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:ôeCÉj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

ø«æWGƒªdG ≈``∏Y á«æμ°S IóMh 5000 ™``jRƒJh ¢ü«°üîJ
á``HÉ«ædG  ≈``dEG  á``HÉbôdG  ô``jô≤J  »``a  äÉ``¶MÓe  8  á``dÉMEG
(2¢U π«°UÉØàdG)

RÉéfEG ≈dEG …óëàdGh ™bGh ≈dEG ìƒª£dG πjƒëJ ™«£à°ùf ÉæØJÉμàH
»``eƒμëdG π``ª©dG π``Ñ≤à°ùe í``eÓe º```°Sô`j AGQRƒ```dG ¢``ù`«`FQ ó```¡`©`dG »```dh

∂`∏`ª`dG á```dÓ`L äÉ`¡`«`Lƒ`J ≥```ah Iô```ª`à`°ù`e ô```jƒ`£`à`dG Iô```«`°ù`e

äÉcô°ûdGh á«YÉªàL’Gh á«Ä«ÑdG áªcƒëdG »a ∫hC’G z»æWƒdG ø``jôëÑdG{
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

««

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

 QOÉ``̀ Ñ``̀ e ..ø````̀WGƒ````̀ª````̀dG Ωó```̀î```̀j »``̀ eƒ``̀μ``̀M RÉ```̀¡```̀L
ΩÉ`̀ ©`̀ dG ∫É``̀ ª``̀ dG ≈`̀ ∏`̀ Y ß``̀aÉ``̀ë``̀eh OÉ`̀ °`̀ ù`̀ Ø`̀ ∏`̀ d ÜQÉ```̀ë```̀eh
 ICGô````ª````dG Ωó```̀≤```̀J IOÉ`````````̀jRh ÜÉ``̀ Ñ``̀ °``̀ û``̀ dG ø``«``μ``ª``J
»ë°üdG  ´É``£``≤``dGh  ¿É``̀μ``̀ °``̀ SE’Gh  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  ô`̀ jƒ`̀ £`̀ Jh

OÉ°üàb’G »aÉ©àd Oƒ¡édG ∞«ãμJh ¢UÉîdG ´É£≤dG ™e ácGô°ûdG õjõ©J
âjƒμdGh äGQÉ``eE’Gh ájOƒ©°ùdG »``a AÉ≤°TCÓd á``«îjQÉàdG ∞``bGƒªdG ≈°ùæf ø``d 

««

««

««

««

««

á«æWƒdG É``æJóMhh »YÉªàL’G É``æé«°ùf ∂°SÉªJ õ``jõ©Jh ±ô£àdG ø``e ™ªàéªdG á``jÉªM



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

6Ω2020 ôÑªaƒf 24 - `g1442 ôNB’G ™«HQ 9 AÉKÓãdG – ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15586) Oó©dG 2

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ¢```̀SCGQ
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀ H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S  ô``̀«``̀eC’G
 ´ÉªàL’G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 AGQRƒdG ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G …OÉ«àY’G

.ó©oH øY ¢ùeCG ìÉÑ°U ó≤Y …òdG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  π¡à°SG  
 ´ÉªàL’G  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 Gòg áª∏μH AGQRƒdG ¢ù∏éªd …OÉ«àY’G

:É¡°üf
,º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH{

 »`̀dÉ`̀©`̀ª`̀ dGh ƒ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ dG ÜÉ``̀ë``̀°``̀UCG
 ,AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  IOÉ©°ùdGh

,¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh ºμ«∏Y ΩÓ°ùdG
 ¿Éæàe’G  nº«¶Y  o™`̀aQCG  ájGóÑdG  »a
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈`̀dEG  A’ƒ`̀dG  n¢üdÉNh
 ≈°ù«Y  øH  óªM  ódGƒdG  ∂∏ªdG  ádÓé`dG
 ióØªdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∂∏e áØ«∏N ∫BG
 ¬àdÓL  kGó`̀gÉ`̀©`̀ oe  ,√É``̀ YQh  ¬`̀∏`̀dG  ¬¶ØM
 kÉª«ª°üJh  kIOGQEG  πª©dG  á∏°UGƒªH
 kÉî«°SôJ ,á«æWƒdG päGRÉéfE’G ≥«≤ëàd
 á«eÉ°ùdG  ¬JÉ¡«Lƒàd  kÉ≤«≤ëJh  ,¬ pé¡æd
 ¢ù°SCGh  ¥Éã«ªdG  â`̀HGƒ`̀K  ™°Vh  óæY
 ÇOÉÑe  É¡æe  â≤ãÑfG  »àdGh  Qƒà°SódG
 ¿CÉH ,2030 øjôëÑdG ájDhQ äÉ¡LƒJh
 kÉaóg  kÉehO  »æjôëÑdG  øWGƒªdG  n¿ƒμj

.á«ªæà∏d ájÉZh
 øWƒdG nó«≤a ôîa pπμH oôcòà°ùf ÉæfEG
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  nÖMÉ°U  õjõ©dG  º©dG
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G
 ¬JÉeÉ¡°SEG  ≈≤Ñà°S  …ò`̀dG  ,¬∏dG  o¬ªMQ
 IôcGP »a kIódÉN á«æWƒdG pá°†¡ædG  »a
 ÖMÉ°U ó¡Y »a Ωóbh ∫òH ÉªH ,øWƒdG
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  áª¶©dG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ,¬∏dG  ¬ªMQ  áØ«∏N
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  ≈°ù«Y  ï«°ûdG
 ôgGõdG  ó¡©dG  ≈dEG  k’ƒ°Uh  ,¬∏dG  ¬ªMQ
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
 mIƒb  nQó°üeh  áîeÉ°T  ¬Jô«°S  π¶à°Sh
 πμH kÉ«°üî°T oôcòJCGh ,Éæd ôîah mIõYh
 -¬∏dG  o¬ªMQ- ¬©e »∏ªY ájGóH RGõàYG
 πª©dG  äÉYÉªàLÉH  øWƒdG  áeóN  »a
 »aô°ûJh  ,kÉeÉY  øjô°ûYh  má°ùªN  πÑb

.2013 ΩÉY òæe Üôb øY ¬©e πª©dÉH
 øe  πμd  ∂dòc  ôμ°ûdÉH  o¬`̀Lƒ`̀JCGh
 -¬`̀∏`̀dG ¬``ª``MQ- √ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀d á`̀eó`̀N π`̀ª`̀Y
 πaÉëdG  »eƒμëdG  ¬∏ªY  Iô«°ùe  ∫ÓN

.RÉéfE’Gh AÉ£©dÉH
 AGOC’  ô``̀jƒ``̀£``̀à``̀dG  Iô`̀ «`̀ °`̀ ù`̀e  ¿EG
 äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀e Ö``̀ cGƒ``̀ j É``ª``H á``eƒ``μ``ë``dG
 ≥ah  Iôªà°ùe  πÑ≤à°ùªdGh  ô°ü©dG

 ¬¶ØM ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL äÉ¡«LƒJ
 Ωƒ`̀«`̀dG á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ,√É````̀YQh ¬`̀∏`̀ dG
 πª©dG  nπ`̀ °`̀UGƒ`̀f  ¿CÉ```̀H  kÉ`̀©`̀«`̀ª`̀L  Éæ«∏Y
 -¬∏dG  o√ó`̀jCG-  ¬àdÓéd  kÉ°UÓNEGh  kAÉ`̀ah
 »àdG  ÇOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  Rõ`̀©`̀æ`̀°`̀Sh ,ø`̀Wƒ`̀∏`̀ dh
 n¿ƒμ«d ,ôjƒ£àdG »YÉ°ùe É¡«∏Y õμJôJ
 kÓYÉØà oeh  kÉHhÉéà oe  »eƒμëdG  RÉ¡édG
 kGõ«ªà oeh  kGQOÉÑ oe  ,øWGƒªdG  áeóN  »a
 ≥∏Nh  á«°ùaÉæàdG  áÄ«ÑdG  ôjƒ£J  »a
 áãjóëdG  äÉ«æ≤à∏d  kÉ«æÑà oe  ,¢`̀Uô`̀Ø`̀dG
 má`̀«`̀æ`̀¡`̀eh mIAÉ``Ø``μ``H RÉ```é```fE’G á`̀Yô`̀°`̀ù`̀d
 kÉ¶aÉë oe  ,OÉ°ùØ∏d  kÉHQÉë oe  ,á«aÉØ°Th
 máfÉeCGh  mágGõf  πμH  ΩÉ©dG  ∫ÉªdG  ≈∏Y

.á«dhDƒ°ùeh
 ,ø«æWGƒªdG  äÉ©∏£àd  kÉ≤«≤ëJh
 è``̀eGô``̀Ñ``̀ dG ò``«``Ø``æ``J »```̀ a ô`̀ª`̀à`̀ °`̀ù`̀æ`̀ °`̀S
 Égôjƒ£Jh  á«eƒμëdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh
 á£∏°ùdG  ™e  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ∫ÓN  øe
 IOÉ``̀jR  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,á«©jô°ûàdG
 äÉ``̀eÉ``̀¡``̀°``̀SEGh ¿hÉ``̀©``̀à``̀H äGQOÉ```Ñ```ª```dG
 á«£°SƒdG  º`̀«`̀b  ï`̀«`̀°`̀Sô`̀à`̀d  ,™`̀«`̀ª`̀é`̀dG
 páaÉc øe ™ªàéªdG  ájÉªMh íeÉ°ùàdGh
 õjõ©àd  ,±ô`̀£`̀à`̀ dGh  ∞`̀æ`̀©`̀dG  ∫É`̀μ`̀ °`̀TCG
 Éæ pJóMhh »YÉªàL’G Éæ pé«°ùf ∂°SÉªJ
 äÉª°ùdGh õFÉcôdG øe ¿ƒμàd ,á«æWƒdG

.Éæ©ªàéªd áªFGódG
 ádOÉY má«°ùaÉæJ máÄ«H ø«eCÉJ ¿CG Éªc
 ,º¡JÉMƒªW ≥«≤ëJ øe ÜÉÑ°ûdG ø pμ nª oJ
 ,á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀ dG  Ωó`̀≤`̀ J  IOÉ````̀jRh
 øμ°ùdG ô«aƒJh ,º«∏©àdG ´É£b ôjƒ£Jh
 IôμàÑe  mäGQOÉÑªH  øWGƒª∏d  ºFÓªdG
 äÉeóN  áeGóà°SGh  ôjƒ£Jh  ,ádÉ q©ah
 ™jQÉ°ûe  ∫Éªμà°SGh  ,»ë°üdG  ´É£≤dG
 ™e  ácGô°ûdG  õjõ©Jh  ,á«àëàdG  á«æÑdG
 Oƒ¡édG  ∞«ãμJh  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG
 á∏°UGƒeh  ,OÉ°üàb’G  ƒªfh  »aÉ©àd
 äGQOÉ`̀Ñ`̀eh  »dÉªdG  ¿RGƒ`̀à`̀dG  èeÉfôH
 á©«∏W  »a  ,áeÉ©dG  á«dÉªdG  áeGóà°SG
 πjƒëàd  ,»eƒμëdG  πª©dG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG
 ≈dEG  ¢UôØdGh  ,¢Uôa  ≈`̀dEG  äÉjóëàdG
 á°†¡ædGh  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG  á∏°UGƒªd  ,RÉ`̀é`̀fEG
 áaÉμd  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdGh  á«æWƒdG

.øWƒdG AÉæHCG
 á``̀jƒ``̀NC’G §``̀HGhô``̀∏``̀d kGõ``̀jõ``̀©``̀Jh
 ±ó¡dG  Ió``Mh  ≈∏Y  áªFÉ≤dG  á≤jô©dG
 Oƒ¡édG  πc  ô«î°ùJ  ºà«°S  ,ô«°üªdGh
 ,á≤£æªdÉH ÉæFÉ≤°TCG ™e ∑ôà°ûªdG πª©∏d
 øe  ójõe  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  kÉ°UôMh  kÉ«©°S
 Gò¡Hh  .ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ≈à°T  »`̀a  πeÉμàdG
 RGõ`̀à`̀Y’Gh  ôîØdG  ø`̀Y  ôÑ©f  Oó`̀°`̀ü`̀dG
 …ò`̀dG …OÉ``̀jô``̀dGh …Qƒ`̀ë`̀ª`̀dG Qhó`̀ dÉ`̀ H

 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ¬H  Ωƒ≤J
 ≥«°ùæJh »YÉ°ùªdG  IOÉ«b »a á≤«≤°ûdG
 QGô≤à°S’G  IOÉ```̀YE’  á`̀«`̀dhó`̀dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 É¡à°SÉFQ  ∫ÓN  øe  »ªdÉ©dG  OÉ°üàbÓd

. G20`dG øjô°û©dG áYƒªéªd
 á«îjQÉàdG  ∞bGƒªdG  ≈°ùæf  ødh
 ,ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  AÉ≤°TCÓd
 ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á``̀dhOh
 ôªà°ùªdG  º¡ªYO  ≈∏Y  ,âjƒμdG  ádhOh
 ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ô``̀Ñ``̀Y ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀ d
 ∫hódG  √òg ¬àeób  Ée  ≈∏Yh äÉ£ëªdG
 á«dÉªdG  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀SG  º`̀YO  ø`̀e  á≤«≤°ûdG
 ƒ`̀ª`̀æ`̀dG õ`̀«`̀Ø`̀ë`̀J á``∏``°``UGƒ``eh á``eÉ``©``dG

.»∏ëªdG …OÉ°üàb’G
 á«ªæàdG  õjõ©J  »YÉ°ùe  ¿CG  Éªc
 »ªdÉ©dG  ΩÓ°ùdGh  QGô≤à°S’Gh  øeC’Gh
 Ö∏£àJ  ±ô£àdGh  ÜÉ`̀gQE’G  áëaÉμeh
 ∫hó```dG ™``̀e AÉ`̀æ`̀ Ñ`̀ dG ¿hÉ``©``à``dG IOÉ````̀jR
 ºdÉ©dG  ∫hO  á«≤Hh  ,á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG

.á≤jó°üdGh páØ«∏ëdG
 »æjôëÑdG  o™ªàéªdG  â`̀Ñ`̀KCG  ó≤d
 ¬àªjõYh  ¬ neõY  ¿CÉ`̀H  ø«æ°ùdG  ôe  ≈∏Y
 ,äÉjóëàdG »£îJh RhÉéJ øe ¬æ qμªj
 πμH  á«ëàdÉH  ¬`̀Lƒ`̀à`̀f  Ωƒ`̀«`̀ dG  É``æ``fEGh
 É```̀fQOGƒ```̀c ≈`````̀ dEG ΩGô````̀à````̀MGh ô``̀jó``̀≤``̀J
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  »a  á∏eÉ©dG  á«æWƒdG
 »`̀à`̀dG É``̀fhQƒ``̀c ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀d
 s≥≤ëJ  Ée  n±É o°†«d  ,øjôëÑdG  â¶ØM
 Ωõ©dÉH  π`̀aÉ`̀ë`̀dG  ø`̀Wƒ`̀ dG  πé°S  ≈```dEG
 øWGƒª∏d  AÉ£©dGh  pIOGQE’Gh  äÉÑãdGh

.»æjôëÑdG
 ≥jôa  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  kÉ©«ªL  ÉæØJÉμàH
 ∫ƒëf  ¿CG  ™«£à°ùf  ,óMGƒdG  øjôëÑdG
 ≈`̀ dEG …ó`̀ë`̀à`̀dGh ™``̀ bGh ≈``̀ dEG nìƒ`̀ª`̀£`̀dG

.RÉéfEG
 n≥«aƒàdG  π``Lh  nõ``Y  n¬`̀∏`̀ dG  ∫CÉ`̀°`̀ù`̀f
 ºμ«∏Y  ΩÓ°ùdGh  kÉ©«ªL  Éæd  OGó°ùdGh

.z¬JÉcôHh ¬∏dG áªMQh

 ¢ù∏ée  Ωó≤J  ,á°ù∏édG  ∫Ó``Nh
 ≈``̀dEG ¿É``̀æ``̀à``̀e’Gh ô`̀μ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H AGQRƒ`````̀ dG
 áaÉch  á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hó```dG
 ´ƒªLh  øjôëÑdG  êQÉ`̀N  øe  OƒaƒdG
 º¡jRÉ©J  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ó«≤a  IÉ`̀ah  »a  ábOÉ°üdG  º¡JÉ°SGƒeh
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U øWƒdG
 ,¬∏dG ¬ªMQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N
 ¿CG  πLh  qõY  ≈dƒªdG  ¢ù∏éªdG  kÓFÉ°S
 ¬àªMQ  ™°SGƒH  πMGôdG  ó«≤ØdG  óª¨àj

.¬JÉæL í«°ùa ¬æμ°ùjh
 AGQRƒ````̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e CÉ``æ``g É`̀gó`̀©`̀H
 á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG
 ø«Øjô°ûdG  ø`̀«`̀eô`̀ë`̀dG  ΩOÉ``̀N  IOÉ`̀«`̀≤`̀H
 Oƒ©°S ∫BG  õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG
 »dhh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ∂∏e
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  √ó¡Y
 ìÉéæH  Oƒ©°S  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  óªëe
 øjô°û©dG  áYƒªée  ∫hO  IOÉ``̀ b  á`̀ª`̀b

 äÉeÉ¡°SEÉH  ¢ù∏éªdG  G kó«°ûe  ,(G20)
 õjõ©J  »`̀a  RQÉ`̀Ñ`̀dG  É```̀gQhOh  áμ∏ªªdG
 Oƒ¡édG ∞∏àîe ºYOh »dhódG ¿hÉ©àdG

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G
 »a ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ô``¶``f ∂````dP ó``©``H
 ∫hó`̀L  ≈∏Y  á`̀LQó`̀ª`̀dG  äÉYƒ°VƒªdG

:Qôbh ,∫ÉªYC’G
 äGôcòªdG  ≈∏Y  á≤aGƒªdG  :k’hCG

:á«dÉàdG
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  Iô`̀cò`̀e  -1
 á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿Gƒ``jO  ôjô≤J  ¿CÉ°ûH
 ôeCG  óbh  ,(2019-2020)  á`̀jQGOE’Gh
 ó¡©dG  »`̀ dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 äÉ¶MÓe  8  ádÉMEÉH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ
 äÉ¶MÓe  10h  ,áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ≈`̀ dEG
 ≈dEG  á¶MÓe 215h ≥«≤ëJ ¿Ééd ≈dEG

.äGQGRƒdG ™e ájQGOE’G á©HÉàªdG
 ¿CÉ°ûH ¿Éμ°SE’G  IQGRh Iôcòe -2
 óbh  ,á«fÉμ°SE’G  ™jQÉ°ûªdG  äGóéà°ùe

 ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ôeCG
 ™jRƒJh  ¢ü«°üîàH  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ
 ,ø«æWGƒªdG ≈∏Y á«æμ°S IóMh 5000
 á«æμ°S IóMh 3000 ò«ØæJ »a AóÑdGh
 »a ´Gô°SE’Gh Iôà°S ¥ô°T ´hô°ûe »a

.á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG Iô«Jh
 ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G  IQGRh  Iô``̀ cò``̀ e  -3
 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀dG ¿hDƒ````°````Th
 ø«æKG  ∑Ó`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG
 §«£îàdG  ∫É`̀ª`̀YC’  kGQÉ`̀≤`̀Y  øjô°ûYh
 á`̀jô`̀°`̀†`̀ë`̀dG á`̀ «`̀ª`̀ æ`̀ à`̀ dGh »``̀fGô``̀ª``̀©``̀dG
 ácôë∏d  kÓ«¡°ùJ  ∂```dPh  ,á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dGh
 ≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG ø``̀e Oó```̀Y »``̀a á``̀jQhô``̀ª``̀ dG
 á«ªæàdGh §«£îàdG ô«jÉ©ªH ΩGõàd’Gh
 á«æÑdG  ™jQÉ°ûªd  k’Éªμà°SGh ájô°†ëdG

.á«àëàdG
 á``̀jQGRƒ``̀ dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  Iô``̀cò``̀e  -4
 á«©jô°ûàdGh  á`̀«`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 øe  Oó`̀Y  ≈∏Y  áeƒμëdG  OhOQ  ¿CÉ°ûH

.ÜGƒædG ¢ù∏ée øe áÑZôH äÉMGôàb’G
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG :kÉ``̀«``̀fÉ``̀K

:»dÉàdG ´ƒ°VƒªdG
 á©bGh ∫ƒM á«∏NGódG ôjRh ôjô≤J
 »ë°üdG ±ô°üdG ∫ÉªY øe áKÓK IÉah
 »a  áfÉ«°üdG  ∫É`̀ª`̀YCÉ`̀H  º¡eÉ«b  AÉ`̀æ`̀KCG
 ÖMÉ°U  ô`̀eCG  óbh  ,IôªL  »æH  á≤£æe
 ¢ù«FQ ó`̀¡`̀©`̀dG  »``̀dh  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 Iô°TÉÑªH  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  ô``̀jRh  AGQRƒ````̀dG
 áeRÓdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJG

.ôjô≤àdG èFÉàf Aƒ°V ≈∏Y
 ÉªH  É kª∏Y  ¢ù∏éªdG  ò``̀NCG  :kÉ`̀ã`̀dÉ`̀K

:»∏j
 º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh ôjô≤J -1
 ΩÉ©dG  ôªJDƒªdG  »a  ácQÉ°ûªdG  ¿CÉ°ûH
 á«HôàdG  Öàμªd  øjô°û©dGh  ¢SOÉ°ùdG

.á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód »Hô©dG
 ∫ƒM á«LQÉîdG  ôjRh ôjô≤J  -2

.π«FGô°SEG ádhód á«ª°SôdG IQÉjõdG

:AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ..AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L √ƒª°S ¢SDhôJ ∫ÓN

á«æWƒdG äGRÉéfE’G ≥«≤ëàd Éª«ª°üJh IOGQEG πª©dG á∏°UGƒªH ∂∏ªdG ádÓL ógÉ©f
øWƒdG Iô``cGP »``a Ió``dÉN ¬JÉeÉ¡``°SEG ≈≤Ñà``°S …ò``dG ø``WƒdG ó``«≤a ô``îa πμ``H ôcòà``°ùf

∂∏ªdG ádÓéd É k°UÓNEGh AÉah πª©dG π°UGƒf ¿CÉH É k©«ªL Éæ«∏Y Ωƒ«dG á«dhDƒ°ùªdG
π``eÉμà∏d É k«©``°S á``≤£æªdÉH ÉæFÉ≤``°TCG ™``e ∑ôà``°ûªdG π``ª©∏d Oƒ``¡édG πc ô«î``°ùJ

äÉjóëàdG »£îJh RhÉéJ øe ¬æ qμªj ¬eõY ¿CG ø«æ°ùdG ôe ≈∏Y âÑKCG »æjôëÑdG ™ªàéªdG
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 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó``̀cCG
 ó¡©dG  »``̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ≥ªY  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 ™ªéJ  »àdG  Ió«WƒdG  á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG
 IóëàªdG  äÉ``̀ j’ƒ``̀ dGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 ¬`̀«`̀dEG π`̀ °`̀Uh É``̀eh á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dG á`̀«`̀μ`̀ jô`̀eC’G

 äÉjƒà°ùe  øe  ∑ôà°ûªdG  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG
 »a  á°UÉNh  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  π`̀c  »`̀a  áeó≤àe

.á«YÉaódGh ájôμ°ù©dG ä’ÉéªdG
 ô°üb  »`̀a  √ƒª°S  AÉ≤d  ió`̀d  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 πjƒª°U  …ô`̀ë`̀H  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ¢`̀ù`̀eCG  ´É``aô``dG
 IOÉ«≤dÉH  ájôëÑdG  äGƒ`̀≤`̀ dG  ó`̀FÉ`̀b  hQÉ`̀HÉ`̀H

 ∫ƒ`̀£`̀°`̀SC’G ó`̀ FÉ`̀ b á`̀ «`̀μ`̀ jô`̀eC’G á`̀jõ`̀cô`̀ª`̀dG
 á`̀«`̀ª`̀gCÉ`̀H √ƒ`̀ª`̀°`̀S √ƒ``̀ f å`̀«`̀M ,¢`̀ù`̀eÉ`̀î`̀dG
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG  õ`̀jõ`̀©`̀J  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e
 äÉj’ƒdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ∑ôà°ûªdG
 ∞∏àîe ≈∏Y á≤jó°üdG á«μjôeC’G IóëàªdG
 øjó∏ÑdG  ídÉ°Uh  ô«N  ¬«a  Éªd  Ió©°UC’G

 »a  º¡°ùj  É`̀ª`̀Hh  ø«≤jó°üdG  ø«Ñ©°ûdGh
.á≤£æªdG »a QGô≤à°S’Gh øeC’G ≥«≤ëJ

 øe mOóY ¢VGô©à°SG  ºJ  AÉ≤∏dG  ∫ÓNh 
 ô`̀NBGh  ∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’G  äGP  ÉjÉ°†≤dG
 á«ª«∏bE’G  ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y  äGóéà°ùªdG

.á«dhódGh

 á`̀ «`̀ª`̀gCÉ`̀ H √ƒ``̀æ``̀j AGQRƒ```````̀ dG ¢`̀ ù`̀ «`̀ FQ ó`̀ ¡`̀ ©`̀ dG »```̀ dh
É``̀μ``̀jô``̀eCGh ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ø``̀«``̀H ¿hÉ``̀ ©``̀ à``̀ dG õ``̀jõ``̀©``̀J

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¬∏dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ™ªàLG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ  …QÉ≤©dG  π«é°ùàdGh áMÉ°ùªdG  RÉ¡L ¢ù«FQ
 ,¢ùeG  ìÉÑ°U  ¬ÑàμªH  ,…QÉ≤©dG  º«¶æàdG  á°ù°SDƒe  IQGOEG
 áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  ¢ù«FQ  ¢SÉf  ¬∏dGóÑY  øH  ô«ª°S  ™e
 ôà°ûdG  ôcÉ°Th  áaô¨dG  ƒ°†Y  ¢Sôég  ±QÉ``̀Yh  øjôëÑdG

.áaô¨∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG
 äGP äÉYƒ°VƒªdG ¢†©H á°ûbÉæe ´ÉªàL’G ∫ÓN ºJh
 ,…QÉ≤©dG  ôjƒ£àdG  ´É£≤H  á≤∏©àªdG  ,∑ôà°ûªdG  ΩÉªàg’G
 ,ájOÉ°üàb’G  á£°ûfC’Gh  äÉYÉ£≤dG  º`̀gCG  ó`̀MCG  ôÑà©j  …ò`̀dG
 á«£ØædG  ô«Z  äÉYÉ£≤dG  øª°V  »°SÉ°SCG  ÖYÓc  ¬«dEG  ô¶æjh
 »a  ÉeÉ¡°SG  ôãcCGh  »æWƒdG  OÉ°üàb’G  »a  ôÑcCG  QhO  Ö©∏d

.»æWƒdG OÉ°üàb’G »a »dÉªLE’G èJÉædG
 …QÉ≤©dG  π«é°ùàdGh  áMÉ°ùªdG  RÉ¡L  ¢ù«FQ  ó``̀cCGh
 …QÉéàdG  ´É£≤dG  ™e  º`̀FGó`̀dG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG
 äÉÑ∏£àe  ≥«≤ëJ  »a  º¡eh  »°SÉ°SCG  ∂jô°ûc  »YÉæ°üdGh
 ôgGõdG  ó¡©dG  πX »a OÓÑdG  Égó¡°ûJ  »àdG  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 ò«ØæJh  ,¬JÉ©∏£Jh  √GDhQ  ≥«≤ëJh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  á«eƒμëdG  äGQGô≤dGh  äÉ¡«LƒàdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ≈∏YCG  ≥«≤ëJ  ≈dEG  á«eGôdG  ,AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 ∫ÉªYCG  §«°ûæJ  ≈`̀dEG  ø«aOÉ¡dG  ¿hÉ©àdGh  ≥«°ùæàdG  ÖJGôe

.…QÉ≤©dG ´É£≤dG á£°ûfCG É¡æe ¢UÉîdG ´É£≤dG
 IQÉéJ áaôZ ¬H ™∏£°†J …òdG ô«ÑμdG QhódG ≈dEG √ƒfh
 »a  ¢SÉf  ¬∏dGóÑY  øH  ô«ª°S  á°SÉFôH  øjôëÑdG  áYÉæ°Uh
 ídÉ°üe  á©HÉàeh  ,ájQÉéàdG  áaô¨dG  πªY  ôjƒ£Jh  á©HÉàe
 áeGóà°S’Gh  á«ªæàdG  ≥«≤ëàd  »YÉæ°üdGh  …QÉéàdG  ´É£≤dG

.º¡ªdG ´É£≤dG Gòg »a
 IQÉéJ  á`̀aô`̀Z  ¢ù«FQ  ¢`̀SÉ`̀f  ô«ª°S  ≈`̀æ`̀KCG  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 ¬°ùªd ,∫ÉÑ≤à°SG ø°ùM øe √Éb’ Ée ≈∏Y øjôëÑdG áYÉæ°Uh
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  πÑb  ø`̀e  º`̀YO  ø`̀e
 ºJ  Éªc  .É¡H  Gƒeó≤J  »àdG  äÉMôà≤ªdGh  AGQB’G  ∞∏àîªd
 πLCG øe IôªãªdG äGAÉ≤∏dG  √òg πãe QGôªà°SG ≈∏Y ¥ÉØJ’G
 …QÉ≤©dG  ´É£≤dGh  ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  …OÉ°üàb’G  ´É£≤dG  áeóN

 .¢UÉN πμ°ûH

 ¬ÑàμªH  ,á«LQÉîdG  ôjRh  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  πÑ≤à°SG
 ÖMÉ°U  ,2020  ôÑªaƒf  23  ≥aGƒªdG  ø«æK’G  ¢ùeG  IQGRƒ∏d  ΩÉ©dG  ¿GƒjódÉH
 áμ∏ªªdG ô«Ø°S Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH óªMCG øH ¿É£∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üH  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  Ö`̀MQ  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe RGõàYG  øY É kHô©e ,Oƒ©°S ∫BG  õjõ©dGóÑY øH óªMCG  øH  ¿É£∏°S
 á«Hô©dG áμ∏ªªdG ø«Hh É¡æ«H ™ªéJ »àdG Iõ«ªàªdG á«îjQÉàdG ájƒNC’G §HGhôdÉH
 ,äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe ≈∏Y Qƒ£Jh ∫ƒª°T øe ¬H º°ùàJ Éeh ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG
 Ió©°UC’G  ≈∏Y  äÉbÓ©dG  √òg  á«ªæJh  õjõ©J  ≈∏Y  ∑ôà°ûªdG  ¢UôëdG  πX  »a
 √ÉéJ  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d  º¡ªdG  »é«JGôà°S’G  Qhó`̀ dG  É kæªãe  ,áaÉc
 ∫hO áªb áμ∏ªªdG áaÉ°†à°SG ¬°ùμY …òdGh ,á«dhódGh á«ª«∏bE’G ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîe
 áª≤dG  ¬à≤≤M  …òdG  ô«ÑμdG  ìÉéædÉH  G kó«°ûe  ,á«°VGôàa’G  øjô°û©dG  áYƒªée

.É¡«dEG â∏°UƒJ »àdG áª¡ªdG èFÉàædÉHh
 øH  óªMCG  øH  ¿É£∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Üô``YCG  ¬ÑfÉL  øe
 äÉbÓ©dG ≥ª©H É kgƒæe ,á«LQÉîdG ôjRh AÉ≤∏H √RGõàYG øY Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY
 ¢UôM G kócDƒe ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H ™ªéJ »àdG á≤«KƒdG á«îjQÉàdG ájƒNC’G
 ™e ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh πª©dG õjõ©J ≈∏Y á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG

.ä’ÉéªdG ≈à°T »a øjôëÑdG áμ∏ªe

IQÉéàdG áaôZh áMÉ°ùªdG RÉ¡L ø«H ¿hÉ©àdG åëH

…Oƒ©°ùdG ô«Ø°ùdG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN

 õ`«ª`à`H ó«°ûj á«`LQÉîdG ôjRh
 á``jOƒ`©`°ù`dG ™`e  §```HGhô`dG

 á≤FÉa  IPÉà°SC’G  áë°üdG  Iô`̀jRh  äOÉ`̀°`̀TCG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«LƒàH  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH
 ƒª°S áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 OóY  ¢ü«°üîàd  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh
 ø«∏eÉ©dG  πFGƒ©d  äÉL qQóªdG  óYÉ≤e  øe  Oóëe
 á«ë°üdG  QOGƒμdG  øe  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a
 ¥ÉÑ°S  Qƒ°†ëd  iô`̀NC’G  IófÉ°ùªdG  äÉ¡édGh
 è«∏îdG  ¿Gô`̀«`̀£`̀d  iô`̀Ñ`̀μ`̀dG  øjôëÑdG  Iõ`̀FÉ`̀L
 ¢`̀ù`̀μ`̀dhQ  Iõ``FÉ``L  ¥É`̀Ñ`̀°`̀Sh  ¿Gh ’ƒ`̀eQƒ`̀Ø`̀∏`̀ d
 º¡JÉªgÉ°ùªH  É kfÉaôY  ∂dPh  ,iôÑμdG  ô«î°üdG
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  øª°V  ô«ÑμdG  º`̀¡`̀eGõ`̀à`̀dGh

-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  áëFÉéd  …ó°üà∏d  ádhòÑªdG
 ¬«LƒàdG Gòg káæªãe ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a z19
 ø«∏eÉ©dG  Oƒ¡éd  √ƒª°S  ôjó≤J  ó`̀cDƒ`̀j  …ò``dG
 º¡∏©éj ÉªH ,á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ø««ë°üdG
 áeóN  AÉ£©dGh  ó¡édG  ø`̀e  ójõªdG  ¿ƒeó≤j

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«æWGƒªdGh øWƒ∏d
 iƒà°ùªH  áë°üdG  Iô``̀jRh  äOÉ`̀ °`̀TCG  Éªc
 ≈∏Y  áμ∏ªªdG  É¡àdòH  »àdG  á«dÉ©dG  ájõgÉédG
 Éeh çóëdG Gòg ∫ÉÑ≤à°S’ äÉjƒà°ùªdG ∞∏àîe
 ™«ªL  É¡dòH  áª«¶Yh  Iô«Ñc  Oƒ¡L  øe  ¬≤aGQ
 ≈∏Y ºFGódG  º¡°Uôëd  ø««æ©ªdGh  ø«dhDƒ°ùªdG

 Gõ«ªJ  ôãcCG  iƒà°ùªH  çóëdG  Gò`̀g  ô¡¶j  ¿CG
 πàëJ áμ∏ªªdG π©L Ée ,ΩÉY ó©H ÉeÉY ÉaÓàNGh

.á«ªdÉ©dG á°VÉjôdG áWQÉN ≈∏Y áÑ«W áfÉμe
 ≥jôØdG OGó©à°SG ídÉ°üdG IôjRƒdG äócCGh
 ,¿Gh ’ƒeQƒØdG äÉbÉÑ°S »a ácQÉ°ûª∏d »Ñ£dG
 AÉcô°ûdG øe ôÑà©oJ áë°üdG IQGRh ¿CG ≈dEG káàa’
 ¿Gh  ’ƒeQƒØdG  çóM  ìÉéfEG  »a  ø««°ù«FôdG
 ¿ƒdhDƒ°ùªdGh  IQGRƒ```̀dG  ∫ò`̀Ñ`̀J  PEG  ,õ«ªàªdG
 πÑ°S π°†aCG ºjó≤àd º¡à©HÉàeh ºgó¡L iQÉ°üb
 »a ø«cQÉ°ûªdG  ø«≤HÉ°ùàª∏d  á«ë°üdG  ájÉYôdG

 .»ªdÉ©dG çóëdG Gòg

 ΩGƒ```̀YCG ó`̀©`̀H ¬```̀ fCG Iô```̀jRƒ```̀dG â``̀aÉ``̀°``̀VCGh
 »a  ¿Gh  ’ƒeQƒØdG  äÉbÉÑ°S  áeÉbEG  øe  IójóY
 áªcGôàe  äGôÑN  IQGRƒ`̀dG  âÑ°ùàcG  øjôëÑdG
 Éª¡ah  ÉeÉªdEG  ôãcCG  ¿ƒμJ  ¿C’  Ωƒ«dG  É¡∏gDƒJ
 ≥aGôàJ  ¿CG  ó`̀H  ’  »àdG  á«Ñ£dG  äÉLÉ«àMÓd
 ôãcCG  É¡∏©éj  ÉªH  ,ô«ÑμdG  çó`̀ë`̀dG  Gò``g  ™`̀e
 ∞∏àîe ™e É¡∏eÉ©J á≤jôW »a áYô°Sh áfhôe
 ≈∏Y  áë°üdG  IQGRh  ¢UôëJ  ∂dòd  ,±hô¶dG
 »Ñ£dG  ≥jôØdG  äGQÉ¡e õjõ©Jh π«gCÉJ  ¿Éª°V
 kAGOCG  Ωó≤àd  º¡ªdG  çóëdG  Gò`̀g  »a  ∑QÉ°ûªdG

.ΩÉY πc ÉbƒØàe

 ¢ü«°üîàH AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó``¡©dG »dh äÉ``¡«LƒàH ó``«°ûJ á``ë°üdG Iô``jRh
 ’ƒ``eQƒ`Ø`dG »``a á``«eÉeC’G ±ƒ``Ø`°ü`dÉ`H ø```«`∏`eÉ`©`dG π```FGƒ``©`d ó```YÉ`≤`e  øe OóY á``HÉ°UEG »a ≥``«≤ëà∏d á``æéd

ÉfhQƒμH OÉ``©HE’G õ``côªH äÉ``YOƒªdG
 áHÉ°UEG  »a  ≥«≤ëà∏d  áæéd  π«μ°ûàH  GQGô`̀b  á«∏NGódG  ô`̀jRh  Qó°UCG
 áæé∏dG  Ωƒ≤à°Sh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  OÉ©HE’G  õcôªH  äÉYOƒªdG  øe  OóY
 »a  É¡H  ∫ƒª©ªdG  ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  ióe  »a  ≥«≤ëàdÉH

.¿CÉ°ûdG Gòg
 øe  OóY  áHÉ°UEG  âæ∏YCG  ób  zäGRGƒ`̀é`̀dGh  á«°ùæédG{  IQGOEG  âfÉch
 ¢Shô«ØH áeÉbE’G •hô°T äÉØdÉîªH ≥∏©àJ ÉjÉ°†b áeP ≈∏Y äÉaƒbƒªdG
 õjõ©Jh ø«HÉ°üªdG êÓ©d áeRÓdG á«Ñ£dG äGAGôLE’G PÉîJG ºJh ,ÉfhQƒc

.™bƒªdG »a ájRGôàM’G äGAGôLE’G

 »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U øY Qó°U
 ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©àH  2020  áæ°ùd  (20)  ºbQ  QGô≤dG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ¥ƒ≤ëd É«∏©dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG π«μ°ûJ IOÉYEÉH 2017 áæ°ùd (31) ºbQ QGô≤dG

:¬«a AÉL ¿É°ùfE’G
≈dhC’G IOÉªdG

 2017  áæ°ùd  (31)  ºbQ  QGô≤dG  øe  (2)  h  (1)  ø«JOÉªdG  »°üæH  ∫óÑà°ùoj
:¿É«JB’G ¿É°üædG ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd É«∏©dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG π«μ°ûJ IOÉYEÉH

:(1) IOÉe
 ôjRh  á°SÉFôH  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  É«∏©dG  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  π«μ°ûJ  OÉ©oj

:øe xπc ájƒ°†Yh ,á«LQÉîdG
.¢ù«Fô∏d ÉÑFÉf .á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe-1

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿GƒjO øY πãªe -2
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¿hDƒ°T IQGRh øY πãªe -3

.á«LQÉîdG IQGRh øY πãªe -4
.á«∏NGódG IQGRh øY πãªe -5

.±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿ƒÄ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh øY πãªe -6
.º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh øY πãªe -7

.á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh øY πãªe -8
.áë°üdG IQGRh øY πãªe -9

.ΩÓYE’G ¿ƒÄ°T IQGRh øY πãªe -10
.áeÉ©dG áHÉ«ædG øY πãªe -11

.ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG øY πãªe -12
.»fƒfÉ≤dG …CGôdGh ™jô°ûàdG áÄ«g øY πãªe -13

.»æWƒdG ∫É°üJ’G õcôe øY πãªe -14
.»æWƒdG äGôHÉîªdG RÉ¡L øY πãªe -15

.äÉªt∏ n¶sà∏d áeÉ©dG áfÉeC’G øY πãªe -16

.á°UÉîdG ≥«≤ëàdG IóMh øY πãªe -17
.πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g øY πãªe -18

 ≈∏Y kAÉæH ∂dPh ,äÉ¡édG »∏ãªe á«ª°ùàH áæé∏dG ¢ù«FQ øe QGôb Qó°üjh
 hCG óYÉ°ùe π«ch áLQO øY π«ãªàdG iƒà°ùe π≤j ’CG ≈∏Y ,äÉ¡édG ∂∏J í«°TôJ
 ójóéà∏d á∏HÉb äGƒæ°S çÓK áæé∏dG »a ájƒ°†©dG Ióe ¿ƒμJh ,¬ªμM »a øe

.á∏KÉªe iôNCG Oóªd
:(2) IOÉe

 ø ne IGOC’G äGòH ¬∏ëe πëj ,ÖÑ°S u…C’ áæé∏dG AÉ°†YCG øe x…CG ¿Éμe ÓN GPEG
.¬Ø∏°S Ióe ójóédG ƒ°†©dG πªμjh ,á¡édG äGP πãªj

á«fÉãdG IOÉªdG
 ïjQÉJ  øe  ¬H  πª©ojh  ,QGô`̀≤`̀dG  Gò`̀g  ΩÉμMCG  ò«ØæJ  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ≈∏Y

.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæojh ,√Qhó°U

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd É«∏©dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG π«μ°ûJ IOÉYEÉH GQGôb Qó°üj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

 »ë«eôdG  óªëe  øH  »∏Y  OÉ°TCG
 áª∏c  ¬àæª°†J  ÉªH  ΩÓ```YE’G  ô``̀jRh
 ô`̀«`̀eC’G »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 á°ù∏édG  »a  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 »àdG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏éªd  ájOÉ«àY’G

.√ƒª°S á°SÉFôH ¢ùeCG äó≤Y
 íjô°üJ »a ΩÓYE’G ôjRh ∫Ébh
 ÖMÉ°U  ¿EG øjôëÑdG  ¿ƒ`̀jõ`̀Ø`̀∏`̀à`̀d
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó«≤a  ôcòà°SG  ¬àª∏c  »`̀a  AGQRƒ```̀dG
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ø``Wƒ``dG
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 á«îjQÉàdG  ¬JÉeÉ¡°SEGh  ¬∏dG  ¬ªMQ
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ó¡Y  ≈`̀ dEG  ’ƒ`̀°`̀Uh
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 äAÉ``̀L  á`̀ª`̀∏`̀μ`̀dG  ¿CG  ±É``̀ °``̀VCGh
 PEG  ,ô«ÑμdG  π`̀MGô`̀∏`̀d  AÉ``̀ah  áHÉãªH
 äÉYÉªàLG  É«°üî°T  É¡«a  ôcòà°SG
 ≈àM  ÉeÉY  ô°ûY  á°ùªN  óàªJ  πªY

 ΩÉY  ¬∏dG  ¬ªMQ  ¬æe  Üô≤dÉH  πª©dG
 Ö°üæe  √ƒª°S  ≈dƒJ  ÉeóæY  2013

.AGQRƒdG ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ¬``̀«``̀Lƒ``̀J  ¿EG  ∫É`````̀bh
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 »a  πªY  øe  πμd  ôμ°ûdÉH  AGQRƒ``̀dG
 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G ƒª°S áeóN
 Iô«°ùe ∫ÓN øjôëÑdGh ¬∏dG ¬ªMQ
 ∞°Uhh  ,RÉéf’Gh  AÉ£©dÉH  á∏aÉM
 áªjôμdG áàØ∏dÉH ÖfÉédG Gòg ôjRƒdG

 .√ƒª°S ≈∏Y áÑjô¨H â°ù«d »àdG
 ìhQ »g Éªc ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 É¡H ø`̀eDƒ`̀j »`̀à`̀dG ó``MGƒ``dG ≥`̀jô`̀Ø`̀dG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S
 ∂`̀∏`̀ª`̀dG á``̀dÓ``̀L ø``̀e äÉ`̀¡`̀ «`̀Lƒ`̀à`̀Hh
 Éæ«∏Y  á«dhDƒ°ùªdG  ¿G  ó`̀cCG  ióØªdG
 AÉ``̀ah π`̀ª`̀©`̀ dG á`̀∏`̀ °`̀UGƒ`̀ª`̀d É`̀©`̀«`̀ª`̀L
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  É`̀°`̀UÓ`̀NEGh

.øWƒdGh
 øe √ƒª°S √ó`̀cCG  Ée ≈`̀dEG  √ƒ`̀fh
 ¿G  Ö`̀é`̀j  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  RÉ`̀¡`̀é`̀ dG  ¿G

 áeóN »a ÓYÉØàeh ÉHhÉéàe ¿ƒμj
 á«°ùaÉæàdG áÄ«ÑdG ôjƒ£Jh øWGƒªdG
 äÉ«æ≤àdG  »æÑJh  ¢UôØdG  ≥∏N  hCG
 ≈¶ëj  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ƒgh  ,áãjóëdG

.√ƒª°S ΩÉªàgGh ºYóH
 óªëe ø``̀H  »`̀∏`̀Y  ¥ô``̀£``̀J  É`̀ª`̀c
 ≈```dEG ΩÓ``````̀YE’G ô````̀ jRh »``ë``«``eô``dG
 á«aÉØ°ûdG  ¬àª∏c  »a  √ƒª°S  ó«cCÉJ
 ≈∏Y  ®ÉØëdGh  OÉ°ùØdG  áHQÉëeh
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ¿ƒμd  ,ΩÉ©dG  ∫ÉªdG
 óªà©J »àdG õFÉcôdG øe ΩÉ©dG ∫ÉªdG
 á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG  É¡«∏Y
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ`̀«`̀≤`̀H
 ójó©dG  AÉ°ûfG  ôÑY  ióØªdG  ∂∏ªdG
 ¢ù∏ée  É`̀¡`̀æ`̀e  ,äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG  ø``e
 á`̀HÉ`̀bô`̀ dG ¿Gƒ``````jOh äÉ`̀°`̀ü`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 â°ù°SCÉJ  »àdG  ,á``̀ jQGOE’Gh  á«dÉªdG
 2002  »`̀a  ø«fGƒ≤c  É`̀¡`̀fÓ`̀YEG  òæe
 ƒª°S  ø``̀e  á`̀«`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀T  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀Hh
 ƒgh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á`̀jó`̀L  ¢ùμ©j  É`̀e

 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG
.ΩÉ©dG ∫ÉªdG ≈∏Y á¶aÉëªdG »a

 ¿EG  ΩÓ`````````YE’G  ô``````̀jRh  ∫É``````̀bh
 »àdG  ø«eÉ°†ªdG  øe  ô«ãμdG  ∑Éæg
 ó¡©dG  »``̀dh  ƒ`̀ª`̀°`̀S  á`̀ª`̀∏`̀c  É¡à∏ª°T
 ¬°UôM  É`̀¡`̀æ`̀e  ,AGQRƒ``````̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 á£∏°ùdG  ™`̀e  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y
 ï«°SôJ √ƒª°S ócCG Éªc ,á«©jô°ûàdG
 ájÉªëd  íeÉ°ùàdGh  á«£°SƒdG  º«b
 ø«μªJ  á«ªgCGh  á«æWƒdG  Ió`̀Mƒ`̀dG
 ICGô``ª``dG Ωó`̀≤`̀ J IOÉ````̀jRh ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG
 áë°üdGh º«∏©àdG äÉYÉ£b ôjƒ£Jh

.¿Éμ°SE’Gh
 ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ¿G  ó`̀ cCG  Éªc
 ô`̀ã`̀cCG π`̀ª`̀M ó``̀b AGQRƒ`````̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ∞`̀∏`̀ª`̀dG ƒ````̀gh á``̀«``̀ª``̀gCG äÉ``̀Ø``̀∏``̀ª``̀dG
 »a  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ó``̀ cCG  PEG  ;…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ´É£≤dG  ™e  ácGô°ûdG  õjõ©J  ¬àª∏c
 »aÉ©à∏d  Oƒ¡édG  ∞«ãμJh  ¢UÉîdG

.OÉ°üàb’G ƒªfh
 ¿CG  ΩÓ````̀YE’G ô```̀jRh ±É``̀ °``̀VCGh

 AÉaƒdG  øe  ô«ãμdÉH  ôcòà°SG  √ƒª°S
 ∞``bGƒ``ª``dG ô``̀jó``̀≤``̀à``̀dGh ô``μ``°``û``dGh
 AÉ≤°TCÓd  ≈°ùæJ  ’  »àdG  á«îjQÉàdG
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »`̀a
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhOh
 »a  â∏ãªJ  »àdGh  ,âjƒμdG  á`̀dhOh

.øjôëÑdG áμ∏ªªd ôªà°ùªdG É¡ªYO
 IOÉ`̀°`̀TEG ≈``̀ dEG ô`̀ jRƒ`̀ dG ¥ô`̀£`̀Jh
 »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  Ωõ©H  √ƒª°S
 ¬¡«LƒJh  äÉjóëàdG  á¡LGƒe  »a
 ájó°üàªdG á«æWƒdG QOGƒμ∏d ôμ°ûdG
 ≥jôØdG  Gò``̀gh  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød

.QGóàbG πμH √ƒª°S √OÉb …òdG
 ΩÓ```````̀YE’G ô```````̀jRh º```̀à```̀à```̀NGh
 √ƒª°S  áª∏c  ¿EG  Ó`̀FÉ`̀b  ¬ëjô°üJ
 á`̀ «`̀ dhDƒ`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ dG É`̀©`̀«`̀ª`̀L É`̀æ`̀∏`̀ª`̀ë`̀J
 á`̀eó`̀î`̀dG º`̀jó`̀≤`̀J »``a ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀c
 ÉæJóMh ≈∏Y ®ÉØëdÉH ø«æWGƒªch
 äÉjóëàdG  πc  á¡LGƒeh  á«æWƒdG
 ádÓL  IOÉ`̀«`̀b  âëJ  ó``̀MGh  ≥jôØc

.ióØªdG ∂∏ªdG

É©«ªL É``æ∏ªëJ AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó¡©dG »``dh á``ª∏c :ΩÓ``YE’G ô``jRh
á«æWƒdG ÉæJóMh ≈``∏Y á¶aÉëªdGh øWGƒªdG á``eóN »a á``«dhDƒ°ùªdG

 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ø«H »ØJÉg ∫É°üJG

π«FGô°SEG AGQRh ¢``ù«FQh AGQRƒ``dG
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø«H »ØJÉg ∫É°üJG iôL
 ádhO AGQRh ¢ù«FQh AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH

.ƒgÉ«æàf ø«eÉ«æH π«FGô°SEG
 ¢üdÉN  øY  ∫É°üJ’G  ∫ÓN  »∏«FGô°SE’G  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ôÑYh
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ¬JÉ°SGƒe  ¥OÉ°Uh  ¬jRÉ©J
 »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üdh ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øWƒdG ó«≤a IÉah »a AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG

.¬∏dG ¬ªMQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
 »a  øjó∏ÑdG  ø«H  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  ä’Éée  ¢VGô©à°SG  iôLh
 øe ™°ShCG ≥aCG ƒëf ™aódGh ,øjó∏ÑdG ø«H ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG QÉWEG
 »a  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  Rõ©j  ÉªH  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  ¿hÉ©àdG

.á≤£æªdG

.áë°üdG IôjRh |
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 øe ójóL ¢SQO
á«∏NGódG IQGRh

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ¥ƒ≤ëd É°ùjôμJh ,äÉ°ù°SDƒªdGh ¿ƒfÉ≤dG  ádhO äGAGôLE’ Gõjõ©J
 Gó«cCÉJh  ,ø«aƒbƒªdG  áeÓ°Sh  áë°Uh  IÉ«M  ≈∏Y  ÉXÉØMh  ,¿É°ùfE’G
 áæàa πc ÜÉÑd Gó°Sh ,á©FÉ°T πc ôHGód É©£bh ,ádGó©dGh á«aÉØ°ûdG ≈∏Y
 á«∏NGódG IQGRh äQOÉH ,øWƒdÉH á°üHôàe ôHÉæeh √GƒaC’ É≤∏Zh ,IQÉKEGh
 ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  »dÉ©e  ∫hCG  ≥jôØdG  á°SÉFôH  IQƒμ°ûe
 ø∏©ªdG »fƒfÉ≤dG πeÉ©àdG á«dBG »a ,ójóL …QÉ°†M ¢SQO ºjó≤àH ,áØ«∏N

.¢ùeC’ÉH É¡æY ø∏YCG á©bGh ™e ,™«ªé∏d ±ÉØ°ûdGh
 áKOÉM  ´ƒ`̀bh  ¿Ó`̀YEÉ`̀H  QOÉ`̀H  øe  »g  á«∏NGódG  IQGRh  ¿EÉ`̀a  :’hCG
 •hô°T äÉØdÉîªH ≥∏©àJ  ÉjÉ°†b áeP  ≈∏Y äÉaƒbƒªdG  øe OóY áHÉ°UEG
 êÓ©d áeRÓdG á«Ñ£dG äGAGôLE’G PÉîJG ºJh ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ,áeÉbE’G

.™bƒªdG »a ájRGôàM’G äGAGôLE’G õjõ©Jh ø«HÉ°üªdG
 ÉgQhO ¢SQÉªJ á«∏NGódG IQGRh ¿CÉH í°VGh ¿É«H ¿ÓYE’G Gòg »ah
 A»°T  óLƒj  ’h  ,á«fÓYh  á«aÉØ°T  πμH  É¡JÉ«dhDƒ°ùeh  É¡JÉÑLGhh
 ájÉYQh  ¿ƒfÉ≤dG  ò«ØæJ  ≈∏Y  á°üjôM  »g  πH  ,¬æe  ≈°ûîJ  hCG  ,¬«ØîJ
 º¡àë°U ≈∏Y ∂dòc á°üjôMh ,á«fƒfÉ≤dG äGAGôLEÓd É≤ah ,ø«aƒbƒªdG

.á«dhDƒ°ùe πμH ΩÉ©dG …CGô∏d á©bGƒdG âæ∏YCG øe »gh ,º¡àeÓ°Sh
 ≥«≤ëà∏d áæéd π«μ°ûàH GQGôb á«∏NGódG ôjRh »dÉ©e Qó°UCG :É«fÉK
 å«M ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH  OÉ©HE’G  õcôªH äÉYOƒªdG  øe OóY áHÉ°UEG  »a
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  ióe  »a  ≥«≤ëàdÉH  áæé∏dG  Ωƒ≤à°S

.¿CÉ°ûdG Gòg »a É¡H ∫ƒª©ªdG
 á«∏NGódG ôjRh »dÉ©e ¢UôM ≈∏Y ó«cCÉJ ,ø∏©ªdG QGô≤dG Gòg »ah
 äGAGô``̀LE’G  áeÓ°S  ¿Éª°V  ≈∏Yh  ,áÑ°SÉëªdGh  ¿ƒfÉ≤dG  ò«ØæJ  ≈∏Y
 ,óL oh ¿EG  Qƒ°ü≤dG  hCG  π∏îdG øeÉμe ≈∏Y ±ƒbƒdG  »a ∂dòch ,á©ÑàªdG

.¬fCÉ°T »a ó¡édG áØYÉ°†eh ¬∏jó©Jh √ôjƒ£Jh ¬©e πeÉ©àdGh
 Éªc  ,ábódGh  áYô°ùdÉH  º°ùJG  á©bGƒdG  ™e  á«∏NGódG  IQGRh  πeÉ©J
 ,DƒWÉÑJ ¿hO øe ,É¡H áWƒæªdG äÉÑLGƒdGh á«dhDƒ°ùªdG Iô°TÉÑe ¢ùμY
 äÉÑjô°ùJ  ¿hO  øe  ÉªHQh  ,äÉÑdÉ£eh  äGó°TÉæe  QÉ¶àfG  ¿hO  ø`̀eh
 ,øWƒdG øe π«ædG ádhÉëªd ,É¡bGƒHCGh áæàØdG ôHÉæe É¡≤∏£J ób äÉYÉ°TEGh

.É¡JÉ°ù°SDƒeh ádhódG ∫ÉLQ Oƒ¡éd IAÉ°SE’Gh
 ádhDƒ°ùªdG  ,áë°VGƒdGh  áæ∏©ªdG  äGAGô`̀LE’Gh  äGƒ£îdG  √òg  πc
 ,Iô«ãch  IójóY  ,äÉcôëJh  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ¥É«°S  »a  »JCÉJ  ,á«fƒfÉ≤dGh
 áfÉeC’G  ≥ah  ,á«∏NGódG  IQGRh  É¡H  Ωƒ≤J  ,áª«μMh  á«HÉéjEGh  á©jô°S
 ≈∏Y  ôªà°ùªdG  É¡°UôM  ó«cCÉJ  »a  ,á«æWƒdG  á«dhDƒ°ùªdGh  á«Ø«XƒdG

.¿ƒfÉ≤dG ò«ØæJh ,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG
 É¡fCG Éªch á«∏NGódG IQGRh ¿CG ócDƒJ äGAGôLE’Gh äGƒ£îdG √òg πc
 ,™ªàéªdGh øWƒdG ájÉªMh ,∫ÉªYC’Gh äGRÉéfE’G »a ÉgOƒ¡L ∞YÉ°†J
 ≈∏Yh  ,ô°TÉÑªdGh  »JGòdG  ºjƒ≤àdGh  º««≤àdG  ≈∏Y  ∂dòc  á°üjôM  É¡fEÉa
 Éæªμëj  …òdG  ¿ƒfÉ≤dG  Iô£°ùe  »g  ,Ió`̀MGh  Iô£°ùªH  ™«ªédG  ájÉYQ

 .É©«ªL
 ,ΩÉ©dG  »æWƒdG  πª©∏d  ójóL  ¢`̀SQO  á«∏NGódG  IQGRh  ¬H  âeÉb  Ée
 √ò«ØæJ ≈∏Y á°üjôM äGQGRƒdGh äÉ°ù°SDƒªdG  áaÉc ¿CG  á≤ãdG  ΩÉªJ ≥ãf

.áë°VGh á«dhDƒ°ùeh ,á«æWh IOGQEG ≥ah ,¬H AGóàb’Gh

 õ`̀jõ`̀©`̀dGó`̀Ñ`̀Y ó`̀ª`̀MG ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG ìô`̀ °`̀U
 ∫É¨°TC’G  ¿hDƒ°ûd  IQGRƒ``̀dG  π«ch  •É«îdG
 äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¿hDƒ```̀°```̀Th ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G IQGRƒ`````̀H
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¿CÉ`````̀H »``̀fGô``̀ª``̀©``̀dG §``«``£``î``à``dGh
 ìô`̀£`̀H ΩÉ```̀b äGó```̀jGõ```̀ª```̀dGh äÉ`̀°`̀ü`̀bÉ`̀æ`̀ª`̀ dG
 ô¡°T  ∫ÓN  IQGRƒ∏d  á°übÉæe  12  á«°SôJh
 â¨∏H  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀LEG  áØ∏μàH  »°VÉªdG  ô`̀Hƒ`̀à`̀cG
 ó``̀MCG)  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  GQÉ``̀æ``̀jO  11^121^039
 kÉØdCG  ¿hô°ûYh  ó`̀MGhh  áFÉeh  kÉfƒ«∏e  ô°ûY
 ™jQÉ°ûe  â∏ª°T  ,(kGQÉæjO  ¿ƒKÓKh  á©°ùJh
 »ë°üdG  ±ô`̀°`̀ü`̀dGh  ¥ô`̀£`̀dG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀b  »`̀a
 ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe  ,áfÉ«°üdGh AÉæÑdG  ™jQÉ°ûeh
 ≈æÑdG  ™jQÉ°ûe  ò«ØæJ  »a  á«°VÉe  IQGRƒ``dG
 ká«Ñ∏J áμ∏ªªdG iôbh ¿óe ™«ªL »a á«àëàdG
 ºZQ  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  äÉLÉ«àM’
 áëFÉéH á≤∏©àªdGh É¡¡LGƒJ »àdG äÉjóëàdG

.ÉfhQƒc
 ób  ¬fCG  ∫É¨°TC’G  ¿hDƒ°T  π«ch  í°VhCGh
 1^197^329 áª«≤H äÉ°übÉæe 5 á«°SôJ âªJ
 á©Ñ°Sh  á`̀ FÉ`̀eh  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e)  »`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  QÉ`̀ æ`̀ jO
 ¿hô°ûYh á©°ùJh áFÉªKÓKh kÉØdCG  ¿ƒ©°ùJh
 ¥ôW  ôjƒ£J  ´hô°ûe  ÉgRôHCG  ¿Éc  ,(kGQÉæjO
 áØ∏μàH  »bô°ûdG  ´É`̀aô`̀ dG  »`̀a  914  ™ªée
 ,(QÉæjO  ∞`̀dCG  áFÉe)  QÉæjO  100^000  ≠∏ÑJ
 äÉ¡«LƒJ  øª°V  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  Gò``̀g  »`̀ JCÉ`̀ jh
 äÉ`̀eó`̀î`̀dÉ`̀H AÉ`̀≤`̀ JQ’É`̀ H Ió`̀«`̀°`̀Tô`̀dG IOÉ`̀«`̀≤`̀ dG
 ø«æWGƒª∏d  IQGRƒ``̀ dG  É¡eó≤J  »àdG  áeÉ©dG
 ≥WÉæe ∞∏àîe »a ¥ô£dG  áμÑ°T  ø«°ùëJh
 »æWÉb  ≈∏Y  á«HÉéjE’G  äGô«KCÉàdGh  áμ∏ªªdG

 ádƒ¡°S  »a  á∏ãªàªdG  ™ªéªdG  Gòg …OÉJôeh
 ≈dEG áaÉ°VEG ,á≤£æªdG øe êhôîdGh ∫ƒNódG
 Ö«côJh  ójQƒàd  á«æeõdG  ádhÉ≤ªdG  á°übÉæe
 áØ∏μàH  (2022-2020)  áeÓ°ùdG  õLGƒM
 á©°ùJh  áFÉª©Ñ°S)  GQÉæjO  749^999  ≠∏ÑJ
 ¿ƒ©°ùJh á©°ùJh áFÉª©°ùJh kÉØdCG  ¿ƒ©HQCGh
 ≈©°ùJh ,ø«dhÉ≤e áKÓK ≈∏Y áYRƒe (kGQÉæjO
 ™aQ  ≈dEG  á°übÉæªdG  √òg ∫ÓN øe IQGRƒ`̀dG
 ´QGƒ°ûdG  ≈∏Y  ájQhôªdG  áeÓ°ùdG  iƒà°ùe
 ≥WÉæe  ∞∏àîe  »`̀a  á`̀«`̀°`̀ù`̀«`̀Fô`̀dGh  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 áμÑ°T »eóîà°ùe áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM áμ∏ªªdG
 ∫ÉªYCG  á°übÉæe  á«°SôJ  ÖfÉL  ≈dG  ,¥ô£dG

 á£ëe  »a  ôHƒg  IÉØ°üe  áfÉ«°Uh  π«¨°ûJ
 »ë°üdG  ±ô`̀°`̀ü`̀dG  √É`̀«`̀e  áédÉ©ªd  »∏HƒJ
 á©°ùJh áFÉe) GQÉæjO 179^364 ≠∏ÑJ áØ∏μàH
 ¿ƒà°Sh  á©HQCGh  áFÉªKÓKh  kÉØdCG  ¿ƒ©Ñ°Sh
 áfÉ«°Uh π«¨°ûJ á°übÉæe á«°SôJh ,(kGQÉæjO
 ï°V äÉ£ëe »a íFGhôdÉH ºμëàdG äGóMh
 ∫Ó`̀N  ø`̀e  »ë°üdG  ±ô`̀°`̀ü`̀dG  √É`̀«`̀e  ™``̀ aQh
 ¿ƒHôμdG  IOÉªH  äGó`̀Mƒ`̀dG  áÄÑ©Jh  ójQƒJ
 »ë°üdG  ±ô`̀°`̀ü`̀dG  √É`̀«`̀e  ∞£∏eh  §°ûædG
 GQÉæjO 84^847 ≠∏ÑJ áØ∏μàH íFGhôdG ádGRE’
 á©Ñ°Sh  áFÉªfÉªKh  kÉ`̀Ø`̀dCG  ¿ƒfÉªKh  á`̀©`̀HQCG)
 IQGRƒ`̀ dG  ≈©°ùJ  å«M  ,(kGQÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ`̀©`̀HQCGh
 áeó≤àªdGh áãjóëdG äÉ«æ≤àdG ΩGóîà°SG ≈dEG
 áÄ«ÑdG  áeÓ°S  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a

.¢SÉædG ≈∏Y á«HÉéjE’G É¡JGô«KCÉJh
 •É«îdG  ó`̀ª`̀MCG  ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG  QÉ``°``TCG  É`̀ª`̀c
 ÉgRôHCG  ¿Éc  ,äÉ°übÉæe  7  ìôW  ºJ  ¬fCG  ≈dEG
 á«HGôàdG  ¥ô£dG  ∞°UQ  ´hô°ûe  á°übÉæe
 ,2h  1  á∏MôªdG  -  624  ™ªée  ôμ©dG  »`̀a
 äGó©e  ô«LCÉàd  á«æeõdG  ádhÉ≤ªdG  á°übÉæeh
 á«HGôàdG  ájƒ°ùàdGh  øaódG  ∫ÉªYC’  ¥ô£dG
 áfÉ«°üdG ∫ÉªYCG á°übÉæeh ,(2022-2020)
 á«FÉHô¡μdG äÉÑ«côà∏d ø«àæ°S Ióªd á«FÉbƒdG
 ™ªée »a á£«°ùÑdG ∫ÉªYC’Gh á«μ«fÉμ«ªdGh
 ±ô`̀°`̀ü`̀dG √É`̀ «`̀e á`̀é`̀dÉ`̀©`̀ª`̀d »`̀∏`̀Hƒ`̀J á`̀£`̀ë`̀e
 √ò¡d  á«dÉªL’G  áª«≤dG  â¨∏H  óbh  .»ë°üdG
 á©°ùJ)  ô`̀«`̀fÉ`̀fO  9^923^710  ™jQÉ°ûªdG
 kÉØdCG  ¿hô°ûYh  áKÓKh  áFÉª©°ùJh  ø«jÓe

.(ô«fÉfO Iô°ûYh áFÉª©Ñ°Sh

»`°VÉ`ª`dG ô```¡`°û`dG ∫É`¨`°TC’G ¿hDƒ```°û`d á```°ü`bÉ`æ`e 12 á```«`°Sô`Jh ìô```W

.•É«îdG õjõ©dGóÑY óªMCG ¢Sóæ¡ªdG |

 øe  kÉàa’  kÉHhÉéJ  á«dÉª°ûdG  á≤£æªdG  ájó∏ÑH  ∂d  ¢üNôf  ∑É«M  á∏ªM  â≤≤M
 ¿ƒYƒ£àe  É¡H  ΩÉb  ä’ƒL  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,kÉ«fGó«e  ø«æWGƒªdG  Qƒ¡ªL  ÖfÉL
 ¢ü«NGôàdG  áeóN  äÓ«¡°ùJh  á∏ªëdG  ±GógCG  ∫É°üjEG  »a  ácQÉ°ûª∏d  ÜÉÑ°ûdG  øe

.AÉæÑdG »a ø«ÑZGôdG ø«æWGƒªdG ≈dEG áÑ°ùædÉH É¡©aÉæeh
 »∏eôdG ¿Éμ°SEG  ´hô°ûe »ah ¿Éª∏°S áæjóe »a ø«Yƒ£àªdG øe OóY ≈≤àdGh
 É¡eó≤j  »àdG  äÉeóîdG  ìô°ûd  ∫RÉæªdG  øe  OóY  IQÉjR  ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  ø«æWGƒªdÉH
 ÉªH  ,á©ÑàªdG  äGAGôLE’G  ádƒ¡°S ≈∏Y IhÓY ø«°ûàØªdG  Oƒ¡Lh ¢ü«NGôàdG  º°ùb
 ≥ah  áeóîdG  ≈∏Y  º¡dƒ°üM  AÉ≤d  áMGôdÉH  äÉÑ∏£dG  ÜÉë°UCG  Qƒ©°ûH  ¢ùμ©æj

.Iô°ù«e äGAGôLEG
 øY  ádÉ°†ØdG  AÉ«ªd  á°Sóæ¡ªdG  á«dÉª°ûdG  á≤£æªdG  ájó∏H  ΩÉY  ôjóe  äôÑYh
 ,á¶aÉëªdG  ≥WÉæe  ∞∏àîe  »a  ø«æWGƒªdG  ÜhÉéàd  ôμ°ûdGh  ôjó≤àdGh  RGõàY’G
 ,áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤dG ΩGôàMGh »YƒdG øe kÉ«dÉY iƒà°ùe ¢ùμ©j …òdG ôeC’G ƒgh
 ±ó¡dG ≥«≤ëJ πLCG øe kGó¡L GƒdòH øjòdG ø«Yƒ£àªdG ≥jôa ≈dG ôμ°ûdG â¡Lh Éªc
 …ò«ØæJ  RÉ¡éc  ájó∏ÑdG  ¿G  ≈dG  káàa’  ,ø«æWGƒªdG  ™e  º¡∏°UGƒJ  ôÑY  á∏ªëdG  øe
 ¢ü«NGôàH á≤∏©àªdG IõéæªdG äGAGôLE’Gh Iô°ù«ªdG äÓ«¡°ùàdG ºjó≤J »a ¢VÉe
 áª¶fC’Gh íFGƒ∏dG ≥ah á∏eÉμàe áeóN ≈∏Y øjó«Øà°ùªdG ∫ƒ°üM øª°†j ÉªH AÉæÑdG
 »°ù«FQh »°SÉ°SCG øcôc ø«æWGƒªdG ™e π°UGƒàdG á«ªgCG ≈dG âbô£Jh ,á«fƒfÉ≤dG
 ΩÓYE’Gh »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ôÑY ∂dòch ,ø«Yƒ£àªdG ä’ƒL ∫ÓN øe
 Éª«°S  ’h ,øeB’G  ™ªàéªdG  ºFÉYO  ï«°SôJh á∏ªëdG  ±GógCÉH  ∞jô©à∏d  ΩÉY  πμ°ûH
 áeÓ°ùdGh ¿ÉeC’Gh áMGôdG øjó«Øà°ùª∏d ≥≤ëj ÉªH »fÉÑªdG º«¶æJ ¿ƒfÉb ≥«Ñ£àH
 QGô°VCÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  á«YƒJ  ƒg  á∏ªëdG  ±Gó`̀gCG  áªFÉb  ≈∏YCG  øe  ¿C’

.™ªàéªdG OGôaCG áeÓ°Sh áë°Uh ΩÉ©dG ô¡¶ªdG ≈∏Y »FGƒ°û©dG AÉæÑdG ôWÉîeh
 á«dÉª°ûdG á≤£æªdG ájó∏ÑH äÉeƒ∏©ªdGh ≥«°ùæàdG º°ùb ¢ù«FQ QÉ°TCG ¬à¡L øe
 ±ó¡J ¢SÉ°SC’G øe É¡fCG »a øªμj á∏ªëdG ™e ô°ûÑªdG πYÉØàdG ≈dG º∏°ùdG »∏Y ó«°ùdG
 øe  π«∏≤àdG  iôNCG  á¡L  øeh  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d  á«LPƒªf  áeóN  ºjó≤J  ≈dG
 ¿Éμ°ùdG ∞jô©J ∫ÓN øe ∂dPh ,IôgÉ¶dG √òg øY áéJÉædG á«Ñ∏°ùdG QÉKB’G áÑ°ùf
 ≈dG  áaÉ°VE’ÉH  É¡æe  óë∏d  á«°û«àØàdGh  á«HÉbôdG  äÓªëdG  á∏°UGƒeh  ,ÉgôWÉîªH
 IQhô°Vh  á°üNôªdG  ô«Z  á«FGƒ°û©dG  äÉaÉ°VE’Gh  äÉª«°ù≤àdG  ôWÉîªH  á«YƒàdG
 1977 áæ°ùd (13) ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdÉH QOÉ°üdG »fÉÑªdG º«¶æJ ¿ƒfÉ≤H ΩGõàd’G
 ΩGõàd’Gh ¬d á∏ªμªdG äGQGô≤dGh íFGƒ∏dG πch ájó∏ÑdG »a ¬H ∫ƒª©ªdG ¬JÓjó©Jh

.áHƒ∏£ªdG ô«jÉ©ªdGh äÉWGôà°T’ÉH
 ºjó≤J  øe  º¡MÉ«JQG  ø«æWGƒªdG  øe  OóY  ióHCG  á«fGó«ªdG  äÓªëdG  ∫ÓNh
 á«dÉª°ûdG  á≤£æªdG  ájó∏H  ¿EGh  ,äÉaÉ°VE’G  hCG  AÉæÑdG  »a  ø«ÑZGô∏d  Iô°ù«e  áeóN
 AGOC’G  õ«ªJ  »`̀a  äGRÉ`̀é`̀fEG  ø`̀e  ¬à≤≤M  É`̀e  IQGó``̀L  á∏ªëdG  √ò`̀g  QÉ``̀WEG  »`̀a  ó`̀cDƒ`̀J

 .Qƒ¡ªédG ™e π°UGƒàdGh

z∂d ¢üNôf ∑É«M{ á«dÉª°ûdG ájó∏H á∏ªëd ÉªYO

 »``∏eôdG ¿Éμ``°SEGh ¿É``ª∏°S á``æjóe ƒ``Yƒ£àe
AÉæÑ∏d ¢ü«NGôàdG á«ªgCÉH á«YƒàdG »a ¿ƒª¡°ùj
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 áÑMQ ájDhQh ..ó¡©dG »dh ƒª°S

 á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωó≤àd
 ájDhôd á«°SÉ°SC’G ÇOÉÑªdG ÖcGƒJh
 2030  ájOÉ°üàb’G  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »dh  ƒª°S  É`̀gOGó`̀YEG  ≈∏Y  ±ô°TCG  »àdG
 á«°ùaÉæàdGh  áeGóà°S’G  »`̀gh  ,ó¡©dG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG π`̀ ª`̀Y ô``̀gƒ``̀L ,á``̀ dGó``̀ ©``̀ dGh
 ¬JÉ°SÉ«°S  ¢Sôμj  …òdG  ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 ¢UôØdG  Dƒ`̀aÉ`̀μ`̀J  CGó`̀ Ñ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ¬`̀£`̀£`̀Nh
 IÉ«ëdG  »a  ø«°ùæédG  ø«H  ¿RGƒ`̀à`̀dGh
 ÉªHh ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀eÉ`̀©`̀dG
 »a  áeGóà°ùe  ácGô°T  ICGôª∏d  øª°†j
 áMÉJEG ádGóY ≈∏Y ºFÉb »°ùaÉæJ ™ªàée
 (%78)  ¬àÑ°ùf  É`̀e  §ÑJôjh  .¢UôØdG
 ¢Vƒ¡æd  á«æWƒdG  á£îdG  è`̀eGô`̀H  ø`̀e
 äGQOÉÑeh äÉ¡LƒàH á«æjôëÑdG ICGôªdG
 áÑ°ùf  ≠∏ÑJ  Éª«a  ,ájOÉ°üàb’G  ájDhôdG
 ¢Vƒ¡æd  á«æWƒdG  á£îdG  äGô`̀°`̀TDƒ`̀e
 ájDhôdÉH  á£ÑJôªdG  á«æjôëÑdG  ICGôªdG

.(%100) áÑ°ùf

 á«îjQÉJ IQÉjR
IójóL á∏Môeh

 ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  IQÉ``̀jR  âæ°TOh
 »a ICGô`̀ª`̀ ∏`̀ d ≈``̀∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ô`̀≤`̀ª`̀d
 IójóL  á∏Môe  2008  ΩÉ`̀Y  øe  π`̀jô`̀HCG
 ICGôª∏d  ÖMQCG  áMÉ°ùe  AÉ£YEÉH  äõ«ªJ
 …OÉ°üàb’G  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a  á«æjôëÑdG
 Iô`̀cò`̀e ≈`̀∏`̀Y ™`̀«`̀bƒ`̀à`̀ dG iô```̀L å`̀«`̀M
 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏ée  ™e  ºgÉØJ
 ä’ÉéªdG  »a  …CGôdG  ∫OÉÑJh  ≥«°ùæà∏d
 º¡°ùJ  äÉ°SÉ«°S  »æÑJh  ,ájOÉ°üàb’G
 õ`̀ aGƒ`̀ë`̀ dGh äÓ`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀dG º`̀jó`̀≤`̀J »``̀a
 »a  QÉªãà°S’G  ≈∏Y  ICGô`̀ª`̀dG  ™«é°ûàd
 ,IójóL  ájOÉ°üàbG  á£°ûfCGh  ä’Éée
 ICGôªdG ¬LGƒJ »àdG äÉHƒ©°üdG π«dòJh
 »a É¡àcQÉ°ûe ≥«©J »àdGh Iôªãà°ùªdG

 .á∏eÉ°ûdG ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG á«∏ªY
 IQÉ``jõ``dG ∂`̀∏`̀J √ƒ`̀ª`̀°`̀S ™``Ñ``JCG ó``̀bh
 iôNCG  IQÉjõH  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d
 ¬`̀°`̀Uô`̀M  QÉ`````̀WEG  »``̀a  2014  ΩÉ```̀Y  »``̀a
 Öãc ø``̀Y ´Ó````̀W’G ≈`̀∏`̀Y »`̀°`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀dG
 äÉ°ù°SDƒeh  Iõ¡LCG  ∫ÉªYCGh  AGOCG  ≈∏Y
 AÉ≤JQÓdh  É¡JÉeóîd  kGójƒéJ  á`̀dhó`̀dG
 IQÉ`̀ jõ`̀ dG  ∂∏àd  ¿É``̀c  ó``̀bh  .É`̀¡`̀é`̀eGô`̀Ñ`̀H
 ≈∏Y  ô«ÑμdG  É`̀gô`̀KCGh  É¡©bh  áfƒª«ªdG
 áeÉ©dG  áfÉeC’ÉH  πeÉ©dG  ≥jôØdG  ¢SƒØf

 √ƒª°S  AÉ≤∏H  ±ô°ûJ  …ò``dG  ¢ù∏éª∏d
 ä qô``Ñ``Yh .¬`̀JÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d ´É``ª``à``°``S’Gh
 á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ »`̀μ`̀∏`̀ª`̀ dG ƒ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ dG á`̀Ñ`̀MÉ`̀ °`̀U
 ∂∏J ÜÉ≤YCG »a ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 É¡fÉæàeGh Égôjó≤J ≠dÉH øY ,äGQÉjõdG
 ¢ù∏éªdG ¬H ≈¶ëj …òdG ô«ÑμdG ºYó∏d
 á`̀jDhô`̀dG  ºLôàJ  »àdG  √ƒª°S  ¿ó`̀d  ø`̀e
 QÉWEG  »a »JCÉJ  »àdGh á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 AÉ≤JQ’G  ≈∏Y  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ¢UôM
 ICGôªdG  Éª«°S  ’h  »æjôëÑdG  øWGƒªdÉH
 Iô«°ùe øe CGõéàj ’ kGAõL πμ°ûJ »àdG

.AÉ£©dGh AÉæÑdG

 »Yƒ£àdG πª©dÉH ΩÉªàg’G
»HÉÑ°ûdGh »FÉ°ùædG

 ôjó≤J  ó°ùéJ  ,2010  ΩÉ``Y  »``ah
 ∫É``̀ª``̀YCGh Oƒ`̀¡`̀é`̀d ó`̀¡`̀©`̀dG »```dh ƒ`̀ª`̀°`̀S
 ≈YQ  ÉeóæY  ICGôª∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀ dG  Ωƒ`̀j  πØM  √ƒª°S
 IOÉjQ ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàd ¢ü°üîªdG
 ,»Yƒ£àdG  πª©dG  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  ICGô`̀ ª`̀ dG
 ¢UÉN  πé°S  ¥Ó```̀WEG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ∑QÉ```̀Hh
 ≥«Kƒàd  ,äÉ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  äÉYƒ£àª∏d
 AÉæH »`̀a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG AÉ`̀°`̀ù`̀f äÉ`̀eÉ`̀¡`̀°`̀SEG
 »``∏``gC’G π`̀ª`̀©`̀dG á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀e π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀Jh
 »a  Oóéàe  »YÉªàLG  ∑Gô``̀M  IOÉ`̀«`̀bh
 ¥ÓWEG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ΩÉ©dG  ¿CÉ°ûdG  ∫Éée
 ,»Yƒ£àdG  »HÉÑ°ûdG  πª©∏d  Iõ`̀FÉ`̀L
 É¡d Qƒ`̀Ø`̀¨`̀ª`̀dG ¬`̀Jó`̀L AÉ`̀£`̀©`̀d kÉ`̀ª`̀jô`̀μ`̀J
 âæH  á°üM  áî«°ûdG  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¿PEÉ`̀H
 º«¶©J  ≈dEG  áaOÉ¡dG  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S
 áHÉ°ûdG  ∫É`̀ «`̀LC’G  ió`̀ d  ´ƒ`̀£`̀à`̀dG  áª«b
 πª©dG  Gòg  áª«b  RGôHEGh  ø«°ùæédG  øe
 »a á«ªæàdG äGQÉ°ùe óaQ »a »fÉ°ùfE’G

.øjôëÑdG áμ∏ªe

 êPƒªædG ò«ØæJ á©HÉàe
 ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒà∏d »æWƒdG
 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏ée  ó©jh
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 ò«ØæJ  »`̀a  kÉ«é«JGôà°SG  kÉØ«∏M  ó¡©dG
 ø«H  ¿RGƒ``̀à``̀∏``̀ d  »``̀æ``̀Wƒ``̀dG  êPƒ``̀ª``̀æ``̀dG
 ,2010  ΩÉY  »a  ¬bÓWG  òæe  ø«°ùæédG
 ¬àjƒ°†Y  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ´É`̀£`̀à`̀°`̀SG  …ò```dG
 ò«ØæJ  á©HÉàªd  á«æWƒdG  áæé∏dG  »`̀a
 äÉLÉ«àMG  êÉ`̀eOE’  »æWƒdG  êPƒªædG
 ,áeƒμëdG  πªY  è`̀eÉ`̀fô`̀H  »`̀a  ICGô``ª``dG
 πª©dG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  ò«ØæJ  »a  íéæj  ¿CG

 ,áæé∏dG  ∫É`̀ª`̀YCG  øª°V  ¬`̀«`̀dEG  Ióæ°ùªdG
 á«æWƒdG á£îdG ø«ª°†J É¡æY èàf »àdG
 èeÉfôH »a á«æjôëÑdG ICGôªdG ¢Vƒ¡æd
 »ah  ,(2018-2014)  áeƒμëdG  πªY
 »æÑJ ≈∏Y ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉcô°T åM
 êÉ``̀eOE’  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  êPƒ`̀ª`̀æ`̀dG  äÉÑ∏£àe
 Ωó≤J á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh ,ICGô``̀ª``̀dG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG
 »a  ICGôªdG  ∫Éée  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ∞jô©àdG  á∏°UGƒeh  ,á«dhódG  ôjQÉ≤àdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  áHôéàd  è`̀jhô`̀à`̀dGh
 DƒaÉμJh  ICGôªdG  äÉLÉ«àMG  êÉ`̀eOEG  »a
 »ª«∏bE’G  øjó«©°üdG  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG

.»dhódGh
 ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  ¢ù∏ée  ¿Éch
 áæéd  äCÉ°ûfCG  »àdG  äÉ¡édG  π`̀FGhCG  øe
 ºgÉ°S  Ée  ƒgh ,¢UôØdG  DƒaÉμàH  á«æ©e
 ø«°ù∏éªdG  ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  õjõ©J  »`̀a
 ¿Éc  ,Ió`̀jó`̀Y  á«Yƒf  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  ò«ØæàH
 ¿RGƒ`̀à`̀dG -É`̀gô`̀«`̀NCG ¢`̀ù`̀«`̀dh- É`̀gô`̀NBG
 äÉ«æ≤àdG  ä’Éée  »a  ø«°ùæédG  ø«H
 ø«°ùëàd  ôªà°ùªdG  »©°ùdGh  á«ªbôdG
 »a øjôëÑdG áμ∏ªe äGô°TDƒe á©HÉàeh

 á«°ùaÉæàH ábÓ©dG äGP á«dhódG ôjQÉ≤àdG
 ôjô≤J  ôjQÉ≤àdG  √òg  ºgCG  øeh  .ICGôªdG
 øY  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG  ø«°ùæédG  ø«H  IƒéØdG
 ,¢SƒaGO »ªdÉ©dG …OÉ°üàb’G ióàæªdG
 ôjô≤Jh  ,»`̀dhó`̀dG  á«°ùaÉæàdG  ôjô≤Jh
 .¿ƒfÉ≤dGh  ∫É`̀ª`̀YC’G  á£°ûfCGh  ICGô`̀ª`̀dG
 ácôà°ûªdG  Oƒ¡édG  √òg  âª¡°SCG  ó≤dh
 øjôëÑdG áμ∏ªe ΩGõàdG ≈∏Y ó«cCÉàdG »a
 ¿Éª°†d äÉ°SQÉªªdGh ÜQÉéàdG π°†aCÉH
 ≈∏Y  ø«°ùæédG  ø«H  ¿RGƒ`̀à`̀dG  ≥«≤ëJ
 á«°ùaÉæJ  ™``̀aQh  »∏ëªdG  iƒà°ùªdG

.»dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y ICGôªdG
 ºJ »àdG  äGô°TDƒªdG  ºgCG  ø«H øeh
 (2019-2008)  IôàØdG  ∫ÓN  Égó°UQ
 øjôëÑdG áμ∏ªe Ö«JôJ ´ÉØJQG π°UGƒJ
 QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SGh  »`̀ dhó`̀ dG  iƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y
 ,¢SƒaGO  ôjô≤J  øª°V  kÉ«é«∏N  É¡eó≤J
 áÑ°ùæd  ®ƒë∏e ´ÉØJQG ,∂dP ≥aGQ óbh
 ø«H  Iƒ`̀é`̀Ø`̀∏`̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ≥`̀∏`̀Z
 á«°ù«FôdG  ôjô≤àdG  QhÉëªdh ø«°ùæédG
 áÑ°ùædG  â©ØJQG  PEG  ,IôàØdG  äGP  ∫ÓN
 Qƒ`̀ë`̀e  »``̀ a  %51  ≈```̀ dG  %39^9  ø``̀e

 ≈dG %1^9 øeh ,ájOÉ°üàb’G ácQÉ°ûªdG
 .»°SÉ«°ùdG  ø«μªàdG  Qƒëe  »a  %6^6
 ΩÉY  »`̀a  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG  ôjô≤àdG  QÉ`̀ °`̀TCG  Éªc
 ób  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈```dEG  2019
 äGô°TDƒe »a ΩÉJ πμ°ûH IƒéØdG â≤∏ZCG

.»dÉ©dGh …ƒfÉãdG º«∏©àdÉH ¥Éëàd’G
 »a  äÓ`̀eÉ`̀©`̀dG  áÑ°ùf  äó¡°T  Éªc
 kGóYÉ°üJ  ¢`̀UÉ`̀î`̀dGh  ΩÉ`̀©`̀dG  ø«YÉ£≤dG
 ∞°üædG  ≈àM 2008 ΩÉY  òæe kGôªà°ùe
 áÑ°ùf  â©ØJQG  PEG  ,2020  ø`̀e  ∫hC’G
 %41  øe  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »a  ø¡àcQÉ°ûe
 ∞°üædG  »a  %52  ≈`̀dEG  2008  ΩÉ`̀Y  »a
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »`̀ah  ,2020  ∫hC’G
 ΩÉ`̀Y »``a  %30 ø``e á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG  â`̀©`̀Ø`̀JQG
 ∫hC’G  ∞°üædG  »`̀a  %35  ≈``̀dEG  2008
 äÓ`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f  äó`̀¡`̀ °`̀Th  .2020
 ´É£≤dG  »`̀a  ájò«ØæàdG  ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG  »`̀a
 ΩÉY  »`̀a  %26  ø`̀e  kÉ`̀YÉ`̀Ø`̀JQG  »eƒμëdG
 ∫hC’G  ∞°üædG  »`̀a  %45  ≈``̀dEG  2009
 »a  äÓeÉ©dG  áÑ°ùf  äOGR  Éªc  ,2020
 ´É£≤dG »a á«aGô°T’Gh ájQGOE’G ø¡ªdG
 ≈dEG  2008  ΩÉY  »a  %32  øe  ¢UÉîdG

 .2020 »fÉãdG ∞°üædG »a %34
 äGóFGQ  áÑ°ùf  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédGh
 äÉ`̀μ`̀ dÉ`̀ª`̀ dG) äÉ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ∫É```ª```Y’G
 kÉæ°ùëJ â∏é°S ób (ájQÉéàdG äÓé°ù∏d
 2010  ΩÉ``̀Y  »``a  %37  ≠`̀∏`̀H  kÉ`̀Xƒ`̀ë`̀∏`̀e
 ∫hC’G  ∞°üædG  »`̀a  %43  ≈`̀ dEG  ™ØJô«d
 AÉ°ùædG  OGó```̀YCG  ôªà°ùJh  .2020  ø`̀e
 äÉcô°ûdG  IQGOEG  ¢ùdÉée  »a  OÉjOR’ÉH
 á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀f â``̀©``̀Ø``̀JQG å``̀«``̀M ,á``̀°``̀UÉ``̀î``̀dG
 ≈dEG 2010 ΩÉY »a %12 øe øgQƒ°†M

 .2019 ΩÉY »a %17
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀ dG ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀e êƒ`````̀J ó`````̀bh
 ø«μªJh  ºYO  »a  √Oƒ¡L  ájOÉ°üàb’G
 IõFÉéH  ∫hC’G  õ`̀cô`̀ª`̀dG  π«æH  ICGô`̀ª`̀ dG
 áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G
 É¡JQhO  »a  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  Ωó≤àd
 IõFÉé∏d ∫hC’G õcôªdÉH RÉa Éªc ,áãdÉãdG
 ≈∏Y  (2020)  kGô`̀NDƒ`̀e  -áØ°UÉæªdÉH-
 ´É£≤dG  »a  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  iƒà°ùe
 ICGôªdG áÑ°ùf §°Sƒàe ≠∏Ñj å«M ,ΩÉ©dG
 ¢ù∏éªdG  Ö`̀°`̀UÉ`̀æ`̀e  »``̀a  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.%50 ájOÉ«≤dG

 èeÉfôH ™e áeAGƒªdG
áeƒμëdG πªY

 á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG É`̀jÉ`̀°`̀†`̀≤`̀ dG á`̀eó`̀≤`̀e »```̀ah
 ¿hÉ©àdG  äÉ`̀«`̀dBG  πX  »a  â≤≤ëJ  »àdG
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ø«H ádÉ©ØdG ≥«°ùæàdGh
 »a  á∏ãªe  ájò«ØæàdG  á£∏°ùdGh  ICGôª∏d
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμe
 πªY èeÉfôH  á≤«Kh ÜÉ©«à°SG  AGQRƒdG
 á£î∏d  (2018-2015)  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ,á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¢Vƒ¡æd  á«æWƒdG
 ≥«°ùæàdG{  á`̀«`̀ª`̀gCG  áeƒμëdG  ó«cCÉàH
 øe  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ™e  ∫É©ØdG
 ¢Vƒ¡æd  á«æWƒdG  á£îdG  ò«ØæJ  π`̀LCG
 ,z2022-2013  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀ dG
 á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωó≤J ádCÉ°ùe QÉÑàYGh
 á«ªæàdG  á«∏ªY  »`̀a  É¡àªgÉ°ùe  ™``aQh
 á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G äÉ```̀ jƒ```̀ dhC’G ø`̀ª`̀°`̀V

 .»eƒμëdG πª©dG èeÉfôÑd
 á`̀«`̀HÉ`̀é`̀jE’G è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG Aƒ`̀°`̀V »``̀ah
 á£∏°ùdG  »æÑàdG  AGô`̀L  øe  Iô`̀KDƒ`̀ª`̀dGh
 Ωó≤J  äÉ°SÉ«°ùd  º«∏°ùdG  ájò«ØæàdG
 äÉ¡LƒàdG â∏°UGƒJ ,á«æjôëÑdG ICGôªdG
 ∫É©ØdG ¿hÉ©àdG ≥∏£æe øe ,á«eƒμëdG
 ƒëf  ,ICGô`̀ª`̀ ∏`̀ d  ≈``∏``YC’G  ¢ù∏éªdG  ™`̀e
 á£îdG  ø«eÉ°†ªd  êÉ`̀eO’G  øe  ójõªdG

 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  ¢Vƒ¡æd  á«æWƒdG
-2019)  áeƒμëdG  πªY  èeÉfôH  »`̀a

 è`̀eGô`̀H  ø`̀«`̀ª`̀°`̀†`̀J  Iô`̀Ñ`̀à`̀©`̀e  ,(2022
 ICGô``̀ª``̀dG ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀d á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀£`̀î`̀dG
 á©HÉàªd  á`̀∏`̀YÉ`̀Ø`̀dG  IGOC’G  á«æjôëÑdG
 á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  äÉLÉ«àMG  êÉ``̀eOEG
 ™«ªL  »`̀a  ø«°ùæédG  ø«H  ¿RGƒ`̀ à`̀ dGh
 áeGóà°S’  á∏eÉ°ûdG  á«ªæàdG  è`̀eGô`̀H
 ÉªH  ICGô`̀ ª`̀ dG  Ωó≤àd  á«æWƒdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 ™aôjh  …ô`̀ °`̀SC’G  QGô≤à°S’ÉH  »≤Jôj
 .»æWƒdG  OÉ°üàb’G  »a  É¡àªgÉ°ùe  øe
 á«eƒμëdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  áÑ°ùf  â¨∏Hh
 ¢Vƒ¡æd  á«æWƒdG  á£î∏d  áÑ«éà°ùªdG
 ø«M  »`̀a  ,(%47)  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG
 á«æWƒdG  á£îdG  äGô°TDƒe  áÑ°ùf  ≠∏ÑJ
 á£ÑJôªdG  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ¢Vƒ¡æd

.(%100) áeƒμëdG πªY èeÉfôÑH

 »æWƒdG ó°UôªdGh ôjô≤àdG
ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒà∏d

 Iô°†M  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀J  ≈`̀∏`̀Y  AÉ``̀æ``̀Hh
 ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ádÓédG  ÖMÉ°U
 á«æWƒdG  áæé∏dG  πªY äÉLôîe »æÑàH
 á«ªæàdG  »a  ICGôªdG  äÉLÉ«àMG  êÉ`̀eOE’
 AGQRƒ````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ó`̀ª`̀à`̀YG ,á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 á°SÉFôH  á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  á«°UƒJ
 »a  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 áeƒμëdG  »æÑàH  ,2018  π``jô``HG 30
 ¿RGƒàdG  ¢ù«≤j  …QhO  »æWh  ôjô≤àd
 ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒe  »a  ø«°ùæédG  ø«H
 ¿hÉ©àdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  ΩÉ©dG
 OÉªàYÉHh .ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ™e
 øjôëÑdG  ió`̀d  íÑ°UCG  á«°UƒàdG  √ò`̀g
 ICGô`̀ª`̀dG  á«°ùaÉæJ  ¢SÉ«≤d  á«ª∏Y  á`̀«`̀dBG
 É`̀¡`̀eó`̀≤`̀J äÉ``jƒ``à``°``ù``eh á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 »àdG  äÉ«é¡æªdG  äGP  ≈dEG  OÉæà°S’ÉHh
 á«dhódG ôjQÉ≤àdGh äGô°TDƒªdG Égóªà©J

.∫ÉéªdG Gòg »a
 ¢ù∏ée  ≥``̀aGh  ôjô≤à∏d  kÓ«©ØJh
 »æWƒdG  ôjô≤àdG  èFÉàf  ≈∏Y  AGQRƒ``dG
 2018 –2017 ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒà∏d
 á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  ¬`̀H  â`̀°`̀UhCG  …ò``̀dG
 √óYCG  …òdG  ,ó¡©dG  »dh  ƒª°S  á°SÉFôH
 ¬°Vô©H ΩÉbh ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 ,»æWƒdG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  á«dÉªdG  ô``̀jRh
 Gò`̀g »``̀a ,AGQRƒ```````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¬````Lhh
 á«æWƒdG  áæé∏dG  ≈∏Y  ¬°Vô©H  ,¿CÉ°ûdG
 áæéd  π«μ°ûJh  ,¿Éμ°ùdGh  äÉeƒ∏©ª∏d

..á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωó≤J IOÉjR √ƒª°S ó«cCÉàH kÉÑ«MôJ

á«≤«°ùæàdG áæé∏dG á«°UƒJ ≈∏Y AÉæH ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG äGô°TDƒªd É«æWh Gó°Uôe äóªàYG áeƒμëdG

 ¢ù«FQ ó``¡©dG »``dh ƒ``ª°S iDhQ :ICGô``ª∏d ≈``∏YC’G ¢``ù∏éªdG
ÖMQCG äÉjƒà°ùe ≈``dEG ICGôªdG Ωó≤J äÉ``«∏ªY π≤æJ AGQRƒ``dG

 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd á«eÉ°ùdG áª∏μdG »a AÉL ÉªH ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG OÉ°TCG
 ¢ùeG ìÉÑ°U äó≤Y »àdG AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L π¡à°ùe »a AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM
 äÉjƒdhCG  á©«∏W  »a  É¡fCGh  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Ωó≤J  IOÉjR  √ƒª°S  ó«cCÉàH  (2020  ôÑªaƒf  23)  ø«æK’G
 π≤f πLCG øe ó¡©dG »dh ƒª°ùd áÑMôdG äÉ©∏£àdGh iDhôdG øe º¡∏à°ùj ¬fCG ≈dEG kGô«°ûe ,»eƒμëdG πª©dG
 ¬éeGôHh ¢ù∏éªdG §£N ¿CG ó«cCÉàdG ™e áeó≤àe äÉjƒà°ùe ≈dEG Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y ICGôªdG Ωó≤J äÉ«∏ªY
 ¥Éã«e  É¡àeó≤e  »ah  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ádhó∏d  á«°SÉ°SC’G  äGOóëªdG  ≈∏Y  kGRÉμJQG  ™°VƒJ  ¬JGQOÉÑeh
 IOQGƒdG ¬JÉ°UÉ°üàNG øe kÉbÓ£fG ∂dPh ,2030 ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG ájDhQh Qƒà°SódGh »æWƒdG πª©dG
 Ωó≤J  ó«©°U  ≈∏Y  ádhó∏d  áeÉ©dG  á°SÉ«°ùdG  PÉØfEGh  ò«ØæJ  á©HÉàeh  ™°VƒH{  ,¬FÉ°ûfEÉH  »eÉ°ùdG  ôeC’G  »a
 õFÉcQ  øe  á«°SÉ°SCG  Iõ«cQ  ∂dP  QÉÑàYÉH  ,zá«æWƒdG  á«ªæàdG  »a  É¡àªgÉ°ùe  õjõ©Jh  á«æjôëÑdG  ICGôªdG

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG

 ICGô````ª∏d á```ªYGó``dG √ƒ``ª°S Oƒ``¡L
 πμ°ûH  äRô``H  É``¡Jô°SCGh  á``«æjôëÑdG
ÉfhQƒc á``ëFÉL á¡LGƒe »``a í``°VGh
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 ¬æμdh  ,ÉæYÉª°SCG  ≈∏Y  GójóL  ÉÄ«°T  ¿ƒμj  ób  ÉeGQOƒμ«°ùdG
 ´GƒfCG øe ´ƒf ≈∏Y ≥∏£j í∏£°üe ƒg ..¬°ùØf ìô°ûjh í°VGh
 ¿ƒæØdG ´GƒfCG øe ´ƒæc ÉeGQódG ø«H ™ªéj …òdG ,»°ùØædG êÓ©dG
 »a  á«°SÉ°S’G  ¬àØ«Xh  øªμJh  ,IôμàÑe  á≤jô£H  ¢ùØædG  º∏Yh
 ≈∏Y  IQó≤dG  »a  ¬JóYÉ°ùeh  √ôYÉ°ûeh  OôØdG  ä’É©ØfG  ≠jôØJ

.¬«fÉ©j ÉªY hCG ¬°ùØf øY ô«Ñ©àdG
 ∫hCG  ¢ù«°SCÉàH  ƒæjQƒe  ÜƒcÉL  …hÉ°ùªædG  Ö«Ñ£dG  ΩÉ`̀b
 ≈àM  áªFÉb  âdGRÉeh  1942  ΩÉY  ÉeGQOƒμ«°ùdÉH  êÓ©∏d  á«©ªL
 ¿ô≤dG  ió`̀e  ≈∏Y  »LÓ©dG  Üƒ∏°SC’G  Gò`̀g  Qƒ£Jh  ,Gò`̀g  Éæeƒj
 »a ¬eGóîà°SG  »a CGóÑf  ºd  Éªæ«H  ,É`̀HhQhCGh  ÉμjôeCG  »a  »°VÉªdG

.á∏«∏b äGƒæ°S òæe ’EG á«Hô©dG ÉædhO
 øe Ö∏£j å«M á«eGQódG á«FÉ≤∏àdG ≈∏Y ÉeGQOƒμ«°ùdG óªà©j
 á≤HÉ°S áHÉàμH •ÉÑJQG  ¿hO øe á«Mô°ùe QGhOG  AGOG  ¢UÉî°TC’G
 êôîªdGh ¢†jôªdG ƒg »°ù«FôdG πãªªdG ¿ƒμjh ,¢üf ójóëJ hCG
 »a AÉ°†YCG ¢SÉ°SC’ÉH ºg ¿hógÉ°ûªdGh ¿hóYÉ°ùªdGh èdÉ©ªdG ƒg
 GPG ìô°ùªdG áÑ°ûN ôeC’G Ö∏£àj óbh ,á«LÓ©dG áYƒªéªdG ¢ùØf

.∂dP ≈dEG êÉ«àMG ∑Éæg ¿Éc
 á`̀«`̀FGhó`̀dG  ô«Z  äÉLÓ©∏d  kÉ©«é°ûJ  ÉeGQOƒμ«°ùdG  ó`̀©`̀Jh
 øe  ô«ãμdG  êÓ©d  »ªdÉY  √ÉéJG  ƒ`̀gh  á«°ùØædG  äÉHGô£°VÓd

.á«°ùØædG ¢VGôeC’G
 ìô°ùªdG  øe  áÑjôb  IôμØdG  ¿hóéà°ùa  »©e  ºμJôcòJ  GPEGh
 ∫ÉØWC’G  ¿ƒédÉ©j  GƒfÉc  Éæ°SQGóe  ¢†©H  »a  kÉªjó≤a  ,»°SQóªdG
 ∫óÑàj ≈àM »°SQóªdG ìô°ùªdG »a º¡cGô°TEÉH πéîdGh OOôàdG øe
 øjG º∏YCG  ’ øμdh á¡LGƒªdG ≈∏Y IQób ôãcCG  GƒëÑ°üjh ™°VƒdG

.ÉfOÓH »a »°SQóªdG ìô°ùªdG ÖgP
 ¿Éæ©dG  ≥∏£f  ¿G  ≈dEG  áLÉëdG  ó°TCG  »a  øëf  ºμæ«Hh  »æ«H
 ∫É«îdG  »a  Éæd  øëfh  ,’  ºdh  ,ÉædÉ«îH  ìô°ùfh  πeCÉàf  ÉfQÉμaC’

!?IÉ«M

ÉeGQOƒμ«°ùdG

Ω2020 ôÑªaƒf 24 - `g1442 ôNB’G ™«HQ 9 AÉKÓãdG – ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15586) Oó©dG

óªMCG ó«°S º«gGôHEG AÉ«Ÿ :º∏≤H

كالم 
في الصحة

 :»bÉH ºjôe IQƒàcódG
¢Sƒ¡dG óM ≈dEG π°üJ ä’ÉM ∑Éæg

ÉfhQƒμdG Iôàa »a »∏«ªéàdGh …ó∏édG  ¿ô≤dG  äÉ«æ«KÓK  »a  ø«°ùM  Oƒªëe  ∞°Sƒj  á«dó«°U  â°ù°SCÉJ
 πFGhCG  øe  »gh  ,ø«°ùM  Oƒªëe  ∞°Sƒj  ΩƒMôªdG  πÑb  øe  »°VÉªdG
 óÑYh óªMCG IQGOEGh ±Gô°TEG âëJ ¿B’G »gh ,øjôëÑdG »a äÉ«dó«°üdG

.ø«°ùM Oƒªëe ∞°Sƒj õjõ©dG
 äòNCG 1938 ΩÉY »a ¬fEG ácô°ûdG ΩÉY ôjóe ôbÉH QÉàîe ó«°ùdG ∫Ébh
 (PARK-DAVIS)  ácô°T  ádÉch  ø«°ùM  Oƒªëe  ∞°Sƒj  ácô°T

.∫É©°ù∏d ±hô©ªdG (benylin) AGhO á©fÉ°U
 …ô«JQƒÑd  ¢S’ƒμ«f  πãe iôNC’G  ájhOC’G  äÉcô°T ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ácô°Th  ,á````̀jhOC’G  ø`̀e  √ô`̀«`̀Zh  ∫É`̀ã`̀ª`̀dG  π«Ñ°S  ≈∏Y  hô`̀Ñ`̀°`̀SCG  á©fÉ°U
 ,∫ÉØWC’ÉH  ájÉæ©dG  äÉéàæe  »a  á°ü°üîàªdG  ¿ƒ°ùfƒL  ófG  ¿ƒ°ùfƒL
 ó«MƒdGh ô«¡°ûdG ¿Éæ°SC’G ¿ƒé©e á©fÉ°U ∞«dƒªdÉH â«édƒc ácô°Th

.âbƒdG ∂dP »a
 AÓcƒdG ÉæfCG ôcòdÉH ôjóédG .Éæd Éjô°üM É¡àdÉch äÉcô°ûdG √òg πc
 á≤£æªdÉc è«∏îdG ≥WÉæe ™«ªL πª°ûJ É°†jCG πH ,§≤a øjôëÑdG »a ¢ù«d
.á≤«≤°ûdG äGQÉeE’G ádhOh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG á≤«≤°û∏d á«bô°ûdG
 »àdGh  ,á«ªdÉ©dG  AGhó`̀dG  äÉcô°T  ôÑcC’  …ô°üëdG  π«cƒdG  øëæa
 áØ∏àîªdG  ¢``̀VGô``̀eC’G  äÉ`̀LÓ`̀Y  á````jhOCG  ø`̀e  ô``Ñ``cC’G  Ö«°üædG  πãªJ
 á«Hhôμ«ªdGh  IQOÉædG  ≈àM  iôNC’G  ¢VGôeC’Gh  äÉ£∏édGh  §¨°†dÉc

.á«°Shô«ØdGh
 ,á«μjôeC’G  ø°ûjQƒHQƒc  QõjÉa  ácô°T  äÉcô°ûdG  √òg øeh

 ,á«μjôeC’G  (ELI LILLY)  ,á«fÉªdC’G  ôéfôgƒH
 ÉæcQÉ°ûJ  »àdGh  ájô°ùjƒ°ùdG  ÉeQÉa  ¢ùJQÉaƒf

 ácô°Th  ,øjôëÑdG  á«dó«°U  É¡àdÉch  »a
 É`̀°`̀†`̀jCG »``à``dG á`̀«`̀°`̀ù`̀fô`̀Ø`̀dG »`̀aƒ`̀fÉ`̀°`̀S

 »a  øjôëÑdG  á«dó«°U  ÉæcQÉ°ûJ
 .iôNCG äÉcô°Th É¡àdÉch

 øëf  ,iô```̀NCG  á¡L  ø``eh
 äÉcô°ûd …ô°üM π«ch É°†jCG
 áYÉæ°U  »a  IQƒ¡°ûe  á«ªdÉY
 ∞∏àîªH  á«Ñ£dG  Iõ``¡``LC’G
 Iõ`̀¡`̀LCG ∫É`̀é`̀e »`̀a É`̀¡`̀YGƒ`̀fCG
 Iõ¡LCGh ,»YÉæ°üdG  ¢ùØæàdG

 ±ô©j  É`̀e)  …ƒ∏μdG  π«°ù¨dG
 Iõ``¡``LC’Gh (Iõ`̀æ`̀ jó`̀ dG º`̀°`̀SÉ`̀H

 π«dÉëàdG  ∫Éée  »a  ájôÑàîªdG
.á«YÉæ°üdG äGôÑàîªdGh á«Ñ£dG

 äÉ«Ø°ûà°ùªdG  õ«¡éàH  Ωƒ≤f
 ¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  »a  iôÑμdG

 ≈∏YCG  ≈∏Y  É¡àfÉ«°Uh  á«ë°üdG  õcGôªdGh
.iƒà°ùe

 ,ÉfhQƒc  áëFÉL  âbh  ¿CG  ≈°ùæj  ó`̀MCG  ’h
 ¿Éc áahô©ªdG ô«Z É¡JÉ©ÑJh É¡àjGóH »a á°UÉNh

 (á°UÉîdG äÉ«dó«°üdG) ¢UÉîdG ´É£≤dG ø«H ¿hÉ©àdG ™°VƒdG Ωõ∏à°ùj
 ÖMÉ°U  º¡°SCGQ  ≈∏Yh  øjôëÑdG  Ö«ÑëdG  ÉææWh  »a  ø«dhDƒ°ùªdG  ™e
 øe ø«eC’G ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ≈°ù«Y øH óªM ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U äÉ«°UƒJh äÉ¡«LƒJ
 áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,áØ«∏N ∫BG
 áëaÉμe áæéd π«μ°ûJh áYô°ùdG ¬Lh ≈∏Y Ωõ∏j Ée πª©d -¬∏dG ¬ªMQ-
 ôªà°ùªdG  ¿hÉ©àdÉHh  º«≤ªdGh  øWGƒªdG  áë°U  ≈∏Y  ô¡°ùdGh  ÉfhQƒc
 Iƒb  ≈Ø°ûà°ùeh  áë°üdG  IQGRh  á°UÉNh  ,á«eƒμëdG  äGQGRƒ`̀ dG  ™e
 äÉjôà°ûªdG á«dhDƒ°ùe É¡≤JÉY ≈∏Y πªëJ âfÉc »àdGh øjôëÑdG ´ÉaódG
 äÉª≤©ªdGh ¬LƒdG äÉ«bGhh äÉeÉªμdG πãe á°UÉîdG á«Ñ£dG ΩRGƒ∏dGh

.Égô«Zh »YÉæ°üdG ¢ùØæàdG Iõ¡LCGh
 πÑb øe á°ShDhôªdG áëaÉμªdG áæéd πÑb øe á©jô°ùdG IQOÉÑªdGh
 IQGRh  ™e  ≥«°ùæàdÉH  á°UÉN  á«fGõ«e  ¢ü«°üîàH  ó¡©dG  »dh  ƒª°S

.áYô°ùdG ¬Lh ≈∏Y Ωõ∏j Ée πc AGô°ûd á«dÉªdG
 ,Öãc  ø`̀Y  ôªà°ùªdG  ¬`̀ aGô`̀ °`̀ TEGh  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  äGOƒ`̀¡`̀é`̀e  π°†ØHh
 π«£©J ΩóY øe ºZôdÉH áeRC’G √òg ≈∏Y Ö∏¨àdG áμ∏ªªdG âYÉ£à°SG

.á«ª«∏©àdGh ájOÉ°üàb’G á£°ûfCÓd »∏c
 »a  á°UÉNh  ,áeRC’G  ájGóH  »a  iôÑc  äÉjóëJ  ∑Éæg  âfÉc  º©f
 ºbÉ£∏d á«bGƒdG ¢ùHÓªdGh äÉeÉªμdG ≈dEG áÑ°ùædÉH ¥ƒ°ùdG áLÉM ó°S
 áHƒ©°U  ™`̀e  ø«°üdG  ø`̀e  ÉgOQƒà°ùf  Éæc  »`̀à`̀dGh  ,»Ñ£dG
 âbƒdG ∂dP »Øa ,™aódG ¥ôWh äGôFÉ£dÉH øë°ûdG
 ≈dEG  ÖgòJ  á«æ«°üdG  øë°ûdG  IôFÉW  âfÉc
 øjôëÑ∏d  ™FÉ°†H É¡æàe ≈∏Yh ÉHhQhCG
 øμdh  ,áØ∏μdG  πeÉc  ÜÉ°ùàMG  ™e
 RhÉ`̀é`̀J  Éæ©£à°SG  ¬`̀∏`̀d  ó`̀ª`̀ë`̀dG
 äGQGRƒ`̀dG  IóYÉ°ùªH  áæëªdG
 πãe  á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG  äÉ`̀ Ä`̀ «`̀ ¡`̀ dGh

.Gô¡f
 É`̀ æ`̀ Jô`̀¶`̀ f ø````̀Y É```````̀eCG
 QÉªãà°S’G  ∫Ééªd  áeÉ©dG
 »a  »ë°üdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ™é°ûe  ñÉæªdG  ,øjôëÑdG
 áÑ°ùædÉH øμdh ,QÉªãà°SÓd
 ™°VƒdG  ¿ƒμj  ób  á`̀jhOCÓ`̀d
 øμdh »¨Ñæj Éªc ,õée ô«Z
 Éæ∏¨°ûj  É``̀e  º````̀gCGh  É`̀fGƒ`̀∏`̀ °`̀S
 á°UÉNh  ,»`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  Ö`̀fÉ`̀é`̀dG
 êÓ©d ΩRÓ```̀dG  AGhó```̀ dG  ô`̀«`̀aƒ`̀J »`̀a
 ≈∏Y  ¬JÉ«M  PÉ`̀≤`̀fEG  π`̀LCG  ø`̀e  ¢†jôªdG

.áYô°ùdG ¬Lh
 øWƒdG  Gò`̀g  áeóîd  ™«ªédG  ¬∏dG  ≥`̀ah

.õjõ©dG

 ø«°ùM Oƒªëe ∞°Sƒj á«dó«°U
Ω1938 ΩÉY òæe âÑàc IOÉjQh ìÉéf á°üb

 ´ƒÑ°SC’G á«μjôeC’G ¿ÉWô°ùdG á«©ªL âæ∏YCG
 áHÉ°UE’G ô£N π«∏≤àd IójóL äGOÉ°TQEG »°VÉªdG
 Öéj  ,á«©ªédG  äGOÉ°TQE’  kÉ≤ahh  ..¿ÉWô°ùdÉH
 äGhGô°†îdG ∂H á°UÉîdG ΩÉ©£dG áªFÉb º°†J ¿CG
 Ωƒë∏dG  ø`̀Y  OÉ`̀©`̀ à`̀ H’Gh  ,á`̀∏`̀eÉ`̀μ`̀dG  Üƒ`̀Ñ`̀ë`̀dGh
 Üô°T øY OÉ©àH’G π°†Øjh  .á©æ°üªdG AGôªëdG
 á«°VÉjôdG  äÉæjôªàdG  ≈∏Y  áÑXGƒªdGh  ∫ƒëμdG

.kÉ≤HÉ°S É¡H ≈°UƒªdG øe ôÑcCG áLQóH
 πμ°ûH á«μjôe’G ¿ÉWô°ùdG á«©ªL ™LGôJh
 »FGò¨dG  ΩÉ¶ædÉH  á≤∏©àªdG  ô«jÉ©ªdG  …QhO
 ,¿ÉWô°ùdÉH  ∂`̀dP  á`̀bÓ`̀Yh  á°VÉjôdG  á°SQÉªeh

.∂dòd kÉ≤ah É¡JGOÉ°TQEG çóëJh

 ¿Rƒ`````̀dGG  ≈``̀∏``̀Y  ®É``̀Ø``̀ë``̀dG  ¿G  Ghó```````̀Lhh
 ¢VGôeC’G  øe  ájÉbƒ∏d  …Qhô°V  A»°T  »dÉãªdG
 ¿RƒdG  ø«H  §Hôj  Ée  Ghó`̀Lh  ó≤a  ,á«fÉWô°ùdG
 ôjô≤J  çó```̀MCG  âØ∏j  PEG  ,¿É`̀Wô`̀°`̀ù`̀dGh  ó``FGõ``dG
 ≈dEG  ô¶ædG ¿ÉWô°ùdG çÉëHC’ »ªdÉ©dG  ¥hóæ°üd
 IOÉjõH ∂dPh ,¿RƒdG IOÉjõH §ÑJôJ ÉfÉWô°S 12
 ô°ûf  ôjô≤J  ôNBG  ≈∏Y  äÉfÉWô°ùdG  øe  ´Gƒ`̀fCG  5

.¿ÉeõdG øe ó≤Y πÑb
 ¢VôàØj  »àdG  á«FGò¨dG  áª¶fC’G  óªà©Jh
 πμ°ûH  ¿ÉWô°ùdÉH  áHÉ°UE’G  ô£N  øe  π∏≤J  É¡fG
 ¿ƒ∏dG  äGP  äGhGô°†îdG  ∫hÉæJ  ≈∏Y  »°ù«FQ

.»dÉ≤JôÑdGh ôªMC’Gh øcGódG ô°†NC’G

áª©WC’G √òg ÖæéJh Gô«ãc ∑ôëJ ..¿ÉWô°ùdG OÉ©HE’

 ìÓ°ùdG Éªg º«≤©àdGh áaÉ¶ædG ¿CG ÉªHh ,¬H áHÉ°UE’G á«°ûN ≥∏≤dGh ±ƒîdG øe ádÉëH ºdÉ©dG ÉfhQƒc ¢Shô«a ÜÉ°UCG
 á¨dÉÑªdG óM ≈dEG π°üj ób πμ°ûH ∞«¶æàdG OGƒeh äÉª≤©ªdG ΩGóîà°SG ≈∏Y ¢SÉædG âàaÉ¡J ¬à¡LGƒe »a á«dÉ©a ôãcC’G

 ájQÉ°ûà°SG »bÉH ºjôe IQƒàcódG »Ñ£dG è«∏îdG QhÉM ∂dP QGô°VCG ≈∏Y ±ô©àf »μdh ,É«°ùØfh Éjó°ùL º¡«∏Y ôKCG Éªe
 õcôªH »MGôédG ô«Z π«ªéàdGh á«aó°üdGh ó∏édG ÖW »a ∑Qƒjƒ«f …ÉfÉ«°S âfhÉe á∏«eRh ájó∏édG ¢VGôeC’G

.π«ªéàdGh ájó∏é∏d IQÉ°†f
?ÉfhQƒc Iôàa AÉæKCG ≈°VôªdG ≈∏Y äCGôW »àdG äGô««¨àdG »g Ée -

 çƒμªdGh »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH ΩGõàd’G AÉæKCG äÉjGóÑdG »a É¡dhCG IójóY äGô«¨J É¡àÑMÉ°U 19-ó«aƒc Iôàa
 âfÉc AGƒ°S ,ÜÉÄàc’Gh ÜGô£°V’G øe äÉLQOh ¿õëdGh ≥∏≤dG ¢UÉî°T’G iód ódƒJ ,á∏jƒW Ióªd â«ÑdG »a

.áeRC’G ÖÑ°ùH áFQÉW á«°ùØf hCG á«°Vôe
 áÑ°ùædÉH É°Uƒ°üNh ¢Sƒ¡dG óM ≈dEG  â∏°Uh »àdGh ô«¡£àdGh º«≤©àdG »a á¨dÉÑªdG »g á«fÉãdG á£≤ædG
 ,É¡∏ªëJ ó∏édG ™«£à°ùj ’ á«°Vôe áLQO ≈dEG ôeC’G π°Uhh á«aó°üdGh ÉªjõcC’G øe ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°Vôª∏d

 ºdCGh  áμM  πμ°T  ≈∏Y  º¡«∏Y  ô¡¶J  ¢VGôYC’G  äCGóÑa  É¡«a  ≠dÉÑªdG  º«≤©àdGh  ∞«¶æàdG  á«ªc  πªëàj  ’  ó∏édG
.ÉªjõcC’Gh á«aó°üdG ≈°Vôe óæY ôãcCG ¢VGôYC’G ójõJh äÉ≤≤°ûJh QGôªMGh

 ájó∏édG  Ö«ÑW  óæY  ≥∏≤dG  ≠jôØJ  ≈`̀dEG  GhDƒéd  âbƒdG  Gò`̀g  »a  ¢SÉædG  ¿CG  ºjôe  IQƒàcódG  âaÉ°VCGh
 äGOÉ°TQEG  ¿ƒ©Ñàe  ∫õæªdG  πNGO  º¡a  É¡«dEG  ¿ƒLÉàëj  ’  á«∏«ªéJ  äGAGô`̀LEG  πª©d  ádhÉëe  »a  ,π«ªéàdGh
 GƒØ°ûàcG º¡fG ∫ƒ≤f ¿G Éææμª«a ƒjó«ØdG äÉªdÉμe ∫ÓN øe º¡gƒLh Ghôj GƒëÑ°UCÉa •ÓàN’G Ωó©H áeÓ°ùdG

 ÉeÉªàgG  ôãcG  GƒëÑ°UG  IôàØdG  √òg  »a  º¡fG  á≤«≤ëdGh  ,º¡jód  áë°VGh  âëÑ°UCG  É¡æμdh  á£«°ùH  ÉHƒ«Y
 Üƒ«©dG  º¡d  äô¡¶a  ,ô©°ûdG  ∂dòch  Iô°ûÑdÉH  ájÉæ©dG  äÉØ°Uh  øe  ójó©dG  áHôéàH  GƒeÉ≤a  º¡°ùØfCÉH

.»eƒ«dG êÉ«μªdÉH ≈£¨J âfÉc »àdG á£«°ùÑdG
 ¢Sƒ¡dG IôFGO ≈dEG á«ë°üdG ΩÉªàg’G IôFGO øe êôîf ÉeóæY ¬fG Éæg ôcòdÉH ôjóédGh

.ô£îdG øªμj Éæg ≈ª°ùJ Éªc á«°VôªdG IôFGódG hCG
 øμªjh ,ìÓ°UEG ≈dEG êÉàëj ’h í°VGh ô«Z Ö«Y ìÓ°UE’ á°†jôªdG »JCÉJ ó≤a
 A»°T áHôéàH É¡°ùØf π¨°ûJ hCG  ó∏≤J ¿CG  ÖëJ É¡æμdh äÉæjô°û©dG ø°S »a ¿ƒμJ ¿CG

.ójóL
 ìÓ°UEÓd  AGô``LEG  …CG  ≈`̀dEG  êÉàëJ  ’  á°†jôªdG  âfÉc  GPEG  ,»`̀d  áÑ°ùædÉH

 ájÉ¡ædG »a ƒ¡a É¡à«dhDƒ°ùe âëJ ¿Éc ƒd ≈àM AGôLEG …CG πªY ÉeÉªJ ¢†aQCÉa
 ¢†©H  »a  ¬JÉØYÉ°†eh  ¬dƒ°UCG  ¬d  ,§«°ùÑdG  A»°ûdÉH  ¢ù«dh  »ÑW  AGôLEG

.∂dòH ≈°VôªdG í°üfCG ÉªFGwóa ,äÉbhC’G
 áaÉ¶ædGh  º«≤©àdG  ¢Sƒ¡H  á≤∏©àªdG  Iô«NC’G  á£≤æ∏d  áÑ°ùædÉH  É`̀eCG
 º«≤©àdGh á«°üî°ûdG áaÉ¶ædÉH ΩÉªàg’G ≈∏Y ™é°ûf AÉÑWCÉc øëæa IóFGõdG
 Éæd ¬∏dG ≥∏N ó≤a ,Iô°ûÑdG ô°†J IOÉjõdÉa ,ó∏édÉH ô°†ªdG ô«Z í«ë°üdG
 »μdh  Ö«Wôà∏d  ;¿ƒgódGh  ¥ô©dG  Éªg  Iô°ûÑdGh  ó∏édG  ≈∏Y  øjRGôaEG
 ÉæeGóîà°SG óæ©a ,IQÉ°†dG Éjô«àμÑdG äƒªJh á©aÉædG Éjô«àμÑdG ¢û«©J
 ôKDƒJ  É¡fEÉa  á«FÉ«ª«c  OGƒ`̀e  ≈∏Y  …ƒàëJ  ™Ñ£dÉH  »àdG  äÉª≤©ª∏d
 ±ÉØédG  áÑ°ùf  øe  ójõJh  Iô°ûÑ∏d  (PH)  »°†eÉëdG  §°SƒdG  ≈∏Y

 ó∏édG  ≈∏Y  ô¡¶àa  ,äÉHÉ¡àdÓd  á°Uôa  ∑Éæg  ¿ƒμjh  äÉ≤≤°ûàdGh
 Qƒ£àj áeó≤àe ádÉëdG âfÉc GPEG ÉeCG ,Qƒ°ûb ,áμM hCG QGôªMG πμ°ûH

.á«°Shô«a hCG ájô«àμH äÉHÉ¡àdG ≈dEG ™°VƒdG
?ádÉëdG √òg »a ≈°Vôª∏d ∂ëFÉ°üf »g Ée -

 º«≤©à∏d ¬Ñàæf ¿CG Öé«a ,A»°T πc πÑb ¢†jôªdG áeÓ°Sh ¿ÉeCG
 ™e á«°üî°ûdG áaÉ¶ædG ≈∏Y á¶aÉëªdG ™e ∫óà©e πμ°ûH ¿ƒμj ¿CÉH
 ,øjó«∏d ¢UÉN »ÑW ÖWôªH ôªà°ùªdG Ö«WôàdÉH QÉÑàY’G »a òNC’G
 ∫GóÑà°SG  Öé«a  ±ÉØédG  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ≈°Vôª∏d  áÑ°ùædÉH  ÉeCG
 øe  ∫ÉN  á«ÑW  ácô°T  »a  ™æ°üe  ÖWôe  ôNBÉH  …OÉ©dG  ó«dG  ∫ƒ°ùZ

.±ÉØédG ô«KCÉJ øe ∞Øîj »μd Qƒ£©dG

 Ωƒª°ùdG ádGREGh ΩódG á«Ø°üàH Ωƒ≤J PEG ¿É°ùfE’G º°ùL »a AÉ°†YC’G ºgCG øe ≈∏μdG
.∫ƒÑàdG AÉæKCG êôîJh ,áfÉãªdG ≈dEG É¡∏°SôJh º°ùédG øe

 ΩódG  á«Ø°üJ  ≈∏Y  IQó≤dG  ∂à«∏c  ó≤ØJ  ÉeóæY  OÉëdG  …ƒ∏μdG  Qƒ°ü≤dG  çóëjh
 øY  ô`̀ã`̀cCG  ±ô©f  »μdh  ,≈∏μdG  ∞`̀FÉ`̀Xhh  áë°U  ™`̀e  ∂`̀dP  πNGóàjh  ,±É`̀c  πμ°ûH
 »μjÉëdG  π°SÉH  QƒàcódG  »Ñ£dG  è«∏îdG  QhÉM  êÓ©dGh  ájÉbƒdG  ¥ôWh  ÜÉÑ°SC’G

.¢ù«ØædG øHG ≈Ø°ûà°ùªH ≈∏μdG ¢VGôeCG …QÉ°ûà°SG
?OÉëdG …ƒ∏μdG Qƒ°ü≤dG ƒg Ée -

 IQÉÑY ƒg OÉëdG …ƒ∏μdG Qƒ°ü≤dÉH É≤HÉ°S ±ô©j ¿Éc Ée hCG IOÉëdG ≈∏μdG áHÉ°UEG
 Ö«°üj  Ée  ÉÑdÉZ  …òdG  …ƒ∏μdG  Qƒ°ü≤∏d  ÉaÓNh  ,≈∏μdG  ∞FÉXh  »a  OÉM  π∏N  øY
 …CG  Ö«°üJ  ób  ≈∏μdG  áHÉ°UEÉa  áæeõe  πcÉ°ûeh  ¢VGôeCÉH  ø«HÉ°üªdG  ¢UÉî°TC’G
 ∞°SC’G ™eh ∂dòd ≥HÉ°ùdG »ë°üdG ¬©°Vhh √ôªY øY ô¶ædG ¢†¨H ¢üî°T
 π°ûØdG  hCG  Qƒ°ü≤dG  ≈`̀dEG  IOÉëdG  ≈∏μdG  áHÉ°UG  …ODƒ`̀J  ób  ójó°ûdG

.ôμÑe êÓYh ¢ü«î°ûJ ∑Éæg øμj ºd GPEG øeõªdG …ƒ∏μdG
?IOÉëdG ≈∏μdG áHÉ°UEG ÜÉÑ°SCG »g Ée-
:»gh á«°ù«FQ ÜÉÑ°SCG áKÓK ∑Éæg

 ¬jhôàdG  ¢ü≤fh  ±ÉØédÉH  á≤∏©àe  ÜÉÑ°SCG-1
≈∏μ∏d

 ¿Gó`̀≤`̀a π`̀ã`̀e á`̀©`̀FÉ`̀°`̀Th Iô`̀«`̀ã`̀c É`̀¡`̀HÉ`̀Ñ`̀°`̀SCGh
 ∫É¡°SE’Gh  Å«≤dG  πãe  º°ùédG  øe  πFGƒ°ùdG
 É¡LÓY CGóÑj ä’ÉM »gh ójó°ûdG ¥ô©àdGh
 ÖæéJ  ≈∏Y  ¢UôëdG  ≥jôW  øY  ájÉbƒdÉH
 äÉ«ªc ∫hÉæJ ≈∏Y ¢UôëdG ™e ±ÉØédG
 …G ¢`̀†`̀jƒ`̀©`̀Jh π`̀FGƒ`̀°`̀ù`̀dG ø`̀e á`̀«`̀aÉ`̀c
 äÉÄa  ∑É`̀æ`̀g  ø`̀μ`̀dh  πFGƒ°ù∏d  ¿Gó`̀≤`̀a
 Üô`̀°`̀T »``̀ a º`̀ ¡`̀ H ΩÉ``̀ª``̀à``̀g’G Ö`̀é`̀j
 ø°ùdG  QÉÑch  ∫ÉØWC’Éc  πFGƒ°ùdG
 á«ªμdG º¡Hô°T øe ócCÉàdG Öé«a
 Gƒ`̀fƒ`̀μ`̀ j  ’  ≈``à``M  á``«``aÉ``μ``dG
 äÉØYÉ°†e  çhóëd  á°VôY

.IOÉëdG ≈∏μdG áHÉ°UG
 ÜÉÑ°SC’ ∂dPh á«dƒÑdG  ∂dÉ°ùªdG  iôée »a OGó°ùfG  çhóëH á≤∏©àe ÜÉÑ°SCG-2
 ,AÉ°ùædG óæY ¢VƒëdG ΩGQhCGh ∫ÉLôdG »a äÉà°ShôÑdG ºî°†J É kYƒ«°T ÉgôãcCG IójóY
 ÖÑ°ùJ ób »Ñ°ü©dG RÉ¡édG ájhOCG ¢†©H hCG …ô≤ØdG Oƒª©dG ÜÉ°üYCG πcÉ°ûe ¿CG Éªc

.∂dP
 áÑZôdG øe ºZôdÉH ∫ƒÑàdG ≈∏Y IQó≤dG Ωó©H ¢†©ÑdG ô©°ûj ób äÉbhC’G ¢†©H »a
 ,∫ƒÑdG ≈∏Y Iô£«°ùdG ¿Gó≤a hCG »dƒH ¢ù∏°S ∑Éæg ¿ƒμj iôNCG ä’ÉM »ah ,∂dP »a
 âª°U »a ¢†©ÑdG  »fÉ©j  ób  ójó°ûdG  ∞°SC’G  ™eh á∏μ°ûe  OƒLh ≈∏Y ô°TDƒe  ƒgh
 ∞FÉXh »a »aÉ©J ≈dEG …ODƒjh GóL É©jô°Sh Ó¡°S ¿ƒμj ä’ÉëdG √òg »a êÓ©dGh
 ≥jôW øY ∫ƒÑàdG iôée íàØH Ωƒ≤j …òdG á«dƒÑdG ∂dÉ°ùªdG Ö«ÑW ≥jôW øY ≈∏μdG

.É k«MGôL πNóàdG ºàj ób ¿É«MC’G ¢†©H »ah á«dƒÑdG Iô£°ù≤dG
 òNCG πãe É¡d á©HÉàdG ájƒeódG á«YhC’G »a hCG É¡°ùØf ≈∏μdG »a πcÉ°ûe çhóM-3
 ΩódG  §¨°V  »a  ójó°T  ¢VÉØîfG  çhóM  hCG  ≈∏μ∏d  IQÉ°V  á©°TCG  äÉ¨Ñ°U  hG  ,ájhOCG
 ájƒ∏μdG áHÉ°UE’G øe ´ƒædG Gòg çóëj Ée ÉÑdÉZh ájƒ∏μdG äÉÑ«ÑμdG »a äÉHÉ¡àdG hCG

.IõcôªdG ájÉæ©dG äGóMh »a ¢üNC’ÉHh äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a OƒLƒdG ∫ÓN IOÉëdG
 »a  ô«Ñc  QhO  ¬d  ¿ƒμj  ôμÑªdGh  ™jô°ùdG  πNóàdG  ä’É`̀ë`̀dG  √ò`̀g  »a  É©ÑWh
 ób »àdG ä’ÉëdG øe ójó©dG »ah ,øeõªdG …ƒ∏μdG π°ûØdG øe ≈∏μdG PÉ≤fEGh »aÉ©àdG
 π«°ù¨dG  ≥jôW  øY  âbDƒe  πμ°ûH  ≈∏μdG  ∞FÉXh  ¢†jƒ©J  ≈dEG  êÉ«àM’G  ≈dEG  π°üJ

.…ƒeódG
?IOÉëdG ≈∏μdG ¢VGôeCG øe ájÉbƒ∏d ∂ëFÉ°üf »g Ée-

 ¿Rƒ`̀dGh  ôª©dG  Ö°SÉæJ  πFGƒ°ùdG  øe  á«aÉc  äÉ«ªc  Üô°T  ≈∏Y  ¢UôëdG-1
.á«ë°üdG ádÉëdGh

 ¬≤aóJ ∞©°V hCG ∫ƒÑdG ¢ù∏°S ™£≤J πcÉ°ûe ä’ÉM »a á«Ñ£dG IQƒ°ûªdG òNCG-2
.∫ƒÑdG ≥aóàH á≤∏©àªdG á«FÉ°ùædG πcÉ°ûªdG hCG ÉJÉà°ShôÑdG ºî°†J ä’ÉMh

 ¢ü«î°ûJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ∂dP  ÜÉÑ°SCG  áaô©eh  Ωó`̀dG  §¨°V  ´ÉØJQG  êÓ`̀Y-3
 Gô°TDƒe ¿ƒμj ób ΩódG §¨°†a ,≈∏μdÉH á≤∏©àe πcÉ°ûe OƒLh ΩóY øe ócCÉàdGh í«ë°U

.É¡«dG √ÉÑàf’G Öéj ≈∏μdG »a πcÉ°ûe OƒLh ≈∏Y
 á©HÉàeh IQÉ°ûà°SG ¿hóHh ájQhô°V ô«Z ájhOG …G òNCG ¿ÉμeE’G Qó≤H ÖæéJ-4

.Ö«Ñ£dG ™e

 Qƒ°ü≤dG :»μjÉëdG π°SÉH QƒàcódG
 ájÉbƒdG ¥ôW ºgCGh OÉëdG …ƒ∏μdG
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رفع عظيم المتنان وخال�س الولء اإىل العاهل املفدى.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

اأعاهد جاللتكم موا�شلة حتقيق الإجنازات الوطنية

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رفع 

جمل�س  تر�ؤ�سه  خالل  الوزراء  رئي�س  العهد  �يل  خليفة 

اإىل ح�سرة  الولء  �خال�َس  المتنان  عظيَم  اأم�س،  الوزراء 

�ساحب الـجاللة امللك الوالد حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك 

العمل  مبوا�سلة  جاللته  ُمعاهًدا  املفدى،  البحرين  مملكة 

اإرادًة �ت�سميًما لتحقيق الإجنازاِت الوطنية.

�اأكد �سموه يف كلمته التي ا�ستهل بها الجتماع، تعزيز 

التطوير، ليكوَن اجلهاز  التي ترتكز عليها م�ساعي  املبادئ 

ُمبادًرا  املواطن،  خدمة  يف  �ُمتفاعالً  متجا�ًبا  احلكومي، 

�ُمتميًزا يف تطوير البيئة التناف�سية �خلق الفر�س، ُمتبّنًيا 

للتقنيات احلديثة ل�سرعة الإجناز بكفاءٍة �مهنيٍة ��سفافية، 

حمارًبا للف�ساد.

اأمر �يل العهد  �ب�ساأن م�ستجدات امل�ساريع الإ�سكانية، 

�سكنية  بتخ�سي�س �توزيع 5000 �حدة  الوزراء  رئي�س 

للمواطنني، �البدء يف تنفيذ 3000 �حدة �سكنية مب�سر�ع 

�سرق �سرتة.  �ب�ساأن تقرير ديوان الرقابة املالية �الإدارية، 

العامة، �10  النيابة  اإىل  باإحالة 8 مالحظات  �سموه   اأمر 

مالحظات اإىل جلان حتقيق.

ويل العهد رئي�س الوزراء مرتئ�ًسا جمل�س الوزراء

ت��������ط��������وي��������ر اجل������������ه������������از احل���������ك���������وم���������ي ل���������������ش�������رع�������ة الإجن��������������������������از وحم�������������ارب�������������ة ال������ف�������������ش������اد 

�������ش������رة ����������ش���������رق  وح������������������دة   3000 وت������ن������ف������ي������ذ  ������ش�����ك�����ن�����ي�����ة  وح������������������دة   5000 ت�����������وزي�����������ع 

ل����ل����ت����ح����ق����ي����ق و10  ل������ل������ن������ي������اب������ة  ال���������رق���������اب���������ة  ت�������ق�������ري�������ر  م����������ن  م��������الح��������ظ��������ات   8 اإح������������ال������������ة 

وزير الداخلية

وزير املالية

خالل م�شاركته يف منتدى �شندوقي النقد العربي والدويل.. وزير املالية: 

البحرين و�شعت م�شلحة املواطن والوطن فوق كل اعتبار

ا�شتعرا�س جمالت التعاون الثنائي بني البلدين يف اإطار اإعالن تاأييد ال�شالم 

ات�شال هاتفي بني ويل العهد رئي�س الوزراء ونتانياهو 
جرى ات�سال هاتفي بني �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

�زراء  �رئي�س  الوزراء  رئي�س  العهد  �يل  خليفة  اآل  حمد  بن 

د�لة اإ�سرائيل بنيامني نتانياهو.

�عّب رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي خالل الت�سال عن خال�س 

امللك حمد  تعازيه ��سادق موا�ساته حل�سرة �ساحب اجلاللة 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى �ل�ساحب ال�سمو امللكي 

ال�سمو  �ساحب  الوطن  فقيد  بوفاة  الوزراء  رئي�س  العهد  �يل 

امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة رحمه اهلل.

بني  الثنائي  التعا�ن  جمالت  ا�ستعرا�س  �جرى  هذا، 

البلدين يف اإطار اإعالن تاأييد ال�سالم بني البلدين، �الدفع نحو 

اأفق اأ��سع من التعا�ن يف خمتلف املجالت مبا يعزز ال�سالم 

�ال�ستقرار يف املنطقة.

اأن  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  الوطني  �القت�ساد  املالية  �زير  اأكد 

اعتبار  كل  فوق  للوطن  العليا  �امل�سلحة  اأ�ًل  املواطن  م�سلحة  ��سعت  البحرين 

خالل التعامل مع جائحة كور�نا.

جاء ذلك خالل م�ساركته يف املنتدى ال�سنوي اخلام�س للمالية العامة، امل�سرتك 

ل�سند�ق النقد العربي ��سند�ق النقد الد�يل حول تطورات القت�ساد الكلي �اآفاقه. 

�التداعيات  امل�ستجدات  �سوء  يف  امل�سرتك  الد�يل  التعا�ن  حتقيق  باأهمية  �نوه 

املالية �القت�سادية املتعلقة بجائحة كور�نا التي ت�سهدها البحرين �العامل اأجمع 

03مما �سي�سهم يف حتقيق النتعا�س �التنوع القت�سادي العاملي.

02

حتديات.. فر�س واجناز

اأم�س،  يوم  الوزراء  جمل�س  جل�سة  يف  كلمته  يف 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  و�سع 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء احلكومة واجلهاز 

احلكومي برمته اأمام ا�ستحقاقات املرحلة القادمة التي 

اأكمل  على  املواطن  وخدمة  الإجناز  اأ�سا�سها  �سيكون 

وجه.

لي�س البحرين ولكن كل دول العامل متر باأو�ساع 

التي فر�ستها جائحة كورونا  الظروف  نتيجة  �سعبة 

والتي خلفت تبعات كبرية وكثرية مل ي�سهد العامل مثيال 

التحدي  العهد كان يف م�ستوى  �سمو ويل  لها، ولكن 

الذي فر�سته اجلائحة منذ بدايتها، وذلك عرب �سل�سلة 

جنّبت  والتي  اتخذها  التي  والقرارات  الإجراءات  من 

بالدنا ويالت كثرية.

من  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  �سمو  و�سع  لقد 

خالل كلمته روؤيته ل�سكل الأداء احلكومي الذي يريده 

اأن يكون متوافًقا  خالل املرحلة القادمة، والذي يجب 

مع متطلبات الع�سر وامل�ستقبل، ويرتكز على التناف�سية 

وخلق الفر�س وتبني التقنيات احلديثة ل�سرعة الإجناز 

واحلفاظ  الف�ساد  وحماربة  و�سفافية،  ومهنية  بكفاءة 

على املال العام.

كما حّدد �سموه يف كلمته اأولويات العمل احلكومي 

على  والعمل  املواطنني،  حياة  مبا�سرة  مت�س  والتي 

اإىل فر�س،  التحديات  بها من خالل حتويل  النهو�س 

والفر�س اإىل اجناز، وهو الطريق الذي يرى �سمو ويل 

باأنه �سوف ميّكننا من موا�سلة  الوزراء  العهد رئي�س 

البناء والنه�سة الوطنية والتنمية امل�ستدامة لكافة اأبناء 

الوطن.

العهد  ويل  �سمو  اأكد  فقد  اخلارجي،  البعد  ويف 

رئي�س الوزراء على ثوابت البحرين القائمة على وحدة 

مبداأ  وهو  املنطقة  يف  الأ�سقاء  مع  والهدف  امل�سري 

البحرين التي ت�سعى من خالله اإىل حتقيق املزيد من 

الأكرب  احللم  اإىل  و�سولً  املجالت  �ستى  يف  التكامل 

الدول  مع  التعاون  تعزيز  جانب  اإىل  الوحدة،  وهو 

من  مزيد  نحو  وال�سديقة  احلليفة  والدول  العربية 

تعزيز ال�سالم وال�ستقرار والأمن وهو اأ�سا�س التنمية 

والزدهار.

الوزراء  العهد رئي�س  وقد جاءت كلمة �سمو ويل 

و�سريحة  وا�سحة  واخلارجي  املحلي  بعديها  يف 

�سوف  اأ�سا�سها  على  التي  واملبادئ  املعامل  وحمددة 

ينطلق العمل خالل املرحلة املقبلة بثقة وثبات وتفاوؤل 

الروح  هذه  اجلماعي،  العمل  وروح  واإجناز  وطموح 

الف�سل  له  يعود  الذي  البحرين  فريق  تتمثل يف  التي 

يف جتاوزنا العديد من التحديات، وحتقيق الإجنازات.

وحقيقة فقد اأ�ساعت كلمة �سمو ويل العهد رئي�س 

الوزراء يوم اأم�س اأجواء الثقة والتفاوؤل، وذلك ملا مثّلته 

من  الكم  هذا  كل  و�سط  والت�سميم  الإرادة  قوة  من 

العامل  التي يواجهها  التحديات والظروف ال�ستثنائية 

اأجمع.. �سكًرا �سلمان بن حمد اآل خليفة.. ف�سوف ن�سرُي 

معك يًدا بيد ولن نعرف امل�ستحيل.

اإ�شابة عدد من املوقوفات بكورونا 

ووزير الداخلية ياأمر بالتحقيق

اأ�سدر الفريق اأ�ل ال�سيخ را�سد بن عبداهلل 

اآل خليفة �زير الداخلية قراًرا بت�سكيل جلنة 

يف  املودعات  من  عدد  اإ�سابة  يف  للتحقيق 

مركز الإبعاد بفري��س كور�نا، حيث �ستقوم 

اللجنة بالتحقيق يف مدى اللتزام بالإجراءات 

الحرتازية املعمول بها يف هذا ال�ساأن. �كانت 

اإ�سابة  اأكدت  �اجلوازات،  اجلن�سية  اإدارة 

تتعلق  ق�سايا  ذمة  على  املوقوفات  من  عدد 

كور�نا،  بفري��س  الإقامة  �سر�ط  مبخالفات 

�مت اتخاذ الإجراءات الطبية الالزمة.
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الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

الأ�سبوعي  العتيادي  الجتماع  الوزراء 

ملجل�س الوزراء الذي عقد �سباح اأم�س عن 

ُبعد.

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وا�ستهل 

العهد رئي�س الوزراء الجتماع العتيادي 

ملجل�س الوزراء بكلمة هذا ن�سها:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

وال�سعادة  واملعايل  ال�سمو  اأ�سحاب 

اأع�ساء جمل�س الوزراء..

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

يف البداية اأرفع عظيم المتنان وخال�س 

امللك  الـجاللة  �ساحب  ح�سرة  اإىل  الولء 

الوالد حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك مملكة 

البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه، معاهًدا 

وت�سميًما  اإرادة  العمل  مبوا�سلة  جاللته 

تر�سيًخا  الوطنية،  الإجنازات  لتحقيق 

لنهجه، وحتقيًقا لتوجيهاته ال�سامية عند 

الد�ستور  واأ�س�س  امليثاق  ثوابت  و�سع 

وتوجهات  مبادئ  منها  انبثقت  والتي 

روؤية البحرين 2030، باأن يكون املواطن 

البحريني دوًما، هدًفا وغاية للتنمية.

اإننا ن�ستذكر بكل فخر فقيد الوطن العم 

العزيز �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 

الذي  اهلل،  رحمه  خليفة  اآل  �سلمان  بن 

الوطنية  النه�سة  يف  اإ�سهاماته  �ستبقى 

خالدة يف ذاكرة الوطن، مبا بذل وقدم يف 

بن  �سلمان  ال�سيخ  العظمة  �ساحب  عهد 

حمد اآل خليفة رحمه اهلل، و�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اآل خليفة رحمه 

حل�سرة  الزاهر  العهد  اإىل  و�سولً  اهلل، 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

و�ستظل  ورعاه،  اهلل  حفظه  خليفة  اآل 

�سريته �ساخمة وم�سدر قوة وعزة وفخر 

بداية  اعتزاز،  بكل  �سخ�سًيا  واأتذكر  لنا، 

الوطن  خدمة  يف  اهلل  رحمه  معه  عملي 

باجتماعات العمل قبل 25 عاًما، وت�سرفت 

بالعمل معه عن قرب منذ عام 2013.

عمل،  من  لكل  كذلك  بال�سكر  واأتوجه 

م�سرية  خالل  اهلل  رحمه  ل�سموه  خدمة 

عمله احلكومي احلافل بالعطاء والإجناز.

احلكومة  لأداء  التطوير  م�سرية  اإن 

وامل�ستقبل  الع�سر  متطلبات  يواكب  مبا 

م�ستمرة وفق توجيهات جاللة امللك املفدى 

حفظه اهلل ورعاه، وامل�سوؤولية اليوم علينا 

ا  جميًعا باأن نوا�سل العمل وفاء واإخال�سً

جلاللته اأيده اهلل وللوطن، و�سنعزز املبادئ 

التي ترتكز عليها م�ساعي التطوير، ليكون 

ومتفاعاًل  متجاوًبا  احلكومي،  اجلهاز 

يف  ومتميًزا  مبادًرا  املواطن،  خدمة  يف 

الفر�س،  وخلق  التناف�سية  البيئة  تطوير 

الإجناز  ل�سرعة  للتقنيات احلديثة  متبنًيا 

بكفاءة ومهنية و�سفافية، حمارًبا للف�ساد، 

حمافًظا على املال العام بكل نزاهة واأمانة 

وم�سوؤولية.

وحتقيًقا لتطلعات املواطنني، �سن�ستمر 

احلكومية  وامل�ساريع  الربامج  تنفيذ  يف 

مع  التعاون  تعزيز  خالل  من  وتطويرها 

زيادة  اإىل  بالإ�سافة  الت�سريعية،  ال�سلطة 

اجلميع،  وا�سهامات  بتعاون  املبادرات 

لرت�سيخ قيم الو�سطية والت�سامح وحماية 

والتطرف  العنف  اأ�سكال  من  املجتمع 

كافة، لتعزيز متا�سك ن�سيِجنا الجتماعي 

الركائز  من  لتكون  الوطنية،  ووحدتنا 

وال�سمات الدائمة ملجتمعنا.

عادلة  تناف�سية  بيئة  تاأمني  اأن  كما 

طموحاتهم،  حتقيق  من  ال�سباب  متكن 

وتطوير  البحرينية،  املراأة  تقدم  وزيادة 

املالئم  ال�سكن  وتوفري  التعليم،  قطاع 

وفعالة،  مبتكرة  مببادرات  للمواطن 

القطاع  خدمات  وا�ستدامة  وتطوير 

البنية  م�ساريع  وا�ستكمال  ال�سحي، 

القطاع  مع  ال�سراكة  وتعزيز  التحتية، 

ومنو  لتعايف  اجلهود  وتكثيف  اخلا�س 

التوازن  برنامج  وموا�سلة  القت�ساد، 

املايل ومبادرات ا�ستدامة املالية العامة، يف 

طليعة اأولويات العمل احلكومي، لتحويل 

اإىل  والفر�س  فر�س،  اإىل  التحديات 

البناء والنه�سة الوطنية  اإجناز، ملوا�سلة 

والتنمية امل�ستدامة جلميع اأبناء الوطن.

العريقة  الأخوية  للروابط  وتعزيًزا 

القائمة على وحدة الهدف وامل�سري، �سيتم 

مع  امل�سرتك  للعمل  اجلهود  كل  ت�سخري 

على  ا  وحر�سً �سعًيا  باملنطقة،  اأ�سقائنا 

حتقيق مزيًدا من التكامل يف �ستى املجالت. 

والعتزاز  الفخر  عن  نعرب  ال�سدد،  وبهذا 

به  تقوم  الذي  والريادي  املحوري  بالدور 

يف  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية  اململكة 

الدولية  اجلهود  وتن�سيق  امل�ساعي  قيادة 

من  العاملي  لالقت�ساد  ال�ستقرار  لإعادة 

الـ الع�سرين  ملجموعة  رئا�ستها  خالل 

.G20

ولن نن�سى املواقف التاريخية لالأ�سقاء 

ودولة  ال�سعودية،  العربية  باململكة 

الإمارات العربية املتحدة، ودولة الكويت، 

عرب  البحرين  ململكة  امل�ستمر  دعمهم  على 

هذه  قدمته  ما  وعلى  املحطات  خمتلف 

املالية  ا�ستقرار  دعم  من  ال�سقيقة  الدول 

العامة وموا�سلة حتفيز النمو القت�سادي 

املحلي.

التنمية والأمن  اأن م�ساعي تعزيز  كما 

ومكافحة  العاملي  وال�سالم  وال�ستقرار 

الإرهاب والتطرف، تتطلب زيادة التعاون 

ال�سقيقة، وبقية  العربية  الدول  البناء مع 

دول العامل احلليفة وال�سديقة.

مر  على  البحريني  املجتمع  اأثبت  لقد 

من  ميكنه  وعزميته،  عزمه  باأن  ال�سنني 

اليوم  واإننا  التحديات،  وتخطي  جتاوز 

واحرتام  تقدير  بكل  بالتحية،  نتوجه 

اجلهود  يف  العاملة  الوطنية  كوادرنا  اإىل 

التي  كورونا  لفريو�س  للت�سدي  الوطنية 

اإىل  حتقق  ما  لي�ساف  البحرين،  حفظت 

والثبات  بالعزم  احلافل  الوطن  �سجل 

والإرادة والعطاء للمواطن البحريني.

بتكاتفنا جميًعا اأع�ساء فريق البحرين 

اإىل  الطموح  نحول  اأن  ن�ستطيع  الواحد، 

واقع والتحدي اإىل اإجناز.

وال�سداد  التوفيق  وجل  عز  اهلل  ن�ساأل 

لنا جميًعا

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

وخالل اجلل�سة، تقدم جمل�س الوزراء 

ال�سقيقة  للدول  والمتنان  بال�سكر 

وال�سديقة وكل الوفود من خارج البحرين 

وجموع املواطنني واملقيمني على تعازيهم 

وموا�ساتهم ال�سادقة يف وفاة فقيد الوطن 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

�سلمان اآل خليفة رحمه اهلل، �سائالً املجل�س 

الراحل  الفقيد  يتغمد  اأن  وجل  عز  املوىل 

بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته.

اململكة  الوزراء  جمل�س  هناأ  بعدها 

بقيادة  ال�سقيقة  ال�سعودية  العربية 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم 

ملك  اهلل  حفظه  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

عهده  وويل  ال�سعودية  العربية  اململكة 

بن  حممد  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

قادة  قمة  جناح  على  �سعود  اآل  �سلمان 

م�سيًدا   ،)G20( الع�سرين  جمموعة  دول 

املجل�س باإ�سهامات اململكة ودورها البارز 

ودعم خمتلف  الدويل  التعاون  تعزيز  يف 

اجلهود الإقليمية والدولية.

بعد ذلك نظر املجل�س يف املو�سوعات 

املدرجة على جدول الأعمال، وقرر:

اأولً: املوافقة على املذكرات التالية:

ب�ساأن  التن�سيقية  اللجنة  مذكرة   .1

والإدارية  املالية  الرقابة  ديوان  تقرير 

�ساحب  اأمر  وقد   ،)2019-2020(

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

العامة،  النيابة  اإىل  مالحظات   8 باإحالة 

اإىل جلان حتقيق و215  و10 مالحظات 

مالحظة للمتابعة الإدارية مع الوزارات.

ب�ساأن  الإ�سكان  وزارة  مذكرة   .2

اأمر  وقد  الإ�سكانية،  امل�ساريع  م�ستجدات 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

الوزراء بتخ�سي�س وتوزيع 5000 وحدة 

بتنفيذ 3000  والبدء  للمواطنني،  �سكنية 

�سرتة  �سرق  م�سروع  يف  �سكنية  وحدة 

والإ�سراع يف وترية اخلدمات الإ�سكانية.

و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  مذكرة   .3

ب�ساأن  العمراين  والتخطيط  البلديات 

التخطيط  لأعمال  عقاًرا   22 ا�ستمالك 

والثقافية،  احل�سرية  والتنمية  العمراين 

عدد  يف  املرورية  للحركة  ت�سهيالً  وذلك 

التخطيط  مبعايري  واللتزام  املناطق  من 

مل�ساريع  وا�ستكمالً  احل�سرية  والتنمية 

البنية التحتية.

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .4  

ردود  ب�ساأن  والت�سريعية  القانونية 

احلكومة على عدد من القرتاحات برغبة 

من جمل�س النواب.

املو�سوع  املجل�س  ا�ستعر�س  ثانًيا: 

التايل:

الداخلية حول واقعة  1. تقرير وزير 
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امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأن  ال�سورى،  جمل�س  رئي�س  واأكد 

ويل العهد رئي�س الوزراء قدم العديد من الإ�سهامات واملبادرات 

احلكومي،  الأداء  وتقدم  تطور  على  انعك�ست  التي  الرائدة 

الذي  والتفاين  والإخال�س  والإ�سرار،  العزمية  بروح  م�سيًدا 

ميتاز به �سموه، وروؤيته امل�ستقبلية من اأجل امل�سي لتحقيق 

مزيد من النماء والزدهار ململكة البحرين.

يف  العالية  الثقة  عن  ال�سورى  جمل�س  رئي�س  واأعرب 

�ساحب  ميتلكها  التي  املتميزة  والكفاءة  الوا�سعة  اخلربة 

احلكيمة  واإدارته  الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

�سموه  قيادة  مثمًنا  واقتدار،  جدارة  بكل  احلكومي  للعمل 

لفريق البحرين، والعمل مب�سوؤولية وطنية لرت�سيخ النه�سة 

اأكد  وثابتة  اأ�سا�سية  مبادئ  وفق  البحرين،  ململكة  ال�ساملة 

زيادة  على  تقوم  والتي  احلكومي،  العمل  يف  �سموه  عليها 

الإنتاجية والبتكار والتناف�سية.

عبدالنبي  النواب  جمل�س  لرئي�س  الأّول  النائب  واأّكد 

يقود  اأن  اجلميع  بت�سامن  قادر  �سمّوه  باأن  واثق  اأّنه  �سلمان 

�سفينة وعجلة التنمية بكل اقتدار اإىل حيث تت�سامى طموحات 

اأبناء وبنات الوطن، وقال »من موقعي يف ال�سلطة الت�سريعية 

بالوطن  الرتقاء  يهمه  بحرينيا  مواطنا  باعتباري  وكذلك 

اإىل  تقف  �سرائحها  مبختلف  البحرين  باأن  اأوؤكد  وم�ستقبله، 

بكل خري  الواعد  املعلن يف خطابه  �سموه وطموحاته  جانب 

للبحرين واأهلها لر�سم معامل نه�سة نحن جميعا موعودون 

بها ون�ستحقها، ولن تبخل قيادتنا من حتويل تلك الطموحات 

اىل واقع والتحديات ايل فر�س والفر�س ايل اإجنازات يتنعم 

العدالة  بها اجلميع مما ي�سيع ال�ستقرار الجتماعي ويحقق 

للجميع«.

واأ�ساف، »نوؤّكد ل�سموه وقوفنا معه بكل قوة وعزمية يف 

حلحلة املزيد من امللفات والق�سايا التي ابتداأها �سموه بنجاح 

لنا والوطن،  ول زال يحقق جناحات ملمو�سة وتعد مفخرة 

البحرين  فريق  قيادة  يف  جناحه  من  ذلك  على  اأدل  ولي�س 

ملواجهة جائحة »كورونا-كوفيد19« وما حتقق من اإجنازات 

الزدهار  من  ومزيد  بامل�ستقبل  واأمل  قوة  تزيدنا  ا�ستثنائية 

للوطن وال�سعب«.

من جانبه قال النائب الثاين لرئي�س جمل�س النواب علي 

زايد اأن كلمة �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س الوزراء 

تعك�س اأهمية العمل احلكومي يف الفرتة القادمة، ورغبة �سموه 

يف حتقيق الإجنازات الوطنية تر�سيًخا للتوجيهات ال�سامية 

البحريني  املواطن  جعل  اإىل  م�سرًيا  املفدى،  امللك  جلاللة 

ال�سلطة  مع  امل�سرتك  التعاون  يعزز  التنمية  وغايًة يف  هدًفا 

للمرحلة  �سموه  طرحها  التي  الروؤية  ت�سرتك  اإذ  الت�سريعية، 

القادمة مع تطلعات ال�سلطة الت�سريعية واملواطنني كافة.

ا�ستمرار  من  العهد  ويل  كلمة  ت�سمنته  مبا  زايد  واأ�ساد 

يف تنفيذ الربامج وامل�ساريع احلكومية وتطويرها من خالل 

تعزيز التعاون مع ال�سلطة الت�سريعية، بالإ�سافة اإىل زيادة 

املبادرات بتعاون وا�سهامات اجلميع لرت�سيخ قيم الو�سطية 

والت�سامح وحماية املجتمع من كافة اأ�سكال العنف والتطرف.

ال�سوؤون  جلنة  ع�سو  رحمة  اآل  غازي  النائب  واأّكد 

البحريني  ال�سعب  اأن  الوطني  والأمن  والدفاع  اخلارجية 

من  ت�سمنته  ملا  واإيجابيٍة  تفاوؤٍل  بكل  �سمّوه  كلمة  ا�ستقبل 

بالعمل  لالنطالق  جوهرية  ومبادئ  عليا  وطنية  ومثل  قيم 

الأ�س�س  تلك  متّثله  وملا  مبتكرة،  مبادراٍت  نحو  احلكومي 

من  والقت�سادية  والجتماعية  والوطنية  والثقافية  الإدارية 

تطلّعات ج�ّسدتها التوجيهات امللكية ال�سامية والآمال الوطنية 

التي ت�سعى اإىل الرتقاء باململكة اإىل مزيٍد من النماء والزدهار 

والرخاء.

رئي�س  العهد  ويل  �سمو  كلمة  اأن  اإىل  رحمة  اآل  واأ�سار 

امللّفات  لأبرز  الدقيقة  ومقاربتها  بال�سمولية  اّت�سمت  الوزراء 

واملو�سوعات التي متّثل اأولويات املرحلة املقبلة ومتطلباتها 

ت�سخي�س  يف  الدقيقة  الروؤية  اأّكد  مبا  الأ�سعدة،  كاّفة  على 

علمٍية  معطيات  وفق  ودرا�سته  وحيثياته  الواقع  وقراءة 

يف  العمل  خريطة  متّثل  وا�سحة  بركائز  واخلروج  وا�سحٍة 

ويرتقي  املواطنني  احتياجات  يلّبي  مبا  القادمة،  ال�سنوات 

جلميع  م�ستداٍم  منهٍج  وفق  الوطني  والقت�ساد  باخلدمات 

اأبناء الوطن.

تاأكيٍد  من  العهد  ويل  كلمة  ت�سمنه  مبا  رحمة  اآل  واأ�ساد 

على موا�سلة العمل بروح الفريق الواحد »فريق البحرين«، 

الإداري  املفهوم  هذا  تركه  الذي  الكبري  الأثر  اإىل  منّوًها 

اإطالقه على يد �سمّوه  الوطني منذ  العمل  املبتكر يف م�سرية 

لدى  كبرية  حوافز  خلق  �ساهم يف  حيث  عامني،  حوايل  قبل 

الطموحات  حتويل  يف  والت�سابق  للتعاون  املواطنني  جميع 

اإىل اإجنازاٍت وواقٍع جديٍد من العطاء والبذل والإ�سرار على 

مواجهة خمتلف التحّديات.

اأن م�سامني  اإىل  القطري  النائب فاطمة  اأكدت  من جانبها 

مفعمة  اأجواء  اأ�ساعت  الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  �سمو  كلمة 

اآفاق  نحو  الوطنية  باملنجزات  لالنطالق  والأمل  بالتفاوؤل 

اأرحب واأو�سع، وقائمة على تعزيز متا�سك الن�سيج الجتماعي 

والوحدة الوطنية، لتكون الركائز وال�سمات الدائمة ملجتمعنا.

وقالت القطري اإن �سموه يوؤكد جمددا اأنه خري خلف لفقيد 

اآل خليفة، واأن  الوطن الراحل �سمو الأمري خليفة بن �سلمان 

را�سخة  عزمية  وذات  اأمينة،  يد  يف  اأ�سبح  احلكومي  العمل 

لال�ستمرار يف تطوير امل�ساريع والربامج.

واأ�ساد النائب عمار اآل عبا�س باأمر �سمّو ويل العهد رئي�س 

الوزراء بتخ�سي�س وتوزيع 5 اآلف وحدة �سكنية للمواطنني 

والبدء يف تنفيذ 3 اآلف وحدة �سكنية يف م�سروع مدينة �سرق 

الإ�سكانية  اخلدمات  وترية  يف  والإ�سراع  الإ�سكاين،  �سرتة 

مبملكة البحرين.

املواطنني  اأثلجت �سدور  الأوامر  هذه  اأن  عبا�س  اآل  واأكد 

عامة واأهايل الدائرة، كما اأّكد اأن هذه الأوامر تعك�س الهتمام 

متام  على  واأنه  املواطنني،  مايهم  لكل  �سمّوه  قبل  من  الدائم 

كافة  مالم�سة  على  دائم  ب�سكل  حري�س  �سموه  اأن  من  الثقة 

الأبعاد احلياتية للمواطنني لتحقيق الرخاء الدائم لهم.

واأكد النائب عمار البناي رئي�س اللجنة النوعية الدائمة 

مبملكة  الإ�سكاين  امللف  اأن  النواب  مبجل�س  الن�سان  حلقوق 

الإ�سكانية،  اخلدمات  تقدمي  يف  نوعية  نقلة  �سهد  البحرين 

حل�سرة  الزاهر  العهد  ظل  يف  املواطنني،  احتياجات  وتلبية 

البالد  اَل خليفة عاهل  امللك حمد بن عي�سى  �ساحب اجلاللة 

املفدى.

واأ�ساف اأن متابعة �سمو ويل العهد رئي�س الوزراء، للملف 

املواطنني  اجتياجات  تلبية  من  الت�سريع  يف  اأ�سهم  الإ�سكاين 

اإن�ساء  خالل  من  ال�سكانية،  اخلدمات  تقدمي  يف  والتنوع 

الإ�سكانية،  القرو�س  ومتويل  الإ�سكانية،  واملدن  امل�ساريع 

ال�سكن  له  توفر  التي  اخلريات  من  عدد  املواطن  ملنح  وذلك 

الجتماعي.

اأما النائب عي�سى القا�سي فقد اأ�سار اإىل اأن كلمة �ساحب 

ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س الوزراء كان حمورها الأ�سا�سي 

عادلة  تناف�سية  بيئة  تاأمني  من خالل  البحريني  املواطن  هو 

املبادرات  اأن  اإىل  ال�سباب من حتقيق طموحاتهم، لفًتا  متكن 

الوطن  بناء  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  بال�سباب  تتعلق  التي 

كونهم عماد امل�ستقبل.

واأ�ساد بنظرة �سموه بالعمل على مبادرات مبتكرة وفعالة 

لتوفري ال�سكن املالئم للمواطن، وا�ستدامة اخلدمات ال�سحية 

التحتية  البنية  م�ساريع  وا�ستكمال  املواطنني،  تطلعات  وفق 

عمل  برنامج  دور  تعزيز  يف  �سموه  اهتمام  توؤكد  والتي 

اإجناز  اإىل  والفر�س  فر�س  اإىل  التحديات  احلكومة وحتويل 

لكافة  امل�ستدامة  والتنمية  الوطنية  والنه�سة  البناء  ملوا�سلة 

اأبناء الوطن.

اأ�ّش�شت ملبادئ قوية لعمٍل حكومي فّعال ِ�اأ�شاعت اجواء التفا�ؤل.. برملانيون:

كلمة �يل العهد رئي�س الوزراء تاأكيٌد لإرادٍة �شلبٍة ملوا�شلة م�شرية البناء 

عمار البناي فاطمة القطريغازي اآل رحمة عمار اآل عبا�سعبدالنبي �سلمان عي�سى القا�سيعلي زايد علي ال�سالح

مقرتح برغبة: تقنني �شرف الأد�ية 

يف ال�شيدليات كافة اأ�شوة بـ»ال�شلمانية«

فاطمة �سلمان: 

اإبراهيم  الدم�ستاين،  اأحمد  النائب  تقدم كل من 

النفيعي، عبدالرزاق حطاب، حممد بوحمود، خالد 

الطبية  الأدوية  ب�ساأن تقنني عملية �سرف  بوعنق 

املري�س،  حاجة  حدود  وفق  كافة  ال�سيدليات  يف 

كما هي ال�سيا�سية الدارجة مبجمع ال�سلمانية.

واأكد النائب اأحمد الدم�ستاين، اأحد اأبرز مقدمي 

الأدوية  �سرف  توجيه  �سرورة  على  القرتاح 

بجميع ال�سيدليات وفق حاجة املري�س وبالكمية 

زيادة  دون  ال�سحية  حالته  مع  تتنا�سب  التي 

على  املادي  العبء  لتخفيف  وذلك  نق�سان،  اأو 

الأدوية  هذه  يف  الإ�سراف  عدم  ومراعاة  امل�ستهلك 

لها  املري�س  حاجة  لعدم  للتلف  تتعر�س  التي 

مبجرد انتهاء برناجمه العالجي.

هدًرا  ذلك  يف  اأن  يعي  »اجلميع  قائالً:  وتابع 

ا�ستهتاًرا  امل�ستهلك من جهة، كما يعد ذلك  لأموال 

بقيمة هذه الأدوية املهمة وتفريًطا يف حاجة باقي 

يفرت�س  والتي  اأخرى،  جهة  من  لها  املواطنني 

ا�ستثمارها حق ال�ستثمار لتحقيق اأق�سى ا�ستفادة 

مطلوبة منها لينتفع بها اأكرب عدد من املواطنني«.

اأحمد الدم�ستاين

فاطمة �سلمان: 

يعتزم عدد من النواب يتقدمهم النائب اإبراهيم النفيعي التقدم 

 )lock down( برنامج  اإيقاف  ب�ساأن  ا�ستعجال  ب�سفة  باقرتاح 

امل�ستخدم من قبل جامعة البحرين خالل المتحانات عن ُبعد اأو 

ل�سكاوى  نهائي  اإيجاد حل  المتحانات حلني  تاأجيل  على  العمل 

وتفادًيا  م�ستقبلهم  على  ا  حر�سً وذلك  الربنامج،  حول  الطلبة 

لالأ�سرار التي ت�سيبهم جراء ا�ستخدام هذا الربنامج.

وخالل  قامت  البحرين  جامعة  باأن  النفيعي  النائب  واأكد 

على  باإجبارهم  لطلبتها  التي جتريها  ُبعد  عن  المتحانات  فرتة 

تفعيل برنامج )lock down( على األجهزة اللكرتونية اخلا�سة 

الطلبة  ملراقبة  المتحان، وذلك  ي�ستخدمونها لجراء  والتي  بهم 

اأن الربنامج املذكور  خالل المتحانات، منوًها باأنه تبني للطلبة 

التي  التي ت�سبب م�ساكل كبرية لالأجهزة  الفايرو�سات  ي�ستقطب 

ي�ستخدمها الطلبة. 

ووا�سل قائالً: »اإ�سافة اىل وجود م�ساكل اأخرى يعاين منها 

مكان  الطالب يف  ا�ستخدامه وجود  يتطلب  اإذ  املذكور،  الربنامج 

خال من اأي �سوت اأو حركة وهو اأمر قد ل يتوفر جلميع الطلبة، 

ي�ساركون  وقد  بهم،  خا�سة  غرفة  لديهم  لي�ست  بع�سهم  ان  اإذ 

الغرفة مع اآخرين. واأ�سار النائب اأن عدًدا كبرًيا من الطلبة تقدموا 

ب�سكاوى عدة حول الربنامج وما ي�سببه من م�ساكل تقنية اخرى، 

المر الذي ا�ستوجب التوا�سل مع اجلامعة والتي اأكدت بدورها 

امل�ساكل  من  اأي  من  يعاين  باأنه  نافية  الربنامج  يف  ا�ستمرارها 

املذكورة من الطالب.

نتيجة ل�شكا�ى الطالب حول الربنامج.. اقرتاح ب�شفة ا�شتعجال

اإيقاف برنامج »LOCK DOWN« امل�شتخدم بجامعة البحرين

العامر: لبّد من تطوير ت�شريعات جمع الأموال 

مقرتح لإطالق من�شة باخلريية امللكية لتلقي تربعات احلالت العاجلة 

 اإبراهيم النفيعي

حمرر ال�سوؤون الربملانية

اأكد النائب اأحمد العامر اأن التوجيهات التي �سدرت 

من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س الوزراء لعالج ال�ساب البحريني ح�سن 

التوجهات  يعك�س  ال�سرطان،  من  نادر  نوع  اخليج من 

الأ�سا�سي  املحور  املواطن  وجعله  ل�سموه  الإن�سانية 

للتنمية وغايتها، و�سعي �سموه الدائم لتحقيق تطلعات 

الرتقاء  يف  وال�ستثمار  م�ساحلهم  وحتقيق  املواطنني 

للحالت  الإن�ساين  الدعم  وتقدمي  املعي�سي  مب�ستواهم 

الإن�ساين  اجلانب  يراعي  ا  خا�سً توجيًها  تتطلب  التي 

للمواطن. 

واأ�سار اإىل اأن ملفات كثرية مت طرحها تتعلق بتحقيق 

اإىل حل  ما يوجه �سموه  للمواطنني ودائًما  اأهداف مهمة 

بع�س امللفات ب�سكل فوري وعلى وجه ال�سرعة لتحقيق 

م�سلحة الوطن واملواطن.

ويف الوقت الذي اأ�ساد يف النائب اأحمد العامر بتوجه 

املجتمع بدعم ال�ساب ح�سن اخليج والذين يعك�س طبيعة 

مبقرتح  تقدم  باأنه  قال  للبحرينيني،  املجتمعي  التكافل 

اإ�سراف  حتت  خا�سة  من�سة  لإطالق  ال�ستعجال  ب�سفة 

للحالت  التربعات  ل�ستقبال  امللكية  اخلريية  املوؤ�س�سة 

اخلا�سة وامل�سابهة لو�سع ال�ساب ح�سن، ل�سمان و�سول 

التربعات ملوؤ�س�سة ذات ثقة عالية ولديها الآليات للتدقيق 

خالل  من  الحتياجات  ومعرفة  كافة  احلالت  على 

الباحثني الجتماعيني والإعالن عن فتح باب التربع اإىل 

حني اكتمال املبلغ وا�ستفادة املواطن من رغبة املجتمع يف 

تقدمي امل�ساعدات املالية وهو ديدن البحرينيني. 

جل�سة  يف  مناق�سته  �سيتم  املقرتح  اإن  العامر  وقال 

للت�سريعات  التطوير  من  مزيد  نحو  النواب  جمل�س 

والقوانني التي تنظم عملية جمع املال للمحتاجني وجتنب 

دفعها لأفراد اأو جهات ل متثل اأي �سفة قانونية ول متلك 

ال�سالحيات اخلا�سة جلمع التربعات، ويف الوقت نف�سه 

احلالت  لبع�س  امل�ساعدات  اإي�سال  تعطيل  جتنب  يتم 

العاجلة ب�سكل مماثل لو�سع ال�ساب ح�سن.

 اأحمد العامر

حمرر ال�سوؤون الربملانية:

اأ�ساد برملانيون بكلمة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء يف افتتاح جل�سة جمل�س الوزراء اأم�س، والتي اأ�ّس�ست لقواعد ومرتكزات قوية ووا�سحة 

لعمل حكومي فاعٍل ومبتكٍر وقادٍر على حتويل التحّديات اإىل فر�س وموا�سلة م�سرية البناء والإجناز والنه�سة الوطنية يف ظّل امل�سروع الإ�سالحي جلاللة امللك املفّدى.

ولفت رئي�س جمل�س ال�سورى علي بن �سالح ال�سالح اإىل اأن كلمة �سمو ويل العهد رئي�س الوزراء تعرب عن عزمية �سادقة، وثوابت را�سخة لدى �سموه لال�ستمرار يف تنفيذ الربامج وامل�ساريع 

احلكومية بروؤى متطورة، من خالل تعزيز التعاون مع ال�سلطة الت�سريعية، م�سريًا اإىل اأن �سموه �سيكون - باإذن اهلل - خري خلف لفقيد الوطن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل 

خليفة الذي �سخر عمره لنه�سة البحرين وتقدمها.
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�سعيد  بنت  فائقة  ال�سحة  وزيرة  اأ�سادت 

الأمري  امللكي  ال�سمو  بتوجيه �ساحب  ال�سالح 

العهد  ويل  �سمو  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

من  حمدد  عدد  لتخ�سي�ص  الوزراء  رئي�ص 

مقاعد املدّرجات لعوائل العاملني يف ال�سفوف 

واجلهات  ال�سحية  الكوادر  من  الأمامية 

جائزة  �سباق  حل�سور  الأخرى  امل�ساندة 

للفورمول  اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

وان و�سباق جائزة رولك�ص ال�سخري الكربى، 

الكبري  والتزامهم  مل�ساهماتهم  عرفاًنا  وذلك 

للت�سدي  املبذولة  الوطنية  اجلهود  �سمن 

مملكة  يف  »كوفيد-19«  كورونا  جلائحة 

البحرين، مثمنًة هذا التوجيه الذي يوؤكد تقدير 

�سموه جلهود العاملني ال�سحيني يف ال�سفوف 

الأمامية، مبا يجعلهم يقدمون املزيد من اجلهد 

مملكة  يف  واملواطنني  للوطن  خدمة  والعطاء 

البحرين.

مب�ستوى  ال�سحة  وزيرة  اأ�سادت  كما 

على  اململكة  بذلتها  التي  العالية  اجلاهزية 

وما  احلدث  هذا  ل�ستقبال  امل�ستويات  خمتلف 

جميع  بذلها  وعظيمة  كبرية  جهود  من  رافقه 

اأن  على  الدائم  واملعنيني حلر�سهم  امل�سوؤولني 

يظهر هذا احلدث مب�ستوى اأكرث متيًزا واختالًفا 

مكانة  اململكة حتتل  جعل  عام، مما  بعد  عاًما 

طيبة على خريطة الريا�سة العاملية.

الفريق  ا�ستعداد  ال�سالح  الوزيرة  واأكدت 

الفورمول  �سباقات  يف  للم�ساركة  الطبي 

من  ُتعترب  ال�سحة  وزارة  اأن  اإىل  لفتًة  وان، 

الفورمول  اإجناح حدث  الرئي�سني يف  ال�سركاء 

وامل�سوؤولون  الوزارة  تبذل  حيث  املتميز،  وان 

ق�سارى جهدهم ومتابعتهم لتقدمي اأف�سل �سبل 

الرعاية ال�سحية للمت�سابقني امل�ساركني يف هذا 

احلدث العاملي.

عديدة  اأعوام  بعد  اأنه  الوزيرة  واأ�سافت 

من اإقامة �سباقات الفورمول وان يف البحرين، 

اكت�سبت الوزارة خربات مرتاكمة توؤهلها اليوم 

لأن تكون اأكرث اإملاًما وفهًما لالحتياجات الطبية 

التي لبد من اأن ترتافق مع هذا احلدث الكبري.

رئي�سة جمل�س النواب خالل االجتماع الد�ري الـ14 لر�ؤ�ساء الربملانات اخلليجية:

م�ساعفة اجلهود �تكثيف التكامل بني املجال�س الت�سريعية ملوا�سلة التنمية

رئي�سة  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  افتتحت 

جمل�ص النواب، الجتماع الدوري الرابع ع�سر 

والوطني  والنواب  ال�سورى  لروؤ�ساء جمال�ص 

تقنية  عرب  الثنني،  اأم�ص  �سباح  والأمة، 

الت�سال املرئي.

ال�سورى  جمال�ص  روؤ�ساء  رفع  وقد 

جمل�ص  بدول  والأمة  والوطني  والنواب 

حل�سرة  والتقدير  ال�سكر  اخلليجي  التعاون 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

على  ورعاه،  اهلل  حفظه  البحرين،  مملكة  ملك 

البحرين  مملكة  وجهود  املخل�سة،  جهوده 

امل�سرتك،  اخلليجي  العمل  اأ�س�ص  تطوير  يف 

والتن�سيق  التعاون  اآفاق  تعزيز  اإىل  وال�سعي 

امل�سرتك بني دول املجل�ص.

اجتماع  اإن   - كلمتها  خالل  اأكدت  وقد 

ظروف  ظل  يف  خا�سة،  اأهمية  يكت�سب  اليوم 

ا�ستثنائية ت�سهدها دولنا والعامل، جراء تف�سي 

جائحة كورونا )كوفيد-19(، وتداعياتها على 

منا  ي�ستوجب  الذي  الأمر  القطاعات،  خمتلف 

وتكثيف  والتعاون،  اجلهود  م�ساعفة  جميعا 

وجمال�سنا  دولنا  بني  والتكامل،  التن�سيق 

الت�سريعية اخلليجية يف جميع املجالت.

هذا  يكون  اأن  اإىل  نتطلع  »اإننا  واأ�سافت 

خطوات  من  حتقق  ملا  ا�ستكمال  الجتماع 

معربا  ويكون  ال�سابقة،  الجتماعات  خالل 

ال�سعاب  جتاوز  على  امل�سرتك  احلر�ص  عن 

نوعية  فر�ص  اإىل  وحتويلها  والتحديات، 

التطورات  ملواكبة  ومكت�سبات،  وا�ستثمارات 

ملوا�سلة  دولنا،  جهود  ودعم  وامل�ستجدات، 

العالقات  عرى  وتعزيز  التنمية،  م�سرية 

يتواكب  ومبا  الأ�سقاء،  بني  الوثيقة  الأخوية 

وال�سمو  اجلاللة  اأ�سحاب  توجيهات  مع 

التعاون  جمل�ص  دول  و�سعوب  وحكام  قادة 

اخلليجي، وحر�سهم على حتقيق التعاون بني 

املوؤ�س�سات الربملانية والنهو�ص مب�سوؤولياتها 

الت�سريعية والرقابية على الوجه الأكمل«.

جمال�ص  روؤ�ساء  الجتماع  يف  و�سارك 

بدول  والأمة  والوطني  والنواب  ال�سورى 

التعاون اخلليجي، يف حني �سم وفد  جمل�ص 

ال�سعبة الربملانية ململكة البحرين برئا�سة علي 

ال�سورى،  جمل�ص  رئي�ص  ال�سالح  �سالح  بن 

وع�سوية النواب وال�سوريني: الع�سو �سبيكة 

النائب  الدو�سري،  �سباح  الع�سو  الف�سالة، 

عي�سى الدو�سري، النائب علي ا�سحاقي، النائب 

رحمة،  ال  �سادق  الع�سو  عبدالرزاق حطاب، 

العام  الأمني  بوجنمة  را�سد حممد  وامل�ست�سار 

التنفيذية  اللجنة  �سر  اأمني  النواب،  مبجل�ص 

لل�سعبة الربملانية.

خالل  النواب  جمل�ص  رئي�سة  واأو�سحت 

الغايات  اإىل  الو�سول  يتحقق  لن  اأنه  كلمتها 

من  مزيد  باإيجاد  اإل  جميعا،  لها  ن�سبو  التي 

من  تنطلق  امل�سرتكة،  العمل  وبرامج  الروؤى 

فعالة،  ومبادرات  مبتكرة،  ا�سرتاتيجيات 

متطلبات  تلبي  ا�ستباقية،  خطوات  واتخاذ 

ترتكز  التي  القواعد  وتقوي  املقبلة،  املرحلة 

عليها تطلعات دولنا، يف النهو�ص بالقطاعات 

والعلمية  والأمنية  والجتماعية  القت�سادية 

على  احلفاظ  �سيظل  كما  وغريها،  وال�سحية 

و�سور  اأ�سكال  ومكافحة  وال�ستقرار،  الأمن 

الإرهاب كافة، خا�سة من اجلماعات املتطرفة، 

�سوؤوننا  يف  الأجنبية  التدخالت  ورف�ص 

الداخلية، والوقوف �سًفا واحًدا متما�سًكا �سد 

الإيراين، يف دعمه لالإرهاب  النظام  ممار�سات 

من  عليه،  والتحري�ص  ومتويله  وجماعاته، 

�سمن اأولويات عملنا الربملاين اخلليجي.

ا�ستنكارها  عن  كلمتها  خالل  واأعربت 

الإرهابية  احلوثية  امللي�سيات  ملوا�سلة 

الإرهابية  لأعمالها  اإيران،  من  املدعومة 

ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية  اململكة  �سد 

كافة  اتخاذ  وتاأييدها يف  اململكة،  دعم  موؤكدة 

الإجراءات التي ت�سهم يف احلفاظ على �سالمة 

والتاأكيد  فيها،  واملقيمني  ومواطنيها  اأرا�سيها 

الراف�ص  املوحد  اخلليجي  املوقف  على 

الإماراتية  للجزر  الإيراين  الحتالل  ل�ستمرار 

الثالث، واملطالبة باحلل الدويل لهذه الق�سية 

امل�سريية.

للقمة  املهمة  بامل�سامني  واأ�سادت  كما 

�ساحب  ح�سرة  بني  عقدت  التي  الثالثية 

ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

و�سمو  ورعاه،  اهلل  حفظه  البحرين  مملكة 

اأبو  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد 

يف  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  ظبي 

و�ساحب  املتحدة،  العربية  الإمارات  دولة 

اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني عاهل 

اململكة الأردنية الها�سمية، والتي جرى خاللها 

الدولة  لإقامة  الثابت  املوقف  على  التاأكيد 

الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة على حدود 

عام )1967(.

اإىل ذلك، بحث روؤ�ساء املجال�ص الت�سريعية 

واتخذوا  املوا�سيع  من  عددا  الجتماع  خالل 

التعاون  اأهمها  من  الالزمة،  القرارات  ب�ساأنها 

الربملانات  من  عدد  مع  العالقات  وتعزيز 

واملوا�سيع  الدولية،  الربملانية  والحتادات 

على  واطلعوا  كما  امل�سرتكة،  اخلليجية 

والعالقات  الربملاين  التن�سيق  تو�سيات جلنة 

اخلارجية يف اجتماعهم الثالث ع�سر، موؤكدين 

حر�سهم على دعم م�سرية التعاون والتن�سيق 

الأهداف  تتحقق  لكي  الأع�ساء،  الدول  بني 

اخلليجي  العمل  دعم  يف  املن�سودة  والغايات 

امل�سرتك.

كما ورفع برقية تهنئة اإىل خادم احلرمني 

ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود 

ملك اململكة العربية ال�سعودية مبنا�سبة جناح 

ال�سعودية،  برئا�سة  الع�سرين  قمة  اأعمال 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اإىل  تهنئة  وبرقية 

عمان،  �سلطان  طارق  بن  هيثم  ال�سلطان 

للنه�سة  اخلم�سني  الوطني  العيد  مبنا�سبة 

)اليوبيل الذهبي(.

وقد عربوا عن �سكرهم وتقديرهم لفوزية 

النواب،  جمل�ص  رئي�سة  زينل  اهلل  عبد  بنت 

مبجل�ص  العامة  الأمانة  يف  العاملني  وجميع 

الإعداد  ح�سن  يف  جهودهم  على  النواب، 

الظروف  ل�سيما يف ظل  لالجتماع،  والتنظيم 

جائحة  انت�سار  يف  املتمثلة  ال�ستثنائية 

فريو�ص كورونا امل�ستجد.

ال�سالح ت�سيد بتخ�سي�س مقاعد 

لعوائل الكوادر ال�سحة مبدرجات �سباق الفورموال

الرميحي: كلمة �يل العهد مبجل�س الوزراء 

حتملنا جميًعا م�سوؤ�لية الوحدة الوطنية

مبا  الإعالم  وزير  الرميحي  علي  اأ�ساد 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  كلمة  ت�سمنته 

رئي�ص  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان 

ملجل�ص  العتيادية  اجلل�سة  يف  الوزراء 

الوزراء والتي عقدت اأم�ص برئا�سة �سموه.

ال�سمو  �ساحب  اإن  الإعالم  وزير  وقال 

كلمته  يف  الوزراء  رئي�ص  العهد  ويل  امللكي 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  الوطن  فقيد  ا�ستذكر 

اآل خليفة رحمه اهلل  الأمري خليفة بن �سلمان 

ح�سرة  لعهد  و�سولً  التاريخية  واإ�سهاماته 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

خليفة عاهل البالد املفدى.

وفاًء  مبثابة  جاءت  الكلمة  اأن  واأ�ساف 

�سخ�سًيا  فيها  ا�ستذكر  حيث  الكبري،  للراحل 

اجتماعات عمل متتد خلم�سة ع�سر  اهلل  رعاه 

بالقرب منه رحمه اهلل عام  العمل  عاًما حتى 

النائب  من�سب  �سموه  توىل  عندما   2013

الأول لرئي�ص الوزراء.

الواحد  الفريق  روح  كما هي  اأنه  واأ�سار 

الذي يوؤمن بها �سمو ويل العهد رئي�ص الوزراء 

باأن  اأكد  املفدى  امللك  جاللة  من  وبتوجيهات 

امل�سوؤولية علينا جميًعا ملوا�سلة العمل وفاًء 

ا جلاللة امللك املفدى والوطن. واإخال�سً

اأن اجلهاز  اأكده �سموه على  اإىل ما  ونّوه 

ومتفاعالً  متجاوًبا  يكون  اأن  يجب  احلكومي 

التناف�سية  البيئة  املواطن وتطوير  يف خدمة 

احلديثة،  التقنيات  وتبّني  الفر�ص  خلق  اأو 

وهو الأمر الذي يحظى بدعم واهتمام �سموه.

من  الكثري  هناك  اإن  الإعالم  وزير  وقال 

امل�سامني، التي �سملتها كلمة �سمو ويل العهد 

تعزيز  على  حر�سه  ومنها  الوزراء  رئي�ص 

اأكد  كما  الت�سريعية  ال�سلطة  مع  التعاون 

الو�سطية  �سموه حفظه اهلل على تر�سيخ قيم 

واأهمية  الوطنية  الوحدة  حلماية  والت�سامح 

وتطوير  املراأة  تقدم  وزيادة  ال�سباب،  متكني 

قطاعات التعليم وال�سحة والإ�سكان.

فائقة ال�صالح

فوزية زينل

مترير 20 قراًرا �تو�سية بعد 6 �ساعات من النقا�س احلاد �حالة من الفو�سى

»بلدي ال�سمالية« يعقد اجتماًعا ا�ستثنائًيا لبحث اتهامات بتز�ير حما�سر اجلل�سات

م�سطفى ال�ساخوري:

من  اأكرث  ال�سمالية  بلدي  جمل�ص  مرر 

يف  متنوعة  وتو�سية  وقراًرا  مقرتًحا   20

ا�ستمرت  جل�سة  بعد  خمتلفة،  مو�سوعات 

لأكرث من 6 �ساعات متوا�سلة، ات�سمت بطابع 

و»فو�سى«  ومقاطعات  م�سادات  تخلله  حاد 

واأحاديث جانبية ا�سطر فيها رئي�ص املجل�ص 

اأحمد الكوهجي للتاأكيد اأكرث من 5 مرات على 

اجلل�سة  واحرتام  بالهدوء  اللتزام  �سرورة 

وترك  الرئا�سة،  اإذن  دون  املداخلة  وعدم 

النقا�سات اجلانبية.

ومن بني اأبرز املقرتحات التي وافق عليها 

باملنطقة  مواقع  بتخ�سي�ص  مقرتح  املجل�ص 

تراك«،  »الفود  املتنقلة  للعربات  ال�سمالية 

خدمات  مكتب  باإن�ساء  اآخر  ملقرتح  اإ�سافة 

واملناطق  �سلمان  مدينة  لأهايل  لالإ�سكان 

�سعد  حممد  الع�سو  به  تقدم  املجاورة 

لكرة  ملعب  باإن�ساء  ثالث  الدو�سري، ومقرتح 

القدم مبجمع 1208 يف مدينة حمد.

 

تز�ير يف حما�سر االجتماعات

ال�سمالية  بلدي  جمل�ص  ع�سو  واأ�سعل 

عبداهلل القبي�سي مع بدء اجلل�سة النقا�ص حاميا 

مع مداخالته التي اأكد فيها اأن بع�ص تو�سيات 

املجل�ص تدون يف حم�سر الجتماع بخالف ما 

اأنه يتم  الت�سويت عليه يف املجل�ص، كما  يتم 

تغيري املقرتحات والت�سرف فيها دون اإذن من 

الأع�ساء، ما يعد خمالفة �سريحة يف العمل.

واأكد القبي�سي اأن هنالك تزويرا ولعبا من 

ميكن  ل  ب�سكل  املقرتحات  يف  الطاولة  حتت 

تربيره، منوها اإىل اأن تغيري اأي حرف اأو كلمة 

األ  ينبغي  وخمالفة  ا�ستهتاًرا  يعد  مقرتح  اأو 

تتكرر.

امل�سوؤول  مبحا�سبة  القبي�سي  وطالب 

واأ�سار  ذلك،  هذا اخلطاأ وفتح حتقيق يف  عن 

فاإنه  يتم حل اخلالف  ما مل  اأنه  اإىل  القبي�سي 

القانونية  اجلهات  اإىل  املو�سوع  �سريفع 

امل�سوؤولة ليتم البت فيها وحلها و�سمان عدم 

تكرارها.

البلدي  املجل�ص  اأمني �سر  اأ�سار  من جانبه 

اأنه �سيتم مراجعة اأي خطاأ وارد  ال�سمايل اإىل 

ولهذا يتم عر�ص حم�سر الجتماع على املجل�ص 

لأي  ال�سر  اأمانة  برف�ص  منوًها  عليه،  ليوافق 

الطاولة،  حتت  من  العمل  اأو  بالتزوير  اتهام 

ومنبها على �سرورة اأن يكون الع�سو البلدي 

ل  اأنه  اإىل  وم�سرًيا  ت�سريحاته،  عن  م�سوؤول 

التي  لالأمانة  التهام  هذا  مثل  يقال  اأن  ينبغي 

تعمل بجد واإخال�ص ي�سهد به اجلميع.

القانوين  امل�ست�سار  اأو�سح  جانبه  ومن 

ح�سني  الدكتور  ال�سمالية  املنطقة  لبلدية 

ال�سر  اأمانة  من  وارد  اخلطاأ  اأن  اجلمري 

الأخطاء  باأن  منوها  التو�سيات،  تدوين  يف 

الفهم،  ال�سر واردة من �سوء  اأمانة  املادية من 

ر�سمي  خطاب  تقدمي  ميكن  فاإنه  ح�سلت  فاإن 

لت�سحيحه، واأما اإن كان املو�سوع حمرًفا عمًدا 

وهذا م�ستبعد يف نف�ص هذه احلالة فاإنه ميكن 

اأن ي�سحح ويعد اإجراء داخلًيا يعدل يف اأمانة 

ال�سر واملجل�ص دون طرحه يف اجلل�سة العامة 

والت�سويت عليه جمدًدا.

البلدي  املجل�ص  رئي�ص  اأكد  جانبه  من 

ال�سمايل اأحمد الكوهجي اأنه �سيتم عقد اجتماع 

ا�ستثنائي لبحث امل�ساألة وحلها.

قانون النظافة اجلديد »خارج اخلدمة«

قانون  اأن  ال�سمالية  البلدي  املجل�ص  اأكد 

النظافة اجلديد »خارج اخلدمة«، اإذ اإنه حتى 

الآن مل يتم تطبيق كثري من بنوده.

واأكد رئي�ص املجل�ص البلدي ال�سمايل اأحمد 

ملزيد  بحاجة  التنفيذي  اجلهاز  اأن  الكوهجي 

الأهايل  طلبات  مع  التعامل  يف  اجلدية  من 

من  املتكررة  الطلبات  وكذلك  واحتياجاتهم، 

قبل اأع�ساء املجل�ص البلدي، موؤكدا اأن الأهايل 

خا�سة  خمالفات  ب�سبب  له  �سكاواهم  كرروا 

بقانون النظافة اجلديد. 

حاجة  هنالك  اأنه  اإىل  الكوهجي  ونوه 

ملحة باأن يتم اإخطار املخالفني كتفعيل مبدئي 

تتكرر  التي  املخالفات  اإعطاء  قبيل  للقانون 

باإيجاد  املرتبطة  تلك  خ�سو�سا  لفت،  ب�سكل 

خطة �ساملة وتوفري مفت�سني لتطبيق القانون.

ال�سمالية  بلدية  رئي�سة  اأكدت  جانبها  من 

ومطبقة  وا�سحة  خطة  وجود  الف�سالة  ملياء 

الطلب  باأن  منوهة  التنفيذي،  اجلهاز  قبل  من 

بالتدرج  كان  البلدي  املجل�ص  قبل  من  املبدئي 

املخالفات  اإ�سدار  وعدم  القانون  تطبيق  يف 

البلدية  عليه  تعمل  ما  وهو  مت�سرع،  ب�سكل 

واأ�سارت  اأحد.  على  يخفى  ول  وا�سح  ب�سكل 

ال�سبط  ‘ىل وجود 5 موظفني خمولني ب�سفة 
اإىل ما جمموعه 16 موظًفا  اإ�سافة  الق�سائي، 

على  والعمل  املخالفات  وت�سوير  لر�سد 

الأ�سلوب  هذا  »ملاذا  ومت�سائلة  ت�سحيحها، 

البلدية  لدى  خطة  وجود  بعدم  يوحي  الذي 

ل�ساعات  يعمل  الذي  العمل  فريق  وكاأن 

متوا�سلة ي�سهد بها اجلميع غري منظم ولي�ص 

لديه خطة؟«، فالهدف الأ�سا�ص هو التكامل بني 

اجلهازين ولي�ص �سراع كل طرف مع الآخر.

تخ�سي�س مناطق لعربات

 »الفود تراك« باملحافظة ال�سمالية

مقرتح  على  ال�سمالية  بلدي  جمل�ص  وافق 

من  خمتلفة  مناطق  يف  م�ساحات  بتخ�سي�ص 

دعما  تراك«  »الفود  الأطعمة  لعربات  املحافظة 

باملحافظة،  املنتجة  والأ�سر  البحريني  لل�سباب 

ومتا�سيا مع توجيهات القيادة الر�سيدة و�سمو 

ال�سيخ نا�سر بن حمد يف دعم اأ�سحاب العربات 

ودعم  تطويرها  على  وت�سجيعهم  املتنقلة 

القت�ساد  على  اإيجابيا  ينعك�ص  مبا  القطاع 

عبداهلل  املقرتح  مقدم  واأكد  واملواطنني.  الوطني 

عدد  لتخ�سي�ص  بحاجة  املحافظة  اأن  القبي�سي 

تقدمي  يف  املبدعني  ال�سباب  لدعم  الأرا�سي  من 

الأطعمة يف عربات »الفود تراك« والذي يعمل 

عليها عدد ل باأ�ص به من ال�سباب البحريني.

اأحمد  املجل�ص  رئي�ص  اأ�سار  جانبه  من 

يف  ي�سب  املقرتح  اأن  اإىل  على  الكوهجي 

عملية  تنظيم  يف  و�سي�ساهم  اجلميع  م�سلحة 

اجلانب  يعك�ص  ب�سكل  املتنقلة  بالعربات  البيع 

ال�سباب  وي�سجع  البحرين  ململكة  احل�ساري 

عرباتهم،  يف  العمل  تطوير  يف  ال�ستمرار  على 

التي  املخالفات  تخفيف  يف  �سي�ساهم  اأنه  كما 

قد تنتج عن الع�سوائية يف عمل هذه العربات، 

منطقة  من  لأكرث  بحاجة  املحافظة  اأن  موؤكــًدا 

مب�سروع  اأ�ســوة  العربات  لهذه  خم�س�سة 

خــ�س�سه  والتي  اجلنوبيــة  املحافظــة 

م�ساحة مــن �ساحــة ا�ستاد البحرين الوطنــي 

لأ�سحاب العربات.

اإطالق مبادرة التجول االفرتا�سي للمواقع االأثرية �الرتاثية
اأطلقت هيئة البحرين للثقافة والآثار، بالتعاون مع وزارة الرتبية 

الأثرية  املواقع  من  عدد  يف  الفرتا�سي  التجول  مبادرة  والتعليم، 

والرتاثية مبملكة البحرين. وتوفر هذه املبادرة التي بداأت اأوىل جولتها 

يوم الثالثاء املوافق 10 نوفمرب 2020، فر�سة فريدة لطالب وطالبات 

من  املواقع  هذه  حتتويه  ما  على  لالطالع  باململكة  احلكومية  املدار�ص 

اأثرية وعرو�ص متحفية اإىل جانب تعزيز معرفتهم بالتاريخ  مقتنيات 

املكان  والثقافة والفنون عرب تقدمي �سروحات �سوتية ومرئية لتاريخ 

تعزيز  اإىل  املبادرة  هذه  خالل  من  الثقافة  هيئة  وت�سعى  وتفا�سيله. 

املوؤ�س�سات  على  الإبقاء  ظل  يف  والطالبات  الطلبة  مع  الت�سال  قنوات 

الثقافية والفنية مغلقة متا�سًيا مع الظروف ال�ستثنائية التي فر�ستها 

انت�سار جائحة كورونا حول العامل وما تبع ذلك من قيود وا�سرتاطات 

احرتازية على حركة املجتمعات والأفراد، كما وحر�ست الهيئة اأن تكون 

الرتبية  وزارة  تقدمه  الذي  التعليمي  باملحتوى  مرتبطة  اجلولت  هذه 

موقع  متحف  الوطني،  البحرين  )متحف  التالية:  املواقع  والتعليم يف 

قلعة البحرين، مركز زوار بو ماهر، مركز معلومات م�سجد اخلمي�ص، 

دائرة الربيد(.

جانب من اجتماع جمل�س بلدي ال�صمالية

وزير الإعالم
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ولي العهد رئيس الوزراء: تخصيص وتوزيع 5 آالف 
وحدة سكنية وبدء تنفيذ 3 آالف في »شرق سترة«
      8 مالحظات من »تقرير الرقابة« للنيابة و10للتحقيق و215 للمتابعة اإلدارية

أك��د صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س ال��وزراء أن مس��يرة التطوي��ر 
ألداء الحكوم��ة بم��ا يواكب متطلبات 
العص��ر والمس��تقبل مس��تمرة وفق 
توجيه��ات جالل��ة المل��ك المف��دى، 
والمس��ؤولية اليوم علين��ا جميعًا أن 
نواصَل العم��ل وفاًء وإخالصًا لجاللته 
وللوطن، وسنعزز المبادئ التي ترتكز 
عليها مساعي التطوير، ليكوَن الجهاز 
الحكومي متجاوبًا وُمتفاعاًل في خدمة 

المواطن.
وأضاف سموه في كلمة خالل ترؤسه 
جلس��ة مجلس الوزراء أمس: »تحقيقًا 
المواطنين سنس��تمر في  لتطلع��ات 
تنفي��ذ البرامج والمش��اريع الحكومية 
وتطويرها من خ��الل تعزيز التعاون 
مع السلطة التشريعية، باإلضافة إلى 
المبادرات بتعاون وإس��هامات  زيادة 
الوس��طية  قي��م  لترس��يخ  الجمي��ع، 
والتسامح وحماية المجتمع من كافِة 

أشكال العنف والتطرف«.
وق��ال س��موه:»تعزيز الش��راكة م��ع 
القط��اع الخ��اص وتكثي��ف الجه��ود 
ومواصلة  االقتص��اد،  ونم��و  لتعافي 
برنام��ج الت��وازن المال��ي ومب��ادرات 
اس��تدامة المالية العامة، في طليعة 
أولوي��ات العم��ل الحكوم��ي، لتحويل 
التحدي��ات إلى ف��رص، والفرص إلى 
والنهض��ة  البن��اء  لمواصل��ة  إنج��از، 
الوطنية والتنمية المس��تدامة لكافة 

أبناء الوطن«.
وبش��أن العالقات مع ال��دول العربية 
بي��ن س��موه أن��ه »تعزي��زًا للروابط 
األخوية العريق��ة القائمة على وحدة 
الهدف والمصير، س��يتم تس��خير كل 
الجهود للعمل المش��ترك مع أشقائنا 
عل��ى  وحرص��ًا  س��عيًا  بالمنطق��ة، 
تحقي��ق مزيد من التكامل في ش��تى 

المجاالت«.

وأض��اف أيض��ًا »ل��ن ننس��ى المواقف 
التاريخية لألش��قاء بالمملكة العربية 
الس��عودية، ودولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة، ودولة الكويت، على دعمهم 
المستمر لمملكة البحرين عبر مختلف 
المحطات وعلى ما قدمته هذه الدول 
م��ن دع��م اس��تقرار المالي��ة العامة 
ومواصل��ة تحفي��ز النم��و االقتصادي 

المحلي«.

وفي ما يأتي نص الكلمة:
»بسم اهلل الرحمن الرحيم،

أصحاب الس��مو والمعالي والس��عادة 
أعضاء مجلس الوزراء،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
ف��ي البداي��ة أرف��ُع عظي��َم االمتن��ان 
وخال��َص ال��والء إل��ى حض��رة صاحب 
ال�جاللة الملك الوالد حمد بن عيسى آل 
خليفة مل��ك مملكة البحرين المفدى، 

ُمعاه��دًا جاللت��ه بمواصل��ة العم��ل 
إرادًة وتصميم��ًا لتحقي��ق اإلنج��ازاِت 
الوطني��ة، ترس��يخًا لنهِج��ه، وتحقيقًا 
لتوجيهاته الس��امية عند وضع ثوابت 
الميثاق وأسس الدستور التي انبثقت 
منها مب��ادئ وتوجهات رؤية البحرين 
2030، بأن يك��وَن المواطن البحريني 

دائمًا هدفًا وغاية للتنمية.
إننا نس��تذكُر بكِل فخْر فقي��َد الوطن 

العَم العزي��ز صاحَب الس��مو الملكي 
األمي��ر خليفة ب��ن س��لمان آل خليفة 
رحمُه اهلل، الذي س��تبقى إس��هاماته 
في النهضِة الوطنية خالدًة في ذاكرة 
الوط��ن، بم��ا ب��ذل وق��دم ف��ي عهد 
صاح��ب العظمة الش��يخ س��لمان بن 
حم��د آل خليف��ة رحم��ه اهلل، وصاحب 
الس��مو الش��يخ عيسى بن س��لمان آل 
خليف��ة رحمه اهلل، وص��واًل إلى العهد 
الزاهر لحضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، وس��تظل 
س��يرته ش��امخة ومص��دَر ق��وٍة وعزٍة 
وفخر لنا، وأتذكُر ش��خصيًا بكل اعتزاز 
بداية عملي معه رحمُه اهلل في خدمة 
الوطن باجتماعات العمل قبل خمسٍة 
وعشرين عامًا، وتشرفي بالعمل معه 

عن قرب منذ عام 2013.
وأتوجُه بالش��كر كذلك لكِل من عمل، 
خدمة لس��موه رحمه اهلل خالل مسيرة 
بالعط��اء  الحاف��ل  الحكوم��ي  عمل��ه 

واإلنجاز.
إن مسيرة التطوير ألداء الحكومة بما 
يواكب متطلبات العصر والمس��تقبل 
مستمرة وفق توجيهات جاللة الملك 
الي��وم علينا  المف��دى، والمس��ؤولية 
جميعًا أن نواصَل العمل وفاًء وإخالصًا 
لجاللت��ه وللوط��ن، وس��نعزز المبادئ 
الت��ي ترتكز عليها مس��اعي التطوير، 
ليك��وَن الجه��از الحكوم��ي، ُمتجاوب��ًا 
وُمتفاعاًل ف��ي خدمة المواطن، ُمبادرًا 
وُمتميزًا في تطوير البيئة التنافس��ية 
للتقني��ات  ُمتبني��ًا  الف��رص،  وخل��ق 
بكف��اءٍة  اإلنج��از  لس��رعة  الحديث��ة 
ومهني��ٍة وش��فافية، ُمحاربًا للفس��اد، 
ُمحافظًا على الم��ال العام بكل نزاهٍة 

وأمانٍة ومسؤولية.
المواطني��ن  لتطلع��ات  وتحقيق��ًا 
سنستمر في تنفيذ البرامج والمشاريع 
الحكومي��ة وتطويرها من خالل تعزيز 
التع��اون م��ع الس��لطة التش��ريعية، 
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سؤاالن مهمان 
وجوابهما

الس��ؤاالن اللذان ينبغي أن يطرحا بقوة في هذه الفترة فيما يخص خطوة 
السالم والعالقات مع إسرائيل هما أين الخطأ في قرارنا التعامل مع الواقع 
بواقعية؟ وأين الخطأ في أن نرنو نحو المس��تقبل الذي نرى بعض مالمحه 

ونطمئن إليها؟
لو أن الذين اتخذوا من خطوة الس��الم والعالقات هذه موقفًا سالبًا صرفوا 
شيئًا من وقتهم وتفكيرهم في البحث عن إجابة لهذين السؤالين لتغيرت 
أمور كثيرة ولوفروا على أنفس��هم وعل��ى الجميع الكثير من الوقت والجهد 

واأللم.
الس��ير في نهج الس��الم المؤم��ل أن يفضي إلى األمن واالس��تقرار والنماء 
أفضل مليون مرة من المراوحة في المكان والغوص في التفكير الس��الب 
خصوصًا بعدما تبين أن هذا لم ينتج مفيدًا طوال العقود السبعة الماضية 
وال يمكن أن ينتج غير األذى، فمن حق الفلس��طينيين أيضًا أن يعيشوا كما 
يعي��ش اآلخرون ومن حقهم أن يكون لهم إس��هامهم ف��ي البناء والتنمية 

وأن يحصلوا على فرصتهم في اإلسهام في االرتقاء باإلنسانية.
تأكيدًا اللتزام الدول التي اختارت نهج السالم باالستمرار في دعم القضية 
الفلسطينية ش��ددت القمة البحرينية اإلماراتية األردنية »قمة الشهامة« 
التي عقدت األس��بوع الماضي في أبوظبي على أن »تحقيق السالم الشامل 
ال ب��د من أن يضمن إقامة الدولة الفلس��طينية المس��تقلة ذات الس��يادة 
والقابلة للحياة وضرورة تحقيق الس��الم العادل والش��امل على أساس حل 
الدولتي��ن.. على خطوط الرابع من حزي��ران عام 1967 وعاصمتها القدس 
الش��رقية«، وفي هذا ما يكفي لس��د الباب في وجه المشككين في الخطوة 

والذين وصفوا نهج السالم بأوصاف بعيدة عن اللياقة.
من األمور الت��ي ينبغي أيضًا وضعها في االعتب��ار أن المنطقة مرت وتمر 
بتط��ورات أدت إل��ى حص��ول تغيرات ف��ي المعطيات وأن ه��ذا يحتم على 
الجميع التعامل بشكل مختلف مع مختلف الملفات وخصوصًا العالقة منها 
والتي لم تفلح السياس��ات الس��ابقة في حلها وإغالقها، وحرمت المنطقة 

من األمن والسالم.
أن ننظ��ر إل��ى الواق��ع بواقعية ليس جريم��ة، وليس جريم��ة أن نرنو نحو 

المستقبل.

نعم نستطيع.. ونجحنا

114 حال��ة، هي آخر ما س��جل م��ن إصابات 
يومية بفيروس كورونا المستجد في مملكة 
البحرين، وهي أقل بكثير من المعدل العام 
الذي س��جل عل��ى م��دار األش��هر الماضية، 
م��ع ارتفاع واضح في نس��ب الش��فاء، والتي 
تج��اوزت أغل��ب دول العال��م، م��ا يعني أن 
البحرين تس��ير عل��ى الطري��ق الصحيح في 
مواجه��ة ه��ذه الجائحة، وهو م��ا يزيد من 
فخرنا واعتزازنا بكل فرد من أفراد المجتمع، 
وبكوادرنا الطبية الذي س��جلت أروع قصص 

العطاء والوفاء.
فمنذ س��حيق األزمان عرف ش��عب البحرين 
بعشقه التحدي وقدرته على تجاوز التحديات 
والمحن، فلم تق��ف الحواجز والظروف مهما 
صعبت يومًا أمام وصوله إلى ما يصبو إليه، 
ولنا في تاريخنا كثير من الشواهد والدالئل.

واليوم يسير هذا الش��عب العظيم، وبهدي 
ورؤية قائد حكيم، على طريق تجاوز واحد من 
أصعب التحديات التي تواجه العالم قاطبة، 
وأقصد به��ا جائحة كورون��ا، والتي حصدت 
أرواح مئات اآلالف حول العالم وأصابت أكثر 
من 50 مليونًا، وال تزال تداعياتها تتواصل، 
صحي��ًا واجتماعيًا واقتصادي��ًا، وال تزال كثر 

من دول العالم تتحضر لموجات ربما تكون 
أكثر فتكًا من سابقتها.

لكن البحرين وبكل مكوناتها من مواطنين 
م��ن  فري��دًا  نموذج��ًا  قدم��ت  ومقيمي��ن 
العزيم��ة واإلص��رار، واس��تطاعت أن تكبح 
جم��اح هذا الوب��اء، مس��جلة تراجع��ًا كبيرًا 
في ع��دد اإلصابات والوفيات، م��ا يعني أننا 
عل��ى الطريق الصحي��ح لتجاوز ه��ذه األزمة 
والتخل��ص م��ن تداعياته��ا ف��ي القري��ب 

المنظور بإذن اهلل.
ول��م يك��ن له��ذا النج��اح أن يتحق��ق ل��وال 
حجم الوع��ي الذي يتمتع به أبن��اء البحرين 
والمقيم��ون على أرضها، إل��ى جانب كل ما 
يبذله جيش البحري��ن األبيض في الصفوف 
األمامي��ة من جه��ود جبارة، ق��دم فيها كل 
ما يملك من أج��ل الوطن والمواطن، ليثبت 
فعاًل ال ق��واًل أن لهذا الوطن رج��ااًل قادرين 
على تخطي أصعب الظروف وأكبر التحديات.

ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق دون الرؤية 
الس��ديدة لقائد رب��ان هذا الوط��ن، جاللة 
المل��ك المفدى حفظ��ه اهلل، والذي أكد منذ 
بداي��ة الجائحة على أن اإلنس��ان، ثروة هذا 
الوطن، وه��و األولوي��ة األول��ى مهما كلف 

األمر، فأصدر توجيهاته الس��ديدة بتسخير 
كل اإلمكانيات المادية واللوجستية لحماية 

الوطن والمواطن.
ومع تولي س��مو ولي العه��د رئيس الوزراء، 
قي��ادة فريق البحري��ن لمواجه��ة الجائحة، 
تحول��ت البحرين إلى خلي��ة عمل واحدة من 
مختل��ف القطاع��ات الصحي��ة واالقتصادية 
واالجتماعي��ة، ووجه��ت كل الجهود لهدف 
واح��د، تجاوز األزمة بأقل الخس��ائر، وتوفير 
أقصى درج��ات الحماية لمختلف الفئات من 
مواطني��ن ومقيمين، وه��و ما تحقق بفضل 

اهلل تعالى وجهود الفريق الطبي الوطني.

* إضاءة..
مع توارد األنباء عن تحقيق النجاح لعدد من 
اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، 
وما حمله ه��ذه اإلعالن من أمل للبش��رية، 
فال ت��زال مس��ؤوليتنا قائمة ف��ي مواصلة 
ما حققناه إل��ى اآلن، من خالل الحرص على 
مواصلة االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية، 
لنبقى كما كنا على الدوام.. الش��عب الواعي 

الذي ال تقف أمامه الصعاب.

القضية الفلسطينية مجرد وسيلة

م��اذا س��يكون موقف كل من وق��ف ضد قرار 
التعام��ل م��ع  البحري��ن واإلم��ارات بش��أن 
إس��رائيل، بعد قرار الس��لطة الفلس��طينية 

العودة من جديد للتعامل مع إسرائيل؟ 
ه��ؤالء الجماعات التابع��ون لإلخوان ونظام 
إيران ش��نوا حم��الت ش��عواء بمج��رد إبرام 
اتفاقية الس��الم اإلماراتية اإٍلس��رائيلية، ثم 
إعالن تأييد الس��الم بين البحرين وإسرائيل، 
قبل نحو شهرين، ووصفوا البلدين الشقيقين 
وتعاملهما مع إس��رائيل بأس��وأ م��ا يمكن، 
وبع��د كل هذه »المس��رحية« الت��ي أقامها 
اإلخوان ونظام الماللي على »مسرح« وسائل 
التواصل االجتماعي بش��أن تجريم التعامل 
مع إسرائيل، لم نجد لهم صوتًا معارضًا بعد 
قرار الس��لطة الفلسطينية إعادة التعامل مع 

إسرائيل الذي لم أعتقد أنه انقطع أصاًل.
الكي��ل بمكيالي��ن هن��ا عند تل��ك الجماعات 
يؤكد بما نح��ن متأكدون منه بالفعل، وهو 
أن نص��رة القضية الفلس��طينية عند جماعة 

اإلخوان ونظام إيران ليست هي الهدف، وإنما 
هي وس��يلة للمتاجرة بها، ووصواًل إلى غاية 
واحدة فقط وهي اإلس��اءة قدر اإلمكان لدول 
الخليج العربي، وتحدي��دًا لإلمارات والبحرين 
وحتى الس��عودية التي لم تسلم من هؤالء، 
رغم أن الس��عودية ليس��ت من ال��دول التي 
أقامت عالقات مع إس��رائيل، ولكن في ُعرف 
ه��ؤالء المتاجري��ن فإن الس��عودية البد أن 
يطالها أيضًا نصيب وافر من اإلس��اءة بحكم 

عالقاتها الوطيدة مع اإلمارات والبحرين.
إن تلك الش��رذمة البائس��ة من المحسوبين 
عل��ى نظام إي��ران والموالين له قلب��ًا وقالبًا 
»يحاربون« على وسائل التواصل االجتماعي 
- وأيم��ا ح��رب -  ف��ي س��بيل نص��رة إيران، 
واإلس��اءة إلى البحري��ن ضم��ن محاوالتهم 
المستمرة في إحداث شرخ في صفنا الوطني، 
مس��تغلين أي خطوات تتخذها بالدنا س��واء 
محلي��ًا أو إقليمي��ًا أو دولي��ًا لتحقيق مآربهم 
الشيطانية، فهؤالء بالفعل هم خونة الوطن 

الذي��ن وج��دوا في إقام��ة عالق��ات بحرينية 
إس��رائيلية فرص��ة مواتية لإلس��اءة لوطننا، 
واضعي��ن القضية الفلس��طينية ع��ذرًا لهم 
ليس انتص��ارًا لها، وإنما وس��يلة لغاياتهم 
وأجن��دات  لمخطط��ات  وتنفي��ذًا  الخبيث��ة 

أسيادهم في طهران.
 ولكن الش��عب البحريني الوفي يدرك أهداف 
هؤالء جي��دًا، وحقدهم الكبي��ر على البحرين 
وعل��ى أي إنج��از تحققه وم��ا أكثرها بفضل 
اهلل ث��م حكم��ة مليكنا المفدى وس��مو ولي 
العهد رئيس ال��وزراء حفظهما اهلل، وتعاون 
وتعاض��د الش��عب والتفاف��ه الدائ��م حول 
قيادت��ه، وثقته بأن ما تق��دم عليه القيادة 
من ق��رارات تصب ف��ي األخير لصال��ح وخير 
الوط��ن والمواطن، بخ��الف الخائنين الذين 
ال خي��ر فيهم ألنه��م جحدوا فض��ل البحرين 
عليهم ويسعون لضررها بالتعاون مع نظام 
ل��م يكن أبدًا هدفه ازدهار األمة العربية، بل 

العكس هو الصحيح.

أصوات النشاز.. 
من جديد؟!

مع وفاة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة طيب اهلل 
ثراه، عادت أصوات النشاز تتردد من جديد على وسائل التواصل االجتماعي، 
وب��دأت في توزيع أحالمها وأوهامها بإلغاء أحكام قضائية باتت من قضاء 
ع��ادل ونزيه، صدرت بزمن ليس ببعي��د. وأنه البد أن يتم إلغاؤها وإصدار 
العفو بش��أنها وكأن ش��يئًا لم يحدث من تخريب واستهداف ألمن الوطن 
ومحاولة زعزعة السلم األهلي بدعم خارجي، مصدره الوحيد الدولة المارقة 

ومصدرة اإلرهاب إيران، وليس َعلينا بالتأخير وكأنه بالكالم نبرة تهديد.
ليعلم هؤالء الشرذمة بأن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات 
وأن األحكام القضائية ليس��ت لها عالقة بشغل منصب رئاسة الوزراء وهو 
ما يميز البحرين عب��ر تاريخها الطويل، حيث يفتخر أهل البحرين بحكامها 

من آل خليفة الكرام ولهم البيعة الدائمة والسمع والطاعة على الدوام.
ليتذكر الهاربون خارج البالد والذين لديهم الحلم بالعودة للبالد بعد فشل 
ما قاموا به من مح��اوالت حثيثة لزعزعة أمن المواطنين وضرب االقتصاد 
الوطني، وال يمكن تبرير ما حدث في الحقبة الماضية التي ولت دون رجعة 
بأن��ه كان طيش ش��باب أو أن به خطأ ما، وعليه البد من الس��ماح والعفو 
من وق��ف في وجه مس��يرة الب��الد وكان ألمنها من المزعزعي��ن وألمانها 
من المخربين، بحجة أنه البد أن نفتح صفحة جديدة من باب االس��تغالل 
األمثل لهذا االنتقال السلس لمنصب رئاسة مجلس الوزراء، وأننا كلنا أبناء 

وطن واحد وليس لنا أن نكون من المفرقين!!!  
وم��ع هذا التهريج والتزيي��ف فنحن لن ندخل بردود وأهازي��ج، كوننا بفكر 
وعق��ل قيادتنا واثقين. فهم أول الحريصين على أن تكون المملكة بأهلها 
وناس��ها فريحين س��عيدين وبمتاعه��ا رغدين واالهم من ه��ذا كله بأمن 
وأمان متربعين. ف��ي مقابل أن يحصل كل صاحب حق على حقه، والعقاب 
جزاء كل معتٍد أثيم، وال يمكننا أن نكون له من الغافلين، وذلك كي نضمن 

العدل والمساواة اتباعًا لما أمرنا به ديننا الحنيف.
وإن قلن��ا »كفى« م��رة، لتلك األبواق التي هدفه��ا أن تزعزع الثقة بحكمة 
وحنك��ة قيادتن��ا وإنما أق��ول »كفى« ألف م��رة والموجهة ل��كل غيور على 
مصلحة هذه األرض.. رجاء »كف��ى« تناقل المواضيع المغلوطة والموبوءة 
التي يتم نش��رها عب��ر برامج التواصل االجتماعي من ب��اب بث الرعب في 
قلوبكم والتش��كيك بحكم��ة وحنكة قيادتن��ا وأيضًا لوقد ن��ار الفتنة بين 

النفوس.
اس��تهدوا ب��اهلل وأريحوا بالكم، ف��اهلل العلي القدير رزق ه��ذه الديار بقادة 
قادرون عل��ى تقييم كل أمر بميزان »العدل والحكمة«.. على أمل أن يكون 
الجمي��ع دون تفري��ق، متحدين متضامني��ن مترابطين وذل��ك كي نكون 
عصبة واحدة بوجه أي اعتداءات آثمة توّرد إلينا من خارج حدود هذه األرض 
الطيبة بأهلها وناس��ها وقيادتها.. والسالم ختام وللوعي رجاًء افسحوا له 

مكان.

علي شاهين الجزاف @alshaheen7661ashaheen7661@gmail .com

صهيل

هيفاء عدوان @Haifadwanhaifa. juma@gmail .com

نقطة ضوء

على بالي

مي عبدالعزيز

may.abdulaziz@hotmai l .com

خطاب األمير سلمان.. 
وأول قرارات رئيس الوزراء

باألم��س رأس صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د حفظ��ه اهلل أول جلس��ة 
لمجلس الوزراء بصفته وليًا للعهد ورئيس��ًا 
لل��وزراء، وذل��ك خلف��ًا للراحل الكبي��ر األمير 
خليف��ة بن س��لمان طي��ب اهلل ث��راه، والذي 
استذكر األمير س��لمان إنجازاته وإسهاماته 
الخالدة في ذاكرة الوطن وس��يرته الشامخة 
التي ستظل مصدر فخر وعز للجميع واعتزازه 

بالعمل عن قرب معه.. 
وكبداي��ة النطالق��ة عمله كرئي��س للوزراء، 
ش��كر األمي��ر س��لمان كل م��ن عم��ل وخدم 
البحرين خالل مس��يرة األمير خليفة الحافلة 
بالعطاء واإلنجاز، وعاهد سموه جاللة الملك 
على مواصلة العمل بإرادة وتصميم لتحقيق 
مزي��د من اإلنجازات الوطنية، وعلى الفور بدأ 
األمير سلمان بالتأكيد على مالمح العمل في 
المرحلة القادمة، مبينًا رؤيته بش��أن الجهاز 

الحكومي بناء على األسس التالية:
- حكوم��ة متجاوب��ة ومتفاعل��ة ف��ي خدمة 

المواطن. 
- حكوم��ة مبادرة ومتميزة في تطوير البيئة 

التنافسية وخلق الفرص. 
- حكوم��ة تتبنى التقنيات الحديثة لس��رعة 

اإلنجاز بكفاءة ومهنية وشفافة. 
- حكوم��ة محارب��ة للفس��اد، ومحافظة على 

المال العام بكل نزاهة وأمانة ومسؤولية.  
بالنس��بة ل��ي كان خط��اب األمي��ر س��لمان 
تطلع��ات  مواكب��ة  عل��ى  مرك��زًا  باألم��س 
المواطني��ن، ومواكب��ًا للتحدي��ات العدي��دة 
المحيط��ة بن��ا، وموحي��ًا بأننا سنش��هد في 
المرحلة القادمة حراكًا سريعًا عمليًا يمضي 
للبناء على ما حققت��ه حكومتنا من إنجازات، 

ليزيد منها وليعززها وليحقق المزيد. 
أول الخط��وات التي تس��توجب رف��ع القبعة 
لألمي��ر س��لمان ولي العه��د رئي��س الوزراء 
تمثلت بتوجيهه بإحالة 8 مالحظات للنيابة 
العام��ة، و10 مالحظ��ات إلى لج��ان تحقيق 
و215 مالحظة للمتابعة مع الوزارات، وكلها 
أوردها تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية، 
وهي خط��وة مهمة ومطلوبة، وتمثل مطلبًا 
للناس خصوصًا، وحتى السلطة التشريعية، 
إذ إزاء صدور التقارير بشكل سنوي نلح دائمًا 
ونطال��ب بأن تك��ون هناك تعام��الت جادة 
ومؤثرة وحاسمة من قبل السلطة التنفيذية 
وأيضًا الس��لطة التش��ريعية بم��ا لديها من 
صالحيات رقابية وأدوات دستورية للمساءلة، 
حتى تت��م مواجه��ة أية أخط��اء، وحتى يتم 
التص��دي ألي��ة ح��االت تثبت فيه��ا عمليات 
للهدر المالي وسوء اإلدارة، وهي ما يمكن أن 
يندرج بعضها تحت توصيف »الفساد«، وهي 

الكلم��ة التي أش��ار لها بصراحة س��مو ولي 
العهد رئيس الوزراء في األسس التي ذكرها 
بش��أن رؤيته للجه��از الحكوم��ي، وأن يكون 
جهازًا محاربًا للفس��اد ومحافظ��ًا على المال 
العام، وهنا ندعو لسموه بالتوفيق والسداد، 
فهذا األمر إن تحقق وظهرت نتائجه بسرعة 
وبشكل مؤثر، فإننا نتحدث هنا عن التفعيل 
األمث��ل المطل��وب لوج��ود دي��وان الرقاب��ة 
المالي��ة واإلدارية، ونتحدث عن الحفاظ على 

البحرين وثرواتها المالية والبشرية. 
وفي حديث س��موه للملف اإلس��كاني، وأمره 
بتخصي��ص وتوزي��ع 5000 وح��دة س��كنية 
للمواطني��ن والب��دء في تنفي��ذ 3000 وحدة 
أخرى، نس��تذكر اإلنجازات الكبيرة التي تمت 
ف��ي ه��ذا المل��ف من خ��الل متابع��ة األمير 
س��لمان ش��خصيًا، وتحريكه الواض��ح للمياه 
الراكدة وتس��ريع وتيرة اإلنجاز وهو ما حصد 
ردود فع��ل إيجابي��ة كبيرة من قب��ل الناس 
الذي��ن كان��وا يعان��ون من قوائ��م االنتظار 
الطويل��ة.  هذان جانبان م��ن جوانب عديدة 
وجه فيها األمير س��لمان في جلس��ة األمس، 
ف��ي كل منها بين لن��ا قدرت��ه العالية على 
حمله للمسؤولية باقتدار، وسعيه وطموحه 
للمض��ي بالعمل الحكومي آلف��اق أرحب بناء 

وأنه بالفعل خير سلف لخير خلف.
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رأس ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة االجتماع 
االعتيـــادي األســـبوعي لمجلـــس الـــوزراء الذي عقد 

صباح أمس عن ُبعد.
اســـتهل صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
الوزراء االجتماع االعتيادي لمجلس الوزراء بكلمة 

هذا نصها:
 “بسم هللا الرحمن الرحيم،

أصحاب الســـمو والمعالي والسعادة أعضاء مجلس 
الوزراء،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
في البداية أرفُع عظيَم االمتنان وخالَص الوالء إلى 
حضرة صاحب الـجاللة الملك الوالد حمد بن عيسى 
آل خليفـــة ملـــك مملكـــة البحريـــن المفـــدى حفظـــه 
هللا ورعـــاه، ُمعاهـــدًا جاللته بمواصلـــة العمل إرادًة 
وتصميمـــًا لتحقيـــق اإلنجـــازاِت الوطنية، ترســـيخًا 
لنهِجـــه، وتحقيقـــًا لتوجيهاتـــه الســـامية عنـــد وضع 
ثوابت الميثاق وأسس الدستور والتي انبثقت منها 
مبـــادئ وتوجهات رؤية البحريـــن 2030، بأن يكوَن 

المواطن البحريني دومًا، هدفًا وغاية للتنمية.
إننـــا نســـتذكُر بكِل فخـــْر فقيـــَد الوطن العـــَم العزيز 
صاحـــَب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان 
آل خليفـــة رحمـــُه هللا، الذي ســـتبقى إســـهاماته في 
النهضـــِة الوطنية خالدًة فـــي ذاكرة الوطن، بما بذل 
وقـــدم في عهد صاحب العظمة الشـــيخ ســـلمان بن 
حمد آل خليفة رحمه هللا، وصاحب الســـمو الشـــيخ 
عيســـى بـــن ســـلمان آل خليفـــة رحمـــه هللا، وصـــوالً 
إلـــى العهـــد الزاهـــر لحضـــرة صاحب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة حفظـــه هللا ورعـــاه، 
وســـتظل سيرته شـــامخة ومصدَر قوٍة وعزٍة وفخر 
لنا، وأتذكُر شـــخصيًا بكل اعتـــزاز، بداية عملي معه 
رحمُه هللا في خدمة الوطن باجتماعات العمل قبل 
خمســـٍة وعشـــرين عامًا، وتشـــرفي بالعمـــل معه عن 

قرب منذ عام 2013.
وأتوجُه بالشـــكر كذلك لكِل من عمل، خدمة لسموه 
رحمـــه هللا خـــالل مســـيرة عمله الحكومـــي الحافل 

بالعطاء واإلنجاز.
إن مســـيرة التطويـــر ألداء الحكومـــة بمـــا يواكـــب 
وفـــق  مســـتمرة  والمســـتقبل  العصـــر  متطلبـــات 
توجيهـــات جاللة الملك المفـــدى حفظه هللا ورعاه، 
والمســـؤولية اليوم علينا جميعًا بـــأن نواصَل العمل 

وفاًء وإخالصًا لجاللته أيدُه هللا وللوطن، وســـنعزز 
التطويـــر،  مســـاعي  عليهـــا  ترتكـــز  التـــي  المبـــادئ 
ليكـــوَن الجهـــاز الحكومـــي، ُمتجاوبـــًا وُمتفاعالً في 
خدمـــة المواطن، ُمبادرًا وُمتميـــزًا في تطوير البيئة 
التنافســـية وخلق الفرص، ُمتبنيًا للتقنيات الحديثة 
لســـرعة اإلنجاز بكفـــاءٍة ومهنيٍة وشـــفافية، ُمحاربًا 
للفساد، ُمحافظًا على المال العام بكل نزاهٍة وأمانٍة 

ومسؤولية.
وتحقيقـــًا لتطلعات المواطنين سنســـتمر في تنفيذ 
البرامج والمشاريع الحكومية وتطويرها من خالل 
تعزيـــز التعـــاون مع الســـلطة التشـــريعية، باإلضافة 
إلـــى زيـــادة المبادرات بتعـــاون واســـهامات الجميع، 

لترسيخ قيم الوسطية والتسامح وحماية المجتمع 
مـــن كافِة أشـــكال العنف والتطرف، لتعزيز تماســـك 
نســـيِجنا االجتماعي ووحدِتنـــا الوطنية، لتكون من 

الركائز والسمات الدائمة لمجتمعنا.
كمـــا أن تأميـــن بيئٍة تنافســـيٍة عادلة ُتَمِكْن الشـــباب 
المـــرأة  تقـــدم  وزيـــادة  طموحاتهـــم،  تحقيـــق  مـــن 
البحرينيـــة، وتطويَر قطاع التعليم، وتوفيَر الســـكن 
المالئم للمواطن بمبادراٍت مبتكرة وفّعالة، وتطوير 
واســـتدامة خدمـــات القطـــاع الصحي، واســـتكمال 
مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع القطاع 
الخـــاص وتكثيـــف الجهود لتعافي ونمـــو االقتصاد، 
ومبـــادرات  المالـــي  التـــوازن  برنامـــج  ومواصلـــة 

اســـتدامة المالية العامة، في طليعة أولويات العمل 
الحكومـــي، لتحويل التحديات إلى فرص، والفرص 
الوطنيـــة  البنـــاء والنهضـــة  إنجـــاز، لمواصلـــة  إلـــى 

والتنمية المستدامة لكافة أبناء الوطن.
وتعزيـــزًا للروابـــط األخويـــة العريقـــة القائمـــة علـــى 
وحدة الهدف والمصير، ســـيتم تســـخير كل الجهود 
للعمل المشترك مع أشقائنا بالمنطقة، سعيًا وحرصًا 
على تحقيق مزيدًا من التكامل في شتى المجاالت. 
وبهـــذا الصـــدد نعبـــر عـــن الفخـــر واالعتـــزاز بالـــدور 
المحـــوري والريـــادي الذي تقوم بـــه المملكة العربية 
الســـعودية الشـــقيقة في قيادة المســـاعي وتنسيق 
الجهود الدولية إلعادة االستقرار لالقتصاد العالمي 

.G20 من خالل رئاستها لمجموعة العشرين الـ
ولن ننســـى المواقـــف التاريخية لألشـــقاء بالمملكة 
العربيـــة  اإلمـــارات  ودولـــة  الســـعودية،  العربيـــة 
المتحـــدة، ودولـــة الكويـــت، علـــى دعمهم المســـتمر 
لمملكـــة البحريـــن عبـــر مختلـــف المحطـــات وعلـــى 
مـــا قدمته هـــذه الدول الشـــقيقة من دعم اســـتقرار 
الماليـــة العامـــة ومواصلة تحفيز النمـــو االقتصادي 

المحلي.
كما أن مســـاعي تعزيـــز التنمية واألمن واالســـتقرار 
والســـالم العالمـــي ومكافحـــة اإلرهـــاب والتطـــرف، 
تتطلـــب زيـــادة التعـــاون البنـــاء مـــع الـــدول العربية 

الشقيقة، وبقية دول العالم الحليفِة والصديقة.
لقـــد أثبـــت المجتمـــُع البحرينـــي علـــى مـــر الســـنين 
بـــأن عزَمـــه وعزيمتـــه، يمكّنـــُه من تجـــاوز وتخطي 
التحديات، وإننـــا اليوم نتوجه بالتحية، بكل تقدير 
واحتـــرام إلى كوادرنا الوطنيـــة العاملة في الجهود 
الوطنيـــة للتصـــدي لفيـــروس كورونا التـــي حفظت 
البحريـــن، ليُضـــاَف مـــا تحقـــقَّ إلـــى ســـجل الوطـــن 
الحافل بالعزم والثبـــات واإلرادِة والعطاء للمواطن 

البحريني.
بتكاتفنـــا جميعـــًا أعضـــاء فريـــق البحريـــن الواحـــد، 
نســـتطيع أن نحول الطموَح إلى واقع والتحدي إلى 

إنجاز.
نسأل هللَا عَز وجل التوفيَق والسداد لنا جميعًا

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته”
وخـــالل الجلســـة، تقـــدم مجلـــس الـــوزراء بالشـــكر 
واالمتنان للدول الشقيقة والصديقة وكافة الوفود 
مـــن خارج البحرين وجمـــوع المواطنين والمقيمين 
علـــى تعازيهم ومواســـاتهم الصادقة في وفاة فقيد 
الوطـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة رحمه هللا، سائالً المجلس المولى 
عـــّز وجـــل أن يتغمد الفقيـــد الراحل بواســـع رحمته 

ويسكنه فسيح جناته.
بعدها هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية 
الشـــقيقة بقيـــادة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين ملك 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية الملك ســـلمان بن عبد 
العزيـــز آل ســـعود حفظـــه هللا وولي عهـــده صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير محمد بن ســـلمان آل ســـعود 
علـــى نجـــاح قمـــة قـــادة دول مجموعـــة العشـــرين 
)G20(، مشيًدا المجلس بإسهامات المملكة ودورها 
البـــارز فـــي تعزيـــز التعـــاون الدولي ودعـــم مختلف 

الجهود اإلقليمية والدولية.

للمواطنين سكنية  وحـــدة   5000 بــتــوزيــع  يــأمــر  الــــوزراء  رئــيــس  العهد  ــي  ول سمو 

مسيرة سمو األمير خليفة بن سلمان ستظل شامخة ومصدر قوة وعز لنا

أعاهد جاللة 
الملك بمواصلة 

العمل إرادًة 
لتحقيق اإلنجازاِت 

الوطنية

مباشرة اتخاذ 
اإلجراءات 

القانونية بشأن 
واقعة حادث بني 

جمرة

إسهامات الفقيد 
الكبير في   

نهضة البحرين 
خالدة في ذاكرة 

الوطن

البدء في تنفيذ 
3000 وحدة 
سكنية في 

مشروع شرق 
سترة

بداية عملي مع 
الراحل قبل 25 
عاما وتشرفت 

بالعمل معه عن 
قرب منذ 2013

مواصلة برنامج 
التوازن المالي 

ومبادرات 
استدامة المالية 

العامة

نحيي كوادرنا 
الوطنية العاملة 

في الجهود 
الوطنية للتصدي لـ 

“كورونا”

الجهاز الحكومي 
سيكون ُمحارًبا 

للفساد وُمحافًظا 
على المال العام 

بكل نزاهة

تأمين بيئٍة 
تنافسيٍة عادلة 
ُتَمِكْن الشباب 

من تحقيق 
طموحاتهم

إحالة 8 مالحظات 
إلى النيابة و10 
أخرى إلى لجان 
تحقيق و215 

للمتابعة

ترسيخ قيم 
الوسطية 

والتسامح وحماية 
المجتمع من 

العنف والتطرف

لن ننسى مواقف 
األشقاء في 

مواصلة تحفيز 
النمو االقتصادي 

المحلي

الموضوعـــات  فـــي  المجلـــس  نظـــر  ذلـــك  بعـــد 
المدرجة على جدول األعمال، وقرر:

أوالً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة التنســـيقية بشأن تقرير ديوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة )2019-2020(، وقد 
أمـــر صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس 
الوزراء بإحالة 8 مالحظـــات إلى النيابة العامة، 

و215  تحقيـــق  لجـــان  إلـــى  مالحظـــات  و10 
مالحظة للمتابعة االدارية مع الوزارات.

2. مذكـــرة وزارة اإلســـكان بشـــأن مســـتجدات 
المشـــاريع اإلســـكانية، وقـــد أمر صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس الـــوزراء بتخصيص 
وتوزيع 5000 وحدة سكنية للمواطنين، والبدء 
فـــي تنفيـــذ 3000 وحـــدة ســـكنية في مشـــروع 
شـــرق ســـترة واإلســـراع فـــي وتيـــرة الخدمـــات 

اإلسكانية.
3. مذكـــرة وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات 
والتخطيـــط العمرانـــي بشـــأن اســـتمالك اثنيـــن 
وعشـــرين عقـــارًا ألعمـــال التخطيـــط العمرانـــي 
والتنميـــة الحضريـــة والثقافيـــة، وذلك تســـهيالً 
المناطـــق  مـــن  عـــدد  فـــي  المروريـــة  للحركـــة 
وااللتزام بمعايير التخطيط والتنمية الحضرية 

واستكماالً لمشاريع البنية التحتية.

 4. مذكـــرة اللجنـــة الوزارية للشـــؤون القانونية 
والتشريعية بشأن ردود الحكومة على عدد من 

االقتراحات برغبة من مجلس النواب.
ثانيًا: استعرض المجلس الموضوع التالي:

1. تقرير معالي وزير الداخلية حول واقعة وفاة 
ثالثة مـــن عمال الصرف الصحـــي أثناء قيامهم 
بأعمال الصيانة في منطقة بني جمرة، وقد أمر 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء 

اإلجـــراءات  اتخـــاذ  بمباشـــرة  الداخليـــة  وزيـــر 
القانونية الالزمة على ضوء نتائج التقرير.

ثالثًا: أخذ المجلس علًما بما يلي:
1. تقرير وزير التربية والتعليم بشـــأن المشاركة 
فـــي المؤتمر العام الســـادس والعشـــرين لمكتب 

التربية العربي لدول الخليج العربية.
2. تقرير وزير الخارجية حول الزيارة الرســـمية 

إلى دولة إسرائيل

قر ارات المجلس
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االســـتذكار بـــكل فخر فقيد الوطن صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة رحمه الله 

ســـتبقى إســـهامات فقيد الوطن رحمه الله في النهضـــة الوطنية خالدًة في 
ذاكرة الوطن 

،،
عطاء فقيد الوطن رحمه الله
سيظل شامًخا ومصدَر قوٍة وعزٍة وفخر 

المنامة - بنا
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ــِد ــيــ ــمــــواعــ ــ ــــى ُبـــــعـــــُد ال ــن ــمــ ــ ــنـــي وبــــيــــن ال ــيـ بـ
وأبــــــــعــــــــد الـــــبـــــعـــــد أحــــــــــــام الـــــمـــــوالـــــيـــــِد

ــاخـــصـــة ــت واألحـــــــــــــام شـ ــ ــاءلـ ــ ــسـ ــ فــــكــــم تـ
ــِد ــيـ ــرء أطـــــــــراف الـــجـــامـ ــ ــمـ ــ ــل يـــــــدرك الـ ــ هـ

ــنـــي ــربـ ــد الــــصــــبــــح قـ ــيــ ــعــ ــ يــــــــــــــاُربَّ لـــــيـــــٍل ب
ــه شــــــعــــــاٌع غــــيــــر مـــــوعـــــوِد ــيــ ــرقــ ــشــ مــــــن مــ

ــٍة داجــــــيــــ ــف  ــ ــلـ ــ خـ ــل  ــ ــي ــ ــل ــ ك قــــــلــــــٍب  وُربَّ 
ــعـــر مــــن مـــــاء الـــعـــنـــاقـــيـــد ِ يــســتــحــضــر الـــشـ

تـــطـــرقـــنـــي األقـــــــــــــدار  كــــمــــا  حــــلــــم  وُربَّ 
ــِد ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ ــي وتـ ــ ــفـ ــ ــي نـ ــ ــ ــود فـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــه الـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ آفـ

ــٌة ــ ــزل ــ ــن أبــــــــا عـــــلـــــٍي لــــكــــم فــــــي الــــقــــلــــب مــ
ــوِد ــ ــمـ ــ ــحـ ــ فــــــــا أقـــــــــــــول مــــــــقــــــــاالً غـــــيـــــر مـ

ــٌة ــلـ ــجـ ــحـ ــقــــي ألـــــــــــٌف مـ ــــطــ ــن ــى مــ ــ ــلـ ــ ــم عـ ــ ــكـ ــ لـ
أضـــــحـــــت يـــــــرددهـــــــا ســــلــــطــــان مــــــــــودوِد

ــتــكــم فــــكــــم تــــنــــاهــــي بــــفــــيــــٍض مــــــن مــحــب
داوود بــــــن  ــان  ــمــ ــيــ ــ ــل ســ ــي  ــاهــ ــ ــن ــ ــت ــ ال ــد  ــ ــن عــ

ســـابـــحـــٌة ــم  ــجــ ــ ــن ــ ال إال  ــه  ــيـ ــنـ ــيـ عـ راق  ــا  ــ ــ م
ــِد ــيـ ــهـ ــسـ ــي هـــــــٍم وتـ ــ ــ ــيــــن ف ــاعــ ــعــ ــشــ ــ ــن ال ــ ــي ــ ب

كــــــأنــــــمــــــا الــــــحــــــلــــــم شــــــــــــٌر قـــــــــد تــــأبــــطــــه
ــر مـــعـــهـــوِد ــ ــي وانــــــســــــل يـــــرمـــــي بـــســـهـــم غــ

فــقــعــقــع الـــخـــطـــُب فــــي الـــدنـــيـــا حــــوافــــَره
ــوُت فـــيـــنـــا كــــل صـــنـــديـــِد ــ ــمـ ــ ــرخ الـ ــصــ ــتــ واســ

ــمــة الـــلـــيـــل...فـــي أقـــصـــى غــيــاهــبــه فــــي ظــل
ــِد ــيــ ــامــ ــمــــحــ ــ وال ــي  ــ ــال ــ ــع ــ ــم ــ ال روح  ــلُّ  ــ ــت ــســ ــ ي

ُمــلــئــْت ــد  بـــطـــون األرض قـ ــل حــــدب  ــن كـ مـ
ــِد ــ ــي ــاجــ ــأمــ ــ ــيــــف شــــــّقــــــْت حــــشــــاهــــا ل ــكــ  فــ

ــر فـــارَســـهـــا ــ ــدهـ ــ ــْت ريـــــــاح الـ ــ ــّضـ ــ ــف عـ ــ ــي ــ وك
ــان والـــصـــيـــِد ــرســ ــ ــف ــ ــال ــ وأولـــــــــع الـــخـــطـــب ب

مضطرٌب األرض  في  للموت...هل  بــؤَس  يا 
ــوِد ــمـ ــلـ ــجـ ــرب جـــــلـــــمـــــودًا بـ ــ ــضـ ــ ــر يـ ــ ــ ـــدهـ ـــ والـ

ــُه ــ ــُت ــ ــرب ــ ــو الــــلــــيــــَث ت ــلـ ــعـ ــبـــر تـ ــقـ ــلـ ــُت لـ ــ ــب ــجــ عــ
ــفـــي بـــالـــمـــعـــالـــي واألمـــــاجـــــيـــــِد ــتـ ــحـ هـــــل يـ

أبــــــــــــا عــــــلــــــي ومــــــــــــا لــــــلــــــمــــــوت مــــــعــــــذرة
ــِد ــيـ ــمـــجـــاحـ ــدر الـ ــ ــ ــوى غـ ــ ــ ــا سـ ــايــ ــ ــن ــمــ ــ ــا ال ــ ــ ومـ

ــطــيــف والـــدنـــيـــا تـــشـــيـــُم بــكــم ــال ســــافــــرَت ك
ــــســــوِد ــه ال ــ ــوابـ ــ ــرَت والـــــحـــــزُن فــــي أثـ ــ ــافـ ــ سـ

مـــغـــّيـــٌب فــــي الــــثــــرى والـــطـــيـــر تــحــرســكــم
ــن مــــــوفــــــور الــــمــــراقــــيــــِد ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــرفـ ــ بــــيــــن الـ

ــا ــ ــَدًث ــ ــوا َج ــب... ال تــســتــعــجــل ــركــ ــ ــل ــ ل أقــــــول 
ــــب مـــــــوعـــــــوًدا لـــلـــمـــوعـــوِد ــائ ــحــ ــــســ ــو ال ــــحــ ن

ــا ــ ــه ــ ــُرت ــى... وبـــــاألحـــــشـــــاء زفــ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــل ثـ ــكــ فــ
ــِد ــ ــي ــ ــال ــ ــق ــمــ ــ ــال ــ ــا الـــــــــرزايـــــــــا ب ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ألــــــقــــــت إلـ

ــه ــتـ ــربـ مــــــغــــــرورقــــــات الـــــمـــــآقـــــي حــــــــول تـ
ــع عــــــون عـــلـــى أحــــزانــــهــــا الــــســــوِد ــ ــدمــ ــ ــ وال

لــــــــــــوال ســـــقـــــتـــــه شـــــــآبـــــــيـــــــٌب وأفـــــــــئـــــــــدٌة
 لـــكـــنـــُت أرخــــصــــُت مــــــاَء الـــقـــلـــب والـــجـــيـــِد

ــُه ــلـ ــاكـ كـ ألــــقــــى  أو  الــــلــــيــــُل  أوحــــــــش  إن 
ــر الــــــدمــــــُع مـــــن أجـــــفـــــان مــــكــــدوِد ــاطــ ــقــ ــ  ت

قــــــد ضــــمــــه الـــــقـــــبـــــُر واآلهــــــــــــــــاُت تــتــبــعــه
ــِد ــ ــي ــصــ ــ ــن ذويـــــــــه الــــــّغــــــِر وال ــ لـــــواعـــــًجـــــا مــ

ــًا ــ ــَدث ــ ــُم َج ــاُهـ ــوم فــــي مـــمـــشـ ــقــ ــ يــســتــخــلــف ال
ــوِد ــجــ ــ ــأِس وال ــبـ ــلـ ــا لـ ــًبـ ــاحـ ــى صـ ــ بـ ــرُّ ــ خـــلـــف الـ

ــى الـــــتـــــعـــــّزي بـــــــــادي وهـــــــي ثـــاكـــلـــٌة ــ ــأبـ ــ تـ
ــاُن الــــصــــنــــاديــــِد ــ ــجـ ــ ــيـ ــ فـــــــراحـــــــُل الـــــــــــدار تـ

ــُه ــ ــب ــاقــ ــ ــن ــى مــ ــ ــ ـ ــلَّ ــ ــ ــُجـ ــ ــ وراحـــــــــــــل الـــــــــــــدار والـ
شـــــــــواهـــــــــد... بــــيــــن تـــشـــيـــيـــد وتــــوطــــيــــِد

فــــلــــلــــمــــلــــيــــِك عــــــــــــــــزاٌء مـــــــــلـــــــــُؤُه ســــكــــٌن
بـــتـــعـــديـــِد يـــُحـــصـــى  ــن ال  ــيـ ــعـ ــالـ بـ ــع  ــدمــ ــ ــال ــ ك

ــًى ــ ــون أســ ــ ــ ــادق ــ ــصــ ــ ــ أحــــــــفــــــــاُدُه وبــــــنــــــوُه ال
ولـــــيـــــس حــــــــزن أخــــــــي صــــــــدق بــــــمــــــردوِد

إذا األكــــــــرمــــــــيــــــــن  عـــــــــــــــــزاُء  ولـــــــلـــــــبـــــــاد 
ــبــيــِد ــاريـــن فـــي ال ــسـ يـــحـــدو بــهــم مـــوكـــُب الـ

رقـــــٍة فــــالــــدمــــع قـــــد بـــــــات فـــــي عــــيــــٍن مـــــؤَّ
ــوِد ــقــ ــ ــِر ال ــ ــم ــ ــضُّ ــ والـــقـــلـــب يــــحــــدو ُحــــــــداء ال

ــٌي لـــســـت أمــلــكــه ــ ــاس شـ ــ ــن ــ ــي ال والــــحــــزن فــ
ــهـــوِد ــعـ ــع ســـيـــا غـــيـــر مـ ــ ــدمـ ــ ــلـــك الـ ــمـ ــن يـ ــ مـ

ــا ــَنـ ــوراَسـ ـــْت فـ ــون... وقــــد عـــضَّ ــ ــن ــمــ ــ هــــذي ال
ــى نـــــــــــــأٍي وتــــبــــعــــيــــِد ــ ــ ــل ــ وأقــــــعــــــدتــــــنــــــا عــ

تــحــرُســُه واألرُض  مــضــى  قـــد  ــا  ــ ــارًس ــ ف يـــا 
ــوِد ــقـ ــعـ ــمـ كــــــحــــــارِس الــــبــــحــــِر مـــــعـــــقـــــوًدا لـ

ــتــت ــب ــبــــي وحـــــُســـــبـــــُكـــــُم أخـــــــاقـــــــُه ن حــــســ
ــاء لـــلـــعـــوِد ــ ــ ــم ــ ــ ــوب كـــســـقـــي ال ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــي ــ ب

لـــه مــــــــــــردَّ  ال  أمــــــــــــــًرا  هللا  قـــــضـــــى  لـــــقـــــد 
ــر مـــــــــردود ــ ــيـ ــ وقــــــــولــــــــُة الـــــــحـــــــّق أمـــــــــــٌر غـ

مضى خليفة والدنيا تشيم به

تعزيز التنسيق المشترك مع األسطول الخامس
متقدمة أميركا  مع  العسكري  التعاون  الوزراء: مستويات  رئيس  العهد  ولي  سمو 

الوزراء  القائد األعلى رئيس  نائب  العهد  أكد ولي 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
الوطيدة  التاريخية  العاقات  عمق  على  خليفة 
المتحدة  والــواليــات  البحرين  مملكة  تجمع  التي 
األميركية الصديقة وما وصل إليه التعاون الثنائي 
المشترك من مستويات متقدمة في كافة المجاالت 

خاصة في المجاالت العسكرية والدفاعية.
 جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع أمس 
قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية األميركية 
صمويل  بحري  الفريق  الخامس  األســطــول  قائد 
تعزيز  مواصلة  أهمية  ســمــوه  أكــد  حيث  ــابــارو،  ب
البحرين  مملكة  بين  المشترك  والتنسيق  التعاون 
والـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة الــصــديــقــة على 
البلدين  وصــالــح  خير  فيه  لما  األصــعــدة  مختلف 
تحقيق  فــي  يسهم  وبــمــا  الصديقين  والشعبين 

األمن واالستقرار في المنطقة.  وخال اللقاء تم 
استعراض عدٍد من القضايا ذات االهتمام المشترك 

اإلقليمية  الــســاحــتــيــن  عــلــى  الــمــســتــجــدات  وآخـــر 
والدولية.
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ــس الــــــــوزراء ــ ــي ــ ــد رئ ــهـ ــعـ ــي الـ ــ ــ ــو ول ــمـ قـــــــرار صـــــــادر عــــن سـ

شعر: محمد حسن كمال الدين

في رثاء المغفور له بإذن هللا تعالى صاحب السمو الملكي

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
)طيب هللا ثراه(

تعزيز التنسيق المشترك مع السعودية
عبداللطيف  الــخــارجــيــة  ــر  وزيــ اســتــقــبــل 
للوزارة،  العام  بالديوان  بمكتبه  الزياني، 
السعودية  العربية  المملكة  سفير  امــس، 
ــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن صــاحــب الــســمــو  ل
عبد  بن  أحمد  بن  سلطان  األمير  الملكي 

العزيز آل سعود.
ــلــقــاء، رحـــب وزيـــر الــخــارجــيــة  وأثـــنـــاء ال
سلطان  األمــيــر  الملكي  السمو  بصاحب 
بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، معرًبا 
بــالــروابــط  الــبــحــريــن  اعــتــزاز مملكة  عــن 
تجمع  التي  المتميزة  التاريخية  األخوية 
السعودية  العربية  المملكة  وبين  بينها 

ــشــقــيــقــة، ومــــا تــتــســم بـــه مـــن شــمــول  ال
في  الــمــســتــويــات،  مختلف  على  وتــطــور 
ظل الحرص المشترك على تعزيز وتنمية 
ــذه الـــعـــاقـــات عــلــى األصـــعـــدة كــافــة،  هــ

المهم  الدور االستراتيجي  مثمًنا سعادته 
السعودية تجاه مختلف  العربية  للمملكة 
الذي عكسه  والدولية،  اإلقليمية  القضايا 
مجموعة  دول  لقمة  المملكة  استضافة 

بالنجاح  مشيًدا  االفــتــراضــيــة،  العشرين 
وبــالــنــتــائــج  الــقــمــة  ــذي حققته  ــ ال الــكــبــيــر 

المهمة التي توصلت إليها.
الملكي  السمو  صاحب  أعرب  جانبه،  من 
األمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز آل 
سعود عن اعتزازه بلقاء وزير الخارجية، 
منوًها بعمق العاقات األخوية التاريخية 
ــديــن  ــل ــب الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــي تــجــمــع بـــيـــن ال
الشقيقين، مؤكًدا حرص المملكة العربية 
العمل  تعزيز  على  الشقيقة  الــســعــوديــة 
البحرين  مملكة  مع  المشترك  والتنسيق 

في شتى المجاالت.

المنامة - وزارة الخارجية

تخصيص 32 % من النائج المحلي لمواجهة كورونا

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ 
مملكة  أن  خــلــيــفــة   آل  خليفة  بــن  ســلــمــان 
أواًل  الــمــواطــن  مصلحة  وضــعــت  الــبــحــريــن 
اعتبار  كــل  فــوق  للوطن  العليا  والمصلحة 
خال التعامل مع جائحة كورونا ) كوفيد - 
19 ( وحرصت على مواجهة كافة تحديات 
الجائحة وانعكاساتها بما يحقق التوازن بين 
للمواطنين والمقيمين ودعم  العامة  الصحة 
االقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ 
العديد من اإلجراءات االحترازية والتدابير 
الوقائية االستباقية بفضل الجهود الوطنية 
رئيس  العهد  ولــي  بقيادة  البحرين  لفريق 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
التصدي  في  يسهم  بما  آل خليفة،  بن حمد 

للفيروس والحفاظ على صحة الجميع.

جاء ذلك خال مشاركة الوزير في المنتدى 
المشترك  العامة،  للمالية  الخامس  السنوي 
ــنـــدوق النقد  ــعــربــي وصـ ال الــنــقــد  لــصــنــدوق 
ــول تـــطـــورات االقــتــصــاد الكلي  الـــدولـــي حـ
وآفاقه، والذي عقد امس عبر تقنية االتصال 

المرئي.
ــقــاهــا في  وأوضـــــح خــــال الــكــلــمــة الــتــي أل
الكلي”  االقــتــصــاد  ــاق  وآفـ “تــطــورات  جلسة 
الـــبـــحـــريـــن وضـــعـــت خــطــطــهــا  ــكــة  مــمــل أن 
قائمة  حالة  أول  اكتشاف  قبل  االستباقية 
وتميزت استراتيجيتها بالمرونة التي هيأتها 
الــفــيــروس حسب  مــراحــل  كــل  مــع  للتعامل 
الوقائية  جهودها  كثفت  كما  المستجدات، 
استراتيجية  اتــبــاع  عبر  انتشاره  مــن  للحد 
)التتبع، الفحص، العاج( الهادفة إلى سرعة 
اكتشاف الحاالت وسرعة عاجها مما يسهم 

لهذا  تعافيها، و كنتيجة مباشرة  في سرعة 
ــداد الــمــبــكــر. مــنــوهــُا بــأن  ــ الــتــخــطــيــط واإلعــ
أعلى  مــن  ــدة  واحـ حققت  البحرين  مملكة 
المعدالت في نسبة الفحوصات اليومية لكل 
إشــادة واسعة من  ألف شخص ونالت على 

منظمة الصحة العالمية.
المالية السريعة التي  وأشار إلى االستجابة 
القطاعات  لدعم  البحرين  مملكة  اتخذتها 
مالية  حزمة  إطــاق  خــال  من  االقتصادية 
مبادرة   20 من  أكثر  من  تتألف  واقتصادية 
بقيمة تفوق 4.5 مليارات دينار أي ما يعادل 
لمملكة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من   % 32
للقطاع  الــســيــولــة  بــهــدف ضــخ   ، الــبــحــريــن 
ــمــؤســســات،  ــراد وال ــ ــ الـــخـــاص وحــمــايــة األف
أهمها  مـــبـــادرات  عـــدة  الــحــزمــة  تضمنت  إذ 
العاملين  المواطنين  رواتـــب  بدفع  التكفل 

بالكامل في  الــخــاص  الــقــطــاع  فــي شــركــات 
تلتها  الجائحة  مــن  األولـــى  الشهور  الــثــاث 
للعاملين  وذلك   % 50 بنسبة  رواتبهم  دعم 
ثم  المتضررة،  الخاص  القطاع  شركات  في 
في  للعاملين   %  50 بنسبة  رواتــبــهــم  دعــم 
شركات القطاع الخاص األكثر تضررًا حتى 
نهاية العام الجاري، وتكفل الحكومة بفواتير 
الكهرباء والماء لكافة المشتركين من األفراد 
والشركات ورفع قدرة اإلقراض لدى البنوك 
وذلك إلعطائهم المرونة الازمة للتعامل مع 
طلبات العماء لتأجيل األقساط أو للتمويل 
صندوق  حجم  مضاعفة  تم  كما   ، اإلضافي 
 ، بحريني  ديــنــار  مليون   200 إلــى  السيولة 
وإعادة توجيه برامج صندوق العمل تمكين 
للشركات المتأثرة من األوضاع الراهنة التي 

سببتها الجائحة.

المنامة - وزارة الخارجية

إعادة تشكيل “العليا لحقوق اإلنسان”

صدر عن ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
لسنة   )20( رقــم  قــرار  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير 
 2017 )31( لسنة  2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 
اإلنسان  لحقوق  العليا  التنسيقية  اللجنة  تشكيل  بإعادة 

جاء فيه:
المادة األولى: ُيستبدل بنصي المادتين )1( و)2( من القرار 
التنسيقية  اللجنة  تشكيل  بإعادة   2017 لسنة   )31( رقم 

العليا لحقوق اإلنسان، النصان اآلتيان:
لحقوق  العليا  التنسيقية  اللجنة  تشكيل  ُيعاد   :)1( مــادة 

اإلنسان برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كلٍّ من:
عن  ممثل   2- للرئيس.  نائبا  الخارجية.  وزير  مساعد   1-

ديوان صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء.
-3 ممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء. -4 ممثل عن 

وزارة الخارجية. -5 ممثل عن وزارة الداخلية.
-6 ممثل عن وزارة العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف. 
-7 ممثل عن وزارة التربية والتعليم. -8 ممثل عن وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية. -9 ممثل عن وزارة الصحة. 
عن  ممثل   11- ــام.  اإلعــ شـــؤون  وزارة  عــن  ممثل   10-
النيابة العامة. -12 ممثل عن المجلس األعلى للمرأة. -13 
ممثل عن هيئة التشريع والرأي القانوني. -14 ممثل عن 
المخابرات  الوطني. -15 ممثل عن جهاز  االتصال  مركز 
 17- َظلُّمات.  للتَّ العامة  األمانة  عن  ممثل   16- الوطني. 
ممثل عن وحدة التحقيق الخاصة. -18 ممثل عن هيئة 

تنظيم سوق العمل.
الجهات،  بتسمية ممثلي  اللجنة  رئيس  قرار من  ويصدر 
وذلك بناًء على ترشيح تلك الجهات، على أال يقل مستوى 
التمثيل عن درجة وكيل مساعد أو من في حكمه، وتكون 
للتجديد  قابلة  سنوات  ثاث  اللجنة  في  العضوية  مدة 

لمدد أخرى مماثلة.
مادة )2(: إذا خا مكان أيٍّ من أعضاء اللجنة أليِّ سبب، 
ويكمل  الجهة،  ذات  يمثل  َمــن  األداة  بــذات  محله  يحل 

العضو الجديد مدة سلفه.
هذا  أحكام  تنفيذ  الخارجية  وزيــر  على  الثانية:  الــمــادة 
القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

اتصال بين سمو ولي العهد رئيس الوزراء  ونتانياهو
جرى اتصال هاتفي بين ولي العهد رئيس الوزراء 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
بنيامين  إســرائــيــل  ــــة  دول وزراء  ــيــس  ورئ خليفة 

نتانياهو.

االتصال  خــال  اإلسرائيلي  ــــوزراء  ال رئيس  وعبر 
الباد  لعاهل  مواساته  وصــادق  تعازيه  خالص  عن 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 
الوزراء  العهد رئيس  الملكي ولي  السمو  ولصاحب 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  الوطن  فقيد  بوفاة 

خليفة بن سلمان آل خليفة )رحمه هللا(.
الثنائي بين  الــتــعــاون  وجــرى اســتــعــراض مــجــاالت 
البلدين في إطار إعان تأييد السام بين البلدين، 
التعاون في مختلف  من  أوســع  أفــق  نحو  والــدفــع 
المجاالت بما يعزز السام واالستقرار في المنطقة.

المنامة - بنا
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السعودية... خمس سنوات عطاء )1(
فـــي ذكـــرى البيعة السادســـة لخادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز نحتاج اإلحاطة بمســـيرة هذا القائد الكبيـــر الذي رافق النهضة 
الســـعودية على مدى ســـنوات طويلة خـــال فترة إمارتـــه مدينة الرياض 
العاصمـــة وقبـــل ذلك وبعـــد ذلك إلى أن تّمـــت مبايعته ملكًا لهـــذه المملكة 
العظيمـــة، في الثالث والعشـــرين مـــن ينايرعام 2015 التي كان قد أرســـى 
دعائمهـــا الملـــك عبدالعزيز رحمـــه هللا، وهنا فإنه البّد مـــن التأكيد على أّن 
هذا القائد الكبير كان رقمًا رئيسياًّ في معادلة النظام السعودي منذ أصبح 
أميـــرًا للعاصمـــة الســـعودية وقبـــل ذلك وبعـــد ذلك وإلـــى أْن انتقلـــت إليه 
المســـؤولية الكبـــرى وأصبح على قمـــة هرم هذه الدولة التـــي باتت تحتّل 
الموقع الرئيســـي في المنظومة العربية والمجموعة اإلســـامية وفي دول 
عـــدم االنحياز وأيضًا في مجموعة “العشـــرين” التـــي تضم أهم دول الكرة 

األرضية.
والمعروف أّن المملكة العربية الســـعودية أصبحت في عهد الملك ســـلمان 
الدولـــة العربيـــة الوحيدة في مجموعة الــــ “20” التي غدت منظومة فاعلة 
ومؤثرة في العالم بأســـره، والتي باتت تلعب دورًا رئيســـيًا بالعالم بأســـره، 
والمنتظـــر أْن تأخـــذ مكانها، وهذا مـــن حقها، وأن تنضم إلـــى الدول دائمة 
العضوية في مجلس األمن الدولي، التي هي الواليات المتحدة األميركية 
وبريطانيا وفرنســـا وروســـيا والصين، فهي باتت مؤهلـــة لهذا ومثلها مثل 
كل هـــذه الـــدول المشـــار إليها آنفـــا، إْن اقتصاديا وإْن سياســـيا وإْن بالدور 
الطليعـــي الذي باتت تلعبه في المجموعة العربية وفي دول عدم االنحياز 
وأيضا في المنظومة اإلســـامية التي تضم دوال فاعلة ومهمة ولها دورها 

الطليعي في العالم كله.
ويقينًا أّن من حق هذه الدولة العربية الطليعية أْن تنضم إلى رابطة الدول 
دائمـــة العضويـــة في مجلس األمـــن الدولي فهي األكثر اقتـــدارا اقتصاديا 
وهـــي بمكانتها العربية اإلســـامية وأيضا بمكانتهـــا في دول عدم االنحياز 
تســـتحق أْن تكـــون عضـــوًا في هذه الرابطـــة فالكلُّ يعـــرف أّن هذه الدولة 
باتت بكفاءة الدول الكبرى.. الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا 
والصين وهذه مسألة يجب أن تلعب فيها دورًا رئيسيًا مجموعة العشرين 

ومجموعة دول عدم االنحياز وأيضا المجموعة العربية. “إياف”.

صالح القالب

فوبيا البوح..
يمتلئ القلب بالهم والغم، فتزداد شحنات القلق، فتندفع المشاعر بحرقة داخلية، 
ال تطفئها إال الفضفضة، ولكن.. لم؟ وكيف؟ ويســـارع نحوك العقل هامًســـا “ال... 
ال تتكلـــم، ســـتندم”، أليســـت هذه قصة الكثير مـــن الناس الذيـــن يصابون بحالة 
خوف وتردد من البوح بما في نفوسهم، وإظهارها لآلخرين. وهنا التساؤل، هل 
المشـــكلة في البوح ذاته؟ أم في من يباح لهم؟ أم فيما نبوح به؟ أم ماذا؟ وإن 
كان كذلـــك، هل يمكن أن نقول إنها إشـــكالية فـــي االتصال والتواصل بحد ذاته، 
أو الخـــوف مـــن ردة الفعـــل، والعواقب التـــي تلي البوح، وما عاقـــة ذلك بمهارة 
التواصـــل ومجـــال التطبيق والممارســـة؟ عندما نتكلم عن البـــوح فاألمر يتعلق 
بمنهجيـــة خاصـــة قـــد ال يدركهـــا الجميع فـــي زخم ما نقـــوم به في عالـــم الكام 

والفضفضة.
ففـــي كل أمـــر حالـــة ومقام.. وعليـــه يتوجب إتقاننـــا إتيكيت البـــوح إن صح لنا 
التعبير، وأعيها بتركيز هنا، ألن الكثير من األمور والعواقب المتكررة في حياتنا 
هـــي التي تجعـــل عقولنا تقف أمامنـــا منًعا لحصول حالة النـــدم التي يصاب بها 
البعـــض نتيجـــة البـــوح، فاألمر يقـــع على عاتق أمريـــن، هما األســـلوب في البوح 
ومـــا يترتب عليه من إجـــراء طبيعي من الطرف المتلقي، علًما أن الطرف األول 
يســـتطيع بفنه ومهارتـــه أن يقود الحدث نحو النتيجـــة المتوخاة من البوح، لذا 
فاألمـــر وعواقبـــه هي من صنعنا فـــي كل األحوال، لكننا اعتدنـــا أال نقف أمام ما 
نفعـــل ونقول ونندفع إلى النتيجة الختامية لنلقي كل التبعات التي ال تأتينا بما 

نريد.
نبقـــى اآلن أمام بعض التكتيـــكات الفنية للبوح بين البشـــر والتي أراها تتمحور 
فـــي فـــن صياغة الكام دون مغاالة في المشـــاعر تجاه موقف معين، بالنظر في 
األمر كواقع مع التركيز على عدم استمالة المتلقي نحو االهتمام الزائد بالحدث 
كي ال يدخل عليه صوًرا إضافية جديدة نتيجة تأثره وغلبه مشاعره، في حين 
يتوجب في األمر كله تعلمنا من تجاربنا السابقة طالما أننا ال نعيش دون الكام، 
فمـــا تقـــع فيه من أخطاء كل تجربة هو درس وعبرة لـــك تعالج بها حالة الفوبيا 
قبـــل أن تحـــدث لـــك. والنتيجة، هي أننا ال نســـتغني عن البوح أبـــًدا في حياتنا، 
ولكن بوعي وإدراك من قبل المرســـل والمتلقي كل حســـب دوره اإلنســـاني، كي 
نســـاعد أنفســـنا في تغيير عقـــدة العقل من مســـببات الفوبيا، بما يرفع مســـتوى 

طمأنينة النفس والتغلب على الخوف والتردد.

د. حورية الديري

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

للتواصل: 17111483

كن ديمقراطيا مع ابنك... ال متزمتا وقاسيا
ال يخفـــى علـــى أحد أن التربية الحديثة لألبنـــاء تتبنى مفهوم المعاملة 
بديمقراطيـــة وإتاحـــة الفرصـــة لألبنـــاء لتحمـــل المســـؤولية واختيـــار 
األصدقـــاء ورفقـــاء التنـــزه مع المراقبـــة، فلم تعـــد تنفع اليوم سياســـة 
الضـــرب والتوبيـــخ والزعيـــق والصـــراخ والتهديد كما كان في الســـابق، 
فـــإن كان ولـــي األمر يريد التربيـــة الكاملة عليه أن يعطـــي تلك التربية 
التـــي تتنـــاول جوانب شـــخصية االبن كلهـــا، فتصقلها عقليـــا وأخاقيا 
وبديعيـــا واجتماعيا، وهذا ما تنادي به أكثـــر نظريات التربية الحديثة، 
لكـــن مازالت هنـــاك عقليات تعامل األبناء بقســـوة وحـــدة وتتدخل في 
كل صغيـــرة وكبيـــرة من شـــؤون حياتهم، بـــل إن بعضهـــم يوقع أقصى 
العقوبات عليهم ألسباب تافهة مثل خروجهم للبرامج واألنشطة الفنية 

والثقافية.
إن تربيـــة األبنـــاء في هذا العصـــر تتطلب فطنة وتفهمـــا وإدراكا تربويا 
ســـليما لطبيعة الحيـــاة ورتمهـــا وتعقيداتها حتى يمكـــن توجيه األبناء 
نحو جادة الصواب وبر السامة، ألن الدخول في حلبة العنف والطرق 
الكاسيكية لن يفيد في شيء، بل سيزيد من عزل األبناء عن المجتمع 

وبالتالي ســـيكون من السهل كسرهم وزيادة معاناتهم وسقوطهم، فمن 
غير المعقول أن ال يكترث ولي األمر بمشـــاعر االبن المراهق وعواطفه 
في هذه المرحلة ويعامله بتزمت وصرامة وينكر عليه لســـبب أو آلخر 
أنه أصبح على مشارف الرجولة، واألمر كذلك ينطبق على االبنة حينما 

تكون على مشارف األنوثة.
العنف مع األبناء وحرقهم بشـــمس العقاب دون وعي يفقدهم توازنهم، 
ويخطـــئ ولي األمر إذا كان يعتقـــد أن المباراة والمباهاة والمحاكاة مع 
اآلخريـــن في التربية من شـــيء، مثل: “أنا قلـــت البني كذا وفعل كذا... 
فـــي حيـــن يكون االبـــن مغصوبا علـــى ذلك التصـــرف”.. يقول مكســـيم 
جوكي عن األبناء.. األبناء مقدسون ألنهم طائع هذا المستقبل، أبناؤنا 
يمشون فوق األرض، فوق األرض بأسرها من كل حدب وصوب، أطهر 
الناس قلبا، وأروع الناس فكرا، يســـيرون قدما ضد الشر دون ارتعاش، 
يدوســـون الكـــذب تحـــت أقدامهـــم القويـــة، يوجهون قواهـــم كلها نحو 
غرض واحد، أبناؤنا يســـلكون طريق الحقيقـــة والعقل، يغطون األرض 

بسماء جديدة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

في مقالنا الســـابق ســـلطنا الضوء على دور المغفور له صاحب الســـمو الملكي األمير 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة رحمـــه هللا في التنمية االقتصادية البشـــرية الشـــاملة 
والمســـتدامة خـــال 64 عامـــًا )1956 - 2020(، عبـــر تناولنـــا تنميـــة الموارد البشـــرية 
التي هي من أهم عناصر اإلنتاج االقتصادية الخمســـة المعروفة، إلى جانب الموارد 
الطبيعيـــة والمـــوارد الرأســـمالية والمـــوارد التنظيميـــة وأخيـــرا المـــوارد المعلوماتية 
التكنولوجية االتصاالتية، مركزين على دور المغفور له في التنمية البشرية وتحديدا 
خال الخمســـينات والســـتينات من القرن الماضي )1956 - 1966( ونســـتكمل اليوم 

موضوعنا بالتطرق لفترة السبعينات إلى وقتنا الحاضر )1970 - 2020(. 
في )19/1/1970( تم تعيين المغفور له رئيسا لمجلس الدولة - كنقلة نوعية للمجلس 
اإلداري - الـــذي ترأســـه للســـنوات األربـــع قبـــل االســـتقال )1966 - 1970( وكان هذا 
المجلـــس الخطـــوة الكبيـــرة لمجلس الوزراء بعد االســـتقال في العـــام 1971. بداية 
الثمانينـــات شـــهدت تأســـيس أول جمعيـــة متخصصة فـــي تطوير الموارد البشـــرية 
)1981( وهـــي جمعيـــة البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشـــرية )BSTD(، ثم أعيد 
تســـجيلها فـــي 1991، والتي حضيت برعاية المغفور لـــه، حيث انتخبت في مجلس 
إدارتها في الفترة من )2002 - 2004( واستقبلنا سموه وكوكبة متميزة من محترفي 
التدريب وتنمية الموارد البشرية في بداية الدورة )2002(، وكنا )28(، يحضنا رحمه 
هللا علـــى إعطـــاء رأس المال الوطنـــي كل االهتمام وكل ما نملك مـــن خبرات ليقوم 
بمهماتـــه فـــي نمـــو مملكـــة البحريـــن، وكان بيننا الشـــيخ محمد بن خليفـــة آل خليفة 

الرئيس التنفيذي لشركة غاز البحرين الوطنية وجاسم عبدالرحيم والمرحوم جمعة 
منديـــل، وأحمد البحر الرئيس التنفيذي لصحيفة )الباد(، وأحمد البناء الذي انتخب 
مؤخرًا رئيســـًا لاتحاد الدولي لمنظمـــات التدريب والتطوير )IFTDO( وعقد االتحاد 
الدولـــي أول مؤتمـــر له في مملكة البحرين )2002( تحـــت رعاية وحضور المغفور له 

كدليل الهتمامه بقطاع تطوير الكوادر البشرية.
حصـــل المغفـــور له علـــى “جائزة القيـــادة المتميزة للعـــام 2016” من االتحـــاد الدولي 
لمنظمات التدريب وتنمية الموارد البشـــرية )IFTDO( كأول شخصية عالمية قيادية 
تنال هذه الجائزة، وبعدها بعام نال رحمه هللا “درع الجامعة العربية في الريادة في 
العمـــل التنموي” من جامعة الـــدول العربية، ويعد المغفور له أول قائد عربي يحصل 
على هذه الجائزة التي اســـتحدثتها الجامعة العربية آنذاك والتي تمنح للشخصيات 

العربية الرفيعة ذات اإلسهام الفعال في تطوير العمل العربي التنموي.
لقاء المغفور له، األخير في )30/7/2019( مع مجلس إدارة جمعية البحرين للتدريب 
والتنمية البشـــرية )BSTD(، حيث أكد رحمه هللا “أن التنمية البشـــرية تشكل مرتكزا 
رئيســـيا ضمـــن جهود الحكومـــة لتحقيق التنمية المســـتدامة، واالرتقاء بمســـتويات 
الجودة للخدمات المقدمة في كل القطاعات اإلنتاجية من خال مواكبة مستجدات 
العصـــر ودعـــم االبتـــكار واإلبداع نحو مزيد من التطوير”. ال شـــك أن ذلك كان ديدنه 

حتى الوقت الذي ودعنا فيه رحمه هللا.

hmaalmahdi@
gmail.com

حسين المهدي

خليفة بن سلمان والتنمية البشرية في 64 عاما )2(

تلقينا خبرا طيبا هذا األسبوع بعد مرور وقت طويل ظل العالم خاله يتلقى أخبارا 
غير طيبة في كل المجاالت بسبب وباء كورونا اللعين الذي جعل كل األخبار سلبية 
ودمـــر اقتصـــادات وخرب تجارات وأفقد المايين مصـــادر رزقهم وأربك الكبير قبل 
الصغير، الخبر الطيب الذي نقصده، جاء بمسودة البيان الختامي لمجموعة العشرين 
الكبار التي عقدت قمتها األخيرة افتراضيا بالمملكة العربية السعودية برئاسة خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث علمنا عند كتابة هذه 
الكلمات أن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين سيتضمن تعهدا من قبل زعماء 
دول أكبـــر 20 اقتصـــادا فـــي العالم بتمويل توزيع عادل للقاحـــات الوقاية من كوفيد 
- 19 فضـــا عـــن األدويـــة والفحوصات في أنحـــاء العالم حتى ال تحـــرم منها الدول 
الفقيرة، كما ســـيتعهدون بتخفيف أعباء الديون عن هذه الدول، حيث قال الزعماء 
إنهـــم لن يدخـــروا جهدا حتى يضمنوا وصـــول اللقاحات لجميع الناس بشـــكل عادل 
وســـعر يمكـــن تحمله، ودعا االتحـــاد األوروبي دول المجموعة لتقديـــم 4.5 مليارات 

دوالر بنهاية العام لتمويل أدوات محاربة كوفيد - 19 للدول األشد فقرا.

ومن األشـــياء الجيدة التي تمخض عنها اجتماع قمة العشـــرين أن المجموعة أيضا 
ستســـعى إلى إيجاد ســـبيل لفرض ضرائب على شـــركات التكنولوجيا العماقة وفي 
مقدمتها جوجل وأمازون وفيســـبوك وأبل وميكروســـوفت، فهذه الشركات من بين 
العالـــم كله ربحت أمـــواال طائلة في ظل جائحة كورونا التي جعلت الكل خاســـرا ما 
عدا هذه الشـــركات، واســـتفادت شـــركات اإلنترنـــت العماقة كثيرا مـــن التحول إلى 

العمل عن بعد الذي فرضه الوباء على االقتصاد العالمي.
فلعل كبار هذا العالم يقومون بترك مساحة لإلنسانية والرحمة في السياسة الدولية 
التـــي ال هـــي فـــي األصل تقوم علـــى المصالح وال عاقـــة لها بقيم العدل والمســـاواة 
والرحمة، فهذا الفيروس الذي ال تراه العين حير كل األقوياء وأربك جميع الحسابات 
ولم يستطع المال والساح الوقوف في وجهه حتى أراد هللا وتم إنتاج اللقاح الذي 
ســـينقذ العالم من هذا الكابوس، فلماذا ال يفكر القادة والزعماء بشـــكل إنساني تجاه 
هذه المحنة التي أصابت الجميع وينظرون إلى الجياع والمحرومين في هذا العالم، 

أليس هذا الفيروس مخلوقا من مخلوقات هللا أو جنديا من جنود هللا.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

مساحة لإلنسانية
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العدد
الرابط اإللكتروني

وّقعـــت بطاقة إمتياز فـــور هير – البطاقة 
االئتمانيـــة األولـــى المخصصة للســـيدات 
اتفاقيـــات  مـــن  عـــددًا   – البحريـــن  فـــي 
التعاون مع العديد من العالمات والمتاجر 
باقـــة  لتوفيـــر  المملكـــة  فـــي  التجاريـــة 
إضافية من العروض المميزة والحصرية 
للزبائـــن فـــي شـــهر نوفمبـــر 2020، وذلـــك 

سعيًا منها لتقديم تجربة عمالء مميزة.
نـــور  وبتوقيـــع هـــذه االتفاقيـــات أكـــدت 
مديرتـــا  بســـتكي  وفاطمـــة  الســـاعاتي 
العالمة التجارية “نسعى من خالل تجديد 
وإضافـــة العالمـــات التجاريـــة المرموقـــة 
إلـــى قائمة العـــروض والخصومـــات التي 

تقدمهـــا امتيـــاز فـــور هيـــر لعمالئهـــا، إلى 
ضمـــان حصولهم علـــى أفضـــل الصفقات 
والخيـــارات المتنوعة التي تناســـب نمط 
حياة المـــرأة البحرينية والعصرية، حيث 
تشـــكل هذه العروض الجديدة جزءًا من 
باقة متنوعـــة وحصريـــة لمزايا وعروض 

بطاقـــة امتيـــاز فـــور هيـــر والمتوفرة في 
تطبيـــق امتيـــاز فـــور هيـــر عبـــر الهواتـــف 
الشـــركة تســـعد  الذكيـــة”. وأوضحتـــا أن 
الذيـــن  شـــركائها  مـــع  اتفاقـــات  بتوقيـــع 
يدعمون نجاح المرأة وتفوقها، متطلعين 
إلى تعزيز آفاق عالقاتها مع شـــركائها بما 
يخدم مصالـــح زبائن بطاقات امتياز فور 

هير.
وتشـــمل قائمـــة الشـــركاء الجـــدد المتياز 

فور هير:
Dentalia Medical Center , The Den�.
 tal Lounge , Royal Bahrain Hospital

, Bogari Denta Derma Center

شهد اثنان من أبرز معالم البحرين، 
التجـــاري  البحريـــن  مركـــز  وهمـــا 
العالمي ومودا مول وجهة التسوق 
بنشـــاط  البحريـــن،  فـــي  األرقـــى 
ُمســـتقر علـــى الرغم مـــن تأثيرات 
الجائحـــة العالميـــة “كورونـــا” على 

مختلف الممارسات واألنشطة.
التجاريـــة  العقـــارات  وواجهـــت 
تحديـــات  التجزئـــة  وقطـــاع 
وصعوبات في الشهرين الماضيين 
فـــي  أثـــرت  إذ  الجائحـــة،  بســـبب 
االجتماعـــي  المشـــهد  تعطيـــل 
واالقتصـــادي، وأجبرت العديد من 

الصناعات علـــى التكّيف وتحويل 
نحـــو  بســـرعة  اســـتراتيجياتها 
نهـــج أكثـــر ابتـــكاًرا للحفـــاظ علـــى 
اســـتدامة أعمالها. وتكّيف كل من 
مركـــز البحريـــن التجـــاري العالمي 
ومـــودا مـــول مـــع هـــذه التحديات 
بشـــكل ســـريع، ما جعـــل العمل في 
ظـــل هذه الظـــروف بمثابـــة ظرف 
اعتيـــادي. وحـــرص الجانبان على 
الســـالمة  تدابيـــر  جميـــع  اعتمـــاد 
بجانـــب متابعة تدشـــين الحمالت 
حـــول  المتمحـــورة  الترويجيـــة 

العمالء.

وفـــي حديثـــه حـــول هـــذا الشـــأن، 
لمركـــز  العـــام  المديـــر  نائـــب  قـــال 
البحريـــن التجـــاري العالمي ومودا 
“منـــذ  جيبســـون  كريـــس  مـــول، 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  بدايـــة 
حكومـــة  بـــادرت  المملكـــة،  فـــي 
وحـــازم  ســـريع  بشـــكل  البحريـــن 
بوضع إجـــراءات وتجهيز حزمات 
دعم لألفراد والمؤسســـات العاملة 
وأســـهم  المتضـــررة.  بالقطاعـــات 
هذا الدعم الحكومي بتعزيز قدرة 
المملكة فـــي التعامل مع مثل هذه 

األزمة بشكل أفضل”.

فاطمة بستكينور الساعاتي

لتوفيــر باقــة إضافية مــن العــروض الحصريــة للزبائن رغــم تأثيــرات جائحــة “كورونــا” علــى مختلــف األعمال
“امتياز فور هير” توقع اتفاقيات مع عدد من الشركاء “البحرين التجاري” و“مودا مول” يشهدان نشاًطا مستقًرا
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لســيارات  الحصــري  المــوّزع  للســيارات،  الزيانــي  شــركة  قامــت 
عــروض  آخــر  عــن  مؤخــًرا  باإلعــان  البحريــن،  فــي  ميتسوبيشــي 
التصفية على جميع ســيارات ميتسوبيشــي للعام 2020، وذلك عبر 

تخفيضات تصل حتى آالف الدنانير على جميع الموديات. 

ويســـتمر العـــرض حتـــى نهاية شـــهر 
الفرصـــة  الزبائـــن  ليمنـــح  ديســـمبر، 
كبـــرى  تخفيضـــات  مـــن  لالســـتفادة 
علـــى جميع موديالت ميتسوبيشـــي 
لـــم  العـــام وبأســـعار  هـــذا  الجديـــدة 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  مثيـــل،  لهـــا  يســـبق 
ســـيارات الســـيدان وســـيارات الدفع 

الرباعي وشاحنات البيك أب. 

عالوًة على العرض القوي واألســـعار 
شـــركة  لعمـــالء  يمكـــن  الحصريـــة، 
الزياني للســـيارات االســـتفادة أيًضا 
مـــن الضمـــان الحصـــري من الشـــركة 
لمدة 10 ســـنوات أو لمســـافة مليون 
كيلومتـــر، أيهمـــا يأتـــي أواًل، إضافـــة 
إلى خدمة المســـاعدة علـــى الطريق 

7/24 لمدة 10 سنوات.

“الزياني” تطلق تخفيضات على “ميتسوبيشي”

دوالر  3,445 ســعــره   ــوردي  ــ الـ الــذهــب  مــن  مــصــنــوع 

تثقيفية بـــمـــحـــاضـــرات  ــر  ــب ــم ــوف ن  8 مــنــذ  بـــــدأت 

“ريبوسي” تدعم الصليب األحمر اللبناني بـ“الخاتم البربري”

“ناس” تنظم حملة توعية حول الصحة النفسية

تعهدت شـــركة ريبوســـي، ردا على 
األحـــداث المأســـاوية فـــي بيروت 
– لبنـــان فـــي أغســـطس الماضـــي، 
بدعمهـــا للمنظمـــة الغيـــر ربحيـــة “ 
 “  )LRD ( الصليـــب االحمر اللبناني
لتقديم الدعم والمســـاعدة للشعب 

اللبناني.
تأســـس الصليـــب األحمـــر اللبناني 
متطوعيـــن  بقيـــادة   1945 عـــام 
تتمثل مهمتهم فـــي توفير اإلغاثة 
الطبيعيـــة  الكـــوارث  لضحايـــا 
والبشـــرية، ومســـاعدة الناس على 
منع حاالت الطوارىء واالستعداد 
لها واالســـتجابة لها متى لزم األمر، 
رئيســـيا  دورا  يلعـــب  كان  ولذلـــك 

في مســـاعدة الشـــعب اللبناني بعد 
االنفجار المأســـاوي في اغســـطس 

الماضي.
تقديـــم  فـــي  كامـــل رغبتهـــم  مـــع   
المســـاعدة للشـــعب اللبناني  ودعم 
مهمـــة الصليـــب االحمـــر اللبنانـــي، 
بكل تواضع تكشـــف ريبوســـي عن 
الكروماتيكـــي  البربـــري  الخاتـــم 
الجديد والذي سيتم التبرع بكامل 
ريعه الى الصليب األحمر اللبناني.

 مجوهـــرات ريبوســـي متوفرة في 
آســـيا  مجوهـــرات  لـــدى  البحريـــن 
أحـــد أشـــهر دور المجوهـــرات فـــي 
مجوهـــرات  وتتشـــرف  المملكـــة، 
آســـيا بدعـــم هـــذه القضيـــة النبيلة 

ومســـاندة الشعب اللبناني مع هذه 
المبادرة.

مكونـــات  بيـــن  التواصـــل  أن  كمـــا 
المجتمع الواحد واألعمال الخيرية 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  ودعـــم 
والمبـــادرات االنســـانية كانـــت وال 
تزال من أهـــم الركائز التي تتبناها 
مجوهـــرات آســـيا على مـــدار العام 

في داخل البحرين والدول األخرى 
كذلك.

الكروماتيكـــي  البربـــري  الخاتـــم 
و المصنـــوع مـــن الذهـــب الـــوردي  

سعره هو 2900 يورو  )3,445(.

تدرك شـــركة ناس التأثير غير المباشر 
لفيروس كورونا على الصحة النفســـية 
القيـــادي  الفريـــق  قـــام  إذ  لموظفيهـــا، 
لمواجهة الوباء بمراجعة أفضل السبل 
الفتـــرة  هـــذه  فـــي  الموظفيـــن  لدعـــم 
الصعبـــة، وقـــرروا أخـــذ زمـــام المبادرة 
لتنظيـــم هذه الحملة وهـــي األولى من 
نوعهـــا فيمـــا يتعلق بالصحة النفســـية. 
وتهدف هذه الحملـــة لتثقيف وتجهيز 
الموظفيـــن الذيـــن يتعاملـــون مباشـــرة 
عالمـــات  لتحديـــد  الموظفيـــن  مـــع 
الصحة النفســـية وتقديم الدعم الالزم 
علـــى  الحملـــة  وركـــزت  للموظفيـــن. 
الجوانـــب الرئيســـة للصحـــة النفســـية 
واالكتئـــاب  اإلجهـــاد  تشـــمل  والتـــي 

والميول االنتحارية.
وبدأت الحملة بتاريـــخ 8 نوفمبر بعقد 

محاضـــرات تثقيفيـــة، إذ تم تقســـيمها 
إلى 3 جلســـات لتتوافق مع إرشـــادات 
االجتماعـــي.  للتباعـــد  الصحـــة  وزارة 
وأقيمـــت الحملة بالتعـــاون مع جمعية 
حماية العمـــال المهاجرين التي تتمثل 
مهمتها في “مســـاعدة وتثقيف العمال 

الوافدين في األوقات الصعبة”.
وقـــدم عامر بيك من جمعية حماية 
المحاضـــرة  المهاجريـــن  العمـــال 

والموضوعـــات المدرجة، وشـــملت: 
تعريـــف الصحـــة النفســـية، أعراض 
مشـــاكل الصحة النفســـية، أســـباب 
عدم كشف األشخاص عن المشاكل 
بصحتـــك  تعتنـــي  كيـــف  النفســـية، 
النفســـية فـــي العمل، أفضل الســـبل 
لدعم الموظفيـــن الذين يعانون من 
مشـــاكل نفســـية، و قائمـــة صاحـــب 
للحصـــول علـــى  المرجعيـــة  العمـــل 

صحة نفسية جيدة.
المؤسســـة”  “نـــاس  فـــي  ونعتقـــد 
المحيطـــة  الحاليـــة  الظـــروف  أن 
بفيـــروس كورونـــا تمثـــل تحديـــات 
فريـــدة لكل صاحب عمـــل وأن هذا 
يمثل أولوية حيوية لضمان حماية 
خـــالل  مـــن  الموظفيـــن  ورفاهيـــة 
معالجـــة مشـــاكل الصحة النفســـية 

في العمل.
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ا جديًدا بـ “اللولو” السفيرة اإليطالية: 45 منتًجا غذائيًّ
الـــدورة الخامســـة مـــن  انطلقـــت أمـــس 
أســـبوع المطبـــخ اإليطالـــي فـــي العالـــم 
للمطبـــخ  والنكهـــات  “األســـرار  بعنـــوان 
اإليطالـــي بعد 200 عام على ميالد خبير 
الطهـــي اإليطالـــي بيليجرينـــو أرتوســـي، 
والـــذي يعتبر عالمة فارقة في ثقافة فن 
الطهي اإليطالية. وستحتفل البلدان في 
جميع أنحاء العالم هذا األســـبوع بعشاء 
وحلقـــات نقـــاش وأنشـــطة أخرى تشـــيد 
فـــن  وتقاليـــد  والتكنولوجيـــا  باالبتـــكار 

الطهي اإليطالي.
تســـتمر  الـــذي  األســـبوع  هـــذا  ويهـــدف 
فعالياتـــه إلـــى يـــوم 29 نوفمبـــر لتعزيـــز 
واالهتمـــام  اإليطاليـــة  الطهـــي  تقاليـــد 
بالطعـــام باعتباره الســـمة المميزة للهوية 
لنمـــط  والترويـــج  اإليطاليـــة،  والثقافـــة 
حياة صحي من خالل نظام حمية البحر 
كنمـــوذج  الغذائيـــة  المتوســـط  األبيـــض 
ألســـلوب حياة ونظـــام غذائـــي متوازن؛ 
المشـــهورة  العالمـــات  حمايـــة  وكذلـــك 

والموثوقة للمنتجات اإليطالية.
وتقـــام هـــذه النســـخة تحـــت رعايـــة كالً 
مـــن وزارة الشـــؤون الخارجية والتعاون 

الزراعـــة  وزارة  اإليطاليـــة،  الدولـــي 
التنميـــة  وزارة  والغابـــات،  واألغذيـــة 
االقتصاديـــة، وزارة التعليـــم، الجامعـــات 
اإليطاليـــة،  التجـــارة  وكالـــة  والبحـــوث، 

جمعيات الغرف التجارية، وغيرها. 
والنظـــام  اإليطالـــي  المطبـــخ  يعـــد  وال 
مهًمـــا  عنصـــًرا  المتوســـطي  الغذائـــي 
اإليطاليـــة  الثقافـــة  بيـــن  للتواصـــل 
والبحرينيـــة فحســـب، بل يمثـــالن أيًضا 
أهميـــة  ذا  وإنســـانًيا  اجتماعًيـــا  جانًبـــا 
التجـــارة  وكالـــة  وقعـــت  ولـــذا  خاصـــة. 

التجـــاري  الترويـــج  قســـم  اإليطاليـــة، 
البحريـــن،  فـــي  اإليطاليـــة  بالســـفارة 
بالتعـــاون مع سلســـلة متاجـــر لولو هايبر 
ماركت اتفاقيـــة لتنظيم حملة ترويجية 
البحريـــن،  فـــي  اإليطاليـــة  للمنتجـــات 
والتي أطلقت في شـــهر سبتمبر الماضي 
بنجاح، كما ســـتقام 3 حمـــالت ترويجية 
 ،2020 ديســـمبر  مـــن  كال  فـــي  مماثلـــة 
مـــارس ويوليو 2021. كما ســـيتم تقديم 
45 عالمة تجاريـــة إيطالية جديدة على 
أرفف “اللولو” وزيادة الصادرات الغذائية 

اإليطالية في المملكـــة، خالل الفترة من 
25 نوفمبـــر إلـــى 1 ديســـمبر 2020، مـــع 
تقديـــم عـــروض ترويجيـــة خاصـــة على 

جميع المنتجات اإليطالية.
وقالـــت ســـفيرة إيطاليـــا فـــي البحريـــن، 
بـــاوال أمادي “علـــى الرغم مـــن االحتفال 
بالمطبخ اإليطالي بشـــكل أســـبوعي في 
المنامـــة، إال أنني مســـرورة للغاية لرؤية 
كيـــف أن المطاعـــم اإليطالية قد ابتكرت 
ألســـبوع  اللذيـــذة  القوائـــم  هـــذه  مثـــل 
المطبـــخ اإليطالـــي في العالـــم إلبراز هذا 

الحدث الذي يمثل لحظة من المشـــاركة 
والتبادل بين ثقافاتنا. أنا متأكدة من أن 
مســـابقة الطبخ التي ستنظمها مجموعة 
وأنـــا  ومثيـــرة  ممتعـــة  ســـتكون  اللولـــو 
متحمســـة للغايـــة لرؤية الشـــكل النهائي 
لـــكل طبق”. وأضاف مدير وكالة التجارة 
اإليطاليـــة “سيشـــارك فـــي هذه النســـخة 
من أســـبوع المطبـــخ اإليطالـــي أكثر من 
100 دولـــة حـــول العالـــم فـــي الفترة من 
والـــذي  الجـــاري.  نوفمبـــر   29 إلـــى   23
يهدف إلى لفت االنتباه إلى مفهوم نظام 

حمية البحر األبيض المتوسط الغذائية، 
الـــذي يصادف الذكـــرى العاشـــرة منذ أن 
أعلنت منظمة اليونسكو أن حمية البحر 
األبيـــض المتوســـط  تراًثـــا ثقافًيـــا غيـــر 

ملموس لإلنسانية”.

مٔوتمر في السفارة االيطالية 
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