉeCG ..á«°VGô©à°SG Iƒ£N
øμd Ók ©a »FÉæédG ≥«bóàdG í«àj{ ¿ƒfÉ≤dG ¿CG í°VhCGh
ôeC’ÉH IójóL ácô°T ∞∏μJh ≥«bóàdG áeƒμëdG ô≤J ¿CG •ô°ûH
.zá∏WÉªe ¿hO øe
øªμJ ¿ƒfÉ≤dG »a á«°SÉ°SCG á«dÉμ°TEG ≈dEG á«ZÉ°U QÉ°TCGh
»a{ ¬``fCG í°VhCGh ,ΩÉ``Y Ióªd á«aô°üªdG ájô°ùdG ≥«∏©J »a
¬H Éæ∏°Uhh ,ΩÉ``Y ó©H »FÉæédG ≥«bóàdG ôjô≤J Qó°U ∫É``M
πª©dG IOÉ``YEG ™e É¡JGP á«dÉμ°TE’G ≈dEG Oƒ©æ°S ,áªμëªdG ≈dEG
™aQ ¿ƒfÉb ƒjÉe »a ôbCG ¿ÉªdôÑdG ¿Éch .zá«aô°üªdG ájô°ùdÉH
Iƒ£N »a ,ádhódG »a ø«dhDƒ°ùªdG øY áq«aô°üªdG ájôq °ùdG

¢ùeCG »fÉæÑ∏dG ÜGƒædG ¢ù∏ée ôbCG :(Ü ± CG) - ähô«H
á«aô°üªdG ájô°ùdÉH πª©dG ≥«∏©J ≈∏Y ¢üæj Éfk ƒfÉb ø«æKE’G
»FÉæédG ≥«bóàdG ¥ÓWEG IOÉYEG ΩÉeCG ∫ÉéªdG íàØj Ée ,ΩÉY Ióe
â¡fCG ,»°VÉªdG ô¡°ûdGh .…õcôªdG ±ô°üªdG äÉHÉ°ùM »a
™bƒªdG Égó≤Y »FÉæédG ≥«bóà∏d z∫É°SQÉeh õjQÉØdCG{ ácô°T
Qò©J ó©H ,…õcôªdG ±ô°üªdG äÉHÉ°ùM »a ≥«bóà∏d ¿ÉæÑd ™e
É¡°†©H ¿ƒc ¬æe áHƒ∏£ªdG äGóæà°ùªdG áaÉc ≈∏Y É¡dƒ°üM
ájô°ùdG{ ¿ƒfÉb ,…õcôªdG ±ô°üªdG ≥``ah ,z¢VQÉ©j{ ¿É``c
.zá«aô°üªdG
RôHCG ±ô°üªdG äÉHÉ°ùM »a »FÉæédG ≥«bóàdG πqμ°ûjh
áeƒμëdG É¡JôbCG ób âfÉc »àdG …OÉ°üàb’G ¢Vƒ¡ædG á£N OƒæH
,äÉ°VhÉØªdG ∂∏J π°ûa πÑb »dhódG ó≤ædG ¥hóæ°U ™e ¢VhÉØà∏d
É°ùfôa É¡à©°Vh »àdG ≥jô£dG áWQÉN OƒæH øª°V OQh Éªc
.…OÉ°üàb’G QÉ«¡f’G áeGhO øe êhôîdG ≈∏Y ¿ÉæÑd IóYÉ°ùªd
ôbCG ÜGƒædG ¢ù∏ée ¿CG ΩÓYEÓd á«æWƒdG ádÉcƒdG äOÉaCGh
á«aô°üªdG ájô°ùdÉH πª©dG ≥«∏©J ≈dEG »eGôdG ¿ƒfÉ≤dG ìGôàbG
É≤ah{ É¡°†©ÑH ø«fGƒb äÉMGôàbG á©HQCG èeO ó©H áæ°S Ióªd

ácôM »a á«°ù«FQ á«°üî°T ∫GRÉe
ÉjQƒ°Sh É«côJ »a ájOôμdG OôªàdG
.¥Gô©dGh
,»°VÉªdG ΩÉ©dG øe ƒjÉe »a
ø``jó``jDƒ` ª` dG ±’BG ¿Ó`` ` `LhCG É`` `YO
ø``jò``dGh É``«`cô``J »``a ø«fƒé°ùªdG
AÉªdG ≈∏Y ¿ƒ°û«©j GƒfÉc øjòdG
AÉ¡fEG ≈``dEG ,§≤a ≈∏ëªdGh í∏ªªdG
íª°Sh .ΩÉ©£dG øY ÜGô°VE’G á∏ªM
óªëe ¬≤«≤°T á∏HÉ≤ªH ¿Ó`` `LhC’
ø«eÉY øe ôãcCG òæe ≈``dhC’G Iôª∏d
,»°VÉªdG ΩÉ©dG øe ôjÉæj 12 »a
.´ÉªàL’G π«°UÉØJ ø∏©J º``d øμd
íª°S ,»°VÉªdG ΩÉ©dG øe ƒjÉe »ah
≈``dhC’G Iôª∏d ¬«eÉëe á∏HÉ≤ªH ¬d
.äGƒæ°S »fÉªK òæe
º¡àH Iõéàëe øaƒZ âfÉch
øY É¡HGô°VEG äCGóH ÉeóæY á∏°üØæe
.ΩÉ©£dG
»°VÉªdG ΩÉ©dG É¡MGô°S ≥∏WCGh
Ióe øé°ùdÉH áHƒ≤Y â°†eCG Éeó©H
ájôμ°ù©dG á«∏ª©dG É¡Ø°Uh ó©H ΩÉY
á``jOô``μ`dG π``FÉ``°`ü`Ø`dG ó``°`V á``«`cô``à`dG
.zhõ¨dG{`H ájQƒ°ùdG
¢ùfGôa ádÉcƒd øaƒZ âMô°Uh
ΩÉ©dG É¡dõæe »a á∏HÉ≤e ∫ÓN ¢SôH
áHô°†e â``fÉ``c É``eó``æ` Y »``°` VÉ``ª` dG
»a áNô°U â``≤`∏`WCG{ :ΩÉ``©`£`dG ø``Y
≈∏Y Dhô`` `LCG â``ë`Ñ`°`UCG ...ΩÓ`` ¶` `dG
.zá«°†≤dG √òg πLCG øe äƒªdG
áæHG ¿Écõ«ª«J áë«Ñ°U âdÉbh

:ä’ÉcƒdG - (É«côJ) ôμHQÉjO
øé°ùH ¢ùeCG á«côJ áªμëe â°†b
Üƒ©°ûdG Üõ``M ø``e á≤HÉ°S áÑFÉf
OGô`` cCÓ` `d ó``jDƒ``ª``dG »``WGô``≤` ª` jó``dG
≥∏©àJ º``¡`à`H É``eÉ``Y 22 ø``e ô``ã` cCG
.zÜÉgQE’G{`H
ôμHQÉjO »``a áªμëe â`` fGOCGh
ø``e äOô`` ` `L »`` à` `dG ø`` aƒ`` Z ≈``∏` «` d
ƒ«fƒj »``a á«fÉªdôÑdG É¡àfÉ°üM
zá«HÉgQEG áYÉªL ≈``dEG AÉªàf’G{`H
ø«ë∏°ùªd á«HÉgQEG zájÉYO{ ô°ûfh
.¿ƒfÉ≤dG øY ø«LQÉN OGôcCG
(ÉeÉY 56) øaƒZ âÑ°ùàcGh
ÉHGô°VEG äòØf Éeó©H É«dhO ÉeÉªàgG
ΩÉY »a Ωƒj 200 Ióªd ΩÉ©£dG øY
ádõY AÉ``¡` fE’ á``dhÉ``ë`e »``a 2018
¬∏dGóÑY ¿ƒé°ùªdG …OôμdG º«YõdG
¬dƒ°Uh ø«eCÉJ ∫Ó``N øe ¿Ó``LhCG
.¬«eÉëeh ¬Jô°SCG ≈dEG
»a Iô``°`VÉ``M ø``aƒ``Z øμJ º``dh
,ôμH QÉjO áæjóe »a áªμëªdG á°ù∏L
∫Ébh .QƒØdG ≈∏Y É¡fÉμe ±ô©j ºdh
∞fCÉà°ù«°S ¬``fEG »fƒfÉ≤dG É¡≤jôa
∞«bƒàH áªμëªdG äô``eCGh .ºμëdG
.GQƒa øaƒZ
É``ª`μ`M ¿Ó`` ` ` ` LhCG »``°` †` ª` jh
»a áfÉ«îdG áª¡àH óHDƒªdG øé°ùdÉH
∫ƒÑæ£°SG ádÉÑb IôjõL ≈∏Y øé°S
¬``«`∏`Y ¢``†` Ñ` ≤` dG â`` `≤` ` dCG ¿CG ò``æ``e
»a É«æ«c »a á«côàdG äGQÉÑîà°S’G
πeÉμdG ¬Ñ°T ¬dõY ºZQh .1999 ΩÉY
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ó«°TQ ájRƒa

IójóL áeƒμM :øª«dG
!∫ÉeBGh äÉbƒ©eh
IójóédG áeƒμëdG ≈àMh !áª¡ªdG ≥FGƒ©dG ó``MCG
ô«Z âªJ »àdG (áØ°UÉæªdG) CGóÑe ¿EG ∫ƒ≤j øe ∑Éæg
√òg »a º¡ªdG ô``NB’G ≥FÉ©dGh !ÉjQƒà°SO ΩƒYóe
¬Yhô°ûe »dÉ≤àf’G ¢ù∏éªdG ¿CG É°†jCG á∏MôªdG
IójóédG áeƒμëdG »a √OƒLh ôÑà©jh ,»dÉ°üØfG
¿CG …CG !(É≤M’ ∫É°üØf’G πLCG øe ≈dhCG Iƒ£N ¬fCG)
ø««KƒëdG ø««HÓ≤f’G áHQÉëe ƒgh ±ó¡dG ó«MƒJ
!ÉjGƒf Gòμg ΩÉeCG ∞©°†j
äÉHƒ©°Uh Ió``jó``é`dG áeƒμëdG ø«H É``e |
á«æÑdG ¿EÉ` `a ±ó``¡` dG ó``«`Mƒ``J äÉ``bƒ``©` eh ™``bGƒ``dG
äÉ°ù°SDƒªdG OÉ≤àaGh øª«dG »a IOƒ≤ØªdG á«àëàdG
πªY π``«`bGô``Y ó`` MCG ¿ƒ``μ`J ó``b á``dhó``∏`d á``jõ``cô``ª`dG
±GôàYG øe ¬H â«¶M Ée ºZQ ,IójóédG áeƒμëdG
¿CÉH ™«ªédG hóëj πeC’G å«Mh ,»dhOh »ª«∏bEG
»°SÉ«°S π``M ≥«≤ëJ ø``e áeƒμëdG √ò``g øμªàJ
»àdG á«æª«dG á``eRC’G AÉ¡fEG äGQÉ°ùe πμH ™aódGh
ájOƒ©°ù∏d …QƒëªdG QhódG å«Mh ,Gô«ãc âdÉW
¬aógh â``a’ º``YO ƒg ¢VÉjôdG ¥ÉØJG ò«ØæJ »a
øeCG ≈∏Y ¬°SÉμ©fGh øª«dG QGô≤à°SGh øeCG »FÉ¡ædG
.πμc è«∏îdG QGô≤à°SGh
≈°VƒØdG ¿ƒJCG »a øª«dG ™aO …òdG z»KƒëdG{ |
πc πNOCG É¡d ™HÉàdG á«fGôjE’G ¬à«©LôªH ´Gô°üdGh
øª«dG π©Lh ,≈°VƒØdG ∂∏J »a á«æª«dG äÉfƒμªdG
»ah äÉYGô°üdG »a »eƒ«dG ¥GôàM’G ≈∏Y IôÑée
á«Yô°ûdG ≈∏Y ÜÓ≤f’G ÖÑ°ùH ,»FÉæãà°SG ±ôX
¬∏jƒëJh ,øª«dG πNGO á«fGôjE’G IóæLC’G ò«ØæJh
¿EÉa ∂dòdh ,è«∏îdGh ájOƒ©°ù∏d »eƒb Oó¡e ≈dEG
ó«MƒàH áÑdÉ£e äÉbƒ©ªdG ºZQ IójóédG áeƒμëdG
≥jôØc πª©dGh á«°SÉ«°ùdGh ájôμ°ù©dG Oƒ¡édG
OÉ°ùØdG ø``e á``dhó``dG äÉ°ù°SDƒe ∞«¶æJh ó``MGh
OÉédG äÉ``Ø`à`d’G Ö``fÉ``L ≈``dEG ,á«∏YÉØdG ΩGó``©` fGh
á∏ª©dG PÉ≤fEGh …OÉ°üàb’Gh »°û«©ªdG ∞∏ªdG ≈dEG
¢†©ÑdG ∂μ°ûàj »``à`dG ÖdÉ£ªdG »``gh ,á«æª«dG
äÉHPÉéàdG ¿CG á°UÉNh É¡«a ìÉéædG á«fÉμeEG »a
∫GõJ ’ IójóédG áeƒμëdG »aôW ø«H á«°SÉ«°ùdG
òæe á«Yô°ûdG AGOC’ äGOÉ≤àf’G øe ô«ãμdÉH áWÉëe
!ø««KƒëdG ø««HÓ≤f’G ≈∏Y ÜôëdG AóH
Ö∏¨àdG »a IójóédG áeƒμëdG íéæà°S π¡a
øª«dG ¢ü«∏îJh ±ó¡dG ó«MƒJh äÉbƒ©ªdG ≈∏Y
!áeOÉ≤dG á∏Môª∏d IOÉ©dÉc ∑hôàe ∂dP !?¬àeRCG øe

¿ƒ«KƒëdG ô£«°S òæe äôe äGƒæ°S â°S |
º¡HÓ≤fG ó©H ,ø``ª`«`dG »``a á``©`°`SGh ≥WÉæe ≈∏Y
á«fGôjEG ´GQò``c ºgójó¡J π©L Ée ,á«Yô°ûdG ≈∏Y
ø``eC’G ójó¡J É``ª`fEGh ,»æª«dG πNGó∏d §≤a ¢ù«d
∑ôëJ ¿Éc ∂dòdh ,»é«∏îdGh …Oƒ©°ùdG »eƒ≤dG
á«Yô°ûdG IOÉ``YE’h ÜÓ≤f’G ∂dP ó°V z∞dÉëàdG{
¥É``Ø`JGh »``æ`Wƒ``dG QGƒ``ë` dG äÉ``Lô``î`e ≈``∏`Y AÉ``æ`H
,Oó°üdG Gòg »a IóëàªdG ºeC’G äGQGôbh ¢VÉjôdG
º¡æ«H QGƒëdG ä’hÉW Oó©J ºZQ ø««KƒëdG øμdh
§b Gƒeõà∏j ºd º¡fEÉa á«Yô°ûdG áeƒμëdG ø«Hh
º¡£∏°ùJh ºgójó¡J OGORG ÉªfEGh ,äÉLôîe …CÉ`H
QÉ°üëdG »a ÖÑ°ùàdG ≈∏Yh á«æª«dG IÉ«ëdG ≈∏Y
ó«æéJh ¢``Vô``ª`dGh ádÉ£ÑdGh ô≤ØdGh ø««fóª∏d
∫GƒeCG øe äGQÉ«∏ªdG ¢SÓàNGh OÉ°ùØdGh ∫ÉØWC’G
ΩÉb »àdG ájôμ°ù©dG á¡LGƒªdG Éª«a !»æª«dG Ö©°ûdG
™æªj »ªeCG ÖYÓJ ΩÉeCG É¡°ùØf äóLh ∞dÉëàdG É¡H
ÖfÉL ≈dEG !ø««KƒëdG áægGóeh É¡«a ∑QÉ©ªdG º°ùM
á°UÉNh ,¬°ùØf øª«dG π``NGO á«JGòdG äÉbƒ©ªdG
,¿GôjEG øe ø«eƒYóªdG ø««KƒëdG øjOôªàªdG ø«H
∞dÉëàdG ºYóH áeƒμë∏d IójDƒªdG äÉYƒªéªdGh
äô¡X å«Mh ,ájOƒ©°ùdG √Oƒ≤J …òdG …ôμ°ù©dG
äÉYƒªéªdG ∂∏J ø«H á``ë`°`VGh äÉ``aÓ``N É``°`†`jCG
¢ù∏éªdG ÖfÉL øe á°UÉNh á«Yô°û∏d IójDƒªdG
»a á``eƒ``μ`ë`dG º¡àj …ò`` dG »``Hƒ``æ`é`dG »``dÉ``≤`à`f’G
OÉ°ùØdÉH ,¿óY »a á£∏°ùdG õcôªàJ å«M ,ÜƒæédG
!É¡©e ∑QÉ©e ¢Vƒîjh
äGó«≤©àdÉH A»∏e IOÉ©dÉch »æª«dG ó¡°ûªdG |
á«æªj á«eƒμM »g Égh ,äÉbƒ©ªdGh äÉHƒ©°üdGh
»°SÉ«°ùdG ¬≤°T »a ¢VÉjôdG ¥ÉØJG Ö°ùëH IójóL
,»dÉ≤àf’G ¢ù∏éªdGh á«Yô°ûdG ø«H ΩÉjCG πÑb πμ°ûJ
IQOÉb IójóédG áeƒμëdG âfÉc ¿EG ä’DhÉ°ùJ §°Sh
ø«H äÉaÓîdG RhÉéJh »°VÉªdG áëØ°U »W ≈∏Y
(áØ°UÉæe) áeƒμëc Qƒæ∏d âLôN ¿CG ó©H É¡«aôW
¿EG ô`` NB’G ∫GDƒ` °` ù` dGh ?∂∏ªdGóÑY ø«©e á°SÉFôH
á∏MôªdG »a ±ó¡dG ó«MƒJ ø«aô£dG ¿ÉμeEÉH ¿Éc
á«bÉØJG Ö°ùëH øª«dG É¡°û«©j »``à`dG áÑ©°üdG
!?¢VÉjôdG
,¬JÉ«£©e Ö∏ZCG »a »dÉjô°S »æª«dG ™bGƒdG
É≤HÉ°S ájõcôe áeƒμM π«μ°ûJ π°ûa ó©H á°UÉNh
π°ûØdG ∂dP QÉÑàYGh QGôªà°S’G ≈∏Y IQOÉbh áØdBÉàe

√OGR …ô``îa ∫É«`àZG
IócDƒªdG á«fGôjE’G ôFÉ°ùîdGh
,√OGR …ô``î`a ø°ùëe πà≤e
º°SÉb ∫É«àZG á«∏ª©H ôcòJ »àdG
»a §``HÉ``°`†`dGh …hƒ``æ` dG º``dÉ``©` dG
∂``dP ¿EÉ` `a ,OGó``¨` H »``a »fÉª«∏°S
πμ°T »``fGô``jE’G …Qƒ``ã`dG ¢SôëdG
™e ¥ÉÑ°S »a â∏NO É¡fCG √Éæ©e
áëæLCG ∞∏àîªd êGô`` MEG ô°üæY
.¬°ùØf ó«©°üdG ≈∏Y ø£æ°TGh
âæjÉÑJ »``à`dG »``fGô``jE’G ΩÉ``¶`æ`dG
äÉj’ƒdG ¿ƒμJ ™bGh áYÉæ°U ƒgh
á``Ñ`dÉ``£`ª`dG ø``«` H É``¡` dÉ``©` aCG OhOQ
¿ójÉH ƒL áeÉYR πX »a IóëàªdG
.¬©e πeÉ©àdG ≈dEG Iô£°†e
≈àM åjôàdGh …QƒØdG ΩÉ≤àf’ÉH
ô¶ædG øμªj ’ ∂``dP ¿CG ô«Z
.Oô∏d Ö°SÉæªdG âbƒdG ø«ëj
.äÉ``æ` ¡` μ` J √QÉ``Ñ` à` YÉ``H ’EG ¬`` «` `dEG
á¡L ¿CG â``HÉ``ã` dG ¿CG ô``«` Z
øμªj ’ Ió``ë` à` ª` dG äÉ`` j’ƒ`` dÉ`` a
¿Gô`` jEG π``Nó``J ’CG π°†ØJ QGô``≤` dG
≈∏Y QGô``≤`H π«FGô°SEG ÅLÉØJ ¿CG
π©ØdG OhOQ øe Ió≤©e áμÑ°T »a
¥É``Ø` J’G ≈`` `dEG IOƒ`` ©` `dG iƒ``à`°`ù`e
âWQƒJ »``g ¿EG á©bƒàªdG ô«Z
:º∏≤H
Ée ∂``dP .Ió``jó``L •hô°ûH …hƒ``æ`dG
ô«Z äÉ°SÉªM AGQh »°†ªdG »``a
| ∞°Sƒj ¥hQÉa
ød ∂``dP ¿CG ô«Z .¿Gô`` `jEG ¬``H º∏ëJ
ôªj á``≤`«`bO á``∏`Mô``e »``a á``°` ShQó``e
É¡°ùØf ¿GôjEÉa .ÉMÉàe Éª∏M ¿ƒμj
á£∏°ùdG ∫É≤àfG ÖÑ°ùH É¡H ºdÉ©dG
¿CG øμªj ’ ≥WÉæe ≈dEG É¡YQPCG äóe ¿CG ó©H äô«¨J
.IóëàªdG äÉj’ƒdG »a
.IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡æY ≈∏îàJ
É¡°ù«FQ ¿É°ùd ≈∏Yh ¿Gô``jEG ¿CG ô``eC’G »a âaÓdG
âfÉc .É¡ëdÉ°üd ôªj ’ âbƒdG ¿CG ¿Gô``jEG ∑Qó``J
âàª°U É¡fCG ø«M »a π«FGô°SEG ≈``dEG ΩÉ¡J’G â¡Lh
…ôîa πà≤e πÑb .ÉgDhÉ¨dEG ºJ ób á«μjôeCG áHô°V ∑Éæg
É¡îjQGƒ°U ™fÉ°üeh ájhƒædG É¡JBÉ°ûæe â°Vô©J ø«M
»a á«dÉ≤àf’G á∏MôªdG øe áØFÉN ¿Gô``jEG âfÉc √OGR
πYÉØdG ¿Éμa á«°VÉªdG ô¡°TC’G ∫ÓN á«dÉààe ≥FGôëd
∫ÓN øe √ô«°ùØJ øμªj ±ƒN ∂dP .IóëàªdG äÉj’ƒdG
.’ƒ¡ée
¢SÉ°SCG ’h á«fGôjEG ¿ƒμJ ¿CG øμªj »àdG äÉÑjô°ùàdG
»a Ö``Zô``J º``d É``¡` fC’ É¡æ«M »``a ¿Gô`` `jEG âàª°U
.áë°üdG øe É¡d
≥Ñ°ùj ºd …òdG ÉghóY ¥ƒØJ πHÉ≤e ÉgõéY øY ∞°ûμdG
á≤jô£H ’EG äBÉ°ûæªdG ∂∏J øY åjóëdÉH ¢Vô©J ¿CG ¬d
ød ¿Gô`` jEG ¿EÉ` a ,É``¡`d çó``ë`j ÉªY ô¶ædG ¢†¨Hh
.á«°VôY
É¡fC’ ’ .í«ë°üdG √É``é`J’G »a ΩÉ≤àf’G øe øμªàJ
π«FGô°SEG ¿EÉa ,√OGR …ôîa ∫É«àZG ádÉM »a ÉeCG
±ô°üàdG ∂``dP ¿CG ±ô©J É¡fC’ πH ,±ó¡dG Å£îà°S
ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH É¡FGQRh ¢ù«FQ ¿É°ùd ≈∏Y É¡d ≥Ñ°S
á∏gDƒe ¿ƒμJ ød É¡fCG ∑QóJ »gh .É¶gÉH ¬æªK ¿ƒμ«°S
…ôîa ¬Ñ©∏j …ò`` dG ô«ÑμdG Qhó`` dG ø``Y âKóëJ ¿CG
.Égôeóà°S ÜôM »a ∫ƒNó∏d
ó≤dh .»``fGô``jE’G …hƒædG èeÉfôÑdG ôjƒ£J »a √OGR
á«Yƒf äÉHô°V â¡Lh ¿CG π«FGô°SE’ ≥Ñ°S ó≤d
≥Ñ°ùe ±GôàYG áHÉãªH ƒg åjóëdG ∂dP ¿GôjEG äôÑàYG
ô«Z øe ¬LQÉNh »``fGô``jE’G ≥ª©dG π``NGO ¿Gô``jEG ≈``dEG
.…hƒædG ºdÉ©dG πà≤e øY á«dhDƒ°ùªdÉH
.OôdG »a ôμØJ ºd É¡fEG πH ,Oô``dG øe ¿Gô``jEG øμªàJ ¿CG
?É¡eÉ≤àfÉH Ωƒ≤àd ¿GôjEG ¬μ∏ªJ …òdG Ée øμdh
á∏eÉ°T ÜôM ≈dEG ¥’õf’G ≈°TÉëàJ É¡fC’ ’EG A»°ûd ’
≈``dEG É``¡`î`jQGƒ``°`U ¬``Lƒ``J ø``d É``¡` fCG ó``cDƒ` ª` dG ø``e
.Égô°ùîà°S É¡fCG ±ô©J
≈°übCG .¬H Ωƒ≤J ød …QÉëàfG ±ô°üJ ∂dP .π«FGô°SEG
»g ájhƒf ádhO ¿ƒμJ ¿C’ §£îJ »àdG ¿GôjEÉa
É¡JÉ«°û«∏ªd õYƒJ ¿CG ƒg ¿GôjEG ¬H Ωƒ≤J ¿CG øμªj Ée
øeh π«FGô°SEG ™e ájó«∏≤J ÉHôM πNóJ ¿CG øe ∞©°VCG
»a äGQÉ©°ûdG ¿ƒμà°S .IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG É¡Ø∏N
∫hO ≈dEG ïjQGƒ°U ¬«LƒàH øª«dGh ¿ÉæÑdh ¥Gô©dG »a
±ô©j .ô``NBG ÉÄ«°T ∫ƒ≤j ¬fEÉa ™bGƒdG ÉeCG »ØN ¿Éμe
±ô°üJ ƒgh IóëàªdG äÉj’ƒ∏d á≤jó°U »g á«HôY
≈∏Y IQó≤dG ΩóYh »°SÉ«°ùdG π¡édG ≈∏Y ∫ój ô°UÉb
,ÜôëdG ∂∏J â©bh Ée GPEG ¿ƒeõ¡o«°S º¡fCG ¿ƒ«fGôjE’G
√ô¶àæJ Ée ∂``dPh §≤°ù«°S »eÓ°SE’G ΩÉ¶ædG ¿EG πH
.∫hódG ø«H äÉbÓ©dG º¡a
.á«fGôjE’G Üƒ©°ûdG
»a É¡°ùØf â``μ`HQCG ¿Gô``jEG ¿EÉ` a ,iô``NCG á¡L øe
¬«dEG ô¶æ«°S .ôª«°S √OGR …ôîa πà≤e ¿EÉa ,∂dòd
»¡a ,IóëàªdG äÉj’ƒdG »a á£∏°ùdG º«∏°ùJ QÉ¶àfG
Öéj »àdG IQÉ°ùîdG ¬fƒc á¡L øe »fGôjE’G ΩÉ¶ædG
¬àÑ°ùàcG É``e π``c É¡«dEG ó«©«°S ¿ó``jÉ``H ƒ``L ¿CG ó≤à©J
»°SÉ«°S ≥£æe ƒgh .QÉ¶àf’G á∏Môe »a É¡eó≤j ¿CG
¢ù«FôdG ¬«∏Y ±ô°TCG …ò``dG …hƒædG ¥ÉØJ’G ÖÑ°ùH
.»fÉ°ùfE’G ¢ùëdG øe ô«ãμdG ≈dEG ó≤àØj
á«∏ªY ¿CG ø¶J »gh ÉeÉHhCG ∑GQÉH ≥HÉ°ùdG »μjôeC’G
áμ°S ≈dEG ¿ójÉH √ó«©j ¿CÉH »fGôjE’G ΩÉ¶ædG º∏ëj
∂dP OÉ°ùaEG π``LCG øe äAÉ``L …hƒ``æ`dG É¡ªdÉY ∫É«àZG
.óMCG ¬©bƒàj ’ Ée ƒgh .áeÓ°ùdG
.QÉ¶àf’G
»bGôY ÖJÉc |
á«∏ª©dG ∂∏àH âeÉb »àdG »g π«FGô°SEG âfÉc GPEGh
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?2020 ΩÉ``Y äÉjóëJ á``«é«∏îdG ÉædhO â``¡LGh ∞``«c
¬Ñ©°ûH øª«dG õjõ©dG »Hô©dG QÉé∏d º``FGó``dG
á£∏°ù∏d á«Yô°ûdG IOÉ``YEGh ¬∏Ñ≤à°ùªH ó«©°ùdG
¬£«ëªd ¬JOƒYh √QÉªYEGh ¬FÉæH ≈∏Y πª©dGh
¬JóMh IOÉ©à°SG øe øμªàj ¿CG ó©H »Hô©dG
..»æWƒdG ¬HGôJ ¥ƒa ΩÓ°ùdG §°ùHh
äGƒb …ODƒ` J »eƒ≤dG ÖLGƒdG Gòg ™eh
É``¡` JÉ``Ñ` LGh á``cô``à`°`û`ª`dG »``Hô``©` dG ∞``dÉ``ë` à` dG
»KƒëdG äÉ«°û«∏e ¿Ghó``Y ôMód ájôμ°ù©dG
ò«ØæJ »``a Égó¡©J QGô``ª`à`°`SG ™``e á``«` HÉ``gQE’G
á«é«JGôà°S’G áØ°üdG äGP á«FÉªfE’G ™jQÉ°ûªdG
»dhódGh »ª«∏bE’G ÉfQƒëe »a ájOÉ°üàb’G
§«ëªdG »a …QÉªãà°SG ÜòL õcôe íÑ°üJ »c
»HÉÑ°ûdG ó¡©dG Aó``H ™``e »``dhó``dG OÉ``°`ü`à`b’G
IOGQEÉ` H …ƒ``≤`dG ¿Éª∏°S ó¡Y á∏Môªd ójóédG
øeDƒªdG ÜÉÑ°ûdG áYÉé°Th ,πLh õY …QÉÑdG
∫ƒ°Uƒ∏d ≥HÉ°ùàdGh âbƒdG Ö°ùch ô°üædÉH
AÉªfE’Gh Qƒ£àdG øe IójóédG á∏MôªdG ≈``dEG
ÜÉÑ°ûdG óYGƒ°ùd É«∏©dG á«dhDƒ°ùªdG π«ªëJh
áëLÉædG á«∏©ØdG Ö``gGƒ``ª`dG º¡àëæe ø``jò``dG
º``MÓ``Jh ∑QÉ``Ñ` ª` dG QÉ``«` à` N’G Gò``g »``a Gõk `«`ª`J
AÉæÑd »aƒdG Ö©°ûdGh IOÉ«≤dG ø«H Oƒ¡édG
…óëJ á¡LGƒe »a ìÉéædÉH óMƒªdG øª«dG
ø«°ü∏îªdG ¬FÉæHCG óYGƒ°ùH áãjóëdG á«ªæàdG
≈°VƒØdGh øàØdG ≈∏Y ø«°VôëªdG ô`` MOh
ºgôMOh ¿Gô``¡`Wh º``b »dÓe ø``e ¿Ghó``©` dGh
¬∏dG Iƒ≤H á«Hô©dG ÉæJôjõL á«aGô¨L øe Ék«FÉ¡f
äGƒ≤dG ∞dÉëJ áYÉé°Th ¢UÓNEGh ¬fÉëÑ°S
.ácôà°ûªdG á«Hô©dG
πμd á``bOÉ``°`U Iƒ`` YO É``¡` fEG ∫ƒ``≤`f É``eÉ``à`Nh
á«æWƒdG IóMƒdÉH ∂°ùªà∏d »aƒdG ÉæÑ©°T AÉæHCG
á°ü∏îªdG äGOÉ«≤dG ™e ºMÓàdGh á«é«∏îdG
IôªãªdG Oƒ¡édG ∫ò``H ø««eÓYE’G »FÓeõdh
ôjó≤Jh ÉfOÓH øY ´É``aó``dGh á≤«≤ëdG AÓ``YE’
ÖcGƒJ »``à`dG á``eÉ``¡`dG á∏MôªdG √ò``g ±hô``X
ácQÉÑªdG ΩõëdG áØ°UÉ©d ájôμ°ù©dG äÉ«∏ª©dG
πc OôWh ≥«≤°ûdG øª«dG »a á«Yô°ûdG Iô°üæd
Iô«ãªdGh Üô°ùdG øY Gkó«©H IOô¨ªdG äGƒ°UC’G
.á°Vô¨ªdG äÉ©FÉ°ûdGh ÖjPÉcCÓd
á«é«∏îdG ÉæHƒ©°ûd ábOÉ°üdG äGƒYódG πc
ºYOh á«æWƒdG IóMƒdÉH ∂°ùªàdÉH Iõjõ©dG
ájOCÉàd É¡ªYOh áë∏°ùªdG ÉæJGƒb IófÉ°ùeh
ó¡©d AÉ``aƒ``dGh A’ƒ``dG π``ch ,»æWƒdG É¡ÑLGh
¿Éª∏°S ∂``∏`ª`dG ø«Øjô°ûdG ø``«`eô``ë`dG ΩOÉ`` N
á«é«∏îdG É``æ`fGó``∏`H IOÉ`` `bh ∑ƒ``∏` e ¬`` Jƒ`` NEGh
á©æªdGh Iƒ≤dG øe ójóL ó¡Y AÉæÑd á«Hô©dG
.¬∏dG ¿PEÉH √ÉaôdGh ádGó©dGh
»Hô©dG ôμØdG ióàæªd áeÉ©dG áfÉeC’G ƒ°†Y |
ø«jOƒ©°ùdG ø««Øë°üdG á«©ªL ƒ°†Y -

ôMód á«bÉÑà°S’G §£îdG
ô``KCÉ` à` j º`` `d ó`` ª` `ë` `dG ¬`` ∏` `d
á`` «` `HÉ`` gQE’G º``¡` JÉ``£` £` î` e
¥É£f ≈∏Y »é«∏îdG Éæ©ªàée
Rƒ``eQh É``æ`æ`jó``d á``jOÉ``©`ª`dG
»àdG á«Ñ∏°ùdG èFÉàædÉH ô«Ñc
ΩÓ°Sh øeCGh ójóédG Éfó¡Y
äGOÉ``°` ü` à` b’G º``¶`©`e â``∏`ª`°`T
.»é«∏îdG Éæ©ªàée
ÉædhO âYÉ£à°SG πH .á«ªdÉ©dG
≈∏Y É``æ` «` æ` WGƒ``e ¿EG
á`` ` eRC’G RhÉ`` é` `J á``«` é` «` ∏` î` dG
»Hô¨dG »é«∏îdG Éæ∏MÉ°S
»dÉãªdG ÜhÉéàdGh áªμëdÉH
ÖLGƒdG AGOCÉ` `H ¿ƒaô°ûàj
á«æ©ªdG äÉ¡édGh Ö©°ûdG ø«H
√ò`` g ¢`` `†` ` aQh »`` æ` `Wƒ`` dG
º«∏©àdGh áë°üdG äÉYÉ£b »a
á`` jô`` eBÉ` `à` `dG ™`` jQÉ`` °` `û` `ª` `dG
Iô«°ùe äô£°S »àdGh ,øeC’Gh
πª©dGh ™æ°üdG á``«`fGô``jE’G
Iô°UÉëe »a á©FGQ äGRÉéfEG
Gò¡H á``jODƒ` e É¡Ø°ûc ≈``∏`Y
QÉ°ûàf’G ™jô°ùdG AÉHƒdG Gòg
¬dE’GóÑY .O :º∏≤H
QhO »`` æ` `Wƒ`` dG Ö`` ` LGƒ`` ` dG
.¬∏dG øe ¿ƒ©H
™e á``fhÉ``©`à`eh ø`` eC’G π``LQ | ¿hó©°ùdG Oƒ©°S øH á``«` dÉ``¨` dG É`` fOÓ`` H ¢``û` «` ©` J
øe á``°`ü`∏`î`ª`dG É``æ`JÉ``eƒ``μ`M
ô``jƒ``£`J »``a IOó``é` à` e á``∏` Mô``e
AGóYC’ á°UôØdG âjƒØJ πLCG
Ö``°` SÉ``μ` ª` dG π``é` °` Sh OÉ``°` ü` M
ø``eCÉ` H å``Ñ` ©` dG ø`` e ø`` Wƒ`` dG
IOÉ``b É¡eób »àdG äGRÉ``é` fE’Gh
¿ƒ©H óMƒªdG »Hô©dG Éæé«∏N ∫hO äGõéæeh
ä’ÉéªdG á``aÉ``c »``a ájQƒëªdG á``dhó``dG √ò``g
.¬∏dG
»YÉªàL’G ôjƒ£àdGh ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG
Iõ«ªe á∏MôªH ôªJ á«é«∏îdG Éæà≤£æe ¿EG
AÉæHCG IófÉ°ùe Ö«MôJh ìÉéf πμH ≥aGQ …òdG
»a IQƒ£àe Iƒ£N »gh ójóL »HÉÑ°T ó¡©d
¬JóMƒH ∂°ùªàj …òdG »aƒdG …Oƒ©°ùdG Ö©°ûdG
çhQƒe ∫ÓN øe ∂``dPh ..ºμëdG º¶f IQGOEG
Iƒbh »æWƒdG ¬HGôJ IóMh πLCG øe á«æWƒdG
ôgÉX ºMÓàH »dÉ¨dG øWƒdG πÑ≤à°ùe Iô°üfh
ôÑY áHÉ°ûdG Oƒ¡©dG √òg Rƒeôd ¥OÉ°U »æWh
É¡Ñ©°Th ácQÉÑªdG ádhó∏d É«∏©dG IOÉ«≤dG ø«H
™e Ö°SÉæàj ÉªH ô««¨àdGh Qƒ£àdG øe ô«ãμdG
.»aƒdG
øe »``dhó``dGh »ª«∏bE’G §«ëªdG ¬``LGƒ``j É``e
ádƒªªdGh RÉ°ûædG äGƒ°UCÓd »àë«°üfh
∑QÉÑªdG è¡ædG Gòg ΩAÓà«d áãjóM äGóéà°ùe
¬JÉàa ≈∏Y ¢TÉà©J »àdGh »fGôjE’G ΩÉ¶ædG øe
äÉbÓ©dG »a º«μM ¿RGƒ``J ∫Ó``N ø``eh É¡©e
É¡ÑjPÉcCÉH Ió«©ÑdGh »Yƒ£dG ∫òdG áHôZ ôÑY
ÉªH ºdÉ©dG ™e á«é«∏îdG Üƒ©°û∏d Iõ«ªªdG
»a »dÓªdG º¡∏∏°V øeh »æWƒdG AÉ°†ØdG øY
ÉæfGó∏Ñd QÉ`` `gOR’Gh ΩÓ``°`ù`dGh ø`` eC’G ≥≤ëj
IOQƒà°ùe äÉ«LƒdƒjójBGh QÉμaCÉH ¿Gô¡Wh ºb
.á°ü∏îªdG É¡JGOÉ«bh á«dÉ¨dG
á«°SÉ«°S QÉ``μ` aCG ≈``∏`Y óªà©J â``fÉ``c AGƒ``°` S
¿CG ô°UÉ©ªdG »é«∏îdG Éæ∏«éd ≥``ë`jh
áYÉ°TEGh Öjôîà∏d ≈©°ùJ áHõëàe á«dÉμjOGQ
â≤≤ëJ »àdG á«dÉ©dG äGõéæªdG √ò¡H ôîàØj
äÉHõëJh äÉª¶æe π«μ°ûàH á«æeC’G ≈°VƒØdG
¬«LƒàdG π°†ØH á«aƒdG ÉæHƒ©°T É¡°û«©Jh
¿hO ø``e ±ô°üààd Ió``jó``Y äÉ«ª°ùe â``ë`J
Iô«°ùe IOÉ`` b π``Ñ`b ø``e º«∏°ùdG §«£îàdGh
á«YÉ°S á£∏°ùdGh ™ªàéªdG ájóëàe á«WÉÑ°†fG
ΩOÉN IOÉ«≤H ájOƒ©°ùdG »a ôjƒ£àdGh ô«îdG
Éæ©ªàéªd á«æWƒdG Ió``Mƒ``dG áfÉàe ∂«μØàd
¬∏dG √ô°üf- ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG
øjOô¨ªdG øe ôNBG ´ƒf É°†jCG ∑Éægh ,óMƒªdG
á∏eÉ°ûdG á©HÉàªdGh ò«ØæàdGh -√ôªY »a óeCGh
äÉ¡L ™e ôHÉîàdÉH »æWƒdG Üô°ùdG êQÉ``N
øH óªëe ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ód øe
hCG ájOÉ©e ájôeBÉJ á«©°SƒJ á«ª«∏bEG á«ÑæLCG
ó°VÉ©àH -¬∏dG √ójCG- ø«eC’G ó¡©dG »dh ¿Éª∏°S
≈©°ùJh ájOÉ°üàb’G ÉæJGhôK »a á©eÉW á«dhO
,ø«°ü∏îªdG á«é«∏îdG ÉædhO IOÉb Iô°UÉæeh
ÉædhO ∂°SÉªJh »æWƒdG ÜGôàdG IóMh áYõYõd
ô«îdG ô«°TÉÑàH ∑QÉÑªdG ó¡©dG Gòg ô°ûÑj PEG
ádÉª©dG ÉjÓN ô«î°ùàH IóMƒªdG á«é«∏îdG
»a »é«∏îdG »``Hô``©`dG Éæ©ªàéªd √É``aô``dGh
√ò¡d ¢VôëªdG »ÑæLC’G ¬«Lƒà∏d á«©ÑàdGh
.¬àjÉYQh ¬∏dG ¿ƒ©H Öjô≤dG ¬∏Ñ≤à°ùe
.ádÉ°†dG äÉÄØdG
Iô«°ùe øe IôàØdG √òg äGõ«ªe RôHCG ¿EG
IôÑNh á¶≤j Gƒ°ùæJ ’ :∫ƒ≤f A’Dƒg πμd
IOôªàªdG äÉ«°û«∏ªdG áHQÉëªH É¡eÉ«b ádhódG
¬àÄ«°ûeh ¬∏dG ¿PEÉ` H ÉgôMOh á«Yô°ûdG ≈∏Y
á«æeC’G áeƒ¶æªdÉH á∏ãªàªdG IôgÉ°ùdG ¿ƒ«©dG
…ôμ°ù©dG ø«∏ëdG …RGƒàH πLÉ©dG Öjô≤dG »a
≈∏Y É``¡`JQó``bh Iõ«ªªdG á«Hô©dG á«é«∏îdG
∫OÉ©dG ΩÓ°ùdG ≥«≤ëJ πLCG øe »°VhÉØàdGh
™``°`Vhh á``jOÉ``©`ª`dG äÓ«μ°ûàdG √ò``g ∞°ûc

ÉæeÉY »a áªMOõªdG çGóMC’G á©LGôe ™e
äBÉLÉØe πμH ™Ñ°ûJ …ò``dGh Ω2020 »dÉëdG
É``gô``ã`cCGh É``gRô``HCG ¿É`` ch .á©ªàée ô°ü©dG
¬aƒæ°U πμH »YÉªàL’G ∫óédG »a ák MÉ°ùe
»a ô«£îdG AÉ``Hƒ``dG Gò``g ,É``fhQƒ``c á``ë`FÉ``L
á«°VQC’G IôμdG ≈°übCG øe ™jô°ùdG √QÉ°ûàfG
É``μ`°`S’BG ≈``à`M á«æ«°üdG ¿É`` ghh á``æ`jó``e »``a
IQGRh º°SÉH ≥WÉædG ¿Ó``YEG ó©H á«μjôeC’G
ÖÑ°ùªdG ¢Shô«ØdG á«ª°ùJ á«æ«°üdG áë°üdG
óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ójóédG ¢Vôª∏d
»a ¥ôÑdG áYô°ùH Gkô°ûàæe Ak ÉHh íÑ°UCG …òdGh
.ºdÉ©dG πc
¢Shô«a QÉÑNCG π≤æd ≈dhC’G äÉ¶ë∏dG òæe
»a Ió``«` °` Tô``dG É``æ`à`eƒ``μ`M â``YQÉ``°` S É``fhQƒ``c
ô°TÉÑe ¬«LƒàHh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
√ó¡Y »``dhh ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉ``N ø``e
PÉîJÉH »eÉ°ùdG ôeC’ÉH ¬∏dG Éª¡¶ØM ø«eC’G
QÉ£NCG øe ÉæÑ©°T ájÉªëd áeRÓdG äGAGôLE’G
ó¡°T óbh ,äGQÉ≤∏d ôHÉ©dG AÉHƒdG Gò¡d ihó©dG
äÉæ«°üëàdG ∂∏J ìÉéæH »fGódG πÑb »°UÉ≤dG
πJÉ≤dG AÉHƒdG Gòg Iô°UÉëeh áeRÓdG á«ë°üdG
òîJG ó≤a óªëdG ¬∏dh ,ìGhQC’ÉH ôFÉ°ùîdG πbCÉH
•ƒÑ¡dÉH ¬fÉjô°ùd ô°TDƒªdG ≈æëæªdG §``N
øªMôdG ø``e ájÉæ©H π°Uh ≈àM »éjQóàdG
QÉ°ûàfG äGô``°` TDƒ` e »``a iƒà°ùe ≈`` fOCG ≈`` dEG
øWGƒe π``c ≈∏Y ¢VôØj Éªe Ék«ªdÉY AÉ``Hƒ``dG
á«ë°üdG ¬JÉ°ù°SDƒªd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG »é«∏N
QOÉ¨dG AÉHƒdG Gòg áëaÉμªd ¢†«HC’G É¡°û«Lh
ôjó≤àH »¶M …ò``dGh ¢``UÓ``NEGh áYÉé°ûHh
.»ªdÉ©dG ΩÓYE’G
√ò``g Qó``°`ü`e ø``Y ∫ó``é` dG ΩGó``à` MG ™`` eh
øe »``g π``g É``¡`Yƒ``fh É¡JÉÑÑ°ùeh áëFÉédG
áØ°U πªëJ ΩCG ÉkjôÑàîe áàÑãªdG äÉ°Shô«ØdG
,»FôªdG ô«Z »Lƒdƒ«ÑdG »eƒKôédG ìÓ°ùdG
iôÑμdG iƒ≤dG øe á«dhO ÜÉ£bCG ø«H ´RÉæàdGh
á«dhDƒ°ùe ∫ƒM ø«°üdGh ÉμjôeCG ø«H á°UÉNh
áeÉJ ák jô°ùH ôeC’G ºàμJ QGôªà°SG ºK √QÉ°ûàfG
»°ù«FôdG ÖÑ°ùªdG øY ºdÉ©dG äÉeƒμM πc øe
áYô°ùHh ∫ƒëJ …ò``dGh AÉHƒdG Gò``g äÓØf’
.äGQÉ≤∏d ôHÉY ìÓ°S ≈dEG á∏gòe
k G πgòªdG ôNB’G ôeC’G ∂dP ≈dEG ±É°†j
É°†jC
äGôÑàîªdG π``c ø«H ójó°ûdG ¢ùaÉæàdG ƒ``g
πÑb ìÉ≤∏dG êÉàfE’ Ék«ªdÉY äÉLÓ©∏d á«YÉæ°üdG
,ô£îdG AÉHƒdG Gòg øe »aÉ°ûdG êÓ©dG êÉàfEG
√òg èFÉàæd ºgC’G ±ó¡dG ƒg ìÉ≤∏dG ™«H ¿CÉch
ió©J »àdGh ájhÉ°SCÉªdG á«ªdÉ©dG á©LÉØdG
¿ƒ«∏e ø``e ô``ã`cCG Gò``g ÉæªdÉY »``a ÉgÉjÉë°V
.¬H GƒÑ«°UCG øªe ¿É°ùfEG ¿ƒ«∏e ∞°üfh

É``¡``fÉ``μ``°``Sh º``ë``d â``«``H IÉ```fÉ```©```eh OÓ```«```ª```dG OÉ````«````YCG
¬Lh »a ±ƒbƒ∏d ¬à£∏°Sh ¬àfÉμe ΩGóîà°SG
!¢SÉªM ácôM
»a »``FÓ``eR OGQCG á``«`dÉ``à`dG á``æ`°`ù`dG »``a
¿É«H QGó°UEG ø«¶aÉëªdG AÉ°†YC’G øe áæé∏dG
â≤aGh É¡fC’ ƒμ°ùfƒ«dG áª¶æªH ¬«a ¿hOóæj
ºëd â«H áæjóe êGQOEÉH »æ«£°ù∏a Ö∏W ≈∏Y
øe ÉæμªJ óbh ,»ªdÉ©dG çGôàdG áªFÉb øª°V
.Iôjôe ácô©e ó©H ¿É«ÑdG ∂dP ∫É°ûaEG
áæé∏dG âª∏à°SG ,»`` d á``æ`°`S ô`` NBG »``a
á``jOƒ``¡`j á``YÉ``ª`L ø``e É``ª` gó``MCG ø``«`°`SÉ``ª`à`dG
¢ùFÉæμdG AÉ``°` SDhQ ø``e »``fÉ``ã` dGh á«dGôÑ«d
™e – á``°`Só``≤`ª`dG ¢`` `VQC’G »``a á«ë«°ùªdG
áYƒªée ¬``Jó``YCG áëØ°U 192 º°†j ôjô≤J
GƒÑdÉW øjòdG ø««æ«£°ù∏ØdG ø«eÉëªdG øe
á«∏«FGô°SE’G äÉcÉ¡àf’G ≈dEG ¥ô£àdÉH áæé∏dG
ø«ª∏°ùªdGh ø««ë«°ùª∏d á«æjódG äÉjôë∏d
.¢ùchPƒKQC’G ô«Z øe Oƒ¡«dGh
»a »``FÓ``eR ó```MCG ™``e â``eó``≤`J É``eó``æ`Y
á``°` SGQó``H É``¡` «` a Ö``dÉ``£` f Iô``cò``ª` H á``æ` é` ∏` dG
øe AÉ°†YC’G á«≤H OQ ,ôjô≤àdGh ø«°SÉªàd’G
ÉæÑ∏W ≈∏Y Oƒ¡«dGh ø«¶aÉëªdG ø««ë«°ùªdG
≈∏Y º¡°VGôàYG Gƒ``æ` Hh …ô«à°ùg πμ°ûH
¢üàîf GPÉªd :ø«àæKG ø«àdCÉ°ùe ≈∏Y IôcòªdG
ÉcQóJ ºdCG ?äGOÉ≤àf’ÉH ÉgGƒ°S ¿hO π«FGô°SEG
áæé∏dG øY πjƒªàdG ™£≤j ób ¢SôéfƒμdG ¿CG
?πFÉ°ùªdG √òg »a â°VÉN Ée GPEG
πãªj »``fÉ``ã`dG ¢``VGô``à`Y’G ¿CG äô``Ñ`à`YG
á£≤ædG ≈∏Y õ«côàdG âjCÉJQGh á«≤«≤M áfÉgEG
π«FGô°SEG ¢üàîf ’ ÉæfCÉH â``Ñ`LCGh ≈``dhC’G
ójDƒf ÉæfCG äôcP Éªc ÉgGƒ°S ¿hO OÉ≤àf’ÉH
¿CÉ°ûH áæé∏dG »``a AÓ``eõ``dG á«≤H √ô`` cP É``e
äGô°ûY »``a á«æjódG äÉ``jô``ë`dG äÉ``cÉ``¡`à`fG
¿EÉ` a ,á``≤`«`≤`ë`dG »`` ah .º``dÉ``©` dG ô``Ñ`Y ∫hó`` `dG
¿ƒæãà°ùj øjòdG ºg áæé∏dG »a ø«¶aÉëªdG
’ »àdG Ió«MƒdG ádhódG ÉgQÉÑàYÉH ,π«FGô°SEG
ºd ±É£ªdG ájÉ¡f »a .äGOÉ≤àf’G É¡«dEG ¬LƒJ
.á≤aGƒªdÉH ßëJ ºd »àdG ÉæJôcòe ôjôªJ ºàj
¥ƒ≤ëd ñQÉ``°` ü` dG π``gÉ``é` à` dG Gò`` g ¿EG
…ò``dG ƒ``g á``«`æ`jó``dG äÉ``jô``ë` dGh ¿É``°` ù` fE’G
É¡JÉcÉ¡àfG »``a iOÉ``ª`à`J π``«`FGô``°`SEG π©éj
áé«àf .ø««ë«°ùªdG ø««æ«£°ù∏ØdG ó°V
,ºëd â«H áæjóe ≈∏Y ¥ÉæîdG ≥«°†j ∂``dP
.É¡Ñ©°T IÉfÉ©e ºbÉØàJh
´É``°`VhC’G √ò``g ≈∏Y QÉ©dG âª°U π¶j
»a .ø``cÉ``°` S ∂``jô``ë` J ¿hO ø``e π``°` UGƒ``à` j
A’Dƒg ¢ùØf ≈æ¨à«°S OÓ«ªdG OÉ«YCG áÑ°SÉæe
¿hhôjh ºëd â«ÑH ø«¶aÉëªdG ø««ë«°ùªdG
»ØdCG πÑb áæjóªdG ∂∏J »``a çó``M É``e á°üb
¬«fÉ©J ÉªY ±ô£dG ¿ƒ°†¨«°S º¡fCG ô«Z áæ°S
.»dÉëdG âbƒdG »a É¡fÉμ°Sh áæjóªdG
»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

.áæ°S πc »a É¡H ¿ƒ∏Øàëj
Å∏àªj …ójôÑdG »bhóæ°U
¿CG É``≤` M º``dDƒ` ª` dG ø``e
ôÑ©J »``à`dG äÉ``¶`MÓ``ª`dÉ``H
ød ôeC’G Gòg øe A»°T …CG
»FÓeR á«≤H á≤aGƒe ø``Y
øe øjô«ãμdG ¿CG ºZQ çóëj
¬æª°†J Ée ≈∏Y áæé∏dG »a
á«ë«°ùªdG äÉYÉªédG ø«H
ƒgh ,ôcòdG ∞fB’G ∫É≤ªdG
»a á``¶` aÉ``ë` ª` dG á``jƒ``≤``dG
πÑb ´QÉ`` °` `SCG »``æ`∏`©`L É``e
Ió`` ë` `à` `ª` `dG äÉ`` ` ` j’ƒ`` ` ` dG
∫É°SQEGh á«Ñ∏ZC’G á≤aGƒe
´É``aó``dG º``Yõ``J á``«` μ` jô``eC’G
äQOÉ``Ñ` a ô``°`û`æ`∏`d ∫É``≤` ª` dG
»a ø««ë«°ùªdG á«≤H øY
:»∏j Ée áHÉàμH
.ºdÉ©dG AÉëfCG ∞∏àîe
≥ëH É``æ`æ`μ`ª`j ∞``«` c{
¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG ôÑà©j
Gòg πãe ô°ûæf ¿CG AÉª°ùdG
ô``«` Z ¿ƒ```«` `ë` `«` `°` `ù` `ª` `dG
´É°VhCG πgÉéàfh ∫É≤ªdG
:º∏≤H
á``Ñ` °` ù` æ` dÉ``H ø`` `jOƒ`` `Lƒ`` `e
¢```VQC’G »``a ø««ë«°ùªdG
πH ,Üô``¨` dG »``a øjô«ãμ∏d
≈``dEG ¥ô``£`à`f hCG á``°`Só``≤`ª`dG
| »ÑZR ¢ùª«L .O
π``°`†`aCG »``a ¿ƒ``∏`ã`ª`j º``¡` fEG
¿Éμ°S IÉ``fÉ``©` eh ±hÉ``î` e
º¡≤«©J áÑ≤Yh ÉÄÑY ∫GƒMC’G
º¡a ..¢Só≤dGh ...ºëd â«H
º¡≤∏©Jh º¡ª¡a ¢ùjôμJ øY
Ö∏°S ø``e ¿ƒ``fÉ``©` j É``°` †` jCG
.π«FGô°SEÉH »LƒdƒjójB’G
πX »a AÉ≤ÑdGh ¢û«©dG áHƒ©°Uh º¡«°VGQCG
∫ÓN ô``jô``ª`dG ™``bGƒ``dG Gò``g â°ùªd ó≤d
äÉæWƒà°ùªdGh QGóédÉa .º°TÉ¨dG ∫ÓàM’G
øe É¡dÓN âæ«Y »àdG ΩGƒ``YCG á©HQC’G Iôàa
øe áYõàæªdG »``°` VGQC’G ¥ƒ``a äó«°T »àdG
á«μjôeC’G áæé∏dG øª°V »μjôeC’G ¢ù«FôdG
áæjóe ¥Ó`` ZEGh É¡fÉμ°Sh ºëd â«H áæjóe
á«æjódG äÉ``jô``ë`dG ™``bGh á``°`SGQó``H áØ∏μªdG
¿ó``ª`dG √ò``g ≈``∏`Y ¥É``æ`î`dG ≥«°†j ¢``Só``≤`dG
»μ«dƒKÉc »fhQÉe …QÉÑàYÉHh ,ºdÉ©dG »a
.zπ«MôdG ≈∏Y É¡fÉμ°S ôÑéjh
»YCG »æfEÉa §°ShC’G ¥ô°ûdG øe ôaÉ°S »fÉæÑd
áæé∏dG »a »FÓeR ¢†©H ôμæà°SG ó≤d
»a á«ë«°ùªdG äÉYÉªédG ±hÉ``î`e ÉeÉªJ
:IQÉ``Ñ`©`dG íjô°üH »``d Gƒ``dÉ``bh .¬àÑàc É``e
QhóH ΩÉ«≤∏d »fõØM …ò``dG ô``eC’G ,á≤£æªdG
º∏©J ’CG ?π«FGô°SEG OÉ≤àfG ≈∏Y DhôéJ ∞«c
.º¡bƒ≤M ájÉªM »a »dÉàdÉH áªgÉ°ùªdGh
ø««ë«°ùªdG »ªëJ »àdG »g π«FGô°SEG ¿CG
¢†«HC’G â«ÑdG øe »æe Ö∏W ¬``fCG ºZQ
’CG ?º¡JÉ«M »``a ìÉéædG ≈∏Y ºgóYÉ°ùJh
≈∏Y ø«¶aÉëªdG áæª«g øY z≈°VÉ¨JCG{ ¿CG
¢VQC’G »a ¿ƒ«ë«°ùªdG ¬¡LGƒj Ée ¿CG º∏©J
GójóL Gƒ°†Y ôÑàYCG »æfC’ É¡dÉªYCGh áæé∏dG
?¿ƒª∏°ùªdG ¬ÑÑ°S á°Só≤ªdG
∞°ûàcCG ÉfCGh ô¡°TC’G »°†eCG ¿CG âjCÉJQG ó≤a
»a Gƒ``≤` aGh Éææ«H äQGO äÉ°TÉ≤f ó©H
.»JÉ¶MÓe øY ô«Ñ©àdG »a CGóHCG ¿CG πÑb ôeC’G
á∏jõg IóMGh á∏ªL áaÉ°VEG ≈∏Y ôeC’G ájÉ¡f
ôÑª°ùjO ô¡°T »Øa .ÓjƒW …QÉ¶àfG π£j ºd
ódh »àdG áæjóªdG ,ºëd â«H »a{ :É¡«a AÉL
≈∏Y ô¡°TCG áKÓK ó©H …CG ,2013 áæ°S øe
¿ƒ«ë«°ùªdG ô©°ûj ,í«°ùªdG ó«°ùdG É¡«a
,º``gOGó``YCG ¢übÉæàJ ø``jò``dG ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG
CGó``H IQƒ``cò``ª`dG áæé∏dG ∂∏J ≈``dEG »eÉª°†fG
.z¿ÉeC’G ΩGó©fGh ¢û«ª¡àdÉH
≈dEG ¬dÉ°SQEG ºJ …CGQ ∫É≤e ¿hQôªj ¿ƒØXƒªdG
¢ùªdCG »àdG ≈``dhC’G IôªdG ∂∏J øμJ ºd
¬ÑFÉfh áæé∏dG ¢ù«FQ ≈dEG Ö°ùf óbh ∞ë°üdG
∞bGƒe ≈∏Y Ö∏¨j …òdG ¢SÉ°ùME’G á∏b É¡«a
:¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y »∏j Ée ¬«a AÉL óbh
´É``°`VhCG á≤«≤ëH áæé∏dG ∂∏J »``a »``FÓ``eR
OÓ«ªdG OÉ«YCG º°Sƒe øe Üôà≤f øëfh{
»dÉàdG ΩÉ©dG »a .ø«£°ù∏a »a ø««ë«°ùªdG
á£Ñ¨dGh ìôØdG ∞æc »a ¿ƒ«ë«°ùªdG ™∏£àj
áæjóe »``a ∂«dƒKÉμdG ∑ôjô£H â«Yóà°SG
í«°ùªdG ó``«`°`ù`dG OÓ``«` ª` H ∫É``Ø` à` M’G ≈`` `dEG
ô°†M ó`` bh á``æ`é`∏`dG »``a çó``ë`à`∏`d ¢``Só``≤` dG
¥ô°ûdG ≥WÉæe á«≤H »``a øμd ,Ohò``ª` dG »``a
≈∏Y ∫ƒ°üëdG »a Ó``eCG ø£æ°TGh ≈``dEG Ó©a
¢û«©j ,á«ë«°ùªdG áfÉjódG ó¡e ,§``°`ShC’G
πFÉ°ùªdG ¢†©H áédÉ©e πLCG øe IóYÉ°ùªdG
,±hÉîªdGh QÉ°üëdG âëJ í«°ùªdG ´ÉÑJCG
á``«`∏`«`FGô``°`SE’G §``£`î`dG ∞`` bh É¡æ«H ø`` eh
..∞æ©dGh Ö«gôàdGh ™ª≤dG »eÉæJ πX »a
AÉæHh á°ù«æμ∏d á©HÉàdG »°VGQC’G IQOÉ°üªd
¢†©ÑdG ¿EÉ``a ´É``°` VhC’G √ò``g ô«¨àJ º``d É``e
¿CÉ°T ø``e ¿É``c ó≤a .É¡bƒa ∫RÉ``©` dG QGó``é` dG
≈∏Y á«ë«°ùªdG ßaÉëà°S πg :¿ƒdAÉ°ùàj
ôjódG ∫õ©j ¿CG QGóédG AÉæÑd OóëªdG QÉ°ùªdG
.z?Égó¡e »a É¡FÉ≤H
∫É``Ø` WC’Gh ô``jó``dG ∫õ``©`jh Öæ©dG Ωhô``c ø``Y
≈``∏`Y ∫É`` ≤` `ª` `dG ∂`` ` dP »```a Ghõ`` ` ` cQ ó``≤` d
.º¡à°SQóe øY ø««ë«°ùªdG
¿Éμ°ùdG ´É``°`VhCG ≈∏Y á∏eÉc äGô≤a OGóàeG
óbh á«¨°üe ÉfGPBG ∑ôjô£ÑdG ΩÓc óéj ºd
¥Gô``©` dGh ô°üe ø``e π``c »``a ø««ë«°ùªdG
AÉ°†YCG øe ¿ÉæKG √ó≤àfG ÉeóæY ¬©e âeó°U
ájOƒ©°ùdG á``«`Hô``©`dG á``μ`∏`ª`ª`dGh É``jQƒ``°` Sh
øe ¬©æªj …òdG ÖÑ°ùdG øY ’AÉ°ùJh áæé∏dG
CGó`` H .¿É``à` °` ù` cÉ``Hh É``jô``«` é` «` fh ¿Gô`` ` ` `jEGh

…ò``dG ™°VƒdG »``a ô``μ`aCG »°ùØf äó``Lh
É¡fÉμ°S IÉfÉ©eh ºëd â«H áæjóe ¬°û«©J
∫ÉØàM’G πÑb ô«NC’G ´ƒÑ°SC’G πNóf øëfh
ÖÑ°ùH Gô«ãc âeó°U Éªc ,OÓ«ªdG OÉ«YCÉH
Üô¨dG »a ø««ë«°ùªdG øe ô«ãμdG πgÉéJ
A’Dƒg ¿EG ∫ƒ``bCG â°ùd .ôjôªdG ™bGƒdG Gò¡d
¿ƒÑëj ’ º¡æY çóëJCG øjòdG ø««ë«°ùªdG
É¡fƒÑëj »àdG áæjóªdG ¿CG ô«Z ºëd â«H
ÉØdCG ÉgôªY á°ü≤H â£ÑJQG »àdG áæjóªdG »g
.áæ°S
ºjôe Ió«°ùdG ¿CG á°ü≤dG √òg Éæd …hôJ
∫Ó``à` M’G â``ë`J ¿É``°`û`«`©`j É``fÉ``c ∞``°` Sƒ``jh
â«H ≈dEG ôØ°ùdG Éª¡æe Ö∏W óbh ,»fÉehôdG
»fÉμ°ùdG OGó©àdG »a ∫ƒNódG πLCG øe ºëd
âfÉc ºëd â«H áæjóe ¿CG ÉªHh .…QÉ``Ñ`LE’G
Éæμ°S Gó``é` j º``d É``ª`¡`fEÉ`a ¿É``μ`°`ù`dÉ``H á¶àμe
∞¡μdG ƒgh ∞¡c »a ¢û«©dG ≈dEG Gô£°VGh
í«°ùªdG ºjôe Ió«°ùdG ¬«a âÑéfCG …òdG ¬°ùØf
.ΩÓ°ùdG ¬«∏Y ≈°ù«Y
á°ü≤dG ≈∏Y »°ùfÉehQ ™HÉW »Ø°VCG ó≤d
âª°SQ ájô©°T Ió«°übh á«æZCG ∫Ó``N ø``e
Iô«¨°üdG áæjóªdG{ ∂∏àd á«ægP IQƒ°U Éæd
´ƒ°ùj ¬«a ™°Voh …ò``dG Ohò``ª`dGh záFOÉ¡dG
øjòdG z¥ô°ûdG AÉªμM{h IÉYôdGh áμFÓªdGh
ÉjGó¡dG º``jó``≤`Jh IO’ƒ`` `dG ó«éªàd GhDhÉ`` `L
.ójóédG Oƒdƒª∏d
ºàj á``ª`jó``≤`dG á``°`ü`≤`dG √ò``g º°†N »``a
¬°û«©J …ò`` dG ô°UÉ©ªdG ™``°`Vƒ``dG π``gÉ``é`J
.IôjôªdG É¡fÉμ°S IÉfÉ©eh ºëd â«H áæjóe
äGô°û©H á``bƒ``£`e á``æ`jó``ª`dG â``ë`Ñ`°`UCG ó``≤`a
ÉgôãcCG »æH óbh ,á«∏«FGô°SE’G äÉæWƒà°ùªdG
,ºëd â«H áæjóe øe áYõàæªdG »°VGQC’G ≈∏Y
≥WÉæe Ö∏ZCG øY ádhõ©e âëÑ°UCG É¡fCG Éªc
ø«jôFGO ø«≤jôW AÉæH ÖÑ°ùH á«Hô©dG áØ°†dG
ó««°ûJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ø««∏«FGô°SE’ÉH ø«°UÉN
.á«Hô¨dG áØ°†dG »a π°UÉØdG QGóédG
¢ù«FQ ø``∏` YCG äGò``dÉ``H ô¡°ûdG Gò``g »``a
AÉæÑd §``£` N ø``Y »``∏` «` FGô``°` SE’G AGQRƒ`` ` `dG
AÉ¡àf’G óæY ,É¡fCÉ°T øe IójóL áæWƒà°ùe
ºëd â«H áæjóe ∫õY πªμJ ¿CG Égó««°ûJ øe
.É¡d áªNÉàªdG ¢Só≤dG áæjóe øY áeÉJ áØ°üH
´É«°V »g áé«àædG ¿EÉa ∫ÉëdG á©«Ñ£Hh
OÉ``jORGh ¿Éμ°ùdG ø«H ô≤ØdG ºbÉØJh ¢``VQC’G
äGƒ``b É``¡`Ñ`μ`Jô``J »``à` dG á``«` FGó``©` dG ∫É`` ª` `YC’G
ôeC’G ,¿ƒæWƒà°ùªdGh »∏«FGô°SE’G ∫ÓàM’G
≈dEG ºëd â«H ¿Éμ°S øe ô«ãμdG ô£°VG …òdG
.º¡æWh πeÉch áHƒÑëªdG º¡àæjóe IQOÉ¨e
áªcGôàªdG äÉ``cÉ``¡` à` f’G √ò`` g π``X »``a
≈∏Y É``gô``«`KCÉ`Jh ¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ``≤`M ´É``°` VhC’
óM ≈∏Y ø«ª∏°ùªdGh ø««ë«°ùªdG ¿Éμ°ùdG
¿ƒ«ë«°ùªdG »∏©j ¿CG AôªdG ™bƒàj ób AGƒ°S
á≤«≤ëdÉH GƒYó°üjh º¡JGƒ°UCG Üô¨dG »a
»àdG Iô«¨°üdG áæjóªdG √òg ¿Éμ°S øY ÉYÉaO
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á«LQÉîdG äGOÉ«©dG »a äÉHhôμ«ª∏d IOÉ°†ªdG ájójQƒdG ájhOC’G ôaƒj
á«dBG èeÉfôÑH á°üàîªdG áæé∏dG ∫hDƒ°ùeh IôéæëdGh ¿PC’Gh ∞fC’G áMGôLh ¢VGôeCG …QÉ°ûà°SG
≥jôW øY áeóîdG √òg »a ¢†jôªdG ∫ƒÑb ºà«°S ø«ªFÓªdG ≈°VôªdG AÉ≤àfG ó©H ¬fEG πª©dG ô«°S
ájhOC’G ∞°UƒH √QhóH Ωƒ≤«°S …òdG ájó©ªdG ¢VGôeC’G Ö«ÑW ≈dEG ¬∏jƒëJh èdÉ©ªdG ¬Ñ«ÑW º««≤J
∞«æ°üàdG ΩÉ¶f ôÑY ôª«°S ¢†jôªdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh .áeRÓdG á«LÓ©dG á£îdG ójóëàd ájójQƒdG
èeÉfôÑdG AóH πÑb ÉfhQƒc ó°V ¢üëØ∏d á«ÑW áë°ùe òNCG Öéj å«M ,19- ó«aƒμdG ∫ƒcƒJhôHh
øe áØ∏àîe áYƒªéªd êÓ©dG ô«aƒàH íª°ùj èeÉfôÑdG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG .áYÉ°S 48|24 Ü »LÓ©dG
áé°ùfC’Gh ó∏édG äÉHÉ¡àdGh ,áFôdG äGP ¢Vôe ,…ôμ°ùdG Ωó≤dG πª°ûJ »àdG ¢VGôeC’Gh äÉHÉ¡àd’G
.´ÉîædGh ΩÉ¶©dG äÉHÉ¡àdGh

IOÉ«©dG{ èeÉfôH á«fÉª∏°ùdG IQGOEG âKóëà°SG »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH ôjƒ£àdG äGQOÉÑe øª°V
QÉ``WEG »a »JCÉj …ò``dGh zOPAT)) äÉHhôμ«ª∏d IOÉ°†ªdG á``jOQƒ``dG á``jhOC’G »≤∏àd á«LQÉîdG
.™ªéªdG …OÉJôªd π°†aCG áeóN ºjó≤àd ø«°ùëàdGh ôjƒ£àdG á«∏ªY øe Aõéc IójóédG äGƒ£îdG
á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG äÉ¡«LƒJ ≈∏Y AÉæH AÉL …òdG èeÉfôÑdG õ«ªàjh
èeÉfôÑdG Gòg ¢üàîj å«M ,≈Ø°ûà°ùªdÉH áeÉbE’G Iôàa π«∏≤àd ,…QÉ°üfC’G óªëe óªMCG QƒàcódG
IOÉ°†ªdG á``jó``jQƒ``dG á`` jhOC’G »≤∏J º¡æμªj å«M ,É«LQÉN ≈°Vôª∏d á`` jhOC’G äÉ``Yô``L ô«aƒàH
ºàjh ,≈Ø°ûà°ùªdÉH ø««∏NGO ≈°Vôªc É¡«≤∏J øY É°VƒY á«LQÉîdG äGOÉ«©dG »a äÉHhôμ«ª∏d
…ôμ©dG …Dƒd QƒàcódG ∫Éb ¬ÑfÉL øe .á«LQÉîdG äGOÉ«©dG »a êÓ©dG ™HÉà«d ô°übCG âbh »a ¬LhôN

ﻛﻼم
ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ

:z»Ñ£dG è«∏îdG{`d »dhOôÑdG RGƒa QƒàcódG

Iô£°ù≤dÉH áÑbôdG ø«jGô°T ≥«°†J êÓY
áMGôédG øY ∫É©ah ™jô°S πjóH

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

ô°üàæf É©e

É``fDhÉ``YOh É``æ`dÉ``eBG â``fÉ``c áëFÉédG á``jGó``H òæe
ìÉ≤∏dÉH AÉª∏©dG º¡∏jh áª¨dG ¬∏dG ™aôj ¿CG É©«ªL
¿Éμa ÓeÉc ÉeÉY Éfô¶àfG ,¢Shô«ØdG øe »bGƒdG
.É¡æe óë∏d hCG áeR’G √òg AÉ¡fE’ Éæd πeCG π°†aCG ƒg
™«ªé∏d ¿ÉéªdÉH ìÉ≤∏dG ô«aƒJ ºJ ¬∏d óªëdG
òNC’ ∂ª°SG π«é°ùJ ádƒ¡°S πμH ∂fÉμeEÉH íÑ°UCGh
.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG ìÉ≤∏dÉH º«©£à∏d ∑QhO
á«°Shô«a äÉÄjõL ΩGóîà°SÉH ìÉ≤∏dG πª©j
¢Shô«Ø∏d º°ùé∏d »YÉæªdG ΩÉ¶ædG ¢†jô©àd áà«e
,∞«æY π``©`a OQ çhó``ë` H Iô``WÉ``î` ª` dG ¿hO ø``e
IOÉ°†ªdG ΩÉ°ùLC’G êÉàfE’ »YÉæªdG RÉ¡édG õ«Øëàd
∂dPh ájó©ªdG ¢VGôeCÓd áÑÑ°ùªdG äÉ°Shô«Ø∏d
.á«YÉæe áHÉéà°SG çGóME’
ΩóY »a Éª¡e GQhO ìÉ≤∏d ¿CG »©f ¿CG Éæ«∏Y
É¡«≤∏àªd áYÉæªdG äÉMÉ≤∏dG øeDƒàa ;AÉHƒdG »°ûØJ
,¢``VGô``eC’G ø``e ™ªàéªdG ájÉªM »``a º¡°ùj É``e
™``aQ ≈``∏` Y π``ª`©`j ìÉ``≤` ∏` dG ò`` `NCG ≈``∏` Y ¢``Uô``ë` dÉ``a
≈∏Y ®ÉØëdG ºK øeh á«©ªàéªdG áYÉæªdG ä’ó©e
πÑb øe ô¶æ∏d âa’ ∫ÉÑbEG ∑Éæg π©ØdÉHh .Éæàë°U
Gògh ,º«©£àdG òNCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
√ÉéJ á«dhDƒ°ùªdG πªëJh ô«ÑμdG »YƒdG ≈∏Y ∫ój
.øWƒdG
¢†©H ¥ƒØJ √óFGƒah øeBG ìÉ≤∏dG ¬∏d óªëdGh
ºJ ó≤a ,√ò``NCG ≈∏Y áÑJôàªdG á«ÑfÉédG ¢VGôYC’G
á«ª∏Y ÜQÉéJ Ió``Y ∫Ó``N øe äÉMÉ≤∏dG ™«æ°üJ
øe ó``cCÉ`à`dG É¡dÓN ø``e ºà«d π``MGô``e Ió``©`H äô``e
´QO ìÉ≤∏dG QÉ°üàNÉH ,É¡à«∏YÉa øe É°†jCGh É¡fÉeG
.ájÉbhh

?Ék Yƒ«°T á«JÉÑ°ùdG ø«jGô°ûdG πcÉ°ûe ôãcCG »gÉe ∫ÉëdG ƒg Éªc á«JÉÑ°ùdG ø«jGô°ûdG QGóL ≈∏Y á«ægódG äÉÑ°SôàdG
ø«jGô°ûdG πcÉ°ûªd ÉYƒ«°T ôãcC’G ôÑà©J º°ùédG ø«jGô°T Ö∏ZCG »a
ºgCG øe á«JÉÑ°ùdG ø«jGô°ûdG QGóL äÉ°ù∏μJ ôÑà©J Éªc ,á«JÉÑ°ùdG
.ôª©dG »a Ωó≤àdG ™e á°UÉNh πcÉ°ûªdG
¢VGôeCG øe áæ«©e É``YGƒ``fCG øª°†àJ π``bC’G áÑ°ùædG ¿CG Éªc
»a äÉ``Ñ`°`Sô``à`dG √ò``g ÖÑ°ùàJh ,ø``«`jGô``°`û`dG QGó`` L äÉ``HÉ``¡`à`dG
AõL ∑ôëJ ≈dEG …ODƒJ ób ºK øeh ,øeõdG Qhôe ™e äGOGó°ùfG
.á«ZÉeO äÉ£∏L ¬æY èàæj Ée ÆÉeódG ≈dEG äÉÑ°SôàdG √òg øe

.á«∏ª©dG AÉæKCG äÉØYÉ°†ªdG
?øjôëÑdG »a IôaGƒàe »g πgh ?ø«jGô°ûdG êÓY »a äÉ«æ≤àdG çóMCG »gÉe äÉeÉYódG ´Gƒ``fCG »a Gô«Ñc GQƒ£J »JÉÑ°ùdG ¿Éjô°ûdG Iô£°ùb ºdÉY ó¡°T
(Nitinol) ≈∏Y …ƒàëj …òdG (roadsaver stent) ôÑà©jh ,áeóîà°ùªdG
…CG ™æªd iôNCG áμÑ°ûH ≈£¨e ¿ƒμjh ,Ék «dÉM áeóîà°ùªdG äÉeÉYódG ´GƒfCG çóMCG
äÉ£∏éH ÖÑ°ùàdGh ÆÉeódG ≈dEG PÉØædG øe QGóédG ≈∏Y áÑ°SôàªdG OGƒªdG øe Üô°ùJ
.á«ZÉeO
¿Éjô°T »a äGôãîJ …CG ™æªd »FÉbƒdG (moma) RÉ¡L ΩGóîà°SG ºàj Éªc
.GóL á«dÉY ä’ó©e ≈dEG π°üJ ájÉªM áÑ°ùf ôaƒj ƒgh ÆÉeó∏d ∫ƒNódG øe áÑbôdG
π``FGhCG øe ¿ƒμf ¿CÉ`H Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG áØ«∏N øH óªëe õcôe »a ôîàØf
äÉeÉYódG ∂dòch moma RÉ¡L ∫ÉNOEÉH âeÉb »àdG »Hô©dG è«∏îdG »a õcGôªdG
»a É«ªdÉY ¬LƒàdG ¿CG ó≤àYCGh ,á«JÉÑ°ùdG ø«jGô°ûd Iô£°ù≤dG äÉ«∏ªY »a áãjóëdG
∫É©ah ™jô°S êÓY ¬fG å«M Iô£°ù≤dÉH êÓ©dG ≈dEG áÑbôdG ø«jGô°T äÉ≤«°†J êÓY
πªëàJ ’ øjòdG ≈°Vôª∏d á°UÉNh áMGôé∏d ó«L πjóH ¬fG ºgC’Gh IRÉàªe èFÉàæHh
.πeÉμdG ôjóîàdG á«ë°üdG º¡àdÉM

»a äÉ«aƒ∏d ™HGôdG ÖÑ°ùdG ôÑà©J á«ZÉeódG äÉ£∏édG ¿CG ôcòdÉH ôjóédGh
¢†jôªdG ≈∏Y ÉÄÑY ÖÑ°ùJh ≈°VôªdG iód IÉ«ëdG π«£©àd ∫hC’G ÖÑ°ùdGh ,ºdÉ©dG
.™ªàéªdGh ¬Jô°SCGh
.áÑbôdG ø«jGô°T äÉ≤«°†J ÖÑ°ùH ¿ƒμJ á«ZÉeódG äÉ£∏édG ä’ÉM øe %25 ¿CGh
?á«JÉÑ°ùdG ø«jGô°ûdG äÉ≤«°†J ÜÉÑ°SCG Ée »a ôμ°ùdG ä’ó©e ΩÉ¶àfG ΩóYh ,∫hôà°ù«dƒμdG áÑ°ùf ´ÉØJQG ,ôª©dG »a Ωó≤àdG
ôKDƒJ º°ùédG »a äÉHÉ¡àdG áeRÓàe øe AõLh ,ø«NóàdGh ,ΩódG §¨°V ´ÉØJQGh ,ΩódG
(vasculitis) ájƒeódG á«YhC’G ≈∏Y
?á«JÉÑ°ùdG ø«jGô°ûdG äÉ≤«°†J ¢VGôYCG »gÉe É¡aÉ°ûàcG ºàjh ¢VGôYCG ¿hóHh áàeÉ°U ¿ƒμJ ø«jGô°ûdG ≥«°†J ä’ÉM Ö∏ZCG
.»©£≤ªdG QÉfƒ°ùdÉH ôjƒ°üàdG ∫ÓN øe
á£∏édG ¢VGôYCG ¿ƒμJ ÖdÉ¨dG »ah ¢VGôYC’ áÑMÉ°üe ¿ƒμJ πbC’G áÑ°ùædGh
.á«ZÉeódG
?êÓ©dG ójóëJh ¢ü«î°ûàdG ¿ƒμj ∞«c ¢†jôªdG ô«îjh ,èdÉ©ªdG Ö«Ñ£dG ≥jôW øY ¢†jôª∏d á«Ñ£dG ádÉëdG ìô°T ºàj
êÓ©dG ≈∏Y ¢†jôªdG á≤aGƒe ádÉM »ah ,ádÉëdG Ö°ùM IôaGƒàªdG äÉLÓ©dG ø«H
»°ü°üîàdG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N øH óªëe õcôªd ¢†jôªdG πjƒëJ ºàj Iô£°ù≤dÉH
.Ö∏≤∏d
ôjƒ°üJ πªY ºàjh ,êÓ©dG á≤jôWh ádÉëdG ìô°Th ¢†jôªdG áæjÉ©e ºàJ
GóMGh Éeƒj §¨°†dG ájhOG ±É≤jEG ºàj Éªc ,Iô£°ù≤dG AGôLG πÑb É«FóÑe QÉfƒ°ùdÉH

:ó«°ùdG ádÉg IQƒàcódG

áahô©e ô«Z ¢VôªdÉH áHÉ°UE’G ÜÉÑ°SCG
ô«Z ¢Vôªd Ö``jô``Z º``°`SG É«édÉ«ehôÑ«ØdG ¢``Vô``e
,»Ø«∏dG »∏°†©dG ºdC’G ¬«∏Y ≥∏£j ô«Ñc óM ≈dEG ±hô©e
Ö©°üj ób ∂``dP øe ºZôdÉHh ,Gó``L á©FÉ°T ¢``VGô``YCG ¬``dh
ô«ãμdG ±ô©f »μdh ,¿É``«` MC’G øe ô«ãc »a ¬°ü«î°ûJ
ó©°S ôë°S IQƒàcódG z»Ñ£dG è«∏îdG{ QhÉM ¢VôªdG øY
∫ÉjhQ ≈Ø°ûà°ùªH á«eõ«JÉehôdG ¢``VGô``eC’G …QÉ°ûà°SG
.øjôëÑdG
?¬°VGôYCG »g Éeh ?É«édÉ«ehôÑ«ØdG ¢Vôe ƒg Ée»∏°†©dG »Ø«∏dG Ωõ«JÉehôdG hG É«édÉ«ehôÑ«ØdG ¢Vôe
»a äGó«°ùdG ø«H ÉYƒ«°T ôãcC’Gh áæeõªdG ¢VGôeC’G øe
.áØ∏àîªdG ájôª©dG πMGôªdG
ábôØàªdG Ω’B’G »¡a ¬°VGôYCG ºgCG ≈dEG áÑ°ùædÉH ÉeCG
,Iójó°ûdG á«∏°†©dG Ω’B’Gh ,º°ùédG ≥WÉæe ™«ªL »a
,Oƒ¡ée ∫òH ¿hóH ójó°ûdG OÉ¡L’Gh ¥ÉgQE’ÉH Qƒ©°ûdGh
RÉ¡édG ÜGô£°VGh ,øgòdG ¢ûjƒ°ûJh õ«côàdG ¿Gó≤ah
±GôWC’G »a π«ªæàdÉH Qƒ©°Th ,¿ƒdƒ≤dG è«¡Jh ,»ª°†¡dG
ójó°ûdG ºd’G ≈æ©ªH hG º°ùédG á°ùeÓe πªëJ ΩóY ™e
ΩóYh ,º°ùédG »a Oóëe ¿Éμe »a á£«°ùH ¬£¨°V OôéªH
IôîH’G ø``e ¢ù°ùëàdGh IAÉ``°` VE’G πªëJ ≈∏Y IQó``≤`dG
.ΩÉ©£dG ´GƒfCG ¢†©Hh ¿ÉNódGh
πãe ¢VGôYC’G Qƒ¡X ÖÑ°ùJ AÉ«°T’G ¢†©H ∑Éægh
»a ô¡¶J óbh ,á«°Shô«a ihóY hCG çOÉëd ¢Vô©àdG
IO’ƒdG ó©H äGó«°ùdG »a ¢VGôYC’G ¿É«MC’G ¢†©H
á«°ùØf áeó°üd ¢Vô©àdG hCG á«MGôL á«∏ªY ó©H hCG
.á«YÉªàLG ±hô¶d áé«àf Iójó°T
?¬HÉÑ°SCG »g Ée ô«Z ¿’G ≈``dG ¢``Vô``ª`dG Gò``¡` H á``HÉ``°` U’G ÖÑ°S
≈°Vôe ¿CG äÉ`` °` `SGQó`` dG â``à` Ñ` KCG ø``μ` dh ,á``ë` °` VGh
…OÉ``©` dG ø``e π`` bCG iƒ``à`°`ù`e º``¡`jó``d É``«`é`dÉ``«`ehô``Ñ`«`Ø`dG
∞«ØîJ ø``Y ∫hDƒ` °` ù` ª` dG (ø``«` fƒ``Jhô``«` °` ù` dG) ¿ƒ``eô``¡` d
QƒædG) πãe iô``NCG äÉfƒeôg É°†jCGh ºdC’ÉH ¢SÉ°ùME’G
≈``∏` Y É°†jCG ô``KDƒ`j É``e ;(ø``«`eÉ``Hhó``dG)h (ø``«`dÉ``æ`jQOCG
ÖÑ°ùjh á«¡°ûdG ≈``∏`Yh á``«`LGõ``ª`dG á``dÉ``ë`dG
¿G ôcòdÉH ôjóédGh ,Ωƒ``æ`dG »``a ÉHGô£°VG
¢VôªdG Gò``¡`d ¿CG äó``Lh çÉ``ë` HC’G ¢†©H
.É«KGQh ÓeÉY
ájƒfÉK É«édÉ«ehôÑ«ØdG çóëJ É°†jG
¢†jôªdG É¡æe »fÉ©j áæeõe ¢``VGô``eC’
áÑFòdG ¢Vôeh π°UÉØªdG áfƒ°ûN πãe
.»∏°üØªdG ójƒJÉehôdGh AGôªëdG
?¢ü«î°ûàdG ¿ƒμj ∞«c ≥``jô``W ø``Y ¿ƒ``μ` j ¢``ü`«`î`°`û`à`dG

áÑbôdGh ¢SCGôdG ≈``dEG Ωó``dG OQƒ``J »àdG ájƒeódG á«YhC’G »g á«JÉÑ°ùdG ø«jGô°ûdG
»μdh ,áÑbôdG ÖfGƒL øe ÖfÉL πc »a ó``MGh »JÉÑ°S ¿Éjô°T óLƒj å«M ,ÆÉeódGh
»Ñ£dG è«∏îdG QhÉ``M ,¬LÓY ¥ô``Wh ¬°VGôYCGh »JÉÑ°ùdG ¿Éjô°ûdG ¢``VGô``eCG ±ô©àf
øH óªëe õcôªH ájƒeódG á«YhC’Gh á«Ñ∏≤dG Iô£°ù≤dG …QÉ°ûà°SG »dhOôÑdG RGƒa QƒàcódG
.Ö∏≤∏d »°ü°üîàdG áØ«∏N
?á«JÉÑ°ùdG ø«jGô°ûdG áØ«Xh Ée ÆÉeódG ø«jGô°ûdG √òg …ò¨Jh áÑbôdG ø«jGô°T ≥jôW øY ïªdG ≈dEG ΩódG ≥aóJ ºàj
≈dEG º°ù≤æàd ÆÉeódG »a á«JÉÑ°ùdG ø«jGô°ûdG ´ôØàJh ,ájô≤ØdG ø«jGô°ûdG ™e ¿hÉ©àdÉH
.(circle of willis) ÆÉeódG »a ø«jGô°ûdG áμÑ°T »ã∏K ¿Óμ°ûj ø««°SÉ°SCG ø«fÉjô°T

.á«∏ª©dG ó©H §¨°†dG »a ™bƒàªdG •ƒÑ¡∏d Ék Ñ°ùëJ
?êÓ©dG ¥ôW »gÉe áLQOh ¢VGôYCG OƒLh Éªg ø««°SÉ°SCG ø«∏eÉY ≈∏Y AÉæH êÓ©dG ójóëJ ºàj
.»JÉÑ°ùdG ¿Éjô°ûdG »a ≥«°†àdG
´ÉØJQG êÓY »a øªμjh ,á«LÓ©dG á£îdG ¢SÉ°SCG ƒg »FGhódG êÓ©dG ôÑà©jh
õcôªàJ Éªc ,ádƒ«°ùdG ájhOCG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH …ôμ°ùdGh ΩódG §¨°Vh ∫hôà°ù«dƒμdG
âë°VhCG óbh ,iôNCG á«ZÉeO äÉ£∏L çhóM ™æe »a äÉ≤«°†àdG √òg êÓY Iôμa
ó©Hh ,ô¡°T ∫hCG ∫ÓN á«ZÉeO á£∏éH ¢†jôªdG áHÉ°UEG ∫ÉªàMG ¿CG äÉ°SGQódG
.%30 øe ≈∏YCG áÑ°ùf ≈dEG ™ØJôj ,≈dhC’G á£∏édG
ÖFGƒ°ûdG á`` dGREG ≈∏Y óªà©j …ò``dG …ó«∏≤àdG »MGôédG êÓ©∏d áÑ°ùædÉHh
ôjóîàdG âëJ áÑbôdG »a Iô«¨°U áëàa ∫ÓN øe ∂dP ºàj áÑbôdG ¿Éjô°ûH á≤∏©àªdG
.ÖFGƒ°ûdG ádGREG É¡dÓN øe ºàjh ΩÉ©dG
Iô«¨°U áëàa ≥jôW øY ¿ƒμjh á«LÓ©dG Iô£°ù≤dÉH ¿ƒμj ô«NC’G QÉ«îdGh
»©°Vƒe ôjóîàH Iô£°ù≤dG πªY É¡dÓN øe ºàj º°S1 ió©àJ ’ ó«dG hCG òîØdG »a
.§≤a
?áÑbôdG ø«jGô°ûd á«LÓ©dG Iô£°ù≤dG á«∏ªY ºàJ ∞«c Éæd ìô°TG ≥«°†àªdG ¿Éjô°ûdG ≈dEG á«LÓ©dG Iô£°ù≤dG äGhOCG ∫ÉNOEG ºàj á£«°ùH á«∏ª©H
ÆÉeódG ≈dEG ∫É≤àf’G øe á«ægódG äÉÑ°SôàdG ™æªJ á°UÉN áeÉYO Ö«côJ ºK øeh
»ZÉeódG ¿Éjô°ûdG »a ájÉªM äÉμÑ°T Ö«côJ ºàj Éªc ,iô``NCG äÉ£∏L çhó``Mh
á«dÉªàMG π«∏≤J »dÉàdÉHh ,á«∏ª©dG AÉæKCG É¡côëJ πªàëªdG øe äÉÑ°SôJ …CG ∫ÉÑ≤à°S’

:É«édÉ«ehôÑ«ØdG øY ¢UÉN QGƒM »a ó©°S ôë°S IQƒàcódG

»μ«æ«∏cE’G ¢üëØdGh ¢†jôª∏d »°VôªdG ïjQÉàdG áaô©e
¢Vôe …CG Oƒ`` Lh Ωó``Y ø``e ó``cCÉ`à`∏`d á«∏ª©e π``«`dÉ``ë`Jh
¢üëØdG ø``eh ,É«édÉ«ehôÑ«Ø∏d á¡HÉ°ûe ¬°VGôYCG ô``NBG
áæ«©e •É≤f ≈∏Y §¨°†dG óæY Gójó°T ÉªdCG óéf »μ«æ«∏cE’G
.º°ùédG »a
?êÓ©dG ƒg Ée ¢VGôeC’G Ö«ÑW ≥jôW øY É«édÉ«ehôÑ«ØdG êÓY ºàj
øe áØ∏àîeh IOó©àe ¢VôªdG ¢VGôYCG ¿C’ ,á«eõ«JÉehôdG
.ôNBG ≈dG ¢üî°T
øe ô``ã`cCG ∫Éª©à°SÉH êÓ``©`dG ¿ƒμj ÉfÉ«MG ¬``fG Éªc
™e πeÉ©à∏d á«°SÉ°SC’Gh áª¡ªdG AÉ«°TC’G øeh ,É©e QÉ≤Y
äGOÉY ´ÉÑJGh IÉ«ëdG §ªf ô««¨J ƒg É«édÉ«ehôÑ«ØdG
¢VôªdG ™``e π``eÉ``©`à`dG ≈``∏`Y ¢``†`jô``ª`dG óYÉ°ùJ á«ë°U
äÓ°†©dG ádÉWEG ≈∏Y óYÉ°ùJ »àdG á°VÉjôdG á°SQÉªeh
.ÉLƒ«dGh »°ûªdG πãe á«°ùØædG ádÉëdG ø°ùëJh
πeCÉàdGh êÉ°ùªdGh á«æ«°üdG ô``HE’É``H êÓ©dG É°†jCG
¿G Gô`` «` `NCGh ,AÉ``Nô``à``°``S’Gh
»a (O) ø«eÉà«a ¿ƒμj
¿C’ ,»©«Ñ£dG ¬dó©e
øe ójõj ¬°ü≤f
¢``VGô``YCG Ió``°`T
.¢VôªdG
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¿Éæ°SC’G ôjô°U

¬LÓYh ¬HÉÑ°SCG ..∫ÉØWC’G óæY

.áª¡ªdG
Iô«ÑL ™°Vh ÉYƒ«°T êÓ©dG ¥ôW ôãcCG øe
¿Éæ°SC’G ±GôWCG ≈∏Y áÑ°SÉæe á«bGh á«WÉ£e
∑ÉμàMG ™æªd ∂dPh ,(¿Éæ°SC’G ôjô°U »bGh)
»Ø∏°ùdÉH …ƒ∏©dG ∂ØdG »a ¿Éæ°S’G ±Gô``WG
IOÉYh .ΩƒædG AÉæKCG ¬d Iô«ÑédG â«ÑãJ ºàjh
øe hCG ∂«∏jôcC’G IOÉe øe Iô«ÑédG √òg ™æ°üJ
ÉeEG Ö°SÉæàd É¡©°Vh ºàjh ,áæ«d iôNCG OGƒe
Gògh ,»∏Ø°ùdG hCG …ƒ∏©dG ∂ØdG ¿Éæ°SCG ∞°U
,¿Éæ°SC’G ôjô°U ™æe ≈``dG ±ó¡j ’ »``bGƒ``dG
øY åëÑdG ø«M ≈dEG √ô«KCÉJ øe ∞Øîj ¬æμdh
.êÓ©dGh ÜÉÑ°SC’G
Gô«Ñc ∞∏àdGh áeó≤àe á∏MôªdG âfÉc GPEGh
á«MÓ°UEGh á«LÓY äGAGôLEG ≈dEG Ö«Ñ£dG CÉé∏j
CÉé∏j óbh ,¬à©«ÑW Ö°ùM ≈∏Y ∞∏àdG ìÓ°UE’
Ö«côJ hCG ¿Éæ°SC’G πμ°T »a ô««¨J ≈dEG Ö«Ñ£dG
.á∏μ°ûªdG πëd ô°ùL hCG êÉJ
ió``d ¿É``æ` °` S’G ô``jô``°`U §``Ñ` JQG GPEG É```eCG
äÉHGô£°VG hCG Ωƒ``æ` dG äÉ``HGô``£`°`VÉ``H ∂∏ØW
≈dEG ¿Éæ°SC’G Ö«ÑW ∂dƒëj ¿CG øμª«a á«°ùØf
êÓY .ádÉëdG Ö°ùëH Ö°SÉæªdG »°UÉ°üàN’G
¬æμdh ∫ƒ``WCG Éàbh ò``NCÉ`j ó``b á∏μ°ûªdG π``°`UCG
√òg øY ÉeÉªJ ´ÓbE’G ƒgh ¬æe ±ó¡dG ≥≤ëj
.IOÉ©dG

Qô`` μ` `à` `eh …ƒ`` ` `b ´Gó`` ` °` ` `U .ΩƒædG »a äÉHGô£°VGh
ÖfÉL »``a ìô``b çhó`` M AÉ``æ` KCG »``∏` NGó``dG º``Ø` dG QGó`` `L
.≠°†ªdG
øe äÉØYÉ°†e ∑Éæg πg ?¿Éæ°SC’G ôjô°U
ô``¡`¶`j ∂``∏` Ø` W ¿É`` `c GPEG
,¢VGôYC’G øe ôãcCG hCG GóMGh
∑ôàa Ö«Ñ£dG ≈`` dEG çó``ë`à`a
êÓY ¿hO øe ¿Éæ°SC’G ôjô°U
äÉ``Ø`YÉ``°`†`e ≈`` dG …ODƒ` ` `j ó``b
IQÉ``°`ù`N ≈`` dG π``°`ü`J Iô``«` Ñ` c
.¿Éæ°S’G
…ODƒj ¿CG øμªj øeõªdG ¿Éæ°SC’G ôjô°U
≈``dEG ô`` `eC’G êÉ``à` ë` jh ,¿É``æ``°``SC’G π``cBÉ` J ≈```dEG
ô°ùL Ö«côàd ¿É``æ`°`S’G Ö«ÑW ø``e πNóàdG
hCG á``YGQR hCG ,Qhò``L êÓY ,∫ÉØWCÓd êÉJ hCG
ä’Éë∏d áÑ°ùædÉH ÉeCG ,á«YÉæ°U ¿Éæ°SCG Ö«côJ
¿CG øμªªdG øªa Iô«£N ôÑà©J »àdG áeó≤àªdG
ºK øeh ,Æó°üdG π°üØe äÉHGô£°VG ≈dEG …ODƒJ
.¿PC’Gh ∞àμdGh ,∂ØdGh ¬LƒdÉH ºdCG ≈dEG …ODƒJ
,∂ØdG ¥Ó``ZEG πãe iô``NCG ¢VGôYG ∑Éægh
¢``SÉ``°`ù`MEGh ,∂``Ø` dG π°üØe á≤£≤W äƒ``°` Uh
»a äÓ``μ`°`û`eh ¬``JÓ``°`†`Yh ¬``Lƒ``dG ¥É``gQEÉ``H
.≠°†ªdG
Ö«ÑW ≈`` dG ÜÉ`` gò`` dG Gó`` L º``¡` ª` dG ø`` eh
¬fÉæ°SCG OƒLh AÉæKCG ôμÑe âbh »a ¿Éæ°SC’G
¿Éæ°SCG ájÉªM ≈∏Y óYÉ°ùj Gò¡a áàbDƒªdG á«æÑ∏dG
.πØ£dG
?á∏μ°ûªdG ∂∏àd êÓY ∑Éæg πg Ö«ÑW á©HÉàe ó©H êÓ``©` dG ójóëJ ºàj
»ah ádÉëdG Qƒ``£`Jh πØ£dG ádÉëd ¿Éæ°S’G
¿ƒLÉàëj ’ á«æÑ∏dG ¿Éæ°SC’ÉH ∫ÉØWC’G IOÉ©dG
,ó©H Éª«a ∫óÑàJ PEG ¿Éæ°SC’G Ö«Ñ£dG πNóJ ≈dEG
¢VGôYC’G ¿ƒμJ ÉeóæYh ôÑcC’G ø°ùdG »a øμdh
Éægh ..…Qhô``°` V êÓ``Y ≈``dEG êÉàëf áeó≤àe
•É≤ædG ¢†©H ¿ÉÑ°ùëdG »a òNDƒJ ¿CG Öéj

≈∏Y Ó«d ΩC’G ß≤«à°ùJ ób Iô«ãc ¿É«MCG »a
…òdG ô``e’G ƒ``gh É¡∏ØW ¿Éæ°SCG ôjô°U äƒ°U
.≥∏≤dÉH Égô©°ûjh É¡«∏Y ÉÑjôZ hóÑj
óæY ¿É``æ` °` SC’G ô``jô``°` U ÜÉ``Ñ` °` SCG »``g É``ª` a
±ô©àæ°S ?√ôWÉîeh ¬°VGôYCG »gÉeh ?∫ÉØWC’G
IQƒàcódG ™e ÉfQGƒM »a ôãcCGh ∂dP πc ≈∏Y
.∫ÉØWC’G ¿Éæ°SCG ÖW …QÉ°ûà°SG ó«°ùdG ádÉg
?∫ÉØWC’G óæY ¿Éæ°SC’G ôjô°U ƒgÉe hCG ¿Éæ°SC’G ≈∏Y õédG ƒg ¿Éæ°S’G ôjô°U
,ΩƒædG hCG á¶≤«dG AÉæKCG É``eEG çóëJh ,É¡æëW
∫É``Ø` WC’G ø``e %30-15 ø``e Üô``≤` j É``e ∑É``æ` g
AÉæKCG ∂dP ¿ƒμjh º¡fÉæ°SCG ≈∏Y õédÉH ¿ƒeƒ≤j
.áªFGódG ≈àM hCG á«æÑ∏dG º¡fÉæ°SCG Qƒ¡X
?¬HÉÑ°SG »gÉe GPG áÑÑ°ùªdG »g ¿ƒμJ ób AÉ«°TCG Ió``Y ∑Éæg
:É¡æe ¬fÉæ°SCG ≈∏Y πØ£dG õéd
»a âfÉc AGƒ°S ¿Éæ°SC’G AGƒà°SG Ωó``Y ÉªgÓc hCG »∏Ø°ùdG hG …ƒ∏©dG ∂ØdG
hG ¿Éæ°SC’G º``dCG πãe º``dC’G ≈∏Y π©a OQ .¿P’G
Ö°†¨dG hCG ≥∏≤dG ™e »Ñ°ü©dG ôJƒàdG •É°ûædG •ôa ΩƒædG äÉHGô£°VG ∫É``Ø`WC’G ¢†©H ¿CG Éæg ôcòdÉH ô``jó``é`dGh
hCG ΩƒædG AÉæKCG º¡fÉæ°SCG ≈∏Y õédÉH ¿ƒeƒ≤j
∂ØdG »a Ω’BG øe πØ£dG »μà°ûj óbh Ωƒ«dG ∫ÓN
.ºgGƒμ°T πª¡J ’CG º¡ªdG .»∏©a ´Gó°üH hCG
?πØ£dG ≈∏Y ôKDƒJ ∞«ch ¢VGôY’G »gÉe ßMÓj ’ ó≤a ΩƒædG AÉæKG õédG ¿É``c GPG
πØ£dG iƒμ°T óæY øμdh A»°T …G ¿Gó``dGƒ``dG
,í£°ùJ É¡æe ¢VGôYC’G ¢†©H øY åëÑdG º¡«∏Y
.¿Éæ°SC’G ¿Gó≤a hCG »¶°ûJ ,ô°ùμJ
.¿Éæ°SCÓd á«LQÉîdG Éæ«ªdG á≤ÑW πcBÉJ äÓ°†Y ºdCG ,á«°SÉ°ùëdG hCG ¿Éæ°SC’G ºdCG ∂ØdG Ö∏°üJh ¥Ó``¨` fG hG É``gOÉ``¡`à`LGh ∂``Ø`dG
(ÉeÉªJ ¬ëàa hG ¬≤∏Z πØ£dG ™«£à°ùj ’ å«M)
¿PC’G ºdCG ,áÑbôdG hCG ¬LƒdG hCG ∂ØdG ºdCG.¿PC’ÉH ábÓY ¬d ¿ƒμj ’ ÉÑdÉZh
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..¿ÓéYh …hÉbô°ûdG ™e É«Fôe ’É°üJG iôLCG

…hÉbô``°ûdG »∏Y á``∏FÉY ™``e πYÉØàj ó``ªM ø``H ô``°UÉf
¬°UôMh »æjôëÑdG øWGƒªdG äÉLôîe »a ó°ùéàJ øjôëÑdG »a ÜOC’Gh
,Égô«Zh ájô©°ûdGh á«aÉ≤ãdG πaÉëªdG »a Ék bÉØN áμ∏ªªdG º∏Y ™aQ ≈∏Y
.»HOC’G √QGƒ°ûe ∫ÓN …hÉbô°ûdG »∏Y øWGƒªdG √ó°ùL Ée ƒgh
∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ¢ûbÉf ,»FôªdG ∫É°üJ’G ∫Ó``Nh
áë°üdGh ≥«aƒàdG πc á∏FÉ©∏d √ƒª°S Ék «æªàe ,QƒeC’G øe ójó©dG áØ«∏N
.á«aÉ©dGh
øY …hÉbô°ûdG »∏Y Ö`` jOC’Gh ôYÉ°ûdG á∏FÉY â``Hô``YCG ,¬ÑfÉL øe
áØbh ≈∏Y áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°ùd Égôjó≤Jh Égôμ°T
.ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO √ƒª°ùd ø«æªàe ,º¡©e √ƒª°S

∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S πYÉØJ
Ö``jOC’Gh ôYÉ°ûdG áLhR AGóf ™e ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd
…hÉbô°ûdG ™e Ék «Fôe ’k É°üJG √ƒª°S iôLCG PEG ,…hÉbô°ûdG »∏Y »æjôëÑdG
.¿ÓéY á«ëàa IôYÉ°ûdG ¬àLhRh
Oƒ¡é∏d √ôjó≤J øY áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ÜôYCGh
¬àfÉμªdh …hÉbô°ûdG »∏Y »æjôëÑdG ÖjOC’Gh ôYÉ°ûdG É¡eób »àdG IRQÉÑdG
Gòg »a áμ∏ªªdG áfÉμe ó«cCÉJ ≈∏Y ¬°UôMh ô©°ûdGh ÜOC’G »a IRQÉÑdG
.»HOC’G √QGƒ°ûe ∫GƒW ¬eób …òdG ô«ÑμdG ìô°üdG ôÑY ÖfÉédG
ô©°ûdG äÉLôîe ¿CG ≈dEG áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S QÉ°TCGh

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

ºμ«dEG áeOÉb ÉfhQƒc øe IójóL ádÓ°S ..zâªJ Ée áMôa Éj{
»fÉ£jôÑdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ìô°Uh ,¿Gô«£dG äÓMQ
IójóL ádÓ°S »°ûØJ Ió°T ¿CÉH ¿ƒ°ùfƒL ¢ùjQƒH
º¶©e »a ¥ÓZEG ¢Vôa ≈∏Y ¬JôÑLCG ¢Shô«ØdG øe
∞°ûàcGh ..OÓ«ªdG OÉ«YCG Iôàa »a Gôà∏éfCG AÉëfCG
∫hCG áFÉªdÉH 70 áÑ°ùæH ´ô°SCG π≤àæJ É¡fCG ¿hó≤à©j »àdG IójóédG ádÓ°ùdG AÉª∏©dG
.»°VÉªdG ôÑªàÑ°S ô¡°T »a ¢†jôe iód Iôe
ájƒédG äÓMôdG ≥«∏©J ájOƒ©°ùdG äQôb ó≤a Éæg á≤£æªdÉH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG
Qƒ¡X á«Ø∏N ≈∏Y ójóéà∏d á∏HÉb ´ƒÑ°SCG Ióe ájôëÑdGh ájôÑdG OhóëdG ¥Ó``ZEGh
…Oƒ©°S »ÑW ∫hDƒ°ùe ÖdÉW Éªc ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a øe IójóL ádÓ°S
Ióe »dõæªdG ∫õ©dÉH IójóédG ádÓ°ùdG É¡«a äô¡X á«HhQhCG ádhO øe OÉY øe πc{
.zΩÉjCG á°ùªN πc ¢Shô«Ø∏d ¢üëa AGôLEGh ø«YƒÑ°SCG
òîàfh •Éàëf ¿CG Öéj πg :øjôëÑdG »a Éæ«dEG áÑ°ùædÉH º¡ªdG ∫GDƒ°ùdG ≈≤Ñjh
¢Shô«a øe zIójóédG ádÓ°ùdG{ Qƒ¡X …OÉØàd ájQhô°†dG ájRGôàM’G äGAGôLE’G
ô°ùμfh »Nôà°ùf Éæ∏©éj ÉfhQƒμd zOÉ°†ªdG π°üªdG{ ±É°ûàcG ¿EG ΩCG ?ÉfhQƒc
?»YÉªàL’G óYÉÑàdG

ø«àYÉ°S »a Éª¡aÉaR ¿Gõ¡éj ¿É°ShôY
É«fÉ£jôH »``a πeÉ``°ûdG ¥ÓZE’G π``Ñb

∫hódG ≥HÉ°ùJh zÉfhQƒc{ ¢Shô«a øe ájÉbƒ∏d π°üe øe ôãcCG ±É°ûàcG ¿CG hóÑj
¿ƒaô°üàj ¢SÉædG øe Gô«ãc Ó©L ø«æWGƒªdG êÓ©d √ô«aƒJh ¬FGô°ûd äÉeƒμëdGh
hCG ,¬LƒdG äÉeÉªc AGó``JQG πãe ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH I’ÉÑe ’h zAÉNôà°SÉH{
Éæ¶M’ πH ..ihó©dÉH áHÉ°UE’G øe ájÉbƒ∏d »YÉªàL’G óYÉÑàdG áaÉ°ùe ≈∏Y ®ÉØëdG
êGhõdGh ¢SGôYC’G äÓØMh ,Iô«ÑμdG á«∏FÉ©dG äÓØëdG IOƒY øjôëÑdG »a GôNDƒe
QÉ°ûàfG ô£N ∫GR Ék ≤M πg :ƒg ∫GDƒ°ùdGh ..á≤∏¨e äÉYÉb §°Sh ¥OÉæØdGh äƒ«ÑdG »a
?ºdÉ©dG øe πJÉ≤dG ÉfhQƒc ¢Shô«a ihóY
á«HhQhC’G ∫hódG äCGóH ó≤a ,∂dP ¢ùμY ≈dEG ô«°ûJ ø«eƒj òæe ádhGóàªdG QÉÑNC’G
á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe âYO Éªæ«H ,É«fÉ£jôH øe á«JB’G ájƒédG äÓMôdG ≥«∏©J
¿CG øe á«fÉ£jôÑdG áeƒμëdG ôjòëJ πX »a ¢Shô«ØdG AGƒàMG ô«HGóJ ójó°ûJ ≈dG
â°Vôa Éªc ..zIô£«°ùdG øY âLôN{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc øe iƒbCG zIójóL ádÓ°S{
PEG á¡HÉ°ûe Iƒ£N Éμ«é∏H äòîJGh ,É«fÉ£jôH øe äÓMôdG ≈∏Y Gô¶M Góædƒg
¢Shô«ØdG øe IójóédG ádÓ°ùdGh .É«fÉ£jôH øe áeOÉ≤dG äGQÉ£≤dGh ¿Gô«£dG äô¶M
É«dÉ£jEG òîàà°S Éªc ,É«fÉ£jôH »a ôNBG ≈dG ¢üî°T øe ´ô°SCG πμ°ûH π≤àæJ äCGóH
≈∏Y Gk ô¶M ¢VôØà°S É¡fCÉH É°ùªædG äOÉaCG Éªc ,É¡«æWGƒe ájÉªëd á¡HÉ°ûe äGƒ£N

zô```ë```Ñ```dG Ió```«```°```S{ º```∏```«```a QÉ```à```î```J á```jOƒ```©```°```ù```dG
QÉ````μ````°````ShC’G á``≤``HÉ``°``ù``e »````a É```«```ª```°```SQ É``¡``∏``«``ã``ª``à``d

;§≤a ø«àYÉ°S ¿ƒ°†Z »a Éª¡aÉaR πØM ¿É«fÉ£jôH ¿É``LhR º¶f
¥ÓZE’G »a OÓÑdG πNóJ ¿CG πÑb Éª¡LGhR º°SGôªH ∫ÉØàM’ÉH Éeƒ≤j ≈àM
¢Shô«Ød IójóédG ádÓ°ùdG á¡LGƒªd äÉ£∏°ùdG ¬àæ∏YCG …ò``dG ,πeÉ°ûdG
(ÉeÉY 29) »ª«Lh (ÉeÉY 31) õæ«dƒc …ƒ∏c §£N ób ¿É``c .É``fhQƒ``c
óYƒªdG ô««¨Jh πØëdG π«LCÉJ ≈dEG Gô£°VG Éª¡fCG ’EG ,ôÑªàÑ°S 6 »a êGhõ∏d
.OÓÑdG AÉëfCG ™«ªL »a áØ∏àîe Oƒ«b ≥«Ñ£J ÖÑ°ùH ;πÑb øe äGôe çÓK
OGó©à°S’G ¿ƒ°ùfƒL ¢ùjQƒH »fÉ£jôÑdG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ¿Ó``YEG ó©Hh
øe ø«àYÉ°S πÑb Éª¡aÉaR πØM AÉ«MEG »ª«Lh …ƒ∏c Qôb ,ójóL ¥ÓZE’
Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG »a óÑ©e »a ôªªdG »a ¿ÉLhõdG QÉ°Sh .¥ÓZE’G óYƒe
øe ôãcCG ógÉ°T Éª«a ,AÉbó°UC’Gh á∏FÉ©dG øe É°üî°T 15 áÑë°üH AÉ°ùe
¬éàj ¿CG Qô≤ªdG øeh .zΩhhR{ ≥«Ñ£J ≈∏Y πØëdG øjôNBG ¢üî°T 100
ô¡°T ájÉ¡f »a ,∞jódÉªdG QõLh »HO »a π°ù©dG ô¡°T AÉ°†≤d ¿ÉLhõdG
.äGô««¨J øe ºdÉ©dG √ó¡°ûj ¿CG øμªj Ée ô¶àæªdG øe ≈≤Ñj øμd ,ôjÉæj

ÖÑ°ùH Iô``«``Ñ``c á```«```æ```eCG á``∏``ª``M
É``«``fÉ``ª``dCG »````a á```Hƒ```£```N π```Ø```M
áæjóe »a á«æμ°ùdG »fÉÑªdG óMCG á«∏Y »a º«bCG áHƒ£N πØM ÖÑ°ùJ
ájÉ¡f á∏£Y ∫ÓN áWô°û∏d ¥É£ædG á©°SGh á«∏ªY »a á«fÉªdC’G ø°ùjEG
,AÉ°Vƒ°†dG øe êÉYõf’G ÖÑ°ùH áWô°ûdG AÉYóà°SG ºJ ób ¿Éch .´ƒÑ°SC’G
11 äó°UQ âÑ°ùdG Ωƒj ∫ÉØàM’G ¿Éμe ≈dEG áWô°ûdG OGôaCG π°Uh ÉeóæYh
OGôaC’G QOÉ¨j ¿CÉH áWô°ûdG äôeCGh .πØëdG »a äÉeÉªc ¿hóJôj ’ GOôa
ßØëH á«æ©ªdG äÉ£∏°ùdG äQô``Mh ,πØëdG ≈æÑªdG »a ø«ª«≤ªdG ô«Z
âæ∏YCG ÉªÑ°ùM ,ihó©dG AGƒàMG ô«HGóJ ∑É¡àfG áª¡àH ÉZÓH 11 ΩÉ¶ædG
Qhôe Ö≤Yh .º¡dÉØàMG OGôaC’G π°UGh ∂dP ºZQh .ø«æK’G ¢ùeCG áWô°ûdG
√òg øμdh ,iôNCG Iôe áWô°ûdG AÉYóà°SG ºJ ,áYÉ°ùdG ∞°üfh ø«àYÉ°S
áWô°Th ájQhódG äGQÉ«°S º≤WCG øe ô°ûY »æKÉH äÉ£∏°ùdG âfÉ©à°SG IôªdG
√òg áWô°ûdG â°üMCG πØëdG π``NGOh .áWô°ûdG ÜÓch Ö¨°ûdG áëaÉμe
.áØ«æY ∫ƒ«eh ójó°T ôμ°S ádÉM »a º¡°†©H ,ÓØàëe 20 »dGƒM IôªdG
.É©«°VQh ÓØW 15 É°†jCG ∑Éæg ¿Éch

™ªàéªdG »a AÉ°ùædG QGhOCG ∫ƒM QGƒë∏d Gk õØëe
.»Hô©dG ºdÉ©dGh

¿ƒμj ¿CG π``LCG ø``e zôëÑdG Ió«°S{ º∏«a â©æ°U
íÑ°ü«d øjô«ãμdG πÑb øe ¬JógÉ°ûe ºàJh ,Ék ©àªe

»FGhôdG º∏«ØdG í«°TôJ ΩÓ``aC’G áÄ«g âæ∏YCG
á≤HÉ°ùe »a Ék «ª°SQ áμ∏ªªdG πãª«d zôëÑdG Ió«°S{
…òdG ,»dhO º∏«a π°†aCG áÄa øY πÑ≤ªdG QÉμ°ShC’G
.á°ü°üîàe áæéd πÑb øe ¬ë«°TôJ ºJ
ΩÓ```aC’G ™``e á``°`ù`aÉ``æ`e »``a º``∏`«`Ø`dG π``Nó``«`°`Sh
πMGôe Ió©H ôª«°Sh ,ºdÉ©dG ∫hO á«≤H øe áë°TôªdG
ÉgQÉàîà°S »àdG á«FÉ¡ædG áªFÉ≤dG ¿Ó``YEG πÑb Rôa
áëfÉªdG ¿ƒæØdGh Ωƒ∏©∏d á«μjôeC’G á«ªjOÉcC’G
É¡H õFÉØdG ¿Ó``YEG ºà«°S »àdG ,QÉμ°ShC’G õFGƒéd
πjôHCG 25 »a ΩÉ≤o«°S …ò``dG 93 IQhó``dG πØM »a
.Ω2021
ó¡°T áLôîª∏d zô``ë`Ñ`dG Ió``«`°`S{ º∏«a ¿É`` ch
É°ù«æ«a ¿ÉLô¡e »a ≈dhC’G Iôª∏d ¢VôoY ób ø«eCG
zÉfhô«a{ IõFÉL ¬dÓN øe RÉMh ≥jô©dG »FÉªæ«°ùdG
á«dhO äÉfÉLô¡e »a ¢VôY Éªc ,»YGóHE’G ô«Ñ©à∏d
ä’É°U »a áμ∏ªªdG πNGO ¬°VôY ÖfÉL ≈dEG ,iôNCG
…ô°üH ÖdÉb »a - …hôj ƒgh ,ájQÉéàdG Éªæ«°ùdG
IQƒ£°SCG á¡LGƒªd ≈©°ùJ IÉàa ájÉμM - »dÉªL
.Égô«°üe »a ºμëàJ á«Ñ©°T
á≤HÉ°ùe »a áμ∏ªªdG π«ãªàd É¡ª∏«a í«°TôJ øYh
π°†aCG ∂dP RhÉéJ ó≤d{ :ø«eCG ó¡°T âdÉb ,QÉμ°ShC’G
É¡fCG áØ«°†e ,zá«HôY áLôîªc á°UÉN ,»JÉ©bƒJ

Ió∏≤ªdG äÉ``YÉ``°``ù``dGh äGô``gƒ``é``ª``dG ø``FÉ``HR ô``ã``cCG AÉ```jô```KC’G
øY Ió∏≤e ™FÉ°†H »g äGôgƒéªdGh IQOÉædG áæ«ªãdG äÉYÉ°ùdG É°Uƒ°üNh ,AÉjôKC’G É¡H
™°†H Égô©°S RhÉéàj ’ PEG ,ÉgDhÉæàbG Éæe …C’ øμªjh ,¿ÉªKC’G á°ùîHh ,á«∏°UC’G ï°ùædG
Ωƒ≤j Ée ∫hCG ¿EÉa ,Ió∏≤ªdG äÉYÉ°ùdG ™«H »a ¢ü°üîàe Ö°ùëHh .äGQ’hódG øe äÉÄe
øe GOƒ≤Y øjôà°ûj Éªæ«M äGó«°ùdG É°Uƒ°üNh ,áæ«ªK á©£b …CG AGô°T πÑb AÉjôKC’G ¬H
.áæ≤àe Ió∏≤e áî°ùf ,áYÉ°ù∏d hCG ,ó≤©∏d ¿CG ™æ°üªdG øe ócCÉàdG ƒg ,áæ«ªãdG äGôgƒéªdG
ÉHhQhCG »a Ωó≤dG òæe ±hô©e ôeCG ƒgh ,ábô°ùdGh ƒ£°ùdG øe á«°ûîdG ƒg ÖÑ°ùdGh
»a Ió∏≤e äGôgƒée ¢ùÑd ≈dEG á«WGô≤à°SQC’G ô°SC’G CÉé∏J å«M ,ôNCÉàe âbh ≈dEG
.áeÉ©dG äÉÑ°SÉæª∏d ÜÉjE’Gh ÜÉgòdG AÉæKCG ábô°ùdGh ƒ£°ùdG á«°ûN áeÉ©dG äÉÑ°SÉæªdG

,Iô¶f ∫hCG ø``e ø«ëLÉædGh øjQƒ°ù«ªdGh AÉ``jô``KC’G õ««ªJ Éæ©£à°SG ÉªdÉ£d
äGôgƒéªdG øe Iõ«ªe ™£≤H áæjõe ø¡fGPCGh äGó«°ùdG ÜÉbQh º¡ª°UÉ©e óéf Éªæ«M
ó°ùMh •ÉÑàZG πëe º¡∏©éj Éªe ,¿É``ª`KC’G á¶gÉÑdG äGQGƒ°ù°ùcE’Gh äÉYÉ°ùdGh
.øjôNB’G
ƒdh øªãdG á¶gÉÑdG ájô°ùjƒ°ùdG äÉYÉ°ùdG AGóJQG ¢SÉædG øe ô«ãμdG ≈æªJ ºμdh
¬àfÉμe ÖÑ°ùH øμªJ ,Qƒ°ù«e ¢üî°T º°ü©e »a É¡fhôj Éªæ«M ,º¡JÉ«M »a Iô``e
øμd ,¬MÉéf øY ôÑ©ªdG »YÉªàL’G ¬©°Vh ô¡¶J ,Iõ«ªe áYÉ°S ∑ÓàeG øe á«YÉªàL’G
ÉgÉÑàj »àdG äÉYÉ°ùdGh äGôgƒéªdG ∂∏J º¶©e ¿CG ¿hô«ãμdG É¡aô©j ’ »àdG ICÉLÉØªdG

¬à≤«≤``°T ò``≤`æ`j π````Ø```W
≥```jô`M ø```e á`©`«``°VôdG
»dƒ£H ∞bƒe »a É``ª¡dõæªH
7 ≠∏Ñj ÓØW ,á``«`μ`jô``eCG ΩÓ`` YEG πFÉ°Sh âØ°Uh
á¨dÉÑdG á©«°VôdG ¬àNCG ò≤fCG ¿CG ó©H ;zπ£H{ ¬fCÉH ,ΩGƒYCG
äQÉ°TCGh .¬dõæe »a ≥jôM ∫ÓN ,äƒªdG øe Gô¡°T 22
…’G{ πØ£dG ∫õ``æ`e ô``eO ≥``jô``ë`dG ¿CG ≈``dEG ∞ë°üdG
™«ªL ¿CG ’EG ,»°VÉªdG AÉKÓãdG AÉ°ùe ,z¿ƒ°Só«aGO
…CG ¿hóH ∫õæªdG øe êhôîdG »a Gƒëéf Iô°SC’G OGôaCG
,¿ƒ°SóaGO ∫ƒμ«fh ¢ùjôc ¬jódGh ¿CG äôcPh .äÉHÉ°UEG
ôÑcC’G ¬≤«≤°Th …’G ÉÑë°S ,¿É≤HÉ°S ¿É«FÉØWEG Éªgh
É¡eƒf áaôZ »a á©«°VôdG â«≤H Éª«a ,∫õæªdG êQÉN ≈dEG
Ωóîà°SG{ :∫ƒμ«f âdÉbh .¿Gô«ædG É¡Jô°UÉM ¿CG ó©H
Öë°ùH âªb Éª«a ,âbƒdG Ö°ùμd ≥jôëdG ájÉØW ¢ùjôc
∫ƒ°UƒdG ™£à°SCG ºd »æμd ∫õæªdG êQÉN ø«æK’G …ódh
øe »``LhR êô``N ¿CG ó©H{ :â``aÉ``°`VCGh .z»à∏ØW ≈``dEG
…’G πªM ºK ,ΩƒædG áaôZ IòaÉf º«£ëàH ΩÉb ∫õæªdG
Égôjô°S øe ¬àNCG Öë°ùH ΩÉb å«M ,πNGódG ≈dEG ¬©aOh
∫Ébh .zÉ``gó``dGh É¡LôNCG å«M ,IòaÉædG ≈``dEG É¡∏ªMh
»æ©aO{ :á``«`μ`jô``eC’G z8 »``J{ ¿ƒjõØ∏J áμÑ°ûd …’G
¿Gô«ædG âfÉch IòaÉædG ôÑY áaô¨dG πNGO ≈dEG …ódGh
äƒªJ ¿CG OQCG ºd »æμd GóL ÉØFÉN âæc …¿Éμe πc »a
âLôN ºK …ódGƒd É¡à«£YCGh IòaÉæ∏d É¡à∏ªëa ,»à≤«≤°T
.z…ódGh IóYÉ°ùªH IòaÉædG øe

áÑbÉ©e ¿ƒfÉb ô≤j »fÉæÑ∏dG ¿ÉªdôÑdG
≈``dhC’G Iô``ª∏d »``°ùæédG ¢``TôëàdG
¿ƒfÉb ìGôàbG ø«æK’G ¢ùeCG »fÉæÑ∏dG ¿ÉªdôÑdG ôbCG
»a Ék °Uƒ°üN »°ùæédG ¢TôëàdG áÑbÉ©e ≈∏Y ¢üæj
Éªc ,Oó``°`ü`dG Gò``g »``a ¿ÉæÑd »``a ∫hC’G ,πª©dG ¿Éμe
≥∏©àªd ¿ƒ``fÉ``≤`dG »``a á«°SÉ°SCG äÓjó©J ≈∏Y ≥``aGh
¿ƒfÉb QGôbEÉH IóëàªdG ºeC’G âÑMQh .…ô°SC’G ∞æ©dÉH
äGô¨K øe GhQòM ø««bƒ≤M ø«ÑbGôe ¿CG ’EG ,¢TôëàdG
,äÉYÉ°S çÓK ƒëf äôªà°SG á°ù∏L ∫ÓNh .¬«a Iô«ãc
,ø«fGƒ≤dG äÉMGôàbG äGô°ûY É¡dÉªYCG ∫hó``L ≈∏Yh
á«æWƒdG ádÉcƒdG äOÉ``aCG Ée ≥ah ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ôbCG
áªjôL áÑbÉ©e ≈dEG »eGôdG ¿ƒfÉ≤dG ìGôàbG{ ,ΩÓYEÓd
ÖMQh .zπª©dG øcÉeCG »a Éª«°S ’h ,»°ùæédG ¢TôëàdG
¢ûà«Hƒc ¿Éj ¿ÉæÑd »a IóëàªdG ºeCÓd ¢UÉîdG ≥°ùæªdG
ø«μªJ √ÉéJÉH Iƒ``£`N{ √QÉÑàYÉH ,¿ƒ``fÉ``≤`dG QGô``bEÉ` H
Iójô¨J »a ±É°VCGh .z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh ICGôªdG ¥ƒ≤M
,á«fƒfÉ≤dG IôμØªdG øμd ,zìÉàØªdG ƒg ≥«Ñ£àdG{ ¿CG
¿hDƒ°ûdG »a á°ü°üîàe á«eƒμM ô«Z áª¶æe »``gh
äCGQ ,Égô«°ùØJh ø«fGƒ≤dG ìô°ûH ≈æ©oJh á«fƒfÉ≤dG
É¡°SCGQ ≈∏Y IóY äÉ«dÉμ°TEG ≈∏Y …ƒàëj ¿ƒfÉ≤dG ¿CG
≈dEG ±ó¡j »bÓNCG{ ≥∏£æe øe ´ƒ°VƒªdG ÜQÉ≤j ¬fCG
.zá«ë°†dG ¢ù«dh ™ªàéªdG ájÉªM

√ÉÑàf’G âØ∏J IójóL áYô°U ..zäÉjÉØædG{ ø«JÉ°ùa

.Ω1970 ΩÉY ≈dEG É¡°ù«°SCÉJ ïjQÉJ Oƒ©j »àdG á«FÉ°ùædG áWô°ûdÉH OGôaC’Gh äÉ£HÉ°†dG øe áYƒªéªd ájQÉcòJ IQƒ°U |

áªª°üªa ..áÑjôZ øcÉeCG øe »JCÉj ób ΩÉ¡dE’G
ó«©oJ (ÉeÉY 36) ≠æ«d-»d ≠fGh á«fGƒjÉàdG AÉjRC’G
áªjó≤dG (ô«eÉ°ùªdG) »ZGôÑdGh ∑Ó``°`SC’G ôjhóJ
∫ƒ°üëdG πLCG øe ábÉ£dG êÉàfEG »a áeóîà°ùªdG
ÖdÉ≤ªdG ≠``fGh ∞¶æoJh .IójóL zäÓ``jOƒ``e{ ≈∏Y
∑Ó°SC’Gh ¿OÉ©ªdG øe Iô«¨°üdG ™£≤dG §≤à∏Jh
∞«°†oàd ¿GƒjÉJ »a »°ù«FôdG AÉHô¡μdG OQƒ``eo øe
Rôàjhôd ≠fGh âdÉbh .É¡°ùHÓe ≈dEG É«aÉ°VEG ÉbhP
,∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y{ É¡H ¢UÉîdG ƒjOƒà°S’G »a
AÉHô¡μdG á£ëe É¡æe â°ü∏îJ Iô«ãc OGƒe óLƒJ
OGƒªdG √òg âeóîoà°SGh ,áæjóªdG »a ,á«°ù«FôdG
ºK ø``eh ,π`` bC’G ≈∏Y .É``eÉ``Y 30 hCG 20 ø``e ô``ã`cCG
∞∏àîj ∂d ¬«£©J …ò``dG ¢SÉ°ùME’G hCG É¡fƒd ¿EÉ`a
OGƒªdGh ∑Ó°SC’G âμ«Mh .zIójóédG IOÉªdG øY
iô``NCG ¢ùHÓe ™``£`bh ø«JÉ°ùØdG ≈∏Y iô`` `NC’G
ø«ªà¡ªdG âHòLh É«∏Ñ≤à°ùe É°SÉ°ùMEG É¡ëæe Ée
.AÉjRC’G ¢VhôY »a áÑjô¨dG á°VƒªdÉH

الأهلي يطيح
باملحرق حامل
«اللقب» ..واحلد
«الو�سيف» يتخطى
املنامة بثالثية
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خط ال�سهر ال�ساد�س
للتو�سعة يف األبا
يح�سد جائزة اأف�سل
م�سروع �سناعي يف
اخلليج لهذا العام
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امللك يعقد جل�سة مباحثات مع العاهل الأردين

تن�سيق م�سرتك لتحقيق تطلعات الأمة العربية
امل � � �ل� � ��ك :م� � ��واق� � ��ف م � �� � �س� � ّ�رف� ��ة ل� � � � � � �الأردن جت� � � ��اه ال� �ب� �ح ��ري ��ن
جاللة �مللك
م�ستقبالً
�لعاهل �الأردين

عقد ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة
عاهل البالد املفدى ،جل�سة مباحثات مع اأخيه �ساحب اجلاللة
امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني عاهل اململكة الأردنية الها�سمية
ال�سقيقة ،وذلك يف ق�سر ال�سخري اأم�س.
واأ�ساد جاللته باملواقف امل�س ّرفة التي تقفها دائمًا اململكة
الأردنية الها�سمية جتاه مملكة البحرين.

وبحث اجلانبان م�ستجدات الأحداث يف منطقة ال�سرق
الأو�سط ،بالإ�سافة اإىل الإجراءات املتعلقة مبكافحة فريو�س
كورونا امل�ستجد «كوفيد »19-وتبادل وجهات النظر ب�ساأنها.
وجرى التاأكيد على اأهمية موا�سلة التن�سيق والت�ساور
بني البلدين ال�سقيقني اإزاء خمتلف الق�سايا مبا يحقق م�سالح
وتطلعات الأمة العربية.
02

يف مبادرة بحرينية تعود باخلري على مواطني البلدين وتعزز التعاون اخلليجي ..جمل�س الوزراء:

ال�سماح لل�سيادين يف البحرين وقطر مبمار�سة ن�ساطهم املتعارف منذ عقود
اأه � �م � �ي� ��ة ال � �ت � �ف� ��او�� ��س ال� �ث� �ن ��ائ ��ي امل� �ب ��ا�� �س ��ر م � ��ع ق� �ط ��ر ل� �ل ��و�� �س ��ول اإىل ات� �ف ��اق
ثمّن جمل�س الوزراء برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
التوجيهات امللكية ال�سامية بقيام اجلهات املعنية يف البحرين
بتعوي�س البحارة البحرينيني املت�سررين ج ّراء الإجراءات املتخذة
من قبل ال�سلطات القطرية .واأكد جمل�س الوزراء على اأهمية اإعادة
الأو�ساع املتعارف عليها لأجيال متعاقبة بقيام دولة قطر بال�سماح
للبحارة البحرينيني بال�سيد يف املياه القطرية اإىل احلدود القطرية
 الإماراتية وباملقابل �سماح البحرين للبحارة القطريني بال�سيديف املياه البحرينية اإىل احلدود البحرينية  -ال�سعودية .وا�ستنادًا
ملوقف جمل�س النواب املمثل لرغبة املواطنني ،اأ�سار جمل�س الوزراء
اإىل اأهمية التفاو�س الثنائي املبا�سر مع قطر للو�سول اإىل اتفاق
بال�سماح ل�سيادي البلدين مبمار�سة ن�ساطهم وفق ما هو متعارف
عليه منذ عقود.
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النواب ي�سيد بالتجاوب احلكومي
مع املوقف النيابي ب�ساأن ال�سيادين

07

«ال�سورى» يثمّ ن عاليًا
التوجيهات امللكية بتعوي�س البحارة

06

«ال�سيادين» :ندعم اإجراءات «الداخلية»
جتاه ال�سلوكيات القطرية باحلدود البحرية

06

�سمو ويل �لعهد رئي�ض �لوزر�ء

ل تغيريات يف اإجراءات القادمني من بريطانيا

طريان اخلليج ّ
تعلق الرحالت للكويت ُ
وعمان
اأعلنت �سركة طريان اخلليج  -الناقلة الوطنية
ململكة البحرين عن تعليق جميع الرحالت من واإىل دولة
الكويت حتى الأول من يناير  .2021كما اأعلنت عن
تعليق جميع الرحالت من واإىل �سلطنة عمان حتى 29
دي�سمرب .2020
من جانب اآخر اأكدت �سفارة البحرين يف اململكة
املتحدة للم�سافرين اإىل البحرين من اململكة املتحدة اأنه
بعد ت�سنيف لندن على امل�ستوى الرابع �سمن نظام
امل�ستويات فاإنه ل يوجد حاليًا اأي تغيريات لإجراء ال�سفر
للقادمني من بريطانيا ،حيث تقوم اجلهات املعنية باإجراء
الفحو�سات الالزمة لكل م�سافر ي�سل البحرين.
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خرية
مبادرة بحرينية ّ
بعيدً� عن تعقيد�ت �حلياة �ملعا�سرة و�لنزعات �النفر�دية ،فقد كانت حياة �خلليج و�أهله تت�سم
بالب�ساطة و�لعفوية يف �الأر��سي و�لبحار و�ل�سماو�ت �ملفتوحة ال حتدّها حدود ،و�أهم من كل ذلك
فقد كانت �لقلوب و�ل�سدور و�لبيوت مفتوحة و�الأيادي ممدودة د�ئ ًما رغم ق�ساوة �حلياة.
َ
�ملو�طنة �خلليجية متحقّقة على �أر�ض �لو�قع فعالً ،وكان �لرجال يتنقّلون من بلد
وقد كانت
�إىل �آخر طلبًا للرزق و�لعمل دون �أية عو�ئق �أو عر�قيل وال يتطلب ذلك �أية ت�ساريح ،بل كان يتم
�لرتحيب بهم ويتم ��ست�سافتهم وفق �لتقاليد �لعربية �الأ�سيلة ،وكان �جلميع يعي�سون كاأخوة
ويتقا�سمون �للقمة بكل �سرور.
ِحار ،فقد كانت بحا ًر� مفتوحة وكانت م�سدر �لرزق �لرئي�سي الأهل �خلليج،
وكذلك كانت �لب َ
وكانت �ل�سفن متخر عباب �لبحار من �أق�سى �سمال �خلليج �إىل جنوبه �سو�ء ذلك ل�سيد �للوؤلوؤ �أو
�الأ�سماك �أو �لتجارة ،وكانت �ل�سفن تر�سي للر�حة و�لتز ّود باملُوؤَن و�ملاء على �أي من �ل�سو�طئ يف
�أي بلد.
مل نك ْن ن�سمع عن �أي مطارد�ت �أو م�سادر�ت لل�سفن �لتي كانت جتوب �لبحر ،وقد كانت هذه
�ل�سفن عندما َتتُوه �أو عندما تهب عا�سفة تلجاأ �إىل �أي من �ل�سو�طئ �لقريبة ويتم ��ستقبالها بكل
ترحيب ،كما يتم ��ست�سافة من على متنها.
هذه �حلياة �جلميلة و�لب�سيطة عادت �إىل �الأذهان عندما �أعلن جمل�ض �لوزر�ء يوم �أم�ض عن
خية الإعادة �الأو�ساع �ملتعارف عليها الأجيال متعاقبة بقيام دولة قطر بال�سماح للبحارة
مبادرة ّ
�لبحرينيني بال�سيد يف �ملياه �لقطرية �إىل �حلدود �لقطرية � -الإمار�تية ،وباملقابل �سماح مملكة
�لبحرين للبحارة �لقطريني �ل�سيد يف �ملياه �لبحرينية �إىل �حلدود �لبحرينية � -ل�سعودية.
خية وجميلة �أطلقتها �لبحرين ،وهي مبادرة تك ّر�ض كل معاين �الأخوة و�لتعاون
�إنها مبادرة ّ
�خلليجي �مل�سرتك ،وباالأخ�ض تنظم عملية �ل�سيد و�ال�سرتز�ق وفق مفهوم �أخوي و�خلي �مل�سرتك،
خا�سة �أن جمل�ض �لوزر�ء �أكد على �أهمية �لتفاو�ض �لثنائي �ملبا�سر مع قطر للو�سول �إىل �تفاق
ب�ساأن ��ستمر�رية �ل�سماح لل�سيادين بالبلدين من ممار�سة ن�ساطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ
عقود.
�خلية من جمل�ض �لوزر�ء لتوؤكد على �لنو�يا �لطيّبة للبحرين يف معاجلة
وتاأتي هذه �ملبادرة
ّ
�أي خالف يف �إطار مبادئ �الأخوة و�سمن �لبيت �خلليجي ،ووفق �تفاق يحفظ كل �حلقوق ،و�إذ�
كان لدى قطر حقًّا نو�يا طيّبة جتاه �لبحرين ،فاإننا ننتظر منها �أن تتجاوب �سريعًا مع هذه �ملبادرة
�لتي تتيح � ً
أي�سا فر�سة مت�ساوية للقطريني �لذين تعتربهم �لبحرين �أبناء �سعبها لل�سيد يف �ملياه
�لبحرينية.
فهل ترغب قطر ح ًقا يف حل هذ� �الأمر؟!! �إن ذلك لي�ض باالأمر �ل�سعب و�مل�ستحيل� ،إال �إذ� كانت
تريد �ال�ستمر�ر فيما متار�سه من ت�سعيد وقطع �أرز�ق �لبحارة �لبحرينيني وم�سادرة و�حتجاز
قو�ربهم!! وذلك �سمن نهج �لعد�ء �مل�ستمر للبحرين.
�إن �إطالق �لبحرين هذه �ملبادرة يوؤكد حر�سها على ح ّل هذ� �الأمر وبال�سرعة �ملمكنة؛ الأنها
مملكة �سالم وحمبة وت�سامح ال ترغب يف ت�سعيد �الأمور ،والأن يدها ممدودة للجميع باخلي وهو
ما ُيعرف عنها منذ قدمي �لزمان ،ويه ّمها �أن حتافظ على �أرز�ق �أبناء �ل�سعب �لبحريني يف �لبحرين
وقطر.
�إن من يريد �مل�ساحلة ،ومن يريد �لتعاون ،ومن يريد �ملحافظة على �الأخوة و�جلية و�لبيت
و�خلية ،ال �أن
�خلليجي �لو�حد ،يجب �أن يتقدم بحلول ومبادر�ت تك�سف وتوؤكد نو�ياه �لطيّبة
ّ
ينتهج �لت�سعيد ورفع �ل�سالح يف وجه �أخيه و�ل�سعي بكل �ل�سبل للنيل منه ،فماذ� تريد قطر؟!!
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يف مبادرة بحرينية تعود باخلري على مواطني البلدين وتعزز التعاون اخلليجي ..جمل�س الوزراء:

ال�شماح لل�شيادين يف البحرين وقطر مبمار�شة ن�شاطهم املتعارف منذ عقود
راأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء الجتماع
العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد �سباح
اأم�س عن بُعد.
يف بداية اجلل�سة ،ثمّن جمل�س الوزراء التوجيهات
امللكية ال�سامية بقيام اجلهات املعنية مبملكة البحرين
بتعوي�س البحارة البحرينيني املت�سررين جراء الإجراءات
املتخذة من قبل ال�سلطات القطرية ،واأكد املجل�س على
قيام اجلهات املعنية باملبا�سرة يف ح�سر الأ�سرار و�سرف
التعوي�سات.
واأكد جمل�س الوزراء على اأهمية اإعادة الأو�ساع
املتعارف عليها لأجيال متعاقبة بقيام دولة قطر بال�سماح
للبحارة البحرينيني بال�سيد يف املياه القطرية اإىل احلدود
القطرية  -الإماراتية وباملقابل �سماح مملكة البحرين
للبحارة القطريني ال�سيد يف املياه البحرينية اإىل احلدود
البحرينية  -ال�سعودية .وا�ستنادًا ملوقف جمل�س النواب
املمثل لرغبة املواطنني ،اأ�سار جمل�س الوزراء اإىل اأهمية
التفاو�س الثنائي املبا�سر مع دولة قطر للو�سول اإىل اتفاق
ب�ساأن ا�ستمرارية ال�سماح لل�سيادين بالبلدين من ممار�سة
ن�ساطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ عقود ومبا يعود
باخلري على مواطني البلدين ويعزز من التعاون اخلليجي
امل�سرتك.
واأ�ساد جمل�س الوزراء مب�سامني اخلطاب امللكي
ال�سامي حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه مبنا�سبة
احتفالت مملكة البحرين باأعيادها الوطنية ،اإحيا ًء لذكرى
قيام الدولة البحرينية احلديثة يف عهد املوؤ�س�س اأحمد
الفاحت كدولة عربية م�سلمة عام  ،1783وذكرى تويل
ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه
ملقاليد احلكم ،وما ي�سكله من منطلقٍ نحو تعزيز اجلهود
احلكومية ملوا�سلة م�سرية التطوير والتحديث ملا فيه خري
ومناء الوطن و�سالح املواطنني .ووجه جمل�س الوزراء
ال�سكر والتقدير لكافة املواطنني والدول ال�سقيقة وال�سديقة
واملقيمني واملوؤ�س�سات والهيئات احلكومية واخلا�سة ملا
اأبدوه من م�ساعر ومتنيات بهذه املنا�سبة العزيزة.
وثمّن جمل�س الوزراء عاليًا مبادرة جاللة امللك املفدى
حفظه اهلل ورعاه باأخذ جاللته للتطعيم �سد فريو�س
كورونا والبدء باحلملة الوطنية للتطعيم.
ويف هذا الإطار ،ه ّناأ جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو
امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ب�سدور الأمر
امللكي ال�سامي با�ستحداث و�سام الأمري �سلمان بن حمد
لال�ستحقاق الطبي ،والذي يعك�س تقدي ًرا ملكيًا �ساميًا
جلهود �سموه املخل�سة واعتزا ًزا كبريًا بالدور املهم جلميع
الكوادر التي ت�سهم يف حفظ �سحة و�سالمة املواطنني
واملقيمني يف اململكة.
ورحّ ب جمل�س الوزراء بزيارة �ساحب اجلاللة امللك
عبداهلل الثاين ابن احل�سني عاهل اململكة الأردنية الها�سمية

ال�سقيقة ،يرافقه �ساحب ال�سمو امللكي الأمري احل�سني بن
عبداهلل الثاين ويل عهد اململكة الأردنية الها�سمية ،حيث اأكد
املجل�س على عمق العالقات الأخوية التي تربط البلدين
ال�سقيقني ومواطنيهما واأهمية موا�سلة تطويرها على كافة
امل�ستويات مبا يحقق التطلعات امل�سرتكة.
واأكد �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س
الوزراء حفظه اهلل على اأهمية موا�سلة اللتزام بالإجراءات
الحرتازية للت�سدي لفريو�س كورونا .منوهً ا �سموه باأن
اخلطر ليزال موجودًا واحلذر يف هذه الفرتة مطلوب،
بحيث ل يتحول الرتاخي والرتياح بالأو�ساع اإىل الت�ساهل
الذي يعر�س املجتمع للخطر يف الفرتة املتبقية من مواجهة
الفريو�س.
وقد اطلع جمل�س الوزراء على اآخر التطورات بخ�سو�س
ال�ساللة اجلديدة من الفريو�س ،اإذ ت�سري التقارير الطبية
والعلمية اإىل جتاوب هذه ال�ساللة مع اللقاحات املتوفرة،
وعليه فقد اأكد املجل�س على اأهمية متابعة التطورات لهذه
ال�ساللة من جميع النواحي الطبية والعلمية وفق تن�سيق
م�سبق لتخاذ الإجراءات املنا�سبة.

كما اأ�ساد املجل�س باإقبال املواطنني واملقيمني على
احلملة الوطنية للتطعيم والتي و�سلت لأكرث من 12
ّ
وحث املجل�س اجلميع
األف �سخ�س اأمتّوا عملية التطعيم،
باملبادرة لأخذ التطعيم من اأجل �سالمة املجتمع ،وا�ستمرار
جناح اخلطط الوطنية املو�سوعة للت�سدي للفريو�س.
بعد ذلك رحّ ب جمل�س الوزراء بقرار الوليات املتحدة
الأمريكية بت�سنيف «�سرايا املختار» كمنظمة اإرهابية
عاملية تهدد اأمن اململكة ودول العامل ،م�سيدًا بدعم الوليات
املتحدة الأمريكية املتوا�سل للت�سدي للتنظيمات الإرهابية
وحماربة التطرف.
ورحّ ب جمل�س الوزراء بتنفيذ اتفاقية الريا�س من
قبل الأطراف اليمنية ممثلة باحلكومة ال�سرعية واملجل�س
النتقايل اجلنوبي ،ومبا مت الإعالن عنه من ت�سكيل حكومة
ت�سم مكونات الطيف اليمني .ويف هذا اخل�سو�س ،اأ�ساد
املجل�س باجلهود املخل�سة التي بذلتها اململكة العربية
ال�سعودية ال�سقيقة بتوجيهات �سامية من خادم احلرمني
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل
ورعاه ،وويل عهده� ،ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد

بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود حفظه اهلل ،وما تبديه
اململكة من حر�س واهتمام باأمن وا�ستقرار وازدهار اليمن
ال�سقيق.
بعدها رحّ ب املجل�س برفع ا�سم ال�سودان من قائمة
الدول الراعية لالإرهاب ب�سكل ر�سمي ونهائي ،معربًا
املجل�س عن متنياته باأن تعزز هذه اخلطوة مكانة البلد
ال�سقيق على ال�سعيد الدويل ومتكنه من ال�سطالع بدوره
الفاعل على امل�ستوى العربي والإفريقي.
بعد ذلك نظر املجل�س يف املو�سوعات املدرجة على
جدول الأعمال ،وقرر:
اأولً :املوافقة على املذكرات التالية:
 .1مذكرة اللجنة التن�سيقية ب�ساأن الإطار املوحد
للربامج احلكومية ذات الأولوية ()2022-2019
والربامج اجلديدة املقرتحة يف ن�سخته الثالثة املحدثة،
حيث مت النتهاء من تنفيذ  13برناجمً ا من اأ�سل 36
برناجمً ا ،والربامج املتبقية يف طريق التنفيذ وفق اجلدول
الزمني املحدد لها .كما متت اإ�سافة  18برناجمً ا جديدًا يف
الإطار املحدث بح�سب الأهداف املنبثقة عن برنامج احلكومة
للفرتة ذاتها ،وف ًقا لالأهمية وبعد مراجعة الأولويات وفق
م�ستجدات املرحلة القادمة.
 .2مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية ب�ساأن
تنفيذ احلكم ال�سادر من املحكمة الد�ستورية حول جلنة
التحقيق الربملانية.
 .3مذكرة اللجنة الوزارية لل�سئون املالية والقت�سادية
والتوازن املايل ب�ساأن م�سروع الدفع الإلكرتوين للخدمات
احلكومية بهدف طرح العديد من خيارات الدفع الإلكرتوين
حتى يف حال عدم توفر بطاقات الدفع البنكية لدى العمالء،
مبا ي�سهم يف رفع ن�سبة التحول الإلكرتوين عرب توحيد
وتنظيم العمليات املالية يف القطاع احلكومي.
 .4مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون املالية والقت�سادية
والتوازن املايل ب�ساأن اإن�ساء خمترب تعليمي متطور للذكاء
ال�سطناعي يف جامعة البحرين ،تعزي ًزا مل�سرية التعليم
والتطوير.
 .5مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية
والت�سريعية ب�ساأن ردود احلكومة على  6اقرتاحات برغبة
من جمل�س النواب.
ثانيًا :ا�ستعر�س املجل�س املو�سوع التايل:
 .1مذكرة وزارة املالية والقت�ساد الوطني ب�ساأن
التقرير القت�سادي الف�سلي ململكة البحرين للربع الثالث
من العام  .2020وبح�سب البيانات الأولية للربع الثالث
من العام  ،2020ارتفع الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة
 %1.7بالأ�سعار الثابتة مقارنة بالربع الثاين من العام
 ،2020وبن�سبة  %6.8بالأ�سعار اجلارية.
كما �سهدت عددًا من املوؤ�سرات احليوية القت�سادية
منوًا اإيجابيًا يف نف�س الفرتة ،مما يعك�س اجلهود
الوطنية املبذولة للتعامل مع تداعيات فريو�س كورونا
(كوفيد )19-وتعزيز التعايف القت�سادي.

يف ت�شريح لوكالة الأنباء الأردنية ..وزير الإعالم:

البحرين والأردن تطابق يف الروؤى والأهداف على خمتلف امل�شتويات
ال�شيخة مي ت�شيد بدعم ال�شعودية
الدائم للمنجز احل�شاري البحريني
على هام�س جولتها للتوا�سل مع كبار
امل�سوؤولني من الوطن العربي والعامل بعد
تر�سيحها من قبل مملكة البحرين ملن�سب
اأمني عام منظمة ال�سياحة العاملية ،التقت
ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة رئي�سة
هيئة البحرين للثقافة والآثار اأم�س الثنني
املوافق  21دي�سمرب 2020م بوزير
ال�سياحة يف اململكة العربية ال�سعودية
اأحمد بن عقيل اخلطيب ،وذلك يف العا�سمة
ال�سعودية الريا�س.
واأكدت اأن تر�سيحها لرئا�سة منظمة
ال�سياحة العاملية يعك�س ما ميكن لالأوطان

العربية تقدميه خلري وم�سلحة القطاع
ال�سياحي العاملي ،م�سيدة بالدعم الدائم
من اململكة العربية ال�سعودية للمنجز
احل�ساري البحريني ب�سكل خا�س والعربي
ب�سكل عام.
وكانت مملكة البحرين قدّمت تر�سيح
ال�سيخة مي بنت حممد اآل خليفة ملن�سب
الأمني العام ملنظمة ال�سياحة العاملية
( )UNWTOمطلع نوفمرب املا�سي ،حيث
ياأتي ذلك يف ظل حتديات كبرية تواجه
خمتلف القطاعات يف الدول حول العامل
ومن بينها قطاع ال�سياحة.

اأكد وزير الإعالم علي بن حممد الرميحي اأن ما تتمتع به مملكة البحرين واململكة الأردنية الها�شمية
ال�شقيقة من تطابق يف الروؤى ووحدة يف الأهداف على خمتلف امل�شتويات ،هي انعكا�س للعالقات الأخوية
املتميزة التي تربط بني ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى اأيده اهلل
ورعاه واأخيه �شاحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني ملك اململكة الأردنية الها�شمية ال�شقيقة ،والرتابط
الأخوي التاريخي بني �شعبي اململكتني ال�شقيقتني.
و�سدّد وزير الإعالم يف ت�سريح لوكالة
الأنباء الأردنية (برتا) مبنا�سبة زيارة
جاللة ملك اململكة الأردنية الها�سمية اإىل
مملكة البحرين على اأن املواقف املتبادلة
التاريخية امل�س ّرفة يف الوقوف معً ا والدفاع
عن م�سالح الأمة العربية ون�سرة ق�ساياها
العادلة يحفظها التاريخ وي�ستذكرها
ال�سعبان بالفخر والعتزاز ،موؤكدًا اأن
تلك املواقف الرا�سخة تقدم اأمنوذجً ا ح ًيّا
لطبيعة الرتابط الأخوي على امل�ستويني
الر�سمي وال�سعبي بني البلدين.
ورحّ ب وزير الإعالم ب�سيف البالد
الكبري امللك عبداهلل الثاين الذي غادر بلده
الأردن يف زيارة لبلده البحرين م�سريًا اإىل

وزير الإعالم

اأن الزيارات املتبادلة بني قيادتي البلدين
تفتح اآفا ًقا متجددة من التعاون الرا�سخ،

وكل زيارة ت�سكل حمطة مهمة يف تاريخ
العالقات املتميزة بني البحرين والأردن مبا
يحقق م�ساحلهما امل�سرتكة يف تعزيز الأمن
وال�ستقرار والنماء.
واأ�سار وزير الإعالم اإىل اأن الظروف
الدقيقة التي متر بها املنطقة جتعل من
ا�ستدامة الت�ساور والتن�سيق بني الأ�سقاء
�سرورة ملحة ملواجهة التحديات وجتاوزها،
معربًا عن تفاوؤله مبخرجات هذه الزيارة
العزيزة على قلوبنا جميعً ا للدفع بعالقات
البلدين وتطوير اأوجه التعاون بينهما مبا
يعود بالنفع على البلدين وال�سعبني ال�سقيقني
يف املجالت كافة وتوحيد اجلهود امل�سرتكة
لتحقيق الأمن الإقليمي والعاملي.
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رئي�سة النواب :نثمّ ن التجاوب احلكومي مع
املوقف النيابي بالتفاو�ض مع قطر ب�ساأن ال�سيادين
اأعربت رئي�سة جمل�س النواب فوزية
بنت عبداهلل زينل عن بالغ التقدير وعظيم
المتنان بالتوجيهات امللكية ال�سامية
بقيام اجلهات املعنية مبملكة البحرين
بتعوي�س البحارة البحرينيني املت�سررين
جراء الإجراءات املتخذة من قبل ال�سلطات
القطرية ،واملبا�سرة يف ح�سر الأ�سرار
و�سرف التعوي�سات.
وثمّنت التجاوب احلكومي ملوقف
املعب عن املطلب ال�سعبي،
جمل�س النواب
ّ
يف التاأكيد على اأهمية التفاو�س الثنائي
املبا�سر مع دولة قطر للو�سول اإىل اتفاق
ب�ساأن ا�ستمرارية ال�سماح لل�سيادين
بالبلدين من ممار�سة ن�ساطهم وفق ما
هو متعارف عليه منذ عقود ومبا يعود
باخلري على مواطني البلدين ويعزز من
التعاون اخلليجي امل�سرتك.
واأ�سارت اأن جمل�س النواب �سي�سدر
ً
يف جل�سته اليوم الثالثاء بيانا تف�سيليًا

فوزية زينل

ب�ساأن املوقف النيابي الداعم حلقوق
ال�سيادين البحرينيني ،وحماية م�سدر
رزقهم ،واحلفاظ على املهنة التي توارثوها
من الآباء والأجداد ،ومار�سوها بكل اأمن
واأمان.

تثمن عاليًا
«حقوقية ال�سورى» ّ
التوجيهات امللكية بتعوي�ض البحارة

ثمّنت جلنة حقوق الإن�سان مبجل�س
ال�سورى برئا�سة اأحمد مهدي احلداد
التوجيهات امللكية ال�سامية بتعوي�س
البحارة البحرينيني املت�سررين من
الإجراءات التع�سفية التي اتخذتها
ال�سلطات القطرية والتي تخالف القوانني
والأعراف وح�سن اجلوار ،موؤكدة اأن
التوجيهات امللكية متثل �سما ًنا و�سندًا
للمواطنني يف حفظ حقوقهم وعدم ت�سرر
اأرزاقهم وحياتهم املعي�سية ،م�سرية اإىل اأن
جاللة امللك املفدى هو الراعي وال�سامن
حلقوق جميع املواطنني.
واأو�سحت اللجنة باأن بيان جمل�س
الوزراء املوقر خالل جل�سته التي عقدت
�سباح اليوم الإثنني برئا�سة �ساحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل

العهد رئي�س الوزراء حفظه اهلل يعك�س
حر�س اململكة على التعاون وحفظ الأمن
يف منطقة اخلليج العربي ،كما ّ
يبني رغبة
اململكة واهتمامها باملحافظة على منظومة
جمل�س التعاون وفق الأهداف التي اأنطلق
منها املجل�س .واأكدت اللجنة على دعمها
التام لكل اخلطوات لإعادة الأو�ساع
املتعارف عليها لأجيال متعاقبة بقيام
دولة قطر بال�سماح للبحارة البحرينيني
بال�سيد يف املياه القطرية اإىل احلدود
القطرية  -الإماراتية وباملقابل �سماح مملكة
البحرين للبحارة القطريني ال�سيد يف
املياه البحرينية اإىل احلدود البحرينية -
ال�سعودية ،م�سرية اإىل اأن الرثوات البحرية
وال�سمكية هي حق اأ�سيل لكل اأبناء اخلليج
العربي.

«حقوق االإن�سان» :التوجيهات امللكية
بتعوي�ض ال�سيادين مبادرة اإن�سانية
اطلعت املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق
الإن�سان على ما �سدر عن جمل�س الوزراء
بقيام اجلهات املعنية مبملكة البحرين
بتعوي�س البحارة البحرينيني املت�سررين
جراء الإجراءات املتخذة من قبل ال�سلطات
القطرية ،وتاأكيد املجل�س على قيام
اجلهات املعنية باملبا�سرة يف ح�سر
الأ�سرار و�سرف التعوي�سات ،وذلك بنا ًء
على التوجيهات امللكية ال�سامية حل�سرة
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.
وتثمّن املوؤ�س�سة الوطنية حلقوق
الإن�سان عاليًا التوجيهات امللكية ال�سامية

بتعوي�س ال�سيادين البحرينيني عن
الأ�سرار املادية اجل�سيمة التي وقعت
عليهم ،وتوؤكد اأن هذه التوجيهات ال�سامية
تاأتي �سمن املبادرات الإن�سانية التي تعب
عن الهتمام واحل�س الإن�ساين الكبري الذي
يتمتع به جاللته يف التعامل مع جميع
اأبناء الوطن ،وحتت مبد أا الأ�سرة الواحدة،
اإذ اإن جاللته هو ال�سند الأول للمواطنني
وهو ال�سامن حلقوق الوطن واملواطن،
وهو �سمام الأمان للمكت�سبات الوطنية.
وتاأتي توجيهات جاللته ووقفته الإن�سانية
الكبرية لتخفف من وطاأة احلوادث الأليمة
على البحارة وال�سيادين وذويهم.

www.alayam.com

جمل�ض ال�سورى ثمّ ن التوجيهات امللكية:

احل�ض االإن�ساين
مبادرة جاللة امللك بتعوي�ض البحارة تعك�ض ّ
ثمّن جمل�س ال�سورى ببالغ العتزاز والتقدير التوجيهات امللكية
ال�سامية حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة،
عاهل البالد املفدى ،بتكليف اجلهات املعنية يف مملكة البحرين
بتعوي�س البحارة البحرينيني املت�سررين جراء الإجراءات املتخذة
من قبل ال�سلطات القطرية ،موؤكدًا املجل�س باأن حر�س واهتمام عاهل
البالد املفدى رعاه اهلل الدائم اأن ينعم اأبناء الوطن الغايل بالأمن
والرخاء والعي�س الكرمي ،ياأتي انطال ًقا من احل�س الإن�ساين جلاللته
وتلم�س الظروف التي مير بها البحار البحرينيني.
واأ�ساد جمل�س ال�سورى مبتابعة جاللة امللك املفدى رعاه اهلل
واهتمامه باملواطنني و�سوؤونهم ،الذي يج�سد وير�سخ من خاللها
اأ�سمى معاين القائد احلكيم القريب من اأبناء �سعبه ،واحلري�س على
م�ساندتهم يف خمتلف الظروف والتحديات ،والعمل اجلاد لتحقيق

ال�ستقرار لكل الأ�سر البحرينية.
كما اأ�ساد املجل�س بالنهج احلكيم جلاللة امللك اأيّده اهلل يف اإر�ساء
قواعد الأمن والأمان ،والتعامل احلكيم يف كل امل�سائل التي مت�س اأمن
و�سيادة وا�ستقالل وطننا الغايل ،وال�سعي الدائم لتحقيق تطلعات
ال�سعوب باإحالل ال�سالم وجتاوز الأزمات ،وتف�سله الدائم بطرح
املبادرات والروؤى النرية التي تعود باخلري وال�سالح على اجلميع
 ،مثمنا ً عاليًا اخلطوات البحرينية املتمثلة يف التفاو�س الثنائي
املبا�سر مع دولة قطر للو�سول اإىل اتفاق ب�ساأن ا�ستمرارية ال�سماح
لل�سيادين بالبلدين مبمار�سة ن�ساطهم وفق ما هو متعارف عليه
منذ عقود ،فاإنه ي�سدد يف الوقت ذاته على اأهمية اإبداء ح�سن النوايا
من ال�سلطات القطرية ليعود اخلري على مواطني البلدين ويعزز
التعاون اخلليجي امل�سرتك.

اأ�سادوا بالقرار امللكي بتعوي�ض البحارة املت�سررين من االإجراءات القطرية ..بحارة:

ّ
نرحب مببادرة جمل�ض الوزراء وعودة ال�سيد باملياه االإقليمية �س ُينع�ض البحارة
حمرر ال�سوؤون املحلية:
عب عدد من �سيادي الأ�سماك
ّ
البحرينيني عن �سكرهم الكبري
وفرحتهم الغامرة وتفاعلهم
الإيجابي الذي عم البحارة
يف خمتلف مناطق البحرين
بالتوجيهات امللكية ال�سامية بقيام
اجلهات املعنية مبملكة البحرين
بتعوي�س البحارة البحرينيني
املت�سررين جراء الإجراءات
املتخذة من قبل ال�سلطات القطرية،
ومبا�سرة ح�سر الأ�سرار و�سرف
التعوي�سات.
واأكدوا اأن ما اأعلن عنه جمل�س
الوزراء خالل جل�سته يوم اأم�س
برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
رئي�س الوزراء من تاأكيد على
اأهمية اإعادة الأو�ساع املتعارف
عليها لأجيال متعاقبة بقيام قطر
بال�سماح للبحارة البحرينيني
ال�سيد يف املياه القطرية اإىل
احلدود القطرية  -الإماراتية
وباملقابل �سماح مملكة البحرين
للبحارة القطريني ال�سيد يف املياه
البحرينية اإىل احلدود البحرينية
 ال�سعودية والتفاو�س الثنائياملبا�سر مع دولة قطر للو�سول اإىل

اتفاق ب�ساأن ا�ستمرارية ال�سماح
لل�سيادين بالبلدين من ممار�سة
ن�ساطهم وفق ما هو متعارف عليه
منذ عقود �سيعود بالنفع على جميع
البحارين البحرينيني كما �سيعيد
كثريًا منهم اإىل البحر ،والذين
انقطعوا عن ممار�سة هذه املهنة
التي ورثوها اأبًا عن جد ب�سبب عدم
وجود الأمان يف �سيدهم الأ�سماك
باملناطق املعتادة.
من جانبه ،اأكد حممد الدخيل
رئي�س جمعية قاليل لل�سيادين
اأن البحارة من خمتلف مناطق
البحرين عبوا عن فرحتهم
الغامرة بهذا الهتمام الكبري من
جمل�س الوزراء م�ستب�سرين خريًا،
ً
م�سيفا اأنه تلقى ع�سرات الت�سالت
من البحارة الذين اأكدوا على اأن

اإعادة الأو�ساع املتعارف عليها
لأجيال متعاقبة عب ال�سماح
للبحارة البحرينيني ال�سيد يف
املياه القطرية �سيكون له بالغ
الأثر يف نفو�سهم ،كما اأنه �سي�سكل
لهم عن�س ًرا مهمًا يف م�سدر رزقهم
الوحيد.
واأ�ساد الدخيل باهتمام القيادة
احلكيمة بالبحارة ،موجهًا �سكره
اإىل جاللة امللك حمد بن عي�سى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى واإىل
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س
الوزراء على اهتمامهم الكبري
واملعهود بال�سيادين والأمر امللكي
ال�سامي بتعوي�س املت�سررين منهم.
من جانبه ،اأ�سار البحار اأحمد
�سالح اإىل اأن قرار تعوي�س البحارة

املت�سررين ي�سكل عمق املحبة
والهتمام الذي حتمله القيادة
ل�سعبها ومواطنيها ،عب الهتمام
بهم واملحافظة على م�سدر رزقهم،
وهو اأمر تعوده �سعب البحرين من
قيادته وعلى راأ�سها جاللة امللك
و�سمو ويل العهد رئي�س الوزراء،
موؤكدًا يف الوقت ذاته ثقة البحارة
من مناطق البحرين املختلفة
بقرارات القيادة احلكيمة والتي بكل
تاأكيد �ست�سع ن�سب اأعينها راحة
البحارة وحتمل همومهم.
واأ�سار �سالح اإىل اأن عودة
ال�سيد باملياه الإقليمية �سينع�س
حركة �سيد الأ�سماك و�سيعيد
البحرينيني اإىل املناطق التي اعتادوا
ال�سيد عليها أابًا عن جد ،موؤكدًا اأنه
اعتاد ومنذ طفولته دخول البحر
والو�سول اىل مناطق باتت اليوم
ممنوعة ،م�ستذك ًرا ع�سرات رحالت
ال�سيد التي خا�سها مع اأبيه وجده
والتي كانت متثل م�سدر معي�ستهم
منذ ع�سرات ال�سنني اإل اأنها اليوم
باتت مناطق مينع دخولها وال�سيد
فيها ،بل باتت مناطق خطر على
البحارة حيث تعر�س هو واأبناوؤه
لالعتقال والتهديد لأكرث من مرة
ب�سبب اعتياده ال�سيد يف تلك
املناطق.

اأعربت عن �سكرها جلاللة امللك على تعوي�ض البحارة املت�سررين

«ال�سيادين املحرتفني» ت�ستنكر املمار�سات اال�ستفزازية القطرية
رفعت جمعية ال�سيادين املحرتفني
اأ�سمى اآيات ال�سكر اإىل ح�سرة �ساحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،و�ساحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل
خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
على ما اأحاطوا به مواطنيهم ال�سيادين من
رعاية �سخية ومكرمة �سامية بتعوي�سهم
وجب خواطرهم ملا م�سهم من اأ�سرار ناجتة
عن انتهاكات وممار�سات ال�سلطات القطرية
الرعناء والفجّ ة جتاههم وجتاه اأرزاقهم.
واأعربت عن تقديرها لكل اجلهود
املبذولة من قبل ح�سرة �ساحب اجلاللة
امللك املفدى و�سمو ويل العهد رئي�س
جمل�س الوزراء ،حللحلة ق�سايا ال�سيادين
وم�سكالتهم وتعزيز �سبل التعاون والعمل
مببادئ ال�سراكة املجتمعية ،وقد تعودوا
على احلث الدائم من لدن جاللة امللك

املفدى بتذليل ال�سعوبات والتعاون مع
ال�سيادين البحرينيني للوزارات املعنية
ب�سوؤون البحر ،وعلى الأخ�س وزارة
الداخلية ،موؤكدين اأن هذا ما �سهدوا به من
خالل التعامل اليومي مع اأفراد وقيادة خفر
ال�سواحل التي اأ�سهمت ب�سكل بارز يف منع
اجلرائم التي تتم عب البحر والت�سدي لها
اإىل جانب دورها املهم يف عمليات الإنقاذ
البحري ،ول ين�سون الدور الإر�سادي الدائم
وامل�ستمر الذي تقدمه خفر ال�سواحل ملرتادي
البحر ،و�سعيها الدوؤوب يف احلفاظ على
اأرزاق ال�سيادين ومنع ال�سيد التجاري من
غري ترخي�س وحماية ثروتنا البحرية من
التجاوزات ،وكل اأنواع ال�سيد غري القانوين
وغري املنظم.
كما اأعربت عن اإدانتها ال�سديدة
وا�ستنكارها البالغ للممار�سات ال�ستفزازية
من قبل ال�سلطات القطرية جتاه مملكة

البحرين ،والتي تعتب خرقا للقوانني
واملواثيق الدولية ،وباخل�سو�س حادثة
اعرتا�س وا�ستيقاف الزورقني التابعني
لقيادة خفر ال�سواحل خالل امل�ساركة يف
مترين املانع البحري �سمال �سحال الديبل
من قبل دوريات تابعة لأمن ال�سواحل
واحلدود القطرية ،كما اأدانوا طريقة التعامل
مع ال�سيادين البحرينيني غري املت�سقة
مع القوانني والأعراف والأ�س�س احلقوقية
واملتمثلة يف احتجاز قواربهم لفرتات
طويلة ،وا�ستهدافها يف املياه الإقليمية
البحرينية ب�سحبها اإىل داخل املياه الإقليمية
القطرية حتت تهديد ال�سالح وا�ستخدامه
مما اأدى اإىل وفاة �سخ�س وجرح اآخرين
ومن ثم تبليغ ال�سلطات القطرية بوجود
القوارب والبواني�س البحرينية داخل املياه
الإقليمية القطرية مبا يعد تزوي ًرا �سريحً ا
للوقائع.

زيادة م�سطردة يف االأعداد امل�سجلة الأخذ املواعيد ..د .املانع:

االإقبال الالفت على التطعيم يعك�ض حر�ض املجتمع على �سحته
قال وكيل وزارة ال�سحة الدكتور وليد املانع اإن مملكة
البحرين من اأوائل الدول التي وفرت التطعيم لفريو�س
كورونا (كوفيد ،)19-وهو ما يعك�س حر�س ح�سرة
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى ،واملتابعة امل�ستمرة من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ،ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء،
حلماية املجتمع والتو�سل لأف�سل �سُ بل الوقاية من الفريو�س.
وقال د .املانع منذ اأن بداأت البحرين الأربعاء املا�سي
حملة التطعيم الوطنية �سمن اجلهود الوطنية للت�سدي
جلائحة كورونا� ،سهدنا اإقبال لف ًتا من جميع فئات املجتمع
لأخذ التطعيم ،مو�سحا ً باأن هناك زيادة يومية مطردة

يف الأعداد امل�سجلة لأخذ مواعيد لتلقي التطعيم امل�ساد
للفريو�س.
ولفت وكيل ال�سحة اإىل اأن ا�ستمرار الإقبال يعك�س
حر�س جمتمعنا الواعي على �سحته و�سحة عائلته
وحميطه باأخذه التطعيم للوقاية من الفريو�س ،مو�سحا
مدى تفاعل املجتمع مع احلملة الوطنية واأهميته ،داعيا اإىل
موا�سلة التفاعل الإيجابي مع هذه احلملة وامل�ساركة فيها
تعزيزا ً للجهود ال�سحية املبذولة للمحافظة على �سالمة
اجلميع.
وتابع املانع :ميكن اأن ي�ساعد اأخذ التطعيم على احلماية
من خالل تكوين ا�ستجابة بالأج�سام امل�سادة يف اجل�سم

وتوفري الوقاية من الفريو�س وامل�ساعفات اخلطرية التي قد
تنتج عن الإ�سابة به .واأو�سح املانع اأن احلكومة �سخرت
كافة الإمكانيات بهدف الق�ساء على الفريو�س واحلفاظ على
�سحة اجلميع ،واأن خطوة البحرين يف توفري التطعيم ت�سكل
ا�ستكمال مل�سرية بداأتها بعزم بهدف حماية جميع املواطنني
واملقيمني على اأر�سها.
وقال وكيل ال�سحة اإن احلر�س على اللتزام بكافة
الإجراءات الحرتازية والتعليمات ال�سادرة من الفريق
الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا» ،هو طريقنا
للنجاح وبلوغ هدفنا نحو الق�ساء على فريو�س كورونا يف
مملكة البحرين.

د .وليد املانع
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تفا�ضيل جديدة عن مالحقة قطر دوليًا
ب�ضبب دعمها للحوثيني بالطائر�ت �مل�ضرية

لأول مرة ..غو��ضة نووية �أمريكية تدخل م�ضيق هرمز

ل�ضمان �لأمن �لبحري ..غو��ضة نووية �أمريكية تدخل م�ضيق هرمز
عوا�صم  -وكاالت:
االأمريكية
الدفاع
وزارة
اأعلنت
«البنتاغون» ،االإثنني ،الأول مرة عن عبور
غوا�صة نووية م�صيق هرمز رفقة �صفن حربية
اأخرى.
وقال م�صوؤول يف البنتاغون ،يف ت�صريح
لـ«�صكاي نيوز عربية» ،اإن مرور هذه الغوا�صة
ر�صالة اإىل طهران والتزام من وا�صنطن بحماية
حلفائها.
وذكر امل�صدر اأن الغوا�صة «يو اإ�س اإ�س
جورجيا» التي دخلت اإىل اخلليج مزودة باأكرث
ً
�صاروخا من طراز «توماهوك».
من 150
وياأتي عبور هذه الغوا�صة فيما قال قائد

القوات االأمريكية يف ال�صرق االأو�صط ،اجلرنال
فرانك ماكينزي ،اأثناء جولة يجريها يف املنطقة
اإن بالده «م�صتعدة للرد» يف حال هاجمتها
اإيران يف الذكرى االأوىل ملقتل اجلرنال قا�صم
�صليماين.
و�صرح قائد القيادة املركزية االأمريكية
(�صانتكوم) لعدد حمدود من ال�صحافيني
«نحن م�صتعدون للدفاع عن اأنف�صنا والدفاع
عن اأ�صدقائنا وحلفائنا يف املنطقة ،ونحن
م�صتعدون للرد اإن اقت�صى االأمر» .واأ�صاف يف
ات�صال هاتفي من مكان غري حمدد يف املنطقة
«اأرى اأننا يف و�صع جيد جدًا ،واأننا �صنكون
م�صتعدين ،مهما قرر االإيرانيون وحلفاوؤهم اأن

يفعلوا».
واأكد قائد «�صانتكوم» اأنه زار بغداد ،حيث
التقى قائد قوات التحالف الدويل اجلرنال
االأمريكي بول كالفريت ،ورئي�س اأركان اجلي�س
العراقي الفريق اأول ركن عبداالأمري يار اهلل.
واأفاد باأنه زار ا ً
أي�صا �صوريا للقاء القوات
االأمريكية يف قاعدة التنف (جنوب) الواقعة
يف املثلث احلدودي مع االأردن والعراق.
يف ال�صياق ذاته توعّ د اجلي�س االإ�صرائيلي،
االإثنني ،برد باهظ جدًا على اأي هجوم من اإيران
و�صركائها.
واأكد اأن م�صتوى رد الفعل وجميع اخلطط
جاهزة للرد على اأي هجوم.

عوا�صم  -وكاالت:
يومًا بعد يوم ،تتك�صف مالمح اأزمة
تعي�صها قطر ،يف ظل م�صاعٍ دولية،
ملالحقتها جنائيًا حول دعمها لالنقالبيني
احلوثيني بالطائرات امل�صرية (درونز).
ويف هذا االإطار ،قالت املحامية
وخبرية االأمن القومي االأمريكية ال�صهرية
اأيرينا ت�صوكرمان ،يف ت�صريحات
لـ«العني االإخبارية» ،اإن وزارة العدل
االأمريكية جتري يف الوقت احلايل
حتقيقا يف متويل عائلة «اآل ثاين» عملية
تزويد احلوثيني بطائرات م�صرية �صينية
واإيرانية ،ت�صتخدم يف مهاجمة ال�صعودية
والبحرين.
وتابعت« :قبل نهاية العام اجلاري،
يديل فريق من عمالء اال�صتخبارات
االأمريكيني يرتاأ�صهم عميل �صابق
لال�صتخبارات االأمريكية ،ب�صهادة اأمام
حمققي الوزارة حول التمويل القطري
لهذه الدرونز ،ويقدم االأدلة واملعلومات
حول االأفراد وال�صركات الوهمية
املتورطني يف الق�صية».
واأ�صافت «لقد حتدثت ب�صفة �صخ�صية
مع العميل ال�صابق لال�صتخبارات
االأمريكية (رئي�س الفريق) يف لقاء يف

برلني موؤخ ًرا ،وفح�صت وتاأكدت من
االأدلة التي ميلكها» حول متويل قطر
عملية تزويد احلوثيني بالدرونز.
واأو�صحت اأن «امل�صوؤولني الفا�صدين
املتورطني يف هذه االأن�صطة ي�صتخدمون
اأوغندا وم�صايف الذهب لغ�صل الرثوات
امل�صروقة من بلدانهم ،ثم متويل عمليات
�صراء مكونات الطائرات امل�صرية باالأموال
الناجتة عن جتارة الذهب».
وم�صت قائلة« :ت�صمح عائلة اآل ثاين
مبا�صرة بتمويل الطائرات بدون طيار
للحوثيني ،وتدعم التعاون مع امل�صوؤولني
الفا�صدين يف دول خمتلفة ،لزعزعة
اال�صتقرار يف املنطقة».
وعن هدف عمليات متويل هذه
الطائرات والهجمات الناجتة عنها ،قالت
اخلبرية االأمريكية «اإنهم (يف اإ�صارة لقطر
وحلفائها) ي�صعون اإىل تعطيل تدفق
التجارة وتعطيل االقت�صاد ال�صعودي من
خالل ا�صتهداف ناقالت النفط ومواقع
اأرامكو واملدنيني».
واأ�صافت اأنه «لهذا ال�صبب ،ال ت�صب
حمادثات امل�صاحلة اخلليجية يف
�صالح امل�صالح االأمنية للمملكة العربية
ال�صعودية».

كو�ضرن :قر�ر�ت تر�مب قادت �إىل
�ل�ضالم يف �ملنطقة� ..لتغيري بد�أ ر�ضميًا

�أملانيا ّ
ت�ضدد على �ضرورة وقف طهر�ن �نتهاكاتها لالتفاق �لنووي
عوا�صم  -وكاالت:
بعيد مناق�صة وزراء خارجية الدول االأوروبية االأع�صاء يف االتفاق
النووي االإيراين ،افرتا�صيًا اأم�س االإثنني� ،صمن اللجنة امل�صرتكة
ملتابعة االتفاق ،م�صتجدات هذا امللف� ،صددت اأملانيا على �صرورة عودة
اإيران اإىل التزاماتها ال�صابقة ووقف انتهاكاتها لالتفاق .وقال وزير
اخلارجية االأملاين هايكو ما�س« :نحن نحاول منذ فرتة اإنقاذ االتفاق،
لكن الو�صع معقد» ،م�صي ًفا «على اإيران العودة لالتفاق النووي ووقف
خروقاتها».
وتابع قائالً« :اإن الرئي�س االأمريكي املنتخب جو بايدن كان وا�صحً ا
باأنه �صيعود لالتفاق النووي يف حال التزام ال�صلطات االإيرانية
بواجباتها» .اإىل ذلك ،اعترب ما�س اأنه يجب منع اإيران من امتالك
اأ�صلحة نووية باحلوار ،اإال اأنه اأق ّر يف الوقت عينه باأن الو�صع يتعقد
ب�صبب االأعمال التي تقوم بها اإيران يف املنطقة.

كما اأ�صاف اأن االأعمال اجلارية يف من�صاأة نطنز تدل على اأن
اإيران لي�صت ملتزمة باالتفاق .وكان بيان م�صرتك للجنة املتابعة
لالجتماع النووي �صدر يف وقت �صابق ام�س ،اأكد على �صرورة التزام
جميع االأطراف باالتفاق ومواجهة حتديات خرق االتفاق احلا�صلة.
كما اتفق الوزراء الذين اجتمعوا اأم�س االإثنني على موا�صلة احلوار
ل�صمان التنفيذ الكامل خلطة العمل ال�صاملة امل�صرتكة من قبل جميع
االأطراف .واأقروا باحتمال عودة الواليات املتحدة اإىل خطة العمل
امل�صرتكة ال�صاملة ،موؤكدين ا�صتعدادهم ملعاجلة هذا االأمر باإيجابية
من خالل جهد م�صرتك .كما �صدّدوا على الدور املهم للوكالة الدولية
للطاقة الذرية ب�صفتها املنظمة الدولية الوحيدة املحايدة وامل�صتقلة
التي يفو�صها جمل�س االأمن التابع لالأمم املتحدة ملراقبة تنفيذ التزامات
عدم االنت�صار النووي مبوجب خطة العمل ال�صاملة امل�صرتكة والتحقق
منها.

رئي�س وزر�ء �ليمن� :ل�ضعودية �أنهت �لنق�ضام بني �ليمنيني
عوا�صم  -وكاالت:
اأكد رئي�س الوزراء اليمني ،معني عبدامللك،
االثنني ،اأن جوهر اتفاق الريا�س يتحدث عن
اإنهاء االنق�صامات ،مطالبًا كل الدول العربية اأن
تتبع نهج ال�صعودية يف اليمن.
وقال لـ«العربية» ،اإن دور ال�صعودية كان
ب ّنا ًء منذ  2011وحتى االآن ،وهي تدعم احلفاظ
على الوحدة الوطنية و�صيادة اليمن فقد عملت
على اإنهاء االنق�صام بني اليمنيني ،م�صريًا اإىل
ً
�صغوطا من اأجل فر�س
اأن اململكة مل متار�س
اأ�صماء لت�صكيل احلكومة اجلديدة ،كما اأ�صاف
اأن احلكومة اجلديدة جاءت الإنهاء االنق�صامات
الكبرية والتي عطلت عمل موؤ�ص�صات الدولة،
م�صريًا اإىل اأن احلكومة اجلديدة هي حكومة

وحدة وطنية ولي�صت حما�ص�صة مبي ًنا اأن
ت�صكيل احلكومة يطوي مرحلة �صابقة وميهّد
ملرحلة جديدة.
واأو�صح اأن املخا�س كان طويالً للو�صول
اإىل اتفاق �صيا�صي لت�صكيل احلكومة اجلديدة،
واإنهاء االنق�صام �صيمنح احلكومة م�صاحة حلل
م�صكالت كانت ع�صيّة يف ال�صابق.
وقال اإن الف�صاد والت�صخم و�صوء املعي�صة
كانت من نتائج االنق�صام يف البالد ،مبي ًنا اأن
اتفاق الريا�س �صدّد على مواجهة الف�صاد عن
طريق توحيد جهاز الرقابة واملحا�صبة.
يذكر اأن احلكومة اليمنية اجلديدة برئا�صة
معني عبدامللك اأب�صرت النور م�صاء اجلمعة.
ويف كلمة له اأكد عبدامللك اأن «اإعالن حكومة

الكفاءات ال�صيا�صية هو تتويج جلهود كبرية
قادها الرئي�س عبدربه من�صور هادي وقيادة
ال�صعودية ودول حتالف دعم ال�صرعية والقوى
ال�صيا�صية وال�صخ�صيات الوطنية».
واأ�صاف اأن «هذا االإعالن يعيد و�صع
الدولة واحلكومة وحتالف دعم ال�صرعية اأمام
املهام احلقيقية ،وعلى راأ�صها اإنهاء االنقالب
وا�صتعادة الدولة».
نرجو اأن يبنى على اخلطوة املزيد من
التوافق بني االأطراف اليمنية لتعزيز االأمن
واال�صتقرار واإحالل ال�صالم.
والقى ت�صكيل احلكومة ترحيبًا عربيًا
ودوليًا وا�صعً ا ،ال �صيما اأنه ي�صهم يف الدفع
نحو ا�صتقرار البالد.

وكالة �لأدوية �لأوروبية :لقاح فايزر ّ
فعال �ضد �ل�ضاللة �جلديدة
عوا�صم  -وكاالت:
فيما يوا�صل العامل �صباقه حول بدء التطعيم �صد فريو�س كورونا
يف عدد من دول العامل ،اأطل الفريو�س ب�صاللة جديدة يف بريطانيا
اأثارت القلق جمددًا واأرغمت عددًا من الدول على اإغالق مطاراته
وحدوده ،خو ًفا من ت�صلّلها.
ويف هذا ال�صاأن ،ز ّفت وكالة االأدوية االأوروبية ب�صرى �صارة،
االإثنني ،وقالت اإن لقاح فايزر فعّ ال �صد ال�صاللة اجلديدة.
وقالت املديرة العامة للوكالة اإميري كوك يف موؤمتر �صحايف
ب�صاأن لقاحات كورونا« :اإن االأدلة اأثبتت اأن فوائد لقاح فايزر اأكرب من
اأ�صراره ،م�صرية اإىل اأن ال اأدلة على عدم فعالية اللقاح �صد ال�صاللة
املتحورة اجلديدة».
يف �صياق مت�صل قالت ال�صعودية والكويت و�صلطنة عمان
اإنها قررت اإغالق احلدود وتعليق الرحالت اجلوية الدولية ب�صبب
املخاوف من �صاللة جديدة من فريو�س كورونا.
وقالت وزارة الداخلية ال�صعودية اإن اململكة اأغلقت حدودها

الربية والبحرية االأحد ،وعلقت الرحالت اجلوية الدولية ملدة اأ�صبوع
قابل للتمديد ،لكن �صت�صمح للرحالت االأجنبية املوجودة يف البالد
باملغادرة.
وقال بيان للوزارة ن�صرته وكالة االأنباء ال�صعودية «اإن االإجراءات
ال تنطبق على حركة الب�صائع من الدول التي مل تظهر فيها ال�صاللة
اجلديدة من الفريو�س.
ويف الكويت ،قال مركز التوا�صل احلكومي اإن البالد �صتعلق
جميع الرحالت اجلوية التجارية وتغلق احلدود الربية والبحرية
من ال�صاعة احلادية ع�صرة م�صاء اليوم االإثنني حتى االأول من يناير
كانون الثاين .واأ�صاف البيان اأن عمليات ال�صحن �صت�صتمر.
وذكر التلفزيون الر�صمي العماين اأن ال�صلطنة �صتغلق حدودها
الربية واجلوية والبحرية ملدة اأ�صبوع اعتبارا من اليوم الثالثاء».
وعلّقت عدة دول الرحالت مع بريطانيا بعد اأن قال رئي�س الوزراء
بوري�س جون�صون« :اإن �صاللة جديدة �صريعة االنت�صار من فريو�س
كورونا متثل خط ًرا على البالد».

جاريد كو�ضرن

عوا�صم  -وكاالت:
قال كبري م�صت�صاري الرئي�س
االأمريكي ،جاريد كو�صرن ،االثنني ،اإن
قرارات الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب
قد قادت اإىل ال�صالم يف املنطقة.
واأكد كو�صرن يف موؤمتر �صحايف
م�صرتك مع رئي�س الوزراء االإ�صرائيلي
بنيامني نتانياهو ،اأن التغيري يف املنطقة
قد بداأ ر�صميًا.
واعترب امل�صوؤول االأمريكي البارز اأن
القد�س هي مفتاح احلل للم�صكالت ،واأنها
�صتظل مفتوحة اأمام اجلميع ،وتوّحد كل
االأديان .ولفت كو�صرن اإىل اإجنازات ترامب
املتعلقة مبلف ال�صالم والذي متخ�س عن
توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول مثل
االإمارات والبحرين وال�صودان واملغرب.
و�صدد على �صرورة ا�صتمرار دعم كل
اجلهود الرامية لتحقيق ال�صالم ،م�صريًا
اإىل اأن ذلك ي�صب يف م�صلحة اجلميع،
ويجعل العامل يتغري لالأف�صل.

وكان كو�صرن قد اأكد يف مقابلة مع
«�صكاي نيوز عربية» يف وقت �صابق ،اأن
دوالً اأخرى يف املنطقة ت�صعى لالقتداء
باالإمارات التي اأعلنت موؤخ ًرا عن معاهدة
لل�صالم مع اإ�صرائيل.
واأو�صح كو�صرن حينها «حتدثنا مع
دول اأخرى ،واأجرينا الكثري من املناق�صات
معها ،واأعتقد اأن معظمها كانت حت�صد
االإمارات على اخلطوة التي اتخذتها».
واأ�صاف اأن «هذه الدول م�ص ّرة على
عدم حتديد املا�صي مل�صتقبلها ،اإذ يريدون
ً
أو�صطا اأكرث �صالمًا وازدها ًرا
�صر ًقا ا
وتوا�صالً» ،الف ًتا اإىل اأن «�صعوب املنطقة
تتطلع اإىل �صرق اأو�صط اأكرث �صالمًا
وازدها ًرا».
وتابع« :كانت االأ�صداء جدًا اإيجابية
يف االإمارات ،وهذا اأمر مهم بالن�صبة
لدول اأخرى» ،وا�ص ًفا معاهدة ال�صالم
بني االإمارات واإ�صرائيل ،باأنها اأكرب اإجناز
حتقق باملنطقة يف الفرتة االأخرية.

�لربملان �للبناين يو�فق على
رفع �ل�ضرية �مل�ضرفية ملدة عام
بريوت  -رويرتز:
اأق ّر الربملان اللبناين اأم�س االإثنني
قانو ًنا يق�صي برفع ال�صرية امل�صرفية
ملدة عام يف خطوة قد متهّد الطريق
الإجراء تدقيق جنائي للبنك املركزي ،وهو
�صرط رئي�صي للح�صول على م�صاعدات
خارجية.
ومثل هذا التدقيق مدرج يف قائمة
اإ�صالحات يطالب بها املانحون م�صاعدة
لبنان على اخلروج من اأزمته املالية
التي مل ي�صبق لها مثيل .وتت�صمن هذه
االإ�صالحات خطوات ملعاجلة الف�صاد،
وهو �صبب اأ�صا�صي لالأزمة املالية التي
اأدت النهيار العملة املحلية والتخلف عن
�صداد دين �صيادي.
وان�صحبت �صركة األفاريز اآند مار�صال
املتخ�ص�صة يف ا�صت�صارات اإعادة الهيكلة،

والتي عيّنتها احلكومة اللبنانية الإجراء
َ
تتلق
التدقيق ،ال�صهر املا�صي قائلة اإنها مل
املعلومات املطلوبة.
واتهم بع�س امل�صوؤولني اللبنانيني
حاكم م�صرف لبنان املركزي ريا�س
�صالمة بالتذ ّرع بقوانني ال�صرية امل�صرفية
لتربير حجب املعلومات.
وقال �صالمة ال�صهر املا�صي اإنه
م�صتعد للتدقيق لكن الك�صف عن ح�صابات
البنوك املحلية يتطلب تعديل القانون.
كما تعهد بت�صليم ح�صابات الدولة.
وبعد ر�صالة من رئي�س البالد ال�صهر
املا�صي ،دعا الربملان اإىل اإخ�صاع جميع
موؤ�ص�صات الدولة للتدقيق .غري اأن بع�س
املحللني �صككوا فيما اإذا كانت هذه الدعوة
ملزمة قانو ًنا اأو قابلة للتطبيق على
نطاق وا�صع.

ﻣﺴﺎﺀ
ﺁﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ 9:00 -
ً
 21ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2020
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«شاملة الضريبة»

اﻟﺤــﺬر ﻣﻄﻠﻮب
العاهل :مواقف مشرفة لألردن تجاه البحرين

الملك يعقد جلسة مباحثات مع العاهل األردني..
بحث تطورات المنطقة وإجراءات مكافحة «كورونا»
العاهل :دور هام
لألردن في تعزيز األمن واالستقرار الدولي

كلمة

الملك عبداهلل:
نعتز بعالقات التعاون الوثيقة مع البحرين

مبادرات البحرين

أش��اد حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد
بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى
بالمواق��ف المش��رفة الت��ي تقفه��ا دائم�� ًا
المملك��ة األردنية الهاش��مية تج��اه مملكة
البحرين.
وثمن جاللته ،خالل جلس��ة مباحثات عقدها
حض��رة صاح��ب الجالل��ة ،مع أخي��ه صاحب
الجالل��ة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحس��ين
عاهل المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة،
بحضور صاحب السمو الملكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس
الوزراء ،الدور الهام ال��ذي يضطلع به األردن
الش��قيق بقيادة جاللة الملك عبد اهلل الثاني
ف��ي نصرة قضايا األمة العربية واإلس��المية
وفي مقدمتها القضية الفلس��طينية والدفع
قدم�� ًا بمس��يرة العم��ل العربي المش��ترك،
واإلس��هام ف��ي تعزي��ز األم��ن واالس��تقرار
اإلقليمي والدولي.
وأك��د جالل��ة المل��ك المف��دى عل��ى تمي��ز
العالق��ات البحريني��ة األردني��ة وامتداده��ا
التاريخي وما تش��هده من تعاون دائم على
مختلف المستويات.
واس��تعرض الجانب��ان العالق��ات األخوي��ة
المتميزة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق
المش��ترك وس��بل تعزيزهم��ا ف��ي كاف��ة
المج��االت .كما بح��ث الجانبان مس��تجدات
األح��داث ف��ي منطق��ة الش��رق األوس��ط،
باإلضافة إلى اإلج��راءات المتعلقة بمكافحة
فيروس كورونا (كوفيد )19المستجد ،وتبادال
وجهات النظر بشأنها.
3-2

الساللة الجديدة لـ«كورونا» تتجاوب مع اللقاح المضاد للفيروس ..مجلس الوزراء:

أهمية التفاوض الثنائي مع قطر الستمرارية السماح لصيادي
البلدين بممارسة نشاطهم وفق المتعارف عليه منذ عقود
أهمية إعادة األوضاع المتعارف عليها
بالسماح للبحارة بالصيد في مياه قطر
الجهات المعنية تباشر
حصر األضرار وصرف التعويضات
 12ألف شخص أتموا عملية التطعيم
واستمرار نجاح الخطط الوطنية
المبادرة للتطعيم
لضمان سالمة الجميع
التساهل يعرض المجتمع للخطر في
الفترة المتبقية من مواجهة «كورونا»
مواصلة االلتزام باإلجراءات
االحترازية والخطر ال يزال موجودًا

أشار مجلس الوزراء إلى أهمية التفاوض الثنائي
المباش��ر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن
اس��تمرارية الس��ماح للصيادي��ن بالبلدي��ن من
ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ
عقود وبما يع��ود بالخير عل��ى مواطني البلدين
ويعزز من التعاون الخليجي المش��ترك ،استناداً

لموقف مجلس النواب الممثل لرغبة المواطنين.
وثم��ن مجلس الوزراء ،برئاس��ة صاحب الس��مو
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء ،التوجيهات الملكية
بتعويض البحارة البحرينيي��ن المتضررين جراء
إجراءات السلطات القطرية.
04

دائم ًا وأبداً تس��ارع البحرين إل��ى تقديم المبادرات
وع��رض الحل��ول من أجل احت��واء أية أزم��ة قد تقع
أو تنش��ب مع الدول الجارة أو الش��قيقة أو الصديقة
أو الحليف��ة ،ألن ه��ذا ه��و مب��دأ البحري��ن في عدم
تصعي��د األزمات ،بل على العكس ،احترام العالقات
الدبلوماس��ية مع دول العالم كاف��ة ،ألن هذا يمثل
ري��ادة البحرين ف��ي الدبلوماس��ية بق��درات خاصة
تحفظ أمن وسالمة العالقات مع الدول األخرى.
وم��ن منطل��ق ح��رص البحرين عل��ى بن��اء عالقات
قوي��ة ووطي��دة م��ع ال��دول األخ��رى تحق��ق األمن
واألمان واالس��تقرار والتنمية وترسيخ العدل وسبل
السالم ،ال تدخر البحرين وسع ًا في تقديم المبادرات
والحل��ول من أج��ل الحف��اظ على العالق��ات القوية
السلمية مع كافة دول العالم.
لذل��ك فإن ما أكد عليه مجل��س الوزراء في االجتماع
االعتي��ادي األس��بوعي ال��ذي عقد صب��اح أمس عن
بعد ،برئاس��ة صاحب السمو الملكي ،األمير سلمان
ب��ن حم��د آل خليف��ة ،ول��ي العهد ،رئي��س مجلس
ال��وزراء ،بش��أن أهمي��ة إع��ادة األوض��اع المتعارف
عليها ألجي��ال متعاقبة بقيام دولة قطر بالس��ماح
للبح��ارة البحرينيين الصيد في المي��اه القطرية إلى
الح��دود القطري��ة – اإلماراتي��ة ،وبالمقابل س��ماح
مملكة البحرين للبحارة القطريين الصيد في المياه
البحرينية إل��ى الحدود البحرينية – الس��عودية ،هو
تأكيد عل��ى نهج البحرين في الحفاظ على العالقات
مع الدول اس��تناداً لمبادئ حسن الجوار واالتفاقيات
والمعاه��دات والمواثي��ق تنفي��ذاً الس��تراتيجية
المملكة ومبادئها الدبلوماسية.
والب��د من التنويه واإلش��ادة بما أش��ار إليه مجلس
الوزراء ح��ول أهمية التفاوض الثنائي المباش��ر مع
دول��ة قط��ر للوصول إلى اتفاق بش��أن اس��تمرارية
الس��ماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم
وفق ما ه��و متعارف علي��ه منذ عق��ود ،وبما يعود
بالخي��ر على مواطن��ي البلدين ويعزز م��ن التعاون
الخليجي المش��ترك ،اس��تناداً لموقف مجلس النواب
الممث��ل لرغبة المواطني��ن ،وتعزي��زاً لنهج مملكة
البحرين في الحفاظ عل��ى العالقات القوية مع دول
مجلس التعاون الخليجي.
وفي ذات الوقت ،جاءت التوجيهات الملكية السامية
بقيام الجهات المعني��ة بمملكة البحرين بتعويض
البح��ارة البحرينيي��ن المتضرري��ن ج��راء اإلجراءات
المتخذة من قبل السلطات القطرية ،لتؤكد تمسك
البحري��ن بحقوق مواطنيه��ا والحف��اظ عليها ،وهو
م��ا ثمنه مجلس ال��وزراء مؤكداً على قي��ام الجهات
المعني��ة بالمباش��رة ف��ي حص��ر األض��رار وص��رف
التعويضات.
إن م��ا تتمت��ع ب��ه مملك��ة البحري��ن م��ن مكان��ة
دبلوماس��ية متمي��زة ،خليجي��ة وإقليمي��ة وعربي��ة
ودولي��ة ،ه��و نتيج��ة منطقي��ة ومحصل��ة حقيقية،
اللتزامه��ا بحف��ظ االس��تقرار واألم��ن ،واحترامها
لمبادئ الش��رعية الدولية ،في عالقاته��ا مع الدول
الش��قيقة والجارة والصديق��ة والحليفة ،ومن خالل
تعاون ج��اد وفعال إلرس��اء مبادئ العدل والس��الم
عن طريق دبلوماس��ية متميزة يش��ار إليها بالبنان
ويدركها القاصي والداني.
Ministry of Interior
Women Police 50th Anniversary Logo
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إعالميون وحقوقيون يطالبون قطر
باعتذار وتعويض الصيادين البحرينيين

07

«طيران الخليج» تعلق رحالتها
إلى السعودية وعمان والكويت

11

تركيب أجهزة توزيع أكياس القمامة
في جميع المحافظات بالربع األول 2021

09

غواصة نووية أمريكية تدخل
مضيق هرمز ردًا على إيران

17

البحرين تحتفل باليوبيل
الذهبي للشرطة النسائية
20 /12/2020

10

أخبار الوطن

السنة  | 16العدد  | 5491الثالثاء  7جمادى األولى 1442هـ | Tue 22 Dec 2020

local@alwatannews.net

03

العاهل في جلسة مباحثات مع العاهل األردني :مواقف مشرفة لألردن تجاه البحرين

الملك يبحث مع العاهل األردني
مستجدات المنطقة وإجراءات مكافحة «كورونا»

أش��اد حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى،
بالمواق��ف المش��رفة الت��ي تقفه��ا دائم ًا
المملك��ة األردنية الهاش��مية تجاه مملكة
البحرين.
ج��اء ذل��ك ،خالل جلس��ة مباحث��ات ،عقدها
حض��رة صاح��ب الجالل��ة ،مع أخي��ه صاحب
الجاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الحس��ين
عاهل المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة،
بحضور صاحب السمو الملكي األمير سلمان
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العه��د رئيس
مجل��س ال��وزراء ،وصاح��ب الس��مو الملكي
األمير الحس��ين بن عبداهلل الثاني ولي عهد
المملكة األردنية الهاشمية وصاحب السمو
الملكي األمير هاشم بن عبد اهلل الثاني ،في
قصر الصخير أمس.
ورحب جالل��ة الملك المفدى بجاللة العاهل
األردني ،وأكد على تميز العالقات البحرينية
األردني��ة وامتدادها التاريخي وما تش��هده
من تعاون دائم على مختلف المستويات.
وثم��ن جاللته ال��دور الهام ال��ذي يضطلع

عالقات متميزة تشهد تعاونًا دائمًا على مختلف المستويات
األردن يضطلع بدور هام في نصرة قضايا األمة العربية واإلسالمية
دور هام لألردن باإلسهام في تعزيز األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي
الملك عبد اهلل الثاني :نعتز بعالقات التعاون الوثيقة مع البحرين
بحث مستجدات األحداث بمنطقة الشرق األوسط وإجراءات مكافحة «كورونا»
مواصلة التنسيق إزاء مختلف القضايا بما يحقق مصالح وتطلعات األمة العربية
ب��ه األردن الش��قيق بقي��ادة جالل��ة الملك
عب��د اهلل الثان��ي ف��ي نص��رة قضاي��ا األمة
العربية واإلس��المية وفي مقدمتها القضية
الفلس��طينية والدفع قدم ًا بمس��يرة العمل
العرب��ي المش��ترك ،واإلس��هام ف��ي تعزيز
األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي.
م��ن جانبه ،أعرب جاللة العاهل األردني عن

ش��كره وتقديره لجاللة الملك المفدى على
حف��اوة االس��تقبال وكرم الضياف��ة ،مؤكداً
اعتزاز المملك��ة األردنية الهاش��مية قياد ًة
وش��عب ًا بعالق��ات التع��اون الوثيق��ة التي
تجمعها بمملكة البحرين وشعبها الكريم.
واس��تعرض الجانب��ان العالق��ات األخوي��ة
المتمي��زة ومختل��ف جوان��ب التع��اون

والتنس��يق المشترك وس��بل تعزيزهما في
كافة المجاالت.
كم��ا بح��ث الجانب��ان ،مس��تجدات األحداث
في منطقة الش��رق األوس��ط ،باإلضافة إلى
اإلج��راءات المتعلق��ة بمكافح��ة في��روس
كورون��ا المس��تجد «كوفي��د  »19-وتبادال
وجهات النظر بش��أنها .وج��رى التأكيد على

أهمي��ة مواصل��ة التنس��يق والتش��اور بين
البلدين الش��قيقين إزاء مختلف القضايا بما
يحقق مصالح وتطلعات األمة العربية.
وحض��ر جلس��ة المباحث��ات م��ن الجان��ب
البحرين��ي ،س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حمد
آل خليف��ة ممث��ل جالل��ة المل��ك لألعم��ال
اإلنس��انية وشؤون الش��باب مستشار األمن
الوطن��ي رئي��س المجل��س األعلى للش��باب
والرياضة ،وس��مو الش��يخ خالد بن حمد آل
خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى
للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة األولمبية
البحريني��ة ،ووزي��ر الديوان الملكي الش��يخ
خال��د بن أحم��د آل خليفة ،ووزي��ر الخارجية
د.عبداللطيف الزياني.
ومن الجانب األردني حضرها ،رئيس الوزراء
دولة د.بشر هاني الخصاونة ،ونائب رئيس
الوزراء وزي��ر الخارجية وش��ؤون المغتربين
أيم��ن الصفدي ،ومستش��ارة جالل��ة الملك
للسياس��ات هيفاء الخريشا ،وسفير المملكة
األردني��ة الهاش��مية لدى مملك��ة البحرين
رامي وريكات العدوان.
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ثمن التوجيهات الملكية بتعويض البحارة المتضررين جراء إجراءات الدوحة ..مجلس الوزراء:

أهمية التفاوض مع قطر الستمرارية السماح لصيادي
البلدين بممارسة نشاطهم وفق المتعارف عليه منذ عقود

ثم��ن مجل��س ال��وزراء التوجيه��ات الملكي��ة
الس��امية بقي��ام الجهات المعني��ة بالمملكة
بتعويض البحارة البحرينيين المتضررين جراء
اإلجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية،
مؤكداً على قيام الجهات المعنية بالمباش��رة
في حصر األضرار وصرف التعويضات.
جاء ذلك خالل ترؤس صاحب الس��مو الملكي
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد
رئي��س مجل��س ال��وزراء االجتم��اع االعتيادي
األسبوعي المجلس الذي عقد صباح أمس عن
بعد.
وأكد مجلس الوزراء على أهمية إعادة األوضاع
المتعارف عليه��ا ألجيال متعاقبة بقيام دولة
قط��ر بالس��ماح للبح��ارة البحرينيي��ن الصيد
ف��ي المياه القطري��ة إلى الح��دود القطرية -
اإلماراتي��ة وبالمقابل س��ماح مملكة البحرين
للبحارة القطريين الصيد في المياه البحرينية
إلى الحدود البحرينية  -السعودية.
واستناداً لموقف مجلس النواب الممثل لرغبة
المواطني��ن ،أش��ار مجلس ال��وزراء إلى أهمية
التف��اوض الثنائ��ي المباش��ر م��ع دولة قطر
للوصول إلى اتفاق بش��أن استمرارية السماح
للصيادين بالبلدين من ممارس��ة نش��اطهم
وف��ق ما ه��و متعارف علي��ه منذ عق��ود وبما
يعود بالخير عل��ى مواطني البلدين ويعزز من
التعاون الخليجي المشترك.
وأش��اد المجلس بمضامين الخط��اب الملكي
الس��امي لحضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى
بمناس��بة احتف��االت البحري��ن بأعياده��ا
الوطنية ،إحيا ًء لذكرى قي��ام الدولة البحرينية
الحديث��ة ف��ي عهد المؤس��س أحم��د الفاتح
كدول��ة عربي��ة مس��لمة ع��ام  ،1783وذكرى
تولي حض��رة صاحب الجالل��ة الملك المفدى
منطلق نحو
لمقاليد الحكم ،وما يش��كله م��ن
ٍ
تعزي��ز الجه��ود الحكومية لمواصلة مس��يرة
التطوي��ر والتحديث لما فيه خير ونماء الوطن
وصالح المواطنين.
ووجه مجل��س الوزراء الش��كر والتقدير لكافة
المواطني��ن وال��دول الش��قيقة والصديق��ة
والمقيمين والمؤسسات والهيئات الحكومية
والخاصة لما أبدوه من مشاعر وتمنيات بهذه
المناسبة العزيزة.
وثمن مجلس الوزراء عالي ًا مبادرة جاللة الملك
المف��دى بأخذ جاللت��ه للتطعيم ضد فيروس
كورونا والبدء بالحملة الوطنية للتطعيم.
وهن��أ المجلس صاح��ب الس��مو الملكي ولي
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء بص��دور األمر
الملك��ي الس��امي باس��تحداث وس��ام األمي��ر
س��لمان بن حمد لالس��تحقاق الطب��ي ،والذي
يعك��س تقديراً ملكي ًا س��امي ًا لجهود س��موه
المخلص��ة واعتزازاً كبيراً بال��دور الهام لجميع
الكوادر التي تس��هم في حفظ صحة وسالمة
المواطنين والمقيمين في المملكة.
ورحب مجلس ال��وزراء بزي��ارة صاحب الجاللة
المل��ك عب��داهلل الثاني اب��ن الحس��ين عاهل
المملكة األردنية الهاش��مية ،يرافقه صاحب
الس��مو الملك��ي األمير الحس��ين ب��ن عبداهلل
الثاني ولي عهد المملكة األردنية الهاشمية،
حيث أكد المجلس على عمق العالقات األخوية
التي ترب��ط البلدي��ن ومواطنيهم��ا وأهمية
مواصلة تطويرها على كافة المس��تويات بما
يحقق التطلعات المشتركة.
وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس
مجلس ال��وزراء على أهمية مواصل��ة االلتزام
باإلج��راءات االحترازي��ة للتص��دي لفي��روس
كورون��ا ،منوه�� ًا س��موه ب��أن الخط��ر اليزال
موجوداً والحذر في هذه الفترة مطلوب بحيث
ال يتح��ول التراخ��ي واالرتي��اح باألوض��اع إلى
التس��اهل الذي يعرض المجتم��ع للخطر في
الفترة المتبقية من مواجهة الفيروس.
وقد اطلع مجل��س الوزراء على آخ��ر التطورات
بخص��وص الس��اللة الجديدة م��ن الفيروس،
إذ تش��ير التقاري��ر الطبي��ة والعلمي��ة إل��ى
تجاوب هذه الس��اللة مع اللقاحات المتوفرة،
وعليه فقد أكد المجل��س على أهمية متابعة
التطورات لهذه الس��اللة من جمي��ع النواحي
الطبية والعلمية وفق تنس��يق مس��بق التخاذ
اإلجراءات المناسبة.

قيام الجهات المعنية بحصر األضرار وصرف التعويضات للبحارة البحرينيين
أهمية مواصلة االلتزام بإجراءات «كورونا االحترازية» فالخطر اليزال موجودًا
التساهل يعرض المجتمع للخطر في الفترة المتبقية من مواجهة «كورونا»
التقارير الطبية والعلمية تشير إلى تجاوب «ساللة كورونا» الجديدة مع اللقاحات المتوفرة
 12ألف شخص أتموا عملية التطعيم واستمرار نجاح الخطط الوطنية
كم��ا أش��اد المجل��س بإقب��ال المواطني��ن
والمقيمي��ن عل��ى الحملة الوطني��ة للتطعيم
والتي وصلت ألكثر من  12ألف ش��خص أتموا
عملي��ة التطعي��م ،وح��ث المجل��س الجمي��ع
بالمب��ادرة ألخ��ذ التطعي��م من أجل س��المة
المجتم��ع ،واس��تمرار نجاح الخط��ط الوطنية
الموضوعة للتصدي للفيروس.
بع��د ذلك رحب مجلس ال��وزراء بقرار الواليات
المتحدة األمريكية بتصنيف «سرايا المختار»
كمنظمة إرهابية عالمية تهدد أمن المملكة
ودول العالم ،مش��يداً بدعم الواليات المتحدة
األمريكي��ة المتواص��ل للتص��دي للتنظيمات
اإلرهابية ومحاربة التطرف.
ورحب مجل��س الوزراء بتنفيذ اتفاقية الرياض
م��ن قبل األط��راف اليمنية ممثل��ة بالحكومة
الش��رعية والمجلس االنتقالي الجنوبي ،وبما
تم اإلع��الن عنه م��ن تش��كيل حكومة تضم

مكونات الطي��ف اليمني .وفي هذا الخصوص،
أشاد المجلس بالجهود المخلصة التي بذلتها
المملك��ة العربي��ة الس��عودية بتوجيه��ات
س��امية من خادم الحرمين الش��ريفين الملك
س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وولي عهده،
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان
بن عبدالعزيز آل س��عود ،وما تبديه المملكة
من ح��رص واهتمام بأمن واس��تقرار وازدهار
اليمن.
بعدها رحب المجلس برفع اس��م السودان من
قائمة الدول الراعية لإلرهاب بش��كل رس��مي
ونهائ��ي ،معرب�� ًا المجلس ع��ن تمنياته بأن
تع��زز هذه الخطوة مكانة البلد الش��قيق على
الصعي��د الدولي وتمكنه من االضطالع بدوره
الفاعل على المستوى العربي واألفريقي.
بع��د ذلك نظ��ر المجل��س ف��ي الموضوعات
المدرجة على جدول األعمال ،وقرر:

أو ًال :الموافقة على المذكرات التالية:
 .1مذك��رة اللجن��ة التنس��يقية بش��أن اإلطار
الموح��د للبرام��ج الحكومي��ة ذات األولوي��ة
( )2022-2019والبرام��ج الجديدة المقترحة
في نسخته الثالثة المحدثة ،حيث تم االنتهاء
من تنفي��ذ  13برنامج ًا من أصل  36برنامج ًا،
والبرام��ج المتبقية ف��ي طري��ق التنفيذ وفق
الج��دول الزمني المحدد لها .كما تمت إضافة
 18برنامج ًا جديداً في اإلطار المحدث بحس��ب
األهداف المنبثقة عن برنامج الحكومة للفترة
ذاتها ،وفق ًا لألهمية وبعد مراجعة األولويات
وفق مستجدات المرحلة القادمة.
 .2مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية
بش��أن تنفي��ذ الحك��م الصادر م��ن المحكمة
الدستورية حول لجنة التحقيق البرلمانية.
 .3مذك��رة اللجن��ة الوزارية للش��ؤون المالية
واالقتصادية والتوازن المالي بش��أن مشروع

الدفع اإللكتروني للخدم��ات الحكومية بهدف
ط��رح العديد من خي��ارات الدف��ع اإللكتروني
حتى في حال عدم توفر بطاقات الدفع البنكية
لدى العمالء ،بما يسهم في رفع نسبة التحول
اإللكترون��ي عب��ر توحي��د وتنظي��م العمليات
المالية في القطاع الحكومي.
 .4مذك��رة اللجن��ة الوزارية للش��ؤون المالية
واالقتصادي��ة والتوازن المالي بش��أن إنش��اء
مختب��ر تعليمي متط��ور لل��ذكاء االصطناعي
في جامعة البحرين ،تعزيزاً لمس��يرة التعليم
والتطوير.
 .5مذكرة اللجنة الوزارية للش��ؤون القانونية
والتش��ريعية بش��أن ردود الحكوم��ة عل��ى 6
اقتراحات برغبة من مجلس النواب.
ثاني ًا :استعرض المجلس الموضوع التالي:
 .1مذك��رة وزارة المالي��ة واالقتص��اد الوطني
بش��أن التقرير االقتص��ادي الفصلي لمملكة
البحري��ن للرب��ع الثال��ث م��ن الع��ام .2020
وبحس��ب البيانات األولي��ة للرب��ع الثالث من
الع��ام  ،2020ارتفع النات��ج المحلي اإلجمالي
بنسبة  %1.7باألس��عار الثابتة مقارنة بالربع
الثان��ي م��ن الع��ام  ،2020وبنس��بة %6.8
باألسعار الجارية.
كم��ا ش��هدت عدداً م��ن المؤش��رات الحيوية
االقتصادية نمواً إيجابي ًا في نفس الفترة ،مما
يعكس الجهود الوطنية المبذولة للتعامل مع
تداعيات فيروس كورون��ا (كوفيد )19وتعزيز
التعافي االقتصادي.
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أشادت بالتوجيهات الملكية لتعويض البحارة
«حقوقية الشورى» :التوجيهات
الملكية بتعويض البحارة المتضررين
ضمان وسند لحفظ حقوقهم
أك��دت لجنة حقوق اإلنس��ان بمجلس الش��ورى برئاس��ة العضو
أحمد الحداد ،أن التوجيهات الملكية الس��امية بتعويض البحارة
البحرينيين المتضررين من اإلجراءات التعس��فية التي اتخذتها
السلطات القطرية والتي تخالف القوانين واألعراف وحسن الجوار،
تمثل ضمان ًا وس��نداً للمواطنين في حفظ حقوقهم وعدم تضرر
أرزاقهم وحياتهم المعيشية ،مشيرة إلى أن جاللة الملك المفدى
هو الراعي والضامن لحق��وق جميع المواطنين .وأوضحت اللجنة
أن بيان مجلس الوزراء خالل جلس��ته التي عقدت أمس برئاس��ة
صاحب السمو المكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس الوزراء يعكس حرص المملكة على التعاون وحفظ األمن
في منطقة الخليج العربي ،كما يبي��ن رغبة المملكة واهتمامها
بالمحافظ��ة على منظوم��ة مجلس التعاون وف��ق األهداف التي
أنطلق منها المجلس.
وأك��دت عل��ى دعمه��ا الت��ام ل��كل الخط��وات إلع��ادة األوضاع
المتع��ارف عليها ألجي��ال متعاقب��ة بقيام دولة قطر بالس��ماح
للبح��ارة البحرينيي��ن بالصي��د في المي��اه القطرية إل��ى الحدود
القطرية-اإلماراتية وبالمقابل سماح البحرين للبحارة القطريين
الصي��د في المي��اه البحرينية إلى الحدود البحرينية-الس��عودية،
الفتة إلى أن الثروات البحرية والس��مكية هي حق أصيل لكل أبناء
الخليج العربي.
وأشارت اللجنة إلى أن حقوق الصيادين والبحارة البحرينيين تمثل
حق ًا أصي ً
ال لهم ،حيث تساهم هذه الشريحة المهمة من المجتمع
بشكل كبير في توفير األمن الغذائي للجميع.

«تحقيق التقاعد»:
 31أرضًا غير مؤجرة
أجرت لجنة التحقيق البرلمانية في صناديق التقاعد التي تدار
من الهيئة العامة للتأمين االجتماعي بمجلس النواب ،خالل
اجتماعه��ا الرابع ،في دور االنعقاد الس��نوي الع��ادي الثالث،
م��ن الفصل التش��ريعي الخامس ،برئاس��ة النائ��ب إبراهيم
النفيع��ي ،أمس ،عبر تقنية االتص��ال المرئي ،بحضور النواب
أعضاء اللجنة ،دراس��ة عل��ى المرئيات المقدم��ة من الهيئة
العامة للتأمي��ن االجتماعي والجهات األخ��رى وأجرت تحلي ً
ال
أولي�� ًا حول المعلومات المقدمة وقد الحظت اللجنة أن الخطة
االس��تراتيجية للهيئ��ة م��ن  2022-2018ج��رى إقرارها من
مجلس اإلدارة في  8س��بتمبر  ،2020أي بعد مضي ما يقارب
ثالث س��نوات ،واتضح للجنة أن الهيئة كانت تس��ير بال خطة
طيلة فترة الثالث سنوات.
وتبي��ن للجن��ة أن هن��اك عماال أجان��ب عدده��م  50389تم
احتس��اب أجورهم التأمينية  50دينارا فأقل ،وهناك 164349
عام ً
ال أجورهم تتراوح بين 100-51دينار وهذا أدى إلى خسارة
كبيرة في مورد نس��بة  %3من التأمين ضد إصابات العمل إذ
لو حس��بت اللجنة على الرواتب الواقعية لدخل مورد مهم جدا
للهيئة سيما وإن العدد يفوق  200000ألف عامل.
وق��د تبين للجنة التحقي��ق أن كلفة اإليج��ارات التي تدفعها
الهيئة نظير مقر الهيئة والشركات التابعة لها للسنوات من
 2020-2015هي  3,672,895دينار.
أم��ا بخصوص األراضي التي تملكها الهيئة فهناك ( )38أرضا
خمس منها فقط مؤجرة ،واثنتان لغرض مش��روع و( )31غير
مؤجرة وال مستثمرة منها أرض ممنوحة من جاللة الملك تم
تأسيس شركة لتطويرها وتم تصفية الشركة مؤخراً.

نادي وصندوق سار يشكران
ولي العهد رئيس الوزراء
الفتتاح مشروع «تقاطع سار»
تقدم ن��ادي س��ار الثقافي والرياض��ي وصندوق س��ار الخيري
بجزي��ل الش��كر وعظيم االمتن��ان إلى صاحب الس��مو الملكي
األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس
الوزراء ،لتفضله بزيارة مش��روع تطوير تقاطع ش��ارع الش��يخ
خليفة بن س��لمان مع شارع الشيخ عيسى بن سلمان «تقاطع
سار».
وأع��رب ن��ادي وصندوق س��ار عن الفخ��ر واالعت��زاز باهتمام
ومتابع��ة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئي��س الوزراء،
وحرص��ه الكبير عل��ى الدفع بعجل��ة تطوير وتحديث ش��بكة
الطرق والش��وارع ،لتعزيز البنية التحتية وجعلها متس��قة مع
التطور العمراني في المملكة.
وأثنى نادي وصندوق سار على الدور الذي يقوم به وزير األشغال
وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي المهندس عصام
ب��ن عبداهلل خلف ،وجميع مس��ؤولي ال��وزارة ،وتنفيذ الخطط
الحكومية وتوسعة شبكة الطرق ،معربين عن التقدير والثناء
على الجهود المثمرة التي بذلت إلنجاز المش��روع ،وافتتاحه،
مما س��يكون له األثر اإليجابي في انس��ياب الحركة المرورية،
والتخفيف من االزدحامات ،وزيادة الطاقة االس��تيعابية لعدد
السيارات في الساعة.

«مرافق النواب» :دعم الكهرباء
للعازب والعازبة
ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب ،برئاسة
محمد بوحمود عب��ر تقنية االتصال المرئ��ي ،االقتراح برغبة
بدعم الكهرباء للعازب والعازبة ،في حال عدم زواجهما ،حيث
تم عرض مرئيات وزارة اإلسكان ،وقررت اللجنة الموافقة على
االقتراح.
وناقش��ت اللجنة مش��روع قانون بإضافة م��ادة جديدة برقم
ً
( )11مكررا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم
( )35لسنة  ،2001حيث تم استعراض رأي المستشار القانوني
للجنة ،ومرئيات وزارة األش��غال وشؤون البلديات والتخطيط
العمراني ،مجل��س أمانة العاصمة ،مجل��س المحرق البلدي،
المجلس البلدي للمنطقة الشمالية ،المجلس البلدي للمنطقة
الجنوبية .كما ناقشت اللجنة ،االقتراح بقانون بتعديل المادة
( )2م��ن المرس��وم بقانون رقم ( )10لس��نة  1976في ش��أن
اإلس��كان ،حيث تم اس��تعراض المستش��ار القانون��ي للجنة،
والمذكرات القانونية ،ومرئيات وزارة اإلسكان.

زينل« :النواب» يصدر بيانًا اليوم حول دعم الصيادين
أعرب��ت رئيس��ة مجل��س النواب
فوزي��ة زينل ع��ن بال��غ التقدير
وعظي��م االمتن��ان بالتوجيهات
الملكية الس��امية بقيام الجهات
المعني��ة بالمملك��ة بتعوي��ض
البحارة البحرينيي��ن المتضررين
جراء اإلجراءات المتخذة من قبل
الس��لطات القطرية ،والمباش��رة
ف��ي حص��ر األض��رار وص��رف
التعويضات.

وثمن��ت التج��اوب الحكوم��ي
لموقف مجلس النواب المعبر عن
المطلب الشعبي في التأكيد على
أهمية التفاوض الثنائي المباشر
م��ع دول��ة قط��ر للوص��ول إل��ى
اتفاق بش��أن استمرارية السماح
للصيادين بالبلدين من ممارسة
نش��اطهم وفق ما ه��و متعارف
عليه منذ عقود وبما يعود بالخير
على مواطن��ي البلدين ويعزز من

التعاون الخليجي المشترك.
وأش��ارت زين��ل إل��ى أن مجل��س
الن��واب س��يصدر ف��ي جلس��ته
الي��وم بيان��ا تفصيلي��ا بش��أن
الموق��ف النياب��ي الداعم لحقوق
الصيادين البحرينيي��ن ،وحماية
مص��در رزقه��م ،والحف��اظ على
المهن��ة التي توارثوها من اآلباء
واألجداد ،ومارس��وها ب��كل أمن
وأمان.

رئيسة مجلس النواب

وكيل الصحة :إقبال الفت لتلقي التطعيم
وزيادة يومية في األعداد المسجلة
ق��ال وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المان��ع إن البحرين من أوائل الدول التي
وف��رت التطعي��م لفيروس كورون��ا (كوفيد  ،)19وهو م��ا يعكس حرص حضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،والمتابعة
المس��تمرة من صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ،ولي
العه��د رئيس مجلس الوزراء ،لحماية المجتمع والتوصل ألفضل س��بل الوقاية
من الفيروس.
وق��ال الدكتور المانع منذ أن ب��دأت البحرين األربعاء الماض��ي حملة التطعيم
الوطنية ضمن الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا ،شهدنا إقبا ًال الفت ًا من
جمي��ع فئات المجتمع ألخذ التطعيم ،موضح ًا بأن هناك زيادة يومية مضطردة
في األعداد المسجلة ألخذ مواعيد لتلقي التطعيم المضاد للفيروس.
ولفت إلى أن استمرار اإلقبال يعكس حرص مجتمعنا الواعي على صحته وصحة
عائلته ومحيط��ه بأخذه التطعيم للوقاية من الفي��روس ،موضح ًا مدى تفاعل

المجتم��ع مع الحملة الوطنية وأهميته ،داعي ًا إلى مواصلة التفاعل اإليجابي مع
هذه الحملة والمش��اركة فيها تعزيزاً للجهود الصحية المبذولة للمحافظة على
سالمة الجميع.
وتاب��ع المانع بالقول «يمكن أن يس��اعد أخذ التطعيم عل��ى الحماية من خالل
تكوين اس��تجابة باألجسام المضادة في الجس��م وتوفير الوقاية من الفيروس
والمضاعف��ات الخطيرة الت��ي قد تنتج ع��ن اإلصابة به ،موضح�� ًا أن الحكومة
س��خرت كافة اإلمكاني��ات بهدف القضاء عل��ى الفيروس والحف��اظ على صحة
الجمي��ع ،وأن خط��وة البحرين في توفير التطعيم تش��كل اس��تكما ًال لمس��يرة
بدأتها بعزم بهدف حماية جميع المواطنين والمقيمين على أرضها.
وقال إن الحرص على االلت��زام بكافة اإلجراءات االحترازية والتعليمات الصادرة
من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا» ،هو طريقنا للنجاح وبلوغ
هدفنا نحو القضاء على فيروس كورونا في المملكة.

مصدر :أخذ اللقاح ال يلغي
فحص ( )PCRللقادمين إلى المملكة
»

أيمن شكل

نفى مصدر طبي مس��ؤول إلغاء المسحة الخاصة
بفح��ص كورون��ا «كوفي��د  »19للقادمي��ن إل��ى
البحري��ن من الخارج ،والذي��ن حصلوا على اللقاح
ولديهم شهادات بذلك.
وأوض��ح المصدر الذي رفض اإلفصاح عن اس��مه
أنه لم تصدر أي تعليمات خاصة بإلغاء المسحة
الطبية ،حت��ى أمس وقال ل�«الوط��ن» حتى اآلن
البد من إجراء الكش��ف في المطار للعائدين إلى

المملكة عبر مطار البحرين الدولي.
وكان��ت وزارة الصح��ة ق��د أص��درت تعليم��ات
خالل ش��هر يوليو الماض��ي ،أوجب��ت على جميع
المس��افرين القادمين عبر مطار البحرين الدولي
س��واء مواطنين أو مقيمي��ن أو زائرين ،الخضوع
للفحص المختب��ري لفيروس كورونا ( )PCRعند
وصوله��م المطار وبع��د  10أيام م��ن الوصول،
بتكلف��ة بلغت  60ديناراً ،وتم تخفيضها إلى 40
ديناراً نهاية نوفمبر الماضي بحس��ب تصريحات
الفري��ق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا

(كوفيد.)19-
يأتي ذلك وس��ط إج��راءات غلق لمناف��ذ العديد
م��ن ال��دول األوروبي��ة أم��ام القادمي��ن م��ن
بريطانيا ،وق��رار الهيئة العامة للطيران المدني
السعودي؛ بتعليق جميع الرحالت الجوية الدولية
للمسافرين  -إال في الحاالت االستثنائية  -مؤقت ًا
لمدة أس��بوع ،قابلة للتمديد أس��بوع ًا آخر ،حيث
طي��ران الخليج تعلي��ق جميع الرح��الت من وإلى
المملكة العربية الس��عودية حتى  28ديس��مبر
 ،2020قابلة للتمديد.

 14موقعًا بريًا بمنطقة رأس
حيان لالستثمار في االستزراع السمكي
كش��ف وكيل الزراعة والث��روة البحرية الدكتور نبيل
ٌ
مقبل
محمد أبوالفتح أن قطاع االس��تزراع السمكي
عل��ى نقلة نوعية خالل الفت��رة المقبلة ،والذي من
المؤم��ل أن يتحقق بفض��ل مذك��رة التفاهم بين
الوكالة وهيئة النفط والغاز.
وأشار إلى أن الوكالة وبتوجيهات من وزير األشغال
وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس
عصام ب��ن عبداهلل خل��ف ،عازمة عل��ى الدخول في
ش��راكات م��ن ش��أنها أن تس��هم بارتق��اء العمل
ف��ي المركز الوطني لالس��تزراع البح��ري ،بما يحقق
األهداف المرسومة بمضاعفة حجم اإلنتاج وتحقيق
االستفادة القصوى من المركز.
وأطل��ع أبوالفت��ح خ��الل تفق��ده للمرك��ز الوطن��ي
لالستزراع البحري برأس حيان برفقة القائم بأعمال
مدير إدارة الثروة الس��مكية عمار ياس��ر ،وأخصائي
موارد بحرية بسام الش��ويخ ،على الجهود المبذولة
من قبل الكوادر الوطنية للنهوض بحجم اإلنتاج من
األسماك المحلية.
وأكد أن العمل مستمر لتخطيط وتخصيص المواقع
البرية والبحرية لمشاريع االستزراع السمكي تنفيذا
للتوجيهات الس��امية لعاهل البالد المفدى حضرة
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة،
لتحقيق استراتيجية األمن الغذائي للمملكة ،حيث
تم تخصيص عدد  5أراض��ي حاليا ،وجاري تخطيط

 14موقع�� ًا بري ًا ف��ي منطقة رأس حي��ان باإلضافة
على التنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص مواقع
بحرية لالستثمار في االستزراع السمكي.
وأوض��ح أن الوكالة بدأت في أعم��ال صيانة المركز
الوطن��ي لالس��تزراع البح��ري وفق خط��ة متكاملة
لتطوي��ر وصيانة البني��ة التحتية لزي��ادة معدالت
إنت��اج األصبعي��ات وتوفيره��ا للش��ركات العاملة
ف��ي مجال االس��تزراع الس��مكي ،حس��ب خطة يتم
اعتمادها من قبل الجهات العليا.

وذكر أن ذلك يأتي بالتوازي مع مواصلة العمل على
إنشاء مزرعة الستزراع وإنتاج الهامور ضمن المرحلة
الخامسة من اتفاقية بين المملكة والصين .وأشار
أبوالفتح إلى العمل على خطة مس��تقبلية إلنعاش
المخزون السمكي من خالل عملية إطالق إصبعيات
األسماك المستزرعة كأس��ماك الهامور والسبيطي
والصاف��ي ف��ي مواق��ع مح��ددة محمية ف��ي البحر
إلنعاش المخزون السمكي في المملكة والذي تأثر
بسبب الصيد الجائر كالكراف وعوامل أخرى.

«مرافق الشورى» :أهمية «قانون البيئة» الجديد
إليجاد تشريع متكامل لحفظ واستدامة البيئة
أكدت لجن��ة المراف��ق العامة والبيئ��ة بمجلس
الش��ورى في اجتماعها المنعق��د عن بعد صباح
أم��س برئاس��ة محم��د عل��ي ،أهمية المش��روع
بقان��ون بش��أن البيئة المق��دم م��ن الحكومة،
ً
موضحة أنه سيس��هم في إيجاد تنظيم تشريعي
متكام��ل يضم��ن حف��ظ واس��تدامة البيئة من
خ��الل قانون متطور وش��امل يغطي كل النواحي
البيئي��ة ،وينظ��م المس��ؤوليات واإلدارة المثلى
لكافة العناصر المؤثرة عل��ى البيئة ،وقادر على
اإليفاء بااللتزامات المس��تحقة محلي ًا ودولي ًا في
مجال حماية البيئة.
وأف��اد علي ،ب��أن اللجن��ة بحثت خ��الل االجتماع
المالحظات الشكلية والجوهرية الواردة بخصوص
المش��روع بقان��ون م��ن المستش��ار القانون��ي
للجن��ة ،فيما أب��دى األعضاء بع��ض المالحظات
واالستفسارات التي سيتم مناقشتها وبحثها مع
الجهات المعنية خالل االجتماعات القادمة ،كما
تم تخصيص اجتماعات اللجنة القادمة لمناقشة

مواد المش��روع بقانون وهي  125مادة ،وتحديد
المالحظ��ات لبحثه��ا مع الجه��ات المعنية الحق ًا
تمهيداً إلعداد التقرير النهائي.
ويه��دف المش��روع بقان��ون إل��ى وض��ع تنظيم
تش��ريعي متكامل بش��أن البيئة ،يش��مل كافة
صوره��ا البري��ة والبحري��ة والجوي��ة ،ويضم��ن
الحف��اظ عل��ى اس��تدامتها ،ويتماش��ى م��ع
انضمت إليها المملكة
االتفاقيات الدولي��ة التي
َّ
وصادق��ت عليها أو لم تص��ادق عليها حتى اآلن،
باإلضافة إل��ى تنظيم األحكام الخاص��ة بالمواد
الكيميائي��ة والمواد الخطرة الت��ي يتم تداولها
أو حظر تداوله��ا لتأثيراتها الخاصة على البيئة،
فيما ينص على العقوبات التي تتناس��ب مع كل
مخالف��ة أو جريمة ،وتعوي��ض كل من يلحق به
ضرر جراء ممارسة األنشطة البيئية.
ويتضمن المشروع بقانون المقدم من الحكومة
الموق��رة في بنيته ديباجة و 125مادة ضمن 18
باب�� ًا .حيث تضمن أحكام عام��ة وتعاريف ،وباب

مختص بنط��اق تطبي��ق القانون عل��ى الجهات
العامة والخاصة واألف��راد ،وأهدافه ،وصالحيات
المجل��س األعل��ى للبيئة ف��ي تطبي��ق القانون،
باإلضافة إلى باب معني بإنشاء الصندوق الوطني
لحماي��ة وتنمية البيئة ،وآخر معني بتقويم األثر
البيئي.
واش��تمل المش��روع بالقانون أيض�� ًا بالتفصيل
عل��ى أبواب مح��ددة للعناوين التالي��ة :مواجهة
الكوارث والطوارئ البيئية ،حماية البيئة المائية
م��ن مصادر التلوث ،وحماي��ة الهواء من التلوث،
وحماية البيئة البرية م��ن التلوث ،وبيئة العمل
والبيئ��ة الداخلي��ة ،وإدارة الم��وارد الكيميائية،
والم��واد والمص��ادر المش��عة ،وإدارة الم��واد
والمخلفات الخطرة ،والتنوع الحيوي ،والمقاييس
البيئي��ة ،والرس��وم ،والتفتي��ش والضبطي��ة
القضائي��ة ،والتص��رف ف��ي المخلف��ات البيئية
والتعوي��ض عن األض��رار ،والعقوب��ات ،وأحكام
متنوعة.
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صحوة الشعب القطري

هل أنت «أهل للثقة؟!»
الخيبات ف��ي العالم والفش��ل والتراجعات ،وكل أمور س��يئة تحصل
س��ببها «خيانة الثقة» ،وهي خيانة تنقس��م ألنواع عديدة تعدادها
ال ينتهي.
ففي العمل أي ًا كان« ،خيانة» مبادئ العمل تسبب الفشل ،و«خيانة»
األصول اإلدارية الصحيحة تقود لتراجعات مخيفة.
وف��ي المناصب العليا والحساس��ة «خيانة» األمانة تقود بالش��خص
للهاوية ،إن لم تكن س��قوط ًا من المنصب ،فإنها تكون على ش��كل
س��قوط للهاوية فيما يتعلق بالس��معة المجتمعية والذكر الحسن،
أو األداء أو الضمي��ر ،وطبع ًا أو ً
ال وقبل الكل الوقوع في «مخالفة» اهلل
سبحانه وتعالى.
خيانة الثقة الزوجية تؤدي لفشل هذا االرتباط بالضرورة ،و «خيانة»
الواجبات األس��رية تؤدي النهيار األسرة .حتى في الرياضة« ،خيانة»
تعلمي��ات المدرب ،أو االلتزامات الصحي��ة ،أو التدريبات ،كلها تؤدي
ألداء س��يء أو انتهاء مس��يرة الالعب .وهكذا دوالي��ك ،تأتي األمثلة
ف��ي أي جانب يمكن طرحه ،ليتضح فيها أن المبدأ الثابت واألس��اس
يتمثل في مسألة «خيانة الثقة».
طبع�� ًا المحرك األول لخيانة ثقة اآلخرين يتمثل في خيانة الش��خص
لثقته بنفسه ،ولسنا نتحدث هنا بشأن الثقة بالنفس عن العنجهية

والتكبر والغطرس��ة والتعالي على البشر ،بل حينما تفقد أنت الثقة
بنفس��ك ،وتكون عاجزاً ع��ن الفاعلي��ة والتحرك الس��ليم أو االلتزام
بمقومات السلوك الصحيح ،أو أعراف وواجبات العمل.
وعلي��ه أقول بأن «الثقة» هي األس��اس ،حياتنا الب��د وأن تقوم على
الثقة ،بمختلف مستوياتها ،فمجتمع خال من الثقة ال يعد مجتمع ًا،
والغاب��ة تك��ون أقرب توصيف ل��ه ،ألن األخي��رة فيها الثق��ة غائبة
لذلك تحكمها عقي��دة الغاب ويبتلع القوي فيها الضعيف ،أو تهاجم
القطعان من يكون منفرداً فتمزقه.
لي��س الناس م��ن يذكرونك بالثقة ،بل أنت م��ن يفترض أن تتذكر
ه��ذه الثقة في كل لحظة وكل ثانية ،إن كنت مس��ؤو ً
ال دع كرس��يك
ومش��هده يذكرك بأنه كان لغيرك ثم جاء لك وسيذهب لمن بعدك،
فهل أن��ت أهل للثقة بأن تجلس عليه وتعم��ل وتتوجه بالنجاحات.
وإلى غير ذلك من التطبيق��ات في حياتنا ،في عائلتنا ،مع أصدقائنا،
في ممارس��اتنا اليومية ،حتى في س��اعات لهون��ا ومزاحنا ،هل نحن
أهل للثقة؟!
المس��ألة أكب��ر من كلمة تق��ال ،ومن جمل��ة تورد ،المس��ألة فيها
مصداقية م��ع النفس ،وأمانة وإخالص مع الغير ،باألخص من وثقوا
بنا واعتبرونا «أقوياء مخلصين» لنخدم هذا الوطن وأهله.

نقطة ضوء
haifa.juma@gmail.com

ملخ��ص ما تري��ده مملكة البحري��ن من النظام القط��ري هو أن
يعود إل��ى صوابه ويصحح األخط��اء التي ارتكبه��ا وراكمها على
نفس��ه حتى جعل كل دول مجلس التعاون تنظر إليه بطريقة ال
تس��ر أربابه .تكرار األخطاء وتراكمها يسيء إلى شعب قطر الذي
وجد نفس��ه في م��أزق وصار حائراً بين قول كلم��ة الحق والدفاع
عن المبادئ التي تأس��س عليها أهل الخليج العربي جميع ًا وبين
الدفاع عن نظام تركبه األخطاء ويرتكبها في كل حين.
كل الذي يتم نش��ره ويقال عن قطر المعني ب��ه النظام القطري
وليس الش��عب القطري الذي هو جزء منا ويكملن��ا ،والعالم كله
ص��ار يع��رف أن هذا الش��عب يعاني م��ن ظلم ش��ديد وقع عليه
م��ن هذا النظ��ام الذي من الواضح أنه يعتب��ر إصراره على الخطأ
والمضي فيه تميزاً وانتصاراً .لهذا فإن مسؤولية كبرى تقع على
عاتق هذا الشعب الذي عليه أن يعلن بقوة عن رفضه ممارسات
وسلوك النظام القطري.
م��ا حصل بعد اتفاق الرياض في  2013و 2014يوفر المثال على
عنجهي��ة النظام القطري الذي لم يت��ردد أربابه عن توقيع ما تم
االتف��اق عليه بين قادة دول مجل��س التعاون ثم لم يترددوا عن
الته��رب من التزامه��م وتعهدهم قبل أن يج��ف حبر توقيعهم،
رغم أنهم يعرفون جيداً أن هذا الس��لوك مشين ومرفوض تمام ًا
عند العرب؛ فالعرب كلمة ،وعدم احترام الكلمة والتوقيع نقيصة
ترقى إلى مرتبة اإلهانة .وال يمكن لقادة دول مجلس التعاون أن
يقبلوا باإلهانة ،لهذا فإنهم يستنكرون سلوك قطر.
ه��ذا يعني أن الخطوة األولى للمصالح��ة التي كثر الحديث عنها
ه��ذه األيام هي اإلع��الن عن التراج��ع عما تم التراج��ع عنه من
قب��ل النظام القط��ري وتنفيذ ما ت��م االتفاق عليه ف��ي الرياض
واإلقدام بش��جاعة على حل المشكالت التي تسبب فيها والعودة
إل��ى الحضن الخليجي والعربي بد ًال من الحضن اإليراني والتركي
اللذي��ن ال يمك��ن أن يدفئ��ا الش��عب القطري الذي ح��ان الوقت
ليصحو ويعبر عن نفسه.

@Haifadwan

هيفاء عدوان

لقاح «كورونا» ..وخطط الشيطان واألرواح الشريرة
«أيها المؤمنون ،إن العربة الجديدة ليس��ت اختراع ًا ،وإنما حيلة من
حيل الش��يطان التي ال تنتهي ..كارل بنز ليس عالم ًا وال مخترع ًا ،إنه
مش��عوذ يتصل مع زوجته باألرواح الش��ريرة ،لكن أحابيل الش��يطان
أضعف من خيط العنكبوت ..وس��ترون بأنفس��كم أن نهاية الزوجين
المشعوذين ستكون مروعة ،هكذا عاقبة كل من باع روحه للشيطان».
بهذا س��عى الجهل��ة والمتطرف��ون للتحريض ض��د كارل بنز مخترع
أول س��يارة ف��ي العالم ،بل إنهم ش��جعوا الجميع عل��ى مواجهة هذا
«الش��يطان» بقذف��ه بالحجارة ووضع جذع ش��جرة ضخ��م في الطرق
لمنعها من السير.
تذكرت هذه القصة وأنا أتابع ما تتداوله وسائل التواصل االجتماعي
من الترويج لنظرية المؤامرة بش��أن لقاح��ات فيروس كورونا ،والذي
يشترك به الجميع ،باستثناء األطباء وعلماء الفيروسات والمختصين،
وه��ي حمالت تحاول إقناع الجمهور بعدم جدوى أخذ اللقاح ،بل تصل
إلى التش��كيك فيه وأنه محاول��ة من «جهات خفية» لبرمجة البش��ر
والتأثي��ر على حياتهم ،بل إحداث نوع م��ن التغييرات الجينية وصو ً
ال
إلى التخلص من مئات الماليين منهم.
ورغم أن نظرية المؤامرة وما يحيط بالفيروس قد بدأت منذ اكتشاف
أولى الحاالت ،وال تزال تتواصل ،ورغم نجاح العلم في تفكيك الشيفرة
الوراثي��ة للفي��روس وإيجاد اللقاح المناس��ب في وقت قياس��ي ،فإن
أصحابه��ا ال يزال��ون يحملون نفس األفكار ويدفعون إلى التش��كيك
بالعلم والعلم��اء وما يقدمونه من خدمات جليلة للبش��رية ،حالهم
كحال من رأى في مخترع السيارة «شيطان ًا» يجب رجمه+.وبعيداً عن

كل هذا الجدل الذي ال يمكن أن يحقق أي فائدة أو مصلحة للبشرية،
نتابع اليوم بكل فخر واعتزاز انطالق مملكتنا الغالية بحملة التلقيح
المجاني��ة حماية للمواط��ن والمقيم ،بتوجيهات مباش��رة من لدن
جالل��ة الملك ،حفظه اهلل ،وهو ما ل��م نره في أي دولة أخرى ،ما يدل
على الحرص الملكي على صحة اإلنسان ،ثروة هذا الوطن الحقيقية.
وج��اءت ه��ذه التوجيه��ات الملكية الس��امية امتداداً لسلس��لة من
اإلجراءات التي قامت بها مملكة البحرين منذ تفش��ي هذه الجائحة،
والت��ي وضعت المواطن نصب عينيه��ا من خالل اتخاذ كل اإلجراءات
الالزمة ،الصحية واالقتصادية ،للتقليل من آثار هذه الجائحة ،وتوفير
اللقاحات المجانية لكل مواطن ومقيم.
وأخي��راً ..ال ب��د لنا من توجيه كل الش��كر والتقدي��ر لفريق البحرين،
بقيادة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئي��س الوزراء حفظه اهلل
وال��ذي أخذ على عاتقه إدارة هذه األزمة بكل مهنية واحترافية ،وهو
ما ساهم في تجاوزنا محطاتها الصعبة ،وصو ً
ال إلى عودة الحياة إلى
طبيعتها قريب ًا بإذن اهلل..

* إضاءة:
* «نجدد الش��كر والتقدير للجهود المتواصل��ة لكافة الفرق العاملة
ف��ي الصفوف األمامية ف��ي مواجهة الجائحة ،وهم من نش��هد لهم
بالمثاب��رة والش��جاعة والصبر عل��ى الصعاب من أج��ل الغد األجمل
الذي سيحمل ،بإذن اهلل ،بشائر الشفاء والتعافي»« .من كلمة جاللة
الملك المفدى في اليوم الوطني .»2020

صهيل
ashaheen7661@gmail.com
@alshaheen7661

علي شاهين الجزاف

لم الصيادون البحرينيون؟
َ
النظ��ام القطري يصر دائم�� ًا على الفجور في الخصوم��ة ،فلم يكتف
بتسببه في األذى السياس��ي وتدخالته في الشؤون الداخلية لبالدنا
البحري��ن ،والس��عي لتغذية ودعم اإلره��اب واإلرهابيي��ن فيها ،بل
تمادى أكثر من ذلك إلى االعتداء على حقوق مكون مهم من الشعب
البحرين��ي ،ه��م الصي��ادون البحريني��ون الذين لم يس��لموا من أذى
الدوريات القطرية التابعة لهذا النظام.
تلك الدوريات تجاوزت كل األعراف والقوانين وحقوق اإلنسان والجوار
عندما اعت��دت وتجنت على البحارة البحرينيي��ن الذين يزاولون صيد
اللؤلؤ واألس��ماك في مناطق بحري��ة بحرينية معلومة لهم وللجميع
من��ذ عهد آبائهم وأجدادهم ،حي��ث كان البحر وال يزال مصدر رزقهم
الوحي��د ،فأغلبه��م ال يعلم أو يهتم إال بالصي��د ،وليس لديه علم إال
بالبحر وش��ؤونه ،ولكن الس��لوك القطري يأبى أن يكون مس��تقيم ًا،
ويصر على اتباع أس��اليب «القرصنة البحرية» ولكن بأس��لوب حديث
من خالل تلك الدوريات التابعة للنظام القطري.
إن تعامل الدوريات القطرية المرفوض ليس وليد اليوم ،بل مآس��ي
الصيادين البحرينيين بس��بب تلك الدوري��ات قديمة ،ولكنها وصلت
الي��وم إلى حد كبير من التمادي والع��دوان عليهم ،ولعل ذلك يعود
إلى حالة اليأس التي وصل إليها النظام القطري وهو يش��هد فش��ل
كل مخططات��ه ضد الدول األرب��ع المقاطعةُ ،
وتأثره الكبير بس��بب
المقاطع��ة ،ليلجأ بعد ذلك للتخب��ط ومنها التضيي��ق على البحارة

البحرينيين وتعمد جعل الش��عب يدفع ثمن المقاطعة وهو أسلوب
ضغ��ط متعمد من النظام القطري بهدف إس��راع دول القطاعة إلى
مصالحة هذا النظام ،وهو حديث تروج له وس��ائله اإلعالمية وذباب
النظام اإللكتروني.
وعودة إلى الصيادي��ن البحرينيين ،فهناك حديث جمعني ببعضهم،
فق��د اس��تمعت إلى قص��ص محزن��ة حق ًا بس��بب اعت��داء الدوريات
القطرية عليهم ،حيث فقد أحدهم ابنه ،وبحار آخر تعاملت الدوريات
مع��ه بعنف وهو رجل تجاوز  60عام ًا م��ن عمره ،وثالث ال يزال يدفع
قروض ًا تتجاوز  10آالف دينار قيمة شراء القارب ومعدات الصيد التي
صادرتها الس��لطات القطرية ولم ترجعها إليه ،وغيرها كثير ال يسع
المج��ال لذكره جميع ًا ،ولكنها تروي حق ًا مأس��اة البحارة البحرينيين
وتعامل الس��لطات القطرية المجحف والمرف��وض ،دون أي اعتبار ال
للجوار وال حقوق إنسان وال ألي شيء.
إذا كان النظام القطري يس��عى عبر ه��ذه التصرفات المرفوضة إلى
الضغط على ال��دول المقاطعة ومنها البحرين م��ن أجل المصالحة
فتلك مساع خائبة ولن تنجح ،وهناك سبيل واحد للمصالحة ويعلمه
ه��ذا النظام وهو تنفيذ بنود اتفاق الري��اض  2013واتفاق الرياض
التكميل��ي  2014اللذان وقعهما أمي��ر قطر وهو مطالب بتنفيذهما
وااللتزام بهما ،وإال لن تتم المصالحة بأساليب أخرى ملتوية ،كتلك
التي يمارسها النظام القطري مع مملكة البحرين بالذات.

Sara_al-ameri@hotmail.com
@911_Swaair

سارة العميري

ديسمبر ..شهر الفخر واالعتزاز
ديس��مبر ش��هر يبعث على الفخ��ر واالعت��زاز البتدائه «بيوم
المرأة البحرينية» الذي أطلقته صاحبة السمو الملكي األميرة
س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة ،قرينة عاه��ل البالد المفدى
رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة ،حفظها اهلل ،في عام 2007م
كمبادرة لالحتفاء بالمرأة البحرينية ،وإبراز جهودها وتسليط
الض��وء على األدوار الفاعل��ة التي تقوم به��ا خدمة للمجتمع
والوطن ،ومش��اركتها في المسيرة التنموية الشاملة لمملكة
البحرين.
كما أنه شهر احتفال الوطن وأبنائه باألعياد الوطنية المجيدة،
إحيا ًء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس
أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام  1783ميالدي ،وذكرى
تولي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة،
عاهل البالد المفدى ،حفظه اهلل ورعاه ،مقاليد الحكم.
وقد جرى تخصيص يوم المرأة البحرينية لهذا العام لالحتفاء
بالم��رأة في مج��ال العم��ل الدبلوماس��ي ،تقدي��راً لمنجزات
الدبلوماس��ية البحرينية المتميزة وجهود منتس��بيها في هذا
المجال ،ولتسليط الضوء على المكانة المرموقة التي وصلت
إليه��ا المرأة ف��ي صنع القرار الدبلوماس��ي والسياس��ي ،حيث
ش��اركت المرأة البحرينية في العمل الدبلوماس��ي منذ إنشاء
وزارة الخارجي��ة حت��ى وقتن��ا الحال��ي ،حيث ُعينت س��عادة د.
الش��يخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة ،كأول امرأة تشغل
منص��ب وكي��ل وزارة الخارجية على مس��توى الوط��ن العربي
في عام 2017م ،كما ُعينت س��عادة الس��فيرة هيا بنت راش��د
آل خليف��ة كأول ام��رأة عربية تتقلد منص��ب رئيس الجمعية
العامة لألمم المتحدة.
إن الم��رأة في مجال العمل الدبلوماس��ي ما هي إال مثال على
الجد واالجتهاد والعزيمة والتضحية ،وقد
المست ذلك لقربي
ُ
م��ن عدد م��ن األخ��وات والزميالت الدبلوماس��يات س��واء في
الديوان العام لوزارة الخارجية أو في س��فارات مملكة البحرين
وبعثاته��ا الدبلوماس��ية ف��ي الخ��ارج ،حي��ث أضح��ت المرأة
البحرينية مثا ً
ال يحتذى في مختلف المحافل اإلقليمية والدولية
لما تحققه من قصص نجاح تس��تحق التأمل ،والتي س��طرت
إنجازاتها بس��طور من ذهب ،وس��جلت لطموحاتها وشغفها
سج ً
ال مش��رف ًا ،وذلك بفضل الدعم المتواصل والالمحدود من
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ،عاهل
الب��الد المفدى ،حفظ��ه اهلل ورعاه ،الذي لطالم��ا دعم المرأة
البحرينية ومنحها ش��تى الفرص لتفعيل دورها ومش��اركتها
في الدفع بعجلة التقدم على كافة األصعدة ،والمس��اهمة في
المسيرة التنموية لمملكة البحرين.
كل عام وصاحب��ات اإلنجازات العظيمة بكل خير ..وهنيئ ًا لكن
هذا اليوم.

* آخر كلمة:
ال يفوتن��ي أن أنوه بح��رص وزارة الخارجية الدائم على تدريب
منتسبيها وتأهيلهم تأهي ً
ال عالي ًا ليكونوا قادرين على تمثيل
مملكة البحرين خير تمثيل ف��ي كل وقت وحين ،ويتكلل ذلك
بتوجيه من سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ،وزير
الخارجية ،وبجهد كبير واضح وملموس من س��عادة الدكتورة
الش��يخة مني��رة بن��ت خليف��ة آل خليف��ة ،المدي��ر التنفيذي
ألكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية،
وبتعاون متواصل من فريق األكاديمية.

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير
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تصدر عن

ال يعنــي بــدء التطعيــم باللقــاح المضـــاد لـ«كورونــــا»
التســاهل فــي اإلجــراءات االحترازيـــة ،فالخطـــر اليــزال
موجودًا.

مواقيت الصالة

الفجر

04:59

الشروق 06:21

شـركــة الـوطــــن
للصحافة والنشر
مـبـنــــى دار  -أم الحصـــم

الظهــر

11:36

العصـــر 02:32

المغرب

04:51

العشاء 06:21

درجات الحرارة

ناصر بن حمد يتفاعل مع عائلة علي الشرقاوي
تفاعل س��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليفة
ممثل جالة الملك لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون
الشباب مع نداء زوجة الش��اعر واألديب البحريني
علي الش��رقاوي ،حيث أجرى س��موه اتصا ًال مرئي ًا
مع الشرقاوي وزوجته الشاعرة فتحية عجان.
وأعرب س��مو الش��يخ ناص��ر بن حم��د آل خليفة
ع��ن تقديره للجهود البارزة التي قدمها الش��اعر
واألديب البحريني علي الشرقاوي ومكانته البارزة
ف��ي األدب والش��عر وحرصه على تأكي��د مكانة
المملك��ة في هذا الجانب عبر الصرح الكبير الذي
قدمه طوال مشواره األدبي.
وأش��ار سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى
أن مخرجات الش��عر واألدب في البحرين تتجس��د
ف��ي مخرجات المواط��ن البحرين��ي وحرصه على
رفع علم المملك��ة خفاق ًا في المحاف��ل الثقافية
والش��عرية وغيرها ،وهو ما جسده المواطن علي
الشرقاوي خال مشواره األدبي.
وخال االتصال المرئي ناقش س��مو الشيخ ناصر
بن حم��د آل خليف��ة العديد من األم��ور ،متمني ًا
سموه للعائلة كل التوفيق والصحة والعافية.

s.alshaeer@gmail.com

سوسن الشاعر

لماذا نقاطع؟

م��ن جانبها ،أعربت عائلة الش��اعر واألديب علي
الش��رقاوي عن ش��كرها وتقديرها لس��مو الشيخ

ناصر بن حمد آل خليفة على وقفة سموه معهم،
متمنين لسموه دوام التوفيق والنجاح.

«حمد الجامعي» :إجراء عملية نادرة
لفتاة  15عامًا تعاني من انقطاع الطمث

التحرير1 7 4 9 6 6 6 6 :

كلمة أخيرة
@sawsanalshaer

استمرار إقبال المواطنين والمقيمين على أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد )19وذلك ضمن الحملة الوطنية للتطعيم

قام الفري��ق الطب��ي بمستش��فى الملك حمد
الجامع��ي المؤل��ف م��ن البورفيس��ور مارت��ن
كوربالي استشاري جراحة األطفال والبروفيسور
حسني ملص استشاري أمراض النساء والوالدة
وأطف��ال األنابي��ب وجراحة المناظي��ر ورئيس
قسم النس��اء والوالدة في المستشفى والفريق
المس��اعد لهم��ا بإج��راء عملي��ة ن��ادرة لفتاة
تبل��غ من العم��ر  15عام ًا .وق��د أدخلت الفتاة
إلى المستش��فى وهي تعاني م��ن انقطاع في
الطمث ،حيث خضعت لفحوصات طبية وأشعة
على منطق��ة الجهاز التناس��لي ،وجاءت نتيجة
الفحص مؤكدة وجود تشوه خلقي يتلخص في
عدم وجود الجزء األس��فل م��ن المهبل ،ما أدى
إلى احتباس الدم في الجهاز التناسلي وانقطاع
الطمث.
وعليه قام الفريق الطبي بإجراء عملية نادرة من
نوعها وهي استخراج الدم المتجمع والمحتبس
بالجهاز التناس��لي ،باإلضافة إل��ى عملية بناء
الجزء األسفل من المهبل .وقد تكللت العملية
بالنج��اح ،حيث اس��تغرقت العملية س��اعتين،
وتماثلت المريضة للش��فاء بعد أيام من إجراء
العملية ،على أن تتم المتابعة الدورية لها في
قسم النساء والوالدة بالمستشفى.
وذكر البروفيسور حس��ني ملص أن هذه الحالة
تعد نادرة ،ونسبتها واحدة من  10آالف امرأة،
منوه�� ًا إلى أن��ه بعد إجراء العملي��ة للمريضة
س��تتماثل للش��فاء بإذن اهلل ،وعلى أثره سوف

العظمى 22

الصغرى 16

تنتظم الدورة الش��هرية وبإمكانها ممارس��ة
حياتها بشكل طبيعي في المستقبل.
في حين أشار البروفيس��ور مارتن كوربالي إلى
أن الجراح��ة لمثل هذه الحاالت ن��ادرة ،ولكنها
تس��اهم بش��كل كبي��ر في ع��اج التش��وهات
الخلقي��ة في الجهاز التناس��لي ل��دى اإلناث في
سن مبكر.

للمقترحات

والشكـاوى 1 7 4 9 6 6 1 2 :

ال نقاط��ع ألننا نغار من غنى قطر الفاحش ،ال نقاطع ألننا حس��اد ونتمنى
زوال نعمته��م ،ال نقاط��ع ألننا ال نريد الخير ألبناء الخلي��ج ،ال نقاطع ألننا
نري��د الفتنة ،ال نقاطع ألننا ال نريد وصل األه��ل ونريد قطع صلة الرحم،
هذا حديث شاي الضحى ،حديث نسوان الفريج أيام جدتي رحمها اهلل ،إنما
هذا هو فحوى وخاصة الردود القطرية بدءاً من مس��ؤوليها إلى إعامها
وانتها ًء إلى جيشها اإللكتروني ،جميعهم يحملون هذه الرسالة الساذجة،
ويرددونها بصوت واحد.
مس��اكين أهل قطر أغلبهم يؤيدون ش��يوخهم وحكامه��م تأييداً مطلق ًا
وه��ذا حقهم ،وأغلبهم ال يريدون تصديق أن األمير الوالد يمكن أن يتآمر
على أشقائه بهذا الشكل القبيح ،وال أحد يلومهم ،فذلك سلوك لم نعهده
من األس��ر الحاكمة في خليجن��ا العربي كله على مر التاريخ ،فللمش��يخة
س��ماتها المعروف��ة عربي ًا .إنما مع األس��ف ه��ذا هو الواق��ع ،فما قام به
حمد بن خليفة س��لوك اس��تثنائي ال يمت لس��لوكنا وال لتاريخنا الخليجي
منذ تأسس��ت اإلمارات الخليجية كلها واستمر من بعد ما تحولت لممالك
وس��اطين ودول ،كان��ت العاقات أخوية على المس��توى الرس��مي وعلى
المس��توى الشعبي بينهم على أحس��ن ما يرام ،والشعب القطري يريد أن
تفتح األجواء وتعود المياه بين الش��عوب إلى مجاريها ،وهذا حق مشروع
وحل��م للجميع وليس ألهلنا في قطر فحس��ب ،ولكننا مجبرون على الدفاع
عن أنفسنا مقابل ما فعله حمد بن خليفة بالعالم العربي.
الحقيق��ة أننا نقاطع دفاع ًا عن النفس ومنع ًا لمش��روع تقس��يم الش��رق
األوس��ط ،نقاط��ع درءاً ألداته حتى ال يصل إلينا ضرره��ا ،إذ حتى لو تمت
المصالح��ة فإننا لن نأم��ن من تحرك هذه األداة ،وس��نظل كذلك إلى أن
يتخلى هذا النظام عن دوره.
نقاط��ع ألن المش��روع م��ازال قائم ًا ،وانتع��ش بق��دوم اإلدارة األمريكية
الجدي��دة وألن قطر مازالت تقوم بدورها في المش��روع ،حتى بعد القمة
س��تظل قطر داعمة ل��كل من يريد الضرر بنا ك��دول خليجية بما فينا من
وق��ف على الحياد ظن ًا منه أنه في مأمن ،س��تظل قط��ر داعمة لمنظمات
ولمليش��يات ولمن يطلقون على أنفسهم معارضة في كل دولنا الخليجية
بما فينا معارضون لدول وقفت على الحياد ٌّ
وكل يعلم الدعم القطري لهم،
بطريق مباشر وبطريق غير مباشر ،ستوفر لهم الدعم المادي واللوجستي
واإلعام��ي إن لم يكن م��ن الدوحة مباش��رة فمن خ��ال المنصات التي
أسستها خارج الدوحة ،ستظل قطر تدفع ألحزاب سياسية غربية تهاجمنا،
وستظل تدفع لصحف أجنبية تهاجمنا ،ولمنظمات دولية تهاجمنا ،ستظل
قطر تدفع إلى آخر ريال قطري وحتى ينشف ضرعها ستظل تدفع.
م��ن يعتقد أن قطر س��تتوقف عن هذا الدور واهم ،م��ن يعتقد أن تميم
سينفذها تعهداتها واهم ،من يعتقد أن حمد بن خليفة قادر على تخليه
عن دوره واهم.
المش��روع مازال قائم�� ًا وحمد بن خليفة م��ازال حي ًا ومتعه��داً بتمويله،
تتصد للدعم القطري
لم تعتقدون أن دوائر االس��تخبارات األمريكي��ة لم
َّ
لإلرهاب؟ لم أبقتها غسالة لصفقاتها المشبوهة التي تتم على أراضيها؟
ألنهم يحتاجونها الس��تكمال المشروع ،ويضغطون علينا للتصالح معها
استكما ًال للمشروع.
حمد ب��ن خليفة مصر على أن يمول مش��روع هدم البحرين والس��عودية
واإلمارات ومصر إلى ما آلت إليه ليبيا وس��وريا والعراق ،لهذا السبب نحن
نقاطع.

ذاكرة وطن
أول سيارة للبلدية

يج��در بالذكر أن العملية الجراحية النادرة التي
تم إجراؤها تعد إنجازاً طبي ًا يضاف إلى سلسلة
اإلنجازات في مستش��فى الملك حمد الجامعي،
حيث إن الفريق الطبي من ذوي الخبرة والكفاءة
وعم��ل وفق خطة منهجية به��دف توفير جميع
م��ا يحتاج��ه المري��ض بأعلى درج��ات الجودة
والتميز.

اإلعالنـات1 7 4 9 6 6 8 2 :

رقـــــم

االشتراكات مجاني 8 0 0 0 1 1 3 3 :

الفاكس1 7 4 9 6 6 7 8 :

ص  .ب3 8 8 0 1 :
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سمــو ولــي العهــد رئيــس الوزراء
يتلقــى شكــر مشعــل األحمــد
المنامة  -بنا

تلقى ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس

حمد آل خليفة ،برقية شكر جوابية من

متمنيا
الديمقراطيـــة في دولة الكويت،
ً

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن

مجلـــس الـــوزراء من إشـــادة بالمســـيرة

ولـــي عهد دولـــة الكويت ســـمو الشـــيخ

لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد

مشعل األحمد الجابر الصباح ،وذلك ردًا

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء دوام الصحـــة

على برقية التهنئة التي بعثها بمناســـبة

وموفـــور العافيـــة ،ولمملكـــة البحريـــن

نجاح انتخابات مجلس األمة الكويتي.

مزيـــدًا مـــن التقـــدم والرفعـــة فـــي ظـــل

وأعـــرب ســـمو الشـــيخ مشـــعل األحمـــد

القيـــادة الحكيمة لعاهـــل البالد صاحب

وتقديـــره لمـــا تضمنتـــه برقيـــة صاحب

خليفة.

الصبـــاح في البرقية عن خالص شـــكره

الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

إشادة بعمق العالقات مع أذربيجان

العالقات مع اإلمارات عززتها المواقف المشتركة عبر السنين

س ــمو ول ــي العه ــد رئي ــس ال ــوزراء يؤك ــد تنام ــي الرواب ــط بي ــن البلدي ــن

المنامة  -بنا

أكـــد ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمـــد آل خليفة أن العالقـــات األخوية
الوثيقـــة بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولة
اإلمارات العربيـــة المتحدة في تناميها
المســـتمر تجســـد عمـــق الروابـــط التي
تجمع البلدين والشعبين الشقيقين في
مختلف المجاالت.
وأكـــد ســـموه أن العالقـــات التاريخية
بيـــن البلدين تحظى بدعم مســـتمر من
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك
حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس دولة
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة صاحـــب
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
جـــاء ذلـــك لدى لقـــاء ســـموه في قصر
الرفاع أمـــس ،عضو المجلس التنفيذي
إلمارة أبوظبي رئيـــس مكتب أبوظبي
التنفيذي ســـمو الشـــيخ خالد بن محمد
بن زايد آل نهيان ،بحضور ممثل جاللة
الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون
الشـــباب مستشار األمن الوطني رئيس
المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة
ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة
ووزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي

المنامة  -بنا

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين

البحريـــن بســـفير جمهوريـــة أذربيجـــان
ً
مشـــيدا بعمـــق
لـــدى مملكـــة البحريـــن،

ســـفير جمهورية أذربيجـــان لدى مملكة

البحرين وجمهورية أذربيجان.

المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد

آل خليفـــة ،بالقيادة العامة صباح أمس،

أشـــار ســـموه إلى ما تتميز به العالقات

حضر اللقاء مدير ديوان القيادة العامة

عبدالالييف.

اللواء الركن حســـن محمد ســـعد ،وعدد

ورحـــب القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع

عززتها المواقف المشتركة عبر السنين
أســـس وطيـــدة مـــن
والمرتكـــزة علـــى
ٍ

التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين
الشقيقين.
وأثنـــاء اللقـــاء ،كلـــف صاحـــب الســـمو
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس
الـــوزراء عضـــو المجلـــس التنفيـــذي
إلمارة أبوظبي رئيـــس مكتب أبوظبي
التنفيـــذي بنقـــل تحيـــات ســـموه إلـــى
ولـــي عهد أبوظبي نائـــب القائد األعلى
للقـــوات المســـلحة بدولـــة اإلمـــارات
العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ
محمـــد بن زايد آل نهيـــان ،وتمنياته له
بموفـــور الصحة والســـعادة له ،ولقيادة
وحكومـــة وشـــعب دولـــة اإلمـــارات

العربيـــة المتحدة الشـــقيقة بالمزيد من

التنفيذي إلمارة أبوظبي رئيس مكتب

التقدم واالزدهار.

أبوظبي التنفيذي عن شـــكره وتقديره

كمـــا تـــم اســـتعراض مجمـــل القضايـــا

لصاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد

علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة والدوليـــة،

رئيـــس مجلـــس الوزراء علـــى ما يوليه

ومناقشـــة عـــدد مـــن الموضوعات ذات

مـــن حرص واهتمـــام لتطوير العالقات

االهتمام المشترك.

الثنائيـــة على مختلف المســـتويات بما

من جانبه ،أعرب ســـمو عضو المجلس

يخدم المصالح المشتركة.

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

استهداف المنطقة الخضراء عمل “إرهابي”

ناصر بن حمــد يتفاعـل مـع عائلـة الشرقـاوي
عوالي  -مكتب سمو الشيخ ناصر بن حمد

تفاعـــل ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال

اإلنســـانية وشـــؤون الشباب ســـمو الشيخ
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة مـــع نـــداء

المنامة  -بنا

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة

أراضيها.

البحريـــن الهجـــوم اإلرهابـــي الـــذي
المنطقـــة

البحرينيـــة اإلماراتية من أواصر متينة

عالقات الصداقة التي تربط بين مملكة

البحريـــن والمقيم في الرياض شـــاهين

اســـتهدف

الشيخ ســـلمان بن خليفة آل خليفة ،إذ

سمو ولي العهد رئيس الوزراء ملتقيا عضو المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي

وإذ أعربـــت وزارة الخارجيـــة عـــن

الخضـــراء

تمنياتهـــا بســـرعة الشـــفاء للمصـــاب

بجمهوريـــة العراق ،والـــذي أدى إلى

جـــراء هـــذا العمـــل اإلرهابـــي ،فإنها

إصابـــة رجل أمـــن ،مؤكـــدة تضامن

شددت على موقف مملكة البحرين

مملكة البحرين مع جمهورية العراق

الرافـــض لكافـــة أشـــكال العنـــف

فـــي جهودهـــا الراميـــة لمحاربـــة

والتطـــرف واإلرهـــاب مهمـــا كانـــت

اإلرهـــاب وتثبيـــت االســـتقرار فـــي

دوافعه أو مبرراته.

فتح آفاق أرحب من التعاون مع المغرب

زوجـــة الشـــاعر واألديـــب البحرينـــي علي
الشـــرقاوي ،حيـــث أجـــرى ســـموه اتصـــاالً
ً
مرئيـــا مـــع الشـــرقاوي وزوجتـــه الشـــاعرة

فتحية عجالن .وأعرب سمو الشيخ ناصر
بـــن حمد عن تقديره للجهـــود البارزة التي
قدمهـــا الشـــاعر واألديـــب البحرينـــي علي

الشـــرقاوي ومكانتـــه البـــارزة فـــي األدب

والشعر وحرصه على تأكيد مكانة المملكة
في هـــذا الجانب عبر الصـــرح الكبير الذي

قدمه طوال مشـــواره األدبي .وقال سموه

إن مخرجات الشـــعر واألدب في البحرين
تتجسد في مخرجات المواطن البحريني
ً
خفاقا في
وحرصـــه على رفع علم المملكة

المحافل الثقافية والشعرية وغيرها ،وهو
ما جســـده المواطن علي الشرقاوي خالل
مشـــواره األدبي .وخالل االتصال المرئي،
ناقـــش ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل
ً
متمنيا ســـموه
خليفـــة العديد مـــن األمور،

للعائلة كل التوفيق والصحة والعافية.

من جانبه ،أعربت عائلة الشـــاعر واألديب

علي الشـــرقاوي عن شكرها وتقديرها إلى

سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على
وقفة ســـموه معهم ،متمنين لســـموه دوام
التوفيق والنجاح.

وكيل “الصحة” :إقبال الفت على التطعيم

تـــســـخـــيـــر كـــــل اإلمـــــكـــــانـــــات لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــيـــروس

المنامة  -وزارة الصحة

الوطنية للتصدي لجائحة كورونا ،شهدنا

مـــن الفيـــروس والمضاعفـــات الخطيـــرة

قـــال وكيل وزارة الصحة وليد المانع

إقبـــاال الفتـــا مـــن جميـــع فئـــات المجتمع

التي قد تنتج عـــن اإلصابة به ،مردفا أن

ً
موضحـــا أن هناك زيادة
ألخـــذ التطعيم،

الحكومـــة ســـخرت كل اإلمكانات بهدف

يوميـــة مطـــردة فـــي األعـــداد المســـجلة

القضـــاء على الفيـــروس والحفـــاظ على

ألخـــذ مواعيـــد لتلقـــي التطعيـــم المضاد

صحـــة الجميـــع ،وأن خطـــوة البحريـــن

إن مملكة البحريـــن من أوائل الدول
التـــي وفـــرت التطعيـــم لفيـــروس

المنامة  -وزارة الخارجية

اجتمـــع وكيـــل وزارة الخارجيـــة

في ظـــل الرغبة المشـــتركة لتوطيد

بـــن أحمـــد آل خليفـــة ،أمـــس فـــي

المجـــاالت ،وفتـــح آفـــاق أرحـــب بما

للشـــؤون الدوليـــة الشـــيخ عبـــدهللا

الديوان العـــام لوزارة الخارجية ،مع
ســـفير المملكة المغربيـــة لدى مملكة
البحرين مصطفى بنخيي.

التعـــاون الثنائـــي فـــي مختلـــف
يخـــدم المنافـــع المتبادلـــة للبلديـــن

والشعبين الشقيقين.

ونـــوه الوكيـــل بالزيـــارة الناجحـــة

وأكـــد الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل

لوزير الخارجية عبداللطيف الزياني

األخوية التاريخيـــة التي تربط بين

افتتـــاح قنصلية مملكة البحرين في

خليفـــة ،عمـــق ومتانـــة العالقـــات

مملكة البحريـــن والمملكة المغربية،

للمملكة المغربية أخيرا ،التي شهدت
مدينة العيون المغربية.

كورونـــا (كوفيـــد  ،)19 -مـــا يعكـــس
حرص عاهل البـــالد صاحب الجاللة
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة،
والمتابعة المســـتمرة مـــن ولي العهد
رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي
لحمايـــة المجتمـــع والتوصل ألفضل
ُســـبل الوقاية من الفيروس.وأضاف:

وأهميتـــه ،داعيـــا إلـــى مواصلـــة التفاعل

منذ أن بدأت البحريـــن األربعاء الماضي
حملـــة التطعيـــم الوطنية ضمـــن الجهود

العـــام لألمـــم المتحـــدة إلنهـــاء العنـــف

“أم غويفة” تستظل بـ “كمل معروفك”

الحملـــة تواصـــل زيـــادة وعـــي مرتـــادي الحدائـــق

البيئـــة والحياة الفطريـــة ،وزيادة وعي

والداخلية ،والتربية والتعليم ،وشؤون

مرتادي الحدائق والمساحات الخضراء

اإلعـــالم ،والصحـــة ،والعمـــل والتنميـــة

الجهـــود الوطنيـــة في مجـــال الحماية

المضـــادة فـــي الجســـم وتوفيـــر الوقايـــة

فيروس كورونا في مملكة البحرين.

معروفـــك” التـــي أطلقتهـــا للحفاظ على

واألوقـــاف،

أقيمـــت عن بعـــد ،تســـليط الضوء على

الحماية عبر تكوين اســـتجابة باألجسام

للنجـــاح وبلوغ هدفنا نحـــو القضاء على

بالمحافظـــة سلســـلة حمـــالت “كمـــل

بمشـــاركة ممثليـــن عـــن وزارات العدل

وعدد من الجمعيات النسائية.

للتصـــدي لفيـــروس كورونا” ،هـــو طريقنا

البرامج االجتماعية وشـــؤون المجتمع

لحمايـــة المـــرأة مـــن العنـــف األســـري،

وجـــرى فـــي مجموعـــة التركيـــز التـــي

وتابـــع :يمكـــن أن يســـاعد التطعيـــم على

الصـــادرة مـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي

في دعم المبادرات البيئة ،تواصل إدارة

متابعة تفعيل االســـتراتيجية الوطنية

البحرين ،واالتحاد النسائي البحريني،

للمحافظة على سالمة الجميع.

بكل اإلجـــراءات االحترازية والتعليمات

فـــي إطار حـــرص المحافظـــة الجنوبية

ضـــد المـــرأة ،مجموعـــة تركيـــز بشـــأن

الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان ،وجامعـــة

اإليجابـــي مـــع الحملـــة والمشـــاركة فيها
ً
تعزيـــزا للجهـــود الصحيـــة المبذولـــة

وليد المانع

المنامة  -وزارة الداخلية

مـــع حملـــة “اتحـــدوا” التابعـــة لألميـــن

ونيابـــة األســـرة والطفـــل والمؤسســـة

وصحة عائلته ومحيطه بأخذه التطعيم

واختتم الوكيل بأن الحرص على االلتزام

تفاعـــل المجتمـــع مـــع الحملـــة الوطنيـــة

الرفاع -المجلس األعلى للمرأة

االجتماعية ،والمجلس األعلى للقضاء

حـــرص مجتمعنـــا الواعـــي علـــى صحته

المواطنين والمقيمين على أرضها.

األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة،

نظـــم المجلـــس األعلـــى للمـــرأة تزامنًـــا

والشـــؤون

ولفـــت إلـــى أن اســـتمرار اإلقبـــال يعكس

لمســـيرة بدأتها بعزم بهدف حماية جميع

للوقايـــة مـــن الفيـــروس ،موضحـــا مـــدى

“تركيز” تتابع تنفيذ خطة حماية المرأة من العنف األسري

اإلســـالمية

للفيروس.

فـــي توفيـــر التطعيـــم تشـــكل اســـتكماال

بضـــرورة المحافظة على التنوع البيئي
من العنف األســـري من خالل مناقشـــة

وآليـــات التغلـــب عليهـــا ،وسياســـات

مســـتجدات رصد وتنفيذ المؤسســـات

التخطيـــط المســـتقبلي ،ورفـــع الوعـــي

الوطنية المعنية لمحاور االستراتيجية

بالحمايـــة مـــن العنـــف علـــى المســـتوى
ً
خصوصـــا مـــا تعلـــق منهـــا
الوطنـــي.

األســـري منـــذ إطالقهـــا في عـــام 2015

بمحـــور تعزيز مبدأ الوقايـــة من العنف

وفي ظل الظروف الراهنة والصعوبات

األسري قبل حدوثه والتصدي لعوامل

والعوائـــق التـــي واجهتهـــا الجهـــات

الخطورة.

الوطنيـــة لحمايـــة المـــرأة مـــن العنـــف

واالهتمـــام بالمظهـــر الحضـــاري فـــي
مختلف مناطق المحافظة.

للحفـــاظ علـــى المرافـــق العامـــة لتوفير

تنفيـــذ مبدأ الشـــراكة المجتمعيـــة ،عبر

إذ شـــملت الحملـــة االهتمـــام بتنظيـــف

في المبـــادرات االجتماعيـــة والحمالت

بيئـــة طبيعيـــة لألهالـــي والمقيميـــن،
حديقة عين أم غويفـــة بالرفاع الغربي

وأكد مديـــر إدارة البرامـــج االجتماعية

التي تعد معلما تاريخيا عريقا ومقصدا

محمـــد حســـن الفاو ،حـــرص المحافظة

ســـافرة ،وبالتعـــاون والتنســـيق مـــع

تأتـــي فـــي إطـــار الجهـــود المبذولـــة

تأتـــي اســـتمرارًا لجهـــود المحافظة في

وشؤون المجتمع بالمحافظة الجنوبية

لـــزوار المنطقة ،بمشـــاركة مركز شـــباب

فـــي تنظيـــم مثل هـــذه الحمـــالت التي

الجهـــات المعنيـــة .وأضـــاف أن الحملـــة

إشـــراك كل مؤسســـات المجتمع المدني
التوعويـــة التـــي تتبناهـــا المحافظـــة
الجنوبيـــة؛ بهـــدف رفـــع ثقافـــة وعـــي

المواطنين والمقيمين بضرورة الحفاظ
على نظافة المواقـــع الطبيعية وحماية
الرقعـــة الخضـــراء فـــي جميـــع مناطـــق

المحافظة الجنوبية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

البحرين وأروع قصص النجاح والرعاية الفائقة لقطاع التعليم
إذا كانـــت الموازيـــن والمعاييـــر تتغيـــر بيـــن جيـــل وآخـــر ،فـــإن المعادن

مشروع البوابة التعليمية “تعلم” لوزارة التربية والتعليم ،والذي اختير

مســـيرة التعليم في مملكة البحرين في شتى المجاالت وعلى مختلف

إلكترونية وتطبيق ذكي.

وغـــرس القيـــم التربوية من خالل الخطط المدروســـة وتنفيذها ،ولهذا

المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه ،لـــوزارة التربيـــة وأبنائه الطلبـــة بما تحقق

وهي تحصد الجوائز والمراتب العليا بصفة مستمرة على مستوى دول

التربية والتعليم وجميع منتسبي الوزارة وهيئاتها التعليمية واإلدارية

 13دولة شـــهد مســـتواها تقدما ملموســـا في اختبار الرياضيات للصف

فجاللتـــه حفظـــه هللا ورعاه صاحب رؤية وحكمـــة ويضع التعليم دائما

السابقة في  ،2015وفي المركز الثاني ضمن  11دولة في العلوم للصف

ومختلف المشروعات والبرامج التطويرية.

الثمينـــة هـــي التي ال تخســـر بهـــذا التغيير شـــيئا ،وهذا مـــا ينطبق على

ضمـــن أفضل المشـــاريع التقنية لعام  2020في مجـــال التعليم ،كمنصة

األصعدة ،فالحكومة الموقرة تولي اهتماما خاصا لعملية تطوير التعليم

إن تهنئـــة ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة عاهل البالد

فصـــورة مملكـــة البحرين فـــي التقارير الدولية صورة مشـــرفة ،كيف ال

مـــن نتائج مشـــرفة ،لهو أكبر دليل على دعم جاللتـــه الالمحدود لوزارة

العالـــم ،وآخـــر اإلنجازات “حصـــول البحرين على المرتبـــة الثانية ضمن

علـــى جهودهـــم الحثيثـــة فـــي خدمة العلـــم ونشـــر المعرفة فـــي البالد،

الثامـــن ،فـــي هذه الـــدورة من االختبـــارات لعام  ،2019مقارنـــة بالدورة

علـــى رأس أولويات الحكومة التي تقدم دعما ســـخيا للتربية والتعليم

الثامـــن ،في اختبـــارات TIMSS 19العالمية للرياضيـــات والعلوم ،التي

للتواصل17111483 :
الثالثاء  22ديسمبر  7 - 2020جمادى األولى  - 1442العدد 4452

opinions@albiladpress.com

» إن بقيادة سيدي جاللة الملك المفدى حفظه الله ورعاه دفة البناء

أعلنتهـــا الرابطـــة الدولية لتقييـــم التحصيل التربـــوي  ،IEAوكذلك فوز

والتنمية والعملية التربوية والتعليمية ،وبمؤازرة سيدي سمو ولي العهد

فـــي دورتهـــا العشـــرين المقامـــة بدولـــة الكويـــت الشـــقيقة ،وذلـــك عـــن

قصص النجاح والرعاية الفائقة لقطاع التعليم في مجاالته المختلفة.

مملكة البحرين بجائزة ســـمو الشـــيخ ســـالم العلي الصباح للمعلوماتية،

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

15

رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه ،تكون البحرين قدمت وال تزال تقدم أروع

بدور عدنان

ما بعد اتفاق الرياض ورأب البيت اليمني
بعـــد مـــرور أكثر من عـــام على اتفاق الرياض اعتقـــد كثيرون أن تحقيق

بنود االتفاق على أرض الواقع شـــبه مســـتحيل ،وأن فرص التوافق بين
ً
خصوصا
الحكومـــة الشـــرعية والمجلـــس االنتقالي الجنوبي انحســـرت،
بعـــد الهزات الكبيرة التي حدثت خالل العام الماضي ،ولربما كان إعالن

المجلـــس االنتقالـــي اإلدارة الذاتيـــة لمحافظـــات الجنـــوب أبرزهـــا ،فقد
توقـــع الجميع حينهـــا أن ينهار اتفـــاق الرياض لتبدأ فصـــول جديدة من

الحـــروب واالقتتـــال فـــي البيت الواحد ،ما يشـــتت كل الجهـــود الرامية

إلنهاء األزمة اليمنية وعودة االســـتقرار لليمـــن ،ليدخل اليمنيون دوامة

أكبر من التشتت والتشرذم.

حينهـــا كانت قيادات المملكة العربية الســـعودية تعمـــل في صمت دون

كلـــل أو ملـــل ومن أعلـــى المســـتويات الدبلوماســـية لرأب صـــدع البيت

اليمني ،فبعد أن استطاعت التوفيق بين الفرقاء والتوصل التفاق على
ورق ،كان التحـــدي األكبـــر للمملكة وهي الضامن لبنـــود االتفاق تحقيقه
ً
خصوصا أن االتفاق يشـــمل شـــقين ،الشـــق العســـكري
على أرض الواقع،
والشـــق السياســـي ،حيـــث يتم االتفاق على الشـــق السياســـي بتشـــكيل
الحكومـــة بعـــد أن يتـــم التوافـــق علـــى حل المشـــاكل العســـكرية ما بين

الحكومة الشرعية والمجلس االنتقالي الجنوبي.

ذلـــك مـــا نجحـــت المملكـــة فـــي تحقيقـــه األســـبوع الماضـــي عندمـــا تم

اإلعالن عن تشـــكيل الحكومة اليمنية ،ما يعكس النجاح الكبير للجهود
الدبلوماســـية التي تقودها المملكة العربية الســـعودية في اليمن ،والتي

استطاعت بكل حكمة وحنكة تطويع جميع الصعاب التي رافقت جميع

مراحل اتفاق الرياض .دون شـــك ما قامت به المملكة جهد كبير وجبار،
فالوصـــول لتســـوية مـــع أكثر من طرف مهمـــة صعبة لكن قـــادة المملكة

اســـتطاعوا تخطيها ،ذلك بما تملكه القيادة السياسية من حكمة وخبرة

B7747
@hotmail.com

بثينة خليفة قاسم

جاللة الملك يزيل حاجز الخوف
جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه دائما وفي

تبـــدأ بالعامليـــن فـــي القطاع الصحي ثـــم كبار الســـن ثم بقية النـــاس وهذا

ففـــي لفتـــة أبوية واضحة تفضل جاللة الملك بأخذ اللقاح المضاد لفيروس

كل فئـــات المجتمع ،نفتخر أن اللقاح للجميع ودون تكلفة وهذا قرار حكيم

كل المواقف يبرهن أنه الملك األب الذي ينظر إلى البحرين كأسرة واحدة،

كورونـــا لكي يثبت للجميع أننا جميعا واحد وأن األب يضرب المثل ويقدم
القـــدوة لجميـــع أبنائه .إن أهم أثر تركه قرار جاللـــة الملك بأخذ اللقاح قبل
غيـــره مـــن النـــاس هو بـــث الطمأنينة فـــي قلوب الجميع وتشـــجيع األســـرة

البحرينيـــة بكاملها على أخذ اللقاح دون أدنى قلق ،خصوصا في ظل تأثير
نظريـــة المؤامرة على الكثير مـــن الناس وما تم تداوله عن اللقاح ومؤامرة

كبيرة للتحكم في البشر من قبل شخصيات أو دول.

إننـــا نفتخـــر كبحرينيين أن بلدنا كان من أوائـــل البلدان حصوال على اللقاح
وتوفيـــره مجانـــا لـــكل المواطنيـــن من ســـن  ١٨عاما فما فوق ،وهذا شـــيء
لـــم تســـتطعه حتى اللحظـــة دول كبيـــرة ،حيث ســـتقوم غالبية الـــدول بما

فيهـــا الواليـــات المتحـــدة والـــدول األوروبيـــة بتوفيـــر اللقاح علـــى مراحل

وقبول لدى جميع األطراف في اليمن.

» اليوم باتت الكرة في ملعب األطراف اليمنية ،خصوص ًا بعد اتضاح مالمح
الحكومة ،ذلك بأن كل وزير مسؤول عن إدارة مؤسسته بما يضمن عودة
الشرعية ونمو االستقرار واالزدهار ،فقد بذلت المملكة العربية السعودية
الكثير في سبيل اليمن واليمنيين واآلن حان دور اليمنيين أنفسهم للبناء
واإلصالح بتغليب مصلحة الوطن فوق أية مصلحة أخرى.

سيســـتغرق وقتـــا طويال قد يصـــل إلى عام كامل في أغلـــب الدول لتغطية
مئـــة بالمئة ،وإن شـــاء هللا ســـيكون بداية انتصار البحريـــن على هذا الوباء
اللعيـــن الـــذي ســـبب خســـائر مادية كبيـــرة وســـبب اضطرابات نفســـية لكل

شعوب األرض.

نفتخـــر أن جاللـــة الملـــك المفـــدى حمد بن عيســـى كســـر لنا حاجـــز الخوف

د .حورية الديري

والتردد وأزال الشـــكوك التي هيمنت على رؤوس الكثيرين ،والبد أن يأخذ
الجميـــع األمر على محمل الجـــد ويتقدم ألخذ اللقاح حماية له ولمن حوله،

حتى تتمكن البالد من العودة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

» كل الشكر لجاللة الملك األب حمد بن عيسى آل خليفة على قرار جاللته الذي
بث فينا الطمأنينة وبدد كل المخاوف حول اللقاح ،ولنتقدم جميعا ألخذ
اللقاح لنحافظ على أنفسنا وبلدنا.

#معا_ننتصر
ً
نعيـــش هذه األيام أجمل مناســـباتنا الوطنية التي لونـــت أيامنا باألحمر

واألبيض ،رفرفت مع نبضات قلوبنا ،تهافتت أرواحنا تعانق الحدث بكل
لحظاته ،إنها لحظات الفرح بأعيادنا الوطنية السعيدة ،فال يمكن أن تمر

دون ذكرى وتمجيد ،هكذا نبدو نحن البشـــر مهما تأزمت نفوسنا ،ومهما
hmaalmahdi
@gmail.com

حسين المهدي

افتتاح سمو ولي العهد مشروع تقاطع سار ...والطرق في  96عاما
“افتتـــح صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ولي العهد

رئيس مجلس الوزراء مشـــروع تطوير تقاطع ســـار لدى تفضل سموه بزيارته
ً
تعزيزا
المشروع (البالد20/12/2020 :م) ،والذي يدعم مقومات البنية التحتية
إليجـــاد فرص جديدة في االقتصاد الوطني من خالل رفع المشـــروع “الســـعة
االســـتيعابية للمركبـــات مـــن  900مركبـــة فـــي الســـاعة إلـــى  3600مركبـــة في

الساعة ،ما يساهم في خفض االزدحامات المرورية على هذا الشارع الحيوي
الذي يبلغ حجم الحركة المرورية الحالية عليه  173ألف مركبة في اليوم (في

االتجاهين) ،و 11ألف مركبة في الساعة الواحدة لالتجاهين بأوقات الذروة”.

ويعود تاريخ االهتمام بمرافق الطرق والشوارع العامة في مملكة البحرين إلى
ً
عاما خلت ،وتحديدا عندما تمت اإلشارة إلى أول ميزانية بينها المستشار
94
تشـــارلز بلجريف في ( ،)1924أشـــار إليها حســـن فالح في كتابه “تاريخ تطور

الميزانية العامة في البحرين في ( )1993 - 1924الصادر في ( ،)1994حيث تم
رصد  38ألف روبية في مصروفات ميزانية ( )1924لبندي “مشـــتريات تجهيز
الطـــرق” و”صيانـــة الطـــرق” ،منهـــا  18ألـــف روبية للبنـــد الثاني ،ثـــم بعد خمس

أجمل األيام ،وإن جاءت بعد عسر ففي أعماقها السر والمغزى ،وهذا هو

رقي اإلحساس الذي يتمثل في األصالة الوطنية وقوة االنتماء.

تأملـــت كثيرًا مشـــاهد االحتفال بالعيـــد الوطني المجيد هـــذا العام بكل
مـــا حملت من مشـــاعر وطنية جياشـــة ،وأصدق معانـــي المحبة والوالء

للقيـــادة والوطن ،بصمات الجميـــع تلونت في صور متعددة ،وهذا يؤكد
قدراتنـــا علـــى تجاوز المحن مهما كانت واســـتبدال األلم باألمل ،جميعنا

مررنا بالتجربة واالختبار ولكن بمتغيرات مختلفة ،لذلك فإننا نســـتحق

ألف روبية لجســـر الشـــيخ حمد الذي يعد اول طريق يربط المحرق بالعاصمة

التقدير لذواتنا بكل احترافية دون أن نقف أمام الباب األسود أبدًا الذي

معدنيـــة مختلفـــة للطـــرق بلغت  20ألف روبيـــة ( ،)1938وارتفعت بمســـتويات

كما ترفع ملفات نهاية العام وتفتح غيرها.

 156700روبية و 17500لجســـر الشـــيخ حمد ثم لتبلغ  500000روبية بعد 12
ً
عامـــا ( )1963لصيانـــة الطرق فقط ،واســـتمر التوســـع فـــي المصروفات لقطاع

المشـــتركة التي عشناها طوال هذا العام ،وها نحن نشهد معً ا انفراجتها

المنامة ،إضافة إلى طريق المحرق البحري  40ألف روبية وتجهيزات ومعدات

يحمـــل خلفه الذكـــرى المؤلمة ،بل نتلقفها بكل دافعيـــة وقبول ،ونرفعها

قياســـية فـــي ميزانية ( )1951لتصـــل المصروفات الفعلية لصيانـــة الطرق إلى

لقـــد بـــدأ العد التنازلي لنهاية العام  ٢٠٢٠بعد مســـيرة حافلة بالتحديات

بعد التوجيهات السامية من لدن جاللة الملك المفدى حفظه هللا ورعاه

الشوارع والطرق مع مرحلة االستقالل حتى وقتنا الحاضر.
ً
وفقا
وفـــي ( )2014وصل طول الطـــرق في مملكة البحريـــن  4407كيلومترات

مباركة تحمل لنا جميعً ا رسالة في العمق كي ننهض بكل إمكانياتنا التي

بنسبة  ،% 6.5و % 18من إجمالي الطرق غير المعبدة ،ويصل طولها إلى 730

لـــه بحماس ،احملوا معكـــم أروع إنجازاتكم التي صـــارت ولو لم تكتمل

إلحصائيـــات وزارة األشـــغال ،زادت فـــي ( )2015 - 2006أطـــوال الطـــرق عامة

كيلومتـــرا ،فيما تشـــكل الطرق الفرعية والممرات ما نســـبته  % 59من إجمالي
ً
علما أن الحكومة
أطـــوال الطرق فـــي البحرين ،ويبلغ طولها  2407كيلومترات،

طورت وأنشأت ثالثة شوارع رئيسية بمبلغ  14.5مليون دينار بحريني (.)2015
» وبلغ طول الشوارع الرئيسية والفرعية في ( 4834 )2019كيلومترا منها قرابة

ســـنوات بـــدأت بلديـــة المنامـــة ببعض “األعمال اإلنشـــائية كتوســـعة الشـــوارع

( )% 82.7شوارع رئيسية ،مقارنة بنحو  2010كيلومترات قبل  28عام ًا مضت

ليصل لنحو  20ألف روبية في المتوسط خالل ( 1924و )1938إضافة إلى 50

والبيانات.

وتســـوية الطـــرق” ( ،)1929ثم اســـتمر هذا المســـتوى مـــن الموازنات الســـنوية

انكســـرت خواطرنا ،إال أننا بإمكاننا أن نصنع اللحظات السعيدة ونعيش

( )1991منها  423مترا من الشوارع الفرعية وفق ًا للمصدر  CEIEDATAللمعلومات

بتوفير اللقاح ضد فايروس كورونا للمواطنين والمقيمين ،إنها خطوات

تؤكد جاهزيتنا الســـتقبال العام الجديد بكل قوة ،وال يفتكم االســـتعداد
بسبب ما مر بنا من ظروف ،واصنعوا من أجلها المناسبات السعيدة كي

تكافئوا أنفسكم ،وارفعوا معها أجمل األمنيات للعام المقبل.

» وإليكم أعزائي القراء الكلمات المفتاحية التي تبني عامً ا أجمل كما في

راق لما هو مقبل من خير
شعار ( #معً ا _ننتصر) ،بما يحمل من إحساس ٍ
وفير ،وكي نبقى على الموعد فإن واجبنا كبير في حسن اختيار شعاراتنا
التي لن تفلح لنا خطوة بدونها ،فنحن نفصل ونتصل كي نسمو في الحياة.
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