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2Ω2020 ôÑª°ùjO 2 - `g1442 ôNB’G ™«HQ 17 AÉ©HQC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15594) Oó©dG

 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  å©H
 á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
 áØ«∏N ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ¬«NCG  ≈dEG  áÄæ¡J
 á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ ¿É«¡f ∫BG ójGR øH
 iôcòdG  áÑ°SÉæªH  ∂``dPh  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG
 ádhód  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Ωƒ«∏d  ø`̀«`̀©`̀HQC’Gh  á©°SÉàdG
 É¡«a ¬àdÓL ÜôYCG ,IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G
 QƒaƒªH  √ƒª°ùd  ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J  Ö«WCG  øY
 äGQÉ``̀eE’G  á``dhO  Ö©°ûdh  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG
 Ωó≤àdG  øe  ójõªdG  ≥«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG

.áª«μëdG √ƒª°S IOÉ«b πX »a QÉgOR’Gh
 ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  ≥ª©H  ¬àdÓL  G kó«°ûe
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  §HôJ  »àdG  Ió«WƒdG
 »a  ƒªfh  Qƒ£J  ø`̀e  √ó¡°ûJ  É`̀eh  ø«≤«≤°ûdG

 .ä’ÉéªdG ∞∏àîe
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 ÖMÉ°U  ¬`̀«`̀NCG  ≈`̀ dEG  ø«à∏KÉªe  áÄæ¡J  »à«bôH
 Ωƒàμe  ∫BG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°ùdG
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO  ¢ù«FQ  ÖFÉf
 ¬«NCG ≈dEGh ,»HO ºcÉM AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ¿É«¡f ∫BG ójGR øH óªëe ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G óFÉ≤dG  ÖFÉf »ÑXƒHCG  ó¡Y »dh

 ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhóH  áë∏°ùªdG
 ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J  ¢üdÉN  ø`̀Y  ¬àdÓL  Üô``̀YCG

 .á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG √ò¡H Éªgƒª°ùd
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈``̀dEG  áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒ```̀ dG

 ádhO  ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  ójGR  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG
 ∂dPh  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```eE’G
 Ωƒ«∏d  ¿ƒ©HQC’Gh  á©°SÉàdG  iôcòdG  áÑ°SÉæªH
 ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G  ádhód  »æWƒdG
 ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J  Ö«WCG  øY  É¡«a  √ƒª°S  ÜôYCG
 Ö©°ûdh  IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  Qƒaƒe  √ƒª°ùd

 ≥«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ````̀eE’G  á``̀dhO
 IOÉ«b  π`̀X  »`̀a  QÉ```̀gOR’Gh  Ωó≤àdG  ø`̀e  ójõªdG

.áª«μëdG √ƒª°S
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG ≥`̀ª`̀Y ió`̀ª`̀H √ƒ`̀ª`̀°`̀S OÉ``̀ °``̀ TCGh
 øjó∏ÑdG  ø«H  §HôJ  »àdG  Ió«WƒdG  á`̀jƒ`̀NC’G
 Qƒ£J  øe  √ó¡°ûJ  Éeh  ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh

.Ió©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y ƒªfh
 »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  å©H  Éªc
 ø«à∏KÉªe áÄæ¡J »à«bôH AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG
 øH  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ¬«NCG  ≈`̀ dEG
 äGQÉ`̀eE’G  ádhO  ¢ù«FQ  ÖFÉf  Ωƒàμe  ∫BG  ó°TGQ
 AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  IóëàªdG  á«Hô©dG

 ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG ≈dEGh ,»HO ºcÉM
 »ÑXƒHCG  ó¡Y  »`̀dh  ¿É«¡f  ∫BG  ó`̀jGR  øH  óªëe
 ádhóH  áë∏°ùªdG  äGƒ≤∏d  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 √ƒª°S  Üô``̀YCG  ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ````eE’G
 √ò¡H  Éªgƒª°ùd  ¬JÉ«æªJh  ¬«fÉ¡J  ¢üdÉN  øY

.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG

»æWƒdG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH á«JGQÉeE’G IOÉ«≤dG ≈dEG áÄæ¡J äÉ«bôH ¿Éã©Ñj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dhh ∂∏ªdG

.»ÑX ƒHCG ó¡Y »dh | .äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ |.äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ ÖFÉf | .AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S | .∂∏ªdG ádÓL |

 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M ø``̀Y Qó`̀ °`̀U
 OÓÑdG  ∂∏e ,áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ,2020  áæ°ùd  (75)  º`̀bQ  Ωƒ°Sôe  ,ióØªdG
 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ø««©àH

:¬«a AÉL ,á«eƒμëdG
≈dhC’G IOÉªdG 

 ≈Ø£°üe  óªëe  óªMCG  QƒàcódG  øs«©oj  
 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  É kjò«ØæJ  É k°ù«FQ  …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G

.á«eƒμëdG
á«fÉãdG IOÉªdG 

 Gòg  ò«ØæJ  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ≈∏Y
 ,√Qhó°U  ïjQÉJ  øe  ¬H  πª©ojh  ,Ωƒ°SôªdG

.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæojh

 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øY  Qó°U  Éªc
 OÓÑdG  ∂∏e ,áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ,2020  áæ°ùd  (76)  º`̀bQ  Ωƒ°Sôe  ,ióØªdG
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  õ`̀cGô`̀ª`̀d  …ò«ØæJ  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ø««©àH

:¬«a AÉL ,á«dhC’G á«ë°üdG
≈dhC’G IOÉªdG

 OGƒ`̀L  ó«°ùdG  á∏«∏L  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  ø`̀ s«`̀©`̀ oJ
 á«ë°üdG  ájÉYôdG  õcGôªd  É kjò«ØæJ  É k°ù«FQ

.á«dhC’G
á«fÉãdG IOÉªdG

 Gòg  ò«ØæJ  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ≈∏Y
 ,√Qhó°U  ïjQÉJ  øe  ¬H  πª©ojh  ,Ωƒ°SôªdG

.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæojh

 ádÓédG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M ø`̀Y  Qó`̀°`̀Uh
 OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ,2020  áæ°ùd  (78)  º`̀bQ  Ωƒ°Sôe  ióØªdG
 »a á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d óYÉ°ùe π«ch ø««©àH

:¬«a AÉL ,á«∏NGódG IQGRh
≈dhC’G IOÉªdG 

 Oƒ`̀ª`̀M ó`̀©`̀°`̀S Oƒ``̀ª``̀M ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG ø``̀ s«``̀©``̀ oj
 IQGRƒH  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d  G kóYÉ°ùe  kÓ«ch

.á«∏NGódG
á«fÉãdG IOÉªdG

 ,Ωƒ°SôªdG Gòg ò«ØæJ á«∏NGódG ôjRh ≈∏Y
 »a  ô n°ûæojh  ,√Qhó°U  ïjQÉJ  øe  ¬H  πª©ojh

.á«ª°SôdG IójôédG

 ádÓédG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M ø`̀Y  Qó`̀°`̀Uh
 OÓÑdG  ∂∏e ,áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
 ,2020  áæ°ùd  (77)  º`̀bQ  Ωƒ°Sôe  ,ióØªdG
 ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGRh  »`̀a  óYÉ°ùe  π`̀«`̀ch  ø««©àH

:¬«a AÉL ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
≈dhC’G IOÉªdG 

 ≈°†Jôe  ¥Éë°SEG  IQÉ°S  Ió«°ùdG  øs«©oJ
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dGh  ºYó∏d  G kó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e  kÓ`̀«`̀ch  ô`̀Ñ`̀cCG

.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°T IQGRƒH
á«fÉãdG IOÉªdG

 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  ô`̀jRh  ≈∏Y
 ïjQÉJ  øe  ¬H  πª©ojh  ,Ωƒ°SôªdG  Gòg  ò«ØæJ

.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæojh ,√Qhó°U

 õcGôªdh á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùª∏d ø``«jò«ØæJ ø«°ù«FQ ø««©àH á«μ∏e º``«°SGôe 4
á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdGh á«∏NGódÉH øjóYÉ°ùe ø«∏«chh ..á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG

 ójGR  øH  óªëe IõFÉL äóªàYG
 ´ÉªàL’G ∫ÓN »é«∏N º∏©e π°†aC’
 É«∏©dG  áæé∏dG  AÉ°†YC’  »°VGôàa’G
 á«FÉ¡ædG èFÉàædG ,GôNDƒe ó≤Y …òdGh
 kGó«¡ªJ  ,IõFÉé∏d  áãdÉãdG  IQhó`̀∏`̀ d
 kÓ°†a  ,kÉÑjôb  øjõFÉØdG  øY  ¿ÓYEÓd
 ÉjÉ°†≤dG  øe  áYƒªée  á°ûbÉæe  øY
 Qƒ£J  ¢ù°SCG  áZÉ«°üH  ºà¡J  »`̀à`̀dG
 ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SGh ,Iõ``FÉ``é``dG IOÉ````̀jQh
 §`̀£`̀î`̀dGh â``̀dò``̀H »``̀à``̀dG Oƒ``̀¡``̀é``̀dG
 ,ójƒéàdGh  ôjƒ£à∏d  á«∏Ñ≤à°ùªdG

.ájƒHôàdG É¡aGógCG ≥«≤ëàd
 ø`̀«`̀°`̀ù`̀M AÉ``̀≤``̀∏``̀dG »```̀a ∑QÉ```̀°```̀T 
 º«∏©àdGh  á«HôàdG  ô`̀ jRh  …OÉªëdG
 ,IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhóH
 »∏Y QƒàcódGh ,IõFÉédG ΩÉY ±ô°ûe
 ΩÉY  ôjóe  ,»fô≤dG  ≥dÉîdG  óÑY  øH
 ,è«∏îdG ∫hód »Hô©dG á«HôàdG Öàμe
 ,Iõ`̀FÉ`̀é`̀∏`̀d É`̀«`̀∏`̀©`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 …OÉªëdG  øªMôdG  óÑY  ¢Sóæ¡ªdGh
 á`̀HÉ`̀bô`̀∏`̀d  á`̀ «`̀ Hô`̀ à`̀ dG  IQGRh  π``̀«``̀ch
 ,äGQÉ`̀eE’É`̀H  IófÉ°ùªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh
 QƒàcódGh ,É«∏©dG áæé∏dG ¢ù«FQ ÖFÉf
 º«∏©àdG  IQGRh  π«c  πÑ≤ªdG óªëe
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  »a  ΩÉ©dG  º«∏©à∏d
 ,É«∏©dG  áæé∏dG  ƒ°†Y  ,ájOƒ©°ùdG
 π«ch á©ªL ∑QÉÑe óªëe QƒàcódGh
 OQGƒª∏d  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh
 PÉ`̀à`̀°`̀SC’Gh  ,É`̀«`̀∏`̀©`̀dG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ƒ°†Y
 IQGRh  π«ch ó«°ü≤ªdG π°ü«a
 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  áHÉfE’ÉH  á«HôàdG
 »a  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’Gh  ájƒHôàdG  á«ªæà∏d
 ,á«æØdG áæé∏dG ƒ°†Y ,âjƒμdG ádhO
 Öàμe ôjóe ,»ª«©ædG óªëe ó«°ùdGh
 ó¡©dG »dh ¿GƒjO »a º«∏©àdG ¿hDƒ°T
 ,É«∏©dG  áæé∏dG  ƒ°†Y  ,»`̀Ñ`̀Xƒ`̀HCÉ`̀H
 π`̀«`̀ch  ,Ó©ªdG óªëe  Qƒ``̀à``̀có``̀dGh

 º«∏©à∏d á«ªjOÉcC’G ¿hDƒ°û∏d IQGRƒdG
 ¢ù«FQ  ,äGQÉ`````̀e’G  á`̀ dhó`̀H  »`̀dÉ`̀©`̀dG
 Oƒ∏N  áî«°ûdGh  ,á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dG  áæé∏dG
 ´É£≤d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  ,»ª°SÉ≤dG
 ÖFÉf  ,äGQÉ``````̀eE’G  á``dhó``H  á`̀HÉ`̀bô`̀ dG
 QƒàcódGh  ,á«æØdG  áæé∏dG  ¢ù«FQ

.IõFÉédG ΩÉY ø«eCG ,»μeQódG óªM
 á«ªgCG  …OÉªëdG  ø«°ùM  ó`̀cCGh
 ï«°Sôàd ádhòÑªdG Oƒ¡édGh IõFÉédG
 AÉ°†YCG ™«ªéd GôcÉ°T ,kÉ«HôY ÉgQhO
 á«eÓYE’Gh  á«æØdGh  É«∏©dG  áæé∏dG
 ó¡édG  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dG  ¥ô``̀a  ™`̀«`̀ª`̀Lh
 ±ô``̀¶``̀dG Gò````̀g »```̀a »``̀FÉ``̀æ``̀ã``̀à``̀°``̀S’G
 á«∏ªY  QGô``ª``à``°``SGh  »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 øe áÑîf ácQÉ°ûªH  ó©H  øY º««≤àdG

 .∫hódG ∞∏àîe øe ø«ª«≤ªdG
 É¡à∏∏îJ  IõFÉédG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 É¡dÓN  º`̀J  ,á«°ù«FQ  π`̀MGô`̀e  çÓ`̀K
 äÉ°SQÉªªdG  π`̀°`̀†`̀aCG  ≈∏Y  ´Ó``̀W’G
 »ÑàμªdG º««≤àdG øe GAóH ,ájƒHôàdG
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  øe  äÉØ∏ª∏d
 ≈`̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ácQÉ°ûªdG  »é«∏îdG
 äÓHÉ≤ªdG  ºK  øeh  ,¿OQC’Gh  ô°üe
 AGô`````̀LEG kGô````̀ «````̀NCGh ,á`̀«`̀ °`̀ü`̀î`̀°`̀û`̀ dG
 á`̀«`̀aGô`̀°`̀TE’G  áÄ«¡dG  ™`̀e  äÓ`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dG
 å«M ,á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dGh º`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  AÓ````̀eRh
 á°SÓ°Sh  ìÉéædÉH  É¡©«ªL  â∏∏μJ
 IõFÉédG á«ªgCG ≈dEG kGô«°ûe ,RÉéfE’G
 AGOCÉ```̀ H AÉ```≤```JQ’G »``̀a É`̀gô`̀«`̀jÉ`̀©`̀eh
 π`̀°`̀†`̀aC’  É`̀≤`̀ ah  ø«ª∏©ªdG  IOƒ```̀Lh
 »a  º¡°ùJ  »àdGh  á«ªdÉ©dG  ô«jÉ©ªdG
 ∫ÓN  øe  º«∏©àdG  áeGóà°SG  ≥«≤ëJ

.º∏©ªdG ø«μªJ
 ÖMÉ°U  ≈``̀ dEG  ôμ°ûdÉH  Ωó`̀≤`̀ Jh
 ∫BG  ó`̀ jGR  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  ƒª°ùdG
 óFÉ≤dG ÖFÉf »ÑXƒHCG ó¡Y »dh ¿É«¡f
 ¬ªYO ≈∏Y ,áë∏°ùªdG äGƒ≤∏d ≈∏YC’G
 ,É`̀¡`̀eó`̀≤`̀Jh Iõ`̀FÉ`̀é`̀∏`̀d ,Ohó``̀ë``̀eÓ``̀dG

 QhO RGôHE’ ºYódG ∫Éμ°TCG πc ó«¡ªJh
 ∑GôëdG  õjõ©Jh  ,¬ªjôμJh  º∏©ªdG

.kÉ«HôYh kÉ«∏ëe …ƒHôàdG
 ™«é°ûJ  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈`̀∏`̀Y  Oó``°``Th
 IõFÉédG  »`̀a  ácQÉ°ûª∏d  ø«ª∏©ªdG
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  É°Uƒ°üNh
 ΩóîJ  »àdG  Iõ«ªàªdG  äÉ°SQÉªªdGh
 º¡æ«μªJ  πLG  øe  ,…ƒHôàdG  π≤ëdG
 á«ª«∏©J  äÉ`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG  AÉ``̀æ``̀Hh
 á«ª«∏©àdG Éæàª¶fC’ øª°†J áeGóà°ùe
 ¢ùμ©æj  Ée  ƒgh  ,kÉ«ªdÉY  á°ùaÉæªdG
 á«∏ª©dG  äÉ`̀Lô`̀î`̀e  ≈`̀∏`̀Y  É``HÉ``é``jEG

.á«ª«∏©àdG
 óªëe Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ô`̀Ñ`̀Y ,√Qhó```̀H
 ¬à≤≤M ÉªH ¬HÉéYEG øY á©ªL ∑QÉÑe
 ,ø«ª∏©ªdG ø«H á«°ùaÉæJ øe IõFÉédG
 ôÑY  É¡«a  ácQÉ°ûª∏d  OÉ¡àLG  ø`̀eh
 ,º¡JGQÉ¡e  ôjƒ£Jh  º¡dÉªYCG  ≥«KƒJ
 ∫ƒ°UƒdG ≈∏Y IQó≤dG ≥«≤ëJ ±ó¡H
 kGó«°ûe  ,É¡«a  áeó≤àe  õ`̀cGô`̀e  ≈``̀dEG
 ,ø«ª∏©ªdG πÑb øe ácQÉ°ûªdG ºéëH
 âbƒdG  »`̀a  º¡JÉcQÉ°ûe  á«YƒæHh
 Ωƒ«dG  ÉæëÑ°UCG  ÉæfCG  ≈dEG  kÉàa’  ,¬JGP

 ájƒHôJ  äGQOÉ`̀Ñ`̀eh  äGQÉμàHG  iô`̀f
 ¿ƒμ∏àªj  ø«ª∏©eh  ,áaOÉgh  IóYGh
 ºgAÓeR  ¿ƒª¡∏j  ,IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ΩÉ`̀eR
 »`̀ °`̀SQó`̀ª`̀ dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀ dG ¿hô```̀ã```̀jh
 ¢ùμ©æj  Gò`̀gh  ,õ«ªàdGh  ´Gó`̀HE’É`̀H
 IOƒL  ≈∏Y  á«FÉ¡ædG  á∏°üëªdG  »a
 ,ÉæfGó∏H  »a  á«ª«∏©àdG  äÉLôîªdG
 QhódG á«ªgCG ¬°ùØf âbƒdG »a kGócDƒe
 ójGR øH óªëe IõFÉL É¡H Ωƒ≤J …òdG
 ,±ó¡dG  Gò`̀g  ≥«≤ëàd  º∏©e  π°†aC’
 πÑb øe ∫òÑJ »àdG Oƒ¡édÉH kGó«°ûeh
 ôjRh  »dÉ©e  á°SÉFôH  É«∏©dG  áæé∏dG
 ,…OÉªëdG  ø«°ùM  º«∏©àdGh  á«HôàdG
 …QGOE’Gh  »ª«∏©àdG  ºbÉ£dG  á«≤Hh
 πμ°ûH  πª©dG  ™HÉàj  …ò`̀ dG  »æØdGh

.ÜhDhO
 ΩÉ`̀Y ô``̀jó``̀e ∫É```̀b ,¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø``̀e
 IõFÉédG  ¿EG  »Hô©dG  á«HôàdG  Öàμe
 çGó````̀MEG ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀eÉ`̀ª`̀à`̀gG Ö`̀°`̀ü`̀æ`̀j
 »a  º«∏©àdG  ´É£b  »`̀a  á«Yƒf  á∏≤f
 ¬«LƒJ  ∫ÓN  øe  ,á«Hô©dG  ÉæfGó∏H
 πμ°ûj  …ò`̀dG  º∏©ªdG  ƒëf  á∏°UƒÑdG
 ,ΩGóà°ùe  º«∏©àd  á«≤«≤ëdG  áfÉª°†dG
 πÑ≤à°ùªH  ¢†¡æJ  á«aô©e  ∫É`̀«`̀LCGh
 πª©dG  º`̀é`̀ë`̀H  OÉ``̀°``̀TCGh .É``̀¡``̀fÉ``̀WhCG
 ,»dÉëdG ±ô¶dG Gòg πX »a ∫hòÑªdG
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  øeÉ°†àdGh
 …ò`̀dGh  πª©dG  ¥ô`̀a  πÑb  øe  ô«ÑμdG
 ,èFÉàædG  »a ô«Ñc ìÉéf ≈dEG  ≈°†aCG

.kÉ«dÉM ¬°ùª∏f

 áãdÉãdG É¡JQhO èFÉàf óªà©J »é«∏N º∏©e π°†aC’ ójGR øH óªëe IõFÉL

√OÓÑd »æWƒdG ó«©dÉH  h’ ¢ù«FQ Åæ¡j OÓÑdG πgÉY
 áeÉîa ≈dEG áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 »æWƒdG ó«©dG iôcP áÑ°SÉæªH ∂dPh ,á«Ñ©°ûdG á«WGô≤ªjódG h’ ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ å«°ûJCG  Qƒa èfÉ¡fƒH ¢ù«FôdG

.√OÓÑd

 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øY  Qó°U
 ºbQ QGôb AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
 áeóîdG  ¿Gƒ`̀jO  »a  ôjóe  ø««©àH  2020  áæ°ùd  (26)

:¬«a AÉL ,á«fóªdG
:≈dhC’G IOÉªdG

 ∫BG  º«gGôHEG  øH  ≈°ù«Y  øH  óªëe  ï«°ûdG  øs«©oj 

 áeóîdG  ¿GƒjóH  ∞FÉXƒdG  º««≤J  IQGOE’  Gôjóe áØ«∏N
.á«fóªdG

:á«fÉãdG IOÉªdG
 ΩÉμMCG ò«ØæJ ,á«fóªdG áeóîdG ¿GƒjO ¢ù«FQ ≈∏Y
 ô` n°ûæ` ojh  ,√Qhó°U  ïjQÉJ  øe  ¬H  πª©` ojh  ,QGô≤dG  Gòg

.á«ª°SôdG IójôédG »a

 GQGô````̀ b Qó``̀°``̀ü``̀j AGQRƒ`````````dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ ó``̀¡``̀©``̀dG »````̀ dh
á`̀ «`̀ fó`̀ ª`̀ dG á``̀eó``̀î``̀ dG ¿Gƒ``````̀jO »```̀a ô``̀ jó``̀ e ø`̀ «`̀ «`̀ ©`̀ à`̀ H

 á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa  Ió«°ùdG  âã©H
 øH ¢TÉÑZ ô≤°U ó«°ùdG ≈dEG  áÄæ¡J á«bôH ÜGƒædG ¢ù∏ée
 ádhóH …OÉëJ’G »æWƒdG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ …ôªdG ó«©°S
 ¢üdÉN  É¡àæª°V  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G
 Ωƒ«∏d 49`dG iôcòdG áÑ°SÉæªH äÉμjôÑàdG Ö«WCGh »fÉ¡àdG
 ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G  ádhód  »æWƒdG
 ¿hÉ©àdGh  á≤«KƒdG  á`̀jƒ`̀NC’G  äÉbÓ©dG  ≥ª©H  Ió«°ûe
 ä’ÉéªdG πc »a ,∑ôà°ûªdGh »FÉæãdG ,™«aôdGh õ«ªàªdG
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  áª«μëdG  IOÉ«≤dG  πX  »a  ,äÉYÉ£≤dGh
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 ∫BG ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCGh ,ióØªdG

.á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ¢ù«FQ ¿É«¡f
 Éªg  äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  äó`̀cCGh

 ,∑ôà°ûe ô«°üeh äÉjÉZh ±GógCG Éª¡©ªéJh óMGh øWh
 …OÉ`̀ë`̀J’G  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¢ù∏éªdGh  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ¿CGh
 ™jQÉ°ûªdG  ºYOh  »fÉªdôÑdG  ¿hÉ©àdGh  πª©dG  ¿Ó°UGƒj
 øe ìhôH ,ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdGh ø«Ñ©°ûdG ø«H ácôà°ûªdG
 ≈dƒªdG  á«YGO  ,ôªà°ùªdG  ≥«°ùæàdGh  ∞JÉμàdGh  πeÉμàdG
 »JGQÉeE’G Ö©°ûdG ≈∏Y áÑ°SÉæªdG √òg ó«©j ¿CG πLh õY
.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõªdGh ,AÉªædGh ô«îdÉH ≥«≤°ûdG
 ï«°ûdG  ≈``dEG  áÑ°SÉæªdÉH  áÄæ¡J  á«bôH  âã©H  Éªc
 á`̀dhO  ô«Ø°S  ¿É«¡f  ∫BG  ó``̀jGR  ø`̀H  ¿Gó`̀ª`̀M  ø`̀H  ¿É£∏°S
 âHôYG ,øjôëÑdG áμ∏ªe iód IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G
 á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G  ádhód  É¡JÉ«æªJh  É¡«fÉ¡J  øY  É¡«a
 IOÉ«≤dG πX »a Qƒ£àdGh Ωó≤àdG ΩGhO á≤«≤°ûdG IóëàªdG

.áª«μëdG

»æWƒdG É¡eƒ«H äGQÉeE’G Åæ¡J ÜGƒ``ædG ¢ù∏ée á°ù«FQ

 ídÉ°üdG  ídÉ°U  øH  »∏Y  å©H
 áÄæ¡J á«bôH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ¢TÉÑZ  ô≤°U  ≈`̀ dEG
 äGQÉeE’G  ádhóH  …OÉëJ’G  »æWƒdG
 É¡æª°V  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG
 äÉμjôÑàdG  Ö«WCGh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉN
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  Ωƒ``«``dG  iô```̀cP  áÑ°SÉæªH
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G  ádhód
 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H kGó`̀ «`̀ °`̀û`̀e ,á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG
 ¿hÉ©àdG äÉbÓY ¬à¨∏H …òdG ™«aôdG
 ø«H ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ôªà°ùªdG
 Éeh  ,ø«≤«≤°ûdG  ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG
 á«îjQÉàdG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG √ó¡°ûJ
 ,π°UGƒàe  Qƒ`̀£`̀J  ø`̀e  Iõ«ªàªdGh

 øe  ájÉYQ  øe  ¬H  ≈¶ëJ  Ée  π°†ØH
 ¬«NCGh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ¿ó`̀d
 á«Hô©dG  äGQÉ``````eE’G  á```̀dhO  ¢`̀ù`̀«`̀FQ

.á≤«≤°ûdG IóëàªdG
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó`̀cCGh
 πª©dG á∏°UGƒe ≈∏Y ¢ù∏éªdG ¢UôM
 »æWƒdG  ¢ù∏éªdG  ™`̀e  ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhóH  …OÉëJ’G
 ºYO  π``̀LCG  ø`̀e  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG
 Éªd  Égó«WƒJh  á«fÉªdôÑdG  äÉbÓ©dG
 Éª¡«Ñ©°Th øjó∏ÑdG ídÉ°Uh ô«N ¬«a
 πLh  õY  ≈dƒªdG  É k«YGO  ,ø«≤«≤°ûdG
 Ö©°ûdG ≈∏Y áÑ°SÉæªdG √òg ó«©j ¿CG
 ,AÉNôdGh ô«îdÉH ≥«≤°ûdG »JGQÉeE’G

 »a  QÉ``̀gOR’Gh  Ωó≤àdG  øe  ójõªdGh
.áª«μëdG ¬JOÉ«b πX

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀ù``̀«``̀FQ å``̀©``̀H É``̀ª``̀c
 áÑ°SÉæªdÉH  áÄæ¡J  á«bôH  iQƒ°ûdG
 øH  ¿GóªM  øH  ¿É£∏°S  ï«°ûdG  ≈`̀dEG
 äGQÉeE’G ádhO ô«Ø°S ¿É«¡f ∫BG  ójGR
 áμ∏ªe  ió```̀ d  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀ dG  á`̀ «`̀ Hô`̀©`̀ dG
 ¬«fÉ¡J  ø`̀Y  É¡«a  Üô``̀YCG  ,øjôëÑdG
 áeƒμMh  IOÉ«b  äGQÉeEÓd  ¬JÉ«æªJh
 ,QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe Gójõe kÉÑ©°Th
 ójõªd  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ºYO  kGócDƒe
 äÉ`̀bÓ`̀©`̀∏`̀d AÉ``̀ª``̀æ``̀dGh Qƒ``£``à``dG ø``̀e
 ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG §``̀Hô``̀J »``̀à``̀dG á```̀jƒ```̀NC’G

.ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh

»æWƒdG É¡eƒ«H á≤«≤°ûdG äGQÉeE’G ádhO Åæ¡j iQƒ°ûdG ¢ù«FQ

 ø°ùëdG  ø°ùM  øH  ¥QÉ`̀W  ≥jôØdG  ¢SCGôJ
 »ª∏©dG  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ
 ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ,áWô°û∏d  á«μ∏ªdG á«ªjOÉcCÓd
 áWô°û∏d  á«μ∏ªdG  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  ô``̀eBG  Qƒ°†ëH

.¢ù∏éªdG AÉ°†YCGh
 ájGóH  »`̀a  ΩÉ`̀©`̀dG  ø```eC’G  ¢ù«FQ  Üô```̀YCGh
 ∫hCG  ≥jôØ∏d  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √ôμ°T  ø`̀Y  ´É`̀ª`̀à`̀L’G
 ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ó`̀°`̀TGQ  ï«°ûdG
 á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀ª`̀dG ¬`̀ ª`̀YO ≈`̀∏`̀Y á`̀Wô`̀°`̀û`̀∏`̀d á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 ôjƒ£àd  Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀ dG  ¬`̀JÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀Jh  ¢ù∏éª∏d
 è`̀gÉ`̀æ`̀ª`̀dG  å`̀jó`̀ë`̀Jh  á«ª«∏©àdG  á`̀eƒ`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG
 äGô«¨àªdG  ÖcGƒj  ÉªH  á«ÑjQóàdGh  á«ª«∏©àdG
 ¢UôM  GócDƒe  ,IójGõàªdG  äÉjóëàdGh  á«æeC’G
 ™aQ ∫ÓN øe äÉ¡«LƒàdG ò«ØæJ ≈∏Y ¢ù∏éªdG
 èeGôH  »a  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  IOƒ`̀L  ô«jÉ©e
 øe  øμªààd  õ q«ªàdG  É¡d  ≥≤ëj  ÉªHh  á«ªjOÉcC’G

.πªcC’G ¬LƒdG ≈∏Y É¡àdÉ°SQ AGOCG
 åëÑH ¬YÉªàLG »ª∏©dG ¢ù∏éªdG CGóH óbh

 ∫ÉªYC’G  ∫hó`̀L  ≈∏Y  áLQóªdG  äÉYƒ°VƒªdG
 á©aó∏d  á«FÉ¡ædG  èFÉàædG  OÉªàYÉH  É¡∏¡à°SGh
 ™aQh  ø«jôμ°ù©dG  ò«eÓàdG  øe  ô°ûY  á«fÉãdG
 ¢SƒjQƒdÉμÑdG  áLQO  ò«eÓàdG  íæªH  á«°UƒàdG
 ¢Vô©à°SG  Éªc  ,áWô°ûdG  Ωƒ∏Yh  ¿ƒfÉ≤dG  »a
 ∑ƒ∏°ùdG  ø«H  ábÓ©dG  á°SGQO  èFÉàf  ¢ù∏éªdG
 óYÉÑàdG  »a  á«eƒμëdG  äGAGô```̀LE’Gh  …Oô`̀Ø`̀dG
 »àdGh  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëaÉμªd  »YÉªàL’G
 ¿hÉ©àdÉH  áWô°û∏d  á«μ∏ªdG  á«ªjOÉcC’G  É¡JóYCG
 QÉ`̀°`̀TCG å`̀«`̀M ,á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀Y äÉ`̀«`̀∏`̀ch äÉ`̀©`̀eÉ`̀L ™`̀e
 á°SGQódG  √òg  á«ªgCG  ≈`̀dEG  ΩÉ©dG  ø`̀eC’G  ¢ù«FQ
 áμ∏ªe  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,É¡éFÉàf  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh
 »a  É`̀¡`̀JQó`̀≤`̀eh  É¡JAÉØc  â`̀à`̀Ñ`̀KCG  ó`̀b  øjôëÑdG
 ÉgPÉîJÉH  ∂dPh  ¢Shô«ØdG  …óëJ  ™e  πeÉ©àdG
 á«bÉÑà°S’G  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  øe  ójó©∏d
 øe óëdGh ¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG »a âª¡°SCG »àdG

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U øª°†j ÉªH √QÉ°ûàfG
 »àdG IQÉjõdG èFÉàf ¢ù∏éªdG ¢Vô©à°SGh
 ó¡©ªd  áWô°û∏d  á«μ∏ªdG  á«ªjOÉcC’G  É¡H  âeÉb

 »àdGh á«aô°üªdGh á«dÉªdG äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG
 ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ôjƒ£J  åëH  É¡dÓN  º`̀J
 ø`̀eC’G  ∫Éée  »`̀a  á°UÉN  ÖjQóàdG  ∫Éée  »`̀a
 ºFGôédGh ∫GƒeC’G π°ùZ áëaÉμeh ,»fGôÑ«°ùdG

 πÑ≤à°ùªdG  É«LƒdƒæμJh  ,ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  ¬`̀Lh  å«M  ,»ªbôdG  ∫ƒëàdGh
 »YÉæ£°U’G  AÉ``cò``dG  è`̀eGô`̀H  ∫É``̀NOEÉ``̀H  ΩÉ`̀©`̀ dG
 AÉ°üME’Gh  á«HÉë°ùdG  áÑ°SƒëdGh  ¬JÉ≤«Ñ£Jh

 Ióªà©ªdG  á«ªjOÉcC’G  èeGôÑdG  øª°V π«∏ëàdGh
 á«ªjOÉcC’G  ´ô``̀aG  »`̀a  ó≤©J  »`̀à`̀dG  äGQhó```̀ dGh
 iƒà°ùªH AÉ≤JQ’G ¿CG  GócDƒe ,áWô°û∏d  á«μ∏ªdG
 ,äÉjƒdhC’G  áeó≤e  »a  »JCÉj  ájô°ûÑdG  QOGƒμdG
 ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈∏Y  πª©dG  á«ªgCG  ≈dEG  Égƒæe
 á«ª«∏©àdG  ógÉ©ªdGh  äÉ©eÉédG  ™e  ≥«°ùæàdGh
 Gò`̀g  »`̀a  Éæªãe  ,á°ü°üîàªdG  á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dGh
 AÉ≤JQÓd  á«ªjOÉcC’G  ¬dòÑJ  …òdG  ó¡édG  QÉWE’G
 ´ƒæJh  á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dGh  á«ª«∏©àdG  áeƒ¶æªdÉH
 ∫Ó`̀N ø``̀e äGô``̀Ñ``̀î``̀dGh äGQÉ``̀¡``̀ª``̀dG ÜÉ`̀°`̀ù`̀à`̀cG
 ógÉ©ªdGh  äÉ°ù°SDƒªdG  ™e  »ªjOÉcC’G  ¿hÉ©àdG
 á«∏ëªdG  á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dGh  á«ª∏©dGh  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀c’G
 ádÉ°SQ  ≥«≤ëJ  π«Ñ°S  »a  ábƒeôªdG  á«dhódGh

.á«ªjOÉcC’G
 øeC’G  ¢ù«FQ  ¬Lh  ´ÉªàL’G  ΩÉàN  »ah
 á«ªjOÉcCÓd  »ª∏©dG  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ΩÉ`̀©`̀dG
 ¢ù∏éªdG  AÉ`̀°`̀†`̀YC’  ôμ°ûdG  áWô°û∏d  á«μ∏ªdG
 ,á«ªjOÉcC’G  »a  á«ÑjQóàdGh  á`̀jQGOE’G  áÄ«¡dGh

.ìÉéædGh ≥«aƒàdG ™«ªé∏d É k«æªàe

»Wô°ûdG πª©dÉH AÉ≤JQ’G »a çƒëÑdGh äÉ°SGQódG á«ªgCG ócDƒj ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ

 »àeƒμM QGô≤H øjôëÑdG áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh âÑMQ
 ≈ª°ùj  Ée  ∞«æ°üJ  É«æ«aƒ∏°S  ájQƒ¡ªLh  É«ØJ’  ájQƒ¡ªL
 IAÉæH  Iƒ£N  É¡fCG  IócDƒe  ,á«HÉgQEG  áª¶æªc  z¬∏dG  ÜõM{`H
 »`̀HÉ`̀gQE’G  º«¶æàdG  Gò`̀g  á¡LGƒe  Oƒ`̀¡`̀L  º`̀YO  »`̀a  áª¡eh
 øjôëÑdG áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh ó«°ûJh  .¬à£°ûfCG áëaÉμeh

 ÜÉgQE’G áHQÉëe »a É«æ«aƒ∏°Sh É«ØJ’ »àjQƒ¡ªL Oƒ¡éH
 ,Iô£îdG  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  ô°UÉæ©dGh  äÉª«¶æà∏d  …ó°üàdGh
 á«eGôdG  »`̀dhó`̀dG  ™ªàéªdG  Oƒ¡L  õjõ©J  IQhô`̀°`̀V  Ió`̀cDƒ`̀e
 ¬dÉμ°TCGh  √Qƒ°U  áaÉμH  ÜÉ``̀gQE’Gh  ±ô£àdG  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d

.¬∏jƒªJ ™HÉæe ∞«ØéJh

É`̀«`̀æ`̀«`̀aƒ`̀∏`̀ °`̀Sh É``̀«``̀Ø``̀J’ QGô```̀≤```̀H Ö``̀ Mô``̀ J ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
á```̀«```̀HÉ```̀gQEG  á``̀ª``̀¶``̀æ``̀e  zˆG  Üõ``````̀ M{  ∞``«``æ``°``ü``J
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πÑb ÉfhQƒc ¢üëa Ö∏W
øjôëÑdG ≈dEG ôØ°ùdG

 ¢Shô«Ød  á«eƒ«dG  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’G  ä’Éëd  »©ÑàJ  ∫Ó`̀N  øe

 GOGóYCG  Ωƒj πc »a πªëj »eƒ«dG ∫hóédG ¿CG  äóLh ÉfhQƒc

!!..êQÉîdG øe ø«eOÉ≤∏d äÉHÉ°UE’

 ∂dPh  ,áª¡e  ä’DhÉ°ùJ  ìô£jh  ô¶æ∏d  â`̀a’  ô`̀eC’G  Gò`̀gh

 ó©H  øe  ¢VôªdG  QÉ°ûàfG  ΩóYh  ™ªàéªdG  áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØë∏d

 ìôW  ∫Ó`̀N  øe  hóÑjh  ,óªëdG  ¬∏dh  ™°VƒdG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG

 ø«M º¡æe Ö∏£j ºd ¬fCG  øjôëÑdG ≈dEG  Gƒeób øe ≈∏Y á∏Ä°SC’G

.ÉfhQƒc ¢Shô«a ¢üëa øjôëÑdG ≈dEG ø«eOÉb º¡fGó∏H GhQOÉZ

 Ωó≤j ¿CG ¢VôàØªdG øe PEG ..ÅWÉN …ôjó≤J »a ôeC’G Gògh

 ≈dEG øjôaÉ°ùªdG π≤æJ »àdG ¿Gô«£dG ácô°T ≈dEG ÉfhQƒc ¢üëa

.IôFÉ£dG ∫ƒNód øjôëÑdG áμ∏ªe øe •ô°ûc øjôëÑdG

 ∂dP  ºàj  ≈àM  øμd  ,ÉÑjôb  ÉfhQƒc  ìÉ≤d  π°üj  ..¬∏dG  ¿PEÉH

 ¿CG  »¨Ñæj ΩOÉ≤dG ΩÉ©dG øe ¢SQÉe ô¡°T ≈àM …ôjó≤J »a ¬fEÉa

 ’ ≈àM ÉfhQƒc ¢üëØH øjôëÑdG ≈dEG ΩOÉb ôaÉ°ùe …CG ô¡¶à°ùj

 Ö∏£J ’ øjôëÑdG ¿CG ÖÑ°ùdGh ,¢VôªdG øe á«fÉK áLƒe ó¡°ûf

.É¡«dEG ôØ°ùdG πÑb ¢Shô«ØdG ¢üëa

 40  ≈dEG  ÉfhQƒc  ¢üëa  Ωƒ°SQ  ¢†«ØîJ  ¿EÉa  πHÉ≤ªdG  »a

.ádhDƒ°ùªdG äÉ¡édG ¬«∏Y ôμ°ûJ Ö«W ôeCG GQÉæjO

á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωƒj  
 áÑëªdGh ôjó≤àdGh RGõàYÓd Ωƒj ƒg á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωƒj

 õ«ªàdGh  äÉMÉéædG  ≥`̀jô`̀W  ≥°ûJ  »`̀à`̀dG  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀∏`̀d

.óªëdG ¬∏dh ä’ÉéªdG ≈à°T »a äGRÉéf’Gh

 ICGôªdÉa ,É©«ªL Éæe á«æjôëÑdG ICGôªdÉH AÉØàMÓd Ωƒj Gòg

 πÑb »gh ,RÉéf’Gh ,πª©dG »a ∂jô°T »g É©«ªL ÉæJÉ«M »a

 ¿ÉæëdG á∏¶e »gh ,áLhõdG »gh ,âNC’G »gh ,ΩC’G ∂dPh Gòg

.â«H πc OÉªY »gh ,ÖëdGh

 »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ≈dEG  RGõàYGh  áÑëeh  ôjó≤J  á«ëJ

.¢ùeCG Ωƒj ±OÉ°U …òdG É¡eƒj

»fóªdG ´ÉaódG ∫ÉLQ ºjôμJ **

 ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  »dÉ©ªd  ¿Éæàe’Gh  ôμ°ûdG  πc

 »fóªdG  ´ÉaódG  ∫É`̀LQ  ¬ªjôμJ  ≈∏Y  á«∏NGódG  ô`̀jRh  áØ«∏N  ∫BG

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  øe  ôeCÉH  ø«à«bôJ  º¡ëæeh

 ∂dPh  ,AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

 Gògh ,1 ’ƒeQƒØdG çOÉM »a Iô«Ñc Oƒ¡L øe ¬H GƒeÉb Ée ≈∏Y

 ´ÉaódG  ∫ÉLôd  ÖjQóàdGh  ájõgÉédGh  OGó©à°S’G  ióe  ô¡¶j

 ,»æjôëÑdG  ™ªàéªdG  »a  ô«Ñc  Qhó`̀H  ¿ƒeƒ≤j  øjòdG  »fóªdG

.»aGôàMGh ™jô°S ôμ°ûH äÉZÓÑdG áaÉc ™e º¡∏eÉ©J »ah

 øjòdG »fóªdG ´ÉaódG ∫ÉLQ πμd ºjôμJ ƒg ÉªfEG ºjôμàdG Gòg

.øjôNB’G PÉ≤fE’ º¡°ùØfCÉH ¿ƒë°†jh ,º¡JÉÑLGƒH ¿ƒeƒ≤j

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π`̀ ª`̀©`̀ dG ô````̀jRh ó````̀cCG
 ¿CG  ¿Gó``̀«``̀ª``̀M  π`̀«`̀ª`̀L á`̀ «`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G
 ±hô¶H  Éæ«∏Y  âªμM  ÉfhQƒc  Iôàa
 PÉ`̀î`̀JG  É¡«∏Y  AÉ`̀æ`̀H  º``J  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀SG
 Ö©°üj  äGQGô```̀≤```̀ dG  ø``̀e  á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e
 ,ô``̀NB’G  ¢†©ÑdG  ø`̀Y  É¡°†©H  π°üa
 ≥∏Z  º`̀J  IôàØdG  ∂∏J  »`̀a  ¬`̀ fCG  ÉØ«°†e
 ≈∏Y IQó≤dG ΩóY »dÉàdÉHh ,äGQÉ£ª∏d
 ádÉªY OƒLh ™e ,á«ÑæLCG ádÉªY Ö∏L
 øμªj  ’  áμ∏ªªdG  π`̀NGO  á«eÉ¶f  ô«Z
 ø««æjôëÑ∏d á°ùaÉæe OƒLhh É¡∏«MôJ
 »a  â°†ØîfG  »àdG  πª©dG  ¢Uôa  »a
 ôgGƒ¶dG  ø`̀e  ô«ãμdGh  á``̀eRC’G  Iôàa
 IQƒ°üH É¡«dEG  ô¶ædG ≈dEG  è«àMG »àdG

.á©ªàée
 ΩÉ```̀eCG ¬`̀ à`̀ ∏`̀NGó`̀e ∫Ó```̀N â``̀Ø``̀dh
 ™«é°ûJ º`̀J  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG  ¢`̀ù`̀eCG  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 π``̀LCG ø``̀e á`̀«`̀eÉ`̀¶`̀æ`̀dG ô`̀«`̀Z á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG
 É`̀gOƒ`̀Lh  ¿C’  É`̀¡`̀YÉ`̀°`̀VhCG  í«ë°üJ
 πNO  hCG  ∫É`̀ª`̀YCG  ¿hó`̀H  øjôëÑdG  »`̀a
 ¿Éc  IQOÉ`̀¨`̀ª`̀dG  ≈∏Y  IQó`̀≤`̀dG  Ωó`̀Y  hCG
 ÉÑ©°U  É«°û«©eh  É«æeCG  ÉjóëJ  πãª«°S

 Qób  Éæ∏ªY{  :ÉØ«°†e  ,øjôëÑdG  ≈∏Y
 ºJh  í«ë°üàdG  ÜÉH  íàØd  ´É£à°ùªdG
 ∞``̀dCG  53  »``̀dGƒ``̀M  ™`̀ °`̀Vh  í«ë°üJ
 AÉ≤∏J  ø`̀e  Ghô`̀aÉ`̀°`̀S  ±’BG  5h  ,π`̀eÉ`̀Y
 IQOÉ¨ªdG ≈∏Y GóMCG ôÑéf ºdh º¡°ùØfCG
 ôØ°ùdG  ÖÑ°ùH  Éæμªe  ∂`̀ dP  øμj  º`̀ dh

.záëFÉédGh
 ¬HGô¨à°SG  πª©dG  ô`̀jRh  ió``HCGh
 ¿ôªdG  íjô°üàdG  ø`̀Y  ô`̀«`̀KCG  É`̀e  ∫ƒ`̀M
 ¿G á```̀°```̀UÉ```̀Nh ÜGƒ````̀æ````̀ dG π``̀ Ñ``̀b ø````e
 áYƒªée  Qó``°``UCG  AGQRƒ````̀ dG  ¢ù∏ée
 Gòg ¿É``̀ch ,Gô``NDƒ``e §`̀HGƒ`̀°`̀†`̀dG ø`̀e
 º`̀Jh ,á``aô``¨``dGh ÜGƒ`̀æ`̀∏`̀ d á`̀HÉ`̀é`̀à`̀°`̀SG
 ,áª¡ªdG äGQGô≤dG øe áYƒªée PÉîJG
 »àdG •É`̀≤`̀æ`̀dG  è`̀dÉ`̀Y É`̀¡`̀æ`̀e ô`̀«`̀ã`̀μ`̀dGh

.ÜGƒædG ÉgQÉKCG
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  äGQGô`````̀b  ¿CG  ô```̀ cPh
 πeÉ©∏d  ìÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ωó```Y  »``̀a  π`̀ã`̀ª`̀à`̀J
 á°üNQ ∫Éæj ¿CÉH ∞dÉîªdG hCG ÜQÉ¡dG
 äÉ«∏ªY  ∞`̀«`̀ã`̀μ`̀Jh  ¿ô``̀ª``̀dG  π`̀ eÉ`̀©`̀ dG
 πeÉY  …C’  ìÉª°ùdG  Ωó`̀Yh  ¢û«àØàdG
 ,…QÉéJ  πé°S  ¬jód  ¿ƒμj  ¿CÉH  ¿ôe

 ÖMÉ°üd  á«MÓ°U  …CG  AÉ£YEG  Ωó`̀Yh
 •É°ûf  ¬`̀d  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CÉ``̀H  ¿ô`̀ª`̀dG  πª©dG
 ,∫É`̀ª`̀YC’G  ∫É``̀LQ  á°ùaÉæeh  …QÉ`̀é`̀J
 π`̀eÉ`̀©`̀dG ∫É`̀≤`̀ à`̀ fÉ`̀H ìÉ`̀ª`̀ °`̀ù`̀ dG Ωó````̀Yh
 :ÓFÉ°ùàe  ,¿ô`̀e  πeÉY  ≈`̀dEG  »eÉ¶ædG
 §HGƒ°†dG  ∂∏J  ó`̀MCG  ôcòj  ºd  GPÉ`̀ª`̀d{
 ¿ôªdG  πeÉ©dG  ô¶ëd  â©°Vh  »àdG
 »a  πª©dG  ¢ü«NôJ  ≈∏Y  π°üëj  ¿CG
 ºàj  ¬fCG  ÉØ«°†e  ,z?ø¡ªdG  øe  ô«ãμdG

 Ωõ∏J  Ió`̀jó`̀L  •hô`̀°`̀T  á`̀°`̀SGQO  É«dÉM
 Éæ¡e  ¢`̀SQÉ`̀ª`̀j  ’CG  »`̀Ñ`̀æ`̀LC’G  π`̀eÉ`̀©`̀dG
 ™°Vh  ºàjh  ,»æjôëÑdG  É¡«a  ¢ùaÉæj
 øe  ∞«∏μàH  áHƒ∏£ªdG  ø¡ª∏d  ô«jÉ©e
 ΩÉ¶f  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée
 ’ ≈`̀à`̀M ¬`̀©`̀°`̀Vh º`̀J ¿ô`̀ª`̀ dG π`̀eÉ`̀©`̀dG
 ádÉª©dG  ø`̀e  ó``̀MCG  …CG  ∫Ó¨à°SG  ºàj

.¢ùμ©dG ¢ù«dh á«ÑæLC’G
 º``̀Yó``̀dG á``̀eõ``̀M ≈`````̀dEG ¥ô```̀£```̀Jh

 áÄ«H  ájƒ≤àd  áeƒμëdG  É¡Jôah  »àdG
 ®É`̀Ø`̀à`̀M’G ≈`̀∏`̀Y É`̀¡`̀JQó`̀bh ∫É``̀ª``̀YC’G
 ôÑY  Égô«Z  πÑb  á«æWƒdG  ádÉª©dÉH
 âªJ  Éªc  ,ø««æjôëÑ∏d  ÖJGhôdG  ™aO
 ø«ØXƒªdG  ™«ªL  º°V  ≈∏Y  á≤aGƒªdG
 Iõ«e ºgÉ£YCG Ée ÖJGhôdG ºYód OóédG
 .∞«XƒàdG á«∏ªY »a á«∏°†aCGh Iô«Ñc
 ¢UÉ°üàeG  ójôf{  :¬dƒ≤H  ™HÉJh
 øe  πª©dG  ¥ƒ°S  »a  OƒLƒe  ƒg  Ée
 º¡d ¿ƒμj ’ ≈àM ø«∏WÉ©dG ÖfÉLC’G
 ¿CGh  ,»YÉªàLG  hCG  »æeCG  Qô°V  …CG
 πª©dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG  »Ñ∏f
 áHƒ©°U π`̀X  »`̀a  Ö`̀fÉ`̀LCG  Ö`̀∏`̀L ø`̀e
 »ah  ,êQÉ`̀î`̀dG  ø`̀e  ádÉªY  ΩGó≤à°SG
 á«∏°†aC’G  ≈∏Y  ßaÉëf  âbƒdG  ¢ùØf
 øe  π°üM  É`̀e  ∫Ó`̀N  ø`̀e  »æjôëÑ∏d
 ¬fƒ©ª°ùà°S  Ée{  :ÉØ«°†e  ,zäGAGôLEG
 áªYGO  äGAGô``̀LEGh  ôFÉ°ûH  øe  ÉÑjôb
 ó¡©dG  »``̀ dh  ƒ`̀ª`̀°`̀S  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e  π`̀°`̀†`̀Ø`̀H
 á«ªgCG  »dƒj  …ò`̀ dG  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 »a  øjôëÑdG  áHôéJ  ìÉéfE’  á°UÉN

.zπª©dG ¥ƒ°S

 øjôëÑdG  ¿CG  πª©dG  ô`̀jRh  ó`̀cCGh
 ø«æWGƒªdG  πμd  âeób  É¡fCÉH  ôîàØJ
 ájÉæ©dGh ájÉYôdGh êÓ©dG ø«ª«≤ªdGh
 º≤J  ºd  É¡fGh  ,ÉfhQƒc  áëFÉL  ∫ÓN
 º`̀Jh ,IQOÉ`̀¨`̀ª`̀ dG ≈`̀∏`̀Y ó``̀MCG QÉ`̀Ñ`̀LEÉ`̀H
 º«≤©J  ôÑY  ™«ªé∏d  ájÉæ©dG  ô«aƒJ
 hCG  ¿ƒ«eÉ¶ædG  AGƒ°S  ∫Éª©dG  øμ°S
 ¢`̀Uô`̀a π`̀«`̀∏`̀≤`̀Jh ,ø`̀«`̀«`̀eÉ`̀¶`̀æ`̀dG ô`̀«`̀Z
 √òg  π`̀c  ¿EG  Ó`̀FÉ`̀b  ,ihó`̀©`̀ dG  ∫É≤àfG
 πX  »`̀a  ôîØdG  ≈``dEG  ÉfƒYóJ  Qƒ``̀eC’G
 ¿CG  ≈``̀ dEG  QÉ``°``TCGh  .»FÉæãà°SG  ±ô``X
 º`̀YO Ωõ``̀M â`̀eó`̀b É`̀eó`̀æ`̀Y ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ®ÉØë∏d  ∫É`̀ª`̀YC’G  ∫É`̀Lô`̀d  OÉ°üàb’G
 ∫É``ª``YC’G ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d á`̀jƒ`̀b á`̀«`̀æ`̀H ≈`̀∏`̀Y
 ∂dP ¢ùμ©fG ∞FÉXƒdG ¿Gô°ùN ΩóYh
 áÑ°ùf  ¢`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fGh  QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G  ≈∏Y
 :ÓFÉb  ,ø««æjôëÑdG  ø«H  íjô°ùàdG
 á``̀eRCG AÓ``é``fG ô`̀FÉ`̀°`̀û`̀H ™``e ø``ë``fh{
 ¿EÉa  áëFÉédG  øe  ºZôdÉHh  ,ÉfhQƒc
 %2^4 áÑ°ùæH  äOGR  á«æWƒdG  ádÉª©dG
 áÑ°ùæH  â°†ØîfG  á«ÑæLC’G  ádÉª©dGh

.zΩÉ©dG Gòg ∫ÓN %3^1

 º°SÉH  ¿Éμ°SE’G  ô`̀jRh  ∞°ûc
 á∏MôªdG »a πª©dG AóH øY ôªëdG
 Iôà°S  ¥ô°T  ´hô°ûe  »a  ≈`̀dhC’G
 …òdGh  ,…QÉédG  ôÑª°ùjO  27 »a
 á«æWƒdG  OÉ``̀ «``̀YC’G  ™``e  ø`̀eGõ`̀à`̀j
 ¬`̀fG  ÉØ«°†e  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªªd
 »a  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ø«μ°ùJ  ºà«°S
 ø«à∏MôªdG  ∫Éªμà°SGh  2022
 ™e  2025  »`̀a  áãdÉãdGh  á«fÉãdG
 Éàa’  ,á∏Ñ≤ªdG  á«dÉªdG  IQhó```̀dG
 í«°TôàdG  äGOÉ¡°T ™jRƒJ ¿CG  ≈dEG
 á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dGh  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG  ø«à∏Môª∏d

.2021 ájÉ¡f »a ¿ƒμà°S
 ô`̀jRh  ≥«∏©J  »`̀a  ∂``̀dP  AÉ``̀L
 ÖFÉæ∏d  ∫GDƒ``̀°``̀S  ≈`̀∏`̀Y  ¿É``μ``°``SE’G

 ¥ô°T ´hô°ûe ¿CÉ°ûH ¢SÉÑY QÉªY
.Iôà°S

ÜÉjO ó«dh :Öàc
áæWÓ°ùdG Òe’GóÑY :ôjƒ°üJ

 πæjR  á`̀jRƒ`̀a  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  âYÉ£à°SG
 áëFÓdG  πjó©J  ó©H  á`̀eÉ`̀Y  á°ûbÉæe  ∫hCÉ```H  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG
 äQGOCG  ¿CG  ó©H  ∂dPh  ,¿ÉeC’G  ôH  ≈dEG  ¢ù∏éª∏d  á«∏NGódG
 ÖFÉf  πc  íæe  »a  ¿ƒfÉ≤dG  á≤Ñ£e  QGóàbÉH  á°ûbÉæªdG
 É≤ah  ≥FÉbO  ¢ùªîdG  ió©àJ  ’  Ióe  åjóëdG  »a  ≥ëdG

.ójóédG πjó©à∏d
 (173) IOÉªdG πjó©J ≈∏Y ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG ¢üfh
 Rƒéj ’CG ≈∏Y ,ÜGƒædG ¢ù∏éªd á«∏NGódG áëFÓdG ¿CÉ°ûH
 ,AÉ°†YCG Iô°ûY øe ôãcCG áeÉ©dG á°ûbÉæªdG »a ∑ôà°ûj ¿CG
 »a  ÖZôj  øªd  á°ûbÉæªdG  »a  ácQÉ°ûªdG  ájƒdhCG  ¿ƒμJh
 »a º¡FÉª°SCG ó«b Ö«JôJ Ö°ùëH Ö∏£dG »eó≤e øe ∂dP
 øe  IÉYGôe  ™e  ¬∏c  ∂dPh  ,á°ù∏édG  πÑb  ¢ù∏éªdG  áfÉeCG
 Ióe ójõJ ’CGh ,á°ûbÉæªdG ´ƒ°Vƒe »a ΩÓμdG ájƒdhCG ¬d
 Rƒéj  ’  Éªc  ,≥FÉbO  ¢ùªN  ≈∏Y  ƒ°†Y  …C’  á°ûbÉæªdG
 ,ΩÉ¡J’G hCG Ωƒ∏dG hCG ó≤ædG ¬«LƒJ á°ûbÉæªdG øª°†àJ ¿CG
 hCG  ¿ƒfÉ≤dG  hCG  Qƒà°SódG  ∞dÉîJ  k’Gƒ`̀bCG  øª°†àJ  ¿CG  hCG
 kGQGô°VEG hCG äÉÄ«¡dG hCG ¢UÉî°TC’G áeGôμH kÉ°SÉ°ùe πμ°ûJ

.OÓÑ∏d É«∏©dG áë∏°üªdÉH
 IóªdÉH  ÖFÉf  πc  ΩõàdGh  áFOÉg  á°ûbÉæªdG  äCGó`̀Hh
 á«dBG  ¢ù∏éªdG  ≥ÑW  ¿CG  ó©H  á°UÉNh  ,É¡H  ìƒª°ùªdG
 Ióe  ≈∏Y  §Ñ°†j  »fhôàμdG  èeÉfôH  »a  πãªàJ  IójóL
 πμ°ûH  ÖFÉædG  ø`̀Y  äƒ°üdG  π°üØjh  ≥`̀FÉ`̀bO  ¢ùªîdG
 OóªdG  AÉ¡àfG  ó©H øμdh ,óMCG  πNóJ ¿hO øe »fhôàμdG
 èàMG ,πª©dG ôjRh á∏NGóeh ÖFÉf πμd ÉfƒfÉb IOóëªdG
 ,¿ƒfÉ≤∏d  É≤ÑW  IójóédG  á`̀«`̀dB’G  ≈∏Y  ÜGƒ`̀æ`̀dG  øe  Oó`̀Y
 ø«ÑdÉ£e  º¡JÉ«MÓ°üd  É°ü«∏≤J  πãªj  ∂dP  ¿CG  øjócDƒe
 á°ù«FQ  äOQ  Éª«a  ,á∏NGóª∏d  á°UôØdG  º¡ëæe  IQhô°†H

 »a  º`̀¡`̀à`̀Ñ`̀ZQh  ÜGƒ``æ``dG  ∞`̀bƒ`̀e  º¡ØàJ  É`̀¡`̀fCG  ¢ù∏éªdG
 ,´É£à°ùªdG  Qó≤H  áfhôe  πμH  πeÉ©àJ  É¡fCGh  ácQÉ°ûªdG
 ¿ƒfÉ≤dG  ≥«Ñ£àH  Ωõ∏e  ™«ªédG  âbƒdG  ¢ùØf  »a  øμdh

.¿ƒfÉ≤dG ¥ôN Rƒéj ’h
 ójôJ  ’  É¡fCG  ≈dEG  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  äQÉ°TCGh
 äƒ°U º¡fC’ ΩÓμdG øe º¡©æe hCG ÜGƒædG ≥M IQOÉ°üe
 É°†jCG  ÜGƒædG  ºμëJh  É¡ªμëJ  áëFÓdG  øμdh  Ö©°ûdG
 áØdÉîe  É¡d  Rƒéj  ’  ¬`̀fGh  É¡H  ΩGõàd’G  ºàj  ¿G  Öéjh
 ,øWGƒªdG äƒ°Uh ÉjÉ°†b ™e ¿ƒμJ É¡fCG áØ«°†e ,¿ƒfÉ≤dG
 πLG øe ájò«ØæàdG á£∏°ùdG ™e ¿hÉ©àdG ôÑY ∂dP ºàj ¿Gh
 áMGQ ƒg »°SÉ°SC’Gh ∫hC’G Éæªg ¿C’ ,øWGƒªdG áë∏°üe

.¬JÉLÉ«àMG ô«aƒJh øWGƒªdG
  øjQÉ°ûà°ùªdG  áÄ«g  ¢ù«FQ  ô`̀eC’G  í`̀°`̀VhCG  √Qhó`̀H
 πjó©àdG  ¿G  å«ã¨dG  ídÉ°U  .O  QÉ°ûà°ùªdG  ø««fƒfÉ≤dG
 õ«éj  ’  π`̀jó`̀©`̀à`̀dG  ¿EG  Ó`̀FÉ`̀b  á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  á`̀ë`̀FÓ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y
 AGô``̀LE’G  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,Iô``̀e  ø`̀e  ô`̀ã`̀cC’  ÜGƒ`̀æ`̀dG  á∏NGóe
 ôjRh ≥∏Y Éªc ,í«ë°U ¢ù∏éªdG á°ù«FQ ¬H Ωƒ≤J …òdG
 á°ûbÉæªdG  äó«YCG  òæe  ¬fCÉH  ø«æ«YƒÑdG  ºfÉZ  ø«°ù∏éªdG
 á°ûbÉæe  äôL  2012  »a  ÜGƒædG  äÉ°UÉ°üàN’  áeÉ©dG
 ≥FÉbO  ™Ñ°ùdG  äó©J  §≤a  Ió`̀MGh  á°ûbÉæe  º¡æe  ,áeÉY
 Ö∏£H  AÉL  áëFÓdG  ≈∏Y  πjó©àdG  ¿G  ÉØ«°†e  ,ÜGƒæ∏d
 IOÉªdG  ô«°ùØàd  ÜGƒædG  ¢ù∏éeh áeƒμëdG  ø«H  ∑ôà°ûe
 áÄ«g  ≈dEG  ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  á«∏NGódG  áëFÓdG  øe  173
 AÉLh  á∏≤à°ùe  áÄ«g  »gh  »fƒfÉ≤dG  …CGô`̀dGh  ™jô°ûàdG
 OƒLh  øe  ßMƒd  Éªd  ,áÄ«¡dG  …CGô`̀d  áªLôJ  Ωƒ°SôªdG
 OóY ádCÉ°ùe »a IOÉªdG √òg ≥«Ñ£J »a …Qƒà°SO Qƒ°üb
 ¿ƒμj  ¿CG  ≈∏Y ¢üf Qƒà°SódG  ¿C’ ,á«HÉ«ædG  äÉcQÉ°ûªdG
 ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,ÜGƒæ∏d äÓNGóªdG øe Oóëe OóY ∑Éæg
 áeƒμëdG  á°SÉ«°S  ìÉ°†«à°SG  ƒg  á°ûbÉæªdG  øe  π°UC’G

.Ée ´ƒ°Vƒe »a
 á°SÉ«°S  ìÉ°†«à°SG  ¿CÉ°ûH  áeÉ©dG  á°ûbÉæªdG  âfÉch

 á`̀eRCG  π`̀X  »`̀a  áfôªdG  Gõ«ØdG  íjô°üJ  ∫ƒ`̀M  áeƒμëdG
 íjô°üàdG  ¿EG  ≥æYƒH  ódÉN  ÖFÉædG  ∫É`̀b  å«M  ,É`̀fhô`̀c
 ø«jÓe 109 ÜQÉ≤j Ée áeƒμëdG IQÉ°ùN ≈dEG iOCG ¿ôªdG
 ø«jÓe  10  »dGƒëH  äQó`̀b  √óFGƒY  πHÉ≤ªdG  »a  QÉæjO
 ,øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  É¡JóYCG  á°SGQód  É≤ÑW
 áaô¨dG  äÉ«°UƒJ  ¿Gh  â©ØJQG  ádÉ£ÑdG  áÑ°ùf  ¿EG  ÓFÉb

.áfôªdG Gõ«ØdG AÉ¨dEG »g
 øe  áÄØdG  ∂∏àd  …ôÑàîªdG  ¢üëØdG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 ¿CG ÉØ«°†e ,Iô«Ñc ’GƒeCG ádhódG ∞∏μj á«ÑæLC’G ádÉª©dG
 ¿CG  Éªc  ,»fƒfÉb  Æƒ°üe  …CG  ≈∏Y  óªà©j  ’  ΩÉ¶ædG  Gòg
 ójó©∏d Éeƒ°SQ ™aój ÉjQÉéJ Óé°S íàØj …òdG øWGƒªdG
 ’ áfôªdG Gõ«ØdG ÖMÉ°U »ÑæLC’G ø«M »a äÉeóîdG øe
 á«Ñ∏°S QÉKBG  ¬d ΩÉ¶ædG Gòg ¿CG  ≈dEG  Éàa’ ,A»°T …CG  ™aój

.É«YÉªàLGh É«æeCGh ÉjOÉ°üàbG
 íjô°üàdG  ¿EG  OƒªMƒH  óªëe  ÖFÉædG  ∫Éb  √hQó`̀H
 ≈∏Y √ôÑLCGh »æjôëÑdG IAÉØc ™aQ ÇOÉÑe ∞dÉîj ¿ôªdG
 øjôëÑdG  ájDhQ  ¿Gh  ,á°†ØîæªdG  ádÉª©∏d  áMÉ°ùdG  ∑ôJ
 ,¥ƒ°ùdG  iƒà°ùªH  AÉ`̀≤`̀JQ’G  É¡æe  ±ó¡dG  ájOÉ°üàb’G
 øª°V øeh ¥ƒ°ùdG ≈∏Y É«KQÉc íÑ°UCG ¿ôªdG πª©dG øμdh

 á°ùaÉæªdG iƒà°ùe IOÉjR »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y ájDhôdG
 íjô°üàdG øμdh ,QÉμàH’Gh á«LÉàfE’G IOÉjR Ö∏£àJ »àdG
 øe  ø««æjôëÑdG  øe  ô«ãμdG  êhô`̀N  »a  ÖÑ°ùJ  ¿ôªdG
 π«¨°ûàd á£N ™°VƒH áÄ«¡dG Ωƒ≤J ¿CG øe ’óHh ¥ƒ°ùdG
 º«¶æJ  iô`̀f  ¿CG  øe  ’ó`̀Hh  ¢ùμ©dG  çó`̀M  ø««æjôëÑdG
 ô«Z á≤jô£H áÄ«¡dGh ¥ƒ°ùdG »a ÉJÓØfG ÉæjCGQ πH ¥ƒ°ùdG

. ¥ƒ°ùdG øe ø««æjôëÑdG äOôW Iô°TÉÑe
 åjóëdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ≈°ù«Y  óªëe  ÖFÉædG  QÉ`̀°`̀TCG  Éªc
 ,™HGôdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG  ájGóH òæe áfôªdG  Gõ«ØdG  øY
 ÉØ«°†e ,á«eÉ¶f ô«Z ádÉªY ƒg ¿ôªdG πeÉ©dG ¿CG GôÑà©e
 äÉ`̀bhC’G  ¢†©H  »a  â∏°Uh  á«eÉ¶ædG  ô«Z  ádÉª©dG  ¿CG
 πëH πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g äAÉL Éª«a ,ÉØdCG 80 ≈dEG
 ádÉªY ≈dEG á«eÉ¶ædG ô«Z ádÉª©dG ∂∏J πjƒëJ ƒgh ÖjôZ
 ¬d  ΩÉ¶ædG  Gò`̀g  ¿CG  Ghó`̀ cCG  ÜGƒædG  ¿CGh  ,á«fƒfÉb  áfôe
 áaô¨dG ¬àdÉb Ée ¿Gh ,á«ë°Uh ájOÉ°üàbGh á«æeCG äÉ©ÑJ
 π°TÉa  ΩÉ¶ædG  Gòg  ¿CG  ≈∏Y  ∫ój  øjôëÑdG  Ö©°T  √ó`̀cCGh

.ó∏ÑdÉH ô°†jh
 Öéjh  ,2030  á``̀ jDhQ  âØdÉN  áÄ«¡dG  ¿CG  ™`̀HÉ`̀Jh
 GócDƒe  ,øμªe  â`̀bh  ´ô`̀°`̀SCG  »`̀a  ¿ô`̀ª`̀dG  πª©dG  ∞«bƒJ
 »ë°Uh »æeCGh …OÉ°üàbG ÖfÉL øe ôeC’G Gòg IQƒ£N
 ¢ù∏ée á°ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  QÉ°TCG  Éªc ,øjôëÑdG  ≈∏Y
 ÉfhQƒc áeRCG  πX »a ¬fCG  ≈dEG  ¿Éª∏°S »ÑædGóÑY ÜGƒædG
 øe ôãcCG  ∞«XƒJ ºJ ƒ«fƒjh ƒjÉeh πjôHCG  ô¡°TCG  ∫ÓN
 ΩÉ`̀bQC’  É≤ÑW  »æjôëH  2400  πHÉ≤e  »ÑæLCG  ∞`̀ dCG  16
 ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g øjCG{  :ÓFÉ°ùàe ,»YÉªàL’G ø«eCÉàdG

.záØ«îªdG ΩÉbQC’G ∂∏J øe πª©dG IQGRhh πª©dG
 ±’B’É``̀H  ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG  ¢Vô©J  áÄ«¡dG  ¿CG  ±É``°``VCGh
 ,ÖfÉLCÓd  ™Jôe  ó∏ÑdG  Gò`̀g  π¡a{  :ÓFÉb  Ö`̀fÉ`̀LC’G  ≈∏Y
 øjôëÑdG  êQÉ`̀N  ∫ƒëJ  ô«fÉfódG  øe  ø«jÓªdG  äÉÄeh
 ¬Ø°Uh  …òdG  ΩÉ¶ædG  Gòg  ∞bƒH  ÉÑdÉ£e  ,zÖfÉLC’G  øe

 .øjôëÑ∏d ôeóªdÉH

»æjôëÑdG ¥ƒ°ù∏d ôeóªdÉH ¬Ø°Uhh ¿ôªdG íjô°üàdG ΩÉ¶f AÉ¨dEÉH äÉÑdÉ£e
»HÉ«f AÉ«à°SÉH âªààNGh áFOÉg äCGóH ..áëFÓdG πjó©J ó©H áeÉY á°ûbÉæe ∫hCG

¿ƒfÉ≤dÉH ¿ƒeõà∏e Éææμdh ..ÜGƒ``ædG ≥M QOÉ°UCG ’h øWGƒªdG ÉjÉ°†b ™``e ∞bCG :á``°ù«FôdG

π``ª©dG  ¥ƒ``°ùd  á``ªYGO  äGAGô``LEG  ¥Ó``WEG  É``Ñjôb  :ÜGƒ``æ∏d  π``ª©dG  ô``jRh
 Ö`̀fÉ`̀LCÓ`̀d  É°VÉØîfG  ٪3^1h  ..á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG  »`̀ a  IOÉ```̀jR  ٪2^4  ..É``̀ fhQƒ``̀ c  º``̀ZQ

 ´hô°ûe øe ≈dhC’G á∏MôªdG AóH

…QÉédG ô¡°ûdG ájÉ¡f Iôà°S ¥ô°T

.¿Éμ°SE’G ôjRh |

 ¥GRôdGóÑY  ÖFÉædG  ÉYO
 QGô`̀b  á©LGôe  ≈``̀dEG  ÜÉ`̀ q£`̀M
 óLÉ°ùªdG  ¥Ó``ZEG  QGôªà°SG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  É kaƒN
 ,ø«∏°üªdG  ø`̀«`̀H  É``̀fhQƒ``̀c
 â`̀à`̀Ñ`̀KCG É``eó``©``H á``̀°``̀UÉ``̀Nh
 »a  óLÉ°ùªdG  íàa  áHôéJ
 ô`̀¡`̀¶`̀dGh ô`̀é`̀ Ø`̀ dG »`̀JÓ`̀ °`̀U
 ø«∏°üªdGh óLÉ°ùªdG ΩGõàdG
 ô`̀ «`̀ HGó`̀ à`̀ dGh äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 QÉ°ûàfG  Ωó`̀Yh  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 ¥ÓZEG ¿CG  GócDƒe ,¢Shô«ØdG
 ó©j ºd ™eGƒédGh óLÉ°ùªdG
 ±hô¶dG  πX  »a  iõ¨e  ¬d

 .¢VôªdG »a Gô«Ñc G kQÉ°ùëfG ó¡°ûJ »àdG á«dÉëdG
 ºYÉ£ªdGh  äÉ©ªéªdÉH  Iƒ°SCG  óLÉ°ùªdG  íàØH  ÜÉ£M  ÖdÉWh
 øe  Gô«Ñc  ’É`̀Ñ`̀bEGh  É`̀ keÉ`̀MORG  ó¡°ûJ  »`̀à`̀dGh  ,ájQÉéàdG  ∫É`̀ë`̀ª`̀dGh
 â°SóμJ  ÉeóæY  ,ΩÉ`̀jCG  IóY  òæe  ÉæjCGQ  Éªc  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ¿CG  iôMCG  ÜÉH  øªa  ,äÉ°†«ØîàdG  º°Sƒe  »a  øjôà°ûªdÉH  ∫ÉëªdG

.óLÉ°ùªdG íàa ºàj

 Ö`̀ dÉ`̀ £`̀ j ÜÉ``̀ £``̀ M Ö``̀ FÉ``̀ æ``̀ dG
ó`̀LÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀dG í``à``a IOÉ```̀ YEÉ```̀ H
ájQÉé`à``dG äÉ```©ª`é`ªdÉH Iƒ``°SCG

 äÉ`̀jBG  ≈ª°SG  ™aôj  ¿CÉ`̀ H  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ±ô°ûàj
 ÖMÉ°U Iô`̀°`̀†`̀M ΩÉ`̀≤`̀ e  ≈```̀ dEG  äÉ`̀μ`̀ jô`̀Ñ`̀à`̀ dGh »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 »JCÉj  …ò`̀dG  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  Ωƒj  áÑ°SÉæªH  ,ióØªdG
 πª©dG  ∫Éée  »a  á«æjôëÑdG  ICGôªdG{  QÉ©°ûH  ΩÉ©dG  Gòg

.z»°SÉeƒ∏HódG
 ™jQÉ°ûªdGh  IRQÉ``Ñ``dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ¢ù∏éªdG  øªãjh
 áªjôμdG  äÉ¡«LƒàdGh  á©«aôdG  §`̀£`̀î`̀dGh  Iõ«ªàªdG
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμë∏d
 »a  ,AGQRƒ````dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀ dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 πª©dG  »a  É¡JÉeÉ¡°SEGh  ,á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  Ωó≤J  º`̀YO
 øe  ≥≤ëJ  É`̀ eh  ,¬`̀JÉ`̀YÉ`̀£`̀b  ∞∏àîe  »`̀a  »°SÉeƒ∏HódG

.∫ÉéªdG Gòg »a øjôëÑdG áμ∏ªªd äGRÉéfEGh Ö°SÉμe
 Qhó∏d  √ô`̀jó`̀≤`̀Jh  √RGõ`̀à`̀YG  ø`̀Y  o¢ù∏éªdG  Üô`̀©`̀jh
 IOÉ«≤H ICGôª∏d  ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¬H ™∏£°†j …òdG ô«ÑμdG
 º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U
 ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG
 É¡eó≤Jh ,á«æjôëÑdG ICGôªdG ÉjÉ°†b ºYO »a ICGôª∏d ≈∏YC’G

 AÉæÑdG á«∏ªY »a á∏YÉØdG É¡àcQÉ°ûeh ,ä’ÉéªdG áaÉc »a
 ≈∏YCG  ≥«≤ëJh ,á∏eÉ°ûdG  á°†¡ædG  Iô«°ùe »a ,á«ªæàdGh

.»°SÉeƒ∏HódG ∫ÉéªdG »a Éª«°S ’h ,äGõéæªdG
 ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉàdG ¬ªYO ÜGƒædG ¢ù∏ée Oóéjh
 »àdG  ,á«YƒædG  ¬éeGôHh  ájQÉ°†ëdG  ¬JGQOÉÑeh  ICGôª∏d
 ,ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  Ωó≤J  ¢S qôμJ
 á«ª«∏bE’G  πaÉëªdG  ™«ªL  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  π«ãªJh
 âëÑ°UCG  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  ¿CG  á°UÉNh  ,á`̀«`̀dhó`̀dGh
 IQGRh  π«ch  Ö°üæe  CGƒÑàJ  á≤£æªdG  »`̀a  ICGô``̀eG  ∫hCG
 IAÉØμdGh  ,á©«aôdG  á≤ãdG  ¢ùμ©j  Ée  ƒ`̀gh  ,á«LQÉîdG
 ICGôªdG  É¡μ∏àªJ  »àdG  ,áªjõ©dGh  QGô°UE’Gh  ,Iõ«ªàªdG

.á«°SÉeƒ∏HO ICGôeG É¡Ø°UƒH ÉgQhO Rõ©àd ,á«æjôëÑdG
 õjõ©àd  º`̀FGó`̀dG  ¬«©°Sh  ¬°UôM  ¢ù∏éªdG  ó`̀cDƒ`̀jh
 ,á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀∏`̀d  á`̀ª`̀YGó`̀dG  á«©jô°ûàdG  áeƒ¶æªdG
 á«é«JGôà°S’G ±GógCGh äÉjÉZ ≥«≤ëJh ,¢UôØdG DƒaÉμJh
 øe  »àdG  ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdG  ôjƒ£Jh  ,á«æWƒdG
 áaÉc  »`̀a  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  Ωó≤J  ≈∏Y  πª©dG  É¡fCÉ°T

.ä’ÉéªdG

 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀∏`̀d ¬``̀ ª``̀ YO ó```̀cDƒ```̀ j ÜGƒ```̀ æ```̀ dG ¢`̀ ù`̀ ∏`̀ é`̀ e
á``«``Yƒ``æ``dG ¬```̀é```̀eGô```̀ Hh ICGô```̀ª```̀ ∏```̀ d ≈````̀ ∏````̀ YC’G

äÉfƒdÉ°üdG í``àa IOÉYEÉH πé©à°ùe ìGô``àbG
 ≈``̀ dEG ÜGƒ```̀æ```̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ∫É`````̀MCG
 Ó`̀é`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀e É```̀MGô```̀à```̀bG á``̀eƒ``̀μ``̀ë``̀dG
 »àdG  äÉeóîdG  á«≤H  ìÉààaG  ¿CÉ°ûH
 ΩAGƒ`̀à`̀j É`̀ª`̀H äÉ`̀fƒ`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG É`̀¡`̀eó`̀≤`̀J
 á¡LGƒªd  á«Ñ£dG  äGRGô``̀à``̀M’G  ™`̀e

.ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ô«eC’GóÑY ÖæjR ÖFÉædG âÑdÉWh
 ICGôªdG  PÉ≤fE’  á£N  OÉéjEG  IQhô°†H
 äÉÑMÉ°U  ¿CG  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  á«æjôëÑdG
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 قرار بتعيني مدير 

بديوان   اخلدمة املدنية

الأمري �سلمان  امللكي  ال�سمو  �سدر عن �ساحب 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، قرار 

ديوان  يف  مدير  بتعيني   2020 ل�سنة   )26( رقم 

اخلدمة املدنية، جاء فيه:

- املادة الأوىل: ُيعنينَّ ال�سيخ حممد بن عي�سى 

بن اإبراهيم اآل خليفة مديًرا لإدارة تقييم الوظائف 

بديوان اخلدمة املدنية.

اخلدمة  ديوان  رئي�س  على  الثانية:  املادة   -

املدنية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ 

�سدوره، وُين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  ورعاه  اهلل 

من �سمو ال�سيخ �سلمان بن حممد اآل خليفة 

القتالية  لالألعاب  البحريني  املجل�س  رئي�س 

مبنا�سبة جناح مملكة البحرين يف ا�ست�سافة 

الكربى  البحرين  جائزة  �سباق  وتنظيم 

لطريان اخلليج للفورمول واحد. 

 كما رفع �سمو ال�سيخ �سلمان بن حممد 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإىل  التهاين 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

الوزراء، واإىل �سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل 

خليفة ممثل جاللة امللك لالأعمال الإن�سانية 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  ال�سباب  و�سوؤون 

لل�سباب والريا�سة، واإىل �سمو ال�سيخ خالد 

لرئي�س  الأول  النائب  خليفة  اآل  حمد  بن 

رئي�س  والريا�سة  لل�سباب  الأعلى  املجل�س 

اللجنة الأوملبية 

الذي  النجاح  هذا  »اإن  �سموه:  وقال   

حققته مملكة البحرين من خالل احت�سانها 

ل�سل�سلة  ي�ساف  ال�سباق،  لهذا  وتنظيمها 

النجاحات التي حققتها يف ريا�سة ال�سيارات 

ال�سباق  لهذا  املميز  تنظيمها  عرب  ل�سيما 

املرموقة  مكانتها  من  يعزز  والذي  العاملي، 

على خريطة الريا�سة الدولية«. 

وتابع �سمو ال�سيخ �سلمان بن حممد اآل 

خليفة: »اإن متيز البحرين يف تنظيمها لهذه 

الن�سخة من ال�سباق يوؤكد على قدرتها الفائقة 

الدولية يف  الريا�سية  الفعاليات  تنظيم  يف 

يواجهه  مع  خ�سو�سا  الظروف،  خمتلف 

العامل من تداعيات فر�ستها جائحة كورونا، 

حنكة  بف�سل  اململكة  ا�ستطاعت  والتي 

وقيادة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

واجلهود املتميزة التي بذلها �سمو ويل العهد 

رئي�س الوزراء واللجنة التن�سيقية والفريق 

ال�سفوف  اأفراد  وجميع  الطبي  الوطني 

حالت  خف�س  يف  �ساهمت  والتي  الأمامية، 

مما  كورونا،  فايرو�س  مبر�س  الإ�سابة 

انعك�س اإيجاًبا يف تنظيمها لهذا ال�سباق«. 

وختم �سموه ت�سريحه، قائالً: »اإن مملكة 

عرب  جديد،  جناح  مع  موعد  على  البحرين 

الكربى  ال�سخري  جائزة  ل�سباق  تنظيمها 

دي�سمرب   6-4 الفرتة  يف  واحد  للفورمول 

اجلاري.

 مبنا�سبة الذكرى التا�سعة والأربعني لليوم الوطني

امللك وويل العهد رئي�س الوزراء يهنئان قيادة الإمارات العربية املتحدة
اآل  بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اإىل اأخيه �ساحب  خليفة عاهل البالد املفدى، برقية تهنئة 

ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س دولة الإمارات 

العربية املتحدة ال�سقيقة، وذلك مبنا�سبة الذكرى التا�سعة 

والأربعني لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة، 

ل�سموه  ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  فيها  جاللته  اأعرب 

مبوفور ال�سحة وال�سعادة ول�سعب دولة الإمارات العربية 

التقدم والزدهار يف ظل قيادة  املزيد من  ال�سقيق  املتحدة 

العالقات  بعمق  اهلل  رعاه  جاللته  م�سيًدا  احلكيمة،  �سموه 

وال�سعبني  البلدين  بني  تربط  التي  الوطيدة  الأخوية 

ال�سقيقني وما ت�سهده من تطور ومنو يف خمتلف املجالت. 

كما بعث �ساحب اجلاللة امللك املفدى اأيده اهلل برقيتي 

ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  اأخيه �ساحب  اإىل  تهنئة مماثلتني 

را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة 

�ساحب  اأخيه  واإىل  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة بدولة الإمارات العربية 

املتحدة، اأعرب جاللته فيهما عن خال�س تهانيه ومتنياته 

ل�سموهما بهذه املنا�سبة الوطنية.

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

خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، برقية تهنئة اإىل �ساحب 

دولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 

الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة، وذلك مبنا�سبة الذكرى 

التا�سعة والأربعون لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية 

ومتنياته  تهانيه  اأطيب  عن  فيها  �سموه  اأعرب  املتحدة، 

ل�سموه مبوفور ال�سحة وال�سعادة ول�سعب دولة الإمارات 

العربية املتحدة ال�سقيق املزيد من التقدم والزدهار يف ظل 

قيادة �سموه احلكيمة.

التي  الوطيدة  الأخوية  العالقات  بعمق  �سموه  واأ�ساد 

تربط بني البلدين وال�سعبني ال�سقيقني وما ت�سهده من تطور 

ومنو على خمتلف الأ�سعدة.

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 

ال�سمو  �ساحب  اأخيه  اإىل  مماثلتني  تهنئة  برقيتي  الوزراء 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س دولة الإمارات 

واإىل  دبي،  حاكم  الوزراء  جمل�س  رئي�س  املتحدة  العربية 

اآل نهيان ويل  اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 

بدولة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

اأعرب �سموه فيهما عن خال�س  العربية املتحدة،  الإمارات 

تهانيه ومتنياته ل�سموهما بهذه املنا�سبة الوطنية.

ال�شيخ خليفة بن زايد ال�شيخ حممد بن زايدال�شيخ حممد بن را�شدويل العهد رئي�س الوزراءجاللة امللك

امللك يتلقى برقية تهنئة من م�ست�سار جاللته ل�سوؤون الريا�سة بنجاح الفورمول

امللك يتلقى التهاين من دعيج بن �سلمان مبنا�سبة جناح �سباق الفورمول واحد

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  تلقى 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

والتربيكات  التهاين  املفدى،  البالد 

هندي  بن  عي�سى  بن  �سالح  من 

امللك  جاللة  م�ست�سار  املناعي 

املفدى ل�سوؤون ال�سباب والريا�سة، 

ململكة  الكبري  النجاح  مبنا�سبة 

وتنظيم  ا�ست�سافة  يف  البحرين 

اخلليج  طريان  جائزة  �سباق 

للفورمول واحد لعام 2020.

النجاح  اأن  هندي  بن  واأكد 

الباهر يف ا�ست�سافة مملكة البحرين 

للفورمول  الكربى  اجلائزة  ل�سباق 

امللكية  الروؤية  مع  يتوافق  واحد 

ال�سامية، وي�سهم يف تر�سيخ مكانة 

ال�ساحة  على  املتميزة  البحرين 

وا�سحة  ر�سالة  واإر�سال  الدولية، 

املعامل للعامل اأجمع بجدارة اململكة 

الريا�سية  الأحداث  احت�سان  يف 

حلة  باأبهى  واإخراجها  الكربى 

ممكنة.

مبتابعة  هندي  بن  واأ�ساد 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

رئي�س الوزراء، حفظه اهلل، جلميع 

التفا�سيل املتعلقة باإقامة ال�سباق، 

مع  تن�سجم  املتابعة  تلك  ان  مبينا 

تاأ�سي�س  يف  الثاقبة  �سموه  روؤية 

باعتبارها  الدولية  البحرين  حلبة 

م�سروعا ح�ساريا يجني ثماره يف 

تنمية وازدهار البحرين على جميع 

امل�ستويات والأ�سعدة.

باجلهود  هندي  بن  ونوه 

الكوادر  بذلتها  التي  الكبرية 

اأ�سهمت  والتي  ال�سابة،  البحرينية 

يف تنظيم ال�سباق ب�سورة متميزة.

ح�سرة  هندي،  بن  هناأ  كما 

�ساحب اجلاللة امللك املفدى، حفظه 

اهلل ورعاه، و�ساحب ال�سمو امللكي 

ويل العهد رئي�س الوزراء، مبنا�سبة 

تاأهل املنتخب الوطني لكرة ال�سلة 

اإىل نهائيات كاأ�س اآ�سيا، م�سيدا يف 

ال�سيخ  �سمو  مبتابعة  الوقت  ذات 

ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�سر 

الإن�سانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

و�سوؤون ال�سباب للمنتخب الوطني، 

اىل  تاأهله  يف  اأ�سهم  الذي  الأمر 

بعطاء  منوها  الآ�سيوية،  البطولة 

الفني  واجلهازين  املنتخب  لعبي 

الحتاد  اإدارة  وجمل�س  والإداري 

البحريني لكرة ال�سلة.

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  تلقى 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل 

التهاين  اآيات  اأ�سمى  املفدى،  البالد 

بن  دعيج  ال�سيخ  من  والتربيكات 

رئي�س  نائب  خليفة  اآل  �سلمان 

املجل�س الأعلى لل�سباب والريا�سة، 

الكبري  النجاح  مبنا�سبة  وذلك 

الذي حققته مملكة البحرين خالل 

جائزة  �سباق  وتنظيم  ا�ست�سافة 

واحد  للفورمول  اخلليج  طريان 

لعام 2020.

ال�سيخ دعيج خال�س  كما قدم 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اإىل  تهانيه 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

واإىل  الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل 

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو 

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة 

واإىل  ال�سباب،  و�سوؤون  الإن�سانية 

�سمو ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة 

النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى 

اللجنة  رئي�س  والريا�سة  لل�سباب 

الأوملبية البحرينية، بهذه املنا�سبة. 

�سلمان  بن  دعيج  ال�سيخ  واأكد 

اآل خليفة اأن ا�ستمرار ح�سد اململكة 

من  يعزز  الآخر  تلو  عاًما  للنجاح 

وموطًنا  عا�سمة  البحرين  مكانة 

املنطقة،  يف  املحركات  لريا�سة 

ويرفع من �ساأن و�سمعة البالد على 

يتما�سى  ما  وهو  العاملي،  ال�سعيد 

املفدى  امللك  جاللة  توجيهات  مع 

ل�ستثمار الريا�سة لعك�س اجلوانب 

التاريخية واحل�سارية للمملكة.

كما ثّمن ح�سور �ساحب ال�سمو 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

موؤكًدا  الدولية،  البحرين  يف حلبة 

جلميع  الدقيقة  �سموه  متابعة  اأن 

اأ�سهم يف حتقيق  ال�سباق  تفا�سيل 

هذا الإجناز اجلديد، وهو ما يثبت 

لنا كل يوم اأكرث روؤية �سموه الثاقبة 

الذي  احللبة  م�سروع  تبني  يف 

مرموقة  مكانة  البحرين يف  و�سع 

على �سعيد الريا�سة العاملية.

النجاح  هذا  اأن  اإىل  واأ�سار 

ال�سابقة  املوا�سم  بقية  عن  خمتلف 

التي  واحد  الفورمول  �سباق  من 

متّكنت  اإذ  اململكة،  ا�ست�سافتها 

العامل  اأنظار  خطف  من  البحرين 

جائحة  ظل  يف  مبهر  بتنظيم 

كوفيد-19 التي اأثرت ب�سكل كبري 

على القطاع الريا�سي حول العامل، 

م�سيًدا بالعمل الذي قدمته الكوادر 

املجالت،  خمتلف  يف  الوطنية 

والذي اأ�سهم يف حتقيق هذا الإجناز 

الوطني امل�سّرف.

امللك يهنئ رئي�س جمهورية لو بالعيد الوطني لبالده

امللك يتلقى التهاين والتربيكات من

 �سلمان بن حممد بنجاح �سباق »الفورمول«

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، برقية 

تهنئة اإىل فخامة الرئي�س بونهاجن فور اأت�سيث رئي�س جمهورية لو الدميقراطية ال�سعبية، 

وذلك مبنا�سبة ذكرى العيد الوطني لبالده.

تعيينات بالداخلية وامل�ست�سفيات احلكومية والرعاية ال�سحية و»الريا�سة«
�سدر عن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

ل�سنة   )78( رقم  مر�سوم  املفدى  البالد  ملك  خليفة  اآل 

2020، بتعيني وكيل م�ساعد لل�سوؤون القانونية يف وزارة 

الداخلية، جاء فيه:

- املادة الأوىل: ُيعنينَّ العميد حمود �سعد حمود وكيالً 

م�ساعًدا لل�سوؤون القانونية بوزارة الداخلية.

- املادة الثانية: على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�سوم، 

وُيعمل به من تاريخ �سدوره، وُين�َسر يف اجلريدة الر�سمية.

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  عن  �سدر  و 

 )75( رقم  مر�سوم  املفدى،  البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�سى 

للم�ست�سفيات  تنفيذي  رئي�س  بتعيني   ،2020 ل�سنة 

احلكومية، جاء فيه:

م�سطفى  حممد  اأحمد  الدكتور  ُيعنينَّ  الأوىل:  املادة   -

الأن�ساري رئي�ًسا تنفيذًيا للم�ست�سفيات احلكومية.

- املادة الثانية: على رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا 

املر�سوم، وُيعمل به من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة 

الر�سمية.

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

ل�سنة   )76( رقم  مر�سوم  املفدى،  البالد  ملك  خليفة،  اآل 

ال�سحية  الرعاية  ملراكز  تنفيذي  رئي�س  بتعيني   ،2020

الأولية، جاء فيه:

جواد  ال�سيد  جليلة  الدكتورة  ُتعنينَّ  الأوىل:  املادة   -

رئي�ًسا تنفيذًيا ملراكز الرعاية ال�سحية الأولية.

- املادة الثانية: على رئي�س جمل�س الوزراء تنفيذ هذا 

املر�سوم، وُيعمل به من تاريخ �سدوره، وُين�سر يف اجلريدة 

الر�سمية.

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  عن  و�سدر 

 )77( رقم  مر�سوم  املفدى،  البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�سى 

�سوؤون  وزارة  يف  م�ساعد  وكيل  بتعيني   ،2020 ل�سنة 

ال�سباب والريا�سة، جاء فيه:

اأكرب  مرت�سى  اإ�سحاق  �سارة  ُتعنينَّ  الأوىل:  املادة   -

ال�سباب  �سوؤون  بوزارة  واملبادرات  للدعم  م�ساعًدا  وكيالً 

والريا�سة.

- املادة الثانية: على وزير �سوؤون ال�سباب والريا�سة 

تنفيذ هذا املر�سوم، وُيعمل به من تاريخ �سدوره، وُين�سر 

يف اجلريدة الر�سمية.

ال�شيخ دعيج بن �شلمان

�شالح بن هندي

ال�شيخ �شلمان بن حممد
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 املو�صم الثالث من �صل�صلة الأن�صاري و»قدميه املتجدد« 

تبادر »د�رة �الأن�شاري للفكر و�لثقافة«*، بالتعاون مع جريدة »�الأيام«، كنا�شر ح�شري، باإعادة ن�شر بع�ض مقاالت �أ. د. 

حممد جابر �الأن�شاري »بت�شرف« وبقر�ءة للحا�شر من ما�ض قريب. 

يف ميزان الإ�صالم ل يطغى دين على دولة!

 بقلم: اأ. د. حممد جابر الن�صاري

بالنظر للموقف الفكري اخلاطئ الذي وقفته اأيدولوجيات اخلم�سينيات 

نطاق،  اأ�سيق  يف  وح�سره  احلياة  وبني  بينه  التام  بالف�سل  الإ�سالم،  من 

املوقف  ذلك  من  اأ�سد خطاأ  موقفاً  املحدثة  الدينية  الفكرية  التيارات  اتخذت 

بتاأكيدها املغايل على ال�سمولية يف الإ�سالم، مبا يجعل منه نظاماً �سمولياً 

ملوازين  »�َسْمح« خا�سع  �سمول  الإ�سالم  ففي  منه.  براء  هو  �سمولياً  وفكراً 

دقيقة يف التمييز بني املتباينات.. لكنه ياأبى ال�سمولية ويحاربها. ونخطئ 

اإذا و�سمناه بال�سمولية املطلقة لأن ذلك يجعل منه نظاماً منغلقاً اأمام جتارب 

الب�سر التي اأ�ستوعبها بكل رحابة �سدر يف ع�سور ازدهاره.

 لي�س يف الإ�سالم �سمولية اعتباطية ل تفرق بني مظهر وجوهر.. وبني 

�سهادة وغيب.. وبني دنيا واآخرة، )وكل �سيء عنده مبقدار... عامل الغيب 

وال�سهادة الكبري املتعال( ـ �سورة الرعد - الآيات 9/8. ونرى هذا التمييز 

حددها  كما  الإ�سالمية  العقيدة  �سلب  يف  )والكفر(  الإميان  م�ستويات  بني 

القراآن الكرمي: )اإن اهلل ل يغفر اأن ي�سرك به، ويغفر ما دون ذلك ملن ي�ساء( 

املعنى  هذا  على  ليوؤكد  الكرمي  القراآن  ويعود   .48 الآية   – الن�ساء  �سورة 

بالألفاظ ذاتها يف – �سورة الن�ساء – الآية 116.

من  دونه«  »وما  ال�سرك  بني  التمييز  القراآين  الن�س  هذا  يف  فنالحظ   

اعتقادات خاطئة. والتعبري »ما دون ذلك« ت�سريح بوجود م�ستويات ل بد 

من التمييز بينها يف �سميم العقيدة، واإنه ل خلط يف الإ�سالم بني م�ستوى 

واآخر: )وال�سماء رفعها وو�سع امليزان األ تطغوا يف امليزان، واأقيموا الوزن 

بالق�سط ول تخ�سروا امليزان( �سورة الرحمن – الآيات 9-7.

 ومن نافلة القول الإ�سارة اإىل اأن »امليزان« يف هذه الآيات القراآنية، لي�س 

ميزان البيع وال�سراء فح�سب، واإمنا هو ميزان الوجود والتعادل الكوين كله. 

واإذا كان اهلل �سبحانه قد و�سع خللقه ميزاناً مبثل هذا الدقة والتعادل فهل 

يجوز يف �سرعه اأن يطغى دين على دولة، اأو غيب على �سهادة؟ اأو اإميان 

على عقل؟ األي�س من واجب امل�سلمني، قبل غريهم، اإقامة امليزان بالق�سط يف 

�سئون دنياهم واآخرتهم ودينهم و�سيا�ستهم؟.

ميثل  دنياكم«  ب�سئون  اأعلم  »اأنتم  للم�سلمني:  الكرمي  الر�سول  وتنبيه   

اإ�سقاطه،  اأو  عليه  القفز  ميكن  ل  ال�سدد،  بهذا  الفا�سلة  املعامل  من  معلماً 

لها  »دنياكم« متييز  اإىل  وال�سالم  ال�سالة  عليه  فاإ�سارته  واآخرة.  دنيا  بني 

عن الآخرة، التي هي من عامل الغيب، بينما الدنيا من عامل ال�سهادة، الذي 

»ي�سهده« الوعي الإن�ساين ويلم باأ�س�سه.

 فالتمييز الإ�سالمي، قراآناً و�سنة، بني الغيب وال�سهادة هو الآخر متييز 

حا�سم كالتمييز بني الدينا والآخرة. وعندما و�سع النبي »�سحيفة املدينة« 

التي متثل اأول د�ستور يف الإ�سالم )وكان القراآن يتنزل ومل »يزايد« عليه 

كان  �سيا�سة(،  اإعالن  ل  هداية  كتاب  فهو  د�ستورنا!«  »القراآن  بالقول  اأحد 

متييزه وا�سحاً، عليه ال�سالم، بني »املجتمع الديني« و»املجتمع ال�سيا�سي«، 

وذكر يف »ال�سحيفة« عنا�سر من غري امل�سلمني اعتربهم »اأمة« مع امل�سلمني 

يف  حمرماً  ذلك  كان  ولو  الديني.  ولي�س  والت�سامني  ال�سيا�سي  باملعنى 

اأول تعاقد �سيا�سي ي�سعه يف تاريخ  الكرمي يف  اإليه نبيه  الإ�سالم ملا عمد 

تتعر�س  هامة  ونبوية  اإ�سالمية  وثيقة  املدينة«  »�سحيفة  اإن  الإ�سالم. 

التمييز  هذا  بو�سوح  ت�سمنت  لأنها  كثرية  اأو�ساط  لدى  والإغفال  للتعتيم 

احلا�سم بني »الديني« و»ال�سيا�سي« يف الإ�سالم على يد نبيه الكرمي يف اأول 

جتاربه ال�سيا�سية.

و�سفته  الدينية  �سفته  بني  بالتفريق  تام  وعي  على  �سحابته  وكان   

الدنيوية )قل اإمنا اأنا ب�سر مثلكم يوحى اإيّل(، �سورة الكهف - الآية 110، 

ول يتحرجون عن �سوؤاله، عليه ال�سالم، عن انطباق اأي ال�سفتني على اأي 

موقف. ويف التخطيط احلربي كان �سوؤالهم وا�سحاً: »اأهو الوحي يا ر�سول 

اأم هي املكيدة واحلرب«، فاإن كان الأول ان�ساقوا له طائعني، واإن كان  اهلل 

الثاين اأدلوا بالراأي وامل�سورة.

بني  التمييز  يف  املبكر  الإ�سالمي  ال�سحابي  الوعي  ذلك  وينعك�س   

»الديني« و »الدنيوي« يف حياة الر�سول نف�سه ويف تعاليم الإ�سالم بعامة. 

ومن امل�ستغرب، بل من البتعاد عن روح الإ�سالم ال�سحيح، اإ�سرار التيار 

ال�سمويل الراهن على حمو هذا التمييز الطبيعي بني الديني والدنيوي الذي 

بداأت به دعوة حممد »عليه ال�سالة وال�سالم«.

 وقد َتقّبل الإ�سالم تعاي�س اأتباع الديانات ال�سماوية يف ظله، وذلك يف 

اأول جتربة من نوعها يف تاريخ الب�سرية، كما اأباح زواج امل�سلم من كتابيه 

ـ كاأم اإبراهيم القبطية امل�سرية – التي تزوجها نبي الإ�سالم نف�سه واأجنب 

الإ�سالم ميكن  ت�سريع  دللة عظيمة: فح�سب  ذلك  الوحيد، ويف  ولده  منها 

للم�سلم اأن ياأمتن على بيته وعر�سه وولده من هو خمالف له يف العقيدة، 

ويف ذلك اإعالء للرابطة الإن�سانية اإىل جانب رابطة العقيدة واإمكان للتعاي�س 

ال�سمح بينهما حتت �سقف واحد. واإذ اأعلى الإ�سالم من الرابطة الإن�سانية، 

فمن باب اأوىل الرابطة الوطنية التي هي املدخل والأ�سا�س. وعليها ا�ستندت 

دعوة الزعيم امل�سري الرائد �سعد زغلول: )الدين اهلل والوطن للجميع( منذ 

اأوائل القرن الع�سرين.

 ويف اإعالن للتعاي�س العقائدي الرائع الذي ت�ستد حاجة الإن�سانية اإليه 

يف ع�سرنا املتباين واملتنوع، يخاطب القراآن الكرمي امل�سلمني يف هذه الآية 

الكرمية التي تن�سر مظلتها الإن�سانية ال�سمحة على الب�سرية جمعاء، )قولوا 

اآمنا باهلل، وما اأنزل اإلينا، وما اأنزل اإىل اإبراهيم واإ�سماعيل وا�سحق ويعقوب 

والأ�سباط، وما اأوتي مو�سى وعي�سى، وما اأوتي النبيون من ربهم ل نفرق 

بني اأحد منهم ونحن له م�سلمون( �سورة البقرة ـ الآية 136.

بني  الإ�سالم  ح�سارة  انت�سرت  الرحبة  الإن�سانية  التعاليم  هذه  مبثل   

م�سرق ومغرب، وبني �سني واأندل�س، واأمكن اأن يظهر يف ظلها عقل ابن ر�سد، 

ونهج ابن خلدون، واأن ي�سهم فيها ابن ميمون اليهودي الندل�سي، وغريه 

من علماء الن�سارى الذين يثني عليهم القراآن الكرمي اأطيب الثناء.

 هكذا، فمفهوم »ال�سمول« يف الإ�سالم خا�سع لهذا امليزان الدقيق الذي 

مثقال  يعمل  يره، ومن  ذرة خرياً  مثقال  يعمل  )فمن  اهلل يف خلقه  و�سعه 

ذرة �سراً يره( ـ �سورة الزلزلة الآيات 8/7، ولي�س ثمة �سمولية ع�سوائية 

وال�سلوك  والعبادة  العتقاد  م�ستويات  من  واآخر  م�ستوى  بني  الإ�سالم  يف 

والتنظيم، فكل �سيء عنده مبقدار، فاجلوهر جوهر، واملظهر مظهر، والق�سور 

ق�سور... ول خلط بني اجلانبني. 

*د�رة »�الأن�شاري« للفكر و�لثقافة هي م�ؤ�ش�شة ثقافية تهدف �إىل 

�حلفاظ على �إنتاج �لدكت�ر �الأن�شاري و�أعماله �لفكرية و�الأدبية �لتي 

�هتم بها وركز عليها ط��ل م�شريته �لعلمية، ويف مقدمتها، �لتعريف 

ومطالبته  �لعربي  و�لرت�ث  �الإ�شالمية  للح�شارة  �مل�شيئة  باجل��نب 

ب�شح�ة فكرية وثقافية الأمة �لعرب، و�إتاحتها للمخت�شني و�ملهتمني 

للبناء عليها و�إثر�ءها. 

كان��  هل  »�ملالكم�ن«..  بعن��ن  �لطبع  حتت  كتاب  من  *�ملقال 

�الن�شاري  د�رة  مع  بالتعاون  �الأيام  د�ر  بن�شره  �شتق�م  م�شلمني؟ 

خالل �لعام �لقادم 2021.

�صفرينا لدى اململكة املتحدة ي�صارك يف ندوة بجامعة كامربيدج ويوؤكد:

اإعالن ال�صالم �صيفتح اآفاًقا كبرية للتعاون بني دول املنطقة

قائد اخلدمات الطبية امللكية يزور املت�صابق الفرن�صي جروجان

زار قائد اخلدمات الطبية امللكية اللواء 

بروفي�سور ال�سيخ خالد بن علي اآل خليفة، 

مت�سابقي  اأحد  جروجان  رومان  الفرن�سي 

الفورمول وان، وذلك لالطمئنان على حالته 

ال�سحية اإثر تعر�س �سيارته لالحرتاق يف 

اأثناء ال�سباق يوم الأحد املا�سي.

جروجان  ُنقل  احلادث  وقوع  وفور 

الع�سكري  بامل�ست�سفى  الطوارئ  ق�سم  اإىل 

لت�سخي�س حالته ال�سحية، ومن ثم نقله 

اإىل وحدة احلروق لتلقي العالج الالزم.

امللكية  الطبية  اخلدمات  قائد  واأعرب 

العقيد  فيها  رافقه  التي  الزيارة،  خالل 

رئي�س  لوري  عبدالرحمن  نايف  طبيب 

وحدة احلروق، عن �سكره وتقديره جلميع 

اأف�سل  من  قدموه  ملا  الطبي  الطاقم  اأفراد 

رعاية طبية للم�ساب.

�سارك ال�سيخ فواز بن حممد اآل خليفة، �سفري 

مملكة البحرين لدى اململكة املتحدة، يف الندوة 

الأو�سط  ال�سرق  درا�سات  مركز  اأقامها  التي 

 MENAF اأفريقيا بجامعة كامربيدج و�سمال 

بدعوة من ال�سفري Sir John Jenkins ع�سو 

»مبادئ  بعنوان  املذكور  املنتدى  اأمناء  جمل�س 

الإقليمي«،  والتعاون  لل�سالم  اإبراهيم  اإعالن 

دولة  �سفري  بالهول،  من�سور  مب�ساركة 

 Tzipi وال�سفرية  املتحدة،  العربية  الإمارات 

Hotovely، �سفرية دولة اإ�سرائيل لدى اململكة 
املتحدة، وذلك عرب الت�سال املرئي بتاريخ 30 

نوفمرب 2020، مب�ساركة عدد من ال�سيا�سيني 

وعدد  املتحدة  اململكة  واملهتمني يف  والباحثني 

من الدول.

لدى  البحرين  مملكة  �سفري  وتطرق 

التوقيع على  اأن  اإىل  كلمته  املتحدة يف  اململكة 

بني  للتعاون  كبرية  اآفاًقا  �سيفتح  العالن  هذا 

عموًما،  املنطقة  ودول  واإ�سرائيل  البحرين 

واأكد على اأن مملكة البحرين تتميز يف منطقة 

اخلليج بتاريخ طويل من النفتاح على الآخر 

املجتمع  يعززه  والذي  وال�سالم  والت�سامح 

الثقافات  مبختلف  واملتنوع  الغني  البحريني 

حيث جند العا�سمة املنامة التي تعترب املدينة 

خاللها  من  فتجمع  اخلليج  يف  تنوًعا  الأكرث 

مئات  منذ  الأديان  ملختلف  العبادة  اأماكن  كل 

واملعبد  امل�سجد  الكني�سة جتاور  فتجد  ال�سنني 

الهندو�سي يجاور الكني�س يف تناغم ح�ساري 

الت�سامح  يف  الدائم  اململكة  نهج  يعك�س 

وال�سالم.

واأ�سار ال�سيخ فواز بن حممد اآل خليفة اإىل 

نظرائها  عن  تتميز  كذلك  البحرين  مملكة  اأن 

الديانة  اأتباع  من  اخلليج مبواطنيها  دول  من 

الفاعلة  العوائل  من  الذين يعتربون  اليهودية 

يف احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية يف البحرين 

البحرين  �سعب  لن�سيج  املكونة  الفئات  واأحد 

الن�سط وامل�ساهم يف تطور وتقدم البحرين.

واأكد ال�سفري اأن هذا الإعالن هو اأمر طبيعي 

لنهج البحرين يف ن�سر اأفكار الأخوة وال�سالم 

البحرين  مملكة  ا�ست�سافة  واأن  املنطقة،  يف 

عنوان  حتت  القت�سادية  العمل  لور�سة 

املا�سي،  العام  الزدهار«  اأجل  من  »ال�سالم 

دائم يف  اأي �سالم  باأن  كان مبنية على ت�سور 

املنطقة ل ميكن اأن يتم دون تعاون يف التنمية 

من  والعمل  املنطقة،  �سعوب  بني  والزدهار 

ال�سالم  ي�سوده  اأف�سل  م�ستقبل  لبناء  خالله 

والأمن والزدهار جلميع �سعوبه.

هذا  على  التوقيع  اأن  اإىل  ال�سفري  واأ�سار 

اأف�سل  م�ستقبل  اإىل  طريًقا  مينحنا  الإعالن 

جلميع �سعوب املنطقة، وم�ستقبل ميكنهم فيه 

الدول  جناح  واأن  تطلعاتهم،  حتقيق  اأخرًيا 

الثالث لتحقيق هذه التطلعات هو حمل اهتمام 

من جميع الدول ال�سديقة ومن �سمنها اململكة 

املتحدة.

دولة  �سفري  بالهول،  من�سور  اأ�سار  وقد 

خالل  مداخلته  يف  املتحدة،  العربية  الإمارات 

خالل  مكثف  وب�سكل  العمل  اأهمية  اإىل  الندوة 

بني  املوقعة  الإعالنات  لتعك�س  املقبلة  الفرتة 

دولة الإمارات العربية املتحدة ودولة اإ�سرائيل 

تعاوًنا و�سالًما حقيقًيا لي�س فقط بني البلدين 

ال�سعي  واأكد  عام،  ب�سكل  املنطقة  يف  ولكن 

لت�سريع عجلة التعاون القت�سادي والتجاري 

التالقي  والعلمي وغريها من جوانب لتحقيق 

�سبيل  يف  الثالث  الدول  �سعوب  بني  الفعلي 

حتقيق الأمن والرخاء يف املنطقة.

وتقدمت Tzipi Hotovely، �سفرية دولة 

لقادة  بال�سكر  املتحدة،  اململكة  لدى  اإ�سرائيل 

�سالم  يف  امل�ستقبلية  لنظرتهم  الثالث  الدول 

اأن  على  التاأكيد  مع  املنطقة،  يف  و�سامل  دائم 

هذه ال�سداقات اجلديدة مهمة للغاية بالن�سبة 

بريطانيا  اإىل  و�سولها  منذ  واأنها  لإ�سرائيل 

اأولت الهتمام الأكرب للقاء مع نظرائها  حديًثا 

من  انطالًقا  وذلك  الثالث،  الدول  �سفراء  من 

البناء  بداية ويجب  ال�سالم هو جمرد  اأن  مبداأ 

امل�سرتك على جميع  التعاون  عليه لدعم �سبل 

الأ�سعدة �سواء جتارية اأو اقت�سادية اأو ثقافية، 

ال�سالم  حتقيق  �سبيل  يف  قدًما  امل�سي  ويجب 

وعدم اللتفات لالأ�سوات املتطرفة ال�سادرة من 

اجلهات الداعمة لالإرهاب يف املنطقة.

وزارة الرتبية ت�صارك يف اعتماد نتائج الدورة

 الثالثة جلائزة حممد بن زايد لأف�صل معلم خليجي

جمعة  مبارك  حممد  الدكتور  �سارك 

للموارد  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل 

يف  العليا،  اللجنة  ع�سو  واخلدمات، 

الجتماع الفرتا�سي لأع�ساء اللجنة العليا 

جائزة  اعتمدت  حيث  موؤخًرا،  عقد  والذي 

خليجي،  معلم  لأف�سل  زايد  بن  حممد 

للجائزة،  الثالثة  للدورة  النهائية  النتائج 

ف�سالً  قريًبا،  الفائزين  عن  لالإعالن  متهيًدا 

التي  الق�سايا  من  جمموعة  مناق�سة  عن 

تهتم ب�سياغة اأ�س�س تطور وريادة اجلائزة، 

واخلطط  بذلت  التي  اجلهود  وا�ستعرا�س 

لتحقيق  والتجويد،  للتطوير  امل�ستقبلية 

اأهدافها الرتبوية.

الرتبية  وزير  احلمادي  ح�سني  واأكد 

املتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة  والتعليم 

اجلائزة  اأهمية  اجلائزة،  عام  م�سرف 

عربًيا،  دورها  لرت�سيخ  املبذولة  واجلهود 

�ساكرا جلميع اأع�ساء اللجنة العليا والفنية 

والإعالمية وجميع فرق العمل على اجلهد 

ال�ستثنائي  الظرف  هذا  يف  ال�ستثنائي 

وا�ستمرار عملية التقييم عن ُبعد مب�ساركة 

نخبة من املقيمني من خمتلف الدول.

ثالث  تخللتها  اجلائزة  اأن  واأو�سح 

على  الطالع  خاللها  مت  رئي�سة،  مراحل 

اأف�سل املمار�سات الرتبوية، بدًءا من التقييم 

التعاون  جمل�س  دول  من  للملفات  املكتبي 

م�سر  اإىل  اإ�سافة  امل�ساركة  اخلليجي 

ال�سخ�سية،  املقابالت  ثم  ومن  والأردن، 

واأخرًيا اإجراء املقابالت مع الهيئة الإ�سرافية 

تكللت  حيث  والطلبة،  املعلم  وزمالء 

جميعها بالنجاح و�سال�سة الإجناز، م�سرًيا 

الرتقاء  ومعايريها يف  اجلائزة  اأهمية  اإىل 

باأداء وجودة املعلمني وفًقا لأف�سل املعايري 

ا�ستدامة  حتقيق  يف  ت�سهم  والتي  العاملية 

التعليم من خالل متكني املعلم.

وعرب الدكتور حممد مبارك جمعة عن 

تناف�سية  من  اجلائزة  حققته  مبا  اإعجابه 

فيها  للم�ساركة  اجتهاد  ومن  املعلمني،  بني 

مهاراتهم،  وتطوير  اأعمالهم  توثيق  عرب 

اإىل  الو�سول  على  القدرة  حتقيق  بهدف 

مراكز متقدمة فيها، م�سيًدا بحجم امل�ساركة 

م�ساركاتهم يف  املعلمني، وبنوعية  قبل  من 

اليوم  اأ�سبحنا  اأننا  اإىل  لفًتا  ذاته،  الوقت 

واعدة  تربوية  ومبادرات  ابتكارات  نرى 

املبادرة،  زمام  ومعلمني ميتلكون  وهادفة، 

يلهمون زمالءهم ويرثون املجتمع املدر�سي 

بالإبداع والتميز، وهذا ينعك�س يف املح�سلة 

التعليمية  املخرجات  جودة  على  النهائية 

اأهمية  نف�سه  الوقت  يف  موؤكًدا  بلداننا،  يف 

الذي تقوم به جائزة حممد بن زايد  الدور 

الهدف، وم�سيًدا  هذا  لتحقيق  لأف�سل معلم 

العليا  اللجنة  قبل  تبذل من  التي  باجلهود 

ح�سني  والتعليم  الرتبية  وزير  برئا�سة 

احلمادي، وبقية الطاقم التعليمي والإداري 

والفني الذي يتابع العمل ب�سكل دوؤوب.

احلالية  دورتها  يف  اجلائزة  وتواجه 

حتديات عديدة غري م�سبوقة، ب�سبب الو�سع 

جتاوزها،  يف  جنحت  ولكنها  ال�سحي، 

وت�سخري التكنولوجيا يف موا�سلة اجلائزة 

لها  الرتويج  وتكثيف  املختلفة،  ملراحلها 

اإىل املعلمني يف كل بقعة لدفعهم  للو�سول 

دورهم  وتبيان  ومتكينهم  للم�ساركة، 

املدر�سي،  ال�سعيد  على  املوؤثر  الرتبوي 

لتكرمي املتميزين واأ�سحاب العطاء منهم.

�ل�شيخ ف��ز بن حممد
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على  ال��ن��واب  جمل�س  واف���ق 

م�ستعجلة  ب�سفة  برغبة  مقرتح 

الق�سط  اإ���س��ق��اط  ط��ل��ب  ب�����س��اأن 

ذوي  ع��ن  امل�ستقطع  الإ���س��ك��اين 

املتوفى.

النائب  امل��ق��رتح  مقدم  وق��ال 

ياأتي  املقرتح  اإن  املالكي  با�سم 

على  املعي�سية  الأعباء  تزايد  مع 

امل�ستحقني  من  ا  خ�سو�سً املواطنني، 

املتوفى. عن  التقاعدية  للمعا�سات 

فوزية  املجل�س  رئي�س  وعلّقت 

امل�ستعجل،  امل��ق��رتح  على  زينل 

ذات  يف  مقرتحان  »هناك  وقالت: 

جلنة  يف  درا�ستهما  يتم  املو�سوع 

اعرت�س  بدوره،  حالًيا«.  اخلدمات 

طرح  على  الكوهجي  حمد  النائب 

وقال:  ال�ستعجال،  ب�سفة  املقرتح 

اأكرث  لها  �سار  املقرتحات  من  »كثري 

درا�ستها  يتم  اللجان  يف  �سنة  من 

املعنّية  اجلهات  مع  الجتماع  ويتم 

املقرتحات  طرح  مرئياتها.  وطلب 

نرفع  �سيجعلنا  م�ستعجلة  ب�سفة 

بدلً  ال�ستعجال  ب�سفة  مقرتحاتنا 

اللجان«. عمل  انتظار  من 

العبا�سي: العامل املرن يعمل دون 

�سجل و84 % العمالة الأجنبية

عي�سى  حممد  النائب  قال 

»العمالة  اإن  العبا�سي 

و»العامل  النظامية«  غري 

واح��د،  اأم��ر  هما  امل���رن« 

غري  العمالة  اأن  اإىل  م�سرًيا 

فرتة  يف  و�سلت  النظامية 

عامل،  األف   80 اىل  الفرتات  من 

فا�سل  حل  وهو  غريب  بحل  الهيئة  فجاءت 

العمالة  ن�سبة  و�سلت  فيما  النظامية،  غري  للعمالة 

الأجنبية اىل %84.

باأي عمل  القيام  املرنة ت�ستطيع  العمالة  اإن  وقال 

دون اأي ر�سوم و�سجل، وما قامت به الهيئة يعار�س 

روؤية 2030، فقد مّيزت الأجنبي على البحريني.

�سلمان: 16 األف 

اأجنبي مت توظيفهم داخلًيا

قال النائب الأول عبدالنبي �سلمان 

تكلفة  عن  التجارة  غرفة  درا�سة  اإن 

العامل املرن مل تفّندها وزارة العمل 

العمل،  �سوق  تنظيم  هيئة  ول 

يف  اأ�سهر،   3 خالل  اأنه  اىل  م�سيًفا 

توظيف  مت  »ك��ورون��ا«،  اأزم��ة  ذروة 

األف  2400 بحريني فقط يف مقابل 16 

اأجنبي مت توظيفهم داخلًيا. واأ�ساف: »يجب ترحيل العمالة غري 

م�سروع  اخلليجية.  الدول  فعلت  مثلما  فوري  ب�سكل  النظامية 

الفيزا املرنة م�سروع مدّمر ولي�س لنا ثقة يف وزارة العمل وهيئة 

تنظيم �سوق العمل. البحرين حتّولت اإىل مرتع لالأجانب دون 

�سوابط. الأجانب يقيمون معار�س لهم يف اأنديتهم دون مراقبة 

ودون رادع. اأرقام وزير العمل م�سّوهة وغري �سحيحة«.

النفيعي: عامالت منزل 

ح�سلوا على رخ�سة »املرن«

ق�����ال ال��ن��ائ��ب 

اإن  النفيعي  اإبراهيم 

امل�سوؤولني  بع�س 

على  يتناف�سون 

من  جوائز »حديدة« 

املنظمات الدولية التي 

وقفت �سد البحرين.

ولفت النفيعي اىل اأن عامالت منازل هربن 

من املنازل التي يعملن بها، وقّدمن طلب »عامل 

مرن«.

اأجنبي  األف   60 حوايل  وجود  اىل  واأ�سار 

هارب وغري نظامي من �سنني، وان الفيزا املرنة 

ك�سفتها جائحة كورونا.
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ا على النواب: اأول مناق�سة عامة بعد تعديل الالئحة الداخلية للنواب.. وزير العمل ردًّ

ت�سحيح و�سع 53 األف عامل .. والعامل الهارب ل يرّخ�ص بـ»املرن«

غالب اأحمد: 

اأكد وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان اأن هيئة تنظيم �صوق العمل فتحت باب الت�صحيح للعمالة غري النظامية 

للح�صول على رخ�صة العامل املرن، اإذ مت ت�صحيح و�صع 53 األف عامل، م�صريًا اإىل اأن املرحلة االأخرية حكمتها عّدة اأمور منها 

غلق املطارات، وعدم القدرة على جلب عمالة جديدة، وعدم القدرة على ترحيل العمالة املوجودة.

واأ�صح حميدان يف رده على مالحظات النواب يف املناق�صة العامة حول ا�صتي�صاح �صيا�صة احلكومة بخ�صو�ص العمالة 

ا مع املعطيات  غري النظامية يف ظل جائحة »كورونا«، اأن الهيئة �صّجعت على ت�صحيح العمالة الوافدة غري النظامية خ�صو�صً

ال�صابقة، اإذ مت ت�صحيح و�صع 53 األًفا، فيما غادر 5515 عامالً من تلقاء اأنف�صهم يف الفرتة املا�صية، اإذ مل جترب احلكومة اأحًدا 

على املغادرة ب�صبب الظروف احلالية.

وذكر حميدان اأن العمالة الوطنية حقّقت منوًا و�صل اإىل 2.4 %، يف مقابل انخفا�ص للعمالة االأجنبية و�صل اإىل 3.1 %.

واأ�صاف وزير العمل اأن جمل�ص الوزراء اأ�صدر جمموعة من ال�صوابط، وكانت ا�صتجابة لغرفة التجارة وجمل�ص النواب، ومت 

اتخاذ العديد من االإجراءات وال�صوابط، موؤكًدا اأن قرار احلكومة وا�صح يف عدم ح�صول العامل الهارب على رخ�صة العامل 

املرن، وعدم الدمج بني ال�صجل التجاري والعامل املرن، م�صيًفا اأنه مت اإيقاف الر�صائل الق�صرية للح�صول على العامل املرن.

وك�صف حميدان اأن وزارة العمل تدر�ص و�صع �صروط جديدة للمهن املطلوبة للبحرينيني التي ال ميكن لالأجنبي العمل 

فيها بتكليف من جمل�ص الوزراء، م�صريًا اإىل اأن الهدف من نظام العمل املرن هو عدم ا�صتغالل العمالة من بع�ص اأرباب العمل.

وقال اإن هناك عّدة ت�صحيحات لنظام العمل املرن، كما اأن احلكومة قّدمت حزمة لتقوية االأعمال وقدرتها يف احلفاظ على 

العمالة الوطنية، من خالل دعم رواتب العمالة الوطنية اجلديدة، وان ن�صر ال�صواغر يف ال�صحف جاء لتلبية احتياجات رجال 

اجلل�صة العادية التا�صعة من دور االنعقاد الثالث من الف�صل الت�صريعي اخلام�صاالأعمال لعدم قدرتهم على جلب عمالة اأجنبية، مع و�صع امتيازات لتوظيف البحريني.

اإ�سحاقي: العمالة غري 

النظامية كّلفت الدولة 100 مليون

اإن  اإ�سحاقي  علي  النائب  قال 

احلمل  زادت  ال�سائبة  العمالة 

واإن  ال��دول��ة،  على  وال��ع��بء 

جائحة كورونا ك�سفت امل�ستور، 

القت�سادية  البيانات  اأن  موؤكًدا 

وا�سحة واملدخول 9 ماليني فقط، 

يف املقابل كلّفت الدولة 100 مليون 

اإىل  توّجهات  جانب  اإىل  املا�سية،  الفرتة  يف 

التق�سف تطال املواطن.

العمالة  من  الهائل  الكم  هذا  »ملاذا  اإ�سحاقي:  وت�ساءل 

بقيمة  طريان  رحالت  ت�سيري  ميكن  كان  النظامية؟  غري 

وتكلفة اأقل من ال�سرف على العمالة ال�سائبة طوال الفرتة 

املا�سية من عالج واإيواء«.

احلمر: ت�سليم اأوىل وحدات �سرق �سرتة نهاية 2022

قال وزير الإ�سكان با�سم احلمر اإن ت�سليم املرحلة الأوىل 

ملدينة �سرق �سرتة وت�سكني امل�ستحقني يف دي�سمرب 2022، 

فيما �ست�ستكمل املرحلة الثانية والثالثة يف 2025.

واأ�ساف احلمر رًدا على �سوؤال للنائب عمار ح�سني اأن 

الوزارة حري�سة على العمل يف امل�سروع واأن الوزارة لديها 

خطة لالنتهاء يف العمل ح�سب التاريخ اأو قبله، م�سرًيا اإىل 

اأن توزيع �سهادات الرت�سيح �سيكون مع نهاية العام املقبل 

لإتاحة املجال لتحديد ال�سنوات ب�سكل اأدق.

واأ�سار احلمر اإىل اأن البدء يف العمل �سيكون قريًبا واأنه 

يتمنى اللقاء القريب مع النواب يف موقع العمل.

�سحب »تعديالت العقوبات«.. وال�سي�سي: نحتاج »مطّوع« يقراأ عليه!

جلنة  رئي�س  طلب  على  النواب  جمل�س  واف��ق 

ال�سي�سي  حممد  الوطني  والأمن  والدفاع  اخلارجية 

بتعديل  بقانون  م�سروع  حول  اللجنة  تقرير  ب�سحب 

بع�س اأحكام قانون العقوبات، اخلا�س بحماية احلياة 

ال�سور. العائلية اخلا�سة وحماربة ن�سر وتداول 

»نحتاج  قائالً:  ال�سحب  طلب  على  ال�سي�سي  وعلّق 

اىل  ورده  �سحبه  لكرثه  القانون  على  يقراأ  مطوع 

العدل  وزارة  من  رد  »و�سلنا  واأ�ساف:  اللجنة«. 

وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف قبل اأيام باأهمية �سحب 

التعديل،  على  جوهرية  تعديالت  لوجود  املو�سوع 

اإىل  واإعادته  اأ�سبوعني  ملدة  التقرير  �سحب  نطلب  لذلك 

اللجنة«.

النائب بوعنق: �ساأتقّدم با�ستجواب واأ�سعه اأمام النّواب

اإنه  بوعنق  خالد  النائب  ق��ال 

للوزير  ا�ستجواب  بطلب  �سيتقّدم 

املدنية،  اخل��دم��ة  ب��دي��وان  املعني 

و�سي�سعه اأمام النواب للموافقة عليه، 

وانه �سيربئ ذّمته بتقدمي ال�ستجواب، 

ديوان  رّد  على  تعليقه  يف  ذلك  جاء 

م�ست�سار  وجود  املدنية حول  اخلدمة 

وافد يعمل يف الديوان.

ديوان  على  هجوًما  بوعنق  و�سّن 

اخلدمة املدنية، قائالً: »ديوان اخلدمة 

اأبنائنا.  م�سايقة  يف  اإل  يفلح  مل 

قانون  �سهادة  يحمل  وافد  م�ست�سار 

والبحريني  دينار،   3500 براتب 

جال�س يف بيته«.

على  املجل�سني  وزير  رّد  بدوره،   

تعليق النائب بوعنق قائالً: »ما يح�سل 

راتًبا،  ولي�س  مكافاأة  امل�ست�سار  عليه 

والعقد قدمي والعقد احلايل اأقل بكثري، 

وامل�ست�سار  الديوان  بني  كان  والعقد 

بالقطعة وي�ستلم  باأنه  وميكن و�سفه 

عليها مكافاأة، ولفرتة حمّددة«.

خالد بوعنق 

حمد الكوهجي

وزير املجل�صني

با�صم املالكي

اإعادة ت�سكيل جلنة التحقيق يف الإ�سكان
جلنة  ت�سكيل  طلب  على  النواب  جمل�س  وافق 

للطلبات  التوزيع  معايري  عدالة  ب�ساأن  حتقيق 

ومراعاة  الإ�سكانية،  الوحدات  وتكلفة  الإ�سكانية 

ال�سروط الفنية يف ت�سميم الوحدات.

كما وافق املجل�س على طلب النائب يو�سف زينل 

التحقيق  جلنة  ع�سوية  اإىل  ان�سمامه  بخ�سو�س 

الربملانية ب�ساأن �سناديق التقاعد التي ُتدار من الهيئة 

العامة للتاأمني الجتماعي.

زينل: مقرتحان مثله يف جلنة اخلدمات! 

ى مقرتح م�ستعجل باإ�سقاط الأق�ساط الإ�سكانية عن املتوفَّ

مقرتحات م�ستعجلة اإىل احلكومة

[ وقف اإجراءات بيع الأرا�سي التي اأعلنت عنها �سركة 

اإدامة.

[ اإ�سقاط الق�سط الإ�سكاين امل�ستقطع عن ذوي املتويف

[ دعم �سائقي البا�سات املدر�سية اخلا�سة

البحرين(  )فريق  ب�  الكرتوين خا�س  موقع  اإن�ساء    ]

لت�سجيل اأهدافه واإجنازاته.

مع  ال�سالونات  تقدمها  التي  اخلدمات  بقية  افتتاح    ]

الحرتازات الطبية.

[  اإيجاد اآلية لتوفري لقاح كورونا للمواطنني املقيمني 

يف اخلارج.

ـــــــــــــــــــرار قـــــــــانـــــــــون الــــبــــيــــئــــة اإق

اأقر جمل�س النواب يف جل�سته اأم�س م�سروع قانون البيئة اجلديد، وذلك بعد 5 جل�سات من املداولت ب�ساأنه.

ويهدف القانون -والذي يتكون من 125 مادة- اإىل و�سع تنظيم ت�سريعي متكامل ب�ساأن البيئة، ويتما�سى مع 

التفاقيات الدولية.

ال�سلوم: ل �سرر من اإعادة خدمات »ال�سالونات«

ل  اأّنه  ال�سلوم  اأحمد  النائب  اأّكد 

�سرر من اإعادة اخلدمات التي توّقفت 

ا  خ�سو�سً الن�سائية،  ال�سالونات  يف 

املحال  تلك  اأظهرته  الذي  الوعي  مع 

يف  الطبية  بالإجراءات  باللتزام 

الأ�سهر املا�سية.

اأم�س  له  مداخلٍة  يف  واعترب 

عدد  مع  التباحث  خالل  ومن  اأّنه 

جاهزية  اأّكدوا  والذين  اجلهات  من 

اأكرث من 70% من  لفتح  ال�سالونات 

خدماتها.

اقرتاًحا  اأم�س  املجل�س  ورفع 

املتوقفة يف  اخلدمات  باإعادة  يطالب 

ذلك  اأن  ال�سلّوم  واعترب  ال�سالونات، 

يومها،  يف  البحرينية  للمراأة  هدّية 

املحّرك  هي  املراأة  ان  اإىل  م�سرًيا 

القت�سادي الأكرب و�ساحبة اأكرب عدد 

من ال�سجالت.

ال�سالونات  قطاع  اأن  اإىل  واأ�سار 

م�سّغالت  اأن  حيث  القطاع،  اأهم  من 

فيه جميعهن من  والعامالت  القطاع 

الن�ساء، فهو اأكرب قطاع خدمي تعمل 

فيه ال�سيدات.

واأ�سار اإىل اأن احلزمة الأخرية من 

الدعم احلكومي ا�ستبعدت هذا القطاع، 

نف�س  يقّدم  من  هناك  املقابل  ويف 

�ساحبات  فيما  املنازل،  يف  خدماتهم 

ال�سالونات ملتزمات بالقانون.

احمد ال�صلوم
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�ضليم م�ضطفى بودبو�س

�ضعيد احلمد

اأبعاد

التقدي�س يف العمل ال�ضيا�ضي للزعامات منع 

وحجب بل وعّطل اأهم اأدوات تطور العمل احلزبي

ب�ضام البنمحمد

اأمريكا اإىل اأين؟

الأمريكي  العام  الراأي  ان�شغل   1787 العام  يف 

باإحدى اأهم معاركه الفكرية التي كانت تدور حول مفهوم 

الفدرالية املقرتحة والد�شتور اجلديد اآنذاك. وت�شدر امل�شهد 

اأهم املفكرين الأمريكان والذين مت ت�شميتهم بعد ذلك بالآباء 

املوؤ�ش�شني من اأمثال الك�شندر هاملتون وجون جاي وكذلك 

جامي�س مادي�شون عرب ن�شرهم ل�شل�شلة مقالت عددها 85 

الفدرالية  »الأوراق  بعد حتت م�شمى  ما  مقالة جمعت يف 

ينادون  خاللها  من  كانوا   »The Federalist Papers
مع  واحدة  فدرالية  حكومة  حتت  الوليات  كل  بتوحيد 

احتفاظ كل ولية با�شتقالليتها الإدارية.

الفكرة  لهذه  معار�شون  هناك  كان  الطرح  هذا  مقابل 

 »anti-federalist عرفوا فيما بعد بـ»املناه�شني للفدرالية

ومن اأهم ما ا�شتندوا عليه يف حمالتهم املعار�شة هو قلقهم 

من اأن تلغي احلكومة الفدرالية الوليات وبالتايل تذوب كل 

هذه الكيانات داخل كيان موحد كبري بالذات اأن الد�شتور 

الذي كان يروج له ذلك الوقت مل يت�شمن اأي تو�شيحات 

واحلقوقية  التنظيمية  الناحية  من  الأفراد  حقوق  مل�شري 

ول القانونية. لكن الفريق الآخر واملوؤيد للفدرالية كرر اأن 

تو�شيح حقوق الأفراد �شيكون عرب اإ�شافة على الد�شتور 

مت  ما  وهو  اجلديدة،  احلكومة  وت�شكيل  اإقراره  حال  يف 

بالفعل بعد اأن متكن الفريق املوؤيد للفدرالية من النت�شار 

بالد�شتور  امل�شوتني  غالبية  واإقناع  الفكرية  املعركة  يف 

اجلديد وتبني نظام الفدرالية املوحدة، حيث متت اإ�شافة 

اأول ع�شرة تعديالت على الد�شتور ت�شمنت �شمانات عديدة 

مثل حرية التعبري والن�شر او ال�شحافة واحلقوق الفردية 

وغريها عرفت فيما بعد بـ»قانون احلقوق«. 

من  اأمريكا؟  يف  الفكرية  املعركة  يقود  فمن  اليوم  اأما 

يف�شر ومن ي�شمن تبني تف�شري الآباء املوؤ�ش�شني للد�شتور 

الأمريكي؟ 

من  العديد  ومعه  الأمريكي  الإعالم  انق�شم  لالأ�شف 

بعيدة  نظر  وجهات  لتبني  العاملية  الإعالمية  املوؤ�ش�شات 

احليادية.  عن  وناهيك  وامل�شداقية  املهنية  عن  البعد  كل 

وحتى  اجلامعات  من  والعديد  الفكرية  املراكز  واأ�شبحت 

ول  الآخر  ينفي  اإيدلوجًيا  طرًحا  تتبنى  منها  املرموقة 

يحرتم الختالف بل اأ�شبح كل طرف ميار�س اأب�شع اأ�شكال 

كان  ذلك  وكل  معه،  يختلف  من  �شد  العلني  »التنمر« 

ميار�س بعيًدا عن اأفكار الآباء املوؤ�ش�شني ومقا�شد الد�شتور 

الأمريكي الرائع. 

والأخطر من ذلك هو ت�شيد و�شبه احتكار عدد حمدود 

ما  اأو  التكنولوجيا  جمال  يف  الكربى  ال�شركات  من  جًدا 

مثل  ف�شركات   ،big tech companies با�شم  يعرف 

تويرت وفي�شبوك واإن�شتغرام وغوغل ي�شيطرون على عامل 

الب�شر.  من  املاليني  مئات  عقول  وعلى  والن�شر  الإعالنات 

باخلوارزميات  التالعب  القدرة على  ال�شركات  متتلك هذه 

وما  معلومات  من  عليه  احل�شول  ن�شتطيع  ما  وحتديد 

وما  وقناعاتهم  مفاهيمهم  على  بناء  العامل  عن  يحجبونه 

يريدوننا اأن ن�شاهد وكيف يجب اأن نفكر، وهذا اأمر غاية 

يف اخلطورة ومل نح�شد بعد نتائجه. 

لذلك ن�شاهد اليوم منظمات ودولً كربى مثل الحتاد 

الأوروبي وكذلك الكونغر�س الأمريكي يتحركون لتحجيم 

الحتكار،  حماربة  مثل  قوانني  عرب  ال�شركات  هذه  دور 

من  للتقليل  ي�شري  وغري  طويالً  الطريق  مازال  ولكن 

دورهم وتاأثريهم اإىل اأن ن�شل حللول ممكن اأن تعالج هذه 

الإ�شكالية اإذ �شيكون العامل يف و�شع �شعب لأنه يتعامل 

مع نتائج �شيا�شاتهم وت�شرفاتهم غري امل�شوؤولة.

احلالية  واملعركة   1787 عام  الفكرية  املعركة  فبني 

يف 2020 تراجع كبري يف م�شتوى الأفكار وانفالت كبري 

على م�شتوى الأخالق وال�شوابط والإمكانات. وما يوؤ�شف 

له حًقا اأن العامل كله اأ�شبح �شاحة واحدة يت�شرر وتدفع 

�شعوب ودول اأثماًنا باهظة ملعارك فكرية ل ناقة لها فيها 

ول جمل بل هي بعيدة عنها كل البعد، جغرافًيا واجتماعًيا 

هي  الأخرية  الزوبعة  تكون  اأن  اأمل  على  ولكننا  وفكرًيا. 

ما �شتقود اإىل النتباه خلطورة الو�شع واإيجاد ال�شوابط 

على  والهيمنة  النفالت  هذا  جماح  تكبح  التي  واحللول 

م�شائر الب�شر.

ظاهرة »التقدي�س« يف اأحزابنا العربية

ال�سيا�سي  الإ�سالم  وي�سرتك  فيها  يلتقي  م�سرتكة  ظاهرة  هي 

يكن جممل  اإن مل  ومعظم  والبعثي،  والقومي  العربي  الي�سار  مع 

احلركات والتنظيمات ال�سيا�سية العربية، مبا ترك اآثاًرا �سلبية على 

النقد الذاتي وامل�ساءلة والتطوير والتغيري واخلروج من القف�ص اأو 

ما ُي�سمى التفكري خارج ال�سندوق.

بعيًدا  ذهب  الأحزاب  هذه  وقادة  وروؤ�ساء  زعامات  تقدي�ص 

الكوادر والقواعد وحتى الأن�سار واملوؤيدين و�ساروا جميًعا  عن 

»�سدى �سوت« للزعيم اأو الرئي�ص اأو القائد اأو املرجعية يقولون ما 

يقول ويرددون ما يردد ول ي�ستطيعون اأبًدا اإل اأن يكونوا كذلك، 

وتغذي  توؤكد  قواعدها  اأ�سا�سيات  يف  احلزبية  الرتبية  هي  فهكذا 

الكوادر ال�سغرية واجلديدة بثقافة »تقدي�ص« الزعيم واإ�سباغ هالة 

هالمية على �سخ�سيته بحيث ي�سبح »�سخ�ًسا« ا�ستثنائيًا يف كل 

�سيء ويف كل قول ويف كل راأي، »ول ُي�ساأل عما يفعل«، كما ول 

ي�ساأل اأو حتى ُيناق�ص يف طرحه ويف راأيه.

على  تراتبي  وب�سكل  بال�سرورة  ين�سحب  »التقدي�ص«  وهذا 

وتنظيمات  حركات  عند  ُي�سمى  ما  اأو  ال�سيا�سي  املكتب  اأع�ساء 

الإ�سالم ال�سيا�سي »جمل�ص �سورى التنظيم«، وهكذا تنازليًا حتى 

ونا�سطي  والأع�ساء  الكوادر  وتطويق  واحلدود  القيود  حتيط 

الزعامات ح�سب درجات موقعهم  بـ»قد�سية«  التنظيم  اأو  احلزب 

احللقات  اىل  ت�سل  حتى  التنظيم  اأو  احلزب  يف  مركزهم  اأو 

ال�سغرية فيحظى »الرابط وهو م�سطلح تنظيمي يعرفه احلزبيون 

واملنظمون يف احلركات ال�سيا�سية اأيام العمل ال�سري« ي�سبح هذا 

اأو  ياأمر  ال�سغرية  حلقته  على  ومتعاليًا  عليا  مكانة  يف  »الرابط« 

القيادة وفرماناتها وعلى احللقات واأع�سائها  اأوامر  ينقل  بالأدق 

اأنه �سعار مثري  ناق�ص«، ورغم  التنفيذ حتى �ساع �سعار »نفذ ثم 

لكن  التنفيذ،  بعد  النقا�ص  جدوى  وما  فائدة  ما  حيث  لل�سخرية، 

املناق�سة اجلادة والنقدية اأو حتى التي تطرح �سوؤالً غري موجود 

مطلًقا.

الأحزاب  يف  ال�سيا�سية  الزعامات  »تقدي�ص«  ثقافة  ولعل 

الي�سارية مبختلف اأطيافها والقومية بو�سفها اأحزاًبا مدنية اختلط 

بال�سيا�سي  والغائر  العميق  الديني  املوروث  وانعك�ص  والتب�ص 

قام برتحيل  نقول  دعنا  اأو  التقدي�ص،  ثقافة  فاأنتج  الطارئ  املدين 

مفهوم التقدي�ص وموروث التقدي�ص من الديني اإىل الدنيوي.

وكان الي�ساريون قبل التحالفات الأخرية مع تيارات الإ�سالم 

التيارات  تلك  »تقدي�ص«  ب�سدة  ينتقدون  ال�سيعي  ال�سيا�سي 

ملرجعياتهم التي تقودهم دينيًا و�سيا�سيًا، ولكنهم يف الوقت ذاته 

»الي�ساريون« كانوا بنقدهم ذاك يقعون يف ازدواجية املعايري فهم 

يقد�ص  كما  متاًما  ال�سيا�سية  زعاماتهم  »يقد�سون«  جانبهم  ومن 

وغريهما  تونغ  وماوت�سي  لينني  يكن  اأمل  مرجعياتهم،  اأولئك 

»مقد�سني« عند »الي�سار«!؟.

ظاهرة  »التقدي�ص«  اإن  ال�سياق  هذا  يف  الأخرية  واملالحظة 

العربية  ومنظماتنا  اأحزابنا  عند  اأكرب  ب�سكل  متجذرة  �سيا�سية 

وب�سكٍل كبري ووا�سح اأي�ًسا.

وهذا التقدي�ص يف العمل ال�سيا�سي للزعامات منع وحجب بل 

وعطل اأهم اأدوات تطور العمل احلزبي والن�ساط ال�سيا�سي وتقدمه 

والتحولت  واملتغريات  الظروف  بح�سب  واأ�سلوبه  اآلياته  وتغيري 

ن�سيًا  وبات  اإطالقي  وب�سكل  متاًما  الذاتي  النقد  تعطل  بحيث 

بالهرطقة  واإذا ما جتراأ واحد منهم على فعل ذلك لتهم  من�سيًا، 

من كهنة املعبد و�سندته يف احلزب.

واختفت امل�ساءلة واملراجعة واإعادة التفكري، وتال�سى التجديد 

اأحزابنا يف واٍد والعامل  الع�سر وحتولته، واأ�سبحت  اإيقاع  وفق 

من حولها يف واٍد اآخر.

لذا فاإنتاج اخلطاب يف تلك الأحزاب اأعاد نف�سه اإىل حّد الرثاثة 

والغثاثة وجتمدت الأفكار والإبداع حّد البالهة ال�سيا�سية.

متطوعو البحرين... �ضكًرا لكم

اأ�شقاع املعمورة،  اأيها املتطّوعون يف �شتى     �شكًرا لكم.. �شكًرا لكم 

�شكًرا لكم على ما تقّدمونه من جهود ومن اأموال ومن ت�شحيات �شاهمت 

الأمل  لأنكم  لكم  �شكًرا  ال�شامل،  مبعناها  الإن�شانية  التنمية  يف  وت�شاهم 

العمل  قيمة  جت�شدون  لأنكم  لكم  �شكًرا  الأزمات،  باملجتمع  ت�شتّد  حني 

فجهودكم  املاألوفة،  النتظارات  تلك  دون  مقابل  دون  لالإن�شان  للعمل 

امل�شوؤولية  احلقيقي يف حتمل  لالإ�شهام  �شورة  ملجتمعكم  تبذلونها  التي 

الجتماعية، ودر�س عملي لكل من اكتفى بالنقد دون البناء.

�شكًرا لكم يف يوم التطوع العاملي اأو اليوم الدويل للمتطوعني، �شكًرا 

لكل املتطّوعني يف البحرين ول �شيما يف الفرتة الأخرية يف اأثناء الت�شدي 

ما  البلدان  �شتى  املتطوعني يف  ولول جحافل  كورونا،  فريو�س  لنت�شار 

متّكنت احلكومات من احلّد وال�شيطرة على تف�شي هذا الفريو�س، بالرغم 

من الإمكانات الكبرية لدى بع�س الدول.  

كلمة حّق فيكم اأيها املتطّوعون واجبة، كلمة �شكر قد ل تفيكم حّقكم، 

العمل  اأهمية  تعاظمت  لقد  نعم  العظيم.  بدوركم  واعتزاز  تقدير  كلمة 

اأو�شع  به  الهتمام  و�شار  العامل،  فـي  خيرة  الأ ال�شنوات  يف  التطّوعي 

للتطوع،  اعتماد اخلام�س من دي�شمرب يوًما عاملًيا  واأ�شمل ول �شيما منذ 

الألفية  مطلع  مع  اأي  للتطوع 2001  الدولية  ال�شنة  اإطالق  منذ  وكذلك 

الثالثة.

ون يف علم الجتماع اإىل العمل التطوعّي �شـمن مفهوم  وينظر املخت�شّ

الجتماعي.  املال  راأ�س  تعزيـز  مفهوم  �شمن  اأو  املدني،  املجتمع  تطوير 

يف  املجتمع  اأفراد  م�شاركة  بدرجة  عادة  الجتماعي  املال  راأ�س  وُيقا�س 

هلية غير احلكومية، واإّن لنا يف مملكة البحرين خري مثال  اجلمعّيات الأ

اإذ حتت�شن  التطوعية  والفرق  اجلمعيات  القوية يف  امل�شاركة  هذه  على 

اململكة اأكرث من 600 منظمة اأهلية تطوعية، تعمل يف اأكرث من 30 ت�شنيًفا 

القطاع  خدمات  وتطال  والعلمية،  واملهنية  الجتماعية  التخ�ش�شات  من 

الأهلي التطوعي، وكل جانب من جوانب احلياة الجتماعية والقت�شادية 

وال�شباب  والطفولة  الأ�شرة  ورعاية  والتدريب  التعليم  من  البحرين  يف 

وحماية  املواطنني  كبار  ورعاية  الهمم  واأويل  اخلا�شة  الفئات  وتاأهيل 

واأ�شحاب  العمال  عن حماية  ف�شالً  الن�شان،  والدفاع عن حقوق  البيئة 

املهن. 

كّل ذلك يوؤكد الطينة الأ�شيلة واملعدن الذهبي لهذا ال�شعب ول �شيما 

الوطني  الفريق  اأعلن  حني  الواجب  لنداء  متطوعني  هّبوا  الذين  �شبابه 

للت�شدي لفريو�س كورونا )كوفيد 19( عن فتح باب التطوع يف احلملة 

الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا من مبداأ امل�شوؤولية املجتمعية وتعزيًزا 

للتكافل والتعاون بني اأفراد املجتمع يف مملكة البحرين.

 ومل يتخلّف عن امل�شاركة املواطنون واملقيمون و�شربوا بذلك مثالً 

الوطن  حب  ولكن  الو�شع  خطورة  من  بالرغم  التطوع  ملعنى  وطنًيا 

للتطوع  امل�شجلني  عدد  فاق  كما  انتظاراتنا  �شقف  فاق  فيهم  املغرو�س 

اأّكد  ما  وهو  متطوع  األف   30 جتاوز  حيث  امل�شوؤولني،  انتظارات  �شقف 

قيمة تالحم اململكة واأبنائها، وقّدم م�شهًدا عظيًما يج�شد الروابط العميقة 

والوجدان الوطني، والإح�شا�س العايل بامل�شوؤولية امل�شرتكة.

ولي�س التطّوع بالأعمال واخلدمات فقط واإمنا اأي�شا باملال، ويف هذا 

التي  خري«  »فينا  حملة  خالل  من  مثال  اأروع  البحرينيون  �شرب  ا  اأي�شً

امللك لالأعمال  اآل خليفة ممثل جاللة  ال�شيخ نا�شر بن حمد  اأطلقها �شمو 

الإن�شانية والتي لقيت ترحيًبا و�شدًى وا�شًعا وجتاوًبا غري م�شبوق من 

قبل اأ�شحاب الأعمال وال�شركات وامل�شانع والبنوك والعديد من املواطنني 

واملقيمني، ومتكنت احلملة اأن جتمع مبالغ طائلة من التربعات الإن�شانية 

ملواجهة الأعباء املالية التي تتطلبها فحو�شات وعالجات جائحة كورونا 

يف البحرين.

اإل من كان قلبه  التطّوع باب للخري ل يعرفه  اإّن  القول،     خال�شة 

عامًرا مبحّبة النا�س، فهنيًئا ملن ا�شتجاب اإىل نداء الواجب الإن�شاين يف اأي 

بلد، وطوبى ملن اأدى خدمة للغري دون انتظار مقابل، وحتية اإكبار وتقدير 

ي�شتحقون  الذين  ا  خ�شو�شً البحرين  وملتطّوعي  العامل  متطّوعي  لكل 

ا مبنا�شبة اليوم العاملي للتطوع لي�س لأنهم تطّوعوا، ولكن   تكرمًيا خا�شً

ت�شجيًعا لغريهم على التطّوع. واأخرًيا:   

          

ــــــه ــــل لأن ــــي ــــم ـــل الــــنــــفــــ�ــــس اجل ـــع ـــف ـــت ـــل ف

ـــا ـــه ـــواب ث ــــــــل  لأج ل  واأحـــــ�ـــــشـــــن  ـــــري  خ

حازم �ضاغية
حيث الأولوية للقرابة... وللإيديولوجيا املكان العا�ضر

من  املتابع.  ت�شتوقف  التي  الأمور  الراهن كثرية هي  الإثيوبي  النزاع  يف 

ح�شل   ،1974 يف  البلد:  ذاك  يف  اللينينية   - املارك�شية  ق�شة  الأمور  تلك 

الإمرباطور  اأطاح  الذي  »الدرغ«  ورفاقه �شباط  مريام  منغ�شتو هيال  انقالب 

هيال �شيال�شي. النظام اجلديد، وعرب ت�شفيات دموية متتالية، ما لبث اأن تبنى 

املارك�شية – اللينينية. بعد عام واحد، تاأ�ش�شت »جبهة التحرير ال�شعبي يف 

تيغراي«. اجلبهة منذ ولدتها اأعلنت تبنيها املارك�شية – اللينينية اإياها. هذا 

التبني امل�شرتك لالإيديولوجيا اإياها مل يخفف ذرًة واحدة من حدة ال�شراع بني 

»م�شكلة  القدرة على حل  بعدم  النظام  اتهمت  البداية،  منذ  الطرفني. اجلبهة، 

القوميات« وخا�شت �شده حرًبا بال هوادة كان لها الدور الأبرز يف اإ�شقاطه عام 

1991. ما ق�شدته اجلبهة بـ»م�شكلة القوميات« مل يكن �شوى حقوق التيغريني 

حيال �شلطة اأدي�س اأبابا التي مي�شك بها »رفاق« اأمهريون.

طرف مارك�شي - لينيني اآخر كان قد ا�شتقبل نظام منغ�شتو املارك�شي - 

اللينيني بت�شعيد القتال �شده: اإنه »جبهة التحرير ال�شعبي الإريرتية«. اجلبهة 

كانت قد ن�شاأت يف 1972 كحلف بني م�شيحيي اله�شاب وم�شلمي ال�شواحل 

يف اإريرتيا، وكمناف�س لـ»جبهة حترير اإريرتيا - القيادة الثورية« التي مثلت 

م�شلمي غرب اإريرتيا. هذه الأخرية كانت حمافظة لكنها بقيت اأ�شد ت�شوية حيال 

النظام املارك�شي من اجلبهة املارك�شية املناف�شة لها.

بني  اأوغادين«  »حرب  الغ�شون، ويف 1977-1978، خي�شت  هذه  يف 

نظامني كانا يعلنان يومها اأنهما مارك�شيان - لينينيان: الإثيوبي وال�شومايل يف 

عهد حممد زياد بري. �شبب احلرب نزاع البلدين على تلك املقاطعة. »الأممية« 

 - ال�شيني  النزاع  اأوقفت  ما  بقدر  اإل  احلرب  تلك  توقف  مل  للطرفني  املعلنة 

ال�شوفياتي، اأو ذاك الفيتنامي - الكمبودي يف 1979-1978.

اأن  ذاك  الإيديولوجيا.  لختيار  الآخر  الوجه  كان  الإيديولوجيا  تعطل 

مبا  قيا�شاً  الختيار  هذا  يف  جًدا  ثانوًيا  دوًرا  اإل  يلعب  مل  الفكري  العن�شر 

الأنغولية  اأنه يخدم م�شلحتها. مثالً، يف احلرب  ترى جماعة من اجلماعات 

اأهلية  حرًبا  ا�شتوؤنفت  والتي   ،)1974-1961( الربتغايل  ال�شتعمار  �شد 

ا�شتمرت حتى 2002، اختارت »احلركة  املناه�شة لال�شتعمار  بني اجلبهات 

ال�شوفياتي.  تاأويلها  يف  اللينينية   - املارك�شية  اأنغول«  لتحرير  ال�شعبية 

مع  املاوية  فاختار  )يونيتا(  الكامل«  اأنغول  ل�شتقالل  الوطني  »الحتاد  اأما 

الرتكيز على �شينيتها القومية، ل على مارك�شيتها. �شر هذا الفرتاق اأن الأوىل 

مثلت اإثنية الأمبوندو بينما مثلت الثانية اإثنية الأوفيمبوندو. ولأن »احلركة 

اإىل دعم  ال�شوفيات والكوبيني، جلاأت »يونيتا«  ال�شعبية« كانت مدعومة من 

انهيار  اأفريقيا. بعد  العن�شري يومذاك يف جنوب  النظام  ا  اأي�شً ال�شني ولكن 

 - املارك�شية  عن  ال�شعبية«  »احلركة  تخلت  يف 1991،  ال�شوفياتي  الحتاد 

اللينينية. يف زميبابوي )رودي�شيا يومذاك(، اأ�ش�س جوا�شوا نكومو عام 1961 

»احتاد �شعب زميبابوي الأفريقي« )زابو( ذا التوجه الإ�شالحي، ويف 1963 

الذي  )زانو(  لزميبابوي«  الأفريقي  الوطني  »الحتاد  موغابي  روبرت  اأ�ش�س 

تبنى املارك�شية - اللينينية. نكومو مثل قبيلة نديبيلي، وموغابي مثل قبيلة 

�شونا، والقبيلتان ت�شكالن اأغلبية �شعب زميبابوي. لكن املارك�شي - اللينيني 

ان�شق يف 1975 عن  ال�شغرى،  نداو  قبيلة  اإىل  املنتمي  �شيثويل،  نداباننغي 

»رفيقه« موغابي.

با�شتقالل  املطالبة  ال�شودان«  �شعب  حترير  »حركة  ت�شكلت   1983 يف 

جنوب البالد عن �شلطة اخلرطوم. احلركة التي و�شفها الإعالم الغربي بـ»ي�شار 

الو�شط« فجرتها مواجهات دموية، قبل ا�شتقالل اجلنوب وبعده، بني املنتمني 

اأ�شهرها  اإىل قبيلة الدينكا واملنتمني اإىل النوير. الأمثلة كثرية يف هذا املجال، 

ال�شوفيات  واأفغان�شتان يف ظل  ال�شابق  اليمن اجلنوبي  ما �شهدته جمهورية 

من  وهو  علي،  ربيع  �شامل  الرئي�س  اختلف  اجلنوبي  اليمن  يف  وال�شيوعية. 

حمافظة اأبني التي يربطها ب�شبوة حتالف قدمي، مع »رفاقه«، وهم من ردفان 

التاأويل ال�شوفياتي للمارك�شية. ربيع علي  ويافع وال�شالع. الأخريون تبنوا 

تبنى التاأويل ال�شيني - املاوي قبل اأن يعدم يف 1978.

يف  ثانية  انفجر  والعناوين،  الأ�شماء  يف  اختالف  ومع  نف�شه،  ال�شراع 

املو�شوفة  اجلمهورية  ومعها  بال�شرتاكية  واأودى  كثرًيا  دًما  فكلف   1986

بـ»الدميقراطية ال�شعبية«. يف 1967 ان�شق احلزب ال�شيوعي الأفغاين امل�شمى 

»حزب اأفغان�شتان الدميقراطي ال�شعبي« اإىل تكتالت كثرية اأهمها اثنان: »خلق« 

طرقي،  حممد  نور  بزعامة  الريفية،  واملناطق  البا�شتون  اإثنية  من  ومعظمه 

و»بر�شام« الذي �شم اأبناء املدن بزعامة بابراك كرمل. الأول كان اأكرث ت�شدًدا، 

واتهم الثاين مبمالأة امللك ظاهر �شاه. �شراعات الطرفني وما تخللها من اإعدامات 

واأعمال ت�شميم، مل يكن ال�شوفيات بعيدين عنها، �شارت �شهرية. لقد عجلت يف 

التدخل الع�شكري ال�شوفياتي ويف �شقوط النظام ال�شيوعي بالتايل.

تقول تلك التجارب و�شواها كم اإن الإيديولوجيا قليلة التاأثري يف املجتمعات 

التي يكون فيها نظام القرابة املو�شع، الطائفي والإثني واجلهوي، قوًيا وفعالً. 

فاحل�شم للقرابة وللع�شبية، اأما الأفكار، التي يتلهى بها اجليل الأ�شغر �شًنا، 

فلها املكان العا�شر. هذه القناعة تك�شب الكثري من املناعة حيال ما يقوله البع�س 

عن اأنف�شهم وما يريدوننا اأن ن�شدقه عنهم.

عن ال�شرق الأو�شط
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سارة إسحاق مرتضى أكبر 
وكياًل مساعدًا للدعم 
والمبادرات بـ»الشباب«

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، ملك البالد المفدى، مرس��وم رقم )77( لسنة 
2020، بتعيين وكيل مس��اعد في وزارة شؤون الشباب 

والرياضة، جاء فيه:
 المادة األولى

ُتعيَّن سارة إس��حاق مرتضى أكبر وكياًل مساعدًا للدعم 
والمبادرات بوزارة شؤون الشباب والرياضة.

المادة الثانية
على وزير شؤون الشباب والرياضة تنفيذ هذا المرسوم، 
وُيعم��ل به م��ن تاريخ ص��دوره، وُينش��ر ف��ي الجريدة 

الرسمية.

أحمد األنصاري رئيسًا تنفيذيًا 
للمستشفيات الحكومية

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة، ملك البالد المفدى، مرس��وم رقم )75( لسنة 
2020، بتعيين رئيس تنفيذي للمستشفيات الحكومية، 

جاء فيه:
 المادة األولى

 ُيعيَّن الدكتور أحمد محمد مصطفى األنصاري رئيس��اً 
تنفيذيًا للمستشفيات الحكومية.

 المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل 

به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن عيسى مديرًا 
إلدارة تقييم الوظائف 

بديوان الخدمة المدنية
صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس الوزراء قرار رقم 
)26( لسنة 2020 بتعيين مدير في ديوان الخدمة 

المدنية، جاء فيه:
 المادة األولى:

 ُيعيَّ��ن الش��يخ محمد بن عيس��ى ب��ن إبراهيم آل 
خليفة مديرًا إلدارة تقييم الوظائف بديوان الخدمة 

المدنية.
المادة الثانية:

على رئيس ديوان الخدم��ة المدنية، تنفيذ أحكام 
هذا القرار، وُي�عمل به من تاريخ صدوره، وُي�نَش���ر 

في الجريدة الرسمية.

العميد حمود سعد حمود 
وكياًل مساعدًا للشؤون 

القانونية بـ»الداخلية«
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة ملك البالد المفدى مرس��وم رقم )78( لس��نة 
2020، بتعيين وكيل مس��اعد للش��ؤون القانونية في 

وزارة الداخلية، جاء فيه:
 المادة األولى

ُيعيَّن العميد حمود سعد حمود وكياًل مساعدًا للشئون 
القانونية بوزارة الداخلية.

المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرس��وم، وُيعمل به من 

تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

بمرسوم ملكي.. جليلة 
السيد رئيسًا تنفيذيًا لمراكز 

الرعاية الصحية األولية
ص��در عن حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، ملك البالد المفدى، مرسوم رقم 
)76( لس��نة 2020، بتعيين رئيس تنفيذي لمراكز 

الرعاية الصحية األولية، جاء فيه:
المادة األولى

ُتعيَّن الدكتورة جليلة الس��يد جواد رئيسًا تنفيذيًا 
لمراكز الرعاية الصحية األولية.

المادة الثانية
على رئيس مجل��س الوزراء تنفيذ هذا المرس��وم، 
وُيعم��ل به من تاريخ صدوره، وُينش��ر في الجريدة 

الرسمية.

 الملك يهنئ القيادة 
اإلماراتية باليوم الوطني

بع��ث حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن زاي��د آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الش��قيقة، وذلك بمناس��بة الذك��رى التاس��عة واألربعين لليوم 
الوطني لدول��ة اإلمارات العربي��ة المتحدة، أع��رب جاللته فيها 
عن أطيب تهانيه وتمنياته لس��موه بموفور الصحة والس��عادة 
ولش��عب دول��ة اإلمارات العربي��ة المتحدة الش��قيق المزيد من 
التقدم واالزدهار في ظل قيادة س��موه الحكيمة، مش��يدًا جاللته 
بعم��ق العالق��ات األخوي��ة الوطيدة الت��ي تربط بي��ن البلدين 

والش��عبين الش��قيقين وما تش��هده من تطور ونمو في مختلف 
المجاالت.

كما بعث صاحب الجاللة الملك المفدى برقيتي تهنئة مماثلتين 
إلى أخيه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 
رئي��س دولة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة رئيس مجل��س الوزراء 
حاكم دبي، وإلى أخيه صاحب الس��مو الش��يخ محم��د بن زايد آل 
نهيان ول��ي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المس��لحة 
بدول��ة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة، أعرب جاللت��ه عن خالص 

تهانيه وتمنياته لسموهما بهذه المناسبة الوطنية.

 ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ 
القيادة اإلماراتية باليوم الوطني

بعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي العه��د رئيس 
ال��وزراء، برقي��ة تهنئة إلى صاحب الس��مو 
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة، وذلك 
بمناسبة الذكرى التاسعة واألربعين لليوم 
الوطني لدولة اإلم��ارات العربية المتحدة، 
أع��رب س��موه فيه��ا ع��ن أطي��ب تهانيه 
وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة 

ولش��عب دولة اإلمارات العربي��ة المتحدة 
الش��قيق المزيد من التق��دم واالزدهار في 
ظل قيادة س��موه الحكيمة، مش��يدا سموه 
بمدى عمق العالقات األخوية الوطيدة التي 
تربط بين البلدين والش��عبين الش��قيقين 
وما تش��هده من تطور ونم��و على مختلف 

األصعدة.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئي��س ال��وزراء برقيتي تهنئ��ة مماثلتين 

إلى أخيه صاحب الس��مو الش��يخ محمد بن 
راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة رئيس مجل��س الوزراء 
حاكم دبي، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ 
محم��د بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، أعرب سموه عن 
خالص تهانيه وتمنياته لس��موهما بهذه 

المناسبة الوطنية.

الملك يهنئ رئيس الو 
بالعيد الوطني لبالده

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاه��ل البالد المفدى، برقي��ة تهنئة إلى 
رئيس جمهورية الو الديمقراطية الشعبية بونهانج 
فور أتش��يث، وذلك بمناس��بة ذك��رى العيد الوطني 

لبالده.

الملك يتلقى التهاني من دعيج بن سلمان 
بنجاح سباق الفورموال 1

تلق��ى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى أسمى آيات التهاني والتبريكات من نائب 
رئي��س المجلس األعل��ى للش��باب والرياضة الش��يخ دعيج بن 
س��لمان آل خليفة، وذلك بمناس��بة النجاح الكبير الذي حققته 
البحرين خالل اس��تضافة وتنظيم س��باق جائزة طيران الخليج 

للفورموال وان للعام 2020.
كما قدم الشيخ دعيج خالص تهانيه إلى صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئي��س الوزراء، 
وإلى سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب، وإلى سمو الشيخ خالد بن 
حم��د آل خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للش��باب 

والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية بهذه المناسبة.
وأك��د الش��يخ دعيج ب��ن س��لمان آل خليفة أن اس��تمرار حصد 
المملك��ة النج��اح عامًا تل��و اآلخر، يع��زز من مكان��ة البحرين 
كعاصمة وموط��ن لرياضة المحركات في المنطقة، ويرفع من 

ش��أن وس��معة البالد على الصعيد العالمي، وهو ما يتماش��ى 
مع توجيهات جاللة الملك المفدى الس��تثمار الرياضة لعكس 

الجوانب التاريخية والحضارية للمملكة.
وثم��ن تواجد صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئي��س الوزراء في حلبة البحرين الدولية، 
مؤك��دًا أن متابع��ة س��موه الدقيق��ة لكافة تفاصيل الس��باق 
س��اهمت في تحقيق هذا اإلنجاز الجدي��د، وهو ما يثبت لنا كل 
ي��وم أكثر رؤية س��موه الثاقبة في تبني مش��روع الحلبة، الذي 
وضع البحرين في مكانة مرموقة على صعيد الرياضة العالمية.
وأشار إلى أن هذا النجاح مختلف عن بقية المواسم السابقة من 
سباق الفورموال وان التي اس��تضافتها المملكة، حيث تمكنت 
البحري��ن من خطف أنظار العال��م بتنظيم باهر في ظل جائحة 
كوفيد-19 التي أثرت بش��كل كبير عل��ى القطاع الرياضي حول 
العالم، مشيدًا بالعمل الذي قدمته الكوادر الوطنية في مختلف 
المجاالت، والذي ساهم في تحقيق هذا اإلنجاز الوطني المشرف.

الملك يتلقى التهاني من سلمان بن محمد 
بنجاح سباق الفورموال 1

تلق��ى حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد 
المفدى أس��مى آيات التهاني والتبريكات 
من رئي��س المجلس البحرين��ي لأللعاب 
القتالية س��مو الشيخ س��لمان بن محمد 
آل خليف��ة بمناس��بة نج��اح البحرين في 
استضافة وتنظيم س��باق جائزة البحرين 

الكبرى لطيران الخليج للفورموال 1.
كما رفع س��مو الشيخ س��لمان بن محمد 
التهاني إلى صاحب السمو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
رئي��س الوزراء، وإلى س��مو الش��يخ ناصر 
ب��ن حم��د آل خليفة ممثل جالل��ة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للش��باب والرياضة وإلى 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب 
األول لرئي��س المجل��س األعلى للش��باب 

والرياضة رئيس اللجنة األولمبية.
وقال سموه: »إن هذا النجاح الذي حققته 
مملك��ة البحري��ن م��ن خ��الل احتضانها 
وتنظيمها لهذا الس��باق، يضاف لسلسلة 
النجاح��ات الت��ي حققته��ا ف��ي رياض��ة 
الس��يارات الس��يما عبر تنظيمه��ا المميز 
لهذا الس��باق العالمي، وال��ذي يعزز من 
مكانتها المرموق��ة على خارطة الرياضة 

الدولية«.
وتابع س��مو الشيخ س��لمان بن محمد آل 
خليف��ة: »إن تميز البحري��ن في تنظيمها 
له��ذه النس��خة من الس��باق يؤك��د على 
قدرته��ا الفائق��ة في تنظي��م الفعاليات 
الرياضي��ة الدولية في مختل��ف الظروف، 
خصوص��ا م��ع م��ا يواجه��ه العال��م من 
تداعيات فرضتها جائح��ة كورونا كوفيد 
19، والت��ي اس��تطاعت المملك��ة بفضل 

حنك��ة وقي��ادة عاه��ل الب��الد المف��دى، 
والجهود المتميزة التي بذلها س��مو ولي 
العهد رئيس الوزراء واللجنة التنس��يقية 
والفري��ق الوطن��ي الطب��ي وجمي��ع أفراد 
الصف��وف األمامي��ة، والتي س��اهمت في 
خفض ح��االت اإلصابة بم��رض فيروس 
كورون��ا، مما انعكس إيجابًا في تنظيمها 

لهذا السباق«.
وختم سموه تصريحه، قائاًل: »إن البحرين 
على موعد م��ع نجاح جديد، عبر تنظيمها 
لسباق جائزة الصخير الكبرى للفورموال 1 
ف��ي الفترة 4- 6 ديس��مبر الجاري، والذي 
يعد الس��باق الدولي الثالث الذي تنظمه 
البحرين خالل ش��هري نوفمبر وديس��مبر 
من هذا العام، وال��ذي يعد إنجازًا تاريخيًا 
يضاف لسلس��لة اإلنج��ازات التي حققتها 

المملكة على الصعيد الرياضي«.

 بن هندي: نجاح سباق الفورموال 1 
يسهم في ترسيخ مكانة البحرين الدولية

تلق��ى حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة، عاه��ل البالد المفدى، 
التهان��ي والتبري��كات م��ن مستش��ار جاللة 
المل��ك المفدى لش��ؤون الش��باب والرياضة 
صالح بن عيسى بن هندي المناعي، بمناسبة 
النجاح الكبير لمملكة البحرين في استضافة 
وتنظيم سباق جائزة طيران الخليج للفورموال 

وان لعام 2020.
وأكد بن هندي أن النجاح الباهر في استضافة 
البحري��ن لس��باق الجائزة الكب��رى للفورموال 
وان يتواف��ق م��ع الرؤي��ة الملكية الس��امية 
ويسهم في ترسيخ مكانة البحرين المتميزة 
على الساحة الدولية وإرس��ال رسالة واضحة 

المعال��م للعالم أجمع بج��دارة المملكة في 
احتضان األحداث الرياضية الكبرى وإخراجها 

بأبهى حلة ممكنة.
وأش��اد بن هن��دي بمتابعة صاحب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 
ول��ي العهد رئيس ال��وزراء، لكافة التفاصيل 
المتعلق��ة بإقام��ة الس��باق، مبين��ا ان تلك 
المتابعة تنس��جم م��ع رؤية س��موه الثاقبة 
في تأسيس حلبة البحرين الدولية باعتبارها 
مش��روعًا حضاري��ًا يجن��ي ثماره ف��ي تنمية 
وازده��ار البحري��ن عل��ى كافة المس��تويات 

واألصعدة.
ونوه بن هندي بالجهود الكبيرة التي بذلتها 

الكوادر البحرينية الش��ابة والتي ساهمت في 
تنظيم السباق بصورة متميزة.

كما هنأ ب��ن هندي، حضرة صاح��ب الجاللة 
الملك المفدى وصاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئيس الوزراء بمناسبة تأهل المنتخب 
الوطني لكرة السلة إلى نهائيات كأس آسيا، 
مش��يدًا في ذات الوقت بمتابعة سمو الشيخ 
ناصر ب��ن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب للمنتخب 
الوطن��ي، األمر الذي س��اهم ف��ي تأهله إلى 
البطول��ة اآلس��يوية منوه��ًا بعط��اء العب��ي 
المنتخب والجهازين الفني واإلداري ومجلس 

إدارة االتحاد البحريني لكرة السلة.
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 انطالق جائزة رولكس الصخير 
الكبرى للفورموال 1 الجمعة المقبل

تس��تعد حلب��ة البحري��ن الدولية »موط��ن رياضة 
الس��يارات ف��ي الش��رق األوس��ط« النطالق س��باق 
الفوم��وال1 جائ��زة رولكس الصخي��ر الكبرى 2020 
الجمع��ة المقبل وحت��ى األحد 6 ديس��مبر الجاري، 
وذلك ضمن سباقي الفورموال1 المزدوج الذي يقام 

ألول مرة.
وتنطل��ق جائ��زة رولك��س الصخي��ر الكب��رى ف��ي 
نس��ختها ال� 17 الستضافة البحرين لبطولة العالم 
للفورم��وال1، والجول��ة ال��� 16 من ضمن الموس��م 
البطول��ة العالمي��ة 2020، وذل��ك عل��ى المضمار 
الخارج��ي البال��غ طول��ه 3.543 كم، حي��ث تنطلق 
س��باقات الفورم��وال1 ألول م��رة عل��ى المضم��ار 

الخارجي.
واختارت الفورموال1 انطالق جائزة رولكس الصخير 

الكب��رى على المضم��ار الخارجي للحلب��ة بعد إجراء 
دراس��ة تفصيلية حول مضامير الس��باق المختلفة 
ف��ي الحلبة والحاصل��ة جميعها عل��ى ترخيص من 
الدرجة األول��ى من قبل االتحاد الدولي للس��يارات، 
حيث تم اعتباره الخيار األنس��ب لثاني سباق ينطلق 

في المملكة.
ويتميز المضمار الخارج��ي بخصائص مختلفة عن 
مضم��ار الجائزة الكب��رى بحلبة البحري��ن الدولية، 
حي��ث س��يحظى الس��ائقون بخوض أكب��ر عدد من 
اللف��ات والبالغ عددها 87، إل��ى جانب كونها ثاني 
أقص��ر حلبة في الفورموال1، م��ع توقعات أن تكون 
أوق��ات اللفات ف��ي التجارب التأهيلي��ة أقل من 55 

ثانية، ولفات السباق أقل من 60 ثانية.
وينطلق من خ��الل جائزة رولك��س الصخير الكبرى 

أيضًا عدد من السباقات المساندة وضمنها بطولة 
الفورموال2 التابعة لالتحاد الدولي للسيارات ضمن 
جولته��ا الختامية وبطولة تحدي البورش س��برنت 

الشرق األوسط في جولتها الثانية.
وم��ن الي��وم الخمي��س 3 ديس��مبر تنطل��ق أول��ى 
فعالي��ات الجائزة الكب��رى وأبرزها اجتم��اع لمدراء 
الخ��اص  الصحف��ي  والمؤتم��ر  اونالي��ن،  الف��رق 
بسائقي الفورموال وان، أما يوم الجمعة 4 ديسمبر 
فستنطلق الفعاليات على المضمار وذلك بجولتين 
للتج��ارب الح��رة للبطول��ة العالمي��ة للفورموال1، 
حيث تنطل��ق األولى ف��ي تمام4:30 مس��اء، بينما 
تنطل��ق التج��ارب الثاني��ة ف��ي 8:30 مس��اء وذلك 
لم��دة 90 دقيقة لكال التجارب، إل��ى جانب انطالق 
حصص تجارب البطوالت المساندة لتحدي البورش 

س��برنت الش��رق األوس��ط وذلك في تمام 2 مساء 
وبعدها تجارب بطولة الفورموال2، ومن ثم الحصة 
التأهيلية لبطولة الفورموال2 وذلك في6:45 مساء، 
وم��ن ثم التجارب الثانية لبطولة البورش في تمام 

10:25 مساء.
وأعلن��ت حلبة البحري��ن الدولّية مؤخرًا أّن س��باقي 
جائ��زة البحري��ن الكب��رى لطي��ران الخلي��ج وجائزة 
رولكس الصخير الكبرى للفورموال1 س��ُتقامان من 
دون حض��ور الجماهير. لكن س��يكون هناك مقاعد 
س��وف تخّص��ص لعوائ��ل العاملين ف��ي الصفوف 
األمامي��ة من الكوادر الصحية والجهات المس��اندة 
األخرى ف��ي البحرين، وذلك عرفانًا لمس��اهماتهم 
والتزامهم الكبي��ر ضمن الجهود الوطنية المبذولة 

للتصدي للجائحة في المملكة.

إصابة لويس هاميلتون 
بفيروس كورونا

ت��م إبالغ لوي��س هاميلت��ون االثنين الماض��ي أن أحد 
مخالطيه قب��ل وصوله إلى البحرين ق��د ثبتت إصابته 
بالفي��روس. لذل��ك أجرى لوي��س فحصًا إضافيًا كش��ف 
ع��ن إصابت��ه بالفي��روس. وكان قد ت��م فحص لويس 
هاميلتون ثالث مرات األسبوع الماضي لفيروس كورونا 
وكانت نتيجة جميع تلك الفحوصات سلبية، وكان آخرها 
بعد ظهر يوم األحد في حلبة البحرين الدولية كجزء من 

برنامج الفحص االعتيادي الخاص بالسباق.
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 ناٍد محلّي 
يفاوض المعد المتروك

علم »الوطن الرياضي« 
دوري  أندي��ة  أح��د  أن 
عيس��ى بن راشد للكرة 
الطائ��رة قد دخلت في 
مفاوض��ات ج��ادة م��ع 
المعد حسين المتروك 
وضمه  مع��ه  للتعاقد 
إل��ى صف��وف الفري��ق 
وذل��ك  بالن��ادي  األول 
منافس��ات  لخ��وض 

الموسم الرياضي 2020/ 2021.
وأش��ار مصدر إلى أن النادي يس��عى إل��ى التعاقد معه 
واالس��تفادة من خدماته للموس��م الحالي وخاصة لما 
يتمت��ع به الالعب من خبرة كبيرة ستس��هم في خدمة 
الفريق. ويعتبر حس��ين المتروك م��ن أفضل المعدين 
على المس��توى المحلي، حيث تدرج في الفئات الس��نية 
وصواًل للفريق األول بنادي النصر، وخاص تجربة محلية 
بانضمامه إلى نادي��ي األهلي والنجمة ومن ثم عودته 

لناديه النصر.
ومن المنتظر أن تش��هد األي��ام القليلة المقبلة المزيد 
من التفاصيل حول التعاقد مع المتروك، إال في حال أراد 
الالعب التوقف عن اللعب واعتزال الكرة الطائرة وذلك 

بعد أكثر من 20 عامًا لالعب في المالعب المحلية.

 لقاء الحد وقاللي.. واألهلي 
يواجه غموض االتفاق في كأس الملك

تتواصل اليوم مباريات دور 16 من منافسات 
النس��خة 44 لمس��ابقة كأس جالل��ة المل��ك 
المف��دى لكرة الق��دم، بإقام��ة مباراتين في 
نف��س التوقي��ت عند الس��اعة 5:45 مس��اء، 
حيث يلتقي فريق نادي الحد فريق قاللي على 
ملعب إستاد مدينة خليفة الرياضية، ويواجه 
فريق النادي األهلي فريق االتفاق على إستاد 

النادي األهلي الرياضي.
وتجم��ع المواجه��ة الجاري��ن الح��د بقي��ادة 
الم��درب محم��د الش��مالن وقالل��ي بقي��ادة 
المدرب صديق زويد في لقاء أش��به ما يمكن 
أن نطلق عليه موقعه »كس��ر العظام« نظرا 
لحساس��ية اللقاءات بي��ن الفريقي��ن اللذين 
كانا يحمالن مس��مى فريق الساحل بعد دمج 
ناديي الحد بقاللي ف��ي الفترة الماضية قبل 

فك الدمج.

على الورق، فإن الح��د يتفوق على قاللي من 
حيث المس��توى والعناصر الموجودة حيث إن 
الحد يلعب ف��ي دوري ناصر بن حمد الممتاز 
كحامل للنسخة الماضية للمسابقة، ويمتلك 
3 محترفي��ن، على خ��الف فري��ق قاللي الذي 
يلع��ب في دوري الدرج��ة الثانية وال يملك أي 
محترف ف��ي صفوفه ويعتمد عل��ى الالعبين 

المحليين السيما أبناء النادي.
ويتوقع أن يس��جل الح��د نتيجة الفوز في هذا 
اللق��اء ما ل��م يح��دث قاللي مفاج��أة بإخراج 

الحداوية من دائرة المنافسة.
وفي المواجهة الثانية، األهلي بقيادة مدربه 
البوس��ني أمير علي س��يواجه غم��وض فريق 
االتف��اق بقي��ادة مدرب��ه الوطن��ي مرتض��ى 
عبدالوهاب وتحت إش��راف المستش��ار الفني 
الم��درب القدي��ر الجن��رال س��لمان ش��ريدة 

بمعاونه الم��درب عب��اس عبدالمجيد، الذي 
نجح في العبور لهذه المرحلة من المسابقة.

وليد عبداهلل

عمر البلوشي

 النجمة والرفاع الشرقي 
يتأهالن لدور الثمانية بأغلى الكؤوس

وليد عبداهلل

تأه��ل فريق��ا النجمة والرفاع الش��رقي إل��ى منافس��ات دور الثمانية 
لمسابقة كأس جاللة الملك المفدى لكرة القدم.

وج��اء تأهل النجم��ة إلى ربع نهائ��ي أغلى الكؤوس بع��د أن تخطى 
المالكية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على إس��تاد 
األهل��ي، ضمن منافس��ات الدور ثم��ن النهائي، حيث س��جل للنجمة 

الالعبان إيمانويل وآرثر، فيما سجل هدف المالكية العبه فيكتور.
وسيلعب النجمة في الدور ربع النهائي مع المتأهل من مباراة الرفاع 

والخالدية التي ستقام يوم الجمعة المقبل.
وبالع��ودة إلى مباراة النجم��ة والمالكية، فإن النجم��ة حقق أفضلية 
كبيرة في الشوط األول، وتمكن من تسجيل هدفه األول عبر متابعة 
إيمانوي��ل لكرة ثابتة ارت��دت من يد حارس مرمى المالكية يوس��ف 

حبيب عند الدقيقة 24. 
وفي الش��وط الثاني نجح البرازيلي آرثر من تسجيل الهدف الثاني في 
الدقيق��ة 70، قبل أن يقلص المالكية النتيج��ة بهدف لالعب فيكتور 
ف��ي الدقيقة 80، ول��م تفلح مح��اوالت المالكية للتعدي��ل، لتنتهي 

المباراة بفوز نجماوي.
وتمكن فريق الرفاع الش��رقي من هزيمة نظيره البديع بهدفين دون 
رد ف��ي المباراة التي جمعتهما على إس��تاد مدين��ة خليفة الرياضية 

ضمن دور ال� 16 لمسابقة كأس جاللة الملك.
وأح��رز هدفي الرفاع الش��رقي كل م��ن محمد الرميحي ف��ي الدقيقة 
)6(، ول��وكاس في الدقيقة )32(، وبذل��ك بلغ الفريق دور ربع النهائي 

ويلتقي الفائز من لقاء البسيتين والحالة.
وبالع��ودة لمجري��ات اللقاء، لم يع��ط الرفاع الش��رقي نظيره البديع 
فرصة لدخول أجواء اللقاء، وهز ش��باكه في وقت مبكر، بعدما استغل 
المهاجم محمد الرميحي هفوة دفاعية وس��دد كرة قوية على يس��ار 

الحارس محمود العجيمي )6(. 
ومضت الدقائق والفريقان في س��جال بمنتصف الملعب مع أفضلية 

نس��بية للرفاع الش��رقي من حيث االنتشار والس��عي إلضافة الهدف 
الثاني، إال أنه افتقد اللمسة األخيرة. 

وفي المقابل، تحس��نت أحوال البديع مع منتصف الشوط، وتمكن من 
عبر االرتداد الس��ريع الوصول لمرمى حمد الدوسري إال أن كراته هي 

األخرى افتقدت للدقة.
وش��هدت الدقيقة )28( أول كرة خط��رة للبديع عبر التمريرات البينية 
لتصل إلى دانيال ليس��ددها وتعتلي العارضة. ليأتي الرد الش��رقاوي 
بأقدام لوكاس باله��دف الثاني بعد تمري��رات مثالية داخل منطقة 

البديع في الدقيقة )32(.
وفي الش��وط الثاني، انحصر اللعب في وس��ط الملع��ب مع أفضلية 
للبديع، ولكن دون خطورة تذكر. الشوط بأكمله لم يشهد إال محاولة 
واحدة للبديع وهي كرة خليل سلمان الثابتة التي تصد لها الدوسري 
وارتدت منه، إال أن تسديدة المتابعة اعتلت العارضة )67(، لتمضي 

الدقائق المتبقية على ما هي عليه وتنتهي المباراة بفوز شرقاوي.
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اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها 
وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« أو 

سياستها التحريرية 

د. ظافر محمد العجمي @Z4alajmi

مساحات

malmotawa2008@hotmail.com

منى علي المطوع

فاطمة الصديقي

من القلب

fatema.aa@hotmail.com

»مش مقتنعة 
بـ »كورونا««!!

كن��ت مضطرة للخروج يومها إلنهاء بعض األمور الت��ي تخص أحدهم منذ بداية 
جائحة فيروس كورونا نادرًا جدًا أن أكون قد خرجت خالل إجازة نهاية األسبوع وإذا 
خرجت غالبًا أكون في السيارة أي ال أنزل إلى مطعم أو محل أو ما شابه لذا هالني ما 
رأيته األسبوع الماضي وخشيت أن أكون متأخرة عن استعالم موضوع أن فيروس 
كورونا قد انتهى موضوعه مثاًل وأنا أرى طوابير الس��يارات المزدحمة في الشوارع 
وأكتشف أنه ال توجد مواقف في المجمعات التجارية أو عند المحالت واألسواق بل 
حت��ى داخل المحالت تج��د الطوابير واالزدحامات بش��كل يذهلك وبطريقة تتأكد 
أنه حتى مسألة إبقاء المسافات اآلمنة والتباعد االجتماعي وااللتزام بعدد معين 
للزبائ��ن قد ت��م تجاوزها في بع��ض األحيان ثم تنتبه في نف��س اللحظة لفكرة 
فيروس كورونا ال يزال لم ينتِه موضوعه وأنت تلمح الناس وهي ترتدي الكمامات! 
هناك من رأى أمام موضوع تجربة اللقاح في عدد من الدول ومنها مملكة البحرين 
أن األم��ر انتهى حقًا وال داعي للخوف أو أخذ االحتياطات والحياة قد بدأت تدريجيًا 
تعود كما كانت عليه بالس��ابق حسنًا هم أخذوا اللقاح كمتطوعين وللتجربة وقد 
يحميه��م اللقاح هم ال أنت الذي لم تتناوله بع��د! ال تزال هناك حاالت قائمة وال 
تزال الدولة تبذل جهودًا مضينة في س��بيل محاصرة المرض واالنتهاء منه وحتى 
لو نفت��رض أننا كنا في المراح��ل األخيرة بتصرفاتك أن��ت وأمثالك من الممكن 
أن تع��ود بنا إل��ى المربع األول فالناس لم تحصل على اللق��اح بعد مما قد يؤدي 
إلى تزايد الحاالت وتتضاعف المخاطر عند أصحاب األمراض المزمنة وال يعقل أن 
يعود البعض ليم��ارس حياته بهذه الطريقة بالتجول في األس��واق والمجمعات 

والتزاحم في المطاعم! 
في بداية جائحة فيروس كورونا هناك أش��خاص تس��تغرب من طريقة تفكيرهم 
عندما تس��معهم وهم يتكلمون ع��ن فيروس كورونا وتالم��س تأثرهم العميق 
بنظرية المؤامرة »احنا مش مقتنعين أساس��ًا بكورونا ما في ش��ي اسمه كورونا 
ه��ذي إنفلونزا مطورينه��ا الصين ألجل ضرب اقتصاد دولن��ا« وغيرها من األفكار 
واألقاويل، على أس��اس ذل��ك ال يريد االلتزام بمس��ألة التباع��د االجتماعي وأخذ 
الحيط��ة والحذر حتى مع أقاربه داخل المنزل واالتجاه إلى أقرب مستش��فى عندما 
تك��ون هناك ب��وادر أو أعراض عليه تخ��ص كورونا وهنا المأس��اة وهناك العديد 
من األش��خاص الذين »يتوهقون« لما يلمح أحد أفراد أسرته فيه أعراض زكام أو 
ارتفاع حرارة ويخبره أنه ال يوجد به شيء سوى إنفلونزا عادية ستذهب مع أدوية 
الصيدلية واألدوية الموجودة لديه بالمنزل وتجد الش��خص الملتزم طيلة الوقت 
على أعصابه ألنه خائف أن يبلغ عنه وبنفس الوقت خائف أن يكون مصابًا وتنتقل 
العدوى لهم جميعًا وخائف كذلك في حال أبلغ عنه يكتش��ف أنه مصاب بإنفلونزا 
عادية فتجده في »ولوال« هن��اك حاجة ألن يخرج خطاب إعالمي قوي ينبه الناس 

أن فيروس كورونا لم ينتِه بعد والحذر واجب.

 المرأة البحرينية 
في مجال العمل الدبلوماسي

بات األول من ديس��مبر ي��وم المرأة البحرينية حدث��ًا وطنيًا بارزًا 
تحتف��ل به مملكة البحرين، فقد برز دور المرأة البحرينية منذ أن 
تأس��س المجلس األعلى للمرأة، برئاسة صاحبة السمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى 
رئيسة المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل، حيث كان لذلك الدور 
الكبير في أن يصبح للمرأة البحرينية دور قوي ومؤثر على الساحة 
المحلي��ة واإلقليمية والدولية، فما حققته الم��رأة البحرينية في 
ظل المش��روع اإلصالح��ي لحضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المف��دى حفظه اهلل ورعاه وما 
تحظى به من اهتمام ورعاية من قبل القيادة الرشيدة أسهم في 
تحقيق التقدم ووفر للمرأة البحرينية حضورًا قويًا وفاعاًل في كل 
المجاالت المختلفة، ما جعله��ا تتبوأ مراكز متقدمة في مختلف 

الوظائف العامة والخاصة.
ولم ي��أِت االحتفال بيوم المرأة البحرينية من فراغ بل أنه تتويج 
لدور المرأة البحرينية وتصدرها المش��هد السياسي واالجتماعي 
واالقتصادي، والزالت هذه المناس��بة تزداد أهمي��ة وتألقًا عامًا 
بعد عام في ظل دخول المرأة البحرينية مجاالت حيوية في كافة 
المج��االت وأن��ه ومن دواعي فخرن��ا واعتزازن��ا أن تعلن صاحبة 
الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهي��م آل خليفة قرينة 
عاه��ل البالد المفدى رئيس��ة المجلس األعل��ى للمرأة تخصيص 
ي��وم المرأة البحريني��ة لعام 2020 لالحتف��ال بالمرأة في مجال 

العمل الدبلوماسي.
إن تخصي��ص ي��وم للدبلوماس��ية البحرينية تقدي��رًا لمنجزاتها 
وجه��ود منتس��بيها وال��ذي أثبت��ت جدارته��ا حي��ث كان لذلك 

ال��دور الكبير ف��ي أن يصبح للم��رأة البحرينية في مج��ال العمل 
الدبلوماس��ي دور قوي ومؤث��ر على الصعيد المحل��ي واإلقليمي 
والدول��ي باإلنج��ازات المش��رفة والمراك��ز المرموق��ة، وتعتبر 
الدكت��ورة أمل الزياني أول امرأة بحرينية دبلوماس��ية تعمل في 
وزارة الخارجية في عام 1972، وفي عام 1999 تم تعيين الشيخة 
هيا بنت راش��د آل خليفة أول س��فيرة للمملكة ل��دى الجمهورية 
الفرنس��ية وت��م انتخابها في 2006 لرئاس��ة الجمعي��ة العامة 
ألمم المتحدة، والس��يدة بيبي السيد ش��رف العلوي وهي رئيسة 
البعثة الدبلوماس��ية البحرينية لدى جمهورية الصين الش��عبية 
بلقب مفوض ف��وق العادة في عام 2007، وهدى عزارا نونو هي 
سفيرة لدى الواليات المتحدة األمريكية في عام 2008، والسيدة 
أليس توماس سمعان هي رئيسة البعثة الدبلوماسية البحرينية 
س��فيرة غير مقيم��ة في أيرلندا في عام 2011، وتعيين س��عادة 
الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعيج آل خليفة أول وكيلة وزارة في 
الخارجية على مستوى الوطن العربي في العام 2017، فضاًل عن 
الكثير من المناصب في مجال العمل الدبلوماس��ي التي تبوأتها 
س��واء على الصعيد العربي والدولي فتحية إجالل وتقدير للمرأة 
التي قطعت وس��افرت آالف األمي��ال مبتعدة عن وطنها ومقيمة 

في الخارج لتمثيل مملكة البحرين خير تمثيل.
وبهذه المناس��بة الوطنية المجيدة نرفع أس��مى آي��ات التهاني 
والتبري��كات إل��ى صاحبة الس��مو الملك��ي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة قرينة عاهل البالد المفدى رئيس��ة المجلس 
األعلى للمرأة، وإلى كل نساء البحرين، وكل عام والمرأة البحرينية 

في تقدم وتألق وازدهار.

ماذا بعد ترامب؟ »3«

يتوق��ع المراقب��ون للش��أن األمريك��ي أن يتولى ج��و بايدن 
الرئاس��ة لمدة أربع س��نوات فقط نظرًا لكبر س��نه تمهيدًا 
لتولي نائبته كاماال هاريس منصب الرئاس��ة، والتي تعول 
عليها قيادات الحزب الديمقراطي لكونها قادرة على كس��ب 
الناخبي��ن وكذلك الممولين للحم��الت االنتخابية، باإلضافة 
إل��ى انتمائها إلى واليٍة ذات ثقٍل سياس��ي واقتصادي وهي 
والية كاليفورنيا. وال شك أن فترة حكم بايدن ستمنح كاماال 
هاريس مزيدًا من الخبرة على المستويين الداخلي والخارجي، 
إذ إنها حديثة العهد بالعمل على المستوى الفيدرالي، ولم 
تس��تكمل الفترة األولى من عضويتها في مجلس الش��يوخ، 
وهذا كله يتوقف على نط��اق الصالحيات الممنوحة لها من 

قبل بايدن. 
ومع ذلك، فإن الجمهوريين ال يزالون مسيطرين على مجلس 
الش��يوخ الذي يمتلك صالحيات واسعة، ما يخلق توازنًا بين 
الحزبين، إذ إن تعيين الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة 
الفيدرالي��ة والس��فراء يتوقف على موافقة مجلس الش��يوخ. 
وه��ذا يعن��ي أن بايدن س��يضطر ف��ي كل مرٍة يرش��ح فيها 
شخٌص ما لمنصٍب قيادي إلى أن يتفاوض مع زميله السابق 
الس��يناتور ميت��ش ماكونيل زعي��م الجمهوريين في مجلس 

الشيوخ.
ولكن يبقى الس��ؤال: كيف نتعامل م��ع الحكومة األمريكية 
الجدي��دة؟ والج��واب ه��و أن يت��م الس��عي نحو بن��اء عالقٍة 

دبلوماس��يٍة طبيعي��ة م��ع الجان��ب األمريك��ي م��ع الحرص 
عل��ى الدخول إل��ى العمق األمريكي. كي��ف؟ ال بد من تكثيف 
االتص��االت بأعضاء الكونغ��رس م��ن الجمهوريين وكذلك 
المعتدلي��ن من الديمقراطيين ومراكز الدراس��ات واألبحاث 
المعنية باألمور السياسية واالقتصادية واألمنية، باإلضافة 
إلى عدٍد من الشخصيات العامة المؤثرة وجماعات الضغط، 
وذل��ك وفق خطٍة محكمة تضمن عدم قيام إدارة بايدن بأي 
عمٍل عبثي تجاه بالدنا. وق��د تمكنت ثالث دول عربية -في 
رأيي- م��ن الدخول إلى العم��ق األمريكي وهي الس��عودية 

ومصر واإلمارات.
وُيراع��ى أن يتم -م��ن خالل تلك االتص��االت- إبراز األهمية 
اإلستراتيجية واالقتصادية لمملكة البحرين، وأن يتم كذلك 
إب��راز السياس��ات الجديدة أو المس��تحدثة لحكوم��ة بالدنا 
بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد األعلى 
رئيس الوزراء حفظه اهلل في المجالين التجاري واالقتصادي.

إن النج��اح الدبلوماس��ي لمملك��ة البحري��ن يك��ون مقترنًا 
بأربع��ة عوامل أساس��ية، هي: أواًل: البروز كق��وٍة اقتصادية 
ف��ي المس��تقبل، ثاني��ًا: مراعاة الت��وازن في بن��اء وتوطيد 
العالقات الثنائية مع الدول حيث ذكرُت في مقاٍل س��ابق أن 
مجال العالقات الدولية أش��به بسلة فواكه، ثالثًا: المشاركة 
بفاعلي��ة في المؤتم��رات والمحاف��ل الدولي��ة، رابعًا: عدم 

الخروج من المحيط الخليجي والعربي.

غياب العالقات الدولية عن البرلمان

ال تتكل��م بالسياس��ة، بل ابتع��د عنها حتى ولو درس��ت العلوم 
السياس��ية والعالق��ات الدولي��ة، كلم��ات تتكرر ف��ي دول القمع 
السياس��ي، وفي وقت سابق كنا نتبنى أن من يجيب على السؤال 
السياسي وعالقات الدول هم الرسميون فقط، وهم أصحاب اآلراء 
الفاصلة، فنهرب وكأن الس��ؤال ال يعنينا. لكن مما يس��ر الخاطر 
أن الش��عوب الخليجية ص��ار زادها السياس��ة والعالقات الدولية، 
ربما ألن أمن الخليج ش��اغل العالم كله، وربم��ا ألن حكوماتنا ال 
تمانع في ذلك بدليل وجود معهد التنمية السياس��ية في بعض 
عواصم الخليج. لكن الغريب أن يتحاش��ى السياسة من بدأ يافعًا 
كناش��ط سياس��ي ثم تحول إلى مرشح ليش��رع كنائب القوانين 

ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة وعالقاتها الخارجية. 
وبم��ا أن خير األمور أقربها، فقد الحظن��ا غياب العالقات الدولية 
عن برامج مرشحي البرلمان الكويتي الذي سيتم االقتراع لدورته 
الجدي��دة بعد أيام. ومن المؤكد أن تاريخ دولة ما هو فى الوقت 
نفسه جزء من تاريخ الدولة المجاورة، ورغم ذلك نالحظ تهميش 
أي دور يمك��ن أن يلعب��ه البرلمان��ي في مجال الدبلوماس��ية، أو 
إدارة العالقات الخارجية للدولة. فهناك غياب للبعد الخليجي عن 
برامج المرش��حين في أهم القضايا كالعالقة م��ع إيران وقضية 
الش��رق األوس��ط، والخالفات الخليجية، وال نعلم كيف غاب إدراك 

أن للبرلم��ان وظائف دبلوماس��ية عدة  تس��اعد الدول على إدارة 
أفضل وأكثر فاعلية لعالقاتها الخارجية، فأهمية الدبلوماس��ية 
البرلماني��ة parliamentary diplomacy جعلته��ا مجااًل مهمًا 
في حقل دراس��ات العالقات الدولية. كما أن هناك الدبلوماس��ية 
الشعبية Public Diplomacy التي تشرح وتبرر سياسات الدولة 
لش��عوب الدول األخ��رى، فالبرلماني��ون يمكنهم القي��ام بالدور 
ال��الزم في التواصل مع دوائر التأثي��ر داخل المجتمعات األخرى. 
وخلق ش��بكات تأثير متعددة مع برلمان دولة ذات أهمية، أو في 
التعاون مع المنظمات اإلقليمية والدولية التي لها قوة  الضغط 

والتأثير lobbying عبر القنوات الصحيحة.

* بالعجمي الفصيح: 
ال تحت��اج الدول لمزيد من الدبلوماس��يين المفوهين أو رؤس��اء 
البعث��ات ذوي األناق��ة أو حت��ى المستش��ار السياس��ي المعتق. 
فالعالقات الدولية المس��تقبلية الناجحة يضعها االس��تراتيجي 
الق��وة الش��املة للدول��ة،  الم��درك لكيفي��ة بن��اء   Strategist

والبرلماني الذي يحرص على حسن تنفيذها.

* كاتب وأكاديمي كويتي

الشيخ سلمان بن حمد بن عبداهلل آل خليفة

د. موزة الدوي

يوم المرأة البحرينية 
 فرصة للتعرف 
على مشاكلها

تحتفل مملكة البحرين كل عام في األول من ديسمبر بيوم المرأة البحرينية 
كمناسبة وطنية يتم االحتفاء بمنجزات المرأة البحرينية في كافة المجاالت 
وإب��راز دورها ف��ي المجتمع في ظل ما تتمتع به م��ن دعم متواصل تحقق 
م��ا تصبو إليه في العهد الزاهر لس��يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل وأيده ما جعلها تتبوأ 
أعلى المناصب القيادية والسياس��ية لتخدم وطنها ب��كل فخر واقتدار على 

المستويين الداخلي والخارجي.
صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
البالد المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للم��رأة تولي اهتمامًا بالغًا بالمرأة 
والطفل واألسرة وتحاول قدر المستطاع تذليل الصعوبات التي قد تعتري 
األسرة البحرينية ودائمًا ما توجه المسؤولين في البلد لحفظ كرامة المرأة 
وأسرتها وتالمس مشاكل المرأة وقضاياها وال ننسى عرفان سموها عندما 
وجهت بتخصيص مبنى محاكم األسرة في منطقة الحنينية كمبنى مستقل 
بعيدًا عن المحاكم في المنطقة الدبلوماسية حرصًا من سموها على كيان 

األسرة ومشاعرهم النفسية عند تواجدهم في المحاكم.
في ي��وم المرأة البحرينية ال بد م��ن إبراز حقوق المرأة كامل��ة وإبراز أيضًا 
مطالبه��ا وعرض واقعه��ا في المجتم��ع وأهم ما يعرقل مس��اهمتها في 
التنمي��ة بجان��ب إنجازاته��ا، فكل ام��رأة لديها ما يش��غلها م��ن تحديات 
وعقب��ات تحول دون وصولها إلى مبتغاها من اس��تقرار وتطور وتقدم نحو 
أعل��ى المناصب التي تصبو إليه. يوم المرأة البحرينية البد من أن تش��ارك 
المرأة بهمومها حتى يتعرف المجتمع ما تعانيه لتكون المس��اعي حثيثة 
ومتس��ارعة في صهر هذه المش��اكل كمجتمع يحقق الكثير للمرأة وليست 
ش��عارات تواري الحقيق��ة التي تعيش��ها المرأة، من خ��الل تعديل بعض 
التشريعات المتعلقة بالمرأة وأس��رتها أو إصدار قوانين جديدة تنصفها، 
فأفض��ل ما يقدم للمرأة في يومها الوطني هو االلتفات إلى التحديات التي 
تقف دون اس��تقرارها فملف المرأة اإلس��كاني وملف أبن��اء البحرينية وملف 

العنف وملفات كثيرة تحتاج إلى من يلتفت إليها.
في الس��ابق كان لمؤسس��ات المجتمع المدني دور فاعل في تحريك الكثير 
من قضايا المرأة وكانت بداية مش��رقة لوالدة قانون أحكام األس��رة الشق 
السني واليوم باتت بعض الجمعيات النسوية خاملة ال تستغل المناسبات 
لإلفص��اح ع��ن مش��اكل الم��رأة وهنا يأت��ي دور المجل��س األعل��ى للمراة 
ومؤسسات المجتمع المدني من أجل خدمة قضايا المراة وتذليلها ليتحقق 

االستقرار األسري الذي ينشده الجميع.
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جاللة الملك 
يهّنئ الو 

بالعيد الوطني

بــعــث عــاهــل الـــبـــاد صــاحــب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــ ــال ــجــ ــ ال
بــرقــيــة  ــيــفــة  خــل آل  عــيــســى 
جمهورية  رئــيــس  إلــى  تهنئة 
الشعبية  الــديــمــقــراطــيــة  الو 
وذلك  أتشيث،  فــور  بونهانج 
بمناسبة ذكرى العيد الوطني 

لباده.

البحرين تهنئ اإلمارات باليوم الوطني
بعـــث عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، 
برقيتـــي تهنئـــة إلـــى رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة الشـــقيقة أخيهـــم صاحـــب الســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن زايـــد آل نهيـــان، وذلـــك بمناســـبة الذكرى 
التاســـعة واألربعيـــن لليـــوم الوطني لدولـــة اإلمارات 
العربيـــة المتحـــدة، أعربـــوا فيها عن أطيـــب تهانيهما 
وتمنياتهما لسموه بموفور الصحة والسعادة ولشعب 
دولـــة اإلمـــارات العربية المتحدة الشـــقيق المزيد من 

التقدم واالزدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.
مشـــيدين بعمـــق العالقـــات األخويـــة الوطيـــدة التي 
تربط بين البلدين والشـــعبين الشـــقيقين وما تشهده 

من تطور ونمو في مختلف المجاالت. 
كمـــا بعـــث صاحـــب الجاللـــة الملـــك وصاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء برقيـــات تهنئة 

مماثلـــة إلـــى نائـــب رئيـــس دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة رئيـــس مجلس الوزراء حاكـــم دبي أخيهما 
صاحب الســـمو الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل مكتوم، 
وإلـــى ولي عهـــد أبوظبي نائب القائـــد األعلى للقوات 

المســـلحة بدولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة أخيهما 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، 
أعربا عن خالص تهانيهما وتمنياتهما لســـموهما بهذه 

المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا
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تلقـــى عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة أسمى 
آيـــات التهانـــي والتبريكات مـــن رئيس 
المجلـــس البحرينـــي لأللعـــاب القتاليـــة 
آل  محمـــد  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ  ســـمو 
خليفة؛ بمناســـبة نجاح مملكة البحرين 
فـــي اســـتضافة وتنظيـــم ســـباق جائزة 
الخليـــج  لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن 

للفورموال وان.
كما رفع سمو الشـــيخ سلمان بن محمد 
التهانـــي إلى ولي العهـــد رئيس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفة، وإلـــى ممثل جاللة 
وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملـــك 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفـــة، وإلى النائـــب األول لرئيس 
للشـــباب والرياضـــة  المجلـــس األعلـــى 

رئيـــس اللجنة األولمبية ســـمو الشـــيخ 
خالد بن حمد آل خليفة. 

وقـــال ســـموه: “إن هـــذا النجـــاح الـــذي 
خـــالل  مـــن  البحريـــن  مملكـــة  حققتـــه 
الســـباق،  هـــذا  وتنظيمهـــا  احتضانهـــا 
يضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها 
عبـــر  الســـيما  الســـيارات  رياضـــة  فـــي 
تنظيمهـــا المميـــز لهذا الســـباق العالمي، 
والذي يعزز من مكانتها المرموقة على 

خارطة الرياضة الدولية”.
وتابع سمو الشيخ سلمان بن محمد آل 
خليفـــة: “إن تميز البحرين في تنظيمها 
هذه النسخة من الســـباق يؤكد قدرتها 
الفائقـــة في تنظيم الفعاليات الرياضية 
الدولية في مختلف الظروف، خصوصا 
تداعيـــات  مـــن  العالـــم  يواجهـــه  مـــع 
فرضتهـــا جائحـــة كورونـــا كوفيـــد 19، 
بفضـــل  المملكـــة  اســـتطاعت  والتـــي 

حنكـــة وقيـــادة عاهـــل البـــالد والجهود 
المتميـــزة التـــي بذلها ســـمو ولـــي العهد 
التنســـيقية  واللجنـــة  الـــوزراء  رئيـــس 
والفريـــق الوطني الطبـــي وجميع أفراد 
الصفوف األمامية، والتي ســـاهمت في 
خفض حاالت اإلصابة بمرض فايروس 
كورونا، مما انعكس إيجابا في تنظيمها 
هذا الســـباق”. وختم ســـموه تصريحه، 
قائـــال: “إن مملكة البحريـــن على موعد 
مـــع نجـــاح جديـــد، عبر تنظيمها ســـباق 
جائـــزة الصخير الكبـــرى للفورموال وان 
الجـــاري،  ديســـمبر   6  -  4 الفتـــرة  فـــي 
الثالـــث  الدولـــي  الســـباق  يعـــد  والـــذي 
الـــذي تنظمـــه البحريـــن خـــالل شـــهري 
نوفمبر وديســـمبر من هذا العام، والذي 
يعـــد إنجـــازا تاريخيـــا يضاف لسلســـلة 
اإلنجـــازات التي حققتهـــا المملكة على 

الصعيد الرياضي”.

جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهنئة سلمان بن محمد

قادرون على استضافة الفعاليات العالمية في مختلف الظروف

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، 
أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريكات 
مـــن نائب رئيـــس المجلـــس األعلى 
للشباب والرياضة الشيخ دعيج بن 
ســـلمان آل خليفـــة، وذلك بمناســـبة 
النجـــاح الكبير الـــذي حققته مملكة 
البحرين خالل اســـتضافة وتنظيم 
الخليـــج  طيـــران  جائـــزة  ســـباق 

للفورموال وان لعام 2020.
 كمـــا قـــدم الشـــيخ دعيـــج خالـــص 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  إلـــى  تهانيـــه 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
وإلـــى ممثـــل جاللة الملـــك لألعمال 
اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
وإلى النائب األول لرئيس المجلس 

األعلـــى للشـــباب والرياضـــة رئيس 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينية ســـمو 
الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــد آل خليفـــة  

بهذه المناسبة.
وأكـــد الشـــيخ دعيج بن ســـلمان آل 
خليفة أن اســـتمرار حصـــد المملكة 
للنجـــاح عامًا تلـــو اآلخـــر، يعزز من 
مكانـــة البحريـــن كعاصمـــة وموطن 
لرياضـــة المحـــركات فـــي المنطقة، 
ويرفع من شـــأن وسمعة البالد على 
الصعيـــد العالمي، وهو ما يتماشـــى 
مع توجيهات جاللة الملكالســـتثمار 
الرياضة لعكس الجوانب التاريخية 

والحضارية للمملكة.
كمـــا وثمـــن تواجـــد صاحب الســـمو 
الملكـــي ولـــي العهد رئيـــس الوزراء 
في حلبة البحريـــن الدولية، مؤكدًا 
أن متابعـــة ســـموه الدقيقـــة لكافـــة 

تفاصيل الســـباق ساهم في تحقيق 
هذا اإلنجـــاز الجديد، وهو ما يثبت 
لنا كل يوم أكثر رؤية سموه الثاقبة 
فـــي تبنـــي مشـــروع الحلبـــة، الـــذي 
وضـــع البحرين فـــي مكانة مرموقة 

على صعيد الرياضة العالمية.
وأشـــار إلى أن هذا النجاح مختلف 
الســـابقة  المواســـم  بقيـــة  عـــن 
التـــي  وان  الفورمـــوال  ســـباق  مـــن 
اســـتضافتها المملكة، حيث تمكنت 
البحريـــن مـــن خطـــف أنظـــار العالم 
جائحـــة  ظـــل  فـــي  مبهـــر  بتنظيـــم 
كوفيـــد19- التي أثرت بشـــكل كبير 
علـــى القطاع الرياضي حول العالم، 
مشـــيدًا بالعمل الذي قدمته الكوادر 
الوطنيـــة فـــي مختلـــف المجـــاالت، 
هـــذا  تحقيـــق  فـــي  ســـاهم  والـــذي 

اإلنجاز الوطني المشرف.

نهنــئ جاللة الملك وســمو ولــي العهد رئيس الــوزراء بنجــاح الفورموال

دعيج بن سلمان: البحرين خطفت أنظار العالم بتنظيم باهر

سمو الشيخ خليفة بن علي يكّرم منتسبات “الجنوبية”

المـــرأة  بيـــوم  المملكـــة  احتفـــال  بمناســـبة 
البحرينية وتقديرًا لدورها في كافة المجاالت، 
قام محافظ المحافظة الجنوبية ســـمو الشيخ 
خليفـــة بـــن علي بـــن خليفة آل خليفـــة بتكريم 
الكـــوادر النســـائية مـــن منتســـبات المحافظـــة 
الجنوبية. وأكد سمو المحافظ أن المرأة تعتبر 

شـــريكا فاعال في مســـيرة التقدم والنجاح في 
العهـــد الزاهـــر لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، والـــذي  الملـــك حمـــد 
البحرينيـــة  للمـــرأة  الرفيعـــة  المكانـــة  أعطـــى 
وجعلهـــا شـــريكًا أساســـيًا فـــي مســـيرة البنـــاء 
والتطويـــر لتصبـــح مثـــاالً حضاريـــًا يحتذى به 
محليًا وعالميًا. واشـــاد ســـموه بدور المرأة في 
المحافظـــة الجنوبية عبر التاريخ وإســـهاماتها 

فـــي المجـــاالت االمنيـــة والتعليميـــة والطبيـــة 
عـــن  ســـموه  معبـــرًا  وغيرهـــا،  واالجتماعيـــة 
اعتـــزازه بعطاء المرأة ووجودهـــا في مختلف 
إدارات وأقســـام المحافظـــة، وذلـــك مـــن خالل 
دورهـــا فـــي القيـــام بمهامهـــا بكفـــاءة واقتـــدار 
أن  التخصصـــات، مضيفـــا ســـموه  فـــي شـــتى 
المـــرأة البحرينية حققت العديد من اإلنجازات 
التـــي عكســـت خاللهـــا جدارتهـــا ونجاحها في 

جميـــع المهـــام المنوطة بها مـــن جهتهن، عبرت 
المكرمات عن شـــكرهن وتقديرهن لهذه اللفتة 
الكريمة من سمو محافظ المحافظة الجنوبية، 
األمر الذي يؤكد مـــدى االهتمام والرعاية التي 
يوليهـــا ســـموه فـــي دعـــم واالرتقـــاء بالكـــوادر 
المزيـــد مـــن  لبـــذل  المحافظـــة  فـــي  النســـائية 
الجهـــود والســـعي إلى تطويـــر العمـــل وتقديم 

المزيد من العطاء لخدمة لهذا الوطن الغالي.

عوالي- المحافظة الجنوبية

المنامة- بنا

تلقـــى عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، التهاني والتبريكات من مستشـــار جاللة الملك 
لشؤون الشباب والرياضة صالح بن هندي، بمناسبة النجاح 
الكبير لمملكة البحرين في استضافة وتنظيم سباق جائزة 
طيـــران الخليج للفورمـــوال وان لعام 2020. وأكد بن هندي 
أن النجـــاح الباهـــر فـــي اســـتضافة مملكة البحرين لســـباق 
الجائـــزة الكبرى للفورموال وان يتوافـــق مع الرؤية الملكية 
السامية ويسهم في ترسيخ مكانة البحرين المتميزة على 
الســـاحة الدولية وإرســـال رســـالة واضحـــة المعالـــم للعالم 
أجمـــع بجـــدارة المملكة فـــي احتضان األحـــداث الرياضية 

الكبرى وإخراجها بأبهى حلة ممكنة.
وأشاد بن هندي بمتابعة ولي العهد رئيس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، لكافة 
التفاصيـــل المتعلقة بإقامة الســـباق مبينـــا ان تلك المتابعة 
تنسجم مع رؤية سموه الثاقبة في تأسيس حلبة البحرين 
الدولية باعتبارها مشروعا حضاريا يجني ثماره في تنمية 

وازدهار البحرين على كل المستويات واألصعدة.

نجاح باهر في استضافة 
السباق العالمي

المنامة- بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، 
مرسوم رقم )78( لسنة 2020، بتعيين 
وكيل مســـاعد للشـــئون القانونية في 

وزارة الداخلية، جاء فيه:
 المادة األولى:

ـــن العميـــد حمـــود ســـعد حمـــود  ُيعيَّ

وكيـــالً مســـاعًدا للشـــئون القانونيـــة 
بوزارة الداخلية.

المادة الثانية:
هـــذا  تنفيـــذ  الداخليـــة  وزيـــر  علـــى 
تاريـــخ  مـــن  بـــه  وُيعمـــل  المرســـوم، 
الجريـــدة  فـــي  وُينَشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

العميد حمود وكياًل مساعًدا 
للشؤون القانونية في “الداخلية”

المنامة - بنا

صـــدر عن عاهـــل البـــالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، مرســـوم رقم )77( لســـنة 
2020، بتعيين وكيل مساعد في 
وزارة شـــئون الشباب والرياضة، 

جاء فيه:
 المادة األولى:

إســـحاق  ســـارة  الســـيدة  ـــن  ُتعيَّ

مســـاعًدا  وكيـــالً  أكبـــر  مرتضـــى 
للدعم والمبادرات بوزارة شئون 

الشباب والرياضة.
المادة الثانية:

الشـــباب  شـــئون  وزيـــر  علـــى 
والرياضـــة تنفيذ هذا المرســـوم، 
وُيعمـــل بـــه مـــن تاريخ صـــدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

سارة مرتضى أكبر وكياًل مساعًدا 
لـ “دعم الشباب والرياضة”

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

المنامة- بنا

صـــدر عن عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، مرسوم رقم )75( لسنة 2020، بتعيين 

رئيس تنفيذي للمستشفيات الحكومية، جاء فيه:
 المادة األولى:

ن الدكتور أحمد محمد مصطفى األنصاري رئيًســـا   ُيعيَّ

ا للمستشفيات الحكومية. تنفيذيًّ
 المادة الثانية:

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، 
وُيعمـــل بـــه من تاريـــخ صدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

ا  أحمد األنصاري رئيًسا تنفيذيًّ
للمستشفيات الحكومية

المنامة- بنا

صـــدر عـــن عاهـــل البـــالد صاحب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، مرســـوم رقم )76( لسنة 2020، بتعيين 
رئيس تنفيذي لمراكز الرعاية الصحية األولية، جاء فيه:

المادة األولى:
ا  ـــن الدكتـــورة جليلـــة الســـيد جـــواد رئيًســـا تنفيذيًّ ُتعيَّ

لمراكز الرعاية الصحية األولية.
المادة الثانية:

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء تنفيـــذ هـــذا المرســـوم، 
وُيعمـــل بـــه من تاريـــخ صدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

ا  جليلة جواد رئيًسا تنفيذيًّ
لـ“الرعاية الصحية األولية”

المنامة- بنا

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، قرار رقم )26( لســـنة 
2020 بتعييـــن مدير في ديوان الخدمة 

المدنية، جاء فيه:

 المادة األولى:
ـــن الشـــيخ محمـــد بـــن عيســـى بـــن   ُيعيَّ
إبراهيـــم آل خليفة مديـــًرا إلدارة تقييم 

الوظائف بديوان الخدمة المدنية.

المادة الثانية:
علـــى رئيـــس ديـــوان الخدمـــة المدنيـــة، 
تنفيـــذ أحكام هذا القرار، وُيــــعمل به من 
تاريـــخ صـــدوره، وُيـنَشــــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

محمد بن عيسى 
مديًرا إلدارة “تقييم 
الوظائف في الخدمة 

المدنية”



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

قـــال الباحـــث نـــوح خليفـــة إن البحرين 
بيئـــة صديقـــة للمـــرأة في ظـــل الخطى 
الســـديدة التي تخطوها سيدة البحرين 
األولـــى قرينـــة العاهل رئيســـة المجلس 
االعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
المليئة بـــاإلرادة والتضحيات الطموحة 
فـــي طريقها لتحقيـــق رؤى عاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
وهنـــأ خليفـــة صاحبـــة الســـمو الملكـــي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
والدبلوماســـيات البحرينيـــات بمناســـبة 
مشـــيدا  الدبلوماســـية  المـــرأة  يـــوم 
بتقـــدم المـــرأة البحرينيـــة فـــي مختلف 
محافـــل تمثيـــل مملكـــة البحريـــن فـــي 
الخـــارج ومختلف حقـــول العمل بوزارة 
الخارجيـــة فـــي عهـــد صاحـــب الجاللـــة 

الملك.
وتقـــدم الباحـــث خليفـــة بأحـــر التهانـــي 

لعموم العنصر النسائي بمملكة البحرين 
بمناســـبة يومهـــن الوطنـــي الـــذي يأتـــي 
تقدمهـــن  بمســـيرة  لالحتفـــاء  عـــام  كل 
وتعزيـــز تضحياتهـــن الوطنيـــة، مشـــيرا 
إلى أن الدولة رســـخت أدوار المرأة في 
خدمـــة األهـــداف االســـتراتيجية للبالد، 
وأصبـــح كل يـــوم بحرينـــي ال يخلو من 
تضحياتهـــن بـــكل ميدان وباتـــت المرأة 

موضع تقدير عميق من المجتمع.

نظمـــت الهيئـــة الوطنيـــة لتنظيم 
المهن والخدمـــات الصحية حفالً 
افتراضيـــًا بمناســـبة يـــوم المـــرأة 
بـــه  تحتفـــل  والـــذي  البحرينيـــة 
المملكـــة هـــذا العـــام تحت شـــعار 
)المـــرأة في العمل الدبلوماســـي(، 
وذلك بحضـــور الرئيس التنفيذي 
للهيئة  مريم  الجالهمة، ورؤساء 
وموظفـــات  وموظفـــي  األقســـام 

هيئة المهن الصحية.
وأعربـــت الجالهمـــة عـــن خالص 
الشـــكر والتقديـــر لقرينـــة العاهل 
رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، 
مشـــيدة بمبادرة ســـموها باعتماد 
األول مـــن ديســـمبر مـــن كل عـــام 
وهـــو  البحرينيـــة،  للمـــرأة  يومـــًا 
مناســـبة  أصبـــح  الـــذي  اليـــوم 
وطنية تستعد له كل المؤسسات 
لالحتفـــاء  واألهليـــة  الرســـمية 
بالمرأة ومنجزاتهـــا لقاء جهودها 
التـــي تبذلها من أجل بناء الوطن 
والمســـاهمة الفاعلة في مسيرة .  

التنمية.
بجهـــود  الجالهمـــة  وأشـــادت 

الالتـــي  الموظفـــات  وإنجـــازات 
أثبتـــن جدارتهن خـــالل الجائحة 
علـــى الرغم مـــن الصعوبات التي 
مـــن  العمـــل  بســـبب  واجهتهـــن 
المنـــزل ورعايـــة أبنائهـــم بســـبب 
التعليم عن بعد، إال أن الموظفات 
مختلـــف  فـــي  جدارتهـــا  أثبتـــت 
الظـــروف، حيث تم نـــدب إحدى 

موظفـــات الهيئة وهي األســـتاذة 
نعمـــت الســـبيعي إلدارة المحاجر 
الصحيـــة والتي أثبتـــت جدارتها 

وتميزها في هذه المهمة.
كمـــا توجهت بالشـــكر إلـــى جميع 
الهيئـــة  وموظفـــات  موظفـــي 
بمناســـبة إنجازاتهـــم خـــالل هذه 
الفترة، والذي أثمر عن فوز الهيئة 

بجائـــزة التميز فـــي التواصل مع 
أن  بعـــد   ،2020 لســـنة  العمـــالء 
حققـــت التميز في األداء بالنظام 
الوطنـــي للمقترحات والشـــكاوى 
ســـرعة  حيـــث  مـــن  )تواصـــل( 
وكفاءة االستجابة مع مقترحات 

وشكاوى المتعاملين.

نوح خليفة

الجفير- جمعية الصحفيين البحرينية

الصحفييـــن  جمعيـــة  رئيســـة  رفعـــت 
البحرينيـــة عهديـــة أحمـــد أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى قرينة عاهل 
البـــالد رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة بمناسبة احتفال 

مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية.
وقالـــت “إن جمعيـــة الصحفييـــن وهـــي 
تحتفل بهذه المناسبة تتذكر بكل الفخر 
واالعتزاز جهود صاحبة الســـمو األميرة 
ســـبيكة منذ تأســـيس المجلـــس األعلى 
للمـــرأة في أغســـطس 2001، وقد بذلت 
ســـموها عصـــارة فكرها النيـــر وجهودها 
الحثيثـــة المثمرة فـــي االرتقـــاء بالمرأة 
البحرينيـــة من خالل باقات متعددة من 
البرامـــج وحققت فيها المرأة البحرينية 
الكثيـــر من اإلنجـــازات محليـــا وإقليميا 
وعالميـــا، ليس في مجال واحد، بل في 
جميع المجاالت السياسية واالقتصادية 
واإلعالميـــة،  والثقافيـــة  واالجتماعيـــة 
فكان وجود البحرينية في مواقع مهمة 

جعـــل اآلخرين ينظـــرون لمملكتنا نظرة 
حب وإجالل”.

وأشـــارت إلـــى أن “العهـــد الميمون لملك 
البـــالد، شـــهد قفـــزات عالية كثيـــرة في 
المجاالت والمواقـــع التي حصلت عليها 
كل  فخـــورة  فهـــي  البحرينيـــة،  المـــرأة 
الفخـــر واالعتـــزاز بمـــا وصلـــت إليه من 
مكانـــة رفيعـــة تحســـد عليـــه، خصوصا 
وأن الكفـــاءة التـــي تتمتـــع بهـــا المـــرأة 
البحرينيـــة كان لهـــا تأثيرهـــا الكبير في 

وصولها للكثير من المواقع القيادية”.

“الصحفيين”: العالم ينظر للبحرين بحب وإجالل
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الجالهمة: البحرينية أثبتت جدارتها خالل الجائحة
المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

الرفاع- مكتب الباحث نوح خليفة

خليفة: ترسيخ أدوار المرأة بخدمة األهداف االستراتيجية

المنامة - شركة عقارات السيف

احتفلت شركة عقارات السيف، إحدى 
الرائـــدة  العقـــاري  التطويـــر  شـــركات 
في مملكـــة البحريـــن، بموظفاتها في 
يوم المـــرأة البحرينية الـــذي ُيصادف 
األول مـــن ديســـمبر مـــن كل عـــام من 
خالل إقامة مأدبة غداء لهم في هاله 
كافيـــه، حيث تخللـــت الفعالية توزيع 
هدايا لجميع الُموظفات وذلك تكريًما 
لدورهـــن الرائـــد في مســـيرة الشـــركة 

وتحقيقها للعديد من الُمنجزات. 
الســـيف  عقـــارات  شـــركة  وتحـــرص 
ســـنوًيا على االحتفال بهذه الُمناســـبة 
التـــي ُتجســـد أفضـــل تقديـــر لعطـــاء 
المـــرأة المتميز ودورهـــا المتفاني في 
مختلـــف المجـــاالت والقطاعـــات فـــي 
العهـــد الزاهـــر لعاهـــل البـــالد صاحـــب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 

خليفة.

“عقارات السيف” تحتفي بموظفاتها

تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للمرأة
ــة ــي ــن ــري ــح ــب ــواب” يــهــنــئ جـــالـــة الـــمـــلـــك بـــيـــوم ال ــ ــ ــن ــ ــ “ال

آيـــات  أســـمى  النـــواب  مجلـــس  رفـــع 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى ملـــك البـــالد 
بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفة؛ بمناســـبة يوم المرأة 
البحرينية الذي يأتي هذا العام بشـــعار: 
“المـــرأة البحرينيـــة فـــي مجـــال العمـــل 

الدبلوماسي”.
وأثنـــى المجلـــس علـــى الجهـــود البارزة 
والمشـــاريع المتميـــزة والخطط الرفيعة 
والتوجيهات الكريمة للحكومة الموقرة 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، فـــي دعـــم تقـــدم 

المرأة البحرينية، وإسهاماتها في العمل 
الدبلوماســـي في مختلف قطاعاته، وما 
تحقـــق من مكاســـب وإنجـــازات لمملكة 

البحرين في هذا المجال.
 وأعـــرب المجلس عن اعتزازه وتقديره 
للـــدور الكبير الذي يضطلـــع به المجلس 
األعلى للمرأة بقيادة قرينة عاهل البالد 
رئيســـة المجلس األعلى للمرأة  صاحبة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت 
إبراهيم آل خليفة في دعم قضايا المرأة 
البحرينية، وتقدمها في كافة المجاالت، 
ومشـــاركتها الفاعلـــة فـــي عمليـــة البناء 
والتنمية، في مســـيرة النهضة الشـــاملة، 
وتحقيـــق أعلـــى المنجزات، الســـيما في 

المجال الدبلوماسي.
التـــام  دعمـــه  النـــواب  مجلـــس  وجـــدد 
ومبادراتـــه  للمـــرأة  األعلـــى  للمجلـــس 
التـــي  النوعيـــة،  وبرامجـــه  الحضاريـــة 
تكّرس تقدم المرأة البحرينية في شتى 
المجاالت، وتمثيـــل مملكة البحرين في 
المحافـــل اإلقليميـــة والدوليـــة،  جميـــع 
خصوصا وأن المرأة البحرينية أصبحت 
أول امـــرأة فـــي المنطقة تتبـــوأ منصب 
وكيـــل وزارة الخارجية، وهو ما يعكس 
المتميـــزة،  والكفـــاءة  الرفيعـــة،  الثقـــة 
واإلصرار والعزيمة، التي تمتلكها المرأة 
البحرينيـــة، لتعزز دورهـــا بوصفها امرأة 

دبلوماسية.

 وأكـــد المجلـــس حرصه وســـعيه الدائم 
لتعزيـــز المنظومـــة التشـــريعية الداعمة 
الفـــرص،  وتكافـــؤ  البحرينيـــة،  للمـــرأة 
وتحقيق غايات وأهداف اإلستراتيجية 
الوطنية، وتطوير التشريعات والقوانين 
التي من شـــأنها العمل على تقدم المرأة 
البحرينيـــة فـــي كافـــة المجـــاالت، وبمـــا 
يعزز مـــن حقوقهـــا المتعـــددة، ويجعلها 

في تميز وريادة دائمة.
وأعـــرب المجلـــس عـــن خالـــص تهانيـــه 
لكافة نساء البحرين في كل موقع، على 
العطـــاء والتضحية، متمنيـــا لهن المزيد 
والمســـاهمة  والنجـــاح،  التوفيـــق  مـــن 

الفاعلة في نهضة البالد.

المنامة - بنا

المرأة تشغل 56 % من موظفي “التنمية االقتصادية”
احتفل مجلـــس التنميـــة االقتصادية 
بيـــوم المـــرأة البحرينية تقديـــرًا لدور 
المجلـــس،  فـــي  النســـائية  الكفـــاءات 
مـــن  األكبـــر  النســـبة  تشـــكل  والتـــي 
موظفـــي المجلس حيث بلغت نســـبة 
مـــن   % 56 اإلنـــاث  مـــن  الموظفـــات 
العـــدد اإلجمالـــي لموظفـــي المجلس، 
فـــي حيـــن تبلغ نســـبتهن فـــي المراكز 
القياديـــة حوالـــي 48 % وهي نســـبة 

عالية.
بتطويـــر  المجلـــس  اهتمـــام  وضمـــن 
فقـــد  لمنتســـبيه،  الداعمـــة  البيئـــة 
عكف علـــى توفير العديد مـــن المزايا 
ســـبيل  فـــي  المســـاندة  والخدمـــات 
دعـــم مبـــدأ تكافؤ الفرص ومـــن بينها 

الـــدوام المـــرن أو العمـــل مـــن المنـــزل 
وذلـــك حتـــى قبـــل الجائحـــة، حيـــث 

يواصـــل المجلس توفير الدعم الالزم 
إلدماج وتطويـــر الكفاءات النســـائية 

مجلـــس  عمـــل  مجـــاالت  شـــتى  فـــي 
التنمية االقتصاديـــة الذي يهدف الى 
المباشـــرة  االســـتثمارات  اســـتقطاب 
وذلك لخلق فرص العمل في الســـوق 
البحرينية حيث نجح في اســـتقطاب 
134 شـــركة خالل العام 2019 والتي 
ستســـتثمر 316 مليـــون دينـــار خالل 

ثالث سنوات في المملكة.
ويذكـــر أن مـــن بيـــن أبـــرز اإلنجازات 
التـــي حققهـــا المجلـــس علـــى صعيـــد 
تمكين المرأة هو حصوله على جائزة 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيـــم آل خليفة لتقدم المرأة 
البحرينيـــة لمرتيـــن كان آخرهـــا فوزه 
بالمناصفـــة مع مجلس الشـــورى لفئة 
العـــام  خـــالل  الرســـمية  المؤسســـات 

الجاري 2020.

المنامة - مجلس التنمية االقتصادية

المنامة - جمعية الكلمة الطيبةالمنامة - بنا

أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين 
ســـمير ناس بمناسبة يوم المرأة البحرينية 
والقطـــاع  الغرفـــة  وتقديـــر  اعتـــزاز  عـــن 
الخـــاص للمـــرأة البحرينيـــة ولعطائهـــا في 
المســـيرة التنمويـــة واالقتصادية ولدورها 
واإلنتـــاج،  العمـــل  قطاعـــات  جميـــع  فـــي 
مشـــدًدا أن المرأة البحرينية ترجمت بذلك 
شـــراكتها المحوريـــة الفاعلـــة مـــع الرجـــل، 
ولفت إلى أن االحتفال بمناسبة هذا اليوم 
ما هو إال ترجمة لتقدير المجتمع البحريني 
لـــدور وعطاء المـــرأة البحرينية التي نفخر 
أنهـــا تبـــوأت أعلـــى المناصب، مؤكـــًدا على 
أن الرقـــي الـــذي بلغتـــه المـــرأة البحرينيـــة 
هـــو إحدى ثمار العهـــد الزاهر لجاللة عاهل 
البـــالد. وأضاف أن عاهل البالد في ســـياق 
دعمـــه للمـــرأة البحرينية وتعزيز مســـيرتها 
للمـــرأة  تبنـــى تأســـيس المجلـــس األعلـــى 

برئاسة قرينة عاهل البالد رئيسة المجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحبـــة  للمـــرأة  األعلـــى 
األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة.  
وأشار إلى أن كل اإلنجازات المتتالية التي 
حققتها المرأة البحرينية منذ تدشين العهد 
الزاهر لجاللة الملك وفي فترة قياسية قد 

جعلتهـــا محط إعجـــاب جميـــع دول العالم 
من خالل تبوأهـــا مراكز ومناصب قيادية، 
واالقتصـــاد،  السياســـة  معتـــرك  ودخولهـــا 
مشـــيًرا إلى أن “مجلس إدارة الغرفة يضم 
فـــي عضويتـــه 3 ســـيدات أعمـــال، كمـــا أن 
أغلـــب لجـــان الغرفـــة الدائمـــة والقطاعيـــة 
تضـــم الكثيـــر من العناصـــر النســـائية التي 
أثبتت قدرة وجـــدارة أهلتها لعضوية هذه 
اللجـــان، كمـــا أن الجهـــاز اإلداري بالغرفـــة 
يضـــم الكثيـــر من العناصـــر النســـائية التي 
تتولى مســـؤوليات ومهام قيادية في هذه 
المؤسسة، ومن جانب آخر تشكل سيدات 
األعمـــال نســـبة كبيرة مـــن إجمالي أعضاء 
الغرفة، وســـوف نعمل جاهدين على تعزيز 
دور وجـــود المرأة البحرينيـــة، وفي إتاحة 
الفرصـــة أمامها لتلعب دورهـــا المؤمل في 

تنمية ونهضة مجتمعها”.

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة 
الطيبـــة رئيس االتحـــاد العربي للتطوع 
حســـن بوهـــزاع برقيـــة تهنئـــة لقرينـــة 
عاهـــل البـــالد رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكـــي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بمناسبة 
يـــوم المـــرأة البحرينيـــة الـــذي يصادف 
األول من ديســـمبر مـــن كل عام، والذي 
جـــرى تخصيصـــه تقديـــرا إلســـهاماتها 
المجـــاالت  مختلـــف  فـــي  المتميـــزة 
والعلميـــة  والرياضيـــة  االجتماعيـــة 

والسياسية وغيرها.
وأكـــد أن اليـــوم الـــذي أقرتـــه صاحبـــة 
الســـمو الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت 
إبراهيـــم آل خليفـــة، رفـــع شـــأن المـــرأة 
وقيمتهـــا  دورهـــا  وأبـــرز  البحرينيـــة، 

المجـــاالت،  جميـــع  فـــي  ومكانتهـــا 
البحرينيـــة  للمـــرأة  ملهمـــة  فأصبحـــت 

باإلنجاز والنهضة.
كمـــا أعـــرب عـــن بالغ فخـــره واعتـــزازه 
بإســـهامات سموها اإليجابية في تعزيز 

حضور المرأة البحرينية للمشـــاركة في 
التنمية الوطنية، وأشاد بالتقدم الالفت 
فـــي  البحرينيـــة  للمـــرأة  تحقـــق  الـــذي 
مختلف المجاالت وعلى كافة األصعدة 
السياســـية والتشـــريعية واالقتصاديـــة 
ذلـــك  ويعـــود  وغيرهـــا،  واالجتماعيـــة 
لجهود ســـموها الكبيرة وحرصها الدائم 

على االرتقاء بالمجتمع، 
وأثنـــى علـــى جهـــود المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة، وإســـهاماته البـــارزة فـــي دعـــم 
تقدم المرأة البحرينية، ودوره الحيوي 
فـــي رفـــع قـــدرة المـــرأة للمســـاهمة في 
التـــوازن  أســـس  وفـــق  البـــالد،  نهضـــة 
وتكافـــؤ الفـــرص، عبـــر برامـــج نوعيـــة 
ومبـــادرات رفيعـــة، كان لهـــا بالـــغ األثـــر 
فيمـــا وصلت إليه المـــرأة البحرينية من 
حضور فاعل ومؤثر في الحياة العامة.

المــرأةنــاس: العالم ينظــر إلنجازات البحرينيــة بعين اإلعجاب مــن شــأن  رفعــت  وطنيــة  مناســبة  بوهــزاع: 
سمو األميرة سبيكة ملهمة البحرينياتحشد الجهود لتمكين المرأة على جميع المتسويات

حسن بوهزاع سمير ناس

عهدية أحمد
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وفد بحريني برئاسة وزير الصناعة يصل إلى تل أبيب
وصل وفد رســمي بحريني برئاســة وزير الصناعة والتجارة والســياحة زايد  الزياني إلى تل أبيب يرافقه عدد من المســؤولين في 

وزارات الدولة ومؤسساتها باإلضافة إلى رجال أعمال، وهي ثاني زيارة رسمية لوفد من المملكة إلى دولة إسرائيل.

وكان في استقبال الوفد كل من وزير 
االقتصـــاد اإلســـرائيلي عميـــر بيريتز، 
ووزيرة الســـياحة اإلسرائيلية أوريت 
التعـــاون  ووزيـــر  كوهيـــن،  فـــركاش 
اإلقليمي اإلســـرائيلي أوفير أكونيس، 

وعدد من المسؤولين.
وقـــال الوزيـــر الزياني فـــي تصريح له 
بهـــذه المناســـبة “ تأتـــي هـــذه الزيـــارة 
إلـــى دولة إســـرائيل على ضـــوء ما تم 
االتفاق عليه في إعان تأييد الســـام 
المبـــرم بين البلدين في واشـــنطن في 

15 ســـبتمبر 2020، وبما يتماشـــى مع 
رؤيـــة عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة؛ 
االســـتقرار،  “األمـــن،  لمبـــدأ  للترويـــج 
واالزدهـــار”، حيـــث تحـــرص البحرين 
علـــى الحفـــاظ على ســـمعتها كشـــعلة 

للسام في المنطقة.
وأضـــاف “هـــذه الزيـــارة تأتـــي كذلـــك 
الســـابقة  الزيـــارات  لنتائـــج  متابعـــة 
حيـــث  الجانبيـــن،  بيـــن  المتبادلـــة 
نحرص علـــى العمل معا فـــي مختلف 

يتعلـــق  مـــا  خصوصـــا  القطاعـــات، 
والســـياحية،  االقتصاديـــة  بالشـــؤون 
والســـعي نحـــو بنـــاء شـــراكات ثنائية 
فـــي مختلـــف مجاالتهمـــا، وذلـــك بعد 
توقيـــع مذكـــرات تفاهم بيـــن البلدين 
في مجـــاالت متعددة، وهـــو ما يؤدي 
إلى تحقيق االزدهـــار االقتصادي بين 
المملكـــة ودولـــة إســـرائيل، وبالتالـــي 
فـــي  االســـتقرار  مـــن  مزيـــد  تحقيـــق 

المنطقة”.
واختتـــم الزيانـــي قائا “ســـنعمل على 

مواصلة تعزيز التعاون المشـــترك بين 
مملكـــة البحريـــن ودولة إســـرائيل بما 
المشـــتركة بينهمـــا،  يحقـــق المصالـــح 
وستســـهم هـــذه الزيارات فـــي إطاق 
العديـــد مـــن المبـــادرات للتعـــاون فـــي 
منطلـــق  وهـــي  المجـــاالت،  مختلـــف 

وفد بحريني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والسياحة يصل إلى تل أبيبلزيارات أخرى مرتقبة مستقبا”.

تل ابيب - بنا

االزدهار االقتصادي 
بين البحرين وإسرائيل 

يحقق مزيًدا من 
االستقرار للمنطقة

local@albiladpress.com
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الرميحي لـ “وام”: إنجازات اإلمارات تعانق الفضاء
ــخ الـــتـــســـامـــح ــ ــي ــ ــرس ــ ــي األخـــــــــوة وت ــ ــوذج فـ ــ ــمـ ــ عـــاقـــاتـــنـــا نـ

أشــاد وزيــر اإلعــام علي الرميحي بالشــراكة  األخويــة التاريخيــة الوثيقة بين 
مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة، وما  تشــهده من تقدم ونماء 
واالجتماعيــة  واإلعاميــة،  واالقتصاديــة  السياســية  األصعــدة  جميــع  علــى 
وتميزها على الدوام كنموذج في األخوة والحرص المشترك على صون األمن 
 القومي العربي، وترسيخ التسامح والتعايش السلمي بين األديان والثقافات.

  وأشـــار الوزيـــر فـــي تصريح لوكالـــة أنباء 
اإلمـــارات “وام” بمناســـبة اليـــوم الوطنـــي 
التاســـع واألربعين لدولة اإلمارات العربية 
البحريـــن  مملكـــة  اعتـــزاز  إلـــى  المتحـــدة 
بقيادة عاهل الباد صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، وفخر األمتين 
العربية واإلســـامية بالمســـيرة اإلماراتية 
التـــي  المباركـــة  والتنمويـــة   االتحاديـــة 
أرســـى قواعدها القائد المؤســـس المغفور 
لـــه الشـــيخ زايـــد  بـــن ســـلطان آل نهيـــان 
طيـــب هللا ثـــراه وتواصلـــت علـــى طريـــق 

التقدم واالزدهـــار بفضل القيادة الحكيمة 
لصاحب الســـمو الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيـــان رئيـــس دولة اإلمـــارات حفظه هللا، 
ودعم أخيه صاحب الســـمو الشيخ محمد 
بن راشـــد آل مكتـــوم نائب رئيـــس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 
وقـــال إن دولـــة اإلمـــارات وهـــي تحتفـــي 
بيومها الوطني التاسع واألربعين من حقها 
 أن تزهو بنجاحاتها وإنجازاتها االقتصادية 
والتنمويـــة والعلميـــة االســـتثنائية، التـــي 
فاقـــت  التوقعـــات والطموحـــات وعانقـــت 

كأول  األمـــل”  “مســـبار  بإطـــاق  الفضـــاء 
مهمة عربية  وإسامية الستكشاف كوكب 
المريـــخ، وتشـــغيل محطة “براكـــة” إلنتاج 
الطاقـــة النوويـــة  الســـلمية، وغيرهـــا مـــن 
المبـــادرات الرائدة في دعم التقدم العلمي 
والتكنولوجـــي وخدمة  البشـــرية، وتقديم 

مساعداتها اإلنسانية للشعوب األقل نمًوا، 
والتي أكسبتها تقدير  العالم. 

وأكـــد وزيـــر اإلعـــام مواصلـــة الشـــراكة 
األخويـــة  فـــي  اإلماراتيـــة  البحرينيـــة 
دعـــم األمـــن والســـام واالســـتقرار فـــي 
منطقة الشـــرق األوســـط، والتنســـيق مع 
األشـــقاء في  المملكة العربية الســـعودية 
لتوحيـــد  العربيـــة  مصـــر  وجمهوريـــة 
الصـــف العربي واإلســـامي في  مواجهة 
الشـــؤون  فـــي  الخارجيـــة  التدخـــات 
الداخليـــة العربية، والتصـــدي لخطابات 
 الكراهية والتطرف واإلرهاب، فضاً عن 
متابعة جهودهما المشـــتركة وتضامنهما 
اإلنســـاني  فـــي دعـــم البحـــوث العلميـــة 
الدوليـــة فـــي مكافحة جائحـــة فيروس 
كورونا، في ســـياق سياســـتهما  الحكيمة 
والمعتدلـــة من أجل خيـــر وأمان ورخاء 

وسعادة اإلنسانية. 

المنامة- بنا

المنامة - بنا

الطبيـــة  الخدمـــات  قائـــد  قـــام 
الملكيـــة اللـــواء الشـــيخ خالـــد بـــن 
علـــي آل خليفـــة بزيـــارة الفرنســـي 
رومـــان جروجـــان أحـــد متســـابقي 
علـــى  لاطمئنـــان  وان؛  الفورمـــوال 
حالته الصحية إثر تعرض ســـيارته 
لاحتراق أثناء الســـباق يوم األحد 
الماضي، حيث تـــم نقله على الفور 
إلـــى قســـم الطـــوارئ بالمستشـــفى 

حالتـــه  لتشـــخيص  العســـكري 
الصحية بعدها تـــم نقله إلى وحدة 
الـــازم،  العـــاج  لتلقلـــي  الحـــروق 
حيـــث رافقه أثنـــاء الزيـــارة رئيس 
وحدة الحروق العقيد طبيب نايف 
عبدالرحمـــن لـــوري. كمـــا أعرب عن 
شـــكره وتقديـــره إلـــى جميـــع أفراد 
الطاقم الطبي لما قدموه من أفضل 

رعاية طبية للمصاب.

قائد الخدمات الطبية يعاود سائق الفورموال المصاب

البحرين تتميز عن الخليج بمواطنيها من الديانة اليهودية
شارك سفير مملكة البحرين لدى المملكة 
بـــن محمـــد آل  فـــواز  الشـــيخ  المتحـــدة 
خليفـــة، فـــي النـــدوة التـــي أقامهـــا مركز 
دراسات الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
بجامعة كامبريـــدج MENAF بدعوة من 
عضـــو مجلـــس أمنـــاء المنتـــدى المذكور 
جـــون جينكينـــز بعنـــوان “مبـــادئ إعان 
إبراهيـــم للســـام والتعـــاون اإلقليمـــي”، 
بمشـــاركة ســـفير دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة منصور بالهول، وســـفيرة دولة 
إســـرائيل لـــدى المملكة المتحـــدة تزيبي 
هوتفيلـــي، وذلـــك عبـــر االتصـــال المرئي 
بتاريخ 30 نوفمبر 2020، بمشـــاركة عدد 
مـــن السياســـيين والباحثيـــن والمهتمين 

في المملكة المتحدة وعدد من الدول.
لـــدى  البحريـــن  مملكـــة  ســـفير  وتطـــرق 
إلـــى أن  المملكـــة المتحـــدة فـــي كلمتـــه 

التوقيـــع على هذا اإلعان ســـيفتح آفاق 
كبيرة للتعـــاون بين البحرين وإســـرائيل 
ودول المنطقـــة عموًمـــا، وأكـــد علـــى أن 
منطقـــة  فـــي  تتميـــز  البحريـــن  مملكـــة 
الخليـــج بتاريخ طويل من االنفتاح على 
اآلخر والتســـامح والســـام والذي يعززه 
والمتنـــوع  الغنـــي  البحرينـــي  المجتمـــع 
العاصمـــة  الثقافـــات، إذ نجـــد  بمختلـــف 
المنامة التـــي تعتبر المدينة األكثر تنوًعا 
فـــي الخليـــج فتجمـــع مـــن خالهـــا كافة 

أماكن العبادة لمختلف األديان منذ مئات 
الســـنين فتجد الكنيســـة تجاور المسجد 
والمعبد الهندوســـي يجـــاور الكنيس في 
تناغـــم حضـــاري يعكـــس نهـــج المملكـــة 

الدائم في التسامح والسام.
وأشـــار الشـــيخ فواز بن محمد آل خليفة 
إلى أن مملكـــة البحرين كذلك تتميز عن 
نظرائها مـــن دول الخليج بمواطنيها من 

اتباع الديانـــة اليهودية الذيـــن يعتبرون 
من العوائل الفاعلة في الحياة السياسية 
واالقتصاديـــة في البحرين وأحد الفئات 
المكونة لنســـيج شـــعب البحرين النشط 

والمساهم في تطور وتقدم البحرين.
وأكـــد الســـفير أن هـــذا اإلعـــان هـــو أمر 
طبيعـــي لنهـــج البحريـــن في نشـــر أفكار 
وأن  المنطقـــة،  فـــي  والســـام  األخـــوة 

اســـتضافة مملكة البحرين لورشة العمل 
االقتصاديـــة تحـــت عنـــوان “الســـام من 
كان  الماضـــي،  العـــام  االزدهـــار”  أجـــل 
مبنيـــا على تصور أن أي ســـام دائم في 
المنطقة ال يمكن أن يتم دون تعاون في 
التنمية واالزدهار بين شـــعوب المنطقة، 
والعمـــل من خاله لبناء مســـتقبل أفضل 
يسوده الســـام واألمن واالزدهار لجميع 

شـــعوبه. وأشـــار الســـفير إلى أن التوقيع 
علـــى “هـــذا اإلعـــان يمنحنا طريًقـــا إلى 
مســـتقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة، 
ومســـتقبل يمكنهـــم فيـــه أخيـــًرا تحقيق 
الثـــاث  الـــدول  نجـــاح  وأن  تطلعاتهـــم، 
لتحقيق هذه التطلعات هو محل اهتمام 
من جميـــع الدول الصديقـــة ومن ضمنها 

المملكة المتحدة”.

المنامة - وزارة الخارجية

فواز بن محمد: 
االتفاق يفتح آفاق 

تعاون كبيرة مع 
إسرائيل

مذكرات تفاهم مع إسرائيل في التقنية واالبتكار والتكنولوجيا
ـــة ـــح التجاري ـــادل المصال ـــح تب ـــة تتي ـــن االقتصادي ـــات البلدي ـــي: مقوم الزيان

وقعت مملكة البحرين ودولة إسرائيل 
تعـــاون  وإعـــان  تفاهـــم  مذكـــرات   3
مشـــترك فـــي مجـــال التعـــاون التقنـــي، 
واالبتكار ونقل التكنولوجيا، والتعاون 
في النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة. 
بفنـــدق  خـــاص  توقيـــع  حفـــل  وجـــرى 
ولدورف أستوريا بالقدس خال زيارة 
وفد مملكة البحرين إلى دولة إسرائيل 
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  برئاســـة 
وبحضـــور  الزيانـــي،  زايـــد  والســـياحة 
وزيـــر االقتصاد والصناعة اإلســـرائيلي 

عمير بيرتس. 
وخـــال الحفـــل أعـــرب الوزيـــر الزياني 
العاقـــات  بإطـــاق  ســـعادته  عـــن 
مؤكـــدا  البلديـــن،  بيـــن  االقتصاديـــة 
أهميـــة بحـــث الفـــرص االقتصادية في 
ضوء ما يتمتع بـــه االقتصاد البحريني 

تســـاعد  مقومـــات  مـــن  واإلســـرائيلي 
علـــى تطوير األعمال وتبـــادل المصالح 
التجاريـــة، واالســـتثمارات فـــي العديد 

من القطاعات االقتصادية. 
من جانبه، أكد وزير االقتصاد والصناعة 
اإلسرائيلي على أهمية تطوير األعمال 
وتبـــادل  البلديـــن،  بيـــن  المشـــتركة 

الخبرات فـــي مختلف المجاالت. داعيًا 
إلـــى تشـــكيل مجموعات عمـــل لتطوير 

التعاون االقتصادي والتجاري.
 وأوضح أن توقيع المزيد من مذكرات 
وإســـرائيل  البحريـــن  بيـــن  التعـــاون 
دفـــع  فـــي  إيجابـــي  بشـــكل  سيســـاهم 

العاقات اإلسرائيلية الفلسطينية. 

وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشـــاريع 
المشـــتركة، والزيـــارات التجارية خال 

الفترة المقبلة. 
وتم خـــال الحفل التوقيع على مذكرة 
بيـــن  التقنـــي  التعـــاون  بشـــأن  تفاهـــم 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
بمملكـــة البحريـــن ومؤسســـة المعاييـــر 
تعـــاون  وإعـــان   ،)SII( إســـرائيل  فـــي 
مشـــترك بيـــن وزارة الصناعة والتجارة 
ووزارة  البحريـــن  بمملكـــة  والســـياحة 
االقتصـــاد والتجـــارة بدولـــة إســـرائيل 
بشأن تعزيز التعاون في مجال االبتكار 
ونقل التكنولوجيا، ومذكرة تفاهم بين 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة 
االقتصـــاد  ووزارة  البحريـــن  بمملكـــة 
والصناعة بدولة إســـرائيل بشأن تعزيز 
التعاون في النظم البيئية للمؤسســـات 

الصغيرة والمتوسطة.

تل ابيب - بنا

عقدت اجتماعات ثاث مجموعات 
عمل بيـــن مملكـــة البحريـــن ودولة 
إســـرائيل؛ لبحث مجـــاالت التعاون 
المشـــترك فـــي مجـــاالت الســـياحة 
واألعمـــال واالبتـــكار بحضـــور عدد 

من المسؤولين في البلدين. 
ضمـــن  االجتماعـــات  هـــذه  وتأتـــي 
الرســـمي  الوفـــد  زيـــارة  برنامـــج 
البحرينـــي إلى دولة إســـرائيل التي 

يرأســـها وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والسياحة زايد  الزياني.

وتضمنـــت اجتماعـــات مجموعـــات 
العمل نقاشات موسعة حول كيفية 
تفعيـــل مذكـــرات التفاهـــم المبرمة 
الفـــرص  وبحـــث  البلديـــن،  بيـــن 
يمكـــن إطاقهـــا  التـــي  والمشـــاريع 
فـــي الفترة المقبلة بما يحقق نتائج 

اقتصادية.

نقاشات بشأن التعاون االقتصادي والسياحي بين المنامة وتل أبيب

عقد اجتماع مجموعات عمل بحرينية إسرائيلية

علي الرميحي
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علوي الموسوي

الحسن: الدراسات والبحوث ترتقي بالعمل الشرطي
تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق مـــع الجامعـــات والمعاهـــد التعليميـــة والتدريبيـــة المتخصصـــة

ترأس رئيس األمن العام رئيس المجلس العلمي لألكاديمية الملكية للشرطة 
الفريــق طــارق الحســن، اجتمــاع المجلــس بحضــور آمــر األكاديميــة الملكيــة 

للشرطة وأعضاء المجلس.

وأعرب رئيس األمـــن العام في بداية 
االجتمـــاع، عـــن شـــكره وتقديـــره إلى 
وزيـــر الداخلية رئيـــس مجلس أمناء 
األكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة الفريق 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
خليفة على دعمه المتواصل للمجلس 
لتطويـــر  الســـديدة  وتوجيهاتـــه 
وتحديـــث  التعليميـــة  المنظومـــة 
والتدريبيـــة  التعليميـــة  المناهـــج 
األمنيـــة  المتغيـــرات  يواكـــب  بمـــا 
والتحديـــات المتزايدة، مؤكدا حرص 
المجلـــس علـــى تنفيـــذ توجيهات من 
خـــال رفـــع معاييـــر جـــودة التعليـــم 
والتدريب في برامج األكاديمية وبما 
يحقـــق لهـــا التمّيـــز لتتمكـــن مـــن أداء 

رسالتها على الوجه األكمل.
اجتماعـــه  العلمـــي  المجلـــس  وبـــدأ 
ببحـــث الموضوعـــات المدرجـــة علـــى 
جـــدول األعمـــال واســـتهلها باعتمـــاد 
الثانيـــة  للدفعـــة  النهائيـــة  النتائـــج 
العســـكريين  التاميـــذ  مـــن  عشـــرة 
ورفع التوصية بمنـــح التاميذ درجة 
القانـــون وعلـــوم  فـــي  البكالوريـــوس 
المجلـــس  اســـتعرض  كمـــا  الشـــرطة، 
نتائـــج دراســـة العاقـــة بين الســـلوك 
الفـــردي واإلجـــراءات الحكوميـــة في 
التباعد االجتماعي لمكافحة فيروس 
االكاديميـــة  أعدتهـــا  والتـــي  كورونـــا 
مـــع  بالتعـــاون  للشـــرطة  الملكيـــة 
جامعات وكليات عالمية، حيث أشـــار 

رئيـــس األمـــن العـــام الى أهميـــة هذه 
الدراســـة واالســـتفادة مـــن نتائجهـــا، 
أثبتـــت  البحريـــن  مملكـــة  أن  مؤكـــدا 
كفاءتهـــا ومقدرتهـــا فـــي التعامـــل مع 
تحدي الفيروس باتخاذها للعديد من 
اإلجـــراءات االحترازيـــة االســـتباقية 
التي أســـهمت في التصدي للفيروس 

والحد من انتشاره.
وقد وجه رئيـــس األمن العام بإدخال 
برامج الذكاء االصطناعي وتطبيقاته 

واإلحصـــاء  الســـحابية  والحوســـبة 
والتحليـــل ضمن البرامـــج األكاديمية 
المعتمـــدة والـــدورات التـــي تعقد في 
افـــرع االكاديميـــة الملكيـــة للشـــرطة، 
مؤكـــدا أن االرتقاء بمســـتوى الكوادر 
البشـــرية يأتي في مقدمة األولويات، 
منوهـــا إلـــى أهمية العمل علـــى تعزيز 
الجامعـــات  مـــع  والتنســـيق  التعـــاون 
والتدريبيـــة  التعليميـــة  والمعاهـــد 

المتخصصة.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة- وزارة الصحة

أفـــادت وزارة الصحـــة فـــي تعقيبهـــا أمـــس علـــى الخبـــر 
المنشـــور فـــي الجريـــدة بتاريـــخ 30 نوفمبـــر 2020 تحت 
عنـــوان “الصحـــة فصلـــت موظفا قبل 7 ســـنوات وترفض 
شـــطبه من التأمينات”، بأن إجـــراءات نهاية الخدمة ُتمرر 
بأســـرع وقت حفاظًا على حقـــوق الموظفين، وتجنبا ألي 

أضرار تقع على الموظف.
وأضافـــت الـــوزارة: أن األخصائييـــن فـــي الـــوزارة قامـــوا 
ســـابقا بالتواصـــل مـــع الموظـــف المفصول بشـــتى الطرق 
للحصـــول علـــى توقيعـــه فـــي نمـــوذج انتهـــاء الخدمـــة 
واسترجاع المبالغ المستحقة عليه، إال أنه ولدى حضوره 

للوزارة رفض التوقيع، كما رفض تسوية المبلغ.
رفضـــه  وعنـــد  األخصائييـــن،  أن  بالقـــول:  وأوضحـــت 
للتســـوية، لـــم يتمكنـــوا من إرســـال النمـــوذج إلـــى الهيئة 
العامـــة للتأميـــن االجتماعي حســـب أنظمـــة الهيئة العامة 
للتأميـــن االجتماعـــي التي تقضي بضـــرورة وجود توقيع 

الموظف المنتهية خدماته ليتم تمرير الطلب.
واختتمـــت وزارة الصحـــة بـــأن لـــه الحـــق فـــي الحضـــور 
الســـتكمال كل اإلجراءات وتســـوية المبلغ بأي شـــكل من 

األشكال حفاظًا على حق الدولة والمذكور.

“الصحة” تدعو الموظف المفصول لتسوية المبلغ

المنامة- الجامعة األهلية

تحت رعاية رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدهللا زينل، تنطلق اليوم النسخة 
الرابعــة من مؤتمر تكافؤ الفرص الســنوي الذي تنظمــه الجامعة األهلية بالتعاون 
مــع جامعــة برونيــل إحدى أعــرق الجامعــات البريطانية عبر التفاعــل اإللكتروني 

المباشر.

 وبهذه المناســـبة، أكد الرئيس المؤسس 
رئيـــس مجلـــس أمناء الجامعـــة األهلية 
أن  الحـــواج  عبـــدهللا  البروفيســـور 
المؤتمر يســـتلهم الدور الملهم والمتقدم 
للمجلـــس األعلـــى للمـــرأة بقيـــادة قرينة 
العاهـــل رئيســـة المجلس االعلـــى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة 
بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة، حيـــث يمثل 
“تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل” أحد 
العناويـــن المهمـــة التـــي حقـــق المجلس 
األعلـــى للمرأة نجاًحا كبيـــًرا في تثبيتها 
وإبرازها وتحقيق قصة نجاح بحرينية 

رائعة في هذا المجال.
وأكـــد البروفيســـور الحواج األثـــر البالغ 
للرعاية الكريمة لرئيسة مجلس النواب 
لهـــذا المؤتمر في مســـاعدة ما يخرج به 
مـــن توصيـــات ورؤى تســـهم فـــي تقدم 
مسيرة المرأة للوصول للتطبيق العملي 
والشـــركات  الـــوزارات  مختلـــف  فـــي 
والمؤسســـات المشـــاركة فـــي فعاليـــات 
المؤتمر، فضا عـــن تحفيز هذه الرعاية 
عـــزم  بـــكل  االســـتمرار  علـــى  الجامعـــة 
ونشـــاط لتنظيـــم هـــذا المؤتمـــر بشـــكل 
ســـنوي وتوسعة المؤسســـات المنضوية 

في فعالياته.
 مـــن جهتـــه، أوضـــح رئيـــس الجامعـــة 
البروفيســـور منصور العالـــي أن المؤتمر 

بعـــد  الرابعـــة  نســـخته  اليـــوم  يعقـــد 
النجاح الباهر لنســـخته الثالثة، ليتناول 
موضوعـــات الســـاعة المهمـــة والحيوية 
في مجاالت الصحة والتعليم واألعمال، 
مـــع التأكيـــد علـــى برامـــج التـــوازن بين 
الجنســـين مـــن منطلـــق أهمية مشـــاركة 
المـــرأة الفاعلـــة والحقيقيـــة فـــي نهضة 
الوطن، وتحقيق تنشـــئة مثلى لألجيال 
األســـرة  بواقـــع  والنهضـــة  المقبلـــة، 

والمجتمع.
بمشـــاركة  المؤتمـــر يحظـــى  أن   وذكـــر 
وأســـماء  وباحثيـــن  ومفكريـــن  علمـــاء 
بارزة في سماء البحرين والخليج ومن 
بينهـــم الرئيس األعلى لمؤسســـة المرأة 
العربيـــة في المملكة العربية الســـعودية 
ســـمو األميـــرة دعـــاء بنت محمـــد عزت 
التـــي حظيـــت بتكريم درع الشـــخصية 
في العـــام 2019 من المجلـــس اإلنمائي 
العربـــي للمرأة واألعمـــال كامرأة قيادية 
ورائـــدة فـــي العمـــل اإلنســـاني، وجميلة 
األمـــراض  استشـــارية  وهـــي  الســـلمان 
الطبـــي  الســـلمانية  بمجمـــع  المعديـــة 
وعضو الفريـــق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا )كوفيد19-( والحاصلة 
على جائزة خليفة بن ســـلمان آل خليفة 
للطبيـــب البحريني عن فئة االبتكار في 

البحث العاجي.

زينل ترعى “مؤتمر تكافؤ الفرص” 
بمشاركة نخبة من الباحثين

المنامة- الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة

أشـــاد رئيس مركز األمير ســـلطان بن عبد 
العزيـــز آل ســـعود لتنمية الســـمع والنطق 
التابع للجمعية البحرينية لتنمية الطفولة 
المتميـــزة  باإلســـهامات  شـــهاب  فـــؤاد 
للمؤسســـات الوطنية العاملـــة في مملكة 
البحريـــن ودورها الا محـــدود في تعزيز 
وتنمية الخدمـــات االجتماعية والتنموية 
واالرتقـــاء بهـــا إلـــى أعلـــى المســـتويات، 
مؤكًدا دورها األساســـي فـــي دعم العديد 
بمملكـــة  التطوعـــي  العمـــل  برامـــج  مـــن 

البحرين.
مـــن  كل  اســـتقباله  خـــال  ذلـــك،  جـــاء   
اختصاصية الشـــئون اإلدارية من شـــركة 
زد أم ايكو للمعينات الســـمعية األســـتاذة 
وهـــي  كانـــداكاث  وفارشـــا  مكـــي  وعـــد 
حضـــر  كمـــا  ونطـــق.  ســـمع  اختصاصيـــة 
اللقاء من جانب المركز مريم فؤاد إحدى 
منتســـبات وخريجـــات المركـــز والعاملين 

بالمركز.   وأشـــاد شهاب بما تبذله الشركة 
مـــن جهـــود مخلصـــة فـــي خدمـــة قضايا 
ا ودعمها المشكور للعمل  المعاقين ســـمعيًّ
التطوعـــي، والـــذي يأتـــي مكمـــا للخطط 
والبرامج التي تتكفل بها مملكة البحرين 
ا  للنهوض بواقع األطفال المعاقين ســـمعيًّ
وشـــئونهم، مثّمًنـــا فـــي هـــذا الصـــدد هذه 

المبادرة اإلنســـانية المقدمة من شركة زد 
أم ايكـــو للمعينات الســـمعية التي قدمت 
عدد 5 معينات سمعية لعدد 5 أطفال من 
ا والمنتسبين للمركز، من  المعاقين ســـمعيًّ
أجل دعم األهـــداف والبرامج التطويرية 
ا  التـــي تصب فـــي خدمة المعاقين ســـمعيًّ

وتأهيلهم لدمجهم في المجتمع.

فؤاد شهاب: نشكر المؤسســات الداعمة للعمل التطوعي
“زد أم ايكو” تتبّرع بـ 5 معينات سمعية ألطفال “مركز األمير سلطان”

ابتلعــت أرضيــة البحــر الطينيــة فــي أحــد ســواحل ســترة مراهقيــن كانــا 
يمارســان هوايــة الســباحة في هذا الســاحل الــذي يقع داخل حــدود مدينة 

شرق سترة الجديدة.

 وبحسب شهود عيان فإن المراهقين 
قصدا هذه المنطقة من أجل السباحة 
في ســـاحل يقع فـــي الجهة الجنوبية 
من مدينة شـــرق سترة، وأن المنطقة 
كانـــت تبـــدو آمنة للســـباحة غيـــر أنه 
حدث ما لم يكن في الحســـبان حيث 
ابتلعـــت رمال قاع البحـــر القريبة من 
أحدهمـــا  وبقـــي  الولديـــن،  الســـاحل 
تحـــت الماء لمـــدة عدة دقائـــق ولوال 
عنايـــة هللا ثـــم مصادفة مـــرور اثنين 
من ممارســـي رياضة المشي لحدثت 
الفاجعة، فقد تمّكنا من إنقاذ الولدين، 

وبقى أحدهما في العناية القصوى.
 وفـــي هـــذا الصـــدد، أكد عضـــو أمانة 

العاصمـــة عبدالوهـــاب النـــكال أنه تم 
زيـــارة المنطقـــة بعـــد حادثـــة الغـــرق 
القضيـــة،  تفاصيـــل  علـــى  للوقـــوف 
واتضـــح أّن الموقـــع يتـــم ارتياده من 
قبـــل المواطنيـــن مـــن أجـــل الترفيـــه 
والسباحة، وأن الموقع مفتوح بشكل 
غيـــر قانونـــي ناتـــج عن فتحـــات في 
أحـــد الســـياج الفاصل بين المشـــروع 
اإلسكاني بمجمع 609 من جهة، ومن 
جهـــة أخـــرى إزالة ســـياج آخـــر بقرب 
البوابة التي تقع بجانب نادي سترة.

وأفاد: “تواصلنا مع مدير إدارة إنشاء 
وصيانة المشاريع اإلســـكانية بوزارة 
اإلســـكان حســـين العمـــري، حيث أكد 

الازمـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ  ســـرعة 
بغلق مناطق الدخول للمدينة، بدورنا 
نقّدم له عظيم الشكر واالمتنان على 
تجاوبـــه وتوجيهاته الســـريعة لحفظ 

أمن المنطقة وأرواح المواطنين”.
أهالـــي ســـترة أكـــدوا أن حادثة غرق 
شـــابين في مياه مدينة شـــرق سترة 
لـــم تكن هـــي األولى، بـــل كانت هناك 
حـــوادث غـــرق أخـــرى تحـــدث بيـــن 

فترات زمنية مختلفة.
 النـــكال أكـــد أنـــه حفاًظا علـــى أرواح 
المواطنين، تم رفع طلب بغلق منافذ 
الدخول لمدينة شرق سترة، وبدورها 
ا  تجاوبـــت الوزارة بشـــكل ســـريع جدًّ
وأغلقت كافة المنافذ، شـــاكًرا للوزارة 
تحركها وحسها الوطني في الحفاظ 

على أرواح المواطنين والمقيمين.

“اإلســكان” تتدّخل وتغلق كافة مداخل المدينة الشــرقية
قاع البحر يبتلع مراهقين في سترة وعناية اهلل تنقذهما

التفرغ للتعليم األساسي بعد فصل التعليم العالي عن “التربية”
النعيمـــي: اعـــادة توزيـــع المهمـــات ضـــروري لمواجهـــة التحديـــات

صــرح وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمي بــأن الموافقة علــى الهيكل 
التنظيمــي الجديــد للــوزارة جــاءت امتــدادا للجهــود المبذولــة مــن خالل 
حيــث  مــن  والتدريــب،  التعليــم  لتطويــر  الوطنــي  المشــروع  مبــادرات 
الســعي المســتمر لتطوير النظام التعليمي بهدف تحســين األداء وتجويد 

المخرجات.

وأوضح أن الموافقة على المشروع 
للمتغيـــرات  اســـتجابة  جـــاءت 
المســـتمرة التي تجعـــل من التطوير 
المهـــام  توزيـــع  وإعـــادة  التنظيمـــي 
الســـتيعاب  ضروريـــة  عمليـــة 

التحوالت ومواجهة التحديات.
وأشـــار إلى أن فصل التعليم العالي 

عـــن الوزارة، جاء لتتفـــرغ لاهتمام 
األساســـي  بالتعليـــم  أكبـــر  بشـــكل 
والثانـــوي والفني والمهني والتعليم 
الخـــاص والمســـتمر، وهـــي مهمـــات 
كبيـــرة جـــدا، موضحـــا أن التقســـيم 
الجديد للهيكل إلى قطاع للتخطيط 
وقطـــاع  واألداء  االســـتراتيجي 

لمتابعة شـــؤون التعليـــم والمدارس 
تقســـيم وظائفي مســـتهديًا بأفضل 

الممارسات في العالم.
 واضـــاف أن النمـــوذج الـــذي جـــرى 
العمـــل عليـــه فـــي الفتـــرة الماضيـــة 
ومتواصلـــة  كبيـــرة  جهـــود  بفضـــل 
مـــن بيـــت الخبـــرة العالمـــي المكلف 
بإشـــراف  والتربويين،  والمختصين 
وتوجيـــه ومتابعة مـــن نائب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء رئيـــس المجلـــس 
األعلـــى لتطوير التعليـــم والتدريب 
ســـمو الشـــيخ محمـــد بن مبـــارك آل 
خليفة إلعادة تصميم وبناء الهيكل 
اإلداري للـــوزارة مـــن خـــال نظـــرة  

وظيفية.

ماجد النعيمي

المنامة - بنا

عبدالله الحواجفوزية زينل

طلبة “العلوم التطبيقية” ينتخبون مجلسهم بأجواء المحبة والتعاون
الديمقراطـــي بالعـــرس  يشـــاركون  طالًبـــا   1031

أسدلت جامعة العلوم التطبيقية الستار على انتخابات مجلس الطلبة للدورة الرابعة عشرة، وسط أجواء احترازية عالية 
للحفاظ على سالمة الطالب وضمان تنظيم هذا االستحقاق الديمقراطي المهم، حيث انتخب الطلبة ممثليهم في الكليات 
ا عبر نظام مخصص ابتكرته الجامعة من خالل نظام المعلومات الطالبية SOS حفاًظا على سالمة الطلبة التي  افتراضيًّ

تعتبر أولوية قصوى لدى الجامعة.

 وفـــي لقـــاء عبـــر تقنيـــة االتصـــال 
المرئـــي أقيـــم  تحت رعايـــة رئيس 
كرمـــت  عـــواد،  غســـان  الجامعـــة 
الجامعـــة أعضاء المجلس الســـابق 
علـــى ما بذلوه من جهود في ســـنة 
كاملة فـــي تمثيل الطلبة والحرص 
بيـــن  العمـــل كحلقـــة وصـــل  علـــى 

الطلبة والجامعة.
النتائـــج  عـــن  اإلعـــان  وجـــرى    
النهائيـــة لانتخابات التي أســـفرت 
عـــن فـــوز الطالبـــة ســـارة إبراهيـــم 
الهندســـة،  كليـــة  عـــن  ممثلـــة 

والطالبتين بتول المطوع، وســـارة 
كليـــة  عـــن  ممثلتيـــن  عبدالعزيـــز 
اآلداب والعلوم،  أمـــا كلية الحقوق 
فيمثلهـــا الطلبـــة صهيـــب الرومـــي، 
وعبدالعزيـــز  العامـــر،  وشـــيخة 
عـــراد، ومروة الدوســـري، في حين 
اختـــار طلبة كلية العلـــوم اإلدارية، 
محمد الشـــيرواي، وعائشـــه مدني، 
المهـــزع،  ريـــاض، وفهـــد  وفاطمـــة 
مســـعد،  وخالـــد  جعفـــر،  وحبيـــب 
محســـن  وزهـــرة  خليـــل،  وســـارة 

ممثلين عن كليتهم.

 تهـــدف انتخابـــات مجلـــس الطلبة 
إلـــى بـــث روح الديمقراطيـــة بيـــن 
الطاب، تعزيًزا للنهج الديمقراطي 
الـــذي تعيشـــه مملكـــة البحرين في 
ظل عاهـــل الباد صاحـــب الجالة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وانسجاًما مع رؤية جالته الرامية 
الـــى إشـــراك الشـــباب فـــي صناعة 
المثاليـــة  البيئـــة  وتهيئـــة  القـــرار 
أمامهـــم لقيـــادة مســـتقبل البحرين 

الحديثة.
وصـــّرح رئيس الجامعـــة عّواد، بأن 

الجامعة اتخـــذت كافة اإلجراءات 
لضمـــان أعلـــى نســـبة مشـــاركة من 
االســـتحقاق  فـــي  الطـــاب  قبـــل 
الديمقراطـــي، خصوصـــا فـــي ظـــل 

الظروف االستثنائية التي تعيشها 
مملكة البحريـــن والعالم والمتعلقة 
بجائحـــة كورونـــا، حيـــث بلـــغ عدد 

المصوتين قرابة الـ 1031 طالبا.

العكر- جامعة العلوم التطبيقية
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