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Ω2020 ôÑªàÑ°S 21 - `g1442 ôØ°U 4 ø«æKE’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15522) Oó©dG3

 äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ  IQGOEG  âëéf
 »a á«∏NGódG IQGRƒH »fhôàμdE’G ´GóHE’Gh
 Ée  ¢ùμ©j  ,Ωó≤àe  »ª«∏bEG  õcôe  π«é°ùJ
 øe ¬àMôW Éeh á«æ≤J äGQób øe ¬H ™àªàJ
 RƒØdG  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,ájQÉμàHG  ™jQÉ°ûe
 á«ªdÉ©dG »Ø«à°S á≤HÉ°ùe »a õFGƒL çÓãH
 É«LƒdƒæμàdG  ∫Éée  »a  QÉμàHÓd  2020
 øe  ∂dPh  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  iƒà°ùe  ≈∏Y
 Éª«a  ,á``dhO  17  πãªJ  ácQÉ°ûe  500 ø«H
 Gô«ÑN  70  ™``HQC’G  º«μëàdG  ¿Ééd  â∏ª°T
 §«£îàdGh  á«æ≤àdG  ä’Éée  »a  É°üàîe

.QÉμàH’Gh »é«JGôà°S’G
 »`̀a çÓ````ã````dG õ```̀FGƒ```̀é```̀dG â``̀∏``̀ã``̀ª``̀Jh
 É«LƒdƒæμàdG  ôjƒ£J  »a  QÉμàH’G IõFÉL
 »a  …QGOE’G  QÉμàH’G  IõFÉL  ,É¡Ø«XƒJh
 QÉμàH’G  IõFÉL  ,á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 ,ò«ØæàdGh  §«£îàdGh  á«æ≤àdG  IQGOEG  »a
 IOÉ°ùdG  óªëe  º«gGôHEG  Ωó≤ªdG  ó`̀cCG  å«M
 äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀J IQGOEG ô````̀jó````̀e
 G kò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ J ¬`̀ fCG ,»``̀ fhô``̀ à``̀μ``̀ dE’G ´Gó````````̀HE’Gh
 ¬©«é°ûJh  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô``̀jRh  äÉ¡«Lƒàd
 RGô``HEGh  á«dhódG  πaÉëªdG  »a  ácQÉ°ûª∏d
 â`̀cQÉ`̀°`̀T ,IQGRƒ``````̀ dG äGRÉ```̀é```̀ fEGh Oƒ`̀ ¡`̀L
 »a  á«ªdÉ©dG  á≤HÉ°ùªdG  √ò`̀g  »`̀a  IQGOE’G
 Gòg â≤≤Mh ,»LƒdƒæμàdG QÉμàH’G ∫Éée
 √QÉÑàYÉH  ¬H  õà©f  …òdGh  ,™«aôdG  RÉéfE’G
 πLCG  øe  á∏°UGƒàeh  ácôà°ûe  Oƒ¡L  IôªK

 ´GóHE’Gh IOÉjôdG »a IQGRƒdG ájDhQ ≥«≤ëJ

 »àdG ôjƒ£àdG á«é«JGôà°SG ò«ØæJ ∫ÓN øe

 ΩÉY ≈àM 2004 ΩÉY òæe IQGOE’G É¡JóªàYG

.2022

 »a  â∏ãªJ  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¿CG  í``̀°``̀VhCGh

 ≥jôa áHôéJ ¢VGô©à°SG »g QhÉëe áKÓK

 IOƒLƒªdG  äÉ°ü°üîàdG  ≈∏Y kAÉæH  ,πª©dG

 äÉ`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEGh  äGô`̀Ñ`̀N  ø`̀e  ¬`̀H  ™àªàj  É``̀eh

 Éeh  ,äÉeƒ∏©ªdG  É«LƒdƒæμJ  ∫Éée  »`̀a

 âª¡°SCG  ,á«æ≤J  ™jQÉ°ûe  øe  √ò«ØæàH  ΩÉb

 …QGOE’G  πª©dG  áeƒ¶æªH  AÉ``≤``JQ’G  »`̀a

 »àdG  πª©dG  á«é¡æe  ∂`̀dò`̀ch  ,IQGRƒ``̀dÉ``̀H

 ±GógCG  ≥«≤ëàd  πª©dG  ≥jôa  É¡«∏Y  ô«°ùj

 ≈dEG  ∂dòc  Égƒæe  ,ôjƒ£àdG  á«é«JGôà°SG

 IQGOE’G  »`̀a  ôjƒ£àdG  §£N  ¢VGô©à°SG

 øe ∫É≤àf’ÉH Égò«ØæJ πMGôeh Égô°UÉæYh

 Ó°†a ,á«còdG IQGOE’G ≈dEG ájó«∏≤àdG IQGOE’G

 Éeh  ¬à«∏YÉah  AGOC’G  ¢SÉ«b  äGô°TDƒe  øY

 É¡£HQh äGRÉéfEG øe á∏Môe πc ¬H äõ«ªJ
 ∫ÓN  øe  ≥≤ëJ  Éeh  á«°ù«FôdG  ±GógC’ÉH
 ∂dP  ¢SÉμ©fGh  á«é«JGôà°S’G  √òg  ò«ØæJ

.…QGOE’G πª©dG áeƒ¶æe IOƒL ≈∏Y
 â∏ª°T  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¿CG  ≈```dEG  QÉ``̀°``̀TCGh
 á«fhôàμdE’G áª¶fC’G RôHCG óMCG ¢VGô©à°SG
 É¡∏«©ØJh  É`̀gOGó`̀YEÉ`̀H  IQGOE’G  âeÉb  »àdG
 äÓ°SGôªdG  ΩÉ`̀¶`̀f  ƒ`̀gh  É`̀eÉ`̀Y  15  ∫Ó`̀N
 √QGó``̀°``̀UEÉ``̀H »``̀fhô``̀à``̀μ``̀dE’G ∞```«```°```TQC’Gh
 π«¡°ùJ »a èFÉàf øe ¬≤≤M Éeh ,¢ùeÉîdG
 á≤∏©àªdG  á```̀jQGOE’G  äGAGô```̀LE’G  ó«MƒJh
 á«eƒ«dG  äÓeÉ©ªdGh  äÓ°SGôªdG  IQhó`̀H
 Oƒ¡édG  ô«aƒJ  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,IQGRƒ``̀dÉ``̀H
 ΩÉ¶ædG  Gòg  ¬H  ™àªàj  Éeh  áØ∏μdG  π«∏≤Jh
 á`̀jÉ`̀ª`̀Mh ø``̀eCÉ``̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀J ¢`̀ü`̀FÉ`̀°`̀ü`̀N ø``̀e
 á©HÉàªdGh  á`̀jQGOE’G  áHÉbôdGh  äÉeƒ∏©ªdG
 øe  ºàJ  »àdG  äÓeÉ©ªdG  ™«ªéd  ájQhódG

.¬dÓN
 IOÉ`̀ °`̀ù`̀ dG º``̀«``̀gGô``̀HEG Ωó``̀≤``̀ª``̀dG º``̀à``̀Nh
 õFGƒL  øe  ÉKÓK  IQGOE’G  π«f ¿EG  ∫ƒ≤dÉH
 IQGOE’G  πª©d  èjƒàJ  á«ªdÉ©dG  »Ø«à°S
 äGƒ£N  ió``̀MEGh  áeó≤àªdG  É¡©jQÉ°ûeh
 ∫òÑd É©aGO πμ°ûj Éªc ,ôjƒ£àdGh AÉ≤JQ’G
 »dÉ©e  äÉ¡«LƒJh  º`̀YO  π`̀X  »`̀a  ójõªdG
 ôμ°ûdG πc ¬d ¬Lƒf …òdGh á«∏NGódG ôjRh
 ΩÉªàgGh ºYO øe ¬«bÓf Ée ≈∏Y ¿Éæàe’Gh

.™«é°ûJh

:IOÉ°ùdG º«gGôHEG Ωó≤ªdG

 ´GóHE’Gh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ{ Rƒa ≈dEG äOÉ``b á«∏NGódG ôjRh äÉ¡«LƒJ
QÉμàHÓd 2020 á«ªdÉ©dG »Ø«à``°S á≤HÉ``°ùe »a õFGƒL çÓãH z»``fhôàμdE’G

 áØ«∏N  øH  ó«dh  QƒàcódG  ∫É`̀b
 ¿EG  áë°üdG  IQGRh  π`̀«`̀ch  ™`̀fÉ`̀ª`̀dG
 áë°U  â`̀©`̀°`̀Vh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 á`̀jƒ`̀dhCG  ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 Qƒ¡X ájGóH  òæe  âeÉb  PEG  ,iƒ°üb
 »a  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 »a ádÉM ∫hCG Qƒ¡X πÑbh ºdÉ©dG ∫hO
 ô«HGóàdG øe áeõM PÉîJÉH øjôëÑdG
 äGAGô``̀LE’G  øe  ójó©dGh  á«FÉbƒdG
 ¢Shô«Ø∏d  …ó°üà∏d  á«bÉÑà°S’G
 ºJ  Ée  ¿CG  É kë°Vƒe  ,√QÉ°ûàfG  ™æeh
 øe OQGƒeh äÉ«fÉμeEG øe √ô«î°ùJ
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  π``̀LCG
 ƒYój  áëFÉédG  ∫Ó`̀N  ø«ª«≤ªdGh
 áμ∏ªªdG  ¬eó≤J  É`̀e  QÉ©°ûà°SG  ≈`̀ dEG
 ≈∏Y  ¢UôëdGh  ,™«ªédG  π`̀LCG  øe

.ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G
 áë°üdG  IQGRh  π«ch  QÉ`̀°`̀TCGh

 äGAGô`̀LE’É`̀H  ó«≤àdG  IQhô`̀°`̀V  ≈`̀ dEG
 IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G
 »àdGh  ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d
 ≈∏Y  ºàëJ  á«æWh  á«dhDƒ°ùe  ó©J
 á∏°UGƒªd  É`̀¡`̀H  ΩGõ``̀à``̀d’G  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 §£îdG Ö°ùëH ¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG
 ≈`̀dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG  ≈àM  áYƒ°VƒªdG
 ¬«∏Y  AÉ°†≤dÉH  Oƒ°ûæªdG  ±ó`̀¡`̀dG
 …óëàdG  ≈∏Y  QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀f’G  ¿Ó```̀YEGh
 ,√ô``̀°``̀SCÉ``̀H º``̀dÉ``̀©``̀dG ¬``̀LGƒ``̀ j …ò````̀ dG
 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™«ªL  ¿CG  É kæ«Ñe
 õ`̀jõ`̀©`̀J  π``̀°``̀UGƒ``̀J  ¿CÉ``̀°``̀û``̀dG  äGPh
 ™ªàéªdG  äÉ`̀Ä`̀a  ∞∏àîªd  »`̀Yƒ`̀dG
 á«ë°üdG  »`̀MGƒ`̀æ`̀dG  ∞∏àîe  ≈∏Y
 á«©ªàéªdGh  á«æjódGh  á«ª«∏©àdGh

.Égô«Zh
 áë°üdG  IQGRh  π`̀«`̀ch  É```YOh
 ÖæéJ ≈```̀dEG  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG  OGô````̀aCG  π``c

 á`̀«`̀Yƒ`̀Ñ`̀ °`̀SC’G ∫Ó```̀N äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀ dG
 º``¡``eGõ``à``dG õ``̀jõ``̀©``̀Jh ø``̀«``̀eOÉ``̀≤``̀dG
 øe åMh ,ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH
 É k°†jCG ΩGõàd’G ≈∏Y OGôaCG øe º¡dƒM

 ,QÉ°ûàf’G  ∫ó©e  ¢†ØN  π`̀LCG  ø`̀e
 »àdGh äÉ©ªéàdG IQƒ£N É kë°Vƒe
 äGAGô`````LE’G  ´É`̀ Ñ`̀ JG  ¿hO ø`̀e  º`̀à`̀J
 IOÉ`̀jR ≈``̀dEG  …ODƒ``̀J  PEG  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ±Gõæà°SG ºK øeh ,áªFÉ≤dG ä’ÉëdG
 ∫ÓN âdòoH »àdG Oƒ¡édGh OQGƒªdG

.á≤HÉ°ùdG πMGôªdG
 ¬``̀fCG ™`̀fÉ`̀ª`̀ dG Qƒ``à``có``dG ó````̀cCGh
 »∏ëàdG  ™«ªédG  ≈∏Y  Ωƒ«dG  Öéj
 ácGô°ûdG  ôÑY  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  º¡ÑLGƒH
 ΩGõàd’Gh  áHÉbôdG  »a  á«©ªàéªdG
 GócDƒe  ,á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``̀LE’É``̀H
 äGAGô`̀LE’G  ≥«Ñ£J  »a  ¿hÉ¡àdG  ¿CG
 »°ù«FôdG  ÖÑ°ùdG  ƒg  ájRGôàM’G
 ,áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dG  Oó`̀Y  IOÉ``̀jR  »`̀a
 ≈dEG  …ODƒ`̀J  IOÉ`̀jõ`̀dG  √ò`̀g  ¿CG  É kæ«Ñe
 áYƒ°VƒªdG  §£îdG  ò«ØæJ  DƒWÉÑJ
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG πLCG øe

 Éæ«∏Y{  :áë°üdG  π`̀«`̀ch  ∫É``̀bh
 É`̀ fQOGƒ`̀c º```YOh Ió`̀fÉ`̀°`̀ù`̀e É`̀ k©`̀«`̀ª`̀L
 IófÉ°ùªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  π``̀ch  á«Ñ£dG
 áëaÉμªd  ≈````̀ dhC’G  ±ƒ`̀Ø`̀°`̀ü`̀dG  »``a
 ¿ƒ`̀eó`̀≤`̀ j  º```¡```fEG  PEG  ,¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dG
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d  Iô`̀«`̀Ñ`̀c  äÉ`̀«`̀ë`̀°`̀†`̀J
 ßaÉëf »μdh ,ÉææWh øeCGh áeÓ°S
 Öéj  äÉMÉéf  øe  ≥≤ëJ  Ée  ≈∏Y
 äó```cCG »``à``dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀∏`̀d ΩGõ```à```d’G
 IQGOEG  ≈``∏``Y  É``̀¡``̀JQó``̀bh  É`̀gõ`̀«`̀ª`̀J
 É kæ«Ñe ,zäÉjóëàdG ∞∏àîe »£îJh
 ¿CG  âYÉ£à°SG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG
 ¬àë°Uh  ™ªàéªdG  ≈`̀∏`̀Y  ß`̀aÉ`̀ë`̀J
 π°†ØH  ºK  πLh õY ¬∏dG  øe  π°†ØH
 É`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀HCG ø`̀e Ohó`̀ë`̀eÓ`̀ dG AÉ`̀£`̀©`̀dG
 á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  ø«°ü∏îªdG
 GƒdòH  øjòdG  ,á«Ñ£dG  QOGƒ`̀μ`̀dG  øe

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ô«ãμdG

 ∫hC’G  Ö```̀FÉ```̀æ```̀dG  Ö```̀ dÉ```̀W
 ÖFÉædG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«Fôd
 IQhô`̀°`̀†`̀H ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S »`̀Ñ`̀æ`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 …õcôªdG  ±ô°üªdG  Ωƒ`̀≤`̀j  ¿G
 É¡æ∏YCG  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀dB’G  í«°VƒàH
 ∑ƒæÑdG  π`̀«`̀LCÉ`̀J  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  ¢`̀ù`̀eCG
 É¡FÓª©d  ¢`̀Vhô`̀≤`̀dG  äÉ`̀Yƒ`̀aó`̀e

.…QÉédG ΩÉ©dG ájÉ¡f ≈àM
 ∂æÑdG QGôb ¿G ¿Éª∏°S ∫Ébh

 øe  ádÉM  »a  ÖÑ°ùJ  …õcôªdG
 áÑ°ùædÉH ìƒ°VƒdG ΩóYh á∏Ñ∏ÑdG
 ∑Éæg  ¿EGh  ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ≈```dEG
 øY å`̀ë`̀Ñ`̀J Iô`̀«`̀ã`̀c ä’DhÉ``°``ù``J
 ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀a  á`̀«`̀aÉ`̀°`̀T  äÉ``̀HÉ``̀LEG

.óFGƒØdG OGó°S á«Ø«μH
 iód  Ωƒ∏©e  ¬``fG  ±É``°``VCGh
 á«dBG  É¡jód  ∑ƒæÑdG  ¿G  ™«ªédG
 •É°ùbCG  ÜÉ°ùàMG  »`̀a  IOó`̀ë`̀e

 ∫É`̀M »``̀a ¢``̀Vhô``̀≤``̀dG ó```FGƒ```ah
 óFGƒa ¢Vôa »a πãªàJ É¡∏«LCÉJ
 øWGƒªdG  ¿EÉa  ºK  øeh ,á«aÉ°VEG
 IQƒ°üdG  í«°VƒJ  ≈`̀ dEG  êÉàëj
 GPEG ¿’G ¬WÉ°ùbCG π«LCÉJ Qôb GPEG
 áØYÉ°†e  óFGƒa  ™aó«°S  ¿Éc  Ée
 ,á``̀∏``̀LDƒ``̀ª``̀dG •É```̀°```̀ù```̀bC’G ≈``̀∏``̀Y
 ¿ƒμ«°S á«dB’G √òg ¿G á°UÉNh
 ójôj  øe  ≥M  »a  ±ÉëLEG  É¡«a

 πX  »``̀a  ¬`̀WÉ`̀ °`̀ù`̀ bCG  π``̀LDƒ``̀j  ¿G
 ôªf »àdG ájOÉ°üàb’G ´É°VhC’G
.ÉfhQƒc áëFÉL AGôL É«dÉM É¡H

 ∫hC’G  Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG  Üô```````̀YCGh
 øY  ÜGƒ``æ``dG  ¢ù∏ée  á°ù«Fôd
 …õcôªdG  ∂æÑdG  ø∏©j  ¿G  ¬∏eG
 ¢`̀Vô`̀Ø`̀jh á`̀«`̀∏`̀«`̀°`̀ü`̀Ø`̀J GQƒ``````̀eCG
 ∑ƒæÑdG  ≈∏Y  Ió`̀Mƒ`̀e  á°SÉ«°S
 ¿ƒμàd  •É°ùbC’G  π«LCÉJ  ¿CÉ°ûH

 ¢Vô≤ªdG  ∂æÑ∏d  áë°VGh  á«dB’G
.É°†jCG ø«°Vôà≤ªdGh

.™fÉªdG ó«dh .O |

ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dGh  ..äÉ`̀ ©`̀ ª`̀ é`̀ à`̀ dG  ÖæéàH  Ö`̀dÉ`̀£`̀e  ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG  :á`̀ë`̀ °`̀ü`̀dG  π`̀ «`̀ ch
iƒ`̀ °`̀ ü`̀ b á````̀ jƒ````̀ dhCG ø``«``ª``«``≤``ª``dGh ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG á``ë``°``U â``̀©``̀°``̀Vh

±ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG Ö`̀ dÉ`̀ £`̀ f :¿É`̀ ª`̀ ∏`̀ °`̀ S »`̀ Ñ`̀ æ`̀ dGó`̀ Ñ`̀ Y Ö``FÉ``æ``dG
 á``∏LDƒ``ª`dG ¢``Vhô`≤`dG OGó``°S á``«`dBG í«``°Vƒà`H …õ``cô`ª`dG

 ÉYÉªàLG øjôëÑdG áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh äó≤Y  
 ádÉcƒdG  ™e  ,»FôªdG  »fhôàμdE’G  ∫É°üJ’G  ≥jôW  øY
 âæH  ÉfQ  áî«°ûdG  .O  á°SÉFôH  ,ájQòdG  ábÉ£∏d  á«dhódG
 á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch  áØ«∏N  ∫BG  è«YO  øH  ≈°ù«Y
 êÉàfEGh çGóëà°SG ô¶M ¿CÉ°ûH á«æWƒdG áæé∏dG ¢ù«FQ
 ∂∏J ô«eóJh á«FÉ«ª«μdG áë∏°SC’G ∫Éª©à°SGh øjõîJh
 ôªJDƒª∏d  ájOÉ©dG  IQhó`̀dG  ™e  É kæeGõJ  ∂dPh  ,áë∏°SC’G
 ø«à°ùdGh ™HGôdG ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒ∏d ΩÉ©dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  »æ≤àdG  ¿hÉ©àdG  èeGôH  ¿CÉ°ûH
 øe  áÑîf  ácQÉ°ûªH  ,ájQòdG  ábÉ£∏d  á«dhódG  ádÉcƒdGh
 ájQòdG  ábÉ£∏d  á«dhódG  ádÉcƒdG  »a  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc
 º°ùb  Iôjóe  ,ÉjÉÑY  ø«L  IQƒ°ù«ahôÑdG  º¡°SCGQ  ≈∏Y
 …OÉ¡dG §«ëªdGh É«°SBG º°ùbh »æ≤àdG ¿hÉ©àdG èeÉfôH
 »a á«æ©ªdG  äÉ¡édG  øe OóY ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ádÉcƒdÉH
 á©HÉàªH  »æ©ªdG  ≥jôØdG  AÉ°†YCG  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ádÉcƒdG  ™`̀e  IOƒ`̀≤`̀©`̀ª`̀dG  á`̀«`̀dhó`̀dG  äÉ`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  ò«ØæJ

.ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG
 ÉfQ  áî«°ûdG  .O  â`̀Hô`̀YCG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  á`̀jGó`̀H  »`̀ah
 áμ∏ªe  ôjó≤J  ø`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  è«YO  ø`̀H  ≈°ù«Y  âæH
 á«dhódG  ádÉcƒdG  πÑb  øe  ádhòÑªdG  Oƒ¡é∏d  øjôëÑdG
 ∫hó∏d  IófÉ°ùeh  º`̀YO  øe  ¬eó≤J  Éªd  á`̀jQò`̀dG  ábÉ£∏d
 ∫Éée »a »æ≤àdG ¿hÉ©àdG èeÉfôH ∫ÓN øe AÉ°†YC’G
 ≥«≤ëJh  ájhƒædG  ábÉ£∏d  á«ª∏°ùdG  äÉeGóîà°S’G
 »©°Sh  ΩGõàdG  IócDƒe  ,áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  ±Gó``gCG

 »æ≤àdG ¿hÉ©àdG èeGôH øe IOÉØà°SÓd øjôëÑdG áμ∏ªe
 ∫ÓN øe èeGôÑdG ≈∏Y πª©∏d »æ©ªdG ≥jôØdG á©°SƒJh
 .äÉ¡édG  ∞∏àîe  øe  ø««æ©ªdG  øe  OóY  ôÑcCG  ÖjQóJ
 ¿hÉ©àdG èeÉfôH πªY ≥jôØd ôμ°ûdG πjõéH âeó≤J Éªc
 »àdG á«ÑfÉédG äÉYÉªàL’Gh πª©dG ¢TQh ≈∏Y »æ≤àdG
 á«∏ªY ádƒ¡°S »a ô«Ñc πμ°ûH âªgÉ°S »àdGh Égó≤Y ºJ
 äÉYÉªàLG ó≤Y ≈dEG á©∏£àe ,É¡à©HÉàeh èeGôÑdG ºjó≤J

.Iôªãe á∏Ñ≤e
 ÉjÉÑY  ø«L  IQƒ°ù«ahôÑdG  äOÉ`̀°`̀TCG  ,É¡ÑfÉL  øe
 ¿hÉ©àdG èeGôH »a É¡eGõàdGh øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡éH
 ™jQÉ°ûªdG  º«∏°ùJ  ≈∏Y  º`̀FGó`̀dG  É¡°UôMh  ,»æ≤àdG
 âbƒdG  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  á°UÉîdG  ô`̀jQÉ`̀≤`̀à`̀dGh
 øe  ¿hÉ©àdGh  ÜhÉéàdG  áYô°S  ≈∏Y  á«æãe  ,OóëªdG
 …òdGh øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«°üàîªdGh ø««æ©ªdG πÑb
 IQƒ°U  π°†aCÉH  É¡à©HÉàeh  èeGôÑdG  ºjó≤J  »a  º¡°SCG
 »a  ∫É`̀©`̀Ø`̀dG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  Qhó``̀H  ágƒæe  ,áæμªe
 …òdGh  »dhódGh  »ª«∏bE’G  ó«©°üdG  ≈∏Y  äÉcQÉ°ûªdG
 áeÉàdG  IOÉØà°S’G  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¢UôM  ócDƒj
 á«dhódG ádÉcƒdG ™e ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG øe
.ájhƒædG ábÉ£∏d á«ª∏°ùdG ä’ÉéªdG »a ájQòdG ábÉ£∏d

 áYƒªée  øY  ¿Ó``̀YE’G  ºJ  ´ÉªàL’G  ΩÉàN  »`̀ah
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡eó≤à°S  »`̀à`̀dG  á«FôªdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG
 ø«∏eÉ©∏d ájQòdG ábÉ£∏d á«dhódG ádÉcƒdG ™e ¿hÉ©àdÉH

 .á«æ©ªdG äÉ¡édG ∞∏àîe »a

 »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  πÑ≤à°SG
 ΩÉ`̀©`̀dG  ¿Gƒ`̀jó`̀dÉ`̀H  ¬Ñàμe »`̀a  ¢`̀ù`̀eCG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô``̀jRh
 IQÉØ°S ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG …OQÉf âjôZQÉe Ió«°ùdG ,IQGRƒ∏d
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG
 áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  Qƒ°†ëH

.á«dhódG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch
 Ió«°ùdÉH  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  Ö`̀MQ  ,AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  äÉbÓ©H  G kó«°ûe  ,…OQÉf  âjôZQÉe
 »àdG  Iõ«ªàªdG  á«é«JGôà°S’G  ácGô°ûdGh  á«îjQÉàdG
 á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H §HôJ
 »àdG  á°Sƒª∏ªdGh  áã«ãëdG  Oƒ¡édÉH  É kgƒæe  ,á≤jó°üdG
 AÉ°SQEG  πLCG øe á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG É¡H âeÉb
 ,É¡àaÉ°†à°SG ∫ÓN øe á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh ΩÓ°ùdG
 º°SGôªd  ,ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh  áª°UÉ©dÉH  ¢`̀†`̀«`̀HC’G  â«ÑdG  »`̀a
 ádhOh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG ™«bƒJ
 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ø«H ΩÓ°ùdG IógÉ©eh ,π«FGô°SEG
 »àdG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ÇOÉ`̀Ñ`̀eh  ,π`̀«`̀FGô`̀°`̀SEG  á``̀ dhOh  IóëàªdG
 äGQÉ`̀eE’G  á`̀dhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  øe  πc  É¡«∏Y  â©bh

 IóëàªdG  äÉj’ƒdGh  π«FGô°SEG  ádhOh  IóëàªdG  á«Hô©dG
 É¡Ñ©°Th á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒ∏d É k«æªàe ,á«μjôeC’G

.QÉgOR’Gh »bôdG ΩGhO ≥jó°üdG
 áμ∏ªe …OQÉf âjôZQÉe Ió«°ùdG äCÉæg ,É¡ÑfÉL øe
 É¡æ«H  ΩÓ°ùdG  ó«jCÉJ  ¿Ó`̀YEG  ™«bƒJ  áÑ°SÉæªH  øjôëÑdG
 πμ°ûJ  Iƒ£îdG  √òg  ¿CG  IôÑà©e  ,π«FGô°SEG  ádhO  ø«Hh
 »a  πeÉ°T  ΩÓ°Sh  QGô≤à°SGh  øeCG  ƒëf  Iô«Ñc  ábÓ£fG
 á∏°UGƒe  á«ªgCG  ≈∏Y  IOó°ûe  ,§°ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe
 áμ∏ªe  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  »FÉæãdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ≈à°T  »`̀a  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG  äÉ``j’ƒ``dGh  øjôëÑdG
 ™ØædÉH Oƒ©j ÉªH ™°ShCG ¥ÉaBG ≈dEG ¬H AÉ≤JQ’Gh ä’ÉéªdG
 á«æªàe  ,ø«≤jó°üdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ≈∏Y  ô«îdGh

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe G kójõe øjôëÑdG áμ∏ªªd
 äÉbÓ©dG  QÉ°ùe  ¢VGô©à°SG  iô`̀L  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 Égõjõ©J πÑ°Sh ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H áªFÉ≤dG á«FÉæãdG
 OóY  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,áaÉc  äÉjƒà°ùªdG  ≈∏Y  Égôjƒ£Jh
 äGP  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ÉjÉ°†≤dGh  äÉYƒ°VƒªdG  øe

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G

 …ô`̀«`̀°`̀†`̀ë`̀à`̀dG ´É``̀ª``̀à``̀L’G ó`̀≤`̀ ©`̀ J zá``̀ «``̀LQÉ``̀î``̀ dG{
zá`````̀jQò`````̀dG á```bÉ```£```∏```d á`````̀«`````̀dhó`````̀dG{ ™`````̀e

á«μjôeC’G IQÉØ°ùdG ∫ÉªYCÉH ºFÉ≤dG πÑ≤à°ùj á«LQÉîdG ôjRh

 á`̀ jƒ`̀ °`̀ †`̀ Y ø``̀«``̀H ™``̀ª``̀é``̀dG ™``æ``ª``j »``̀HÉ``̀«``̀f ìGô````̀à````̀bG
IQÉ```̀é```̀à```̀dG á````̀ aô````̀ Zh á``̀ «``̀ dÉ``̀ ª``̀ ©``̀ dG äÉ```̀ HÉ```̀≤```̀ æ```̀ dG áÑ∏M  IQGOEG  ¢UôM  QÉ``̀WEG  »`̀a

 ±Gô°ûà°SG  ≈∏Y  á«dhódG  øjôëÑdG
 á©jô°ùdG  äGô`̀«`̀¨`̀à`̀dGh  äGQƒ`̀£`̀à`̀dG
 á`̀ eÓ`̀ °`̀ ù`̀ dGh ø``````̀eC’G »``̀YÉ``̀£``̀b »```̀a
 ¢Shô«a  âÑMÉ°U  »àdG  äÉjóëàdGh
 É¡«∏Y  ÖJôJ  Éeh  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 âª¶f  ,ábƒÑ°ùe  ô«Z  äGô«¨J  øe
 ø`̀Wƒ`̀e{  á`̀«`̀dhó`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áÑ∏M
 ¥ô`̀°`̀û`̀dG »``̀a äGQÉ``«``°``ù``dG á`̀ °`̀VÉ`̀ jQ
 IQGOE’G  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  z§``̀°``̀ShC’G
 á«∏NGódG IQGRƒH äÉ°SGôë∏d áeÉ©dG
 øeC’G  º°ùb  »ØXƒªd  á«ÑjQóJ  IQhO
 ™`̀«`̀°`̀VGƒ`̀e â`̀æ`̀ª`̀°`̀†`̀J á``̀eÓ``̀°``̀ù``̀dGh
 ø``eC’G  »YÉ£b  »`̀a  Ió``Y  á«∏«°üØJ
 ±ó¡H á«fGó«e äÉÑjQóJh áeÓ°ùdGh
 äÉjóëàdGh  ±hô¶dG  ™e  πeÉ©àdG

.áægGôdG
 á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG IQhó``````̀ dG äó``̀≤``̀ oY
 ø«YƒÑ°SCG  IôàØd  äôªà°SG  »àdGh
 ,á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M »a ø«dÉààe
 äGQGOEG  ø`̀e  ø`̀«`̀HQó`̀e  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀Hh
 ó`̀bh  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRƒ````̀ H  áØ∏àîe
 äGôÑN  ∫OÉÑJ  ø«cQÉ°ûªdG  âëæ ne

 ôjƒ£J  :ÉgRôHCG  IójóY  ™«°VGƒeh
 ∫ƒNO  º«¶æJ  äÉ`̀«`̀dBGh  πªY  §£N
 äÉ≤HÉ°ùªdG  ∞∏àîe  »a  ô«gÉªédG
 É¡Ø«°†à°ùJ  »``̀à``̀dG  äÉ`̀ «`̀ dÉ`̀ ©`̀ Ø`̀ dGh
 É k«°TÉªJ  á`̀«`̀dhó`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áÑ∏M
 »a á``̀jRGô``̀à``̀M’G äGAGô``````̀LE’G ™``e
 ô`̀jƒ`̀£`̀Jh ,ø```̀gGô```̀dG ™`̀ °`̀Vƒ`̀ dG π``̀X
 õjõ©Jh  ,AÓ`̀ª`̀©`̀dÉ`̀H  ájÉæ©dG  πÑ°S
 ø`̀eCGh  á°SGôëdGh  ájÉªëdG  äÉ`̀«`̀dBG
 §`̀£`̀N ô```̀jƒ```̀£```̀Jh ,äBÉ```̀°```̀û```̀æ```̀ª```̀dG
 ,¢û«àØàdG  πÑ°Sh á«æeC’G  äÉjQhódG

 áë°üdGh  ájÉªëdG  áª¶fCG  IÉcÉëeh
 âæª°†J  ó`̀ bh  .á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh
 á«fGó«e  äÉ`̀Ñ`̀jQó`̀J  É`̀°`̀†`̀jCG  IQhó```̀dG
 äÉaÉ©°SE’Gh  ,≥jôëdG  áëaÉμe  »a
 ä’ÉM  »a  πeÉ©àdG  á«Ø«ch  á«dhC’G

.ÇQGƒ£dG
 ï«°ûdG  ≈`̀æ`̀KCG  IQhó```dG  ∫Ó``̀Nh
 ¢ù«FôdG áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH ¿Éª∏°S
 á«dhódG  øjôëÑdG  áÑ∏ëd  …ò«ØæàdG
 :ÓFÉb  IQhó``̀dG  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dG  ≈∏Y
 IQGRƒ``̀ d  ôμ°ûdÉH  Ωó`̀≤`̀à`̀f  ¿CG  Oƒ``̀ f{

 É`̀¡`̀fhÉ`̀©`̀Jh É`̀¡`̀ª`̀YO ≈`̀∏`̀Y á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀M ™```̀e ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  ∂`̀dPh  á«dhódG
 AGƒ°S  É¡Ø«°†à°ùf  »àdG  äÉ«dÉ©ØdGh
 ,á`̀«`̀dhO  hCG  á«∏ëe  äÉ«dÉ©a  â`̀fÉ`̀c
 á«∏NGódG  IQGRh  ¿ƒμJ  É`̀e  É`̀ª`̀FGOh
 ¿hÉ©àdGh  ºYódG  ºjó≤J  »a  ábÉÑ°S
 Ωó`̀b É`̀ª`̀c ,zä’É``̀é``̀ª``̀dG ™`̀«`̀ª`̀L »``a
 √ôμ°T  ≈°ù«Y  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG

.IQhódG ≈∏Y ø«ªFÉ≤∏d
 ôHÉL  ó«ª©dG  ó``̀cCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 IQGOE’G  ΩÉY  ôjóe  …ódÉîdG  ójƒédG
 ≈©°ùJ IQGOE’G ¿CG äÉ°SGôë∏d áeÉ©dG
 ácGô°ûdG  CGó`̀Ñ`̀e  õjõ©J  ≈``̀ dEG  É`̀ª`̀FGO
 äÉ°ù°SDƒe  ∞∏àîe  ™e  á«©ªàéªdG
 ôÑY ∂````̀ dPh  ,»``̀fó``̀ª``̀dG  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ∫OÉÑJh  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J
 ∞∏àîe  ™e  äGôÑîdGh  äÉeƒ∏©ªdG
 á«ÑjQóàdG äGQhódG ºjó≤Jh äÉ¡édG
 ø```̀eC’G ∫É``̀é``̀e »``̀a á`̀°`̀ü`̀°`̀ü`̀î`̀à`̀ª`̀dG
 á«ªæJ  ±ó¡H  É¡«ØXƒªd  áeÓ°ùdGh
 ™e  πeÉ©à∏d  º`̀¡`̀JGQó`̀bh  º`̀¡`̀JGQÉ`̀¡`̀e

.º¡∏ªY áÄ«H »a ±hô¶dG ∞∏àîe

zá«∏NGódG{ ™e ¿hÉ©àdÉH

á«dhódG ø``jôëÑdG áÑ∏ëH á``eÓ°ùdGh ø``eC’G »``ØXƒªd á``«ÑjQóJ IQhO

ÜÉjO ó«dh :Öàc
 ÜGƒ```æ```dG ø```̀e Oó````̀Y Ωó```≤```J
 ¿ƒfÉb  πjó©àH  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàbÉH
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ
 øe …CG ájƒ°†Y ø«H ™ªédG ™æªj
 ájƒ°†Y ø«Hh á«dÉª©dG äÉHÉ≤ædG

.IQÉéàdG áaôZ IQGOEG ¢ù∏ée
 ÜÉë°UCG  ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ìô`̀à`̀bGh
 á°ù«FQ  º`̀gh-  ¿ƒfÉ≤H  ìôà≤ªdG
 πæjR  á`̀jRƒ`̀a  ÜGƒ``æ``dG  ¢ù∏ée
 ≈°ù«Y  óªëe  ÜGƒædG  øe  π`̀ch
 »°ù«°ùdG  ó`̀ª`̀ë`̀eh  »`̀°`̀SÉ`̀Ñ`̀©`̀dG
 …QÉ°üfC’G  ó`̀ª`̀MCGh  ø«æ«YƒÑdG
 ∫GóÑà°SG  -ÜÉ£M  ¥GRôdGóÑYh
 Ωƒ°SôªdG  ø`̀e  11  IOÉ`̀ª`̀dG  ¢üf
 2012  áæ°ùd  48  º`̀ bQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H
 áYÉæ°Uh  IQÉ`̀é`̀J  á`̀aô`̀Z  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 :»``̀dÉ``̀à``̀dG ¢`̀ü`̀æ`̀ dÉ`̀ H ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 …CG  á`̀jƒ`̀ °`̀†`̀Y  ≥`̀«`̀∏`̀©`̀J  Ö``̀é``̀j{
 ió`̀MEG  ájƒ°†Y  Ö°ùàμj  ƒ°†Y

 áμ∏ªe  »`̀a  á«dÉª©dG  äÉ`̀HÉ`̀≤`̀æ`̀dG
 ÉàbDƒe É¡≤«∏©J Rƒéjh ,øjôëÑdG
 ¢ù∏ée øe QGô≤H IOóëe Ióªdh
 áÑÑ°ùe á«°UƒJ ≈∏Y AÉæH IQGOE’G
 É≤ÑW ∂dPh …ò«ØæàdG ÖàμªdG øe

.ájò«ØæàdG áëFÓdG √OóëJ Éªd
 ∫Ó`̀N  ƒ`̀°`̀†`̀©`̀∏`̀d  Ωó``̀≤``̀J  ’h
 äÉeóN  ájƒ°†©dG  ≥«∏©J  Ió`̀e
 ∫Gƒ``̀MC’G  ™«ªL  »`̀ ah  ,á`̀aô`̀¨`̀dG
 AÉ`̀¡`̀à`̀fG ó`̀æ`̀Y á`̀jƒ`̀°`̀†`̀©`̀dG OÉ``©``J
.zÉ¡≤«∏©J ≈dEG äOCG »àdG ÜÉÑ°SC’G

 ≈°ù«Y óªëe ÖFÉædG QÉ°TCGh
 ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ »°SÉÑ©dG
 á``̀«``̀fƒ``̀fÉ``̀≤``̀dGh á``«``©``jô``°``û``à``dG
 ¿CG  ≈`````̀dEG  ÜGƒ```̀æ```̀ dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H
 ≈`̀dEG ±ó`̀¡`̀j ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H ìGô`̀ à`̀ b’G
 IQÉéàdG  áaôZ  ájƒ°†Y  ≥«∏©J
 Ö°ùàμj ƒ°†Y …CG ≈dEG áÑ°ùædÉH
 äÉHÉ≤ædG  ió``̀MEG  »`̀a  ájƒ°†Y
 á∏μ°ûªdG  á«ª°SôdG  á«dÉª©dG
 á«dÉª©dG  äÉHÉ≤ædG  ¿ƒfÉ≤d  É≤ah

 ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG
 ,¬JÓjó©Jh  2002  áæ°ùd  33
 √òg  ∫Ó``N  ƒ°†©∏d  Ωó`̀≤`̀J  ’h
 »àdG áØ∏àîªdG äÉeóîdG IôàØdG
 OÉ©J  ¿CG  ≈∏Y  ,áaô¨dG  É¡eó≤J
 AÉ¡àfG  Oô`̀é`̀ª`̀H  ájƒ°†©dG  ¬`̀ d
 ÖÑ°S ¿Éc ÉjCG á«HÉ≤ædG ¬àjƒ°†Y

.É¡FÉ¡àfG
 ìGôàb’G Gòg ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »a  »JCÉj  ¿ƒfÉ≤H
 ø«H ™ªédG ¬jODƒj ób Éªd áé«àf
 áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ájƒ°†Y
 ió```MEG á`̀jƒ`̀°`̀†`̀Yh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ÜQÉ°†J  øe  á«dÉª©dG  äÉHÉ≤ædG
 Éªe  ,á«°üî°ûdG  ídÉ°üªdG  »a
 âjƒ°üàdG  á«∏ªY  ≈∏Y  ô`̀KDƒ`̀j
 »àdG QƒeC’G »a QGô≤dG PÉîJGh
 Éªc  ,ø«à¡édG  Éà∏c É¡H  ¢üàîJ
 ájOÉ«ëdG  CGóÑªd  Gó«cCÉJ  »`̀JCÉ`̀j
 …CGôdG  AGóHEG  »a á«Yƒ°VƒªdGh
 »a  ¬``fEG  å«M  ,QGô`̀≤`̀ dG  ™æ°Uh
 ¢VQÉ©àJ  ™«°VGƒªdG  øe  ô«ãc
 ¬LƒJ  ™`̀e  á«HÉ≤ædG  ídÉ°üªdG
 ¿ƒμj ¿CG ≈dEG …ODƒj Éªe ,áaô¨dG
 ø«H √ôeCG øe Iô«M »a ƒ°†©dG
 á¡Lhh  á«HÉ≤ædG  √ô¶f  á¡Lh
 áaôZ  »a  Gƒ°†Y  ¬fƒμd  √ô¶f

 .øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ

.»°SÉÑ©dG óªëe |

.¿Éª∏°S »ÑædGóÑY |
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:ø°ùM ƒH ø°ùM Öàc
 …OÉf  ¢ù«FQ  óªMC’G  ó«dh  ôcP
 …O »H{ áYô°ùdG äÉbÉÑ°ùd øjôëÑdG
 …OÉædG  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¿CG  z»°S  QBG
 äÉbÉÑ°S π«LCÉàH GQGôb GôNDƒe òîJG
 ádƒ£H øe á«fÉãdGh ≈dhC’G ø«àdƒédG
 áYô°ùdG äÉbÉÑ°ùd á«æWƒdG øjôëÑdG
 øjôëÑdG …OÉf É¡ª¶æj »àdG ,zÆGQO{
 z»°S  QBG  …O  »H{  áYô°ùdG  äÉbÉÑ°ùd
 äGQÉ«°ù∏d  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  OÉ``̀ë``̀J’Gh
 á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M ™e ¿hÉ©àdÉH
 áÑ∏ëdG  πNGO  áYô°ùdG  QÉª°†e  ≈∏Y
 ,zAGôë°üdG  IDƒ`̀dDƒ`̀d{  ájhGôë°üdG
 ¢UÉîdG  √QGƒM  »a  óªMC’G  QÉ°TCGh
 ≈dEG  z»°VÉjôdG  è«∏îdG  QÉÑNCG{  ™e
 »àdG  ÜÉÑ°SC’G  øe  ójó©dG  ∑Éæg  ¿CG
 ø«àdƒédG äÉbÉÑ°S π«LCÉJ ≈dEG  âYO
 º°SƒªdG ádƒ£H øe á«fÉãdGh ≈dhC’G
 Rô`̀HCG  ¿CGh  2021/2020  ójóédG
 Ωhó`̀b  áHƒ©°U  ƒ`̀g  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀SC’G  √ò`̀g
 Éeh  OÓÑdG  êQÉ`̀N  øe  ø«≤HÉ°ùàªdG
 ΩÉ`̀ª`̀JE’ â``̀bh ø`̀e ¬`̀«`̀ dEG ¿ƒ`̀LÉ`̀à`̀ë`̀j
 ™«ªédG  π`̀eCÉ`̀jh  ,ôØ°ùdG  äGAGô```̀LEG
 Gòg øe ¿ƒ≤HÉ°ùàªdG ó«Øà°ùj ¿CG »a
 øe  ™«ªédG  øμªàj  ¿CGh  π«LCÉàdG

.ácQÉ°ûªdG
 ¢VQÉ©J  ¿CG  ó`̀ª`̀MC’G  í`̀°`̀VhCGh
 óYƒªdG  ™e  á«fÉãdG  ádƒédG  óYƒe
 øjôëÑdG  Iõ`̀FÉ`̀L  ¥ÉÑ°ùd  ó`̀jó`̀é`̀dG
 ’ƒeQƒØ∏d  è«∏îdG  ¿Gô«£d  iôÑμdG
 ΩÉ≤j  ¿CG  ¬d  Qô≤J  …òdG  2020 óMGh
 ôÑªaƒf  29  -  27  Iô`̀à`̀Ø`̀ dG  ∫Ó``̀N
 π«LCÉJ »a ÉjôgƒL ÉÑÑ°S ¿Éc ΩOÉ≤dG
 ¬Lh  ≈∏Y  á«fÉãdG  á`̀dƒ`̀é`̀dG  ¥ÉÑ°S
 ¢ù∏ée  »a  øëf  :ÓFÉb  ¢Uƒ°üîdG
 äÉbÉÑ°ùd  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  …OÉ```̀f  IQGOEG
 ô``̀eC’G  á``jGó``H  »``a  ÉæÑ∏W  á`̀Yô`̀°`̀ù`̀dG
 Gô¶f ≈dhC’G ádƒédG äÉbÉÑ°S π«LCÉJ
 ºdÉ©dG  É¡°û«©j  »àdG  ±hô¶dG  ≈`̀dEG

 hCG  zÉ`̀fhQƒ`̀c{  áëFÉL  AGô`̀L  ¬àeôH
 ¿Éª°†dh  z19  ó«aƒc{`H  ±ô©j  É`̀e
 ,ø«≤HÉ°ùàªdG  øe  OóY  ôÑcCG  ácQÉ°ûe
 ¥ÉÑ°ùd  ó`̀ jó`̀é`̀ dG  ó`̀Yƒ`̀ª`̀ dG  ¿CG  ’EG
 ¢VQÉ©J  óMGh  ’ƒeQƒØ∏d  øjôëÑdG
 øe á«fÉãdG  ádƒédG  ¥ÉÑ°S óYƒe ™e
 ¿CG É°†jCG Éæ«∏Y ÉeGõd ¿Éμa ,ádƒ£ÑdG
 …OÉædG »a ÉfQhóHh ,óYƒªdG πLDƒf
 áÑ∏M »a ø«dhDƒ°ùªdG øe ∂dP ÉæÑ∏W
 º¡©e É`̀æ`̀Ñ`̀JQh á`̀«`̀ dhó`̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 OÉëJ’G  »a  ø«dhDƒ°ùªdG  ™e  ∂dòch

.äGQÉ«°ù∏d »æjôëÑdG
 ¬ãjóM  ó``̀ª``̀MC’G  ó`̀«`̀dh  ™`̀ HÉ`̀ Jh
 ä’hGó`̀eh  äGQhÉ°ûe  ∑Éæg  :ÓFÉb
 ójóëJ  π``̀LCG  ø`̀e  ÖfÉédG  Gò`̀g  »`̀a
 ø«àdƒédG  äÉbÉÑ°ùd  ójóL  óYƒe
 á≤aGƒªdG  ô¶àæfh  ,á«fÉãdGh  ≈dhC’G
 ,áMôà≤ªdG  IójóédG  ó«YGƒªdG  ≈∏Y
 ä’ƒ`̀é`̀dG  á«≤H  ó«YGƒe  ¿CÉ``̀H  Éª∏Y
 ô«¨àJ  ø``̀ dh  É`̀¡`̀dÉ`̀M  ≈`̀∏`̀Y  ≈≤Ñà°S
 ø«àdƒédG  …óYƒe  π«MôJ  ºà«°Sh
 ádƒédG  ó`̀©`̀H  É`̀e  ≈``̀ dEG  ø«à∏LDƒªdG
 í«°VƒàdG  ø`̀e  ójõª∏dh  ,Iô`̀«`̀NC’G
 ø«àdƒé∏d  π«LCÉJ  ƒg ºJ Ée πc ¿EÉa

 ºà«°Sh  §`̀≤`̀ a  á`̀ «`̀ fÉ`̀ ã`̀ dGh  ≈`````̀ dhC’G
 ôÑYh  »ª°SôdG  ™bƒªdG  »a  ¿ÓYE’G
 ΩÓYE’G  πFÉ°Sh ∞∏àîeh áaÉë°üdG
 ºJ ∫É``̀M »`̀a ó`̀jó`̀é`̀dG ó`̀Yƒ`̀ª`̀dG ø`̀Y
 áÑ°ùædÉHh  ,»ª°SQ  πμ°ûH  √OÉªàYG
 äÉÄØdÉH  ≥`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG  ∫GDƒ``°``ù``dG  ≈```̀dEG
 ¢ùØæH  ≈≤Ñà°S  ádƒ£ÑdÉH  á°UÉîdG
 á°UÉîdG  äÉ`̀Ä`̀a  9````dG  »``̀gh  Oó`̀©`̀ dG
 áYô°ùdG  äÉbÉÑ°ùd  øjôëÑdG  …OÉæH
 äÉ`̀Ä`̀a  5  É`̀¡`̀æ`̀e  z»`̀ °`̀S  QBG  …O  »``̀ H{
 äÉ`̀LGQó`̀∏`̀ d  äÉ`̀Ä`̀a  4h äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d
 §≤a  ó`̀MGh  ô««¨J  ∑Éægh  ,ájQÉædG
 ≈dEG  z9^5{  áÄa  πjƒëàH  Éæªb  å«M
 OÉëJ’G  ≈dEG  ¬dÉ°SQEG  ºJ  óbh  z9^0{
 √OÉ`̀ª`̀à`̀Y’ äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.¬«∏Y ≥jó°üàdGh
 GócDƒe  ¬ãjóM  óªMC’G  ºààNGh
 §HGƒ°†dG  ≥ah  ΩÉ≤à°S  ádƒ£ÑdG  ¿CG
 øe  IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  á©ÑàªdG
 áëFÉL  áëaÉμªd  á«æWƒdG  áæé∏dG

 »a  ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ¿CGh  zÉ``̀fhQƒ``̀c{
 äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG OÉ``̀ë``̀JG »```ah …OÉ``̀æ``̀ dG
 ¿ƒ°üjôM  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áÑ∏M  »``̀ah
 ,™«ªédG  áeÓ°S  ≈∏Y  ¢UôëdG  πc
 QÉ`̀Ñ`̀NCG{  QÉ°ùØà°SG  ¢üîj  É`̀ª`̀«`̀ah
 á«fÉμeEG  ∫ƒ`̀M  z»°VÉjôdG  è«∏îdG
 äÉbÉÑ°ùdG  á©HÉàªd  Qƒ¡ªédG  ∫ƒNO
 á`̀dƒ`̀£`̀Ñ`̀dG  √ò```̀g  ¿CG  É`̀ °`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh
 á`̀Hƒ`̀Ñ`̀ë`̀eh á`̀jô`̀«`̀gÉ`̀ª`̀L á`̀≤`̀jô`̀©`̀dG
 ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ø``̀e ô`̀«`̀Ø`̀Z Qƒ`̀¡`̀ª`̀L ø``̀e
 É¡à©HÉàe  ≈∏Y  ¢üjôëdG  »°VÉjôdG
 ø«H  ,≥jƒ°ûJh  IQÉ`̀ KEG  øe  É¡«a  Éªd
 ÖfÉédG  Gò`̀g  »a  ≥`̀ aC’G  ¿CG  óªMC’G
 ∑Éæg  ¿ƒμJ  óbh  Ωƒ«dG  ≈àM  ≥∏¨e
 ,ΩOÉ`̀≤`̀dG ΩÉ`̀©`̀dG á`̀jGó`̀H »`̀a á`̀LGô`̀Ø`̀fG
 ídÉ°U »a ¿ƒμà°S É¡fCG ócDƒªdG øeh
 øe  ô`̀ã`̀cCG  ≈∏Y  É¡MÉéfh  ádƒ£ÑdG
 »æah  »`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀Jh  …QGOEG  ó«©°U

.…ô«gÉªLh
 ¬`̀ ã`̀ jó`̀M ó````̀ª````̀MC’G º```̀à```̀à```̀NGh

 ¬fGƒNEG  øY áHÉ«fh ¬ª°SÉH  É¡Lƒàe
 »`̀ah  …OÉ``̀æ``̀dG  IQGOEG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  »``̀a
 ôμ°ûdG  ¢üdÉîH  á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  ¿É`̀é`̀∏`̀dG
 ¢ù«FQ  ≈``̀ dEG  IOÉ``̀ °``̀TE’Gh  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh
 äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀∏`̀d »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG OÉ``̀ë``̀ J’G
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG
 øjôëÑdG áÑ∏ëd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdGh
 ≈°ù«Y  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  á«dhódG
 º¡eÉªàgG  º¡d  øjQó≤e  áØ«∏N  ∫BG
 ,á«°VÉjôdG  á£°ûfC’G  √ò¡d  º¡ªYOh
 OÉ`̀ë`̀J’G  ô`̀jó`̀e  ôμ°ûdÉH  ¢üN  Éªc
 õjõ©dGóÑY  äGQÉ«°ù∏d  »æjôëÑdG
 ºYO  »`̀a  √Oƒ`̀¡`̀L  Éæªãe  ,…OGhò```̀ dG

 .…OÉædG á£°ûfCGh ádƒ£ÑdG
 OÉ`̀ë`̀J’G  ¿CG  √ô```̀cP  ô`̀jó`̀é`̀ dGh
 áeÉfRQ Qó°UCG äGQÉ«°ù∏d »æjôëÑdG
 2021/2020  ó`̀jó`̀é`̀dG  º`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀dG
 ø`̀e ó``̀ jó``̀©``̀ dG á````eÉ````bEG ø`̀ª`̀ °`̀†`̀ à`̀ Jh
 ä’ƒ`̀£`̀Ñ`̀dGh á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG äÉ`̀bÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀dG
 É¡à©«∏W  »`̀a  ,á`̀«`̀dhó`̀dGh  á«ª«∏bE’G

 äÉbÉÑ°ùd  á«æWƒdG  øjôëÑdG  ádƒ£H
 É¡JÉbÉÑ°S ΩÉ≤J »àdG ,zÆGQO{ áYô°ùdG
 zπ«e  ™HôdG{  áYô°ùdG  QÉª°†e  ≈∏Y
 á`̀«`̀ dhó`̀dG ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀Ñ`̀∏`̀M π````NGO
 »a äGQÉ`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ dG á`̀ °`̀VÉ`̀jQ ø``̀Wƒ``̀e{
 …OÉ`̀f  É¡ª¶æjh  z§`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG
 z»°S  QBG  …O  »H{  áYô°ùdG  äÉbÉÑ°S
 äGQÉ«°ù∏d  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  OÉ``̀ë``̀J’Gh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀Ñ`̀∏`̀M ™``̀ e ¿hÉ``̀©``̀à``̀dÉ``̀H
 ójóédG  ∫hóédG  Ö°ùëHh  ,á«dhódG
 ΩÉ≤J  ≈``dhC’G  ádƒédG  ¿EÉ`̀a  ádƒ£Ñ∏d
 ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  30  -  27  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó``̀N
 IôàØdG ∫ÓN á«fÉãdG ádƒédG ,ΩOÉ≤dG
 ádƒédG  ,ΩOÉ`̀≤`̀dG  ôÑªaƒf  13  -  10
 ôjÉæj 15 - 12 IôàØdG ∫ÓN áãdÉãdG
 ádƒédG  ,2021  ΩOÉ`̀≤`̀ dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e
 ôjGôÑa 2 - 9 IôàØdG  ∫ÓN á©HGôdG
 Iô«NC’Gh á°ùeÉîdG ádƒédGh 2021
 IôàØdG  ∫ÓN ΩÉ≤J ádƒ£ÑdG ôªY øe

.2021 ôjGôÑa 26 - 23

تــشــــــاهــدون الــيــــوم

دوري أبطال آسيا

الدوري ا�نجليزي

الوقتالمباريات

الدوري ا�يطالي

20:00
22:15

18:00
18:00
21:00
21:00

21:45

óàjÉfƒj ó∏«Ø«°T - Ó«a ¿ƒà°SCG

»à«°S ôà°ù°ûfÉe - ¿ƒàÑeÉgôØdhh

…ô£≤dG π«MódG - »fGôjE’G ¢ù«dƒÑ°Sô«H

…Oƒ©°ùdG ô°üædG - …ô£≤dG ó°ùdG

»JGQÉeE’G ábQÉ°ûdG - …Oƒ©°ùdG ¿hÉ©àdG

»JGQÉeE’G ø«©dG - »fGôjE’G ¿É¡Ø°UG ¿ÉgÉÑ°S

É«fƒdƒH - ¿Ó«e

اتحاد اليد يغلق باب 

الترشح لالنتخابات
 í°TôàdG  ÜÉ`̀H  ó«dG  Iôμd  »æjôëÑdG  OÉ`̀ë`̀J’G  ≥∏ZCG 
 á«HÉîàf’G  IQhó`̀∏`̀d  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ájƒ°†Yh  á°SÉFôd
 á©HÉ°ùdG  ΩÉªJ  »a  ó``MC’G  AÉ°ùe  2024/2020  áeOÉ≤dG
 .á«æjôëÑdG  á«ÑªdhC’G  áæé∏dG  »∏ãªe  Qƒ°†ëH  AÉ°ùe
 »bÉë°SG  ≈°ù«Y  óªëe  »∏Y  OÉ`̀ë`̀J’G  á°SÉFôd  í°TôJh
 ¢ù∏ée  ájƒ°†©d  Ωó≤J  Éª«a  ,»°VÉªdG  ≈°ù«Y  ¢SÉÑYh
 ,(º°üëdG  ΩCG)  ¿ÉØ∏N  ìÓ°U  :º`̀gh  kGƒ°†Y  12  IQGOE’G
 º°SÉL  ,(ô`̀jó`̀dG)  ø°ùëe  ≈°ù«Y  (»`̀∏`̀gC’G)  GRô«e  …óée
 ¿ÓãîdG  ó`̀¡`̀a  ,(ø`̀eÉ`̀°`̀†`̀à`̀dG)  ¿GOô``̀Ø``̀dG  ôØ©L  ,¿GOô``̀Ø``̀ dG
 …óëdG  óªëe  ,¿Gó«ëdG  øªMôdGóÑY  ódÉN  .O  ,(áªéædG)
 º°SÉL  óªëe  ,(¥É`̀Ø`̀J’G)  π«∏N  ¥GRôdGóÑY  ,(øjôëÑdG)
 »∏Yh  (ÜÉÑ°ûdG)  áæWÓ°ùdG  ±QÉ``Y  ,(»`̀∏`̀Hƒ`̀J)  ¬∏dGóÑY
 »a  äÉHÉîàf’G  iôéà°Sh  .(QÉ`̀HQÉ`̀H)  ºcƒédG  ¬∏dGóÑY
 ô¡°ûdG øe ô°TÉ©dG »a …OÉ©dG á«eƒª©dG á«©ªédG ´ÉªàLG
 ¢ù∏ée  ¿ƒ∏μ°ûj  AÉ°†YCG  á«fÉªKh  ¢ù«FQ  ÜÉîàf’  ΩOÉ≤dG

.ójóédG IQGOE’G

 ó`̀cCG  :á`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dhC’G  áæé∏dG  -  ∞«°ùdG  á«MÉ°V
 …QÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG »`̀fÉ`̀£`̀ë`̀≤`̀dG ±É`̀ æ`̀e Ö`̀«`̀Ñ`̀W Ωó`̀≤`̀ª`̀ dG
 ƒ°†Y  …ôμ°ù©dG  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ájó©ªdG  ¢VGôeC’G
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d »`̀Ñ`̀£`̀dG »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥`̀ jô`̀Ø`̀ dG
 á¡LGƒe »a á°VÉjôdG á«ªgCG z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc
 äÉ°Shô«ØdGh  ¢VGôeC’G  ™«ªLh  ÉfhQƒc  áëFÉL
 áë°üdG  õjõ©J  »`̀a  QhO  ø`̀e  É¡d  Éªd  ΩÉ`̀Y  πμ°ûH
 iód  áYÉæªdG  RÉ¡L  ájƒ≤Jh  á«°ùØædGh  ájó°ùédG
 ø««°VÉjôdG  ΩGõàdG  IQhô°V  ≈dEG  G kô«°ûe  ,¿É°ùfE’G
 ádhGõe  ¿ƒÑëj  øjòdG  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdGh
 á«°ùaÉæàdG hCG á«ëjhôàdG AGƒ°S äÉ°VÉjôdG ∞∏àîe
 á«FÉbƒdG  ô`̀«`̀HGó`̀à`̀dGh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô``̀LE’É``̀ H

 .á«æ©ªdG äÉ¡édGh áë°üdG IQGRh øY IQOÉ°üdG
 á°VÉjôdG  á«ªgCÉH  øeDƒf  ÉæfEG  »fÉ£ë≤dG  ∫Ébh
 IÉ«M  »`̀a  É«°ùØfh  É«ë°U  »`̀HÉ`̀é`̀jE’G  É```̀gQhOh
 á°SQÉªe  ≈∏Y  Oƒ«b  …CG  ™°†oJ  ºd  Gò`̀dh  ,¿É°ùfE’G
 òæe á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG á`̀eÉ`̀©`̀dG ø``̀cÉ``̀eC’G »`̀a á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG
 ÜƒcQh  …ôédGh  »°ûªdG  IGƒ¡d  áëFÉédG  ájGóH
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الرياضيون قادرون بالوعي وااللتزام على مواجهة الجائحة ومواصلة ا�نجازاتا�فصاح عن حاالت المخالطة لالعبي المنتخبات واجب ديني ووطني وإنساني

القحطاني يدعو الرياضيين إلى المشاركة في التجارب السريرية للقاح «كورونا»

أشادوا بالمسؤولين في اتحاد السيارات وفي حلبة البحرين الدولية..

«BDRC» يؤجل الجولتين ا�ولى والثانية من الوطنية لسباقات السرعة
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م�سيًدا مبوقف العاهل الإن�ساين مل�ساعدة مت�سرري في�سانات ال�سودان

الزياين: امللك عّودنا على الوقوف مع الدول ال�سقيقة يف الأزمات

دعا ل�ست�سعار ما تقدمه اململكة من اأجل �سحة اجلميع.. املانع: 

جتّنب التجمعات وتعزيز اللتزام بالإجراءات الحرتازية

اأ�صاد الدكتور عبداللطيف بن را�صد الزياين، 

�صاحب  ح�صرة  بتوجيهات  اخلارجية،  وزير 

عاهل  خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

االإن�صانية  امل�صاعدات  لتقدمي  املفدى،  البالد 

جراء  ال�صقيقة  ال�صودان  جلمهورية  العاجلة 

ال�صودان،  اجتاحت  التي  وال�صيول  الفي�صانات 

موؤخًرا، وخلفت اأ�صرار ب�صرية ومادية كبرية. 

وقال وزير اخلارجية اإن هذا املوقف االإن�صاين 

املفدى،  امللك  جاللة  على  غريًبا  لي�س  النبيل 

اخلرية  االإن�صانية  مبادراته  على  عودنا  الذي 

عند  وال�صديقة  ال�صقيقة  الدول  مع  الوقوف  يف 

املفدى  امللك  جاللة  اأن  موؤكًدا  واالأزمات،  امللمات 

بادر باإن�صاء املوؤ�ص�صة امللكية لالأعمال االإن�صانية 

يف  البحريني  االإن�صاين  للعمل  واجهة  لتكون 

الدعم  لتقدمي  فاعلة  واأداة  واخلارج،  الداخل 

والعون لكل املحتاجني واملت�صررين يف خمتلف 

الدول. 

واأثنى الدكتور عبداللطيف بن را�صد الزياين 

املوؤ�ص�صة  بها  تقوم  التي  احلثيثة  اجلهود  على 

ال�صيخ  �صمو  بقيادة  االإن�صانية  لالأعمال  امللكية 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�صر 

وامل�صاعي  ال�صباب،  و�صوؤون  االإن�صانية  لالأعمال 

اخلرية التي تقوم بها املوؤ�ص�صة لتنظيم حمالت 

االإغاثة االإن�صانية واإي�صال امل�صاعدات العينية اإىل 

الدول املحتاجة.

واأ�صاد وزير اخلارجية بالزيارة املوفقة التي 

قام بها وفد املوؤ�ص�صة امللكية لالأعمال االإن�صانية 

اإىل جمهورية ال�صودان، موؤخًرا، برئا�صة �صعادة 

املوؤ�ص�صة،  عام  اأمني  ال�صيد،  م�صطفى  الدكتور 

والذي �صم عدًدا من كبار امل�صوؤولني، مبنا�صبة 

االإغاثة  م�صاعدات  من  االأوىل  الدفعة  اإر�صال 

املواطنني  معاناة  من  للتخفيف  االإن�صانية 

ال�صودانيني الذين ت�صرروا من جراء الفي�صانات 

وال�صيول التي اجتاحت عدة واليات �صودانية، 

قام  التي  امليدانية  والزيارات  باجلوالت  منوًها 

لالطالع  املت�صررة  للواليات  املوؤ�ص�صة  وفد  بها 

احتياجات  على  والتعرف  االأ�صرار  حجم  على 

اخلارجية  وزير  واأثنى  ال�صودانيني،  االأ�صقاء 

على املبادرات واجلهود التي تقوم بها املوؤ�ص�صة 

من اأجل دعم ال�صعب ال�صوداين ال�صقيق يف هذه 

الظروف ال�صعبة، تنفيًذا لتوجيهات جاللة امللك 

االأخوية  العالقات  عمق  على  وتاأكيًدا  املفدى، 

وال�صعبني  البلدين  بني  تربط  التي  الوطيدة 

لتعزيزها  املبذولة  وامل�صاعي  ال�صقيقني، 

وتطويرها يف خمتلف املجاالت.

خليفة  بن  وليد  الدكتور  قال 

اإن  ال�صحة  وزارة  وكيل  املانع 

�صحة  و�صعت  البحرين  مملكة 

املواطنني واملقيمني اأولوية ق�صوى 

ظهور  بداية  منذ  قامت  حيث 

)كوفيد-19(  كورونا  فريو�س 

اأول  ظهور  وقبل  العامل  دول  يف 

حزمة  باتخاذ  البحرين  يف  حالة 

من  والعديد  الوقائية  التدابري  من 

للت�صدي  اال�صتباقية  االإجراءات 

للفريو�س ومنع انت�صاره، مو�صًحا 

اإمكانيات  من  ت�صخريه  مت  ما  اأن 

و�صالمة  �صحة  اأجل  من  وموارد 

املواطنني واملقيمني خالل اجلائحة 

اململكة  تقدمه  ما  ال�صت�صعار  يدعو 

على  واحلر�س  اجلميع،  اأجل  من 

االلتزام باالإجراءات االحرتازية.

ال�صحة  وزارة  وكيل  واأ�صار 

باالإجراءات  التقيد  �صرورة  اإىل 

ال�صادرة  والتعليمات  االحرتازية 

والتي  الفريو�س  انت�صار  من  للحد 

على  حتتم  وطنية  م�صوؤولية  تعد 

ملوا�صلة  بها  االلتزام  اجلميع 

الت�صدي للفريو�س بح�صب اخلطط 

للهدف  الو�صول  حتى  املو�صوعة 

واإعالن  عليه  بالق�صاء  املن�صود 

الذي  التحدي  على  االنت�صار 

باأن  مبيًنا  باأ�صره،  العامل  يواجه 

جميع اجلهات املعنية وذات ال�صاأن 

توا�صل تعزيز الوعي ملختلف فئات 

النواحي  خمتلف  على  املجتمع 

والدينية  والتعليمية  كال�صحية 

واملجتمعية وغريها.

ال�صحة كل  ودعا وكيل وزارة 

اأفراد املجتمع اإىل جتنب التجمعات 

القادمني وتعزيز  االأ�صبوعني  خالل 

االحرتازية،  باالإجراءات  التزامهم 

على  اأفراد  من  حولهم  من  وحث 

خف�س  اأجل  من  ا  اأي�صً االلتزام 

خطورة  مو�صًحا  االنت�صار،  معدل 

دون  من  تتم  والتي  التجمعات 

حيث  االحرتازية  االإجراءات  اتباع 

القائمة،  احلاالت  زيادة  اإىل  توؤدي 

وبالتايل ا�صتنزاف املوارد واجلهود 

التي ُبذلت خالل املراحل ال�صابقة.

باأنه  املانع  الدكتور  واأكد 

يتوجب اليوم على اجلميع التحلي 

ال�صراكة  عرب  الوطني  بواجبهم 

وااللتزام  الرقابة  يف  املجتمعية 

باالإجراءات االحرتازية، موؤكداً على 

االإجراءات  تطبيق  يف  التهاون  اأن 

االحرتازية هو ال�صبب الرئي�صي يف 

مبيًنا  القائمة،  احلاالت  عدد  زيادة 

باأن وهذه الزيادة توؤدي اىل تباطوؤ 

اأجل  من  املو�صوعة  اخلطط  تنفيذ 

احلد من انت�صار الفريو�س.

»علينا  ال�صحة:  وكيل  وقال 

كوادرنا  ودعم  م�صاندة  جميًعا 

الطبية وكافة اجلهات امل�صاندة يف 

ال�صفوف االأوىل ملكافحة الفريو�س، 

حيث اإنهم يقدمون ت�صحيات كبرية 

وطننا،  واأمن  �صالمة  على  للحفاظ 

من  حتقق  ما  على  نحافظ  ولكي 

للبحرين  االلتزام  يجب  جناحات 

على  وقدرتها  متيزها  اأكدت  التي 

اإدارة وتخطي خمتلف التحديات«، 

مبيًنا اأن مملكة البحرين ا�صتطاعت 

و�صحته  املجتمع  على  حتافظ  اأن 

بف�صل  ثم  وجل  عز  اهلل  من  بف�صل 

اأبنائها  من  الالحمدود  العطاء 

املخل�صني يف ال�صفوف االأمامية من 

الكوادر الطبية، الذين بذلوا الكثري 

للمواطنني واملقيمني.

واأكد وكيل ال�صحة اأن االلتزام 

دعوته  جمدًدا  النجاح،  طريق  هو 

التوجيهات  اتباع  باأهمية  للجميع 

الر�صمية،  اجلهات  و�صعتها  التي 

معدالت  ازدياد  ظل  يف  ال�صيما 

العدوى  لها  انتقلت  التي  احلاالت 

تطبيق  يف  الرتاخي  ب�صبب  موؤخًرا 

على  �صلًبا  توؤثر  والتي  االإجراءات، 

مواجهة  يف  حتقق  الذي  النجاح 

هذا التحدي.

وزير الكهرباء واملاء يبحث

 مع النائب الدو�سري احتياجات الأهايل

ا�صتقبل املهند�س وائل بن نا�صر املبارك 

مكتبه  يف  واملاء  الكهرباء  �صوؤون  وزير 

جمل�س  ع�صو  الدو�صري  اإبراهيم  عبداهلل 

باملحافظة  الثالثة  الدائرة  ممثل  النواب 

ال�صمالية.

ويف بداية اللقاء رحب الوزير بالنائب، 

ال�صلطتني  بني  امل�صرتك  بالتعاون  م�صيًدا 

ترجمة  يف  والت�صريعية  التنفيذية 

باعتباره  واملقيمني  املواطنني  احتياجات 

حل�صرة  الوطني  امل�صروع  روافد  اأحد 

�صاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى، موؤكًدا 

دعم وزارة �صوؤون الكهرباء واملاء وحر�صها 

على ا�صتمرار التعاون والتن�صيق الفعال.

بحث جمموعة  االجتماع  كما مت خالل 

من احتياجات االأهايل من خدمات الكهرباء 

امل�صاريع  على  النائب  واطالع  واملاء، 

واخلطط امل�صتقبلية ملرافق الكهرباء واملاء.

فيما اأعرب عبداهلل الدو�صري عن تقديره 

للجهود التي تبذلها الهيئة من اأجل االرتقاء 

بخدمتي الكهرباء واملاء، موؤكًدا على اأهمية 

اخلدمات  اأف�صل  لتقدمي  امل�صتمر  التعاون 

للمواطنني واملقيمني يف مملكة البحرين.

د. وليد املانع

البحرين ُتدين اإطالق احلوثيني

 مقذوًفا على قرية حدودية بال�سعودية

 وزير البلديات: تخ�سي�ص املنطقة

 ال�سمالية ال�سرقية ل�ستخراج الرمال البحرية

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  تدين 

وا�صتنكرت ب�صدة اإطالق ميلي�صيات احلوثي 

اليمنية املدعومة من اإيران مقذوف ع�صكري 

حمافظة  يف  احلدودية  القرى  اإحدى  على 

العربية  باململكة  جازان  مبدينة  احلرث 

اإ�صابة  عن  اأ�صفر  مما  ال�صقيقة،  ال�صعودية 

عدد من املدنيني وت�صرر اأحد االأعيان املدنية، 

معربة عن متنياتها ب�صرعة ال�صفاء للم�صابني 

حياة  ي�صتهدف  الذي  االآثم  العمل  هذا  جراء 

االأبرياء واالآمنني، و�صددت وزارة اخلارجية 

والداعم  الدائم  البحرين  مملكة  موقف  على 

تتبناها  التي  وال�صيا�صات  اجلهود  لكافة 

اململكة العربية ال�صعودية ال�صقيقة للحفاظ 

اأرا�صيها،  و�صالمة  وا�صتقرارها  اأمنها  على 

اإىل  جنًبا  البحرين  مملكة  وقوف  موؤكدة 

جنب مع اململكة العربية ال�صعودية ملكافحة 

كانت  مهما  املتطرفة  االإرهابية  االأعمال  هذه 

الدوافع واالأ�صباب.

�صارة جنيب:

اأ�صدر وزير االأ�صغال و�صوؤون البلديات 

حتديد  ب�صاأن  قراًرا  العمراين  والتخطيط 

الرمال  ال�صتخراج  احلكومية  املنقطة 

فاإنه  اجلديد  القرار  وبح�صب  البحرية، 

ال�صمالية  البحرية  املنطقة  »تخ�ص�س 

ال�صرقية يف املياه االإقليمية ململكة البحرين، 

واإحداثياتها يف اخلريطة  واملبينة حدودها 

البحرية  الرمال  ال�صتخراج  للقرار،  املرفقة 

ويحظر  والبناء،  االإن�صاءات  الأغرا�س 

ا�صتخراجها الأغرا�س الدفان«.

ل�صنة   )37( رقم  القانون  اأن  يذكر 

2014 ب�صاأن تنظيم عملية ا�صتخراج الرمال 

ا�صتخراج  اأن  على  يوؤكد  وبيعها  البحرية 

الرمال البحرية وبيعها يكون حتت االإ�صراف 

والرقابة املبا�صرة لالإدارة املخت�صة بالرثوة 

�صيد  بتنظيم  املعنية  الوزارة  يف  البحرية 

وا�صتغالل وحماية الرثوة البحرية.

وبح�صب القانون، ت�صكل جلنة بقرار من 

الوزير امل�صوؤول عن تنظيم �صيد وا�صتغالل 

وكيل  برئا�صة  البحرية  الرثوة  وحماية 

اأعاله،  املذكورة  املعنية  اجلهة  يف  الوزارة 

وع�صوية ممثلني عن كل من وزارة الداخلية، 

واإدارة  االأ�صغال،  ووزارة  االإ�صكان،  ووزارة 

�صوؤون املوانئ واملالحة البحرية، واملجل�س 

للتخطيط  العامة  واالإدارة  للبيئة،  االأعلى 

العمراين، والبلدية املخت�صة، وللوزير بناًء 

على اقرتاح اللجنة اإ�صافة اأية جهات اأخرى 

حتديد  اللجنة  وتقرتح  اللجنة،  هذه  اإىل 

الرمال،  مواقع معينة يف البحر ال�صتخراج 

البيئة  �صالمة  على  املحافظة  مراعاة  مع 

الفطرية  احلياة  تعري�س  وعدم  البحرية 

والرثوة البحرية للخطر.

قرار  ي�صدر  اأن  على  القانون  وين�س 

املواقع،  هذه  بتحديد  امل�صوؤول  الوزير  من 

املواقع  غري  من  الرمال  ا�صتخراج  ويحظر 

التي يحددها الوزير.

مو�سًحا اأن جاللته وجه لإطالع كّتاب الراأي على م�سامني »تاأييد ال�سالم«.. الزياين: 

امللك اتخذ قراره ال�سجاع بحكمته من اأجل ال�سالم باملنطقة
اأكد وزير اخلارجية الدكتور عبداللطيف بن را�صد الزياين 

اإن �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، ملك البالد 

اأجل احالل  املفدى، اتخذ قراره ال�صجاع بحكمته املعهودة من 

تاأييد  اإعالن  توقيع  يف  امل�صي  خالل  من  املنطقة،  يف  ال�صالم 

اأن  اىل  م�صرًيا  ا�صرائيل،  ودولة  البحرين  مملكة  بني  ال�صالم 

روؤية جاللته احلكيمة يف هذا االإطار تنطلق من اإميان را�صخ 

ال�صالم  يعم  واأن  وال�صعوب،  االأمم  بني  والت�صامح  بالتعاي�س 

واالأمن واال�صتقرار يف منطقة ال�صرق االأو�صط.

بالديوان  اأم�س  اخلارجية،  وزير  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

العام للوزارة، مع عدد من كتاب الراأي يف ال�صحافة املحلية، 

وكيل  خليفة،  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  ال�صيخ  الدكتور  بح�صور 

وزارة اخلارجية لل�صوؤون الدولية، ويو�صف البنخليل، الرئي�س 

امل�صوؤولني  كبار  من  وعدد  الوطني،  االت�صال  ملركز  التنفيذي 

را�صد  بن  عبداللطيف  الدكتور  واأعرب  اخلارجية،  وزارة  يف 

املحلية  ال�صحافة  الراأي يف  لكتاب  تقديره  عميق  عن  الزياين 

وجهودهم الوطنية املخل�صة التي يبذلونها لتنوير الراأي العام 

وتثقيفه واطالعه على ما يدور يف ال�صاحة املحلية واالإقليمية 

والدولية، مثمًنا عالًيا دورهم البارز يف تعزيز م�صرية مملكة 

وازدهارها يف  وتقدمها  نه�صتها  بناء  وامل�صاهمة يف  البحرين 

هذا العهد الزاهر حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك املفدى، م�صريا 

امللك  تنفيذا لتوجيهات جاللة  ياأتي  االأخوي  اللقاء  اأن هذا  اىل 

املفدى بالتوا�صل مع كتاب الراأي الطالعهم على م�صامني اإعالن 

الروؤية احلكيمة  اأن  اإىل  ال�صالم، واأ�صار وزير اخلارجية  تاأييد 

جلاللة امللك املفدى توؤكد على اأهمية اإ�صاعة ال�صالم واال�صتقرار 

واالزدهار يف العامل اأجمع، و�صرورة التو�صل اإىل �صالم عادل 

و�صامل يف منطقة ال�صرق االأو�صط، كخيار ا�صرتاتيجي، وت�صوية 

النزاع الفل�صطيني االإ�صرائيلي وفقا حلل الدولتني.

واأو�صح وزير اخلارجية اأن روؤية جاللة امللك املفدى ت�صتند 

واأ�صحاب  وال�صعوب  االأمم  بني  والتعاي�س  الت�صامح  قيم  اإىل 

االأديان، فمملكة البحرين عرفت على مر الع�صور باأنها جمتمع 

مت�صامح متعاي�س ويقبل االآخر، وهي قيم اأ�صيلة تر�صخت يف 

�صجاعة  اإىل  يحتاج  ال�صالم  اأن  موؤكدا  االأ�صيل،  الطيب  �صعبها 

و�صرب ومثابرة واإخال�س واإميان، ومملكة البحرين بخطوتها 

التاريخية نالت احرتام دول العامل يف اأمريكا واأوروبا واآ�صيا.

مملكة  اتخذتها  التي  التاريخية  اخلطوة  هذه  اإن  وقال 

البحرين هي ر�صالة ملك و�صعب اإىل العامل.

خطوة  ال�صالم  تاأييد  اعالن  اإن  اخلارجية  وزير  واأو�صح 

مهمة ململكة البحرين، وهي لي�صت موجهة �صد اأحد، فالبحرين 

توؤمن مببادئ ح�صن اجلوار وحل اخلالفات بالطرق ال�صلمية، 

هذه  تكون  اأن  اىل  وت�صعى  املتحدة،  االأمم  ميثاق  مبادئ  وفق 

اأن  موؤكدا  �صعوبها،  ل�صالح  ومزدهرة  وم�صتقرة  اآمنة  املنطقة 

وال  اأمن  بدون  ازدهار  فال  متالزمان،  اأمران  واال�صتقرار  االأمن 

اأمن بدون ازدهار، وقال اإن منطقة ال�صرق االأو�صط �صهدت خالل 

تدهور  يف  ت�صببت  مدمرة  و�صراعات  حروبا  املا�صية  العقود 

من  ماليني  فقدان  اإىل  واأدت  العربية،  الدول  من  عدد  اأو�صاع 

ال�صباب العربي االأمل يف م�صتقبل اأف�صل وحياة حرة كرمية.

املاأ�صاوية يف عدد من  االأو�صاع  اأن  واأكد وزير اخلارجية 

الدول العربية حتتاج اإىل نهج جديد للتعامل معها، نهج ي�صاعد 

ويعطي  املنطقة،  اإىل  وال�صالم  واال�صتقرار  االأمن  اإعادة  على 

لل�صعوب اأمال يف م�صتقبل اأف�صل.

من جانبهم، اأ�صاد كتاب الراأي يف ال�صحافة املحلية بالدور 

مملكة  اتخذتها  التي  ال�صجاعة  التاريخية  واخلطوة  الهام 

البحرين من خالل التوقيع على اإعالن تاأييد ال�صالم بينها وبني 

بها  ت�صطلع  التي  الكبرية  باجلهود  منوهني  اإ�صرائيل،  دولة 

املنطقة،  االأمن وال�صالم واالزدهار يف  اأجل حتقيق  اململكة من 

متمنني ململكة البحرين مزيدا من االإجنازات امللمو�صة يف كل ما 

من �صاأنه خدمة الوطن واملواطن.

وزير الإعالم ي�ستقبل ال�سفري ال�سوداين
الرميحي،  حممد  بن  علي  ا�صتقبل 

اإبراهيم  اأم�س،  مكتبه،  يف  االإعالم،  وزير 

ال�صودان  جمهورية  �صفري  احل�صن،  حممد 

ال�صقيقة لدى مملكة البحرين.

بال�صفري  الوزير  رّحب  اللقاء،  وخالل 

بالعالقات  اعتزازه  عن  معرًبا  ال�صوداين، 

البلدين  بني  الوثيقة  التاريخية  االأخوية 

جلمهورية  ومتمنًيا  ال�صقيقني،  وال�صعبني 

واال�صتقرار  ــن  االأم ال�صقيقة  ال�صودان 

اأعرب  جانبه،  من  واالزدهــار،  والتقدم 

وتقديره  �صكره  عن  ال�صوداين  ال�صفري 

وح�صن  ترحيبه  على  االإعـــالم  لوزير 

العالقات  بتعزيز  واهتمامه  ا�صتقباله، 

البلدين  و�صالح  خري  فيه  ملا  الثنائية 

ال�صقيقني. وال�صعبني 

وزير اخلارجية م�ستقبالً كتّاب الراأي
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منا�شدات اإن�شانية للمتعافني من الكورونا تطلقها »�شحة ن�شيج«!

لقد اأثبتت الدرا�شات والتجارب الطبية اأن بالزما دم 

املتعايف من فريو�س كورونا ي�شاعد على عالج امل�شاب 

بالفريو�س، فلهذا هناك منا�شدات اإن�شانية لكل املتعافني 

من وباء الكورونا اأن يتربعوا بالدم من اأجل اال�شتفادة 

اأن تربعهم �شينقذ  املر�شى، وال �شك  البالزما لعالج  من 

و�شيكون  اللعني،  بالفريو�س  ابتلوا  هم  من  الكثريين 

ي�شتطيعون  فهم  العاملني،  رب  من  والثواب  االأجر  لهم 

ا�شتثمار تعافيهم الذي مّن اهلل تعاىل عليهم به، ف�شكرهم 

اأنعم عليهم بال�شحة والعافية يتج�شد  خلالقهم على ما 

كورونا.  بفريو�س  امل�شابني  املر�شى  من  اأقرانهم  باإنقاذ 

�شحة  جلنة  نظمته  الذي  احلفل  انتباهي  لفت  لقد 

ن�شيج لتكرمي جمموعة ال تزيد عن ثمانية اأ�شخا�س من 

املتربعني ببالزما الدم بعد تعافيهم من االإ�شابة بفريو�س 

بني  جمعية  بخطاب  واأعجبت   ،)19 )كوفيد  الكورونا 

لكم  ن�شكر  لهم،  قالت  عندما  للمكرمني،  اخلريية  جمرة 

عطاءكم و�شخاءكم باأغلى ما متلكون وهي قطرات الدم 

لهم  لتعود  يحتاجونها  لكم  جمهولني  اأ�شخا�س  الإحياء 

عليهم  لتخت�شروا  لهم  بذلتم  »اأنتم  واأ�شافت:  حياتهم، 

العالج ولتعجلوا لهم ال�شفاء، فلم تنتظروا منهم العطاء 

املوقف  واعتربت  العاملني«،  رب  من  �شوى  واجلزاء 

بامل�شوؤولية  ال�شعور  على  دليالً  منهم  والرائع  النبيل 

واالإن�شانية واملحبة والتاآخي املتاأ�شل فيهم، وقد �شكرت 

بدمائهم،  املتربعني  للحفل،  املنظمة  ن�شيج  �شحة  جلنة 

ودعت جميع املتعافني للم�شي فيما م�شى عليه املكرمون 

اجلائحة  هذه  اإنهاء  واالإ�شراع يف  امل�شابني  الإنقاذ حياة 

يف البحرين، موجهة �شكرها العميق للمتربعني ببالزما 

مزيد  فقد  يكفينا  لالأهايل،  بخطابها  وتوجهت  الدم، 

يف  اأو  املنازل  يف  �شواء  اأكرب  هو  ما  وحجر  االأحبة  من 

اأبدوا  املتربعني  اأن  الر�شمية، اجلميل يف احلفل  املحاجر 

ا�شتعدادهم للتربع متى ما احتاجهم امل�شابون، موؤكدين 

ال�شحية  الوقاية  اإعطاء  �شرورة  على  ذاته  الوقت  يف 

من  هم  عا�شوه  ما  النا�س  يعي�س  ال  حتى  كربى  اأهمية 

االإ�شابة اإىل احلجر حتى التعايف من اإ�شابتهم بفريو�س 

الكورونا. 

العطاء  هذا  فيهم  ونقدر  ن�شكرهم  اأن  اإال  منتلك  ال 

جلميع  ن�شيح  �شحة  للجنة  �شوتنا  ونظم  ال�شخي، 

املتعافني من املر�س، باأن ي�شارعوا يف اأداء هذا الواجب 

احلبيب،  بلدنا  يف  املتعافني  عدد  يزيد  لكي  االإن�شاين، 

االإن�شانية،  عطاءاته  يف  و�شخي  كرمي  البحرين  ف�شعب 

وما نقوله لي�س فيه اأدنى مبالغة، فالعامل اأجمع يعرف 

اأهل هذا البلد ال يتاأخرون يف فعل اخلري،  اأن  منذ القدم 

اإذا كان اخلري ينقذ االأرواح، بارك اهلل يف نفو�س  وكيف 

الذين يتربعون بدمائهم من اأجل اإ�شعاد االآخرين.

�شلمان عبداهلل

اأنا�شد امل�شوؤولني ال�شتكمال عالجي باخلارج

اأنا�شد امل�شوؤولني واأ�شحاب االأيادي البي�شاء م�شاعدتي، 

حيث اإين اأعاين من اإ�شابة بليغة وم�شاكل يف �شاقي وقد 

مت اإر�شايل اىل جمهورية اأملانيا بعد حتويلي من م�شت�شفى 

اأكرث من  اأجريت  العالج باخلارج، وقد  ال�شلمانية للجنة 

عالجي  اإيقاف  مت  وقد  اأملانيا،  يف  اإ�شابتي  لعالج  عملية 

يتم  �شوف  اأنه  اإعالمي  مت  حيث  كورونا،  جائحة  ب�شبب 

ا�شتكمال العالج يف اخلارج بعد حتديد موعد اآخر، وبعد 

عودتي ازدادت حالتي �شوًءا وقمت مبراجعة طبيبي يف 

م�شت�شفى ال�شلمانية منذ ثالثة �شهور وقد اأو�شى بالعودة 

يف  طبيبا  راجعت  وقد  عالجي  خطة  الإكمال  الفور  على 

ال�شلمانية وطبيب اآخر يف امل�شت�شفى الع�شكري وباإجماع 

منهما قد مت تزويدي بالتقارير الطبية التي تو�شي بالعودة 

اىل اأملانيا الكمال خطة عالجي، حيث ال يوجد عالج يل يف 

اململكة.

هذه  طوال  باخلارج  العالج  جلنة  مبراجعة  وقمت 

الفرتة واأر�شلت اإليهم تقاريري بحالتي ال�شحية

اللجنة  من  االهتمام  على  اأح�شل  ومل  املتدهورة 

يل  �شبب  ما  وهذا  العالج،  خطة  اإكمال  بخ�شو�س 

اأعاين  ا�شبحت  م�شاعفات وازدادت حالتي �شوًءا، بحيث 

القدرة على ممار�شة احلياة  �شديدة منعتني من  اآالم  من 

ب�شكل طبيعي، واأنا من هذا املنرب اأنا�شد امل�شوؤولني املعنيني 

واأ�شحاب االأيادي البي�شاء م�شاعدتي التخاذ الالزم والنظر 

يف حالتي ال�شحية التي تزداد �شوًءا يوًما بعد يوم.

البيانات لدى املحرر

33 عاماًل بحرينًيا
 مهددون بالت�شريح!!

 

»�شلب«،  ب�شركة  نعمل  بحرينًيا  عامالً   33 نحن 

و�شتقوم ال�شركة باإنهاء عقودنا وحتويلنا الإحدى �شركات 

املقاولة بعقود موؤقتة، بعد ح�شولها على موافقة من وزارة 

العمل والتنمية االجتماعية حتت ذريعة اإعادة الهيكلة، مع 

العلم اأن وزراة العمل قد اأكدت خالل اجتماعها مع االحتاد 

احلر لنقابات عمال البحرين باأنها قد اتفقت مع اإدارة �شركة 

»�شلب« باأن يتم حتويل العاملني املوؤهلني بق�شم امل�شاندة 

بتقدمي  الوزارة  تكّفل  مع  بال�شركة  اأخرى  وظائف  اإىل 

التدريب املنا�شب للعاملني الذين يحتاجون للتدريب.

مع العلم اأن اإدارة �شركة �شلب قد اأكدت لنقابة العاملني 

يف  العمل  وزارة  موافقة  على  ح�شلت  قد  باأنها  بال�شركة 

العاملني  ب�شاأن  بها  و�شتقوم  قامت  التي  خطواتها  جميع 

بال�شركة، واأن وزارة العمل مل تتوا�شل معها مبا مت االتفاق 

عليه مع االحتاد احلر، وهو ما ي�شع عالمة ا�شتفهام كبرية 

حول موقف وزارة العمل والتنمية االجتماعية بهذا ال�شاأن.

وزارة  البحرين  عمال  لنقابات  احلر  االحتاد  وطالب 

العمل والتنمية االجتماعية بالعمل على حلحلة ما نواجهه 

من م�شتقبل جمهول بعد نّية ال�شركة اال�شتغناء عن خدماتنا 

اأكرث  اإىل  ت�شل  عالية  اأجنبية  عمالة  ن�شبة  وجود  ظل  يف 

من 60%، واأن تعمل على اتخاذ االإجراءات لتنفيذ ما اتفق 

يتفق  البحرين، مبا  عمال  لنقابات  احلر  االحتاد  مع  عليه 

مع معايري قانون العمل البحريني، وم�شاواتنا بزمالئنا يف 

ال�شركة دون اأي انتقا�س من م�شتحقاتنا واأن تتحمل ادارة 

ال�شركة م�شوؤوليتها كاملة جتاهنا.

وم�شاعدات  مالية  حزم  بتقدمي  احلكومة  قامت  وقد 

القطاع اخلا�س  العاملة يف  ال�شركات واملوؤ�ش�شات  جلميع 

للحفاظ على العمالة الوطنية، وم�شاعدتها ملواجهة االآثار 

املرتتبة على جائحة كورونا، اال ان وزارة العمل مل حتافظ 

على حقوق هوؤالء العمال وال على مكت�شباتهم.

البيانات لدى املحرر

خريجتا ماج�شتري منذ دي�شمرب 

املا�شي ومل نتمكن من ت�شديق �شهادتينا

نحن طالبتان خريجتان من احدى اجلامعات اخلا�شة 

مع  م�شكلة  لنا  حدثت  ولكن  املاج�شتري،  �شهادة  ونحمل 

ان  العلم  مع  �شهادتينا  لت�شديق  نحتاج  اإننا  اإذ  اجلامعة 

ال�شهادتني مع اجلامعة، ونحن خريجتان منذ �شهر دي�شمرب 

املا�شي 2019، توا�شلنا مع التعليم العايل بوزارة الرتبية 

والتعليم واخربونا ان هناك اجراًء علينا القيام به، مع العلم 

ان هذا االجراء من املفرت�س ان يتم بداية دخولنا للجامعة، 

وحاولنا التوا�شل مع اجلامعة من خالل االت�شال واإر�شال 

اما  رد،  اي  نتلَق  مل  ولكن  االإلكرتوين  الربيد  على  ر�شائل 

التعليم العايل بوزارة الرتبية والتعليم فقد اخربونا باأنه 

ال �شلطة لديهم الإجبار اجلامعة للقيام باالإجراء املطلوب، 

ول�شنا الوحيدتني اللتني تعانيان من �شعوبة التوا�شل مع 

هذه اجلامعة فهناك اعداد كبرية من خريجي هذه اجلامعة 

اللذين يعانون فيما يتعلق بت�شديق �شهاداتهم، لذلك نرجو 

االإجراءات  اتخاذ  والتعليم  الرتبية  بوزارة  امل�شوؤولني  من 

الالزمة مل�شاعدتنا على ت�شديق �شهادتينا.

البيانات لدى املحرر

مري�ض �شرطان واحتاج لزراعة خاليا واأنا�شد والد اجلميع

اجربت  متقاعد  وع�شكري  بحريني  مواطن  اأنا 

ا�شابتي  بعد  ال�شحية  لظرويف  املبكر  التقاعد  على 

العام 2012،  منذ  الليمفاوية  الغدد  مبر�س �شرطان 

ومن هذا املنرب االإعالمي انا�شد �شاحب ال�شمو امللكي 

االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، البتعاثي للعالج يف 

اململكة، وقد  داخل  الالزم  العالج  توفر  لعدم  اخلارج 

الفريق  اإىل مراحل متقدمة جداً، وعجز  املر�س  و�شل 

االأردنية  واململكة  البحرين  مملكة  يف  املعالج  الطبي 

لتوفري العالج الالزم يل بعد ا�شتنفاذ خمتلف الطرق 

وتطور حالتي املر�شية.

مملكة  يف  له  املعالج  الطبي  الفريق  اأن  كما 

او�شى  اأجتماع  اآخر  يف  االأردنية،  واململكة  البحرين 

طريق  عن  املري�س  عالج  ب�شرورة   2020 مايو  يف 

العالج  وهذا  �شل   – تي  كارت  اجلذعية  اخلاليا  زرع 

املتحدة  والواليات  ال�شني  اإال يف جمهورية  يتوافر  ال 

عالج  جلرعات  خ�شوعي  بعد  اعاين  واأنا  االأمريكية، 

العام 2016، كما  الكيماوي منذ  العالج  خمتلفة من 

خ�شعت لعملية زراعة لنخاع العظم والذي �شاحبه 

تطور يف حالتي املر�شية حيث ظهر حينها لدي ورم 

ع�شبي وورم يف الكبد والتهاب رئوي، واأعاين حالياً 

من و�شع �شحي حرج واآالم �شديدة وو�شعي ال�شحي 

يزداد �شوءاً يوماً بعد يوم.

اإىل  بطلب  �شهر  من  اأكرث  منذ  عائلتي  وتقدمت 

اللجان الطبية التابعة لوزارة ال�شحة لتوفري العالج 

ان  الطبية  اللجان  قبل  من  اخطارهم  ومت  يل،  الالزم 

دون  رف�شه  قد مت  اخلارج  للعالج يف  ابتعاثي  طلب 

تو�شيح االأ�شباب؛ مع العلم اأن الطبيب املعالج يل يف 

م�شت�شفى ال�شلمانية الطبي اأخطرنا بعدم توفر العالج 

الالزم يل يف البحرين.

امللكي  ال�شمو  �شاحب  انا�شد  املنرب  هذا  من  وانا 

كوين  لعالجي  اهلل،  حفظه  �شلمان  بن  خليفة  االأمري 

مل اتواَن عن خدمة الوطن والعمل على علوه ورفعة 

قدرتي  وعدم  الباهظة  العالج  لكلفة  نظراً  �شاأنه، 

ال  ال�شحي  و�شعي  ان  كما  توفريه،  على  وعائلتي 

يحتمل التاأجيل يف العالج خ�شو�شا ان و�شعي يزداد 

�شوءاً كل يوم، ويف اخلتام تقبلوا منا يا�شاحب ال�شمو 

امل�شتمرة  عطاءاتكم  على  التقدير  ووافر  املحبة  كل 

خلدمة الوطن واملواطنني.

البيانات لدى املحرر

مل نحَظ بالدعم رغم اأن �شركتنا من اأكثـر االأن�شطة ت�شرًرا

قبيل  التو�شع  قررنا  نا�شئة  بحرينية  �شركة  نحن 

ح�شيلة  فيها  وو�شعنا  وجيزة،  بفرتة  كورونا  جائحة 

ولكن  والكفاح،  واالجتهاد  اجلد  من  طويلة  �شنوات 

الكثري  اأعمال  تعطلت  كما  اأعمالنا  ليعطل  جاء  الوباء 

امثالنا، حتى اأعلنت احلكومة عن برنامج الدعم وتنف�شنا 

ال�شعداء، وحمدنا اهلل وبقينا �شامدين نوؤازر وطننا بكل 

اأعمالنا رغم ق�شوة  اأوتينا من قوة، لن�شتمر وت�شتمر  ما 

العا�شفة التي مرت علينا وما زلنا نعاين منها.

وقد قدمنا طلب )دعم ا�شتمرارية االأعمال( اإال اأننا مل 

نحَظ ال بالدعم االأول للموؤ�ش�شات املتعرثة، وال بتجديد 

القرار  ح�شب  الدعم  مبلغ  م�شاعفة  حتى  وال  الدعم، 

للموؤ�ش�شات  الدعم  م�شاعفة  على  ين�س  الذي  احلكومي 

مقنع  تو�شيح  دون  طلبنا  ُرف�س  وقد  ت�شرًرا،  االأكرث 

لالأ�شباب من جهة )متكني(، مع اأن �شركتنا تعمل مبجال 

االأكرث  �شمن  �شنف  الذي  وامل�شروبات  االأطعمة  تقدمي 

لل�شركات  الدعم  مبالغ  ت�شاعفت  وبالفعل  ت�شررا، 

با�شتثناء �شركتنا. املماثلة، 

متكني  يف  الدعم  جهة  مع  التوا�شل  اأعدت  وقد 

ال�شتي�شاح االأ�شباب على الربيد االلكرتوين، وبعد طول 

نقا�س اأح�شل على وعود بالتوا�شل معنا هاتفيا واعادة 

التقييم، لكن دون جدوى، ثم ا�شتعنا مبن�شة )توا�شل( 

احلكومية لل�شكاوى، لكننا ح�شلنا على نف�س االإجابات، 

فقط  ال�شكوى  مذكرة  على  الرد  الوحيد  متكني  هم  كاأن 

ردهم  كان  اإذ  الدولة،  يف  للم�شوؤولني  ت�شل  ال  حتى 

لهذا  م�شتحقني  غري  تراكم  االإدارة  اأّن  واملتكرر  الدائم 

�شنقوم  يخربوننا  االحيان  بع�س  ويف  فح�شب،  الدعم، 

بالتوا�شل معكم.

كون  بحقنا،  املطالبة  ووا�شلنا  ن�شت�شلم  مل  اأننا  اإال 

ن�شاطنا من االأن�شطة االأكرث ت�شرًرا خا�شة اأنه قد تزامن 

ب�شكل  خ�شائرنا  �شاعف  ما  اجلائحة  بدء  مع  االفتتاح 

وعدونا  طلبنا  اإىل  النظر  يف  االإحلاح  هذا  وبعد  كبري، 

بالرد، اإال اأّننا وجدنا اأنها كانت جمرد مماطلة الإ�شكاتنا، 

لهذا  حل  باإيجاد  تب�شر  جادة  حركة  اأي  منهم  جند  فلم 

املو�شوع.

هذه  نن�شر  ال�شبل  بنا  �شاقت  اأن  بعد  اليوم  ونحن 

بهذا  املعنيني  امل�شوؤولني  اإىل  �شوتنا  لي�شل  ال�شكوى 

االأمر، الأننا على ثقة اأنهم لن يتجاهلوا نداءنا.

البيانات لدى املحرر

وزارة الرتبية والتعليم

 ترد على مالحظات القراء

باال�شارة اإىل املالحظة املن�شورة يف �شحيفة االأيام يوم 

االثنني املوافق 14 �شبتمرب 2020م. ب�شاأن تظلم اأحد طلبة 

لالإدارة  العودة  وبعد  للتكنولوجيا،  خليفة  ال�شيخ  معهد 

املخت�شة بالوزارة تفيدكم اإدارة العالقات العامة واالعالم 

باالآتي:

التظلمات  فرتة  اأثناء  التظلم  بطلب  الطالب  تقدم  اأوال: 

التوا�شل  مت  وعليه  االإجنليزية  اللغة  مقرر  على  الر�شمية 

درجات  بتعديل  بدورها  قامت  والتي  املعهد  اإدارة  مع 

املعدلة  الطالب  اأن درجة  اإال  التعديل  الطالب ولكن ورغم 

لي�شت كفيلة الجتياز الطالب للمقرر الدرا�شي وعليه قامت 

االإدارة بالتوا�شل مع ويل االأمر ب�شاأن الدرجة املعدلة.

بعد  التظلم  طلب  فتح  حماولة  االأمر  ويل  اأعاد  ثانياً: 

اإال  له  االأمر  الر�شمية، ومت تو�شيح  التظلمات  انتهاء فرتة 

االإدارة  قامت  وقد  املعهد،  اإدارة  اأفادته  مبا  يقتنع  مل  اأنه 

التعليم  اإدارة  من  تربويني  اخت�شا�شيني  بتكليف  املعنية 

االأمر  الفني واملهني لزيارة املعهد والتحقيق يف مالب�شات 

على  للتدقيق  ا�شتثنائية  ب�شورة  التظلم  مو�شوع  وفتح 

جميع تطبيقات املقرر باملعهد ومت التو�شل باأن الطالب مل 

ي�شلم جميع التطبيقات املطلوبة هذا ما لزم تو�شيحه.

اإدارة العالقات العامة واالعالم

وزارة الرتبية والتعليم

اأتوجه بطلبي هذا اإىل امل�شوؤولني يف مملكة البحرين 

ويراأفون  اأبناءهم  الذين يحتوون  اأبنائهم،  على  الرحماء 

بحالهم، والذين ين�شرون روح املحبة واالأمن واالأمان يف 

اأر�س الوطن الغايل على قلوبنا، األتم�س منكم النظر يف 

باب  اإىل  اللجوء  �شوى  لنا  ولي�س  م�شكلتي،  طلبي وحل 

اأهل الكرم واجلود الذين ال يخيب عندهم قا�شد.

اأنا�شدكم واأمتنى ان ال تردوين اأبدا، فابنتي طالبة يف 

جامعة البحرين وتدر�س يف كلية احلقوق وهي من ذوي 

االحتياجات اخلا�شة، مل يتم م�شاعدتها بال�شكل املطلوب 

بح�شب اإعاقتها اىل اأن مت طردها من اجلامعة يف ال�شنة 

م�شاعدتها،  يتم  مل  ولكن  جهد  بكل  حاولت  لها،  الثالثه 

ابنتي،  الإرجاع  اجلامعة  يف  من  بكل  التوا�شل  حاولت 

ولكن مل اأتلقَّ اأي مبادرة من اأحد رحمًة باإعاقتها.

عندما كانت ابنتي يف ال�شنوات االوىل لها يف اجلامعة 

كانت تتابع من قبل م�شرفة االإعاقة، وكانت حنونة جدا 

امل�شرفة  هذه  ولكن  اخلا�شة،  االحتياجات  طلبة  على 

فلم  اجلامعة،  من  بعد خروجها  ابناوؤنا  و�شاع  تقاعدت 

الطلبة  اأمور  تتابع  كانت  من،  ونكلم  ملن  نلجاأ  نعرف 

تقاعدها مل  ت�شتطيع، وعند  يف اجلامعة وت�شاعدهم مبا 

نح�شل على بديل لها، وكان الطلبة من ذوي االحتياجات 

اخلا�شة يتمنون عودتها، ووافقت على عودتها من جديد 

لتكمل م�شوارها مع ابنائنا، ولكن مل يتم اعادتها لتعتني 

باأبنائنا الطلبة من ذوي االحتياجات اخلا�شة.

بعدها طرقت جميع االأبواب الأمتكن من اإرجاع ابنتي، 

الذين لن  الكرام  للم�شوؤولني  لذا جلاأت  اأي رد،  اتلقَّ  ومل 

ترتكوها  ولن  مب�شاعدتها،  و�شيقومون  ابنتي  يرتكوا 

ت�شيع دون اإكمال م�شوارها الدرا�شي، فمهما كانت حالة 

او  اإهمالها  وعدم  جانبها  اىل  الوقوف  من  بد  ال  ابنتي 

طردها من اجلامعة، فبعد طردها دخلت يف ازمة نف�شية 

جلامعتها  وارجعوها  اإعاقتها  ارحموا  اأرجوكم  كبرية. 

لتكمل م�شوارها لتحقيق حلمها.

البيانات لدى املحرر

اأنا�شد امل�شوؤولني الكرام الإرجاع ابنتي املعاقة جلامعتها
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يف انتخابات

 االحتادات الريا�ضية )2-2(

عن  ال�سابق  املقال  يف  بداأناه  قد  ملا  ا�ستكماالً 

انتخابية  لدورة  الريا�سية  االحتادات  انتخابات 

 ،2024 2020 حتى  جديدة متتد الأربع �سنوات من 

ما  الأ�ساأل:  املو�سوع،  هذا  تكملة  يف  امل�سي  ميكن 

االأندية  عليها  اعتمدت  التي  واملعايري  املوا�سفات  هي 

الريا�سية  االحتادات  النتخابات  مر�سحيها  لتقدمي 

�سوف  التي  والربامج  االأفكار  هي  وما  القادمة؟ 

يقدمها هوؤالء للعبة؟ وهل اأ�سبحت قيادة االحتادات 

الريا�سية املختلفة حكًرا على اأ�سماء معينة دون النظر 

الكفاءات  جتل�س  حني  يف  والتخ�س�س؟  املوؤهل  اإىل 

الريا�سية املوؤهلة يف منازلها خا�سة واإننا يف البحرين 

لدينا كفاءات ريا�سية موؤهلة قادرة على امل�ساهمة يف 

واالإ�سراع  الريا�سية  احلركة  يف  نوعية  نقلة  اإحداث 

اإىل  الهواية  من  الريا�سية  باملنظومة  االنتقال  بعملية 

مهاجرة  ريا�سية  علمية  كفاءات  فهناك  االحرتاف! 

الوقت  وحان   - ت�سميتها  يل  يحلو  كما   - داخليا 

تكون  واأن  الريا�سية  االحتادات  اإدارة  اإىل  لعودتها 

البحرينية.  الريا�سة  الكاملة يف خدمة  الرغبة  لديهم 

االأندية  وعلى  دور،  الريا�سية  الكفاءات  على  نعم، 

لع�سوية  وتر�سيحهم  بهم  بالدفع  دور  الريا�سية 

االحتادات الريا�سية.

اإن الو�سط الريا�سي يريد تعزيز الثقة يف انتخابات 

االحتادات الريا�سية القادمة، يريد انتخابات يرت�سح 

املهنية  واخلربة  العلمية  بالكفاءة  يتو�سمون  من  لها 

التي  االأهداف  باللعبة وحتقيق  النهو�س  والرغبة يف 

بالريا�سة  النهو�س  اأجل  من  جميًعا  اإليها  ن�سعى 

البحرينية وتطويرها �سواء على امل�ستوى الداخلي اأو 

اخلارجي، ال اأن يرت�سح لها من ميلأ املقاعد عدًدا. لذا 

فيها  انتخابات ال تدخل  نريد  لي�س �سعبًا،  نريده  ما 

املجاملت والت�سبيطات وال املقاعد املعروف اأ�سحابها 

�سلًفا، نريد مر�سحني لع�سوية االحتادات ميلكون من 

من  ميكنهم  ما  املهنية  واخلربات  العلمية  املوؤهلت 

اإحداث نقلة نوعية يف عمل االحتاد و�سناعة التغيري 

من خلل اقرتاح اخلطط واالأفكار التطويرية التي من 

�ساأنها االرتقاء باللعبة، نريد مر�سحني ميلكون برامج 

وطاقات هائلة الإحداث التغيري يف اللعبة على م�ستوى 

نريد  واأن�سطتها،  ونتائجها  واإجنازاتها  م�سابقاتها 

مر�سحني قادرين على تنمية اإيرادات االحتاد ومواكبة 

لل�ستثماري  التحول  يف  الريا�سية  قياداتنا  تطلعات 

باأم�س  االحتادات  اأدق،  مبعنى  الريا�سة.  املجال  يف 

احلاجة ملر�سحني قادرين على اال�ستمرار والنهو�س 

باالحتادات ماليًا قبل اأن تكون فنيًا وحت�سني مداخيله 

وا�ستثماراته، مع العمل من اأجل اإعادة الثقة الأع�ساء 

اأن  اكت�سفوا  الذين  للحتادات  العمومية  اجلمعيات 

تظهر  ال  االحتادات  ومن�ساآت  مباين  اإىل  ح�سورهم 

�سوى قبل االنتخابات الريا�سية.

وقفات  هي  الريا�سية  االحتادات  انتخابات  اإن 

دام  ريا�سي  م�سار  ملراجعة  و�سفافة  جادة  تقوميية 

اأربعة اأعوام م�ست بجوانبه ال�سلبية واالإيجابية. هكذا 

تتيح  والتي  الريا�سية  االنتخابات  تكون  اأن  يفرت�س 

للمحتويات  امل�ستفي�سة  املناق�سات  واإجراء  الفر�س 

حجم  اإىل  اإ�سافة  واملالية  االإدارية  للتقارير  العامة 

الهادف  النقد  توجيه  وكذا  الريا�سية،  االإجنازات 

وال�سجاع والنزيه ملواطن اخللل والتق�سري الذي رافق 

م�سار االحتاد الريا�سي خلل اأربعة اأعوام م�ست.

على  الريا�سية  االحتادات  وانتخابات  اليوم، 

االأبواب، فنحن نعول كثريًا على اجلمعيات العمومية 

للحتادات الريا�سية اأن تعمل على مبداأ التغيري وعدم 

القادمة  للمرحلة  وواقعي  منطقي  كاأ�سا�س  االحتكار 

من خلل اإتاحة الفر�س للكفاءات املوؤهلة القادرة على 

االبتكار واإيجاد اأفكار جديدة وفق روؤى ا�ست�سرافية 

قيادة  يف  وجدية  واإيجابية  وبفعالية  لت�سارك 

االحتادات الريا�سية املختلفة، الأننا يف الفرتة املا�سية 

يف  واملتخ�س�سني  املوؤهلني  وجود  قلة  من  عانينا 

احتاداتنا الريا�سية، وال مينع اأن ي�ستمر اأي مرت�سح 

من اأ�سحاب االإجنازات الرفيعة يف من�سبه اإذا مل جند 

الكفاءة يف ال�سخ�س املرت�سح اجلديد.

خامتة الروؤى، دعونا نتطلع جميعا اإىل انتخابات 

الرغم من  على  بتفاوؤل  القادمة  الريا�سية  االحتادات 

الريا�سي  و�سطنا  يعي�سه  الذي  اال�ستثنائي  الظرف 

الريا�سة  وم�سلحة  الواقع  اإن   .)19 )كوفيد  جراء 

البحرينية يدعوان ال�ستقطاب الكفاءات واأهل اخلربة 

واأ�سحاب ال�سهادات واملوؤهلت لقيادة دفة العمل يف 

علًما  اأ�سحبت  الريا�سة  واأن  خا�سة  القادمة  املرحلة 

املنطلق  هذا  من  معها  نتعامل  اأن  ويجب  و�سناعة 

الريا�سية  للمرحلة  �سعاًرا  هذا  يكون  واأن  العلمي، 

القادمة مبا يحمله من م�سامني ودالالت عظيمة.

حياة ت�ستمر.. وروؤى ال تغيب

 اأ.د. في�ضل املال

ر�ؤى اأكادميية

اأ�ضاد بجهود اللجنة االأ�ملبية يف مواجهة اجلائحة

القحطاين يدعو الريا�ضيني للم�ضاركة يف التجارب ال�ضريرية للقاح »فري��س كور�نا«

اإننا ن�ؤمن باأهمية الريا�صة ودورها  وقال القحطاين 

مل  ولذا  االإن�صان،  حياة  يف  ونف�صًيا  �صحًيا  االإيجابي 

ت�صع اأي قي�د على ممار�صة الريا�صة يف االأماكن العامة 

واجلري  امل�صي  له�اة  اجلائحة  بداية  منذ  اخلارجية 

ورك�ب الدراجات اله�ائية وغريها من الريا�صات واإمنا 

مثل  اخلا�صة  االحرتازية  اال�صرتاطات  بع�ض  و�صع  مت 

وا�صتثناء  امل�صي  ريا�صة  ممار�صة  عند  الكمامات  ارتداء 

اجلري  مثل  �صديًدا  بدنًيا  جهًدا  تتطلب  التي  الريا�صات 

وال�صباحة ورك�ب الدراجات اله�ائية، مع تطبيق معايري 

الدليل  ال�صحة  وزارة  اأ�صدرت  كما  االجتماعي،  التباعد 

للأندية  الريا�صي  الن�صاط  ع�دة  مع  تزامًنا  االإر�صادي 

اخلارجية،  وامللعب  الريا�صية  واالأكادمييات  ال�صحية 

من  واحلد  اجلميع  و�صلمة  �صحة  حفظ  بهدف  وذلك 

انت�صار الفريو�ض.

فري��س كور�نا لي�س ��ضمة عار

وباالأخ�ض العبي  الريا�صيني  القحطاين جميع  ودعا 

املخالطة  حاالت  عن  االإف�صاح  اإىل  ال�طنية  املنتخبات 

انطلًقا من ال�ازع الديني واالأخلقي واالإن�صاين واملهني 

وعدم اإخفاء حاالت التعر�ض للمخالطة للحد من انت�صار 

الفريو�ض ب�ص�رة اأكرب واالإ�صهام يف عدم م�صاعفة اجله�د 

على الك�ادر الطبية العاملة يف ال�صف�ف االأمامية، م�صرًيا 

اإىل اأن االإ�صابة بفريو�ض ك�رونا لي�ض و�صمة عار وه� 

حتٍد باإمكان اجلميع م�اجهته بال�عي وامل�ص�ؤولية واتباع 

االإجراءات االحرتازية.

اللقاح جتربة مدر��ضة

اللقاح  على  ال�صريرية  التجارب  اأن  القحطاين  واأكد 

االأ�صب�ع  اإىل  و�صلت  والتي  ك�رونا  لفريو�ض  املحتمل 

ال�صابع هي جتارب مدرو�صة بعناية وت�صب يف م�صلحة 

م�صيًدا  اجلائحة،  من  للخروج  واملقيم  وامل�اطن  ال�طن 

والتي  التجارب  مع  الكبري  والر�صمي  ال�صعبي  بالتفاعل 

اأثبتت للعامل باأن مملكة البحرين كبرية بتكاتف اجلميع، 

التجربة  هذه  يف  البحرين  بنجاح  ثقته  عن  معرًبا 

للم�صاهمة يف اإنقاذ الب�صرية.

اإ�ضادة بجهود اللجنة االأ�ملبية

بذلتها  التي  املتميزة  باجله�د  القحطاين  واأ�صاد 

خالد  ال�صيخ  �صم�  برئا�صة  البحرينية  االأوملبية  اللجنة 

االأعلى  املجل�ض  لرئي�ض  االأول  النائب  اآل خليفة  بن حمد 

مل�اجهة  ال�طنية  اجله�د  دعم  يف  والريا�صة  لل�صباب 

ح�صن  حممد  العام  االأمني  واهتمام  ومتابعة  اجلائحة، 

يف  �صباقة  كانت  االأوملبية  اللجنة  اأن  م�ؤكًدا  الن�صف، 

وو�صع  ال�قائية  والتدابري  االحرتازية  االإجراءات  اتباع 

اال�صرتاطات اللزمة حفاًظا على �صلمة الريا�صيني، مثنًيا 

على اخلط�ات واملبادرات التي قامت بها اللجنة االأوملبية 

وتعقيم  للريا�صيني  احلراري  الفح�ض  عمليات  مثل 

امللعب وال�صاالت الريا�صية.

ر�ضالة اأخرية

ووجه القحطاين ر�صالة اإىل الريا�صيني كافة قال فيها 

»ب�ج�د اجلائحة نتطلع ال�صتمرار اإجنازاتكم الريا�صية 

الريا�صية،  املحافل  خفاقة مبختلف  البحرين  راية  لرفع 

اإال من خلل وعيكم والتزامكم للتغلب  وذلك لن يتحقق 

دع�ة  لكم  اأوجه  املنطلق  هذا  ومن  اجلائحة،  هذه  على 

مفت�حة للم�صاركة يف التجارب ال�صريرية للقاح املحتمل 

االإن�صانية  اأجل  ومن  الأنف�صكم  حماية  ك�رونا  لفريو�ض 

للمجتمع  وخدمة  البحرين  وطنكم  لنداء  وتلبيــة 

لرد  ال�قت  وحان  تناديكم  فالبحرين  واالإن�صانيــة، 

اجلميل اإليها«.

تعقيم ال�ساالت وامللعب

بااللتزام والوعي �ستعود االإجنازات الريا�سية 

د. مناف القحطاين

 االإف���������ض����اح ع����ن ح������االت امل���خ���ال���ط���ة ل���الع���ب���ي امل���ن���ت���خ���ب���ات �اج������ب دي���ن���ي ��ط����ن����ي �اإن�������ض���اين

 ال��ري��ا���ض��ي��ون ق������ادر�ن ب��ال��وع��ي �االل����ت����زام ع��ل��ى م��واج��ه��ة اجل��ائ��ح��ة �م��وا���ض��ل��ة االإجن������ازات

�ساحية ال�سيف – اللجنة االأوملبية:

اأكد املقدم طبيب مناف 

ا�ست�ساري  ال��ق��ح��ط��اين 

االأم�����را������س امل��ع��دي��ة 

الع�سكري  بامل�ست�سفى 

لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  ع�سو 

كورونا )كوفيد 19( اأهمية الريا�سة يف مواجهة 

والفريو�سات  االأمرا�س  وجميع  كورونا  جائحة 

ال�سحة  تعزيز  يف  دور  من  لها  ملا  عام  ب�سكل 

لدى  املناعة  جهاز  وتقوية  والنف�سية  اجل�سدية 

الريا�سيني  التزام  اإىل �سرورة  االإن�سان، م�سريًا 

مزاولة  يحبون  الذين  واملقيمني  واملواطنني 

خمتلف الريا�سات �سواء الرتويحية اأو التناف�سية 

الوقائي���ة  والتدابري  االح��رتازي��ة  ب��االإج��راءات 

ال�س���ادرة عن وزارة ال�سحة واجلهات املعنية.

يف اإطار حر�ض اإدارة حلبة البحرين الدولية ال�صت�صراف 

وال�صلمة  االأمن  قطاعي  يف  ال�صريعة  والتغريات  التط�رات 

والتحديات التي �صاحبت فريو�ض ك�رونا امل�صتجد وما ترتبت 

عليه من تغريات غري م�صب�قة، نظمت حلبة البحرين الدولية 

وبالتعاون  االأو�صط«  ال�صرق  يف  ال�صيارات  ريا�صة  »م�طن 

مع االإدارة العامة للحرا�صات ب�زارة الداخلية، دورة تدريبية 

مل�ظفي ق�صم االأمن وال�صلمة ت�صمنت م�ا�صيع تف�صيلية عدة 

التعامل  االأمن وال�صلمة وتدريبات ميدانية بهدف  يف قطاعي 

مع الظروف والتحديات الراهنة.

لفرتة  ا�صتمرت  والتي  التدريبية  الدورة  عقدت  حيث 

ومب�صاركة  الدولية،  البحرين  حلبة  يف  متتالني  اأ�صب�عني 

مدربني من اإدارات خمتلفة ب�زارة الداخلية منحت للم�صاركني 

خطط  تط�ير  واأبرزها:  عديدة  وم�ا�صيع  خربات  تبادل 

امل�صابقات  خمتلف  يف  اجلماهري  دخ�ل  تنظيم  واآليات  عمل 

متا�صًيا  الدولية  البحرين  حلبة  ت�صت�صيفها  التي  والفعاليات 

تط�ير  الراهن،  ال��صع  ظل  يف  االحرتازية  االإجراءات  مع 

�صبل العناية بالعملء، تعزيز اآليات احلماية واحلرا�صة واأمن 

التفتي�ض،  و�صبل  االأمنية  الدوريات  خطط  تط�ير  املن�صاآت، 

وقد  العامة.  وال�صلمة  وال�صحة  احلماية  اأنظمة  وحماكاة 

احلريق،  مكافحة  ميدانية يف  تدريبات  ا  اأي�صً الدورة  ت�صمنت 

االإ�صعافات االأولية وكيفية التعامل يف حاالت الط�ارئ.

خليفة  اآل  عي�صى  بن  �صلمان  ال�صيخ  اأثنى  الدورة  وخلل 

القائمني على  الدولية على  البحرين  التنفيذي حللبة  الرئي�ض 

على  الداخلية  ل�زارة  بال�صكر  نتقدم  اأن  »ن�د  قائلً:  الدورة 

دعمها وتعاونها امل�صتمر مع حلبة البحرين الدولية وذلك يف 

كانت  اإن  �ص�اء  ن�صت�صيفها  التي  والفعاليات  املجاالت  �صتى 

الداخلية  وزارة  تك�ن  ما  ودائًما  دولية،  اأو  حملية  فعاليات 

�صباقة يف تقدمي الدعم والتعاون يف جميع املجاالت«، كما قدم 

ال�صيخ �صلمان بن عي�صى �صكره للقائمني على الدورة.

عام  مدير  اخلالدي  اجل�يد  جابر  العميد  اأكد  جانبه،  من 

االإدارة العامة للحرا�صات اأن االإدارة ت�صعى دائًما اإىل تعزيز مبداأ 

ال�صراكة املجتمعية مع خمتلف م�ؤ�ص�صات املجتمع املدين، وذلك 

واخلربات  املعل�مات  وتبادل  والتن�صيق  التعاون  تعزيز  عرب 

مع خمتلف اجلهات وتقدمي الدورات التدريبية املتخ�ص�صة يف 

جمال االأمن وال�صلمة مل�ظفيها بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم 

للتعامل مع خمتلف الظروف يف بيئة عملهم.

وتهدف هذه الدورة لتزويد املتدربني باملعارف واملهارات 

مل�اكبة  للحرا�صات  العامة  االإدارة  فريق  مع  اخلربات  وتبادل 

امل�صتجدات يف قطاعي االأمن وال�صلمة، وتنمية امل�ارد الب�صرية 

اإطار  يف  املهارات  تط�ير  جانب  اإىل  االأمنية  القدرات  وتعزيز 

معايري اجل�دة العاملية.

بح�ص�ر  املتدربني  وتكرمي  تخريج  مت  الدورة  ختام  ويف 

التنفيذي حللبة  الرئي�ض  خليفة  اآل  عي�صى  بن  �صلمان  ال�صيخ 

عام  مدير  اخلالدي  اجل�يد  جابر  والعميد  الدولية،  البحرين 

االإدارة العامة للحرا�صات.

بالتعا�ن مع �زارة الداخلية..

حلبة البحرين تعقد د�رة تدريبية ملوظفي ق�ضم االأمن �ال�ضالمة
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 القحطاني: إفصاح الرياضيين
عن حاالت المخالطة وازع ديني وأخالقي

أكد استش��اري األمراض المعدية بالمستش��فى العسكري عضو الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19( المقدم طبيب مناف 
القحطان��ي، أهمية إفصاح الرياضيين ع��ن حاالت المخالطة انطالقًا من 
الوازع الديني واألخالقي واإلنساني والمهني وعدم إخفاء حاالت التعرض 
للمخالط��ة للحد من انتش��ار الفيروس بصورة أكبر واإلس��هام في عدم 

مضاعفة الجهود على الكوادر الطبية العاملة في الصفوف األمامية.
وأش��ار إلى أن اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد19( ليس وصمة عار وهو 
تحد بإم��كان الجميع مواجهته بالوعي والمس��ؤولية واتب��اع اإلجراءات 

االحترازية.
وأك��د أهمي��ة الرياضة في مواجه��ة جائح��ة كورونا وجمي��ع األمراض 
والفيروس��ات بش��كل عام لما له��ا من دور في تعزيز الصحة الجس��دية 

والنفسية وتقوية جهاز المناعة لدى اإلنسان.
ولفت إل��ى ضرورة الت��زام الرياضيي��ن والمواطني��ن والمقيمين الذين 
يحبون مزاولة مختلف الرياضات سواء الترويحية أو التنافسية باإلجراءات 
االحترازي��ة والتدابي��ر الوقائي��ة الصادرة ع��ن وزارة الصح��ة والجهات 
المعني��ة. وق��ال إننا نؤم��ن بأهمية الرياض��ة ودوره��ا اإليجابي صحيًا 
ونفس��يًا في حياة اإلنسان، ولذا لم تضع أي قيود على ممارسة الرياضة 
ف��ي األماكن العامة الخارجية منذ بداية الجائحة لهواة المش��ي والجري 
ورك��وب الدراجات الهوائية وغيرها م��ن الرياضات وإنما تم وضع بعض 
االش��تراطات االحترازي��ة الخاصة مثل ارت��داء الكمامات عند ممارس��ة 
رياضة المش��ي واستثناء الرياضات التي تتطلب جهدًا بدنيًا شديدًا مثل 
الجري والس��باحة وركوب الدراجات الهوائية، مع تطبيق معايير التباعد 
االجتماع��ي. كما أصدرت وزارة الصحة الدليل اإلرش��ادي تزامنًا مع عودة 
النش��اط الرياضي لألندي��ة الصحية واألكاديمي��ات الرياضية والمالعب 
الخارجي��ة وذلك بهدف حفظ صحة وس��المة الجميع والحد من انتش��ار 

الفيروس.
وأك��د أن لتج��ارب الس��ريرية عل��ى اللق��اح المحتمل لفي��روس كورونا 
والتي وصلت إلى األس��بوع الس��ابع هي تجارب مدروسة بعناية وتصب 
ف��ي مصلحة الوط��ن والمواطن والمقي��م للخروج من الجائحة، مش��يدًا 
بالتفاعل الشعبي والرسمي الكبير مع التجارب والتي أثبتت للعالم بأن 

البحري��ن كبيرة بتكاتف الجميع معربًا عن ثقته بنجاح البحرين في هذه 
التجربة للمساهمة في إنقاذ البشرية.

وأشاد بالجهود المتميزة التي بذلتها اللجنة األولمبية البحرينية برئاسة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة في دعم الجهود الوطنية لمواجهة الجائحة، ومتابعة 

واهتمام األمين العام محمد النصف.
وأوضح، أن اللجنة األولمبية كانت س��باقة في اتباع اإلجراءات االحترازية 
والتدابي��ر الوقائي��ة ووض��ع االش��تراطات الالزم��ة حفاظًا على س��المة 
الرياضيي��ن، مثنيًا عل��ى الخطوات والمب��ادرات التي قام��ت بها اللجنة 
األولمبية مثل عملي��ات الفحص الحراري للرياضيي��ن وتعقيم المالعب 
والصاالت الرياضية. ووجه القحطاني رس��الة إل��ى كافة الرياضيين قال 
فيها »بوجود الجائحة نتطلع الس��تمرار إنجازاتك��م الرياضية لرفع راية 
البحرين خفاقة بمختلف المحافل الرياضية وذلك لن يتحقق إال من خالل 

وعيكم والتزامكم للتغلب على هذه الجائحة«.
وق��ال »من هذا المنطلق أوج��ه دعوة مفتوحة للمش��اركة في التجارب 
الس��ريرية للقاح المحتمل لفيروس كورونا )كوفيد19( حمايًة ألنفسكم 
ومن أج��ل اإلنس��انية وتلبية لنداء وطنك��م البحرين وخدم��ة للمجتمع 

واإلنسانية، فالبحرين تناديكم وحان الوقت لرد الجميل إليها«.

»الشورى«: مساعي الملك 
لحفظ السالم تجلَّت في 

توقيع االتفاقية مع إسرائيل
أك��د مجلس الش��ورى، الجهود التي تبذله��ا البحرين من 
أجل تحقيق الس��الم واالس��تقرار العالم��ي والتي تتجلى 
بوضوح ف��ي المبادرة التاريخية والخطوة الش��جاعة التي 
اتخذه��ا حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة عاهل البالد المفدى بتوقيع اتفاقية تأييد السالم 

بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.
وأوضح أن هذه الخطوة الس��ّباقة ُتضاف لمسيرة البحرين 
وإرثها الحض��اري وتاريخها العري��ق بالتعايش والتالحم 
والحوار، وبناء عالقات دبلوماسية تحقق النهضة والتنمية 

المشتركة بين الدول والشعوب.
وفي بيان أصدره المجلس بمناسبة اليوم العالمي للسالم، 
والذي يصادف 21 سبتمبر كل عام، ويقام هذا العام تحت 
شعار: »تش��كيل السالم معًا«، لنش��ر التعاطف والرحمة 
واألم��ل بي��ن جميع ش��عوب العال��م باخت��الف دياناتها 
ومذاهبها وانتماءاتها العرقية، أش��ار مجلس الشورى إلى 
أن البحرين بقيادتها الحكيمة، وتماس��ك ووئام ش��عبها 
��خت روح التعاي��ش الس��لمي والحوار بي��ن المذاهب  رسَّ
واألدي��ان، واالنفت��اح على مختلف الثقاف��ات والحضارات، 
وجعلت التعاون الحقيقي بين الدول والش��عوب الوسيلة 
األكثر فعالي��ة لتحقيق الس��الم، والحفاظ عل��ى الحقوق 
المش��روعة والت��ي جعلت م��ن البحرين مملكة للس��الم 

واألمن واألمان، وتجسيدًا للقيم اإلنسانية.
وأوضح المجلس أن البحرين تعمل على استمرارية تنفيذ 
الخطط والبرامج لتعزيز نس��ب اإلنجاز في تحقيق الهدف 
السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق 
بالس��الم والعدل والمؤسس��ات القوية، وُيراد منه نش��ر 
االس��تقرار والحد من جميع أشكال العنف، وذلك من خالل 
إيج��اد حلول دائمة للصراع��ات، وتعزيز س��يادة القانون 

وحقوق اإلنسان.
وف��ي ظل الظ��روف التي يمر به��ا العالم بس��بب جائحة 
في��روس كورون��ا )كوفي��د19( أش��اد البيان باإلج��راءات 
والتدابير التي اتخذتها البحرين للتصدي للفيروس، ومنع 
محاوالت استغالل الفيروس للترويج للتمييز أو الكراهية، 
م��ن خالل الحد م��ن الخطابات التي تثي��ر النعرات وتثير 
الطائفية، وذلك من منطلق الش��عور بمسؤولية كل فرد 
في بث الس��الم في المجتمع البحريني المتعايش بجميع 

طوائفه ودياناته.

 رئيسة النواب: البحرين
أنموذج يحتذى في السالم

أك��دت رئيس��ة مجل��س الن��واب 
فوزي��ة زين��ل، أن البحرين كانت 
وال تزال أنموذج��ًا يحتذى به في 
مج��االت الس��الم والتعايش بين 
مختلف األديان والمذاهب، بفضل 
ال��رؤى الس��ديدة لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، عاهل البالد المفدى التي 
للس��الم،  البحرين مملكة  جعلت 
ورائدة في تجسيد القيم ومبادئ 

التعايش السلمي بين أفراده.
ج��اء ذلك ف��ي تصريح بمناس��بة 
االحتفال باليوم الدولي للس��الم 
الموافق 21 من س��بتمبر، والذي 
يحمل ش��عار: »تش��كيل الس��الم 

معًا«.
وأضافت أن السالم هو نهج راسخ 
لجالل��ة الملك المف��دى، وثقافة 
ومن  البحرين��ي،  للش��عب  ثابتة 
الثوابت األصيلة في الوطن، كما 
ان ترس��يخ قيم السالم هي إحدى 
المرتكزات األساس��ية للمش��روع 
اإلصالح��ي، والمس��يرة التنموية 
أرس��ى دعائمها  التي  الش��املة، 
جالل��ة الملك المفدى من خاللها 
دعائم الوح��دة والمحبة والوئام 
الس��الم  وجع��ل  الجمي��ع،  بي��ن 

والتس��امح هو الس��بيل للنهوض 
التنمية  وتحقي��ق  بالمجتمعات، 
والتط��ور الذي تس��عى له جميع 
الدول. وأوضحت، أنه ال اس��تقرار 
وال ازده��ار ب��دون س��الم يلب��ي 
للش��عوب واألمم تطلعاتها نحو 
األمن واالستقرار، التي تساعدها 
على تحقيق التنمية، مش��يرة إلى 
أن السالم هو الخيار االستراتيجي 
في البحرين، ورسالتها الحضارية 
أجم��ع،  للعال��م  واإلنس��انية 
وس��يظل خي��ر تجس��يد للمكون 
للش��عب  والحض��اري  الثقاف��ي 
عن  حقيقيًا  وتعبي��رًا  البحرين��ي، 

أصال��ة البحريني ورقيه، األخالقي 
واإلنساني.

وأكدت أنه من حس��ن الطالع أن 
يتزامن االحتف��ال باليوم الدولي 
للس��الم م��ع توقيع إع��الن تأييد 
ودول��ة  البحري��ن  بي��ن  الس��الم 
إس��رائيل، تلك الخطوة التاريخية 
م��ع  تتماش��ى  الت��ي  الش��جاعة 
توجه��ات جاللة المل��ك المفدى 
لنش��ر ثقافة الس��الم في العالم، 
بم��ا فيه��ا توفير ف��رص أفضل 
للش��عب الفلس��طيني، في إقامة 
لقرارات  وفقًا  المس��تقلة،  دولته 
والمب��ادرة  الدولي��ة  الش��رعية 

العربية.
الس��امية  بالمب��ادرات  وأش��ادت 
لجالل��ة الملك المفدى، بإنش��اء 
العالم��ي  حم��د  المل��ك  مرك��ز 
وتدش��ين  الس��لمي،  للتعاي��ش 
»كرس��ي جالل��ة المل��ك للح��وار 
بين األديان ودراس��ات التعايش 
الس��لمي« ف��ي جامعة س��ابيانزا 
العريق��ة بإيطالي��ا ف��ي نوفمبر 
م��ن الع��ام 2018، فض��اًل ع��ن 
تدش��ين واطالق »برنامج السالم 
الس��يبراني لمرك��ز المل��ك حمد 
للتعايش الس��لمي« ف��ي مدينة 

نيويورك بالواليات المتحدة على 
هامش أعمال الجمعية العمومية 
لألم��م المتح��دة بنس��ختها 74، 
االهتم��ام  يعك��س  وغيره��ا، 
والرعاي��ة الت��ي توليه��ا مملكة 
البحري��ن بقي��ادة جالل��ة الملك 
المف��دى نح��و ترس��يخ سياس��ة 
وقب��ول  والتعاي��ش  االنفت��اح 
اآلخ��ر، والت��ي ه��ي ج��زٌء رئيس 
لنش��ر الس��الم، وتحقيق التنمية 
المستدامة، وإعالء مكانة مملكة 

البحرين إقليميًا ودوليًا.
وأضافت أن الس��لطة التشريعية 
والن��واب لها  الش��ورى  بجناحيها 
دور كبي��ر ف��ي تحقي��ق األهداف 
بم��ا  الس��الم،  لمب��ادئ  النبيل��ة 
المحب��ة  تعزي��ز  ف��ي  يس��هم 
إقرار  عبر  والتعايش،  والتس��امح 
الت��ي تع��زز ه��ذه  التش��ريعات 
فك��رًا  وترس��يخها  المفاهي��م، 
وثقافة وممارس��ة، في المجتمع 
البحريني، باإلضافة إلى جهودها 
الدبلوماس��ية  دور  تفعي��ل  ف��ي 
لنش��ر  والرامي��ة  البرلماني��ة 
التس��امح والتعاي��ش بين جميع 
ومكافح��ة  المجتم��ع  مكون��ات 

التحديات العالمية.

رئيسة النواب

الجشي: البحرين ملتزمة 
بمبادرة السالم العربية 

لحل القضية الفلسطينية

استقبلت س��فيرة البحرين في بروكس��ل والمعتمدة لدى 
دوقية لوكس��مبورغ الكبرى ومملك��ة الدنمارك وممثلتها 
ل��دى االتح��اد األوروب��ي وحلف ش��مال األطلس��ي، في مقر 
الس��فارة الدكتورة بهية جواد الجش��ي رئيس قس��م شبه 
الجزي��رة العربي��ة ل��دى هيئة العم��ل الخارج��ي باالتحاد 

 .Gabriel Munuera األوروبي
وثمن��ت الدكتورة الجش��ي المواق��ف اإليجابي��ة والتعاون 
الثنائ��ي المش��ترك ال��ذي يربط بي��ن البحري��ن واالتحاد 
األوروب��ي وم��ا يمت��از به م��ن نماء مس��تمر، مؤك��دة أن 
الخط��وة التي اتخذتها المملكة بالتوقيع على إعالن تأييد 
السالم مع إس��رائيل تعبر عن سياسة االنفتاح والتعايش 
التي اتخذها حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاه��ل البالد المف��دى، منهجًا إلش��اعة األمن 
واالس��تقرار واالزدهار في ظل ما تتعرض له المنطقة من 
تهديدات وتدخالت خارجية من شأنها زعزعة األمن ونشر 

الفوضى.
وأش��ارت إلى ما تتمتع به المملكة من تس��امح وتعايش 
وألف��ة بين مختل��ف مكونات المجتم��ع بطوائفه وأديانه، 
مؤك��دة عل��ى موق��ف البحري��ن الراس��خ تج��اه القضي��ة 
الفلس��طينية والملتزمة بمبادرة الس��الم العربية وقرارات 
الشرعية الدولية التي تحفظ للشعب الفلسطيني الشقيق 
حقوقه المش��روعة وفق خطة سالم عادلة وشاملة قائمة 

على حل الدولتين.
وقالت الس��فيرة خالل مناقش��ة الجانبين للخط��وات التي 
اتخذتها البحرين لمواجهة جائحة كورونا )كوفيد19(، بأن 
البحري��ن تعاملت منذ بدء الجائحة بالش��كل الذي يضمن 
سالمة وصحة المواطنين والمقيمين من خالل توفير سبل 

العالج والرعاية والوقاية والتوعية المجتمعية.
بدوره قدم Gabriel Munuera تهانيه للسفيرة بمناسبة 
التوقيع على إعالن تأييد الس��الم بين البحرين وإس��رائيل، 
معربًا عن تقديره لما تبديه المملكة من تجاوب وتعاون 
كبيرين مع االتحاد األوروبي، مؤكدًا حرص االتحاد األوروبي 
على تكثيف هذا التعاون بم��ا يحقق التطلعات والمصالح 

المشتركة للجانبين.

 »الداخلية«: تفاصيل القضية اإلرهابية
المنشورة في صحيفة محلية غير دقيقة

     األحرى بالصحيفة مراعاة اإلطار الزمني الصحيح والواقعي
أك��دت وزارة الداخلي��ة أن »تفاصي��ل القضية 
المنش��ورة في صحيفة »أخبار الخليج« المحلية 
غير دقيق«، منوهة إلى أنه »األحرى بالصحيفة 
مراع��اة اإلط��ار الزمن��ي الصحي��ح والواقعي«، 
مشددة على أن »القضية المشار إليها منظورة 

أمام المحكمة المختصة وليست بجديدة«.
وقال��ت وزارة الداخلي��ة في بي��ان حمل عنوان 
»توضيح م��ن وزارة الداخلية« إن��ه »بناء على 
ما تلقاه اإلع��الم األمني ب��وزارة الداخلية من 
تس��اؤالت واستفس��ارات بش��أن م��ا نش��رته 
صحيف��ة »أخبار الخلي��ج« في ص��در صفحتها 
بعن��وان   2020 س��بتمبر   20 األح��د  األول��ى 
»إحب��اط مخطط إره�اب�ي كبي��ر« نود توضيح 
أن القضي��ة المش��ار إليه��ا، تعود إل��ى بداية 
الع��ام الجاري 2020 وهي منظ��ورة حاليًا أمام 
المحكم��ة المختص��ة، ومن ثم فإنها ليس��ت 
بجديدة، كما أن نشر تفاصيل القضية بشكل 
غي��ر دقيق وبهذا األس��لوب، يؤثر في س��يرها 
أمام المحكمة وكان األحرى بالصحيفة مراعاة 

اإلط��ار الزمن��ي الصحي��ح والواقع��ي وفي هذا 
الس��ياق فإنن��ا نهي��ب بكافة وس��ائل اإلعالم 
االلتزام بالمعايي��ر المهنية المعمول بها في 

هذا المجال«. 
وتابع البيان: »توضح وزارة الداخلية أن طريقة 
الع��رض الصحف��ي أحدث��ت حالة م��ن اللبس 
والبلبلة محليًا وإقليمي��ًا، مؤكدين أن األجهزة 

األمنية ملتزمة ب��أداء واجباتها في حفظ أمن 
الوطن. كما تتطلع مملكة البحرين ألن يس��ود 
األمن والسالم ربوع المنطقة، وأن يدرك العالم 
أن البحرين بلد التس��امح والتعايش واالنفتاح 
على اآلخر، باعتبار ذلك أساسًا لتحقيق السالم 
العالمي.. وهذا ما لزم اإلشارة إليه وتوضيحه.. 

حفظ اهلل البحرين من كل سوء«.

 نشر القضية بشكل
غير دقيق يؤثر على المحاكمة

 العرض الصحفي
أحدث لبسًا وبلبلة محليًا وإقليميًا

 نهيب بوسائل اإلعالم 
االلتزام بالمعايير المهنية
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د. أمينة بوعالي

كيف ينسى »البلدي« استخدام أدواته؟

مع افتراضي��ة تقدم التجربة النيابية والبلدي��ة ُعْمرًا في مملكة 
البحرين، ما زال الكثير م��ن النيابيين والبلديين يجهلون دورهم 
الحقيقي بالعملين أو المهمتي��ن »النيابي والبلدي«، وبعضهم 
يخل��ط بين هذا وذاك. وه��ذا ينم عن ضع��ف بعضهم باإللمام 

واإلحاطة بالقوانين الخاصة بكل اختصاص.
نح��ن نؤمن أن العم��ل النيابي والبلدي المش��ترك مع الحكومة، 
يعتبر حاجة ماس��ة وليس ترف��ًا كما يتصور البعض، لكن هذا ال 
يعني أبدًا أن ينسلخ العضو البلدي –مثاًل– من جلده فال يدرك ما 
هو صلب عمله البلدي، وما هو الفرق بينه وبين العمل الحكومي. 
فنج��د أحد أعضاء المجلس البلدي يناش��د الجهات المختصة عبر 
الصحافة، بأن تقوم تلكم الجهات بإيجاد حلٍّ لمساكن العزاب أو 

يناشدها بأن تتصدى لمسألة القوارض!
أيَّه��ا البلدي، كيف تناش��د الحكومة عبر الصحاف��ة المحلية بأن 
تقوم بدورك؟ هذا األمر ال يليق بك كعضو له مسؤولياته الخاصة 
وواجباته. نعم، نحن نقول بأهمية التعاون بينك وبين الحكومة، 
لك��ن ال يمكن أن تخاط��ب الجهات المعنية كش��خص عاجز عن 
إيجاد حل لمش��كلة أبناء دائرتك، فتناش��دهم ألجل تعديل وضع 
هو من صل��ب عملك. الحالة الطبيعي��ة والقانونية هو أن تقوم 
أيها البلدي باستخدام أدواتك الخاصة في إطار صالحياتك، والتي 

ليس من ضمنها المناشدات مع األسف الشديد.

إن مناس��بة ه��ذا الكالم، هو قي��ام أحد أعض��اء المجلس البلدي 
قب��ل فترة وجيزة بتصري��ح إلحدى الصحف المحلي��ة تطالب من 
خالله الجهات المعنية بإيجاد حلٍّ لس��كن العزاب والقوارض في 
دائرته��ا، مما عرضها لجمل��ة من االنتق��ادات الالذعة، وكأنها 
اس��تيقظت بعد غيبوبة طويلة على تصريح مضحك للغاية، ينم 

عن عدم إلمامها بدورها الحقيقي كعضو بلدي.
إن دور البل��دي الحقيقي لكي يحق��ق منجزاته على األرض، هو أن 
يقوم باس��تخدام أدواته القانونية والدستورية المتاحة له -وما 
أكثرها-، بدل أن يقوم بطرح مناش��دات ليست من اختصاصه أو 
أدواته، بينما كان بإمكانه أن يط��رح مبادرات حقيقية لمعالجة 
المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية. إن المناشدات الصحافية 
من ش��أنها أن تضع��ف دور البلديين، وتضعه��م في مأزق، وقد 

تكون محل استهجان شعبي.
نك��رر مرَّة أخرى، نحن ال ننفي أهمية دور تعاون الس��لطتين في 
كافة الش��ؤون الخاصة بتوفير س��بل الراح��ة للمواطنين، والتي 
ليس��ت من ضمنها-طبعًا- المناش��دات والمطالبات الصحافية، 
وإنما العمل الجاد للعضو البلدي يتلخص في أن يقوم بالتخطيط 
للعمل حس��ب ما يملك��ه م��ن أدوات، ومن ثم يذه��ب للجهات 
التنفيذية عبر خط��ة محكمة للتعاون معها ألجل تطبيقها على 

أرض الواقع. هذا ما يجب أن يكون.

السالم مع إسرائيل.. ودرس 2011

ش��هدت منطقة الش��رق األوس��ط ح��راكًا قويًا في ع��ام 2011، 
تمخض عنه س��قوط أنظمة وتغيرات جذرية ف��ي عقلية الدول 
العربي��ة، حيث اخترقت بعض البلدان ميليش��يات إرهابية حتى 
وصلت إلى حكم الدول، واتخذت قرارات حزبية فردية خدمت بها 

دواًل فاشلة.
إن ال��درس المه��م الذي يج��ب أن نعي إليه ه��و أن عام 2011 
ش��هد متغيرات بش��راكة أمريكية إيراني��ة، وكان االعتماد على 
منظوم��ة الدول في وقف هذه المخطط��ات، فالدول التي تملك 
الحكم��ة في مجابهة هذه المخططات قد انتصرت، في المقابل 
بع��د فوز الرئيس األمريكي دونالد ترام��ب في انتخابات 2016 
لمس��نا التغيير الواضح في المنطقة فقد تم عزل الدول الفاشلة 
والمؤزمة ورصد جميع الكيانات اإلرهابية وتصنيفها، كما يمكن 

القول مرحلة تنظيف مخلفات 2011.
وفي هذه األثناء، كان ال بد من العمل بصورة مختلفة عن السابق، 
وبمنهجي��ة ينصدم منه��ا أعداء المنطقة التي تهدد الش��عوب 
بشكل مباشر، فكان الخيار الحتمي بأن أسطوانة فلسطين التي 
تس��تغلها األنظمة الفاش��لة كإيران وتركيا الستعطاف الشارع 
العربي بات مكش��وفًا، فعالقة األولى بإسرائيل حققت مكاسب 

له��ا منذ ع��ام 1979، واألخرى تبادالت تجارية ومصانع أس��لحة 
مشتركة ومصالح ال تنتهي.

إذًا، ب��ات عل��ى المنطقة أن تعمل بأس��لوب جدي��د، وخاصة أن 
االنتخابات األمريكي��ة قد تنتهي بفوز رئي��س ديمقراطي، وأن 
عملية الس��الم تتطلب قرار ش��جاع وجريء، وما كان إال أن يتخذ 
وبصورة س��ريعة، ألن اقامة العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل 
بمج��رد اإلعالن عنها لخبطت أوراق خامنئي وأردوغان، وجعلهما 
يس��تنفران ويتخبطان ويهددان م��ن دون أي وعي ألنه حليفهم 
الخف��ي وجد أن العالقات الرس��مية الواضح��ة أفضل من العمل 
بالخف��اء كونه��ا تحقق مكاس��ب أفض��ل ليس على المس��توى 

االقتصادي بل حتى على المستوى السياسي.
إن عملية الس��الم بالمنطقة وما ش��هدناه من توقيع معاهدات 
س��الم، ه��ي نتائج ما مرت ب��ه المنطقة من تجرب��ة مريرة في 
2011، والتي أعطت لنا الضوء األخضر في أن نمضي في قرارات 
جريئة ستغير مجرى األمور في المنطقة، وهذا ال يعني بأن الدول 
التي وقعت معاهدة س��الم مع إس��رائيل قد تغي��ر موقفها من 
القضية الفلس��طينية بل على العكس س��تبقى قضيتنا العربية 

األولى ولكن حماية األمن القومي هي القضية المصيرية.

فاطمة عبداهلل خليل

fatima.a.khalil@gmail.com @FatemaAbdulla

نبضات

الكذابون

الك��ذب داء والصدق ش��فاء أو هكذا يقال وف��ي كل مجتمع توجد فئة 
تحب نش��ر »الداء« وتتفنن ف��ي الكذب وترويج الش��ائعات وغالبًا ما 
يك��ون هدفها تضليل الناس أو إثارة الفتنة والبلبلة. وهذه األيام ومع 
انتش��ار وباء فيروس كورونا س��معنا قصصًا كثيرة من صنع الخيال ال 

تمت للواقع بصلة. 
مثاًل، تم رب��ط تزايد ح��االت اإلصابة ب�»كورونا« بعودة المدرس��ين 
الع��رب للبحرين وانتش��رت ه��ذه األكذوبة على نطاق واس��ع ورددها 
الكثي��رون، لك��ن س��رعان م��ا اتض��ح أن ال دخ��ل للمدرس��ين العرب 
العائدي��ن إطالقًا بالحاالت الجديدة. بكل بس��اطة كان األمر ش��ائعة 
رخيصة هدفها الكذب والتضليل وإبعاد التركيز عن الس��بب الرئيس 

الرتفاع عدد الحاالت. 
وحاليًا، تنتشر شائعة جديدة هدفها التشكيك في محتوى اإلبرة التي 
تعطى لكبار المس��ؤولين والذين رأينا صورًا لهم في وس��ائل اإلعالم 
وه��م يتطوعون ألخذ اللق��اح التجريبي. ومن غير المس��تبعد أن من 
قاموا بنشر الش��ائعة الجديدة هم أنفس��هم من قاموا بتأليف ونشر 

الشائعة األولى. 
التصدي للش��ائعات أمر متعب بال ش��ك، فما أن تختفي شائعة حتى 
يتم تأليف غيرها خاصة من قبل المتربصين والمشككين والكارهين، 
وأحيان��ًا التغاضي عنها هو الحل األبس��ط. لكن في ظ��ل هذه األزمة 
الصحية يصبح من الضروري اإلس��راع في كشف الكذب والكذابين كي 
ال يس��تولوا على مساحة من »الفضاء العام« والذي يتشكل من خالله 

رأي الجماهير فتصبح لديهم - أي الكذابين - اليد العليا في التأثير.
لذلك، يفترض على الصحف المحلية واألجهزة اإلعالمية اإلس��راع في 
مقابلة المسؤولين الذين جربوا اللقاح للتحدث معهم حول تجربتهم 
واألع��راض التي أحس��وا بها بعد اإلبرة كي يتم س��د ب��اب جديد من 

الكذب والتضليل والتجني. 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين، ومن أجل أن يثبت للعالم أن اللقاح 
الروسي ناجح وفعال دفع بابنته ألخذ جرعة منه. ولم يتوقف عند هذا 
الح��د بل خ��رج للناس بعد ذلك وش��رح لهم األع��راض التي مرت بها 

ابنته بعد اإلبرة مما أضاف مصداقية كبيرة لكالمه.

 الخليج العربي 
وإسرائيل.. قواعد 

اللعبة تتغير

تواجه المنطقة العربية تحديات مهلكة، تفرض خيارات اس��تراتيجية 
مغاي��رة تمام��ًا عّما كانت عليه في وقت س��ابق، وأصب��ح من الضرورة 
بم��كان تغيي��ر قواعد اللعبة للخ��روج منها بأفض��ل النتائج. من جهة 
أخرى.. ورغ��م تلك التحديات العنيفة ُيصر جالل��ة الملك -حفظه اهلل- 
على المضي قدمًا في مسيرة البناء والنماء وتحقيق أمن ورفاه المواطن 
البحريني منذ بدء مش��روع العهد اإلصالحي الزاهر، متمس��كًا بالثوابت 
التي قامت عليه��ا مملكة البحرين أرضًا للس��الم والتعايش، ما يجعل 
توقيع إعالن تأييد السالم بين البحرين وإسرائيل أمر غير مستغرب أبدًا، 
إن كان ذلك س��يفضي إلى إرساء دعائم الس��الم في المنطقة وضمان 
رفاه الش��عوب، وتش��مل مكاسبه االس��تراتيجية الس��الم الفلسطيني 

ووضع حلول عادلة وشاملة للشرعية الدولية.
ولعلن��ا الحظنا ف��ي العقود الماضية كي��ف أك��دت دول الخليج العربي 
على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلس��طينية، وحملت على عاتقها 
الدعم االقتصادي األبرز في عموم المنطقة بضخ األموال لمدعي نصرة 
القضية الفلسطينية من تجار األسهم المزايدين بالقضية. ولكن ذلك 
لم يغير س��اكنًا وتجار األسهم في الداخل الفلسطيني بنوا مجدهم على 
بؤس الشعب الفلسطيني وأموال الخليج العربي، ما جعل من الضرورة 
بم��كان أن يب��رز األخي��ر العبًا أساس��يًا في تل��ك القضية مع اس��تمرار 
التهديدات وتس��اقط الدول العربية واحدة تلو األخرى وتآكل الجس��د 

العربي.
وق��د أثبت التاري��خ بعد أربعة عقود، صحة موقف الس��ادات عندما وقع 
معاهدة كامب ديفيد للس��الم بين مصر وإس��رائيل 1978 للعمل على 
حلحلة الصراعات في المنطقة واالتجاه نحو السالم اإلقليمي الذي يمنح 
بدوره مزي��دًا من الفرص باتجاه الحوار والتفاوض واس��تعادة الحقوق 
بطرق س��لمية، ول��و تم دعم موقف الس��ادات منذ ذل��ك الوقت لكانت 
ظروف المنطقة ككل مغايرة تمامًا لما هي عليه اليوم. يبقى أن هناك 
بارقة أمل تلوح في األفق يمكن االستنارة بها برفع لواء السالم، السيما 
وأن هذا يصب مباش��رة ف��ي تحقيق مبادرة الس��الم العربية »2002«، 
والتي من المحتمل جدًا أن يشارك في دعم تحقيقها دول خليجية أخرى 

في وقت قريب.

* اختالج النبض:
إن تبوء مسؤولية المنطقة العربية ككل، والمراهنة على تحقيق أمنها 
وسالمها وتطلعات شعوبها، مس��ألة ليست بهينة، وقد تتجاوز إدراك 
كثير من العقول التي بات��ت في حالة من االندهاش والذهول..وباتت 
تتأرجح بين التأييد والتردد والرفض، ولكن الكواليس السياس��ية فيها 

من المعطيات ما يكفي لتحديد قواعد اللعبة الجديدة.

التنويع االقتصادي والتناقضات الُمريبة

ُيعتب��ر التنويع االقتصادي من أهم المؤش��رات التي ُتقاس بها 
اقتص��ادات ال��دول، إذ إن الرغبة في تحقيق ع��دد أكبر لمصادر 
الدخل األساسية من شأنها أن تعزِّز قدراته  الحقيقية ضمن إطار 
من التنافسية العالمية، وهوما يعتبر الهدف األسمى للحكومات 

التي تسعى للنهوض باقتصادها.
يمثل التنوي��ع االقتصادي العمود الفقري الس��تقرار اقتصادات 
ال��دول النفطي��ة، فكلما كان هن��اك تنويع اقتص��ادي أتاح ذلك 
فرص��ًا جي��دة لتكوي��ن وبن��اء اقتصاد ق��وي يقف ف��ي مواجهة 
التده��ور واألزم��ات االقتصادية جراء حساس��ية تقلبات أس��عار 

النفط الناجمة عن عوامل خارج الدولة.
ُتعد سياسة التنويع االقتصادي من أهم السياسات االقتصادية 
التي تلجأ إليها البلدان النفطية للخروج من »نقمة النفط«. وما 
أعني��ه ب�»نقمة النفط« هو اعتماد الدول��ة على إيرادات النفط 
»الناضب« كمصدر للدخل م��ع تخفيض االعتماد على التصنيع، 
مما قد يؤدي إلى كارث��ة اقتصادية على المدى البعيد وتتحول 

نعمة النفط إلى نقمة.
ولكن.. على نقيض المتعارف عليه أن التنويع االقتصادي مقترن 
دائمًا بنمو اقتصادي أفضل، نالحظ أن النمو االقتصادي البطيء 
الذي ينبع من التنويع االقتصادي يتس��م بالديمومة واالستقرار، 
أما النمو السريع فعادة ما يكون محفوفًا بالمخاطر وغير مستقر. 
ولذل��ك، يبدو أن واضعي السياس��ات االقتصادية يضطرون إلى 
االختيار بي��ن هدفين، هما النم��و والتنويع االقتص��ادي. وهذه 

المقايضة هي التي ال يرغب معظم صانعي السياس��ات- إن لم 
يكن جميعهم- في قبولها أو اتخاذ إجراء بش��أنها عند تصميم 
السياس��ات، فعندما يحاول واضعو السياس��ات الس��عي لتحقيق 

الهدفين معًا، تظهر التناقضات.
إن أغلب واضعي السياس��ات االقتصادية غالبًا ما يركزون بشكل 
ضي��ق على َخْل��ق فرص العم��ل ويأخذون نظرة قصي��رة األجل. 
يمكن أن تكون ه��ذه النظرة األكثر خطرًا على االقتصاد. لذلك، 
يمكن النظر إلى سياس��ات التنويع عل��ى أنها غالف طويل األجل 
لجه��ود الدولة على الم��دى القصير في تعزي��ز النمو. وفي هذا 
اإلط��ار، من األهمية أن نتذكر أن السياس��ات في المدى القصير 
تهدف إل��ى تعزيز النمو، أما السياس��ات الطويلة األجل فتهدف 

إلى تعزيز االستقرار وديمومة النمو االقتصادي.
إن خالص��ة ما يمكن فهمه من التجرب��ة البحرينية في التنمية 
االقتصادي��ة: إن ه��ذا النمو االقتصادي الرائع والمتس��ارع جراء 
التنويع االقتصادي ال يتم إال في ظل وجود حكومة ترعى سياسة 
التنوي��ع االقتص��ادي، وتنظمه��ا، وتأخ��ذ على عاتقه��ا تطبيق 
ل  نتائجها. وقد يكون من الصعب جدًا تبرير هذا النوع من التحوُّ
ع الهدف الطويل األجل  في سياسة التنويع االقتصادي، الذي يشجِّ
المتمثل في االس��تقرار االقتصادي بداًل من تعزيز النمو. ولكن 
علين��ا أن نأخذ بعي��ن االعتبار أننا بحاجة إل��ى ديمومة النموذج 
االقتص��ادي وتنميته ضمن إطار رؤي��ة اقتصادية طويلة األجل 

لضمان مستقبل األجيال القادمة.



فـــي إطـــار حـــرص إدارة حلبـــة البحرين 
التطـــورات  الستشـــراف  الدوليـــة 
والتغيرات الســـريعة فـــي قطاعي األمن 
والســـامة والتحديـــات التـــي صاحبـــت 
فيـــروس كورونا المســـتجد ومـــا ترتبت 
مســـبوقة،  غيـــر  تغيـــرات  مـــن  عليـــه 
نظمـــت حلبـــة البحرين الدوليـــة “موطن 
رياضة الســـيارات في الشـــرق األوسط” 
وبالتعاون مع اإلدارة العامة للحراســـات 
تدريبيـــة  دورة  الداخليـــة  بـــوزارة 
لموظفي قســـم األمن والسامة تضمنت 
موضوعـــات تفصيلية عـــدة في قطاعي 
ميدانيـــة  وتدريبـــات  والســـامة  األمـــن 
بهدف التعامل مع الظروف والتحديات 

الراهنة.
وُعقدت الدورة التدريبية، التي استمرت 
لفتـــرة أســـبوعين متتالييـــن، فـــي حلبـــة 

البحرين الدولية، وبمشاركة مدربين من 
إدارات مختلفة بوزارة الداخلية َمنحت 
للمشـــاركين تبادل خبرات وموضوعات 
عديـــدة وأبرزهـــا: تطويـــر خطـــط عمـــل 
وآليـــات تنظيـــم دخـــول الجماهيـــر فـــي 
مختلـــف المســـابقات والفعاليـــات التـــي 
الدوليـــة  البحريـــن  حلبـــة  تســـتضيفها 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  مـــع  تماشـــيًا 
فـــي ظـــل الوضـــع الراهـــن، تطوير ســـبل 
العنايـــة بالعماء، تعزيز آليـــات الحماية 
والحراسة وأمن المنشآت، تطوير خطط 
التفتيـــش،  وســـبل  األمنيـــة  الدوريـــات 
والصحـــة  الحمايـــة  أنظمـــة  ومحـــاكاة 
والســـامة العامة. وقـــد تضمنت الدورة 
أيضـــا تدريبـــات ميدانيـــة فـــي مكافحة 
الحريـــق، اإلســـعافات األوليـــة وكيفيـــة 

التعامل في حاالت الطوارئ.

بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  أثنـــى  وبالـــدورة، 
التنفيـــذي  الرئيـــس  عيســـى آل خليفـــة 
لحلبـــة البحريـــن الدولية علـــى القائمين 
على الدورة قائا ”نود أن نتقدم بالشكر 
لـــوزارة الداخلية على دعمهـــا و تعاونها 
المســـتمر مـــع حلبـــة البحريـــن الدوليـــة 
وذلـــك في شـــتى المجـــاالت والفعاليات 
التي نستضيفها سواء أن كانت فعاليات 
محليـــة أو دولية، ودائما ما تكون وزارة 
الدعـــم  تقديـــم  فـــي  ســـباقة  الداخليـــة 

والتعاون في جميع المجاالت”. كما قدم 
الشيخ سلمان بن عيسى شكره للقائمين 

على الدورة.
مـــن جانبـــه، أكـــد المديـــر العـــام لـــإدارة 
العامة للحراســـات العميـــد جابر الجويد 
الخالديأن اإلدارة تسعى دائما إلى تعزيز 

مبـــدأ الشـــراكة المجتمعيـــة مـــع مختلف 
مؤسســـات المجتمع المدنـــي، عبر تعزيز 
التعاون والتنســـيق وتبـــادل المعلومات 
والخبرات مع مختلـــف الجهات وتقديم 
التدريبيـــة المتخصصـــة فـــي  الـــدورات 
مجال األمن والسامة لموظفيها؛ بهدف 

تنميـــة مهاراتهم وقدراتهـــم للتعامل مع 
مختلف الظروف في بيئة عملهم.

وتهـــدف هذه الدورة لتزويـــد المتدربين 
بالمعـــارف والمهـــارات وتبـــادل الخبرات 
للحراســـات  العامـــة  اإلدارة  فريـــق  مـــع 
لمواكبة المســـتجدات في قطاعي األمن 
البشـــرية  المـــوارد  وتنميـــة  والســـامة، 
وتعزيـــز القـــدرات األمنيـــة إلـــى جانـــب 
معاييـــر  إطـــار  فـــي  المهـــارات  تطويـــر 

الجودة العالمية.
وفي ختـــام الدورة تـــم تخريج وتكريم 
المتدربيـــن بحضـــور الرئيـــس التنفيذي 
لحلبـــة البحرين الدولية الشـــيخ ســـلمان 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، والمديـــر العـــام 
لـــإدارة العامة للحراســـات العميد جابر 

الجويد الخالدي.

الصخير - حلبة البحرين الدولية:

حلبة البحرين تعقد دورة تدريبية لموظفي قسم األمن والسالمة

جانب من الدورة

جـــدد نـــادي داركليـــب التعاقـــد مـــع قائـــد 
وصانـــع  الطائـــرة  للكـــرة  األول  الفريـــق 
األلعاب المخضرم محمود حســـن لموسم 
إضافي، ليدافع عن صفوف “العنيد” بطل 
كأس سمو ولي العهد في الموسم المقبل 

2020 - 2021 ويبقى وفيا لناديه األم.
وحافـــظ داركليـــب بشـــكل رســـمي علـــى 
قائـــده ليواصـــل مشـــوار التألـــق والعطاء 
مـــع “العنيـــد” بعدما حقق معـــه الكثير من 

اإلنجازات المحلية.
وعبـــر رئيـــس جهـــاز اللعبـــة فـــي تصريح 
ســـعداء  “إننـــا  النـــادي  لحســـاب  رســـمي 
بالتجديـــد لاعب وبقائه لموســـم إضافي 

لتدعيـــم صفـــوف الفريق فهو أحـــد أبناء 
النادي المخلصين ووجوده يشكل أولوية 
كبيرة بالنســـبة لنـــا لما يمثله من ثقل فني 

وخبرة كبيرة..”.
وأكد صالح التزام جميع الاعبين بحضور 

البرازيلـــي  المـــدرب  بقيـــادة  التدريبـــات 
الجديد باستثناء بعض الاعبين لظروف 
مختلفـــة، مؤكـــدا أن تحضيـــرات الفريـــق 
تســـير بأفضل صورة اســـتعدادا للموســـم 
الجديـــد، معربا عـــن ثقته الكبيـــرة بقدرة 
الاعبيـــن على تقديم افضل المســـتويات 
وتحقيق افضل المستويات التي تتواكب 

مع تطلعات جماهير العنيد.
يذكـــر أن داركليـــب تعاقـــد مـــع المـــدرب 
البرازيلـــي ســـيرجيو كونيـــا، الـــذي وصل 
إلـــى البـــاد ليبدأ مهـــام عمله رســـميا قبل 
أيام عدة اســـتعدادا لبطولة الدوري التي 

ستنطلق بشهر نوفمبر المقبل.

محمود حسن

كونيا ســيــرجــيــو  ــادة  ــي ــق ب ــاتــه  تــدريــب ــدأ  بـ ــق  ــري ــف ال
داركليب يجدد لمحمود حسن

أجـــرى االتحاد البحريني لكرة القدم تعدياً طفيًفا على الجولتين 
22 و23 من دوري الدرجة الثانية للموسم الجاري 2019 - 2020.

وكان مـــن المقرر أن تقـــام الجولتان 22 و23 ضمن القســـم الثالث 
من المســـابقة يومي 2 و6 أكتوبر المقبل، بيد أن االتحاد وضعهما 

في يومي 1 و5 على التوالي من ذات الشهر. 
ومن المقرر استئناف دوري “الثانية” يوم األربعاء المقبل الموافق 
23 ســـبتمبر بإقامـــة لقاءين ضمن الجولة 19: ســـترة مع المالكية، 

البحرين مع البديع.
ويتصـــدر المالكية الترتيـــب برصيد 41 نقطة، البحرين 35، البديع 

31، مدينة عيسى 29 نقطة، سترة 27 نقطة.
وينـــص نظام التأهل من دوري الدرجة الثانية إلى دوري ناصر بن 
حمد الممتاز على ترشح صاحبي المركزين األول والثاني مباشرة، 
فيما ســـيلعب صاحب المركز الثالث لقاي الملحق مع ثامن ترتيب 

دوري ناصـــر بـــن حمـــد الممتـــاز؛ لتحديد هويـــة الصاعـــد والهابط. 
واســـتحدث االتحـــاد القســـم الثالـــث لـــدوري الدرجـــة الثانية في 

الموسم الجاري، ويضم الفرق أصحاب المراكز الخمسة األولى.

من منافسات دوري الدرجة الثانية

لقاءين بــإقــامــة  الــمــنــافــســات  اســتــئــنــاف  األربـــعـــاء 
تعديل على آخر جولتين بدوري “الثانية”
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ناصر بن حمد: “البحرين مكالرين” عالمة فارقة في المشاركات العالمية
لألعمـــال  الملـــك  جالـــة  ممثـــل  أشـــاد 
اإلنســـانية وشؤون الشباب سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة بحصول فريق 
البحريـــن مكاريـــن للدراجـــات الهوائية 
علـــى المركـــز الثالث فـــي الترتيب العام 
لمســـابقة الفـــرق خـــال طواف فرنســـا، 
علـــى  الســـباقات  أقـــوى  يعتبـــر  الـــذي 
مســـتوى العالـــم، إضافـــة إلـــى حصـــول 
متسابق الفريق مايكل الندا على المركز 

الرابع على مستوى الفردي.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
مكاريـــن  البحريـــن  فريـــق  أن  خليفـــة 
جدارتـــه  أثبـــت  الهوائيـــة  للدراجـــات 
واإلمكانات العالية التي يمتلكها الفريق 
ومتســـابق الفريـــق مايـــكل النـــدا، الـــذي 

قدم مستويات مميزة طوال السباق.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن حصـــول فريـــق 
البحريـــن مكاريـــن للدراجـــات الهوائية 
علـــى المركـــز الثالث فـــي الترتيب العام 
يؤكـــد  الفـــرق  مســـتوى  علـــى  والرابـــع 
المكانـــة المتميـــزة التـــي تمتلكها رياضة 
الدراجـــات فـــي مملكـــة البحريـــن، التي 
انعكســـت علـــى المشـــاركات الخارجية؛ 
خصوًصـــا أن طـــواف فرنســـا يعتبـــر من 
أقـــوى الســـباقات علـــى مســـتوى العالم، 
مشـــيًرا ســـموه إلـــى أن فريـــق البحرين 
حقـــق  الهوائيـــة  للدراجـــات  مكاريـــن 
العديـــد من األهـــداف المرجوة في هذه 
المشـــاركة، وأن النتيجة ســـتكون دافعا 
كبيـــرا ومهمـــا للفريـــق فـــي المشـــاركات 
المقبلة، التي سيسعى فيها الفريق دائًما 

لمواصلة تحقيق اإلنجازات.
وقـــال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
مكاريـــن  البحريـــن  فريـــق  إن  خليفـــة 
حصـــد  يواصـــل  الهوائيـــة  للدراجـــات 
مياديـــن  فـــي  واأللقـــاب  االنتصـــارات 

الدراجـــات الهوائيـــة رافعـــا اســـم وعلـــم 
مملكة البحرين في العديد من المحافل 
فريـــق  أن  ســـموه  مضيًفـــا  الدوليـــة، 
البحريـــن مكارين تمكن بفضل الخطط 
اإلداري  الجانـــب  فـــي  لـــه  الموضوعـــة 
والفني من تحقيـــق القاب عالمية بارزة 
فـــي فتـــرة قياســـية، ويعتبـــر الحصـــول 
علـــى المركز الثالـــث في الفـــرق والرابع 
في الفردي إنجـــازا كبيرا للفريق ودافعا 
لمزيـــد من اإلنجـــازات والحصـــول على 

المركز األول في السباقات المقبلة. 
وتمنى ســـمو الشـــيخ ناصر بـــن حمد آل 
التوفيـــق والنجـــاح لفريـــق  خليفـــة كل 
البحريـــن مكاريـــن للدراجـــات الهوائية 

في المشاركات المقبلة.

تغطية - المكتب اإلعالمي
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المعديـــة  األمـــراض  استشـــاري  أكـــد 
الفريـــق  عضـــو  العســـكري  بالمستشـــفى 
لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
طبيـــب  المقـــدم   )19 )كوفيـــد  كورونـــا 
منـــاف القحطانـــي أهميـــة الرياضـــة فـــي 
مواجهة جائحـــة كورونا وجميع األمراض 
والفيروســـات بشـــكل عام لما لهـــا من دور 
فـــي تعزيـــز الصحة الجســـدية والنفســـية 
وتقوية جهاز المناعة لدى اإلنسان، مشيًرا 
إلى ضرورة التزام الرياضيين والمواطنين 
والمقيمين الذيـــن يحبون مزاولة مختلف 
الرياضات ســـواء الترويحية أو التنافسية 
باإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية 
والجهـــات  الصحـــة  وزارة  عـــن  الصـــادرة 

المعنية.
بأهميـــة  نؤمـــن  إننـــا  القحطانـــي  وقـــال 
الرياضة ودورها اإليجابي صحًيا ونفســـًيا 
لـــم ُتضـــع أي  فـــي حيـــاة اإلنســـان، ولـــذا 
قيود على ممارســـة الرياضـــة في األماكن 
العامـــة الخارجيـــة منـــذ بدايـــة الجائحـــة 

لهواة المشـــي والجري وركـــوب الدراجات 
الهوائيـــة وغيرهـــا مـــن الرياضـــات وإنمـــا 
تـــم وضع بعـــض االشـــتراطات االحترازية 
عنـــد  الكمامـــات  ارتـــداء  مثـــل  الخاصـــة 
واســـتثناء  المشـــي  رياضـــة  ممارســـة 
الرياضات التي تتطلب جهًدا بدنًيا شديًدا 
مثل الجري والســـباحة وركوب الدراجات 
التباعـــد  معاييـــر  تطبيـــق  مـــع  الهوائيـــة، 
االجتماعـــي، كمـــا أصـــدرت وزارة الصحة 
الدليل اإلرشـــادي تزامًنا مع عودة النشاط 
الرياضـــي لألندية الصحيـــة واألكاديميات 
وذلـــك  الخارجيـــة  والماعـــب  الرياضيـــة 
الجميـــع  وســـامة  صحـــة  حفـــظ  بهـــدف 

والحد من انتشار الفيروس.

فيروس كورونا ليس وصمة عار

الرياضييـــن  جميـــع  القحطانـــي  ودعـــا   
وباألخـــص العبي المنتخبات الوطنية إلى 
اإلفصـــاح عـــن حـــاالت المخالطـــة انطاًقا 
من الوازع الديني واألخاقي واإلنســـاني 
والمهنـــي وعـــدم إخفـــاء حـــاالت التعرض 

الفيـــروس  للمخالطـــة للحـــد مـــن انتشـــار 
بصورة أكبر واإلســـهام فـــي عدم مضاعفة 
العاملـــة  الطبيـــة  الكـــوادر  علـــى  الجهـــود 
فـــي الصفـــوف األماميـــة، مشـــيًرا إلـــى أن 
اإلصابـــة بفيـــروس كورونـــا ليـــس وصمـــة 
عـــار وهو تحـــٍد بإمكان الجميـــع مواجهته 
بالوعـــي والمســـؤولية واتبـــاع اإلجراءات 

االحترازية.

 اللقاح تجربة مدروسة

 وأكـــد القحطانـــي أن التجارب الســـريرية 

علـــى اللقـــاح المحتمـــل لفيـــروس كورونـــا 
والتـــي وصلـــت إلى األســـبوع الســـابع هي 
فـــي  وتصـــب  بعنايـــة  مدروســـة  تجـــارب 
والمقيـــم  والمواطـــن  الوطـــن  مصلحـــة 
للخـــروج مـــن الجائحـــة، مشـــيًدا بالتفاعل 
الشـــعبي والرســـمي الكبيـــر مـــع التجـــارب 
والتـــي أثبتـــت للعالم بأن مملكـــة البحرين 
كبيـــرة بتكاتـــف الجميـــع معرًبـــا عـــن ثقته 
التجربـــة  هـــذه  فـــي  البحريـــن  بنجـــاح 

للمساهمة في إنقاذ البشرية.

 إشادة بجهود اللجنة األولمبية

وأشـــاد القحطاني بالجهود المتميزة التي 
بذلتها اللجنة األولمبية البحرينية برئاسة 
األعلـــى  المجلـــس  لرئيـــس  األول  النائـــب 
للشـــباب والرياضة ســـمو الشـــيخ خالد بن 
حمـــد آل خليفة في دعم الجهود الوطنية 
واهتمـــام  ومتابعـــة  الجائحـــة،  لمواجهـــة 
األمين العام محمد حســـن النصف، مؤكًدا 
أن اللجنـــة األولمبيـــة كانـــت ســـباقة فـــي 
اتبـــاع اإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر 

الازمـــة  االشـــتراطات  ووضـــع  الوقائيـــة 
حفاًظـــا علـــى ســـامة الرياضييـــن، مثنًيـــا 
علـــى الخطـــوات والمبادرات التـــي قامت 
بها اللجنة األولمبية مثل عمليات الفحص 
للرياضييـــن وتعقيـــم الماعـــب  الحـــراري 

والصاالت الرياضية.

 رسالة أخيرة

 ووجه القحطاني رســـالة إلـــى الرياضيين 
كافـــة قـــال فيها “بوجـــود الجائحـــة نتطلع 
لرفـــع  الرياضيـــة  إنجازاتكـــم  الســـتمرار 
رايـــة البحريـــن خفاقة بمختلـــف المحافل 
الرياضيـــة، وذلك لـــن يتحقق إال من خال 
هـــذه  علـــى  للتغلـــب  والتزامكـــم  وعيكـــم 
الجائحـــة، ومـــن هـــذا المنطلـــق أوجه لكم 
دعـــوة مفتوحـــة للمشـــاركة فـــي التجارب 
السريرية للقاح المحتمل لفيروس كورونا 
حمايـــًة ألنفســـكم ومـــن أجـــل اإلنســـانية 
وتلبيـــة لنـــداء وطنكـــم البحريـــن وخدمة 
للمجتمع واإلنســـانية، فالبحريـــن تناديكم 

وحان الوقت لرد الجميل إليها”.

جانب من عمليات الفحص الحراري لالعبين مناف القحطاني

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

القحطاني يدعو الرياضيين للمشاركة في التجارب السريرية
اإلفصــاح عــن الحــاالت المخالطــة لالعبــي المنتخبــات واجــب دينــي ووطنــي وإنســاني

أحمد مهديالبالد سبورت

تضمنت موضوعات 
تفصيلية وتدريبات 

ميدانية للتعامل مع 
التحديات الراهنة

سمو الشيخ ناصر بن حمد 
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