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 Öë``°ùJ  …QÉ```≤`©`dG  º```«`¶`æ`à`dG
zâ«Z ¿ó``dƒZ{ ´hô``°ûe ¢ü«NôJ
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 ájô£≤dG IôjõédG IÉæb ¬Jô°ûf Ée ¿CG á«∏NGódG IQGRh äócCG
 á«∏NGódG IôjRh πJÉH »àjôH Ió«°ùdG IQÉjR ∫ƒM äGAÉYOG øe
 ¥ôëªdG áWô°T ájôjóªd É¡d ≥aGôªdG óaƒdGh IóëàªdG áμ∏ªªdÉH
 á∏ªëdG √òg É¡HGô¨à°SG øY áHô©e ,áë°üdG øe É¡d ¢SÉ°SCG  ’
 ,Iô`̀«`̀NC’G  á``̀fhB’G  »a  Ió`̀M  äOGR  »àdG  ,á∏∏°†ªdG  á«eÓYE’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«bƒ≤ëdG  á©ª°ùdÉH  ¢SÉ°ùªdG  ±ó¡à°ùJh
 áμ∏ªªdG  ™`̀e  Iõ«ªàªdG  äÉbÓ©∏d  IAÉ``̀°``̀SE’Gh  ,É`̀¡`̀JGRÉ`̀é`̀fEGh

.∂dP AGQh øe á«≤«≤ëdG ÜÉÑ°SC’G øY á∏FÉ°ùàe ,IóëàªdG

 É¡°UôM øe ÉbÓ£fG ¬fEG ¢ùeCG É¡d ¿É«H »a IQGRƒdG âdÉbh
 ó°UQ  QÉWEG  »ah  ,ΩÉ©dG  …CGô∏d  ≥FÉ≤ëdG  í«°VƒJ  ≈∏Y  ºFGódG
 IQGRh  ó`̀cDƒ`̀J  ,ΩÓ```̀YE’G  πFÉ°Sh  »`̀a  √ô°ûf  ºàj  É`̀e  á©HÉàeh
 6  ïjQÉàH  âªJ  »àdG  IQÉjõdG  ¿CG  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  á«∏NGódG
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  É¡JQÉjR  ¢ûeÉg  ≈∏Y  äAÉL  2020  ôÑª°ùjO
 â°UôM  PEG  ,záeÉæªdG  QGƒ`̀M{  »a  ácQÉ°ûª∏d  ,IôàØdG  ∂∏J  »a
 íéfCG  ≈∏Y  á«fÉ£jôÑdG  á«∏NGódG  IôjRh  ´ÓWEG  ≈∏Y  IQGRƒdG
 ∫Éée  »a  Iõ«ªàªdG  á«æeC’G  äÉeóîdGh  èeGôÑdGh  äGQOÉÑªdG

 ™ªéJ »àdG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¿CG ≈dEG ágƒæe ,»Wô°ûdG πª©dG
 Éªd óàªJ á«îjQÉJ äÉbÓY ,IóëàªdG áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe
 Iô«°ûe ,á«aÉØ°ûdGh ìƒ°VƒdG ≈∏Y áªFÉbh ΩÉY 200 ≈∏Y ójõj
 Öãc øY ¿hÉ©àdG á∏°UGƒe Ö∏£àj »ª«∏bE’G QGô≤à°S’G ¿CG ≈dEG
 ™e ≥«Kh πμ°ûH πª©dGh ÜÉgQE’G áëaÉμeh ∑ôà°ûªdG øeC’G »a
 ∑ôà°ûªdG »©°ùdG »a IóëàªdG áμ∏ªªdG »a ¿ƒfÉ≤dG PÉØfEG áÄ«g

.ø«Ñ©°ûdG QÉgORGh áeÓ°Sh øeCG ≥«≤ëàd
(6¢U π«°UÉØàdG)

 ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ócCG
 á∏°UGƒe  á«ªgCG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  áaÉμH  ΩGõàd’G
 Iô°SC’G  ≈∏Y  äÉ©ªéàdG  QÉ°üàbG  QGôªà°SG  ôÑY  É`̀fhQƒ`̀c
 ¥É£ædG  »`̀a  »YÉªàL’G  §«ëªdGh  ∫õæªdG  »`̀a  Ió`̀MGƒ`̀dG
 ∫óH  áMƒàØªdG  á«LQÉîdG  ø`̀cÉ`̀eC’Gh  ,OhóëªdGh  OÉà©ªdG
 ô«HGóàdG  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  º¡°ù«°S  …ò`̀dG  ô``eC’G  ƒ`̀gh  ,á≤∏¨ªdG
 á`̀eÓ`̀°`̀Sh á`̀ë`̀°`̀U ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG »``̀a iô````̀NC’G á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG
 »àdG äGóéà°ùªdG πX »a á°UÉNh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 πμ°ûH É¡JGQƒ£J á©HÉàe ºàJ »àdGh ,∫hódG ¢†©H Égó¡°ûJ
 ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d  »Ñ£dG  »æWƒdG  ≥jôØdG  πÑb  øe  ∞ãμe

.ÉfhQƒc
 ΩGõ`̀à`̀dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  ≈``̀dEG  ™∏£àf  É`̀æ`̀fCG  √ƒª°S  ±É`̀ °`̀VCGh
 äGAGô````̀LE’G  á`̀aÉ`̀c  ≥«Ñ£àH  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀eh  Ωõ`̀©`̀H  ™«ªédG
 ,¢Shô«ØdG  IQƒ£N  ™e  πgÉ°ùàdG  øY  Gó«©H  ájRGôàM’G
 äÉª«∏©àdÉH  ó«≤àdG  »a  ¿hÉ¡àdG  Ωó`̀Y  ™«ªédG  øe  πeCÉfh

 πMGôe ∫Gƒ``̀W äQó`̀°`̀U »`̀à`̀dG á`̀jRGô`̀à`̀M’G äGAGô`````̀LE’Gh
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG øe ¢Shô«ØdG ™e πeÉ©àdG
 ’  ≈àM  ábÓ©dG  äGP  á«ª°SôdG  äÉ¡édGh  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 á«≤ÑàªdG Iô«NC’G IôàØdG »a ô£î∏d ™ªàéªdG ¢†jô©J ºàj

.ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe øe
 á©aódG  »Ñ°ùàæe  √ƒª°S  AÉ≤d  ió`̀dh  ,iô`̀NCG  á¡L  øe
 á«ªæàd  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ø`̀e  á°SOÉ°ùdG
 øWGƒªdG »a QÉªãà°S’G ¿CG  √ƒª°S ócCG  ,á«eƒμëdG QOGƒμdG
 øWƒdG  ≈∏Y  √ô«N  Oƒ©«°S  …ò`̀dG  íLÉædG  QÉªãà°S’G  ƒg
 ôjƒ£àdG  á«∏ªY »a áHÉ°ûdG  äÉbÉ£dG  QhóH kÉgƒæe ,¬FÉæHCGh
 óaôj ÉªH ™«ªédG ¬«dEG ™∏£àj Ée ƒëf á«ªæàdG á∏é©H ™aódGh

.á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG ±GógCG
 ΩÉªàg’G  πc  á«æWƒdG  äGAÉØμdG  »dƒæ°S  :√ƒª°S  ∫Ébh
 ≥≤ëj  ÉªH  º¡JGQóbh  º¡JGQÉ¡e  ôjƒ£J  πLCG  øe  ájÉYôdGh

.áeƒμë∏d IOƒ°ûæªdG ±GógC’G ≥«≤ëJ »dÉàdÉHh º¡JÉ©∏£J
(3h2 ¢U π«°UÉØàdG)

á`̀∏`̀∏`̀°`̀†`̀eh á```HPÉ```c Iô``̀ jõ``̀ é``̀ dG äGAÉ```````̀ YOG :á``̀ «``̀ ∏``̀ NGó``̀ dG

 IOÉ«≤dÉH  ≥``ãf  :á«LQÉîdG  ô``jRh
áª«μëdG  É``¡JÉ¡LƒJh  á``jOƒ©°ùdG

 áeÉàdG á≤ãdG á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ócCG
 º¡ªdG »°ù«FôdG ÉgQhOh ,áªjôμdG É¡JÉ¡LƒJh áª«μëdG ájOƒ©°ùdG IOÉ«≤dÉH
 AóHh  ,»é«∏îdG  ´ó°üdG  ÜCGQh  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∂°SÉªJ  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a
 ´ÉªàLG  ¬°SDhôJ  ∫ÓN  ócCG  Éªc  .»é«∏îdG  QGƒëdG  õjõ©àd  IójóL  á∏Môe
 áª≤∏d ô«°†ëà∏d á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd …QGRƒdG ¢ù∏éªdG
 äÉYGõædGh  äÉYGô°üdG  AÉ¡fEG  IQhô°V  »FôªdG  ∫É°üJ’G  ôÑY  á«é«∏îdG
 ø°ùM  ÇOÉ`̀Ñ`̀eh  á`̀«`̀dhó`̀dG  ≥«KGƒª∏d  É`̀≤`̀ahh  á«ª∏°ùdG  ¥ô£dÉH  á«ª«∏bE’G
 áaÉc  ídÉ°üd  QÉ`̀gOR’Gh  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  ∫ÓMEG  ≈∏Y  πª©dGh  ,QGƒédG
 ìÉéf äÉeƒ≤e ô«aƒàH ¿ƒÑdÉ£e É©«ªL ÉæfEG ∫Ébh .á≤£æªdG Üƒ©°Th ∫hO
 ø«H  IOƒ¡©ªdG  á«îjQÉàdG  É¡à©«ÑW  ≈`̀dEG  Qƒ`̀eC’G  IOƒ©d  ácQÉÑªdG  Oƒ¡édG
 áMƒàØe  ájôëÑdGh  ájôÑdG  OhóëdG  âfÉc  ÉeóæY  ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO
 ™e  ,AÉ```HB’Gh  OGó``̀LC’G  è¡f  ≈∏Y  Gô«°S  ,™«ªé∏d  áMÉàe  ¥Rô``dG  QOÉ°üeh
 á©«ÑWh É¡JOÉ«°S ΩGôàMGh ,á«YôªdG É¡æ«fGƒbh ∫hódG äÉ«°Uƒ°üN IÉYGôe
 ø«eC’G  ±ôéëdG  ∑QÉÑe  ìÓa  øH  ∞jÉf  QƒàcódG  ∫Éb  √Qhó`̀H  .É¡JÉ©ªàée
 äÉjóëJ â°Vôa ¿EGh ÉfhQƒc áëFÉL ¿EG  »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG
 á«≤«≤M ™aGhOh IójóL ¢Uôa øY âØ°ûc ób ¬°ùØf âbƒdG »a É¡fEÉa Iô«Ñc

.∑ôà°ûªdG »é«∏îdG πª©dG õjõ©àd É©«ªL Éæd
(7¢U π«°UÉØàdG)

ô``£`î`∏d  ™```ª`à`é`ªdG  Gƒ```°Vô`©J  ’
ájRGôàM’G  äGAGôLE’ÉH  ΩGõàd’G  ≈dEG  ™«ªédG  ƒYój  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh

á`«`æ`WƒdG QOGƒμdG IAÉØc ≈∏Y øgGôfh ..Iôªà°ùe åjóëàdGh ôjƒ£àdG äÉ«∏ªY

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

.áª≤∏d OGóYEÓd »é«∏îdG …QGRƒdG ´ÉªàL’G ¬°SDhôJ ∫ÓN á«LQÉîdG ôjRh |

.á«∏NGódG ôjRh |

DUE DATE:

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

INSTRUCTIONS:
Note to student: Please read all of the 

instructions carefully before you start 

to fill out this application. Specific 

instructions for each form are located 

at the top of the form, and additional 

instructions are located on the last 

page of this application. 

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

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

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

APPLICATION COVER SHEET

FORM 1

DO NOT WRITE IN THIS SECTION

OFFICIAL 
USE 

ONLY
TC

This Application is FREE OF CHARGE

YES PROGRAM 
APPLICATION
2021-2022

 STUDENT INFORMATION
 LAST (FAMILY) NAME:

 FIRST NAME: 

 MIDDLE NAME, IF ANY:  

  GENDER (select one):  MALE          FEMALE           AGE:

 DATE OF BIRTH: 

 CITY OF RESIDENCE:

    COUNTRY OF RESIDENCE:

 CITIZENSHIP(S):  

 IF MORE THAN ONE, LIST ALL.

 SCHOOL INFORMATION

 SCHOOL CITY: 

 SCHOOL NAME: 

CLASS (choose one):  
 8        9        10        11        12

  Other:

 APPLICATION CHECK-LIST

Is school transcript included?     Yes       No 

Is Form M (Student Health Certificate) included?     Yes      No 

Is Form 4 (Recommendation from Teacher) included?    Yes       No 

Are passport size photos included?    Yes      No

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

Yes      No

Please write DOB as DD/MM/YY

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

ALKAWARI

YOUSIF

SAEED

15

MANAMAN

BAHRAIN

BAHRAINI

MANAMA

NOAIM SECONDERY SCHOOL

6/20/05
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 øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
 äGAGô````̀LE’G á`̀aÉ`̀μ`̀H ΩGõ``̀à``̀d’G á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e á`̀«`̀ª`̀gCG
 ôÑY  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d  …ó°üà∏d  á`̀jRGô`̀à`̀M’G
 Iô``°``SC’G ≈`̀∏`̀Y äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 »a  »YÉªàL’G  §«ëªdGh  ∫õæªdG  »a  Ió`̀MGƒ`̀dG
 á«LQÉîdG  øcÉeC’Gh  ,OhóëªdGh  OÉà©ªdG  ¥É£ædG
 º¡°ù«°S …òdG ôeC’G ƒgh ,á≤∏¨ªdG ∫óH áMƒàØªdG
 ®ÉØëdG »a iôNC’G á«FÉbƒdG ô«HGóàdG ÖfÉL ≈dEG
 ø«ª«≤ªdGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  á`̀eÓ`̀°`̀Sh  áë°U  ≈`̀∏`̀Y
 ¢†©H Égó¡°ûJ »àdG äGóéà°ùªdG πX »a á°UÉNh

 ∞ãμe πμ°ûH É¡JGQƒ£J á©HÉàe ºàJ »àdGh ∫hódG
 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG πÑb øe

.ÉfhQƒc
 QGôªà°SG  ≈`̀dEG  ™∏£àf  ÉæfCG  √ƒª°S  ±É°VCGh 
 áaÉc  ≥«Ñ£àd  á«dhDƒ°ùeh  Ωõ©H  ™«ªédG  ΩGõàdG
 ™e  πgÉ°ùàdG  øY  kGó«©H  ájRGôàM’G  äGAGô``̀LE’G
 Ωó`̀Y  ™«ªédG  ø`̀e  π`̀ eCÉ`̀ fh  ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀dG  IQƒ`̀£`̀N
 äGAGô````LE’Gh  äÉª«∏©àdÉH  ó«≤àdG  »`̀a  ¿hÉ`̀¡`̀à`̀dG
 πeÉ©àdG  πMGôe  ∫GƒW  äQó°U  »àdG  ájRGôàM’G
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG øe ¢Shô«ØdG ™e
 ábÓ©dG äGP á«ª°SôdG äÉ¡édGh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød

 IôàØdG »a ô£î∏d  ™ªàéªdG ¢†jô©J ºàj ’ ≈àM
 ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a  á¡LGƒe  øe  á«≤ÑàªdG  Iô«NC’G
 ±ƒØ°üdG  »`̀a  á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  ¥ô`̀Ø`̀ dG  á`̀aÉ`̀c  øμªààdh
 ,É¡æe  áHƒ∏£ªdG  ±Gó``̀gC’G  ≥«≤ëJ  øe  á«eÉeC’G
 á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ìÉéf  ¿CG  ≈∏Y  √ƒª°S  kGOó°ûe
 QGôªà°SG  Ö∏£àj  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdÉH »∏ëàdGh »©ªàéªdG »YƒdG

 .™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG πLCG øe
 øWƒdG  AÉæHCG  ∞JÉμàH  ¬fCG  ≈dEG  √ƒª°S  âØdh
 ≈`̀dEG  ¬`̀∏`̀dG  ¿PEÉ``̀H  π°üæ°S  Oƒ¡édG  √ò`̀¡`̀d  º¡ªYOh
 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG §`̀£`̀î`̀dG ø``̀e IOƒ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG ±Gó``````gC’G

 √ƒfh  .ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©à∏d áYƒ°VƒªdG
 QOGƒμdG  É¡dòÑJ  »àdG  á∏°UGƒàªdG  Oƒ¡édÉH  √ƒª°S
 áëFÉL  á¡LGƒªd  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG  »a  á∏eÉ©dG
 ôªà°ùe πªY øe ¬H ¿ƒeƒ≤j Éeh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
 ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG πLCG øe
 ÖLƒà°ùj …òdGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh
 »`̀Yƒ`̀H º`̀¡`̀eGõ`̀à`̀ dG ∫Ó```N ø``̀e ™`̀«`̀ª`̀é`̀dG ∞`̀JÉ`̀μ`̀J
 Ωó`̀Yh á``jRGô``à``M’G äGAGô```̀LE’É```̀H á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀eh
 ±Gó``̀gC’G  ≥≤ëj  ÉªH  É¡H  ó«≤àdG  »`̀a  πgÉ°ùàdG
 ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  øe  óëdG  π«Ñ°S  »a  IƒLôªdG

.™ªàéªdG ájÉªMh

 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG   

 »a √QhOh »aÉ≤ãdG çhQƒªdG »a ô©°ûdG á«ªgCG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG

 ,á«æWƒdGh á«Hô©dG ájƒ¡dG ï«°SôJ »a âª¡°SCG »àdG á«YÉªàL’G º«≤dG õjõ©J

 Qƒ£J  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«aÉ≤ãdG  ácôëdG  √ó¡°ûJ  ÉªH  √ƒª°S  É kgƒæe

 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M πÑb øe ΩÉªàgGh ºYO øe √É≤∏J Éeh ôªà°ùe

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM

 ∑GôëdG õjõ©J ≈∏Y πª©dG π°UGƒJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈dEG √ƒª°S QÉ°TCGh

 ø«H π°UGƒàdG Qƒ°ùL óeh ,π«°UC’G »Hô©dG çGôàdG ≈∏Y á¶aÉëªdGh »aÉ≤ãdG

.ó©°üdG ∞∏àîe ≈∏Y áμ∏ªªdG áfÉμe øe Rõ©j ÉªH äGQÉ°†ëdG ∞∏àîe

 ∫hCG  ≥jôØdG  Qƒ°†ëH  ¢ùeCG  ´ÉaôdG  ô°ü≤H  √ƒª°S  AÉ≤d  iód  ∂dP  AÉL

 øH ¿Éª∏°S ï«°ûdGh ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ ï«°ûdG øcQ

 óªëe »æjôëÑdG ôYÉ°ûdG ,»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N

 å«M  ,√ƒª°S  ≈dEG  (äÉjóªëdG)  …ô©°ûdG  ¬fGƒjO  ºjó≤àd  »LGƒ∏ëdG  …OÉg

 …òdG  …ô©°ûdG  ¿GƒjódG  Gòg  OGóYEG  »a  ¬dòH  …òdG  ó¡édG  ≈∏Y  √ƒª°S  ≈æKCG

 ∞∏àîe »a ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL »a ÉgÉ≤dCG »àdG ájô©°ûdG óFÉ°ü≤dG ¬«a ™ªL

 »a ≥«aƒàdG ¬d √ƒª°S ≈æªJh ,ájôãdG ájô©°ûdG ¬àHôéàH É kgƒæe ,äÉÑ°SÉæªdG

.á∏Ñ≤ªdG ájô©°ûdG ¬dÉªYCG

 AÉHOC’Gh AGô©°ûdG  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  á«aÉ≤ãdG  Oƒ¡édG  ≈dEG  √ƒª°S QÉ°TCGh 

 »a  »aÉ≤ãdGh  »`̀HOC’G  ∑GôëdG  AGô`̀KEG  »a  º¡JÉeÉ¡°SEGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a

.áμ∏ªªdG

 √ôμ°T øY »LGƒ∏ëdG …OÉg óªëe »æjôëÑdG ôYÉ°ûdG ÜôYCG ¬ÑfÉL øe 

 Éªdh AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôjó≤Jh

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a …ô©°ûdGh »aÉ≤ãdG ∑GôëdÉH ΩÉªàgG øe √ƒª°S ¬jóÑj

 Ió«°üb AÉ≤dEÉH »LGƒ∏ëdG …OÉg óªëe »æjôëÑdG ôYÉ°ûdG ±ô°ûJ óbh

 √ò¡H  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ΩÉ``̀eCG

.áÑ°SÉæªdG

ôªà°ùe Qƒ``£J ø``e øjôëÑdG »``a á``«aÉ≤ãdG á``côëdG √ó``¡°ûJ É``ªH √ƒ``æj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó``¡©dG »``dh

 »`̀a Ió`````̀MGƒ`````̀ dG Iô`````̀ °`````̀SC’G ≈``̀ ∏``̀ Y äÉ``̀©``̀ª``̀é``̀à``̀ dG QÉ``̀ °``̀ ü``̀ à``̀ bG
OÉ`̀ à`̀ ©`̀ ª`̀ dG ¥É``̀£``̀æ``̀dG »```a »``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’G §``«``ë``ª``dGh ∫õ``̀æ``̀ª``̀dG

 Ö`̀∏`̀£`̀à`̀j ¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀∏``̀ d …ó``̀°``̀ü``̀à``̀∏``̀d á``̀ «``̀ æ``̀ Wƒ``̀ dG Oƒ```̀¡```̀é```̀dG ìÉ```̀é```̀f
á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀«`̀dhDƒ`̀ °`̀ù`̀ª`̀dÉ`̀H »`̀ ∏`̀ ë`̀ à`̀ dGh »`̀©`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG »``̀Yƒ``̀dG QGô`̀ ª`̀ à`̀ °`̀ SG

á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »``a á∏eÉ©dG QOGƒμdG É¡dòÑJ »àdG á``∏°UGƒàªdG Oƒ¡édÉH √ƒæj √ƒ``ª°S
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 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ô``̀eC’  G kò«ØæJ
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  ,áØ«∏N
 ±’BG  áKÓK ò«ØæàH AóÑdÉH ,AGQRƒdG
 áæjóe  ´hô°ûe  »a  á«æμ°S  Ió`̀Mh
 ´Gô°SE’Gh  ,»fÉμ°SE’G  Iôà°S  ¥ô°T
 ,á«fÉμ°SE’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  Iô`̀«`̀Jh  »`̀a
 ¬∏dGóÑY  ø``H  ó`̀dÉ`̀N  ï`̀«`̀°`̀û`̀dG  ø``∏``YCG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  Ö`̀FÉ`̀f  ,áØ«∏N  ∫BG
 á`̀jQGRƒ`̀dG  áæé∏dG  ¢ù«FQ  AGQRƒ``̀dG
 á`̀«`̀æ`̀Ñ`̀dGh á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d
 á«FÉ°ûfE’G  ∫É`̀ª`̀YC’G  Aó`̀H  ,á«àëàdG
 Iôà°S ¥ô`̀°`̀T  á`̀æ`̀jó`̀e  ´hô`̀°`̀û`̀e  »`̀a

.»fÉμ°SE’G
 ï«°ûdG ÜôYCG ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 øY  áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀H  ó`̀dÉ`̀N
 ¿Éæàe’G º«¶Yh ôμ°ûdG äÉjBG ≈ª°SCG
 ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG ΩÉ≤ªdG ≈dEG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 Éªd  ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  ,áØ«∏N
 ΩÉªàgGh  ájÉYQ  øe  ¬àdÓL  ¬«dƒj
 ôÑY  ø«æWGƒªdG  äÉ©∏£J  ≥«≤ëàH
 …òdGh  ,á«fÉμ°SE’G  äÉeóîdG  ô«aƒJ
 áeƒμëdG  á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀e  »``a  ó°ùéàj
 »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
 »a  ,AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 ∞`̀dCG  40  AÉæÑH  ¬àdÓL  ô``eCG  ò«ØæJ
 É¡àªLôJ  ºJ  »àdGh  ,á«æμ°S  IóMh
 è`̀eÉ`̀fô`̀H »``̀a É```̀¡```̀LGQOEG ∫Ó``̀N ø``̀e
 ∂dPh  ,»dÉëdGh  ≥HÉ°ùdG  áeƒμëdG

.á∏eÉμàe á«fÉμ°SEG á£N QÉWEG »a
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ô`̀eCG  ¿CG  ó``cCGh
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG
 ´hô°ûe  ò«ØæJ  »a  AóÑdÉH  AGQRƒ`̀dG
 πãªj  áæeÉãdG  á«fÉμ°SE’G  áæjóªdG
 ≈dEG  ±É°†j  G kójóL  É kjƒªæJ  G kRÉéfEG
 ´É£b  »`̀ a  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  äÉÑ°ùàμªdG
 ¿ô≤dG  ∫Ó`̀N  ó¡°T  …ò``̀dG  ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G
 AÉ`̀°`̀û`̀fEG »`̀dÉ`̀ë`̀dG ™`̀∏`̀£`̀eh »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG
 áæjóeh óªM áæjóeh ≈°ù«Y áæjóe
 ™Ñ°ùdG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  ºJh  ,ó`̀jGR
 IójóédG  ¿ó`̀ª`̀dG  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  á«°VÉªdG
 áæjóeh  áØ«∏N  áæjóe  »`̀a  á∏ãªe
 áæjóeh óëdG  ¥ô°T  áæjóeh ¿Éª∏°S
 ,É k©«ªL É¡MÉààaG ºJ »àdGh ,»∏eôdG
 øe É k«éjQóJ ≈dhC’G É¡∏MGôe π¨°Th
 á«fÉμ°SE’G  äGóMƒdG  ™jRƒJ  ∫ÓN

.ø«æWGƒªdG øe øjó«Øà°ùªdG ≈∏Y
 ¬∏dGóÑY  øH  ódÉN  ï«°ûdG  ¿Éch

¢ùeCG ìÉÑ°U π°†ØJ ób áØ«∏N ∫BG
 ,(2020  ôÑª°ùjO  27  ó``̀MC’G)
 á`̀æ`̀jó`̀e ´hô``̀°``̀û``̀e ™``̀bƒ``̀e IQÉ```̀jõ```̀H
 É``̀ kfGò``̀jEG ;»`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G Iô`̀à`̀°`̀S ¥ô`̀°`̀T
 ¬≤aGôj  ,á«FÉ°ûfE’G  ∫É`̀ª`̀YC’G  AóÑH
 ,ôªëdG  Üƒ≤©j  øH  º°SÉH  ¢Sóæ¡ªdG
 IQÉjõdG  ô°†M  Éªc  .¿Éμ°SE’G  ôjRh
 ,∞∏N ¬∏dGóÑY øH ΩÉ°üY ¢Sóæ¡ªdG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ∫É¨°TC’G  ô`̀jRh
 ¢Sóæ¡ªdGh  ,»fGôª©dG  §«£îàdGh
 ô`̀jRh ,∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG ô`̀°`̀UÉ`̀f ø`̀H π``̀ FGh

 ï«°ûdGh  ,AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ¿hDƒ°T
 ,áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY  øH  ΩÉ°ûg
 ó«°ùdGh ,áª°UÉ©dG á¶aÉëe ßaÉëe
 ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ,¬∏dG  Ö«ÑM  Qƒ`̀fCG
 áμ∏ªe  ió```̀ d  á`̀«`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG  ø`̀«`̀ °`̀ü`̀dG
 ø«eCGh  ÜGƒædG  øe OóYh ,øjôëÑdG
 ¿ƒdhDƒ°ùªdGh  áª°UÉ©dG  áfÉeCG  ΩÉY
 á«eƒμëdG  äÉ¡édGh  äGQGRƒ`̀dG  øe

 .ábÓ©dG äGP á«eóîdG
 ï«°ûdG  ∫É``̀b  IQÉ``̀jõ``̀dG  ∫Ó``̀Nh
 ¿EG{  :áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  ódÉN
 »a  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SEG  ¿ó``̀e  ¢`̀ù`̀ª`̀N  ò«ØæJ
 ≈∏Y á«Yƒf á∏≤f πãªj øeGõàe âbh
 ò«ØæJ  Iô«Jh  áYô°Sh  áaÉãc  ó«©°U
 ó≤dh ,áμ∏ªªdÉH á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdG
 IójóédG  ¿óªdG  ò«ØæJ  Iôμa  âàÑKCG
 äÉ`̀Ñ`̀∏`̀W ÜÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀SG »``̀a É`̀¡`̀MÉ`̀é`̀f
 äÉ©ªàée  ø`̀jƒ`̀μ`̀Jh  ,ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG

.zÉ k«YÉªàLG á°ùfÉéàeh áãjóM
 ™jQÉ°ûªdG  áaÉc  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 Iôªà°ùe á©HÉàªH ≈¶ëJ á«fÉμ°SE’G
 ™jQÉ°ûª∏d ájQGRƒdG áæé∏dG πÑb øe
 øe ∂dPh ,á«àëàdG á«æÑdGh ájƒªæàdG
 äGQGRƒdG  áaÉc ø«H ≥«°ùæàdG  ∫ÓN
 á`̀«`̀eó`̀î`̀dG á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ``̀¡``̀é``̀dGh
 ™jQÉ°ûªdGh ¿óªdG ójhõJ øe ócCÉà∏d
 äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  ≥`̀aGô`̀ª`̀dÉ`̀H  á«fÉμ°SE’G
 »a  RÉ``̀é``̀fE’G  ™``e  ø`̀eGõ`̀à`̀e  πμ°ûH
 ô«aƒJ  πØμj  ÉªH  á«FÉ°ûfE’G  ∫ÉªYC’G
 IOƒL  QÉ«©eh  ,QGô≤à°S’G  ô°üæY

 »°û«©ªdG  iƒà°ùªdG  ™aQh  ,øμ°ùdG
 Qƒëe ƒg …òdG »æjôëÑdG øWGƒª∏d

.á«°SÉ°SC’G É¡àjÉZh á«ªæàdG
 ´hô°ûe ¿Éμ°SE’G IQGRh òØæJh
 á«dÉªLEG  áØ∏μH  Iôà°S  ¥ô°T  áæjóe
 ôaƒJh  ,QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏e  260  ≠∏ÑJ
 Ió`̀Mh  3000  ø`̀e  ô`̀ ã`̀ cCG  á`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG
 ,πMGôe çÓK ≈∏Y áª«°ùbh á«æμ°S
 á«àëàdG  á«æÑdG  ∫ÉªYCG  ∂dP  »a  ÉªH

.IójóédG áæjóª∏d
 º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG ™aQ ,¬ÑfÉL øe
 ¿Éμ°SE’G  ô`̀jRh  ôªëdG  Üƒ≤©j  øH
 ≈dEG  ¿Éaô©dGh  ôμ°ûdG  äÉ`̀jBG  ≈ª°SCG
 ∂∏ªdG  á`̀ dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M
 ∂∏e  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀M
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U ≈````̀ dEGh ,ió``̀Ø``̀ª``̀dG OÓ``̀Ñ``̀dG
 ¿Éª∏°S  ô``̀«``̀eC’G  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 ó¡©dG  »``̀dh  ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ó`̀ª`̀M  ø``H
 áÑ°SÉæªH  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 áæjóe  ´hô°ûe  »a  πª©dG  ¥Ó£fG
 …òdG  ôeC’G  ,»fÉμ°SE’G  Iôà°S  ¥ô°T
 OhóëeÓdG  ºYódGh  ájÉYôdG  ¢ùμ©j

.áμ∏ªªdÉH á«fÉμ°SE’G äÉeóî∏d
 IQGRƒ``dG  â°UôM  ó≤d{  :∫É``bh
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ô``̀eCG  Qhó`̀°`̀U  ò`̀æ`̀e
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG
 Gò`̀g ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J »``̀a Aó`̀Ñ`̀ dÉ`̀H AGQRƒ`````̀ dG
 è`̀eÉ`̀fô`̀H ™`̀ °`̀Vh ≈`̀∏`̀Y ,´hô`̀°`̀û`̀ª`̀ dG
 ΩÉ`̀©`̀dG  á`̀jÉ`̀¡`̀f  π`̀Ñ`̀b  ò«Øæà∏d  »`̀æ`̀eR
 áμ∏ªe ä’ÉØàMÉH É kLÉ¡àHG ,…QÉédG

 iôcPh á«æWƒdG ÉgOÉ«YCÉH øjôëÑdG
 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M »``dƒ``J
 ,º`̀μ`̀ë`̀dG ó`̀«`̀dÉ`̀≤`̀e ió``Ø``ª``dG ∂`̀∏`̀ ª`̀ dG
 á°UôØdG  √ò``̀g  ºæà¨f  ¿CG  É``fOƒ``Hh
 ódÉN  ï«°ûdG  ≈`̀dEG  ôμ°ûdÉH  ¬Lƒàæd
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ,áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH
 øe ¬«dƒj Ée  ≈∏Y ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 IQGRƒ``̀dG  ™jQÉ°ûªd  áã«ãM  á©HÉàe
 áæé∏d ¬à°SÉFQ ∫ÓN øe ΩÉY πμ°ûH
 ájƒªæàdG  ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d  á```̀jQGRƒ```̀dG
 ∫ƒ°Uƒe ôμ°ûdGh ,á«àëàdG á«æÑdGh
 äÉ¡édGh  äGQGRƒdG  áaÉc  ≈dEG  ∂dòc
 »`̀à`̀dG  á``̀bÓ``̀©``̀dG  äGP  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG
 AóH  »a  É¡fhÉ©J  ∫ÓN  øe  âªgÉ°S

 ´hô°ûe  ò«Øæàd  ≈```dhC’G  π`̀MGô`̀ª`̀dG
.zIôà°S ¥ô°T áæjóe

 ¿CG  ôªëdG  ¢Sóæ¡ªdG  í`̀°`̀VhCGh
 RÉàªj  Iôà°S  ¥ô°T  áæjóe  ´hô°ûe
 ¬``̀à``̀dÓ``̀WEGh »``̀aGô``̀¨``̀é``̀dG ¬`̀©`̀bƒ`̀ª`̀H
 øe  ¬H  ™àªàj  ÉªY  kÓ°†a  ,ájôëÑdG
 »dGƒM  Ωóîà°S  äÉ`̀eó`̀Nh  ≥`̀aGô`̀e
 ô«aƒJ  »a  πãªàJ  ,áª°ùf  20^640
 ∫É`̀Ø`̀WCG  ¢`̀VÉ`̀jQh  ,á∏eÉ°T  ¢`̀SQGó`̀e
 ÖYÓeh áeÉY ≥FGóMh ,äÉfÉ°†Mh
 ,á«æμ°ùdG  AÉ``̀«``̀MC’G  π``̀NGO  ∫É``Ø``WCG
 ≥aGôªdG  ø`̀Y  kÓ°†a  ,IOÉ`̀Ñ`̀Y  QhOh
 ,á«aÉ≤ãdGh  á«YÉªàL’Gh  á«ë°üdG
 mOÉ```̀fh ,∫É```̀Ø```̀WC’G á`̀ jÉ`̀Yô`̀ d õ``̀cô``̀eh

 áaÉ°VE’ÉH ,ájQÉéJ õcGôeh ,»HÉÑ°T
 äÉ`̀Ñ`̀cô`̀ª`̀dG ó`̀jhõ`̀à`̀d äÉ`̀£`̀ë`̀e ≈```̀dEG
 ,√É«ªdG  áédÉ©ªd  á£ëeh  ,OƒbƒdÉH

.QGhõdG äÉeóîd õcôeh
 øª°†àJ  áæjóªdG  ¿CG  ±OQCGh
 6^2  ∫ƒ£H  ájôëH  äÉ¡LGh  É k°†jCG
 IÉ°ûª∏d  á``Ø``°``UQCGh  ,äGô`̀à`̀eƒ`̀∏`̀«`̀c
 äGQÉ°ùeh  ,G kôàeƒ∏«c  120  ∫ƒ£H
 13 ∫ƒ`̀£`̀H á`̀«`̀FGƒ`̀¡`̀dG äÉ``LGQó``∏``d
 áaÉc  ¿CG  ≈``̀ dEG  G kô«°ûe  ,G kô`̀à`̀eƒ`̀∏`̀«`̀c
 áÑcGƒe  »JCÉJ  äÉeóîdGh  ≥aGôªdG
 ±Gó`̀gCG  ò«ØæJ  »a  áμ∏ªªdG  Oƒ¡éd
 á°UÉîHh  ,á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á«ªæàdG
 ≥∏©àªdG  ô`̀°`̀û`̀Y  …OÉ``̀ë``̀dG  ±ó``̀¡``̀dG

 äÉ`̀æ`̀Wƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ¿ó``ª``dG π`̀©`̀L{``̀H
 á`̀æ`̀eBGh  ™«ªé∏d  á∏eÉ°T  ájô°ûÑdG

.záeGóà°ùeh Oƒª°üdG ≈∏Y IQOÉbh
 ¿É``̀μ``̀ °``̀ SE’G ô``````jRh º``̀ à``̀ à``̀NGh
 IQGRƒdG ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’ÉH ¬ëjô°üJ
 ™e  É`̀¡`̀fhÉ`̀©`̀J  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ≈©°ùà°S
 ≈`̀ dEG  á«æ«°üdG  CMEC  ácô°T
 ,´hô°ûªdÉH  πª©dG  Iô«Jh  ™jô°ùJ
 AÉæÑdG  á£îd »æeõdG  ∫hóé∏d  É k≤ÑW
 ÖfÉédG  ¿hÉ©J  GócDƒe  ,ó««°ûàdGh
 ò«ØæJ  ó`̀≤`̀Y  ΩGô````̀HEG  ò`̀æ`̀e  »æ«°üdG
 G kQhôe ,»°VÉªdG ôÑª°ùjO ´hô°ûªdG
 áÄ«¡Jh  õ«¡éàdGh  OGóYE’G  πMGôªH

.AÉæÑdG ∫ÉªYCG AóÑd ™bƒªdG

:ˆGóÑY øH ódÉN ..AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S ôeC’ Gò«ØæJ

QÉæjO ¿ƒ«∏e 260 áØ∏μH á«fÉμ°SE’G ¿óªdG øeÉK zIôà°S ¥ô°T{ »a á«FÉ°ûfE’G ∫ÉªYC’G AóH
áãjóM ≥aGôeh ájôëH äÉ¡LGh º``°†Jh áª°ùf ∞dCG 20 øe ôãcCG ™°ùJh GQÉ``àμg 243 áMÉ°ùe ≈∏Y ™``≤J á``æjóªdG

 ƒª°S øcôdG ∫hCG ≥jôØdG íààaG  
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªëe  ï«°ûdG
 õcôe ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¢`̀Sô`̀ë`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ôμ°ù©ªH  »Ñ£dG  »æWƒdG  ¢SôëdG
 óMC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U ∂dPh ,ô«î°üdG
 øª°V  »JCÉj  …òdGh  ,(ôÑª°ùjO  27)
 »àdG  åjóëàdGh  ôjƒ£àdG  ™jQÉ°ûe
 ≥`̀ah  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¢`̀Sô`̀ë`̀dG  Égó¡°ûj

 .2020 á«é«JGôà°S’G ¬à£N
 ¢ù«FQ  ƒª°S  ∫ƒ`̀°`̀Uh  ió``̀ dh
 AGƒ∏dG  ¬≤aGôj  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¢SôëdG
 Oƒ©°S øH õjõ©dGóÑY ï«°ûdG øcôdG
 ¢SôëdG  ¿É````cQCG  ô`̀jó`̀e  áØ«∏N  ∫BG
 √ƒª°S  ∫ÉÑ≤à°SG  »a  ¿Éc  ,»æWƒdG
 ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG ¢`̀Sô`̀ë`̀dG •É`̀Ñ`̀°`̀V QÉ`̀Ñ`̀c
 ìÉ`̀à`̀à`̀aÉ`̀H √ƒ`̀ª`̀°`̀S π`̀ q°`̀†`̀Ø`̀J É`̀gó`̀©`̀H
 ,»Ñ£dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¢`̀Sô`̀ë`̀dG  õ`̀cô`̀e
 ,õcôªdG  ≥`̀aGô`̀e  »`̀a  ádƒéH  ΩÉ``̀bh
 äGõ«¡éàdG  ∫ƒM  RÉéjE’  É k©ªà°ùe
 »àdGh  ,É¡ª°†j  »àdG  äÉ«fÉμeE’Gh
 äÉjƒà°ùe  »`̀a  á«Yƒf  á∏≤f  π qãªJ

.»æWƒdG ¢SôëdÉH »qÑ£dG πª©dG
 GOó`̀Y  »`̀ qÑ`̀£`̀dG  õ`̀cô`̀ª`̀dG  º°†jh
 øe ,IQƒ£àªdG  á«Ñ£dG  ΩÉ°ùbC’G  øe
 á«MGôédG  äÉ«∏ª©∏d  áaôZ  É¡æ«H
 á«ÑW  Iõ¡LCGh  äÉ«fÉμeEÉH  Iõ q¡ée
 º«≤©J  á`̀aô`̀Z  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀dEG  ,áeó≤àe

 »qÑ£dG  ºbÉ£dG  ô«°†ëàd  á°ü°üîe
 äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG á`̀aô`̀¨`̀d ∫ƒ``̀Nó``̀ dG π`̀ Ñ`̀b
 AGôLE’  áédÉ©e  áaôZh  ,á«MGôédG
 á£«°ùÑdG  á`̀«`̀MGô`̀é`̀dG  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG
 ¢`̀TÉ`̀©`̀fE’G ä’É`̀ë`̀d á`̀jÉ`̀æ`̀Y á`̀aô`̀Zh

.iƒ°ü≤dG ájÉæ©dGh
 ó`̀cCG  ,ìÉ`̀à`̀à`̀a’G  ¢ûeÉg  ≈`̀∏`̀Yh
 ï«°ûdG  ƒª°S  ø`̀cô`̀dG  ∫hCG  ≥jôØdG
 ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  ≈`̀ °`̀ù`̀«`̀Y  ø```H  ó`̀ª`̀ë`̀e
 åjóëàdG  äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀H  √RGõ``̀à``̀YG

 Égó¡°ûj  »àdG  á∏eÉ°ûdG  ôjƒ£àdGh
 πμ°ûH  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ¢`̀Sô`̀ë`̀dG  ìô`̀ °`̀U
 äÉ©∏£àd  káªLôJ  ∂`̀dPh  ,π°UGƒàe
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  Iô`̀°`̀†`̀M
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 ÉªHh  ,≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ióØªdG  OÓÑdG
 AÉ£©dG äÉjƒà°ùe õjõ©J »a º¡°ùj
 Ö`̀LGƒ`̀ dG AGó```̀f á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀Jh AGó``̀ Ø``̀ dGh
 ¢``Sô``ë``dG »`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀æ`̀ª`̀d »``̀ æ``̀Wƒ``̀ dG

.»æWƒdG

 ¢SôëdG õcôe ¿CG √ qƒª°S ócCG Éªc
 k’Éªμà°SG  »`̀JCÉ`̀j  »`̀ qÑ`̀£`̀dG  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 »àdG  åjóëàdGh  ôjƒ£àdG  πMGôªd
 ¢SôëdÉH  »qÑ£dG  ÖfÉédG  Égó¡°ûj
 πMGôe »a âÑbÉ©J »àdGh ,»æWƒdG
 ´É£≤dG  Égó¡°T  á«dÉààe  ájôjƒ£J

.»æWƒdG ¢SôëdÉH »Ñ£dG
 ìÉààaG  ¿CG  √ƒ`̀ª`̀°`̀S  ±É``̀°``̀VCGh
 á q£îdG  øª°V  »JCÉj  »qÑ£dG  õcôªdG
 ,2020  á«°ùªîdG  á«é«JGôà°S’G

 ±Gó`````̀gCG ≥````̀ah â``̀©``̀°``̀Vh »```̀à```̀dGh
 äÉYÉ£b  ™«ªéd  á∏eÉ°T  ájôjƒ£J

 .¢SôëdG
 √ô`̀μ`̀ °`̀T ø```̀Y √ƒ``̀ª``̀°``̀S ô```̀ qÑ```̀Yh
 »Ñ°ùàæe øe »Ñ£dG QOÉμ∏d √ôjó≤Jh
 º`̀gOƒ`̀¡`̀é`̀d ,»``̀ æ``̀Wƒ``̀ dG ¢``̀Sô``̀ë``̀dG
 ¢SôëdG  äGQó`̀b  ™aQ  »a  º¡«fÉØJh
 äÉjƒà°ùe  …RGƒ``̀j  ÉªHh  ,á«qÑ£dG
 É¡H õq«ªàj »àdG ájõgÉédGh IAÉØμdG

.…ôμ°ù©dG ìô°üdG Gòg

z»Ñ£dG »``æWƒdG ¢``SôëdG õcôe{ í``ààØj »``æWƒdG ¢``SôëdG ¢``ù«FQ

 øH ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG ™`̀ª`̀à`̀LG
 óYÉ°ùe ,…ô°ShódG ôÑL øH π°ü«a
 ó``̀MC’G ¢``ù``eCG ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```̀jRh
 ,Ω2020  ôÑª°ùjO  27  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG
 ó«°ùdG ™e ,IQGRƒ∏d ΩÉ©dG ¿GƒjódÉH
 Rehman)  »à°û«°ûJ  ø`̀ª`̀MQ
 ≥HÉ°ùdG  çƒ©ÑªdG  ,(Chishti
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  AGQRh  ¢ù«Fôd
 ó≤à©ªdGh  ø`̀jó`̀dG  á`̀jô`̀M  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀d
 á«fÉªdôÑdG  ábGó°üdG  áæéd  ƒ°†Yh

.á«fÉ£jôÑdG-á«æjôëÑdG
 Ö``̀MQ ,´É```̀ª```̀à```̀L’G ∫Ó`````̀Nh
 ó«°ùdÉH  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  óYÉ°ùe
 äÉbÓ©dÉH G kó«°ûe ,»à°û«°ûJ øªMQ
 »àdG Iõ«ªàªdGh á≤«KƒdG á«îjQÉàdG
 áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  §HôJ
 äGƒ`̀æ`̀°`̀S ó`̀à`̀ª`̀J »``à``dGh Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ø`̀e  á`̀∏`̀jƒ`̀W
 ,á`̀aÉ`̀c Ió``̀©``̀°``̀UC’G »``̀a ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 øjôëÑdG áμ∏ªe áHôéJ É k°Vô©à°ùe
 Ωó≤Jh Qƒ`̀£`̀J ∫É`̀é`̀e »`̀a Ió`̀ FGô`̀ dG
 ø`̀jó`̀dG á`̀ jô`̀Mh ¿É`̀ °`̀ ù`̀ fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M
 »a  áμ∏ªªdG  Oƒ`̀¡`̀Lh  ,ó`̀≤`̀à`̀©`̀ª`̀dGh
 á¡LGƒe  π`̀X  »`̀a  ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀dG  ß`̀Ø`̀M
 ,(19  -ó«aƒc)  ÉfhQƒc  áëFÉédG

 ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe ¢UôM G kócDƒe
 ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  äÉbÓY  á«ªæJ
 Égôjƒ£Jh  IóëàªdG  áμ∏ªªdG  ™e
 Óμd ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG Ωóîj ÉªH

.ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG
 ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG Üô`````̀YCG ,¬``Ñ``fÉ``L ø``̀e
 √RGõ``̀à``̀YG  ø``̀Y  »à°û«°ûJ  ø`̀ª`̀MQ
 øjôëÑdG áμ∏ªe ¬H º©æJ ÉªH ô«ÑμdG
 ôFÉ©°ûdG  á°SQÉªe  »`̀a  á`̀jô`̀M  ø`̀e
 »àdG  ¿É````̀ jOC’G  ∞∏àîªd  á`̀«`̀æ`̀jó`̀dG
 õ««ªJ  ¿hO  É¡«°VGQCG  ≈∏Y  ¢û«©J
 iòàëj  k’É``ã``e  â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCG  »``à``dGh
 É`̀ kgƒ`̀æ`̀e ,∫É``̀é``̀ ª``̀ dG Gò````̀g »```̀a ¬```̀H

 áªFÉ≤dG  á«FÉæãdG  äÉbÓ©dG  áfÉàªH
 áμ∏ªªdGh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ø`̀«`̀H
 ∫ƒª°T øe ¬H º°ùàJ Éeh ,IóëàªdG
 ,äÉjƒà°ùªdG  ∞∏àîe  ≈∏Y  Qƒ£Jh
 øe G kójõe  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  É k«æªàe

.AÉNôdGh Ωó≤àdG
 ó«cCÉàdG  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀N  º`̀Jh
 á«FÉæãdG äÉbÓ©dG Iƒbh áfÉàe ≈∏Y
 ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  áªFÉ≤dG
 »a  É`̀gô`̀jƒ`̀£`̀Jh  Égõjõ©J  πÑ°Sh
 ≈`̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe
 äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e  Oó``̀Y  á°ûbÉæe
.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dGh

 çƒ©ÑªdG »``≤à∏j á``«LQÉîdG ô``jRh ó``YÉ°ùe
»fÉ`£`jô`Ñ`dG AGQRƒ```dG ¢``ù«`Fô`d ≥``HÉ°ù`dG

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 á°SÉFôH  »`̀bÉ`̀ë`̀°`̀SEG  »`̀∏`̀Y  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  RÉ``̀a
 »a  Ió`̀jó`̀é`̀dG  á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  ≥«≤ëàdG  áæéd
 ,É°ù«FQ  √QÉ«àNG  º`̀J  PEG  ,»fÉμ°SE’G  ∞∏ªdG
 »a ¢ù«Fô∏d ÉÑFÉf ôÑªb QÉªY ÖFÉædG QÉ«àNGh

.¢ùeCG âªJ »àdG áæé∏dG äÉHÉîàfG
 ô°ûÑJ  ’  É`̀KGó`̀MCG  äÉHÉîàf’G  äó¡°Th
 âª°ùJG  PEG  ,ΩOÉ`̀≤`̀ dG  áæé∏dG  πªY  »`̀a  ô«îH
 AÉ°†YCG  ø«H  ΩÉ°ù≤fÉH  á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG

 Éª«a  ,¬ÑFÉfh  ¢ù«FôdG  QÉ«àNG  »`̀a  áæé∏dG
 ºdh âjƒ°üàdG øe AÉ°†YC’G øe OóY Öë°ùfG
 óMCG º°†fG ¿CG ≈dEG ájGóÑdG »a ÜÉ°üædG πªàμj

.ÜÉ°üædG πªàcÉa ´ÉªàL’G ≈dEG ÜGƒædG
 ¿CG ô`̀«`̀eC’Gó`̀Ñ`̀Y Ö`̀æ`̀jR Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG äó```̀cCGh
 á«HÉ«ædG  ≥«≤ëàdG  áæéd  π«μ°ûJ  IOÉ`̀YEG  Ö∏W
 ø«æ≤J  πLCG  øe  §≤a  AÉL  ¿Éμ°SE’G  ∞∏e  »a
 áæéd É¡«dEG  â¡àfG  »àdG  äÉ«°UƒàdG  áæYô°Th
 áØ«°†e ,É¡°SCGôJ âfÉc »àdG á≤HÉ°ùdG ≥«≤ëàdG
 √òg πªY ¿CG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d äÉëjô°üJ »a

 ¿CGh  ,¬àjGóH  πÑb  É«¡àæe  ¿ƒμj  OÉμj  áæé∏dG
 ôjô≤J  ≈∏Y  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  ôÑcC’G  OÉªàY’G
.É¡à©°Vh »àdG äÉ«°UƒàdGh á≤HÉ°ùdG áæé∏dG

 äÉ«°UƒàH  ∂°ùªàdG  IQhô°†H  âÑdÉWh
 É¡©aQh  É¡«a  ô««¨àdG  ΩóYh  á≤HÉ°ùdG  áæé∏dG
 ≈`̀dEG  Iô«°ûe  ,»`̀g  Éªc  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ≈`̀ dEG
 øe  ôãcCG  QGóe  ≈∏Y  á≤HÉ°ùdG  áæé∏dG  πªY  ¿CG
 IOó°ûe  ,AÉÑg  Ögòj  ’CG  Öéj  ô¡°TCG  á°ùªN
 øe á≤HÉ°ùdG áæé∏dG  ¬«dEG  â∏°UƒJ Ée ¿CG  ≈∏Y
 óH ’ äÉ«°UƒJ øe ¬H âLôN Éeh äÉeƒ∏©e

.á«dÉëdG áæé∏dG øe Ωôàëj ¿CG
 πªY á`̀≤`̀ jô`̀W ô``̀«``̀eC’Gó``̀Ñ``̀Y  äó``̀≤``̀à``̀fGh
 Iô«°ûe  ,É¡∏ªY  á`̀jGó`̀H  òæe  á«dÉëdG  áæé∏dG
 ¬fC’  áæé∏dG  ∂∏J  á°SÉFôd  í°TôàJ  ºd  É¡fCG  ≈dEG
 áæé∏dG  äÉ«°UƒJ  ôjôªJ  iƒ`̀°`̀S  É¡«æ©j  ’
 ∞∏ª∏d á©LÉf ∫ƒ∏M ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh á≤HÉ°ùdG
 ójó©dG  É¡æe  »fÉ©j  äÓμ°ûªdh  »fÉμ°SE’G
 øμ°ùdG  ô«aƒJ  »a  á«æjôëÑdG  äÓFÉ©dG  øe
 åëÑdG  É¡«æ©j  ’  ¬fCG  ≈dEG  áàa’  ,É¡d  ºFÓªdG
 Ö°SÉμe …CG øY åëÑdG hCG áæé∏dG á°SÉFQ øY

 ≈∏Y  É`̀¡`̀°`̀Uô`̀M  É¡«æ©j  É``e  Qó`̀≤`̀ H  á«°SÉ«°S
.»æjôëÑdG øWGƒªdG áë∏°üe

 á≤HÉ°ùdG á«HÉ«ædG ≥«≤ëàdG áæéd âfÉch
 ™jRƒJ  ô«jÉ©e  ádGóY  ¿CÉ°ûH  É¡∏ªY  â¡fCG  ób
 äGóMƒdG  AÉæH  áØ∏ch  á«fÉμ°SE’G  äÉÑ∏£dG
 »a  á«æØdG  •hô`̀°`̀û`̀dG  IÉ`̀YGô`̀eh  á«fÉμ°SE’G
 ¢ù∏éªH  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G  äGó``̀Mƒ``̀ dG  º«ª°üJ
 ,äÉ«°UƒàdG  ø`̀e  Oó`̀Y  ™aôH  ∂`̀ dPh  ,ÜGƒ`̀æ`̀dG
 ™jô°ûJ  ø°ùH  ÜGƒædG  ΩÉ«b  IQhô°V ÉgRôHCG
 á«eóbC’G QÉ«©ªH ΩGõàd’Gh ,¿Éμ°SEÓd πeÉμàe

 Gó`̀«`̀Mh É`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀°`̀SE’G äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀dG ø`̀«`̀H
 ôjƒ£Jh  ,á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ™`̀jRƒ`̀à`̀d
 øe  ôÑcCG  IóYÉb  ¬à∏¶e πª°ûàd  ÉjGõe  èeÉfôH
 IOóëe  á«æeR  á£N  ™`̀°`̀Vhh  ,ø«æWGƒªdG
 QÉ¶àf’G  äGôàa  øe  óëdG  ±ó¡à°ùJ  áeõ∏eh
 ,áØ∏àîªdG  á«fÉμ°SE’G  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ∞∏àîªd
 â`̀bh á`̀«`̀æ`̀μ`̀°`̀ù`̀dG Ió``̀Mƒ``̀ dG º`̀é`̀M ó`̀jó`̀ë`̀Jh
 Iô`̀°`̀SC’G  OGô```aCG  Oó`̀Y  ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀H  ¥É≤ëà°S’G
 øY  ¢```̀VQC’G  áMÉ°ùe  π≤J  ’CG  ≈∏Y  ,É¡æ«M

.Gôàe (250)

 Ωó©H  ájQƒà°SódG  áªμëªdG  ºμM  AÉLh
 á«fÉªdôÑdG  ≥«≤ëàdG  ¿Ééd  ójóªJ  ájQƒà°SO
 áæéd  äÉ«°UƒJ  »¨∏àd  ô`̀¡`̀°`̀TCG  4  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG

 .»fÉμ°SE’G ∞∏ªdG ¿CÉ°ûH ≥«≤ëàdG

AÉ°†YC’G ø«H äÉaÓNh äÉeÉ°ù≤fG ó¡°ûJ á«fÉμ°SE’G ≥«≤ëàdG áæé∏d Iô°ûÑe ô«Z ájGóH

á≤HÉ°ùdG áæé∏dG äÉ«°UƒàH ¿ƒμ°ùªàeh ∫ƒÑ≤e ô«Z áæé∏dG á°SÉFQ ≈∏Y ´Gô°üdG :ô«eC’GóÑY ÖæjR ÖFÉædG

.ô«eC’GóÑY ÖæjR |
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 óë∏d ..∞bƒJ{
zäÉ©FÉ°ûdG øe

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
 øªMôdGóÑY  ø`̀H  ∫OÉ``̀Y  ó«°ùdG  »dÉ©e  »æjôëÑdG  ≈`̀dƒ`̀J  ¿CG  òæe
 á«Hô©dG á«fÉªdôÑdG á°ù°SDƒªdG √ògh ,»Hô©dG ¿ÉªdôÑdG á°SÉFQ »eƒ°ù©dG
 ,πYÉØdG  Qƒ°†ëdGh  ∑GôëdGh  ,äGQOÉÑªdGh  ™jQÉ°ûªdG  øe  ójõªdG  ó¡°ûJ
 IOÉ°TE’G πc ..äÉjƒà°ùe IóY ≈∏Y ,RQÉÑdG  •É°ûædGh á«YƒædG  èeGôÑdGh

 .»eƒ°ù©dG ∫OÉY »æjôëÑ∏d ,IófÉ°ùªdGh ºYódGh ,ôjó≤àdGh

:zäÉ©FÉ°ûdG øe óë∏d ..∞bƒJ{
 ∂dPh ,z∞bƒJ{  º°SÉH  á«æWh á∏ªM áë°üdG  IQGRh â≤∏WCG  ¢ùeC’ÉH
 äÉ°üæe  ôÑY  äÉYÉ°TE’G  π≤fh  ,ábƒKƒªdG  ô«Z  QÉÑNC’G  ∫hGóJ  øe  óë∏d
 ,GôNDƒe  äô°ûàfG  »àdG  ∂∏J  á°UÉNh  ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh
 ±hÉîªdG  IQÉ`̀KEG  »a  ÖÑ°ùàJ  ób  É¡fEÉa  ,É¡«a  ÉjGƒædG  ø°ùM  ¿Éc  Éª¡eh
 ≥jôa  Oƒ¡L  á∏bôY  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀J  ó`̀bh  ,äÉ£dÉ¨ªdG  ô°ûfh  ,¢ùLGƒ¡dGh
 ΩóYh  ,á°ü∏îªdG  Oƒ¡édG  »a  ∂«μ°ûàdGh  IAÉ`̀°`̀SE’Gh  ,»Ñ£dG  øjôëÑdG
 GhQòf óbh ,áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Y QÉ¡f π«d ¿ƒ∏ª©j ¢SÉfCG äÉ«ë°†J ôjó≤J

.º«≤ªdGh øWGƒªdGh øWƒdG áeóîd º¡°ùØfCG
 Ωõ∏à°ùJ ,á«©ªàée ácGô°Th ,áfÉeCGh á«dhDƒ°ùe áë°üdG IQGRh IƒYO
 AGƒ°S  ,ôeC’ÉH  »æ©ªdG  ¿Éc  Éª¡e  ,»æWƒdG  ºgQhóH  ΩÉ«≤dG  ™«ªédG  øe
 ≈àM hCG ,zÜÉ°ùJGh Ühôb{ »a Gƒ°†Y hCG ,ÜÉ°ùM hCG ™bƒe ÖMÉ°U ¿Éc
 ,»ª°SQ Qó°üe ¿hO øe ádÉ°SQ ¬«dEG â∏°Uhh ’É≤f ÉØJÉg ∂∏àªj É°üî°T
 ΩÉ«≤dGh  ,É¡æe  ôjòëàdG  πH  ,Égô°ûfh  É¡∏bÉæJ  ΩóYh  É¡ë°ùe  ÖLGƒdÉa
 ¿Éc ¿EGh ≈àM ,ádÉ°SôdG ∂∏J πμ°T ¿Éc ÉjCG ,ÖLGh »æWh …ƒYƒJ QhóH

.záàμf{ øY IQÉÑY
 ô«Z  ôÑN  hCG  áeƒ∏©e  ô°ûæH  ÜÉ°ùM  hCG  ™bƒe  ÖMÉ°U  ΩÉb  Ée  GPEGh
 »g ø«©HÉàªdG øe äÉ≤«∏©àdG ¿ƒμJ ¿CG á«dhDƒ°ùªdGh áfÉeC’G øªa í«ë°U
 ,áeƒ∏©ªdG øe ≥Kƒà°ùj ¿CG ≈dEG ¬ÑMÉ°U ƒYóJh ,™bƒªdG Gòg ≈∏Y Ö«bôdG
 ôjòëJ ¿ÉμeE’ÉH πH ,ádhGóàe áeƒ∏©e É¡∏©L øe ’óH ,É¡ë°ùªH ¬ÑdÉ£Jh
 á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™e  π°UGƒàdG  hCG  ,áeƒ∏©ªdG  í°ùªd  ™bƒªdG  ÖMÉ°U

.¬©e á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJGh ÉgQhóH ΩÉ«≤∏d
 á°SQÉªeh  á«eÓYEG  á∏«M  ≈`̀ dEG  CÉé∏j  ób  ™bGƒªdG  ÜÉë°UCG  ¢†©H
 ádÉ°SQ É¡fCG hCG ,z»æà∏°Uh Éªc{ áeƒ∏©ªdG ∂∏J ™e ≥aôjh ,IQÉKE’G É¡aóg
 »∏îj  »c  ,áeƒ∏©ªdG  Qó°üe  øY  ìÉ°üaE’G  ¿hO  øe  ,¢SÉædG  ¢†©H  øe
 ô«Z äÉ°SQÉªe ∂∏Jh ,ádAÉ°ùªdG ∫ÉM »a ¬àeP ÇôÑjh á«fƒfÉ≤dG ¬àMÉ°S
 ™bGƒªdG ÜÉë°UCG  º¶©e ¿CÉH á≤ãdG ΩÉªJ ≥ãfh ,∞bƒàJ ¿CG  Öéj áª«∏°S
 á«dhDƒ°ùªdGh ¢SÉ°ùME’Gh ¢UôëdG  øe ¿ƒμ∏ªj ájQÉÑNE’G  äÉHÉ°ùëdGh

.™ªàéªdGh øWƒdG ájÉªM »a óYÉ°ùj Ée á«æWƒdG
 ≈∏Y  §≤a  ô°üà≤J  ’CG  Öéj  äÉ©FÉ°ûdG  ô°ûf  ø`̀Y  z∞`̀bƒ`̀J{  á∏ªM
 áëFÉL  áëaÉμªd  »Ñ£dG  øjôëÑdG  ≥jôa  Oƒ¡Lh  ,á«ë°üdG  ™«°VGƒªdG
 ¿hDƒ°T  áaÉc  ≈`̀dEG  óàªJ  á«æWh  á∏ªM  ¿ƒμJ  ¿CG  »¨Ñæj  ÉªfEGh  ,ÉfhQƒc
 πFÉ°SôdG  πc »a ÉªFGO Iô°VÉM ¿ƒμJh ,äÉYÉ£≤dGh ä’ÉéªdGh IÉ«ëdG
 äÉ«dhDƒ°ùeh ΩÉ¡e øe √ògh ,áæ°ùdG QGóe ≈∏Y ,QÉÑNC’Gh äÉeƒ∏©ªdGh

.ø«ª«≤eh ø«æWGƒe ,GQÉÑch GQÉ¨°U ,™ªàéªdG OGôaCG πc
 ,á«fhôàμd’G  ºFGôé∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  QOÉÑJ  ¿CG  ∂dòc  π°†aC’G  øe
 á«fƒfÉ≤dG  á«YƒàdG  øe  ójõe  ô°ûf  ≈dEG  ,á°üàîªdG  á«eÓYE’G  äÉ¡édGh
 á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©e  QOÉH  ƒd  Ó«ªL  ¿ƒμ«°S  ºch  ,ΩÉ©dG  …CGôdG  iód
 ™«ªéd  áMƒàØeh  áeÉY  πªY  á`̀°`̀TQhh  Iô°VÉëe  ºjó≤àH  á«°SÉ«°ùdG
 á«æ≤J  ôÑY  ,ÉeƒªY  ¢SÉæ∏dh  ,É°Uƒ°üN  äÉHÉ°ùëdGh  ™bGƒªdG  ÜÉë°UCG
 ,Iô°VÉëªdG  »a  áª¡ªdG  •É≤ædG  ô°ûfh  ≥jƒ°ùJ  ™e  ,»FôªdG  ∫É°üJ’G
 ,™bGƒªdGh  äÉHÉ°ùëdG  ™e  ¿hÉ©àdGh  ácGô°ûdÉH  ,¢SÉædG  ≈∏Y  É¡ª«ª©Jh

 .á«©ªàéªdG ácGô°ûdGh á«dhDƒ°ùªdG øe ÉbÓ£fG

 :ô£°ùdG ôNBG
 PÉîJG  ºJ  π¡a  ..ä’ÉØàMG  ’h  äÉ©ªéJ  ¿hO  øe  ..áæ°ùdG  ¢`̀SCGQ
 PEG  ..ÅWGƒ°ûdG  GƒÑbGQh  ..áeÉ©dG  øcÉeC’G  GƒÑbGQ  ?áeRÓdG  äGAGô`̀LE’G

.É«dÉM ∑Éæg ™ªéàj ¢†©ÑdG íÑ°UCG

 ≈∏Y º``̀FGó``̀ dG É`̀¡`̀°`̀Uô`̀M ø``̀e É`̀ bÓ`̀£`̀fG
 QÉWEG  »ah  ,ΩÉ©dG  …CGô∏d  ≥FÉ≤ëdG  í«°VƒJ
 πFÉ°Sh  »a  √ô°ûf  ºàj  Ée  á©HÉàeh  ó°UQ
 áμ∏ªªH  á«∏NGódG  IQGRh  ó`̀cDƒ`̀J  ,ΩÓ```̀YE’G
 πJÉH  »àjôH  Ió«°ùdG  IQÉ`̀jR  ¿CG  ,øjôëÑdG
 óaƒdGh IóëàªdG áμ∏ªªdÉH á«∏NGódG IôjRh
 ¥ôëªdG  á`̀Wô`̀°`̀T  á`̀jô`̀jó`̀ª`̀d  É`̀¡`̀d  ≥`̀ aGô`̀ª`̀dG
 ≈∏Y  äAÉ``̀L  2020  ôÑª°ùjO  6  ï`̀jQÉ`̀à`̀H
 ∂∏J  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  É¡JQÉjR  ¢ûeÉg

.záeÉæªdG QGƒM{ »a ácQÉ°ûª∏d ,IôàØdG
 ´Ó``̀WEG ≈`̀∏`̀Y IQGRƒ````̀ dG â`̀°`̀Uô`̀M ó``̀bh

 íéfCG  ≈∏Y  á«fÉ£jôÑdG  á«∏NGódG  Iô`̀ jRh
 á«æeC’G  äÉeóîdGh  èeGôÑdGh  äGQOÉÑªdG
 É¡æeh ,»Wô°ûdG πª©dG ∫Éée »a Iõ«ªàªdG
 øe ,¥ôëªdG áWô°T ájôjóe É¡jODƒJ »àdG ∂∏J
 äÉØ°UGƒªdGh  Iô°SC’G  ájÉªM  Öàμe  ∫ÓN
 πeÉ©àdG ºàj »àdG ä’ÉëdGh É¡H ™àªàj »àdG
 áeÓ°S ø«eCÉJ ≈∏Y ¢UôëdG QÉWEG »a ,É¡©e
 áHôéJ ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,π`̀Ø`̀£`̀dGh ICGô`̀ª`̀ dG
 Ió«édG äÉ°SQÉªªdGh èeGôÑdG »a ájôjóªdG
 ,™ªàéªdG  á`̀eó`̀N  á`̀Wô`̀°`̀T  É`̀¡`̀eó`̀≤`̀J  »`̀à`̀ dG
 QÉL  ,ÜQÉéàdG  √ò`̀g  ¿CG  ≈`̀ dEG  IQÉ`̀°`̀TE’G  ™e

 »a  á«æeC’G  äÉjôjóªdG  á«≤H  ≈∏Y  É¡ª«ª©J
 äÉbÓ©dG  ¿CG  ≈`̀ dEG  ø«gƒæe  ,äÉ¶aÉëªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™`̀ª`̀é`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG
 á«îjQÉJ  äÉ`̀ bÓ`̀Y  ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dGh
 áªFÉbh  ΩÉ`̀Y  200  ≈∏Y  ójõj  Ée  ≈`̀dG  óàªJ
 ≈dEG  øjô«°ûe  ,á«aÉØ°ûdGh  ìƒ°VƒdG  ≈∏Y
 á∏°UGƒe  Ö∏£àj  »ª«∏bE’G  QGô≤à°S’G  ¿CG
 ∑ôà°ûªdG  ø```̀eC’G  »`̀a  Ö`̀ã`̀c  ø`̀Y  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ™e ≥«Kh πμ°ûH πª©dGh ÜÉgQE’G áëaÉμeh
 IóëàªdG  áμ∏ªªdG  »a  ¿ƒfÉ≤dG  PÉØfEG  áÄ«g
 áeÓ°Sh øeCG ≥«≤ëàd ∑ôà°ûªdG »©°ùdG »a

.ø«Ñ©°ûdG QÉgORGh
 ¬Jô°ûf Ée ¿CG ,á«∏NGódG IQGRh ócDƒJh
 ∫ƒM  äGAÉ`̀YOG  øe  ájô£≤dG  IôjõédG  IÉæb
 ,áë°üdG  ø`̀e  ¬`̀d  ¢SÉ°SCG  ’  ,IQÉ`̀jõ`̀dG  √ò`̀g
 á∏ªëdG  √ò`̀g  ø`̀e  É¡HGô¨à°SG  ø`̀Y  áHô©e
 »a  Ió`̀M  äOGR  »àdG  ,á∏∏°†ªdG  á«eÓYE’G
 ¢SÉ°ùªdG  ±ó¡à°ùJh  ,Iô``̀«``̀NC’G  á```̀fhB’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á`̀«`̀bƒ`̀≤`̀ë`̀dG  á©ª°ùdÉH
 Iõ«ªàªdG  äÉbÓ©∏d  IAÉ°SE’Gh  ,É¡JGRÉéfEGh
 ÜÉÑ°SC’G øY á∏FÉ°ùàe ,IóëàªdG áμ∏ªªdG ™e

.∂dP AGQh øe á«≤«≤ëdG

 á``«∏NGódG Iô``jRh IQÉ``jR ∫ƒ``M zá``jô£≤dG Iô``jõédG{ äGAÉ``YOG :á``«∏NGódG
áë°ü```dG ø````e É¡```d ¢``SÉ°SCG ’ ¥ô``ë``ª`dG á``Wô``°T á``jôjó``ªd á``«``fÉ£jôÑdG

 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ô`̀ °`̀UÉ`̀f ¿É`̀ª`̀∏`̀ °`̀S ó````̀cCG
 z¿ƒ∏≤à°ùe  ¿ƒ«bƒ≤M{  áYƒªée
 AÉ``̀YOG  π`̀°`̀UGƒ`̀J  â``̀dGRÉ``̀e  ô`̀£`̀b  ¿CG
 äÉ£dÉ¨ª∏d  èjhôàdGh  á«eƒ∏¶ªdG
 ,øjôëÑdG  ó°V  Ö`̀jPÉ`̀cC’G  ó`̀jOô`̀Jh
 øY äÉØàd’Gh ΩÉeC’G ≈dEG  Ühô¡dGh
 AGóàHG É¡H âÑÑ°ùJ »àdG É¡JÉeRCG πM
 ôà°ùàdGh  ø««HÉgQEÓd  É¡ªYO  ø`̀e
 »°SÉ«°ùdG  AÉ£¨dG  º¡FÉ£YEGh  º¡«∏Y
 ÖfÉéH  Gòg  ,±ôëæªdG  »eÓYE’Gh
 …ô£≤dG  Ö©°ûdG  ¥ƒ≤ëd  É¡cÉ¡àfG
 ∫Éª©dG  ¥ƒ`̀≤`̀Mh  z¿Gô`̀Ø`̀¨`̀dG  á∏Ñb{

.áMhódÉH
 øe ô£b ΩÉ`̀¶`̀f ƒ`̀g É`̀g :∫É``̀bh
 ä’hÉëe  ∫É°ûaEG  ≈∏Y  πª©j  ójóL

 âÑÑ°ùJ …òdG »é«∏îdG ´ó°üdG ÜCGQ
 äÉ`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  ø`̀Y  É¡dRÉæàH  G kAó```̀H  ¬`̀H
 èjhôJ »a ÉgQGôªà°SG ≈dEG k’ƒ°Uh
 áª≤dG  OÉ≤©fG  ™e  ÉæeGõJ  Ö`̀jPÉ`̀cC’G

.¢VÉjôdG »a 41`dG á«é«∏îdG
 ô£b  äGAÉ`````̀YOG  ¿CG  ±É``̀ °``̀VCGh
 á∏JÉ≤e  äGô`̀FÉ`̀W  ™``̀HQCG  ΩÉ«b  ¿CÉ°ûH
 Ωƒj  É`̀¡`̀FGƒ`̀LCG  ¥GôàNÉH  á«æjôëH
 ôÑª°ùjO  9  ≥``̀aGƒ``̀ª``̀dG  AÉ```̀©```̀HQC’G
 øe  QÉ```̀Yh  ∞`̀ °`̀SDƒ`̀e  ô```̀eCG  Ω2020
 á∏°üH  á≤«≤ë∏d  âªj  ’h  áë°üdG
 ôÑY øjôëÑdG áμ∏ªe ¬Jóæa Ée Gògh
 ,IóëàªdG  º`̀eC’É`̀H  º`̀FGó`̀dG  É¡Hhóæe
 ócDƒJ  ô£b  iƒμ°T  ¿CG  ≈`̀dEG  G kô«°ûe
 ÉgQGôªà°SG  ≈∏Y  ºdÉ©∏d  iôNCG  Iôe

 ¬°SQÉªJ …òdG ≥FÉ≤ëdG ∞jôëJ »a
 øeC’G áYõYRh ¥GQhC’G §∏N ±ó¡H
 π`̀ª`̀©`̀dGh  á≤£æªdÉH  QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀S’Gh
 ,á≤£æªdÉH  äGô`̀Jƒ`̀à`̀dG  ºbÉØJ  ≈∏Y
 äÉaô°üàdG  √ò``̀g  π`̀ã`̀e  í`̀°`̀Vƒ`̀J  PEG
 …òdG  ¢†bÉæàdGh  á«bGó°üªdG  ΩóY
 ™e ≈`̀aÉ`̀æ`̀à`̀jh ,É`̀¡`̀eÉ`̀¶`̀f ¬`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀j
 â°üf  »àdG  QGƒédG  ø°ùM  ÇOÉÑe
 »àdGh  á`̀«`̀dhó`̀dG  ≥`̀«`̀KGƒ`̀ª`̀dG  É¡«∏Y

.É¡H ΩGõàd’G ô£b ádhO »Y qóJ
 áμ∏ªe  ádÉ°SQ  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ócDƒJ  IóëàªdG  ºeC’G  ≈dEG  øjôëÑdG
 »°SÉeƒ∏HódG  πª©dG  áfÉ°UQ  ≈∏Y
 º``̀FGó``̀dG É`̀¡`̀«`̀©`̀°`̀Sh á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ió```̀d
 ,»é«∏îdG  â`̀«`̀Ñ`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀d

 º`̀eC’G  ¥Éã«ªH  ï°SGôdG  É¡eGõàdGh
 OÉéjE’  º`̀FGó`̀dG  É¡«©°Sh  ,IóëàªdG
 ≥`̀«`̀KGƒ`̀ª`̀∏`̀d É``̀ k≤``̀ah á`̀«`̀ª`̀∏`̀°`̀S ∫ƒ``∏``M
 ø°ùM  ÇOÉÑeh  á«dhódG  ±Gô`̀YC’Gh
 ≈∏Y  É¡æe  É k°UôM  ∂``dPh  ,QGƒ`̀é`̀dG

.á≤£æªdG QGô≤à°SGh áeÓ°S
 ≈∏Y  ¬`̀ fEG  ô°UÉf  ¿Éª∏°S  ∫É`̀ bh
 øWGƒªdG  ¿CG  »©j  ¿CG  ô£b  ΩÉ`̀¶`̀f
 ô£b  ∫ÉªYCG  ôcòj  ∫GRÉe  »æjôëÑdG
 ∫ÓàMGh  hõZ  øe  AGóàHG  á«FGó©dG
 º¡àÑdÉ£eh 1986 ΩÉY πÑjódG â°ûa
 ∫ó©dG  áªμëe  ΩÉ``̀eCG  QGƒ``̀M  Qõ`̀é`̀H
 80  ø`̀e  ô`̀ã`̀cC’  º¡ªjó≤Jh  á`̀«`̀dhó`̀dG
 k’ƒ°Uh  ,1990  ΩÉY  IQhõe  á≤«Kh
 áaô£àªdG  äÉYÉªé∏d  É¡ªYO  ≈``̀dEG

 ΩÉY  øjôëÑdG  »a  ΩÉ¶ædG  •É≤°SE’
 øjOÉ«°üdG  ±’B’  º¡dÉ≤àYGh  2011
 øe  äÉÄªdG  RÉéàMGh  ø««æjôëÑdG

.á«æjôëÑdG ó«°üdG ÜQGƒb
 ø``WGƒ``ª``dG  ¿CG  ≈``∏``Y  Oó```°```Th
 ÖjPÉcCG  ≈`̀ dEG  âØà∏j  ød  »æjôëÑdG
 ,á``̀∏``̀WÉ``̀Ñ``̀dG É`````¡`````JGAÉ`````YOGh ô``̀£``̀ b
 ¬àeƒμM  áÑdÉ£e  »`̀a  ôªà°ù«°Sh
 »FGó©dG …ô£≤dG ∑ƒ∏°ù∏d …ó°üàdÉH
 ÜÉ`̀gQEÓ`̀d É`̀¡`̀ª`̀YOh …RGõ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’Gh
 »àdG  á«æWƒ∏d  IôHÉ©dG  áªjôédGh
 É¡∏NóJh »dhódG ™ªàéªdG É¡ëaÉμj
 ®ÉØëdG  ™e ,á«∏NGódG  ¿hDƒ°ûdG  »a
 ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG ¥ƒ≤M ≈∏Y

.á«îjQÉàdG øjôëÑdG ¥ƒ≤Mh

»`̀©`̀j  ¿CG  ô``̀£``̀b  ΩÉ``̀ ¶``̀ f  ≈``̀∏``̀Y  :¿ƒ``∏``≤``à``°``ù``e  ¿ƒ``̀«``̀bƒ``̀≤``̀M  á``Yƒ``ª``é``e  ¢``̀ù``̀«``̀FQ
á`̀ «`̀ FGó`̀ ©`̀ dG  á```̀ Mhó```̀ dG  ∫É```̀ ª```̀ YCG  ô``̀ cò``̀ j  ∫GRÉ``````̀e  »``æ``jô``ë``Ñ``dG  ø``̀ WGƒ``̀ ª``̀ dG  ¿CG

.ô°UÉf ¿Éª∏°S |

 á«é«JGôà°S’G  äÉ`̀°`̀SGQó`̀∏`̀ d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  õ`̀cô`̀e  Qó``̀°``̀UCG
 á«ãëÑdG  ¬àjQhO  øe  ô°ûY  »fÉãdG  Oó©dG  ábÉ£dGh  á«dhódGh
 ÉjÉ°†≤dG  π«∏ëàdÉH  ∫hÉæàJ  »àdGh  ,zäÉ°SGQO{  á°ü°üîàªdG

.»é«JGôà°SG Qƒ¶æe øe ájOÉ°üàb’Gh á«YÉaódGh á«æeC’G
 ¿Gƒæ©H  äAÉ``̀L  »`̀à`̀dG  ,ó`̀jó`̀é`̀dG  Oó`̀©`̀dG  á«MÉààaG  »`̀ah
 ∫hÉæJ  ,zá«ªdÉY  áëFÉéd  ádÉ©a  áHÉéà°SG  ..øjôëÑdG  áμ∏ªe{
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG
 øjôëÑdG áμ∏ªe áHôéJ ájQhódG ôjôëJ ¢ù«FQ õcôªdG AÉæeCG
 äòîJG áμ∏ªªdG ¿CG  ≈dEG  kGô«°ûe ,ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒe »a
 ,É¡à¡LGƒªd á«bÉÑà°SG äGƒ£N áëFÉé∏d ≈dhC’G äÉjGóÑdG òæe
 óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øe  á«eÉ°S  äÉ¡«LƒàH
 ÖMÉ°U  ΩÉ`̀b  PEG  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 á£N OÉªàYGh OGóYEG  ≈∏Y ±Gô°TE’ÉH  AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 Ωób  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªL  IóYÉ°ùªd  á∏eÉ°T
 ájÉbƒdG  äGAGô``LEG  É¡æe  ≈`̀ dhC’G  á∏MôªdG  â∏ª°T  ,IGhÉ°ùªdG
 π«μ°ûJ øY ¿ÓYE’G âfÉμa á«fÉãdG  á∏MôªdG ÉeCG  ,OGó©à°S’Gh
 ¿hÉ©àdG  øY kÓ°†a ,áëFÉédG  √ò¡d  …ó°üà∏d  »æWƒdG  ≥jôØdG
 ø«H ¿hÉ©àdG ∂dòch ,á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£bh áeƒμëdG ø«H
 ≥jôa{ º°Sh πFÉ°SQ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,™ªàéªdG íFGô°T ∞∏àîe
 »àdGh ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ∞∏àîe ôÑY zøjôëÑdG

 √òg  OÉ©HCÉH  »©ªàéªdG  »YƒdG  á«ªæJ  »a  ≠dÉH  ô`̀KCG  É¡d  ¿Éc
.É¡d …ó°üà∏d ¿hÉ©àdG á«Ø«ch áëFÉédG

 É¡bÓWEG  º`̀J  »`̀à`̀dG  zkÉ`̀ «`̀YGh ø`̀c{  á∏ªM Ö`̀fÉ`̀L ≈``̀dEG  Gò`̀g
 á«Hô©dG  çÓãdG  äÉ¨∏dÉH  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdG  áHGƒH  ôÑY
 á«eÉ°S  á«μ∏e  äÉ¡«LƒJ  Qhó°Uh  ,ájóæ¡dGh  ájõ«∏éfE’Gh
 ø«æWGƒªdG øe ø«HÉ°üª∏d »fÉéªdG êÓ©dGh ¢üëØdG ô«aƒàH
 ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG QÉ°TCG Éªc ,AGƒ°S qóM ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh
 πFÉ°Sh  QhO  ≈`̀ dEG  Oó`̀©`̀dG  á«MÉààaG  »`̀a  áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H
 øY  kÓ°†a  ,áëFÉédG  √òg  á¡LGƒe  »a  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 ócDƒj  …òdGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  õ«ªàªdG  »Yƒ£àdG  πª©dG
 ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,óFGó°ûdG á¡LGƒe »a »æjôëÑdG Ö©°ûdG OÉëJG
 ø«æWGƒª∏d ºYódG ºjó≤J âaó¡à°SG »àdG ájOÉ°üàb’G äGQGô≤dG

.áëFÉé∏d áÑMÉ°üªdG ájOÉ°üàb’G QÉKB’G øe ∞«Øîà∏d
 áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  ºààNGh
 Iô¨°üe IQƒ°U qó©J  øjôëÑdG  áμ∏ªe ¿CG  ó«cCÉàdÉH  á«MÉààa’G
 ,¢SÉæLC’Gh  äÉaÉ≤ãdG  πc  ø°†àëJ  PEG  ,»dhódG  ™ªàéªdG  øe
 øe ,¿CÉ°ûdG Gòg »a áª¡∏e äÉªgÉ°ùe ºjó≤J ≈∏Y IQó≤dG É¡jódh

.áeRC’G √òg ™e πeÉ©àdÉH É¡àjGQOh É¡àHôéJ ácQÉ°ûe ∫ÓN
 Oó©dG  Gòg â°ü°üN zäÉ°SGQO{  ájQhO ¿CG  ôcòdÉH  lôjóL
 ,áØ∏àîe  ÉjGhR  øe  π«∏ëàdÉH  ÉfhQƒc  áëFÉL  ∫hÉæàd  ¬∏ªcCÉH
 QƒàcódG É¡eób ≈dhC’G :ø«à°SGQO äÉ°SGQódG º°ùb øª°†J å«M

 á«dhódGh á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQódG èeÉfôH ôjóe ∂°ûc ±ô°TCG
 ,zÉ`̀fhQƒ`̀c  á``̀eRCG  IQGOEGh  è«∏îdG  ∫hO{  ¿Gƒæ©H  ,õcôªdÉH
 á«é«JGôà°SG  âé¡àfG  ó`̀b  è«∏îdG  ∫hO  ¿CG  ≈``dEG  â°ü∏Nh
 øY kÓ°†a ,á«eÓYE’Gh á«Ñ£dG ó o© t°üdG ≈∏Y ájRGƒàeh á∏eÉμàe
 Éeh  ,áeRC’G  √òg ∫ÓN »Yƒ£àdG  πª©dGh  É«LƒdƒæμàdG  QhO
 ÖîædG  QhO  ’ƒd  ÉgQÉªK  »JDƒàd  äÉ«é«JGôà°S’G  ∂∏J  âfÉc
 á°SGQódG  ¬«dEG  äQÉ°TCG  Ée  ƒgh  ,á`̀eRC’G  IQGOEG  »a  á«é«∏îdG

.π«°üØàdG øe Qó≤H
 ôjóe ,»dó«Ñ©dG ôªY QƒàcódG É¡eó≤a á«fÉãdG á°SGQódG ÉeCG
 è«∏îdG  ∫hO{  ¿Gƒæ©H  ,õcôªdÉH  äÉ°SGQódGh  çƒëÑdG  IQGOEG
 ≈dEG â°ü∏Nh ,zÉfhQƒc áeRC’ ájOÉ°üàb’G äÉjóëàdG IQGOEGh
 á«é«∏îdG äGOÉ°üàb’G ≈∏Y äÉ«YGóJ É¡d ¿Éc ÉfhQƒc áeRCG ¿CG
 ájó≤f äÉ°SÉ«°S PÉîJG Ö∏£J Ée ,ó«©ÑdGh Öjô≤dG ø«jóªdG ≈∏Y
 äGAGôLE’G √òg »a è«∏îdG ∫hO äõμJQG óbh .áYƒæàe á«dÉeh
 á«dhódG É¡JÉbÓY ≈∏Y ∂dòch ,á«dÉe äGQób øe ¬μ∏àªJ Ée ≈∏Y
 ä’ó©eh  É¡JÓªY  áª«b  ≈∏Y  ®ÉØëdG  øY  kÓ°†a  ,Iõ«ªàªdG
 á«àëàdG á«æÑdG ≈∏Y õμJQG Ée ƒgh ,kÉeƒªY …OÉ°üàb’G AGOC’G
 ∫ƒª°ûdÉH º°ùàJ ájOÉ°üàbG §£N OƒLhh ,á«MÉf øe ájƒ≤dG
 Éeó≤àd  kÉ©e  ¿Éà°SGQódG  πeÉμàJh  ,á«fÉK  á«MÉf  øe  áfhôªdGh
 áeRC’ »Hô©dG  è«∏îdG ∫hO áHÉéà°SG  á«Ø«μd  kÓ«∏ëJh kÉª««≤J
 Ée äÉÑ∏£àe ¿CÉ°ûH á«é«JGôà°SG ä’DhÉ°ùJ IQÉKEG ™e ,ÉfhQƒc

.áëFÉédG ó©H
 á«é«JGôà°S’G OÉ©HC’G{ ¿Gƒæ©H AÉL ó≤a ,Oó©dG ∞∏e ÉeCG
 ¿Gƒæ©H  ≈``̀ dhC’G  :äÉ`̀ °`̀ SGQO  çÓ`̀K  πª°Th  ,zÉ`̀ fhQƒ`̀c  á``̀eRC’
 ¢Shô«a  :ájó«∏≤àdG  ô«Z  äGójó¡àdG  á¡LGƒeh  ¢Tƒ«édG{
 ≥«aƒJ  ø«æ°ùM  QƒàcódG  PÉà°SC’G  É¡eóbh  ,zkÉLPƒªf  ÉfhQƒc
 ∫hódG øe OóY »a ¢Tƒ«édG Oƒ¡L π«∏ëJ âæª°†Jh ,º«gGôHEG
 ,É¡dÓN ¢Tƒ«édG AÉYóà°SG ÜÉÑ°SCGh ,áeRC’G √òg á¡LGƒe »a

.¢Tƒ«é∏d á«∏Ñ≤à°ùªdG QGhOC’G ≈∏Y ∂dP ô«KCÉJh
 ¢Shô«a áeRCG ô«KCÉJ{ ¿Gƒæ©H äAÉéa á«fÉãdG á°SGQódG ÉeCG
 É¡àeób  ,z∫hó∏d  »æWƒdG  πª©dG  äÉ«dBGh  Ωƒ¡Øe  ≈∏Y  ÉfhQƒc
 ÉfhQƒc  áeRCG  ô«KCÉJ  âæª°†Jh  ,øjódG  ó©°S  ájOÉf  IQƒàcódG
 ábÓ©dG  ≈∏Y  ∂dòch  ,¬`̀JGP  »æWƒdG  ø`̀eC’G  Ωƒ¡Øe  ôq«¨J  ≈∏Y
 .»ªdÉ©dGh »ª«∏bE’Gh »æWƒdG :áKÓãdG øeC’G äÉjƒà°ùe ø«H
 :ºdÉ©dGh  ÉfhQƒc  á`̀eRCG{  ¿Gƒæ©H  áãdÉãdG  á°SGQódG  äAÉ`̀Lh
 ájOÉ°üàb’Gh  á«°SÉ«°ùdG  äÉbÓ©dG  Qƒ£J  »a  ∫ƒëJ  á£≤f
 ,áØ«∏N  ¥Éë°SEG  »dÉ°S  IQƒàcódG  IPÉà°SC’G  É¡àeób  ,zá«dhódG
 ä’ÉªàMG  âdhÉæJh  ,»JhR  ƒ«fƒ£fCG  QƒàcódG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 ióeh ,»dÉëdG »ªdÉ©dG ΩÉ¶ædG »a ∫ƒëJ á£≤f áeRC’G QÉÑàYG
 ô«KCÉJ  ∫hÉæJ  øY  kÓ°†a  ,ΩÉ¶ædG  Gòg  íeÓe  ô««¨àd  É¡à«∏HÉb

 .»ª«∏bE’G øeC’G ≈∏Y áeRC’G √òg

 ≥aGƒªdG óMC’G ¢ùeCG á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ≈≤∏J  
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 .øjôëÑdG áμ∏ªe iód
 Ió«WƒdG á«îjQÉàdG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ≥ª©H á«LQÉîdG ôjRh OÉ°TCG ∫É°üJ’G ∫ÓNh
 ôªà°ùe mΩÉæJ øe √ó¡°ûJ Éeh ,á≤jó°üdG IóëàªdG áμ∏ªªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe §HôJ »àdG

 ,äÉjƒà°ùªdG  áaÉc  ≈∏Y  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ∫OÉÑàªdG  ΩGôàM’G  øe  ¢ù°SCG  ≈∏Y  ºFÉb
 ø«H ¿hÉ©àdGh IQÉéàdG  á«bÉØJG  ≈dEG  π°UƒàdG  ¿ÓYEÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe »fÉ¡J øY É kHô©e
 á∏°UGƒe  ≈∏Y  ºFGódG  áμ∏ªªdG  ¢UôM  GócDƒe  ,»``̀HhQhC’G  OÉëJ’Gh  IóëàªdG  áμ∏ªªdG
 ídÉ°üªdG Ωóîj ÉªH ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H ∑ôà°ûªdG »FÉæãdG ¿hÉ©àdG ôjƒ£Jh õjõ©J

 .Éª¡«Ñ©°T ≈∏Yh Éª¡«∏Y IóFÉØdGh ™ØædÉH Oƒ©jh ácôà°ûªdG

 Ωó≤àªdG  QÉ°ùªdÉH  ô«ÑμdG  √RGõàYG  øY  ófƒeGQO  …OhQ  ó«°ùdG  Üô`̀YCG  ,¬à¡L  øe
 É kgƒæe  ,IóëàªdG  áμ∏ªªdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  áªFÉ≤dG  ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  äÉbÓ©d
 ≥≤ëj  ÉªH  ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  ∑ôà°ûªdG  »FÉæãdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  IQhô°†H
 .QÉgOR’Gh Ωó≤àdG ΩGhO øjôëÑdG áμ∏ªªd É k«æªàe ,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG äÉÑZQh äÉ©∏£J

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒªdG øe OóY åëH ∫É°üJ’G ∫ÓN iôL

É`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H ™``̀e ¿hÉ``©``à``dG ô`̀ jƒ`̀ £`̀ J ≈`̀ ∏`̀ Y á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG ¢`̀ Uô`̀ M ó``̀cDƒ``̀j á`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG ô```̀ jRh

:óªMCG øH ˆGóÑY ï«°ûdG .O ..zäÉ°SGQO{ ájQhO »a

É`̀ fhQƒ`̀ c á`̀ ë`̀ FÉ`̀ L á`̀ ¡`̀ LGƒ`̀ ª`̀ d á`̀«`̀bÉ`̀Ñ`̀à`̀°`̀SG äGƒ``̀£``̀N äò``̀î``̀JG ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG
¢`̀ SÉ`̀ æ`̀ LC’Gh äÉ`̀aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dG π``c ø`̀°`̀†`̀à`̀ë`̀Jh »``̀dhó``̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ø``e Iô`̀¨`̀°`̀ü`̀e IQƒ``°``U ó`̀©`̀J á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG

 ∂∏ªdG ádÓL QÉ°ûà°ùe ôªëdG Üƒ≤©j øH π«Ñf ó«°ùdG  πÑ≤à°SG

 ó©°S óªëe åMÉÑdG ¢ùeCG á«Ñ«°†≤dG ô°ü≤H ¬ÑàμªH ΩÓYE’G ¿hDƒ°ûd

 »a á«WGô≤ªjódG ä’ƒëàdG{ ¬HÉàc øe áî°ùf √GógCG …òdG »©jhôdG

.zióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓL ó¡Y

 …òdGh ,º«≤dG ÜÉàμdG Gòg √GƒàMG ÉªH ôªëdG ó«°ùdG OÉ°TCG óbh

 É¡≤≤M »àdG »WGô≤ªjódG ó«©°üdG ≈∏Y áª«¶©dG äGRÉéfEÓd ≥Kƒj

 ≈dGh AÉ£©dGh ô«îdG Iô«°ùe ∫ÓN ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U

 ¥Éã«eh  óFGôdG  »MÓ°UE’G  ´hô°ûªdG  ∫ÓN  øe  ,ô°VÉëdG  Éæàbh

 øjôëÑdG áμ∏ªªd ≥≤ëJ ÉªH RGõàY’G ≠dÉH øY kÉHô©e ,»æWƒdG πª©dG

 äGRÉéfEG øe ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd ôgGõdG ó¡©dG »a »aƒdG É¡Ñ©°Th

 äÉjôëdGh  »WGô≤ªjódGh  »°SÉ«°ùdG  ìÓ°UE’G  ó«©°U  ≈∏Y  Iô«Ñc

 RGôHEGh  ájQƒà°SódG  äÉ°ù°SDƒªdGh  ¿ƒfÉ≤dG  ádhO  ¢ùjôμJh  áeÉ©dG

 ,áeó≤àªdG á≤jô©dG ∫hódG ±É°üe »a áμ∏ªªdG π©L Ée ,ICGôªdG QhO

 ,AGógE’G Gòg ≈∏Y »©jhôdG ó©°S óªëe åMÉÑ∏d √ôμ°T øY kÉHô©e

 ¬d É«æªàe ,ÜÉàμdG Gòg OGóYEG »a ¬dòH …òdG Ö«£dG ó¡édÉH kÉgƒæe

.áeOÉ≤dG ¬JGQGó°UEG »a ≥«aƒàdG πc

 ôjó≤àdGh ôμ°ûdG øY »©jhôdG ó©°S óªëe åMÉÑdG ÜôYCG óbh

 ¬°UôMh ,IOÉ°TEG øe ¬«≤d Ée ≈∏Y ôªëdG π«Ñf »eÓYE’G QÉ°ûà°ùª∏d

 …ôãj  ÉªH  ø««æjôëÑdG  ÜÉàμdGh  ø«ãMÉÑdG  ™«é°ûJh  º`̀YO  ≈∏Y

 .áμ∏ªªdG »a á«aÉ≤ãdG ácôëdG Iô«°ùe

ΩÓ``YE’G ¿hDƒ``°û``d ∂```∏``ªdG QÉ``°û``à``°ùe

á«WGô≤ª``jó``dG{ øe á``î``°ù``f º∏``°ù``àj

zó``̀ ª``̀ M ∂```̀ ∏```̀ ª```̀ dG ó```̀ ¡```̀ Y »`````̀ a

.á«∏NGódG ôjRh |

 á«LQÉîdG IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG πÑ≤à°SG
 ¿ÉªcƒH  ƒeÉK  …Éc  á«LQÉîdG  IQGRƒ`̀d  ΩÉ©dG  ¿GƒjódÉH  ¢ùeCG  á«dhódG  ¿hDƒ°û∏d

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód ájOÉëJ’G É«fÉªdCG ájQƒ¡ªL ô«Ø°S
 äÉbÓ©dÉH áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG OÉ°TCG ,AÉ≤∏dG ∫ÓNh
 É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  §HôJ  »àdG  Ió`̀«`̀Wƒ`̀dGh  Iõ«ªàªdG
 ¬æY  ôØ°SCG  Éªd  ¬MÉ«JQG  øY  É kHô©e  ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  á≤jó°üdG  ájOÉëJ’G
 èFÉàf  øe  ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  á«°SÉ«°ùdG  äGQhÉ°ûª∏d  ™HGôdG  ´ÉªàL’G
 ô«îdÉH Éª¡«∏Y Oƒ©Jh ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ídÉ°U »a Ö°üJ á«HÉéjEG

.á©ØæªdGh
 ¿hÉ©àdG QGôªà°SG ≈dEG √OÓH ™∏£J øY ¿ÉªcƒH ƒeÉK …Éc ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe
 äÉ©∏£àdG  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùj  ÉªH  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™e  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh
 ,øjó∏ÑdG  ø«H á«FÉæãdG  äÉbÓ©∏d  Ωó≤àªdG  QÉ°ùªdÉH É kgƒæe ,ácôà°ûªdG  äÉÑZôdGh

.AÉªædGh Ωó≤àdG ΩGhO øjôëÑdG áμ∏ªªd É k«æªàe

 ∫É°†aCG  ó«°ùdG  ,á«LQÉîdG  IQGRƒ`̀d  ΩÉ©dG  ¿GƒjódG  »a  ,¢ùeCG  πÑ≤à°SG  Éªc
 ∂`̀dPh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d  á«eÓ°SE’G  ¿Éà°ùcÉH  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  Oƒªëe

.áμ∏ªªdG iód √OÓÑd Gô«Ø°S ¬∏ªY ΩÉ¡e AÉ¡àfG áÑ°SÉæªH
 øY  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  Üô`̀YCG  ,AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ™ªéJ »àdG á≤«KƒdG ábGó°üdGh ¿hÉ©àdG äÉbÓ©H √RGõàYG
 ¢UôëdG πX »a áfÉàªdGh Qƒ£àdÉH º°ùàJ »àdGh á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªLh
 ô«Ø°ùdG  Oƒ¡éH É kgƒæe ,ÖMQCG  ¥ÉaBG  ≈dEG  äÉbÓ©dG  ∂∏àH  AÉ≤JQ’G  ≈∏Y ∫OÉÑàªdG
 »a  ≥«aƒàdG  ¬d  É k«æªàe  ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H  áªFÉ≤dG  äÉbÓ©dG  õjõ©J  »a
 √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  Oƒªëe  ∫É°†aCG  ó«°ùdG  Üô`̀YCG  ,¬ÑfÉL  øe  .á∏Ñ≤ªdG  ¬eÉ¡e
 ΩÉªàgGh ºYO øe ¬«≤d Éªd á«LQÉîdG IQGRhh øjôëÑdG áμ∏ªªH ø«dhDƒ°ùªdG áaÉμd
 ó«WƒJ  »a  º¡°SCG  Ée  áμ∏ªªdG  iód  √OÓÑd  G kô«Ø°S  ¬∏ªY  Iôàa  ∫Gƒ`̀W  IófÉ°ùeh
 ΩGhO  áμ∏ªª∏d  É k«æªàe  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™e  √OÓÑd  ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  äÉbÓY

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG

 IQGRh  π«ch  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  QƒàcódG  ™ªàLG  Éªc  
 ó«°ùdG ™e ,»FôªdG »fhôàμd’G ∫É°üJ’G ôÑY ¢ùeCG ,á«dhódG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG
 áHÉfE’ÉH º«≤ªdG ≥°ùæªdGh á«dhódG Iôé¡dG áª¶æe áã©H ¢ù«FQ »fÉbQõdG óªëe

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a IóëàªdG ºeC’G á£°ûfC’
 áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ª`̀MCG  ø`̀H  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  OÉ`̀°`̀TCG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  ∫Ó``Nh
 IóëàªdG ºeC’G áª¶æeh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H AÉæÑdG ¿hÉ©àdGh á≤«KƒdG ácGô°ûdÉH
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  IOÉ«≤H  áμ∏ªªdG  ¿CG  G kócDƒe  ,áØ∏àîªdG  ä’ÉéªdG  »a
 ±GógCG  ≥«≤ëJ  â©°Vh  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ¿ÉÑfÉédG  Üô`̀YCGh  .á«æWƒdG  äÉjƒdhC’G  áeó≤e  »a  2030  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG
 QÉ`̀WE’  áKóëªdG  á≤«KƒdG  ≈∏Y  πLÉ©dG  Öjô≤dG  »a  ™«bƒàdG  ≈`̀dEG  Éª¡©∏£J  øY
 ºeC’G ä’Échh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H áeGóà°ùªdG á«ªæàdGh »é«JGôà°S’G ¿hÉ©àdG
 á«°ù°SDƒªdG  äGQó≤dG  ôjƒ£Jh  ºYO  ±ó¡H  ∑ôà°ûªdG  πª©∏d  á°üæªc  ,IóëàªdG

.á«FÉªfE’G ™jQÉ°ûªdG ≥«°ùæJh

á``«dhódG Iô``é¡dG á``ª¶``æ``e á``ã``©H ¢``ù«FQh ¿É``à°ùcÉHh É``«fÉªdCG …ô``«Ø°S ™``e ™``ªàéj á``«LQÉîdG π``«ch
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 ¢ù∏ée  ∫hO  á`̀«`̀LQÉ`̀N  AGQRh  ó`̀≤`̀Y
 ôÑY  ¢ùeCG  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG
 á°SOÉ°ù`dG IQhódG ∫ÉªYCG ,»FôªdG ∫É°üJ’G
 …QGRƒdG  ¢ù∏éª∏d  áFÉªdG  ó©H  ø«©HQC’Gh
 áª≤∏d  zájô«°†ëàdG{  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏éªd
 á°SÉFôH  ,ø«©HQC’Gh  ájOÉëdG  á«é«∏îdG
 »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG
 á∏Ñ≤ªdG  IQhódG  ¢ù«FQh ,á«LQÉîdG  ôjRh
 QƒàcódG  ácQÉ°ûeh  ,…QGRƒ```̀dG  ¢ù∏éª∏d
 ø«eC’G  ,±ôéëdG  ∑QÉÑe  ìÓa  øH  ∞jÉf
 è«∏îdG  ∫hó``̀d  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ¢ù∏éªd  ΩÉ`̀©`̀dG

.á«Hô©dG
 QƒàcódG  ≈≤dCG  ´ÉªàL’G  ájGóH  »ah
 ºMôJ áª∏c »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY
 ¢ù∏ée ∫hO IOÉb øe áKÓK ìGhQCG ≈∏Y É¡«a
 ÖMÉ°U  ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó`̀d  ¿hÉ©àdG
 ,ó«©°S  ø`̀H  ¢`̀Sƒ`̀HÉ`̀b  ¿É£∏°ùdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,¬∏dG ¬ªMQ
 ,¬`̀∏`̀dG ¬`̀ª`̀MQ ,ìÉ`̀Ñ`̀°`̀ü`̀dG ô`̀HÉ`̀é`̀dG ó``ª``MC’G
 áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh
 ÓFÉ°S  ,¬∏dG  ¬ªMQ  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH
 IôØ¨ªdGh  áªMôdG  º¡d  π`̀Lh  õY  ≈dƒªdG
 Oƒ¡L øe √ƒeób Ée AGôL ÜGƒãdG ø°ùMh
 ,º¡fÉWhCG  ô«îd  á∏«∏L  ∫É`̀ª`̀YCGh  á°ü∏îe
 áeC’G  ídÉ°Uh ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée Iô«°ùªdh

 .AÉ©ªL ájô°ûÑdGh á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG
 »dƒàH RGõ``̀à``̀Y’G ≠`̀dÉ`̀H  ø`̀Y Üô```̀YCGh
 ájOÉëdG  IQhó`̀ dG  á°SÉFQ  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 IOÉ`̀«`̀≤`̀H  ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG  ¢ù∏éªd  ø``̀«``̀©``̀HQC’Gh
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 É kHô©e  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG
 ºYóHh  ,¬∏dG  ¿ƒ©H  ,¿ƒμJ  ¿C’  ¬©∏£J  øY
 áëLÉf IQhO ,É¡JQRGDƒeh AÉ°†YC’G ∫hódG
 ¢ù∏éªd á«eÉ°ùdG ±GógC’G ≥≤ëJ Iôªãeh

 .á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG
 á«é«∏îdG áª≤dG ≈dEG ™∏£àf ÉæfEG ∫Ébh
 á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  É¡Ø«°†à°ùJ  ±ƒ°S  »àdG
 ΩOÉ``̀N ø``̀e á`̀ª`̀jô`̀c á`̀ jÉ`̀Yô`̀H á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG
 øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG
 IOÉ`̀b  Qƒ°†ëHh  ,Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY
 á≤aƒe áªb ¿ƒμJ ¿CG ø«∏eBG ,¢ù∏éªdG ∫hO

.áëLÉf
 IOÉ«≤dG  »a  áeÉàdG  á≤ãdG  øY  Üô`̀YCGh
 ,áªjôμdG  É¡JÉ¡LƒJh  áª«μëdG  ájOƒ©°ùdG

 ≈∏Y ®ÉØëdG  »a  º¡ªdG  »°ù«FôdG  ÉgQhOh
 ´ó°üdG  ÜCGQh  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∂°SÉªJ
 õjõ©àd  IójóL  á∏Môe  Aó`̀Hh  ,»é«∏îdG
 »a  É`̀æ`̀aGó`̀gC’  É k≤«≤ëJ  »é«∏îdG  QGƒ`̀ë`̀dG
 èFÉ°Th øe Éæ©ªéj Ée πX »a ,πÑ≤à°ùªdG
 É k©«ªL Éæ«∏Y É¡«∏ªj  äÉeGõàdGh  ,§HGhQh
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀d »`̀ °`̀ SÉ`̀ °`̀ SC’G ΩÉ`̀¶`̀æ`̀ dG
 áeôÑªdG  äÉbÉØJ’Gh  Oƒ¡©dGh  ≥«KGƒªdGh
 ídÉ°üªd  á`̀jÉ`̀ª`̀M  ,¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  ∫hO  ø`̀«`̀H
 Éææ«YCG  Ö°üf  ø«©°VGh  ,É¡Hƒ©°Th  ÉædhO
 ÉææeCG  ≈∏Y á¶aÉëªdG  ƒgh »eÉ°ùdG  Éæaóg
 »a É`̀fOƒ`̀¡`̀L á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀eh ,É`̀fQGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀SGh
 á¡LGƒeh  ,¬∏jƒªJh  ÜÉ```̀gQE’G  áëaÉμe
 ,∞æ©dGh á«gGôμdG ≈∏Y ¢†jôëàdG ÜÉ£N
 ¿hDƒ°ûdG  »a  πNóàdG  ¬Lh  »a  ±ƒbƒdGh
 ∫Éμ°TCG  áaÉc  áHQÉëeh  ,Éædhód  á«∏NGódG
 ,¿ƒfÉ≤dG  ≈∏Y  áLQÉîdG  äÉfÉ«μ∏d  ºYódG

 É≤«≤ëJ  ∑ôà°ûªdG  É`̀æ`̀fhÉ`̀©`̀J  Rõ`̀©`̀f  ¿CGh
.ÉæHƒ©°T äÉ©∏£àd

 AÉ¡fEG  IQhô°V  á«LQÉîdG  ôjRh  ócCGh
 ¥ô£dÉH  á«ª«∏bE’G  äÉYGõædGh  äÉYGô°üdG
 ÇOÉÑeh á«dhódG ≥«KGƒª∏d É k≤ahh á«ª∏°ùdG
 ΩÓ°ùdG ∫ÓMEG ≈∏Y πª©dGh ,QGƒédG ø°ùM
 ∫hO  áaÉc  ídÉ°üd  QÉ`̀gOR’Gh  QGô≤à°S’Gh

.á≤£æªdG Üƒ©°Th
 ô«aƒàH  ¿ƒÑdÉ£e  É k©«ªL  ÉæfEG  ∫É`̀bh
 IOƒ©d  ácQÉÑªdG  Oƒ¡édG  ìÉéf  äÉeƒ≤e
 IOƒ¡©ªdG  á«îjQÉàdG  É¡à©«ÑW  ≈dEG  QƒeC’G
 âfÉc  ÉeóæY  ,¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hO  ø«H
 á`̀Mƒ`̀à`̀Ø`̀e á`̀ jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dGh á``jô``Ñ``dG Ohó``̀ë``̀ dG
 G kô«°S  ,™«ªé∏d  áMÉàe  ¥Rô``̀dG  QOÉ°üeh
 IÉ`̀YGô`̀e  ™`̀e  ,AÉ```̀ HB’Gh  OGó```̀LC’G  è¡f  ≈∏Y
 ,á«YôªdG  É¡æ«fGƒbh  ∫hódG  äÉ«°Uƒ°üN

 .É¡JÉ©ªàée á©«ÑWh É¡JOÉ«°S ΩGôàMGh

 ¢ù∏éªd  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  ≈`̀≤`̀dCG  Égó©H
 ÜôYCG áª∏c á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG
 RGõàY’Gh  ¿Éæàe’G  äÉjBG  ≈ª°SCG  øY  É¡«a
 ∫hO IOÉb ƒª°ùdGh ádÓédG ÜÉë°UCG ΩÉ≤ªd
 ,ÉgÉjEG √ƒdhCG »àdG á«dÉ¨dG á≤ã∏d ,¢ù∏éªdG
 É k≤∏£æeh ,≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏dÉH É kæ«©à°ùe
 áª«μëdGh  Ió`̀jó`̀°`̀ù`̀dG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG  ø``e
 øe Ée πc »a ,ƒª°ùdGh ádÓédG ÜÉë°UC’
 ¿hÉ©àdG  Iô«°ùe  õjõ©J  ≈∏Y  πª©dG  ¬fCÉ°T
 äÉ©∏£Jh  ∫ÉeBG  ≥«≤ëJ  πLCG  øe  ácQÉÑªdG
 º`̀Yó`̀dG  É kæªãe  ,¢ù∏éªdG  ∫hO  »`̀æ`̀WGƒ`̀e
 ΩÉ¡ªH  ΩÉ«≤∏d  á«LQÉîdG  AGQRƒ``̀d  ô«ÑμdG
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG  áfÉeC’G  ∫ÉªYCGh

.á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ∫Ébh
 É k©«ªL  Éæc  GPEG  ÉæfEG  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód
 äÉ`̀«`̀YGó`̀J  2020 ΩÉ``̀Y  ∫Ó``̀N É`̀fó`̀¡`̀°`̀T  ó`̀ b

 ,IÉ«ëdG »MÉæe áaÉc ≈∏Y ÉfhQƒc áëFÉL
 ó©H  É`̀e  º`̀dÉ`̀Y  ¿CÉ``̀H  á`̀î`̀°`̀SGQ  áYÉæ≤dG  ¿EÉ``̀a
 Ée  ¿EG  π`̀H  ,¬∏Ñb  É`̀e  ºdÉ©c  ¢ù«d  É`̀fhQƒ`̀c
 áaÉc »``̀ah Iô`̀«`̀Ñ`̀c äGô`̀«`̀¨`̀J ø`̀e √ó`̀¡`̀°`̀û`̀f
 ó¡°ûªdG  AGô≤à°SG  Éæe  Ö∏£àj  ä’ÉéªdG
 áeƒ¶æªc  OGó©à°S’Gh  ójóédG  »ªdÉ©dG
 ∂`̀dPh  ,¬JÉjóëJh  ¬JÉ«£©e  ™`̀e  πeÉ©à∏d
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  áfÉμªd  G kõjõ©Jh  É kfÉª°V
 äÉÑ°ùàμªd É kfƒ°Uh ájÉªMh á«é«JGôà°S’G
 É``̀ kª``̀YOh É`̀ kæ`̀«`̀°`̀ü`̀ë`̀Jh ,¬``Hƒ``©``°``Th ¬````̀dhO
 ™e πeÉ©à∏d OGó©à°S’Gh ,¬æeCGh √OÉ°üàb’
 ôÑcCG  πãªJ  »àdGh  ájOÉ°üàb’G  äÉ«YGóàdG
 ÉgQGôªà°SG  ™bƒàªdGh  ºdÉ©dG  ¬LGƒj  qóëJ

 .É¡æY ∫õ©ªH ¿ƒμf ød áeOÉb äGƒæ°ùd
 ¿EGh  É`̀ fhQƒ`̀c  á`̀ë`̀FÉ`̀L  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 âbƒdG »a É¡fCG ’EG ,Iô«Ñc äÉjóëJ â°Vôa
 ™aGhOh IójóL ¢Uôa øY âØ°ûc ób ¬°ùØf

 »é«∏îdG πª©dG õjõ©àd É k©«ªL Éæd á«≤«≤M
 Ö`̀MQCG  ¥É``̀aBG  ƒëf  ¬`̀H  ™aó∏dh  ∑ôà°ûªdG
 …OÉ°üàb’G  πeÉμàdG  ™°Vh  ≈∏Y  õμJôJ
 ∫Éªμà°SÉH G kAóH ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ájƒdhCÉc
 G kQhô```̀e ,»`̀cô`̀ª`̀é`̀dG OÉ``̀ë``̀J’G äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀e
 á«é«∏îdG  ¥ƒ°ùdG  äÉÑ∏£àe  ∫Éªμà°SÉH
 ájOÉ°üàb’G IóMƒdG ≈dEG ’ƒ°Uh ácôà°ûªdG
 ºª≤dG äGQGôb »a OQh Éªc 2025 ΩÉY »a

 .≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ΩÉ≤ªd á≤HÉ°ùdG
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  ∫Ébh
 ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ¿EG á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód
 ó≤©dG  ƒ`̀ë`̀f  äÉ`̀Ñ`̀ã`̀H  ƒ£îj  ƒ``̀gh  Ωƒ`̀«`̀ dG
 ºK  ¬`̀∏`̀dG  ø`̀e  π°†ØH  √ô`̀ª`̀Y  ø`̀e  ¢ùeÉîdG
 ∫hO IOÉb ƒª°ùdGh ádÓédG ÜÉë°UCG áªμëH
 õjõ©J  ≈∏Y  É keõY  ôãcCG  hó¨«d  ,¢ù∏éªdG
 ,»YÉªédG  ¬æeCG  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ¬Jô«°ùe
 QGô`̀≤`̀ à`̀ °`̀SG  π``eÉ``©``c  √QhO  QGô``̀ª``̀à``̀°``̀SGh

 á¡LGƒªd πª©j ,áªμë∏d äƒ°Uh ¿RGƒJh
 πeCÉH  ô¶æj  ¬°ùØf  âbƒdG  »ah  äÉjóëàdG
 πÑ≤à°ùªdG  AÉæÑd  ∞`̀JÉ`̀μ`̀Jh  á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀eh
 ádÓédG  ÜÉë°UCG  áªμMh äÉ¡«Lƒàd  É k≤ah

.¢ù∏éªdG ∫hO IOÉb ƒª°ùdGh
 á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG  AGQRh  å``̀ë``̀H  ó`````̀bh
 ∫hó``̀L ≈`̀∏`̀Y á``̀LQó``̀ª``̀dG äÉ`̀Yƒ`̀ °`̀Vƒ`̀ª`̀ dG
 ájQGRƒdG  ¿Éé∏dG  øe  áYƒaôªdG  ,º¡dÉªYCG
 ºJ É``̀ eh ,á`̀eÉ`̀ ©`̀ dG á```̀fÉ```̀eC’Gh á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ΩÉ≤e äGQGôb  øe √ò«ØæJ
 √RÉ`̀é`̀fEG  º`̀J  É``̀eh  ,…QGRƒ````̀ dG  ¢ù∏éªdGh
 »a  ¿hÉ©àdGh  πeÉμàdG  ≥«≤ëJ  QÉ`̀WEG  »a
 Éªc  ,∑ôà°ûªdG  »é«∏îdG  πª©dG  Iô«°ùe
 ¢ù∏éªdG ≈dEG  áYƒaôªdG äÉ«°UƒàdG GhôbCG
 ájOÉëdG áª≤dG »a É¡fCÉ°ûH ¬«Lƒà∏d ≈∏YC’G
 ¢ù∏éªd  ≈``∏``YC’G  ¢ù∏éª∏d  ø``«``©``HQC’Gh

.¿hÉ©àdG

:á«é«∏îdG áª≤∏d ô«°†ëà∏d ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd …QGRƒdG ¢ù∏éªdG ´ÉªàLG ¬°SDhôJ ∫ÓN á«LQÉîdG ôjRh

¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∂°SÉªJ ≈∏Y ®ÉØëdGh »é«∏îdG ´ó°üdG ÜCGQ »a º¡ªdG …Oƒ©°ùdG QhódG ≈∏Y ó``«cCÉàdG

∑ôà``°ûªdG »é«∏îdG π``ª©dG õ``jõ©àd á«≤«≤M ™``aGhOh Ió``jóL ¢``Uôa øY âØ``°ûc É``fhQƒc :¿hÉ``©àdG ¢``ù∏éªd ΩÉ``©dG ø``«eC’G
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 á«æjôëH  äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a  äó````cCG 
 á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG  ≥«≤ëJ  ¿CG
 Iõ«ªàªdG äÉMÉéædGh äGRÉéfEÓd

 áeóNh »æWƒdG πª©dG ∫Éée »a
 É¡Ñ©°T  AÉ`̀æ`̀HCGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á`̀jÉ`̀Yô`̀ dGh º``̀Yó``̀dG π`̀°`̀†`̀Ø`̀H AÉ```L

 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ¿CÉ``H ø`̀«`̀gƒ`̀æ`̀e ,ió`̀Ø`̀ª`̀ dG OÓ``Ñ``dG
 »`̀Ñ`̀gò`̀dG π`̀ «`̀Hƒ`̀«`̀dÉ`̀H AÉ``̀Ø``̀à``̀M’G
 á«FÉ°ùædG  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀à`̀d
 IQGóLh ¢SôªJ  ócDƒj  á«æjôëÑdG
 ≈∏Y  É¡JQóbh  á«æjôëÑdG  ICGôªdG
 ®ÉØëdG  »`̀a  ádÉ©ØdG  ácQÉ°ûªdG

.™ªàéªdG áeÓ°Sh øeC’G ≈∏Y
 ≥``HÉ``°``ù``dG Ö```FÉ```æ```dG ó```````̀cCGh
 ¿CG  ó«éeƒH  ó`̀°`̀TGQ  øªMôdGóÑY
 ¬Jó¡°T …òdG åjóëàdGh ôjƒ£àdG
 áμ∏ªe  »`̀a  á«FÉ°ùædG  á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG
 ΩÉ°ùbC’G  »a  ™°SƒàdGh  øjôëÑdG
 Gô°üæY âëÑ°UCG »àdGh á«FÉ°ùædG
 á«æeC’G  áeƒ¶æªdG  »`̀a  É«°ù«FQ
 øe  ΩÉªàgGh  ájÉYQ  π°†ØH  AÉ`̀L
 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M ¿ó``̀ d
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ¬«dƒJ  Éeh  ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG
 ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N
 øe  Iôªà°ùe  á©HÉàeh  AGQRƒ```dG
 ï«°ûdG  ø`̀cô`̀dG  ∫hCG  ≥jôØdG  πÑb
 ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ
 øe  âëÑ°UCG  »`̀à`̀dGh  ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 äÉeóN  Ωó`̀≤`̀Jh  Iõ«ªàe  É¡dÓN
 ≈∏Y  á«eóNh  á«YÉªàLGh  á«æeCG

.IAÉØμdG äÉjƒà°ùe ≈∏YCG
 ¬î«°T  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  â`̀eó`̀≤`̀Jh

 óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  Ö«édG  ∞°Sƒj
 á£°ûfC’Gh  ájƒHôàdG  äÉeóî∏d
 á`̀ «`̀ Hô`̀ à`̀ dG IQGRƒ````````H á``̀«``̀HÓ``̀£``̀dG
 RGõàY’Gh  ôîØdG  πμH  º«∏©àdGh
 ô``̀jRhh  áª«μëdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀ dG  ≈```̀dEG
 »`̀fÉ`̀¡`̀à`̀dG ¥OÉ``̀°``̀ü``̀H á``̀«``̀∏``̀NGó``̀dG
 áÑ°SÉæªH  äÉ`̀μ`̀jô`̀Ñ`̀à`̀dG  Ö``̀«``̀WCGh
 É keÉY  ø«°ùªN  Qhô`̀ª`̀H  AÉØàM’G
 á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG  ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y
 ¿CG  ≈```̀ dEG  kIô`̀«`̀°`̀û`̀e  ,á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 É¡JQób  äó`̀cCG  á«æjôëÑdG  ICGôªdG
 »Wô°ûdG  π`̀ª`̀©`̀dG  á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e  ≈`̀∏`̀Y
 áe qó≤e  ,á«æ¡eh  á«dÉY  á«aGôàMÉH
 ¢`̀UÓ`̀NE’Gh  »fÉØàdG  øe  G kQƒ`̀°`̀U
 É```gQhOh ,»`̀Wô`̀°`̀û`̀dG π`̀ª`̀©`̀dG »`̀a
 ø`̀Wƒ`̀dG ø```̀eCG ß`̀Ø`̀M »``a π`̀YÉ`̀Ø`̀dG
 øeC’G  ô°ûfh  ¬JÉÑ°ùàμe  ¿ƒ°Uh
 ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG »```a QGô``̀≤``̀ à``̀ °``̀ S’Gh
 iòàëj …òdG êPƒªædG âëÑ°UCÉa
 äÉ«æjôëÑdG äÉ«àØdG õ«ØëJ »a ¬H

.…ôμ°ù©dG ∂∏°ùdÉH ¥ÉëàdÓd
 ≈°ùæf ’ ¬fCG Ö«édG âaÉ°VCGh
 ƒª°ùdG  áÑMÉ°üd  ó`̀FGô`̀dG  Qhó``̀ dG
 âæH  áμ«Ñ°S  Iô``̀ «``̀ eC’G  »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG
 πgÉY  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG
 ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ióØªdG  OÓÑdG
 ICGôªdG  ø«μªJ »a ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G
 ,É`̀¡`̀bƒ`̀≤`̀M ß`̀Ø`̀Mh ,á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ≈`̀ dEG ’ƒ`̀ °`̀Uh É`̀¡`̀à`̀eGô`̀c ¿ƒ`̀ °`̀Uh
 É«∏©dG  Ö°UÉæªdG  É¡FƒÑJh  É¡eó≤J
 ø`̀Wƒ`̀ dG »``̀a Ió```̀Y ä’É``̀é``̀e »``̀a

.»dÉ¨dG
 IQƒàcódG  á«°VÉ≤dG  â©aQh
 ƒ°†Y  …QGƒ```̀μ```̀dG  º`̀ °`̀SÉ`̀L  ≈`̀ æ`̀e
 äÉjBG ≈ª°SCG ájQƒà°SódG áªμëªdG
 áÑ°SÉæªH  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG
 ΩÉ≤ªd »ÑgòdG π«Hƒ«dÉH ∫ÉØàM’G
 πgÉY  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 ó¡©dG  »```̀ dhh  ,ió``Ø``ª``dG  OÓ``̀Ñ``̀dG
 ƒª°ùdG áÑMÉ°Uh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
 á°ù«FQ ióØªdG OÓÑdG πgÉY áæjôb
 äQÉ°TCGh .ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG
 ÉeÉY 50 QhôªH ∫ÉØàM’G ¿CG ≈dEG
 á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG  ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y
 πch  .RGõ``à``YGh  ôîa  á£≤f  ó©j
 áμ∏ªe »a áWô°ûdG AÉ°†YC’ ôμ°ûdG
 ø`̀eCG  ø`̀e  ¬fƒeó≤j  Éªd  øjôëÑdG
 ô«aƒJh øWƒ∏d QGô≤à°SGh ¿ÉeCGh

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d øeC’G
 IQƒ`̀à`̀có`̀dG  ô«Ø°ùdG  äô`̀Ñ`̀Yh
 IQGOEG  Iôjóe  ó«°ùdG  ø°ùM  ihQCG
 øY  á«LQÉîdG  IQGRƒ`̀H  ∫É°üJ’G
 á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ájDhôH  Égôîa
 πc  »a  Iõéæeh  á∏YÉah  Iô°VÉM
 ≈∏Y É kÑjôZ  ¢ù«d  Gògh ä’ÉéªdG
 Iô°†M  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 OÓ`̀Ñ`̀dG π`̀gÉ`̀Y á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,ióØªdG
 Éeh  ,AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 á°SÉFôH  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d
 ô«Ñc  QhO øe ∂∏ªdG  ádÓL áæjôb
 á«æjôëÑdG ICGôªdG áfÉμe õjõ©J »a

 äó``̀cCGh ,êQÉ``̀î``̀dGh π`̀NGó`̀ dG »`̀a
 QhôªH  ΩÉ`̀©`̀dG  Gò`̀g  ÉædÉØàMG  ¿CG
 áWô°ûdG  ¢ù«°SCÉJ  ≈∏Y  ÉeÉY  50
 øe  Aõéc  á«æjôëÑdG  á«FÉ°ùædG
 äó`̀cCG  »àdG  Iô«ÑμdG  É`̀æ`̀JGRÉ`̀é`̀fEG
 ∂jô°ûc  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  QhO
 á∏é©H  ™`̀aó`̀dÉ`̀H  π`̀Lô`̀∏`̀d  »°ù«FQ

.Éæàμ∏ªe »a AÉªædGh á«ªæàdG
 ¿É¡ª°SG  IPÉ`̀ à`̀ °`̀ SC’G  â`̀dÉ`̀bh
 á`̀©`̀ HÉ`̀ à`̀ ª`̀ dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ ±hô````©````e
 IQGRƒ``H  á```̀jQGOE’G  äÉeƒ∏©ªdGh
 Éæ©°ùj  ’  ¬fEG  :º«∏©àdGh  á«HôàdG
 πμ°ûH  äÉ«æjôëÑdG  AÉ°ùædG  øëf
 á«HôàdG  IQGRh  ƒÑ°ùàæeh  ΩÉ`̀Y
 »a ¢``̀UÉ``̀N π`̀μ`̀°`̀û`̀H º`̀«`̀∏`̀©`̀ à`̀ dGh
 ¿ƒμf  ¿CG  iƒ°S  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀g
 …ò`̀dG  ô«ÑμdG  Qhó`̀ dÉ`̀ H  ø`̀jQƒ`̀î`̀a
 ICGô`̀ª`̀dG  ¬eó≤J  â`̀dGRÉ`̀eh  ¬àeób
 øjOÉ«ªdG  ™«ªL  »a  á«æjôëÑdG
 º`̀Yó`̀dÉ`̀H Rô```̀H …ò````̀ dGh á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 ICGôªdG  äGQó≤H  ô«ÑμdG  ¿ÉªjE’Gh
 ™ªàéªdG  »a  …QƒëªdG  ÉgQhOh
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ¿ód  øe
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 …ò``̀dGh ,ió`̀Ø`̀ª`̀ dG OÓ`̀ Ñ`̀ dG π`̀gÉ`̀Y
 ójõªd  G kô«Ñc  É k©aGO  ICGôª∏d  πμ°T

.AÉ£©dGh ∫òÑdG øe
 óªM áæeBG IPÉà°SC’G äOÉ°TCGh
 äÉbÓ©dG  IQGOEG  ôjóe  »ë«eôdG
 ¢ù∏éªdÉH  ΩÓ`````̀YE’Gh  á`̀ «`̀ dhó`̀ dG
 ÜÉ£îdG ø«eÉ°†ªH áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G

 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG
 áÑ°SÉæªH  ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y
 »`̀Ñ`̀gò`̀dG π`̀«`̀Hƒ`̀«`̀dÉ`̀H ∫É``̀Ø``̀à``̀M’G
 á«æjôëÑdG  á«FÉ°ùædG  áWô°û∏d
 ô«ÑμdG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  ¢ùμ©j  …ò``̀dG
 ,á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  ¬«dƒj  …ò`̀dG
 á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG  ¿EG  â`̀ dÉ`̀ bh
 á«°VÉªdG  Oƒ≤©dG  ∫Gƒ``W  âàÑKCG
 ™`̀aO »`̀a á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG Iõ`̀«`̀cQ É`̀¡`̀ fCG
 QÉgOR’Gh  AÉªædGh  Ωó≤àdG  á∏éY
 Éª«°S  ’h  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a
 áYƒæàªdG  á«æeC’G  ä’ÉéªdG  »a
 á«æjôëÑdG  ICGô``ª``dG  â`̀fÉ`̀c  »`̀à`̀dG
 ,É`̀¡`̀FÉ`̀ª`̀fh É`̀¡`̀eó`̀≤`̀J »``̀a É`̀μ`̀jô`̀°`̀T
 á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG  äó∏≤J  å«M
 »æeC’G ∂∏°ùdG »a ábƒeôe áfÉμe
 ∫ÓN  øe  ôîa  πëe  âëÑ°UCGh
 πμH  ¬à∏¨°T  …ò`̀dG  º¡ªdG  É``gQhO
 ¢ü°üb Iô£°ùe ±GôàMGh á«æ¡e

.áaô°ûe ìÉéf
 ¿É`̀ª`̀jEG á`̀«`̀eÓ`̀YE’G äQÉ`̀ °`̀ TCGh
 ICGôªdG  ¿ƒμJ  ÉeóæY ¬fCG  ≈dEG  Qƒf
 øe á«ªgCÉH áaƒØëe øjôëÑdG »a
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á£∏°S  ≈∏YCG
 IOÉjôdGh õ«ªàdG  ¿ƒμj ¿CG  óH  Óa
 »a  É¡JGô«¶f  øY  Égõ«ªj  Ée  ƒg
 »a ÉgGƒ°S øªYh iôNC’G ∫hódG
 ∫Éée ∂dP »a ÉªH ä’ÉéªdG áaÉc
 ∂∏ªdG  ádÓL  ÜÉ£N  »Øa  ,ø`̀eC’G
 âfÉc  á«FÉ°ùædG  áWô°ûdG  ¿CG  ó`̀cCG
 É`̀ kf qƒ`̀μ`̀e â`̀ë`̀Ñ`̀°`̀UCGh Iô`̀μ`̀a IGƒ``̀ f

 øe  á«æeC’G  á«∏ª©dG  »a  É k«°SÉ°SCG
 ô«î°ùJh ºª¡dG ¢VÉ¡æà°SG ∫ÓN
 ìÉ`̀é`̀fEG π```LCG ø`̀e ,äÉ`̀ «`̀ fÉ`̀μ`̀ eE’G
 øe  áÑîtædG  ÜÉ£≤à°SGh  IôμØdG
 ,»Wô°ûdG  πª©dÉH  øWƒdG  äÉ«àa
 »a  á∏YÉØdG  áªgÉ°ùªdG  π«Ñ°S  »a
 ø`̀WGƒ`̀ª`̀dGh ø`̀Wƒ`̀ dG ø```eCG ß`̀Ø`̀M

.¬JÉÑ°ùàμe ¿ƒ°Uh
 ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y Qƒ``̀à``̀có``̀ dG ó``````cCGh
 π«Hƒ«dÉH  ∫ÉØàM’G  ¿CG  êGƒëdG
 á`̀«`̀FÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG á`̀Wô`̀°`̀û`̀∏`̀d »``̀Ñ``̀gò``̀dG
 ’EG  ƒ``̀g É``̀e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d
 ICGôªdG  ø«μªJ  ´hô°ûªd  èjƒàJ
 áæjôb  ¬à£YCG  …ò``dG  á«æjôëÑdG
 øe  ºNõdG  πeÉc  ióØªdG  πgÉ©dG
 »a É¡cGô°TEGh ICGôªdG ø«μªJ πLCG
 á«°SÉ«°ùdG  IÉ«ëdG  »MÉæe  ™«ªL
 Ö°UÉæªdG ≈∏YCG äó∏≤àa ,áeÉ©dGh
 IAÉ`̀Ø`̀μ`̀ dG ø``̀e iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈`̀ ∏`̀ YCÉ`̀ H
 »a É¡ªjôμJ »JCÉj å«M ,AÉ£©dGh
 É¡°û«©J »àdG ácQÉÑªdG ΩÉjC’G √òg
 AÉæH »`̀ a ∑QÉ`̀°`̀û`̀J  »``̀gh É`̀ fOÓ`̀ H
 áªjõYh  IOGQE’G  Iƒ≤H  ™ªàéªdG
 øWƒdG  äGOôØªd  ™jô°ùdG  ´É≤jE’G
 ÉgOƒ≤j  Ió«°TQ  áeƒμM  πX  »a
 øe  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh
 ¿É````̀eC’Gh  ø````̀eC’G  º`̀©`̀j  ¿CG  π```̀LCG
 ∞∏àîe  QÉ```````̀gOR’Gh  AÉ``̀ª``̀æ``̀dGh
 Éæàμ∏ªe  »``̀a  IÉ``«``ë``dG  »`̀MÉ`̀æ`̀e
 ΩÉ`̀Y π```̀ch ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀∏`̀«`̀ª`̀é`̀dG

.πªLCGh ´hQCG ÉfOÓHh

∂∏ªdG ádÓL á``jÉYQh ºYO π``°†ØH AÉL äGRÉ``éfEÓd ICGôªdG ≥``«≤ëJ :á``«æjôëH äÉ``«dÉ©a

áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ
 áeƒμëdG ≈dEG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ∫ÉMCG
 á£°ûfCG  º«¶æJ  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H  É`̀MGô`̀à`̀bG
 Ωó≤ªdG  ,á«°VÉjôdG  äÉ«ªjOÉcC’Gh  õcGôªdG
 ,ádÉ°†ØdG  áØ«∏N  áμ«Ñ°S  :AÉ`̀°`̀†`̀YC’G  ø`̀e
 ó`̀dÉ`̀Nh ,ó`̀ª`̀ë`̀ª`̀æ`̀Ñ`̀dG π`̀«`̀YÉ`̀ª`̀°`̀SG ΩÉ`̀°`̀ù`̀Hh
 ¬∏dGóÑY  OÉ`̀¡`̀L  .Oh  ,»£≤°ùªdG  ø«°ùM
 ,»∏Y  ø°ùM  »∏Y  óªëe  .Oh  ,π`̀°`̀VÉ`̀Ø`̀dG
 õcGôªdG  á£°ûfCG  º«¶æJ  ≈dEG  ±ó¡j  …òdGh
 ,É¡«∏Y  áHÉbôdGh  á«°VÉjôdG  äÉ«ªjOÉcC’Gh
 »àdG  á«fƒfÉ≤dG  óYGƒ≤dG  ™°Vh  å«M  øe
 ΩRÓdG º«¶æàdG øe ádƒÑ≤ªdG OhóëdG πØμJ
 äBÉ°ûæªdG »a á«°VÉjôdG á£°ûfC’G ádhGõªd
 hCG  ÜÉ©dC’G  É¡«a  ¢SQÉªJ  »àdG  ∫ÉëªdGh
 ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  äÉ`̀eó`̀î`̀ dG  hCG  äÉ`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀ dG
 ,äÉ°VÉjôdG  ÖjQóJ  äÉ«ªjOÉcCGh  õcGôªc
 áMÉÑ°ùdG  äÉeÉªMh  á«ë°üdG  á`̀jó`̀fC’Gh

 ,á«°VÉjôdGh  á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  ä’É`̀°`̀Uh

 õcGôªdG øe Égô«Zh ΩÉ°ùLC’G AÉæH õcGôeh

 π°VÉØdG  OÉ`̀¡`̀L  .O  äó```̀ cCGh  .á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG

 »a ìGôàb’G á«ªgCG äÉeóîdG áæéd á°ù«FQ

 äÉHÉ°UEGh äÉ«ah ä’ÉM øe çóM Ée πX

 ájófC’G »a á°VÉjôdG ¿ƒ°SQÉªj ¢UÉî°TC’

 Qôb çOGƒëdG √òg QGôμJ ™eh ,á«°VÉjôdG

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S

 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°ûd  ∂∏ªdG  ádÓL  QÉ°ûà°ùe

 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G  ∫É``̀ª``̀YC’Gh

 áæéd  π«μ°ûJ  á«°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G

 √òg  ¿CG  áØ«°†e  ,IôgÉ¶dG  √ò`̀g  á°SGQód

 OƒLh  øY  âØ°ûc  äÉ«aƒdGh  äÉHÉ°UE’G

 ájófC’G  πªY  º«¶æJ  »a  »©jô°ûJ  ÆGô`̀a

 áHÉbQ É¡«∏Y óLƒj ’ ¬fEG å«M ,á«°VÉjôdG

.á«∏©a

 ádhódG  »a  á°ù°SDƒe  πc  ¿CG  âaÉ°VCGh

 ,É¡H  á°üàîªdG  á¡édG  á`̀HÉ`̀bô`̀d  ™°†îJ

 á«ë°üdG  á`̀jó`̀fC’G  ™HÉàj  øªY  á∏FÉ°ùàe

 ó©H ¬fCG ≈dEG Iô«°ûe ,áμ∏ªªdG »a Iô°ûàæªdG

 …QÉéàdG πé°ùdG ≈∏Y ¢üî°T …CG ∫ƒ°üM

 •ƒæªdG  á¡édG  ø nªa  ,•É°ûædG  Gòg AÉ°ûfE’

 ’ ¬fCG ó≤àYCGh ?zº«édG{ •É°ûf á©HÉàe É¡H

.∂dòH Ωƒ≤j óMCG

 ìGôàb’G Gòg ¿CG ≈dEG π°VÉØdG äQÉ°TCGh

 ájófC’G πªY ≈°VƒØd GóM ™°†«°S ¿ƒfÉ≤H

 √òg  ¢†©H  ¿CG  ≈``̀dEG  Iô«°ûe  ,á«ë°üdG

 ájò¨J  »FÉ°üNCG  ø««©àH  Ωƒ≤J  á`̀jó`̀fC’G

 ¿ƒ©°†îj  ’h  ø`̀«`̀∏`̀gDƒ`̀e  ô`̀«`̀Z  ÜQó```̀eh

 Öéj  ¬fEÉa  Gòd  ,»æ¡eh  »ªjOÉcCG  ÖjQóàd

 ájófC’G √òg »a ø«cQÉ°ûª∏d •hô°T ™°Vh

 IQòëe ,É¡«a ø«Ø©°ùe OƒLh øe ócCÉàdGh

 ´ÉÑJ »àdG á«FGò¨dG äÓªμªdG ôWÉîe øe

 ¿EÉa  Gòd  ,ø««æ©ªdG  øe  äÉØ°Uh  ¿hO  øe

 á«dhDƒ°ùªdG ™°†«d »JCÉj ¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G

 áHÉbôdG  ójó°ûàd  ájò«ØæàdG  á£∏°ùdG  ój  »a

.á«ë°üdG ájófC’G πªY ≈∏Y

 ¿EG ó`̀ª`̀ë`̀ª`̀æ`̀Ñ`̀dG ΩÉ`̀°`̀ù`̀H ∫É``̀ b √Qhó````̀H

 π≤f  »`̀a  º¡°ùj  ±ƒ°S  ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G

 áeó≤àe  á∏Môe  ≈`̀ dEG  áYÉæ°üc  á°VÉjôdG

 ¿CG ≈dEG Éàa’ ,IÉ«M Üƒ∏°SCÉc á°VÉjôdG »a

 ƒgh á°VÉjôdG á°SQÉªe ƒëf ÉYÉaófG ∑Éæg

 óë∏d »Yhh º«¶æJ ≈dEG êÉàëj …òdG ôeC’G

.∂dP ÖMÉ°üJ »àdG QÉ£NC’G øe

 ≈YGQ  ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  ¿CG  ±É°VCGh

 á°SQÉªe  á«∏ªY  ó««≤J  ¿hO  øe  º«¶æàdG

 ´É`̀£`̀≤`̀dG  »``̀a  QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G  hCG  á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG

 äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’G Oó``̀M ¬`̀æ`̀μ`̀dh ,»`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG

 »a  áeÓ°ùdGh  áë°ü∏d  áeRÓdG  ô«jÉ©ªdGh

.ájófC’G √òg

 ∫hC’G  ÖFÉædG  hôîa  ∫ÉªL  QÉ`̀°`̀TCGh

 Gòg  ¿CG  ≈``̀dEG  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd

 É«°VÉjQ  Ó`̀ª`̀Y  º`̀¶`̀æ`̀j  ±ƒ`̀°`̀S  ìGô``̀à``̀b’G

 ≈∏Y IOÉ©dG äôL áμ∏ªªdG »a ÉjOÉ°üàbGh

 ÉÑdÉ£e ,»fƒfÉb º«¶æJ ¿hO øe ¬à°SQÉªe

 §«°ùÑàH  ô``̀eC’G  Gò`̀¡`̀H  á«æ©ªdG  IQGRƒ```̀ dG

 ájò«ØæàdG  íFGƒ∏dG  áHÉàc  óæY  äGAGô`̀LE’G

 øe GQòëe ,√QGôbEG ó©H ¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûªd

 ƒgh Oƒ«≤dG ™°Vh »a øæØàJ »àdG äÉ¡édG

 ∫ÓN  ø`̀e  …OÉ°üàb’G  ™°VƒdG  ô°†j  É`̀e

.Égó«≤©Jh äGAGôLE’G Iôãc

 ìGôàb’G ¿Éc GPEG ÉªY hôîa ∫AÉ°ùJh

 äÉ°ù°SDƒªdG  ≈``̀dEG  óàªj  ±ƒ`̀°`̀S  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀H

 á`̀jó`̀fCG  ô`̀jó`̀J  »`̀à`̀dG  ¥OÉ`̀æ`̀Ø`̀dÉ`̀c  á«MÉ«°ùdG

 ä’É`̀°`̀Uh  áMÉÑ°ùdG  äÉ`̀eÉ`̀ª`̀Mh  á«ë°U

?á«°VÉjQ

 ìGô``̀ à``̀ b’G ó``̀jDƒ``̀ª``̀dG ≈``æ``e äó``````̀cCGh

 ¬æe  »fÉ©J  É k«©jô°ûJ  É`̀ kZGô`̀a  ó°ùj  …ò``dG

 É k°Uƒ°üNh  ,á`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  äÉ`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cC’G

 ≈∏Y »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG ÜQó``̀ª``̀dG ∫ƒ`̀°`̀ü`̀M Ωó``̀Y

 áæ¡e á`̀dhGõ`̀ª`̀d  Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG  ¢`̀ü`̀«`̀NGô`̀à`̀dG

 á«°VÉjôdG äÉcô°ûdG ¿CG ≈dEG áàa’ ,ÖjQóàdG

.ÉfhQƒc áeRCG πX »a Gô«Ñc ÉjóëJ ¬LGƒJ

 ≈``̀dEG ô`̀«`̀°`̀û`̀ª`̀L ø`̀ª`̀Mô`̀dGó`̀Ñ`̀Y É````YOh

 á«æWƒdG  á`̀jó`̀fC’G  OÉëJG  AÉ`̀«`̀MEG  IQhô`̀°`̀V

 ¿CGh ,á«°VÉjôdG äÉ«ªjOÉcC’G ¬©e πª°ûJh

 á«ª°SôdG äÉ¡édG ΩÉeCG É¡æY OÉëJ’G ™aGój

.á«ÑªdhC’G áæé∏dGh

 OƒLh  øY  »ª«©ædG  π°ü«a  ∫AÉ°ùJh

 IOÉ¡°T  »£©J  á`̀«`̀ª`̀jOÉ`̀cCG  hCG  á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e

 ¿CG  É k°Uƒ°üN  ,ø`̀«`̀«`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG  ø«HQóª∏d

 ÖjQóàdG  ¿ƒdhGõj  ø««æWƒdG  ø«HQóªdG

.IôÑîdÉH

 ¿CG  ≈```dEG  á`̀ª`̀MQ  ∫BG  ¥OÉ`̀ °`̀U  QÉ``̀°``̀TCGh

 ™«ªé∏d  É`̀ kØ`̀¨`̀ °`̀T  â`̀ë`̀ Ñ`̀ °`̀UCG  á``̀°``̀VÉ``̀jô``̀dG

 …òdG ºYódG ó©H áYÉæ°Uh áæ¡e âëÑ°UCGh

 ƒª°Sh  áª«μëdG  IOÉ«≤dG  ø`̀e  ¬`̀H  ≈¶ëJ

 ¿CG ¬∏eCG øY ÜôYCGh ,óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG

.¢SQGóªdG »a ä’É°üdG ìGôàb’G πª°ûj

 á`̀dÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG á`̀μ`̀«`̀Ñ`̀°`̀S äó````̀cCG É``̀gQhó``̀H

 áaÉ≤ãdG  ¿CG  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  áæéd  ¢ù«FQ

 »a »``̀°``̀VÉ``̀jô``̀dG »```̀Yƒ```̀dGh á``«``°``VÉ``jô``dG

 ,™«ªédG  iód  ¢Sƒª∏eh  í°VGh  áμ∏ªªdG

 ÆGôØdG  ó°S  ≈`̀ dEG  êÉàëj  ô``eC’G  ¿EÉ`̀ a  Gò`̀ dh

 ,¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀b’G  ∫Ó`̀N  øe  »©jô°ûàdG

 äÉ¡édÉH  â©ªàLG  áæé∏dG  ¿CG  ≈`̀dEG  áàa’

 ìGôàb’G ¿CÉ°ûH º¡JÉ«Fôe òNCGh á°üàîªdG

 ≈dEG  ¬àdÉMEG  ô¶àæfh  ,≈`̀dhC’G  ¬∏MGôe  »a

 ¿ƒfÉ≤H  ´hô°ûªc  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG

 ø«©H  äÉ¶MÓªdG  ™«ªL  òNDƒJ  ±ƒ°Sh

 áë∏°üªdG Ωóîj ¿ƒfÉ≤H êhôî∏d QÉÑàY’G

.áeÉ©dG

á«°VÉjôdG äÉ«ªjOÉcC’Gh õcGôªdG á£°ûfCG º«¶æàd ¿ƒfÉ≤H ÉMGôàbG áeƒμëdG ≈dEG π«ëj iQƒ°ûdG
zº````«````é````dG{ á``````̀ jó``````̀ fCG ≈```̀ °```̀Vƒ```̀Ø```̀d Gó```````̀ M ™```̀°```̀†```̀j ìGô```````̀ à```````̀ b’G :¿ƒ`````̀jQƒ`````̀°`````̀û`````̀dG

 ¢ùeCG  ¬à°ù∏L  »a  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ô`̀bCG
 ¢ù«FQ í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀dG  í`̀dÉ`̀°`̀U ø`̀H »`̀∏`̀Y  á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H
 ¿CÉ°ûH ≈dhC’G äÉ«bÉØJG çÓK iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
 øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM ø«H ájƒédG äÉeóîdG
 ø«H  á«fÉãdGh  ∞jódÉªdG  ájQƒ¡ªL  áeƒμMh
 »dGQó«ØdG  OÉëJ’Gh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM
 »Ñjô°†dG  êGhOR’G ádGREG  ¿CÉ°ûH …ô°ùjƒ°ùdG
 ¢`̀SCGQh  πNódG  ≈∏Y  ÖFGô°†dÉH  ≥∏©àj  Éª«a
 »Ñjô°†dG  ÖæéàdGh  Üô`̀¡`̀à`̀dG  ™`̀æ`̀eh  ∫É`̀ª`̀dG

 ≥∏©àJ  áãdÉãdGh  ,É¡H  ≥aôªdG  ∫ƒcƒJhôÑdGh
 á«bÉØJ’G  ≈``̀ dEG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  ΩÉª°†fÉH
 á°üàîªdG  äÉ£∏°ùdG  ø«H  ±Gô``WC’G  IOó©àe
 äGP ∫hó````̀dG ø`̀«`̀H ô`̀jQÉ`̀≤`̀ à`̀ dG ∫OÉ``̀Ñ``̀J ¿CÉ`̀ °`̀û`̀H
 áæ°ùd  (18)  ºbQ  Ωƒ°Sôª∏d  ≥aGôªdG  ,á∏°üdG
 óYGƒ≤dG  ™°Vh  ≈`̀dEG  ±ó¡j  …ò`̀ dGh  ,Ω2020
 ôjQÉ≤àdG  ∫OÉÑàd  á`̀jQhô`̀°`̀†`̀dG  äGAGô````̀LE’Gh
 á°UÉîdG  á«Ñjô°†dG  πFÉ°ùªdG  ¿CÉ°ûH  á«dÉªdG
 á≤Ñ£æªdG-  äÉ«°ùæédG  IOó©àe  äÉcô°ûdÉH

 »a á°üàîªdG äÉ£∏°ùdG ø«H -á«bÉØJ’G É¡«∏Y
 ádÓL  ≈`̀dEG  É¡©aôd  Gó«¡ªJ  ,AÉ°†YC’G  ∫hó`̀dG
 .É¡«∏Y ¬àdÓL ≥jó°üàd G kó«¡ªJ ióØªdG ∂∏ªdG
 ¿ƒ`̀fÉ`̀b ´hô`̀°`̀û`̀e ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ≥```̀aGh É`̀ª`̀c
 (ΩÉ`̀¶`̀ f)  ¿ƒ``̀fÉ``̀b  ø``̀e  (1) IOÉ``̀ª``̀dG  π`̀jó`̀©`̀à`̀H
 ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó`̀d  ájQÉéàdG  äÉeÓ©dG
 ≈`̀dEG  ±ó¡j  …ò``̀dGh  ,á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hó``d
 ¢ù∏ée  ∫hO  øe  á`̀ dhO  πμd  áfhôªdG  ô«aƒJ
 ÉgójóëJ  »a  á«Hô©dG  è«∏îdG  ∫hód  ¿hÉ©àdG

 ò«ØæJ  øY  ádhDƒ°ùªdG  ¢UÉî°TC’Gh  äÉ¡é∏d
 ájQÉéàdG  äÉeÓ©dG  (ΩÉ`̀¶`̀f)  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ΩÉ`̀μ`̀MCG
 ,á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód
 ≈ª°ùe ¿ƒμj  ¿CG  É¡«∏Y É kªàM ¿ƒμj  ’ å«ëH
 ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ΩÉμMCG  ò«ØæàH  á°üàîªdG  á¡édG
 ¢üî°ûdG ≈ª°ùe ¿ƒμj ¿CGh ,zÉ¡æ«©H IQGRh{
 G kôjRh{  ¿ƒfÉ≤dG  Gòg  ΩÉμMCG  ≥«Ñ£àH  »æ©ªdG

.z¬æ«©H
 øjôëÑdG  áμ∏ªe ΩÉª°†fG  á°ûbÉæe  AÉæKCGh
 äÉ£∏°ùdG ø«H ±GôWC’G IOó©àe á«bÉØJ’G ≈dEG
 ∫hódG  ø«H  ôjQÉ≤àdG  ∫OÉÑJ  ¿CÉ°ûH  á°üàîªdG
 ≈∏Y  ™«bƒàdG  ¿CG  AÉ°†YC’G  ó`̀cCG  ,á∏°üdG  äGP
 »àdG äGƒ£î∏d k’Éªμà°SG »JCÉj á«bÉØJ’G √òg

 ¿hÉ©àdG  ∫Éée  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡JòîJG
 É`̀¡`̀JÉ`̀eGõ`̀à`̀dG  ò«Øæàd  »``̀dhó``̀dG  ™ªàéªdG  ™`̀e
 ádOÉÑàªdG  ájQGOE’G  IóYÉ°ùªdG  á«bÉØJG  ΩÉμMCÉH

.á«Ñjô°†dG πFÉ°ùªdG »a
 ΩÉª°†fG  ¿EG  ∫’ó``̀dG  ΩÉ°ùàHG  .O  â`̀dÉ`̀bh
 áμ∏ªªdG áfÉμe Rõ©j á«bÉØJÓd øjôëÑdG áμ∏ªe
 Üô¡àdG á¡LGƒe »a ÉgQhOh É kjOÉ°üàbGh É k«dÉe
 ∫OÉÑJ ¿CG ≈∏Y OGóëdG óªMCG Oó°Th ,»Ñjô°†dG
 á«dÉªdG πFÉ°ùªdGh ÖFGô°†dG ∫ƒM äÉeƒ∏©ªdG
 É k°Uƒ°üNh øjôëÑdG  áμ∏ªªd  iôÑc á«ªgCG  ¬d

.á«dhódG ∑ƒæÑdG øe ô«ãμdG ø°†àëJ É¡fCG
 QGô`̀b  ∑Éæg  ¿CG  …OGô`̀©`̀dG  »∏Y  í`̀°`̀VhCGh
 á«dÉªdG  IQGRh  ∞«∏μàH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  øe

 øjôëÑdG  ±ô`̀°`̀ü`̀eh  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 πFÉ°ùªdÉH  á«æ©ªdG  ôjQÉ≤àdG  ºjó≤àH  …õcôªdG

.á«Ñjô°†dG
 RÉ`̀¡`̀é`̀dG ø`̀e IOÉ`̀ °`̀ù`̀ dG ±Gƒ```̀f í``̀°``̀VhCGh
 QÉ£NEÉH  ≥∏©àj  Éª«a  äGOGô``̀jEÓ``̀d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  PÉ`̀î`̀JÉ`̀H  á«æ©ªdG  á`̀¡`̀é`̀dG
 äÉcô°û∏d  áeõ∏ªdG  äÉ©jô°ûà∏d  É¡©°Vƒd
 ¬fCG  ,á«bÉØJ’G  ô«jÉ©ªd  ∫Éãàe’ÉH  á«∏ëªdG
 »a  hCG  ™«bƒàdG  â`̀bh  áª¶æªdG  QÉ`̀£`̀NEG  ºàj
 ™e ≥«°ùæàdG QÉL ¬fCG ≈dEG G kô«°ûe ,≥M’ âbh
 QGô≤dG QGó°UEÉH áeƒμëdG »a á«æ©ªdG äÉ¡édG
 áª¶æªdG  QÉ`̀£`̀NEG  ºà«°Sh  »æ©ªdG  …QGRƒ``̀dG

.¿CÉ°ûdG Gò¡H

 äÉ`̀ «`̀ bÉ`̀ Ø`̀ JG çÓ```̀ K Qô``̀ª``̀j iQƒ``̀ °``̀û``̀ dG
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®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 ôNBG πàb »a á«°ùæédG »ÑæLCG ÜÉ°T ´ô°T
 ¿CG  ó©H  ¬æe  ÉeÉ≤àfG  ¬JQÉ«°ùH  É°ùgO  »æjôëH
 ¬JÉaô°üJ  øe  º¡àªdG  ódGƒd  ô`̀«`̀NC’G  ≈μà°TG
 á≤£æe §°Sh á«dÉY áYô°ùH ¬JQÉ«°ùH √ô«°Sh
 äƒ°üH »fÉZC’G π«¨°ûJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH á«æμ°S
 Qó≤dG  ¿CG  ’EG  ,øjôNBÓd iPC’G ÖÑ°ùj ÉªH ∫ÉY
 øe  ¬«∏Y  »æéªdG  â`̀∏`̀aCGh  ô`̀NBG  …CGQ  ¬`̀d  ¿É`̀c
 ,ábôØàe  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’  §≤a  ¢`̀Vô`̀©`̀Jh  äƒ`̀ª`̀dG
 äÉ°ù∏L ≈dhCG ¢ùeCG á«FÉæédG áªμëªdG äCGóHh

.πà≤dG »a ´hô°ûdG áª¡àH º¡àªdG áªcÉëe
 29  »`̀a  ¬``̀fCG  º¡àª∏d  áHÉ«ædG  äó`̀æ`̀°`̀SCGh
 áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  øeCG  IôFGóH  2019  ƒjÉe
 ¬JQÉ«°S  OÉb  ¿CÉH  ¬«∏Y  »æéªdG  πàb  »a  ´ô°T
 ¬H  çó`̀MCÉ`̀a  ¬∏àb  ∂`̀ dP  ø`̀e  Gó`̀°`̀UÉ`̀b  ¬gÉéJÉH

 óbh  ,»Ñ£dG  ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG  äÉHÉ°UE’G
 Éªc ,¬«a ¬d πNO ’ ÖÑ°ùd áªjôédG ôKCG  ÜÉN
 ¬H  çóMCÉa  ¬«∏Y  »æéªdG  áeÓ°S  ≈∏Y  ióàYG
 ºdh  »Ñ£dG  ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG  äÉHÉ°UE’G
 øY √õéY hCG ¬°Vôe ≈dEG AGóàY’G π©a ¢†Øj
 ≈∏Y  ójõJ  Ió`̀e  á«°üî°ûdG  ∫ÉªYC’ÉH  ΩÉ«≤dG

.Éeƒj 20
 Iôà°S  áWô°T  õcôªd  OQh  ób  ÆÓH  ¿Éch
 É°ùdÉL  ¿Éc  Ée  AÉæKCG  ¬«∏Y  »æéªdG  ¿CÉH  ó«Øj
 Oƒ≤j  ƒ`̀gh  º¡àªdG  ô°†M  ¬ªY  AÉ`̀æ`̀HCG  á`̀≤`̀aQ
 á≤£æe π`̀NGó`̀H  á`̀«`̀fƒ`̀æ`̀L á`̀Yô`̀°`̀ù`̀H  ¬`̀JQÉ`̀«`̀°`̀S
 ¬©e ø«°ùdÉédG á≤aQ ¬«∏Y »æéªdG ΩÉ≤a á«æμ°S
 ºYÉ£ªdG óMCG ÖMÉ°U º¡àªdG ódGƒd Gƒμà°TGh
 OÉbh  GOóée  º¡àªdG  OÉY  á£«°ùH  Iôàa  ó©Hh

 ≈dEG ¬LƒJ ºK ∞∏îdG √ÉéJÉH áYô°ùH ¬JQÉ«°S
 ¿ƒ°ù∏éj  »àdG  ádhÉ£dG  ƒëf  ÉYô°ùe  ΩÉ`̀eC’G
 ø«Hh §FÉM ø«H ¬«∏Y »æéªdG ô°ûëfÉa É¡«∏Y
 ôa  Éª«a  á¨dÉH  äÉHÉ°UE’  ¢Vô©Jh  ,IQÉ«°ùdG

.ÉHQÉg º¡àªdG
 º¡àªdG ¿EG ¬«∏Y »æéªdG ÜQÉbCG óMCG ∫Ébh
 á«æμ°ùdG  á≤£æªdG  »a  áYô°ùH  ô«°ùj  Ée  ÉªFGO
 øe »fÉZC’G äƒ°üH ¿Éμ°ùdG èYõj Ée ÉÑdÉZh
 ´QÉ°û∏d OÉà©ªdÉc πNO á©bGƒdG Ωƒjh ¬JQÉ«°S
 º¡æe  ¿É`̀c  Éªa  ,√ó``̀dGh  º©£e  ¬«a  ™≤j  …ò`̀dG
 Égó©Hh º¡àªdG  ódGƒd Gƒμà°TGh Gƒ∏NO ¿CG  ’EG
 ÉgOÉbh ¬JQÉ«°ùd ¬LƒJh º¡àªdG ô°†M ≥FÉbóH
 ádhÉ£dÉH Ωó£°UGh ÉYô°ùe ΩÉeCÓd ºK ∞∏î∏d
 Gƒ°Vô©àa  Iƒ≤H  É¡«∏Y  ¿ƒ°ù∏éj  GƒfÉc  »àdG

 ≈∏Y  ¬«∏Y  »æéªdG  §≤°S  Éªæ«H  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UE’
 ø«Hh  IQÉ«°ùdG  ø«H  ô°ûëfG  ¿CG  ó©H  ¢`̀VQC’G

.á¨dÉH äÉHÉ°UE’ ¢Vô©J å«M §FÉM
 ºd ¬```̀fCG º```̀YRh á`̀©`̀ bGƒ`̀ dG ô``̀μ``̀fCG º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG
 ÜÉÑ°ûdG  øe  áYƒªéªH  CÉLÉØJ  ¬æμdh  ó°ü≤j
 º`̀¡`̀fCG ¬``̀fhOó``̀¡``̀jh √ó````̀dGh º`̀©`̀£`̀e ¿ƒ`̀ ∏`̀Nó`̀j
 …Qhôe  ∫ÉM  IQÉ«°ùdGh  º©£ªdG  ¿hô°ùμ«°S
 ,º¡æe  Ö°†¨a  á«fÉK  Iôe  ≥jô£dG  ¢ùØf  øe
 QGòàY’Gh  º¡«dEG  ÜÉgòdÉH  √ódGh  ¬©æbCG  Éªæ«H
 ¬«∏Y AGóàY’ÉH √ƒàZÉH º¡fCG  ’EG  º¡«dEG  ¬Lƒàa
 äÉ¡édG  πc  øe  IQÉ«°ùdG  Üô°Vh  Üô°†dÉH
 ácôëdG  πbÉf  ¿CG  ’EG  ÉYô°ùe  Üô¡dG  ∫hÉëa
 ó°ü≤j ¿CG  ¿hO IQÉ«°ùdG  ¬æe â≤∏£fGh π£©J

.º¡à«MÉf

πàb »a ´hô°T á«∏ªY AGQh IQÉ«°ùdG á``côM πbÉf π£©J ºYõj »``ÑæLCG

..ÉfhQƒc ó©H
 á``̀jÉ``̀ª``̀M ¿ƒ````̀ fÉ````̀ b QGó``````̀°``````̀UE’ Iƒ```````̀ YO
z»```̀Lƒ```̀dƒ```̀«```̀Ñ```̀dG{ …ƒ```̀ «```̀ ë```̀ dG ø`````````̀eC’G

 ø```````eC’G ô```̀WÉ```̀î```̀e â````̀fÉ````̀c
 ió``̀MEG »`̀Lƒ`̀dƒ`̀«`̀Ñ`̀dG/…ƒ`̀«`̀ë`̀dG
 ÉjÉ°†≤H  §ÑJôJ  »`̀à`̀dG  äÉª°ùdG
 »àdG  ∂∏J  …CG  ,ÜÉ``̀gQE’G  áëaÉμe
 å«M øe ¿É°ùfE’G áë°üH §ÑJôJ
 hCG  á«°Shô«ØdG  äÉªé¡dG  áëaÉμe
 øμªj »àdG Égƒëf hCG á«FÉ«ª«μdG
 í«ë°U .Oó°üdG Gòg »a çóëJ ¿CG
 »Lƒdƒ«ÑdG øeC’G øY åjóëdG q¿CG
 ó`̀«`̀©`̀°`̀U ≈``̀∏``̀Y G kó````̀ jó````̀L ¢``̀ù``̀«``̀d
 ô«Z .»dhódG ™ªàéªdG äÉeÉªàgG
 ÉfhQƒc  á`̀eRCG  ó©H  Ée  ºdÉ©dG  q¿CG
 á«∏HÉb  ôãcCG  íÑ°UCG  á«°Shô«ØdG

 πH  ,»Lƒdƒ«ÑdG  ø`̀eC’É`̀H  ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  äGQô`̀Ñ`̀e  º¡Ød
 ,ø«ÑeÉZCG  ƒ«LQƒL  »dÉ£jE’G  ±ƒ°ù∏«ØdG  ô qÑ©j  Éªc
 OGô``aC’G  øe  π©éJ  ±ƒ°S  á«ªdÉ©dG  ™∏¡dG  ádÉM  q¿CG
 ó««≤àd  Ö«éà°ùJ  ¿C’  á«∏HÉb  ô`̀ã`̀cCG  äÉ©ªàéªdGh

.»Lƒdƒ«ÑdG º¡æeCG ájÉªM πLC’ º¡JÉjôM
 è¡æe  ¬```fCÉ```H  »``Lƒ``dƒ``«``Ñ``dG  ø`````̀ eC’G  ±ô```©```jh
 ôWÉîªdG  IQGOEGh  π«∏ëàd  πeÉμàeh  »é«JGôà°SG
 ,äÉÑædGh ¿Gƒ«ëdGh ¿É°ùfE’G áë°Uh IÉ«ëH á≤∏©àªdG
 Gò¡dh  .áÄ«ÑdÉH  ábóëe  ôWÉîe  øe  ¬H  §ÑJôj  É`̀eh
 äÉeRC’G  ióMEG  É¡Ø°UƒH  ,ÉfhQƒc  áeRCG  ¿EÉa  ÖÑ°ùdG
 á≤jôW »a ä’ƒëJ çóëà°Sh âKóMCG »àdG á«ªdÉ©dG
 ô¡X Ée  ƒgh ,»Lƒdƒ«ÑdG  øeC’G  á«°†b  ™e πeÉ©àdG
 ƒëæJ »àdG áãjóëdG á«©jô°ûàdG ácôëdG äÉgÉéJG »a
 ,ø`̀eC’G  ø`̀e  »°SÉ°SC’G  ô°üæ©dG  Gò`̀g  ájÉªM  ≈ëæe
 ±ó¡H »Lƒdƒ«ÑdG øeC’G ¿ƒfÉb ø«°üdG äQó°UCG ó≤a
 áë°üH  á≤∏©àªdG  QÉ£NC’G  IQGOEGh  áëaÉμeh  AÉ≤JG
 »a  ò«ØæàdG  õ«M  πNój  …òdG  É¡fƒfÉb  º¶æa  ,¢SÉædG
 É¡«a  ÉªH  ájƒ«ëdG  ôWÉîªdG  áª¶fCG  ,Ω2021  πjôHCG
 ,IôμÑªdG  äGQGò``̀fE’G  ΩÉ¶fh  ôWÉîªdG  √ò`̀g  áÑbGôe
 ∫OÉ`̀Ñ`̀J  äÉ``̀«``̀dBGh  ,ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dG  »``a  ≥«≤ëàdG  π`̀Ñ`̀°`̀Sh
 ¿ƒfÉ≤dG  OóM  Éªc  .ôWÉîªdG  ∂∏J  ¿CÉ°ûH  äÉeƒ∏©ªdG
 á«Lƒdƒ«ÑdG  ôWÉîªdG  øe  ájÉbƒdG  ΩÉμMCG  »æ«°üdG
 ó©ÑdG  äGP  á`̀Ä`̀HhC’G  »°ûØJh  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀eC’Gh
 äÉ°SGQódGh çƒëÑdG ádCÉ°ùe É k°†jCG ∫hÉæJh ,»FÉéØdG

.ájƒ«ëdG É«LƒdƒæμàdG ÉjÉ°†≤H ≥∏©àªdG ôjƒ£àdGh
 ≈ëæªdG  ≈dEG  É«°ShQ  â¡éJG  ,ø«°üdG  ó©H  øeh
 ´hô°ûe (ÉehódG)  »°ShôdG  ¿ÉªdôÑdG  qôbCG  ó≤a  ,¬°ùØf
 äÉ°ûbÉæªH  »¶M  …ò`̀dG  »Lƒdƒ«ÑdG  ø``eC’G  ¿ƒfÉb
 á`̀eRCG  É¡àØ∏N  »àdG  äGóéà°ùªdG  ≈`̀ dEG  G kô`̀¶`̀f  Iô«ãc
 »°ShôdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  Oó`̀M ó`̀bh 19-ó`̀«`̀aƒ`̀c  É`̀fhQƒ`̀c

 »àdG á«aô©ªdG º«gÉØªdG áYƒªée
 …ƒ«ëdG  ¿ƒfÉ≤dG  º∏Y  É¡aô©j  ºd
 ádCÉ°ùe º«¶æàdÉH ∫hÉæJh ,πÑb øe
 á«Lƒdƒ«ÑdG  ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dG  π«∏ëJ
 á`̀©`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG á```dhó```dG äÉ`̀ °`̀SÉ`̀ «`̀ °`̀Sh
 ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀dG √ò````̀g ø```̀Y ∞`̀ °`̀û`̀μ`̀∏`̀ d
 ádCÉ°ùe  É¡«a  ÉªH  ,É¡©e  πeÉ©àdGh
 .ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  ™e  πeÉ©àdG
 á`̀Yƒ`̀ª`̀é`̀e ¿ƒ``̀fÉ``̀≤``̀ dG ø``«``H É``ª``c
 ™bGƒe øeCÉH á°UÉîdG äGAGôLE’G
 Ö«dÉ°SCGh  É«LƒdƒæμJh  πª©dG
 .¢```VGô```eC’G ∂`̀∏`̀J ™``̀e π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dG
 »``̀°``̀Shô``̀dG ¿ƒ``̀ fÉ``̀≤``̀ dG ó```̀e ó````̀bh
 äÉfGƒ«ë∏d  »Lƒdƒ«ÑdG  øeC’G  á«°†b  πª°û«d  ¬bÉ£f
 áYÉæ°üdGh  Iô`̀£`̀«`̀Ñ`̀dG  ´É`̀£`̀b  ∫hÉ`̀æ`̀à`̀a  ,äÉ`̀JÉ`̀Ñ`̀æ`̀dGh
 á`̀«`̀gÉ`̀aô`̀dG)  ¬«∏Y  ≥∏£j  É`̀e  Ωó`̀î`̀j  É`̀ª`̀H  ,á`̀ «`̀YGQõ`̀ dG
 äÉæFÉμdG  ájÉªMh  (ø«æWGƒª∏d  á«FÉHƒdGh  á«ë°üdG
 áHÉéà°SG  »JCÉj  √ÉéJ’G  Gòg  π©dh  .iô`̀NC’G  á«ëdG
 Gõfƒ∏ØfÉc iôNCG áÄHhCGh ¢VGôeCG áëaÉμe äÉ«°†à≤ªd
 ó≤a  .∫ÉãªdG  πÑ°S  ≈∏Y  ôjRÉæîdG  Gõfƒ∏ØfGh  Qƒ«£dG
 •ÉªfCÉH  á∏«ØμdG  äGAGô``LE’G  »°ShôdG  ¿ƒfÉ≤dG  OóM
 »a  IóMƒe  á«JÉeƒ∏©e  äÉeƒ¶æe  AÉ°ûfEGh  ájÉªëdG
 á«ëdG  äÉæFÉμdG  IQó`̀b  AGƒàMG  ¥ô`̀Wh  ,Oó°üdG  Gòg

.ájƒ«ëdG äGOÉ°†ªdG áehÉ≤e ≈∏Y á≤«bódG
 ¬éàJ  ¿CG  πÑ≤à°ùªdG  »`̀a  ™bƒàf  É`̀æ`̀fEG  å`̀«`̀Mh
 ≥∏©àJ  äÉ©jô°ûJh  ø«fGƒb  QGô`̀bEG  ƒëf  iô`̀NCG  ∫hO
 ´ qô°ûªdG  ƒYóf  ÉæfEÉa  ,»Lƒdƒ«ÑdG  ø`̀eC’G  áëaÉμªH
 ,G kô`̀μ`̀ Ñ`̀e Iƒ``£``î``dG √ò```̀g PÉ``̀î``̀JG ≈````dEG »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »a  á«ªdÉ©dG  á«©jô°ûàdG  ÜQÉéàdG  øe  IOÉØà°S’Gh
 »àdG  á«æjôëÑdG  áHôéàdG  ¿CG  á°UÉNh  ,Oó°üdG  Gòg
 áHôéJ ÉfhQƒc ¢Shô«a áehÉ≤e ∫Éée »a ÉgÉfó¡°T
 ó¡©dG »dh ƒª°S IOÉ«≤H á«∏ëeh á«ªdÉY IOÉ°TEG πëe
 √òg ∫ƒ°üa  ºààîf  Éæ∏©dh  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 »bÉÑà°SG  ¿ƒfÉb  QGôbEÉH  IôjôªdG  á«ªdÉ©dG  áHôéàdG
 πμd  (»Lƒdƒ«ÑdG)  …ƒ«ëdG  ø`̀eC’G  ájÉªëH  π°üàj
 √ƒ`̀Lƒ`̀dG  á`̀aÉ`̀c  øª°†àj  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ô«Zh  á«FÉéØdG  äÉ°Shô«ØdG  ™e  πeÉ©àdÉH  á£ÑJôªdG
 ,äÉÑædGh  ¿Gƒ«ëdGh  ¿É°ùfE’ÉH  IQÉ°†dG  ,á«FÉéØdG
 ÉæàHôéJ »a â∏μ°ûJ  »àdG  äGôÑîdG  øe IOÉØà°S’Gh
 ¿ƒμ«°S  ,√QGô```̀bEG  ∫É`̀M  »`̀a  ¿ƒfÉ≤dG  Gò`̀g  .á«∏ëªdG
 êPƒªæc  Ωó≤J  á«æjôëH  á«©jô°ûJ  áHôéJ  -ÉªHQ–
 »àdG  á«fƒfÉ≤dG  á«æÑdG  π«μ°ûJ  »a  á«Hô©dG  ∫hó∏d

.ôWÉîªdG √òg πãªd ó©à°ùJ

.»≤jó°üdG π°ü«a »∏Y .O |

 áeÉ©dG  äÉ¡édGh  äGQGRƒ``̀dG  áHÉ«f  ¢ù«FQ  ìô°U
 ÉeÉμMCG  äQó°UCG  ób  á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëªdG  ¿CÉH
 …QGRƒdG QGô≤∏d áØdÉîªdÉH Éª¡àe ô°ûY á©Ñ°S OóY ≈∏Y
 á°ùªN øe ôãcCG  øe áØdDƒªdG  äÉ©ªéàdG  ™æªH ¢UÉîdG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æªd  áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »a  ¢UÉî°TCG
 ô°ûY áKÓK Oó©d QÉæjO ∞dCG áeGô¨dÉH óéà°ùªdG ÉfhQƒc
 Oó©d  áæ°Sh  ô¡°TCG  áKÓK  ø«H  ìhGôàj  ¢ùÑëdGh  Éª¡àe

.ø«ª¡àe á©HQCG
 øe  äÉZÓH  IóY  â≤∏J  ób  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âfÉch
 áØdDƒªdG äÉ©ªéàdG øe OóY OƒLh øY á«æeC’G äGQGOE’G
 áeÉY  ø`̀cÉ`̀eCG  Ió`̀Y  »a  ¢UÉî°TCG  á°ùªN  øe  ôãcCG  øe
 â`̀dÉ`̀MCGh  É`̀¡`̀JGAGô`̀LEG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  äô°TÉH  ¬«∏Yh
 äQó°UCG  »àdG  á«FÉæédG  iô¨°üdG  áªμëª∏d  ø«ª¡àªdG

.Ωó≤àªdG É¡ªμM

ø«ª¡àe á©HQC’ áæ°Sh ô¡°TCG 3 ø«H ¢ùÑëdG

äÉ©ªéàdG ™æe QGô≤d ø«ØdÉîe ≈∏Y äÉeGôZ QÉæjO ∞dCG 13

 QÉÑNCG{  ¬Jô°ûf  Ée  ™e  ÉHhÉéJ
 áYÉÑdG  äÉØdÉîe  ∫ƒ``M  zè«∏îdG
 á©°ü©°U  ´QÉ``°``T  »``a  ø`̀«`̀∏`̀FÉ`̀é`̀dG
 .O Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG â`̀eó`̀≤`̀ J ,á`̀eÉ`̀ æ`̀ª`̀ dÉ`̀ H
 ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀bÉ`̀H  ∫É`̀ª`̀c  ø°Sƒ°S
 ¥ô£dG ∫É¨°TEG ¿ƒfÉb πjó©J ¿CÉ°ûH
 ¢VôØH  »°†≤j  …ò```̀dGh  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG
 GQÉæjO  øjô°ûY  øY  π≤J  ’  áeGôZ
 QÉ``æ``jO  á`̀FÉ`̀ª`̀°`̀ù`̀ª`̀N  RhÉ``̀é``̀ J  ’h
 áeGô¨dG  áØYÉ°†ªHh  ø«ØdÉîª∏d
 QGôμJ É¡«a ºàj Iôe πc »a IQô≤ªdG
 ∞dÉîªdG ≈∏Y ºμëj ¿CGh ,áØdÉîªdG
 Ó°†a  ∫É¨°TE’G  º°SQ  ∞©°V  AGOCÉ`̀H
 ∫É`̀¨`̀°`̀TE’G á````dGREG äÉ`̀ahô`̀°`̀ü`̀e ø`̀Y

.∞dÉîªdG
 ø°Sƒ°S  .O  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  äó````̀cCGh
 zè«∏îdG QÉÑNCG{`d íjô°üJ »a ∫Éªc
 ¿ƒfÉ≤H  ìGô`̀à`̀ b’G  ø`̀e  ±ó`̀¡`̀dG  ¿CG
 QGôμJ  óæY  áeGô¨dG  áØYÉ°†e  ƒg
 ø«æWGƒª∏d ájÉªM ∂dPh ,áØdÉîªdG
 á«ë°üdG  QGô°VC’G  øe  ø«ª«≤ªdGh
 á«FGò¨dG  OGƒªdG  OÉ°ùa øY áéJÉædG
 ≈∏Y πª©dGh ,ø«∏FÉédG áYÉÑdG iód

 Qô°†J  ø`̀e  ó`̀ë`̀dG  »`̀a  áªgÉ°ùªdG

 äÓëªdGh  äÉ°ù°SDƒªdG  ÜÉë°UCG

 QÉ°ûàfG AGôL á°üNôªdG ºYÉ£ªdGh

.ø«∏FÉédG áYÉÑdG

 º¡°ù«°S  ìôà≤ªdG  ¿CG  âæ«Hh

 êÓ`̀Yh  πé©à°ùe  π`̀M  ™`̀°`̀Vh  »`̀a

 áYÉÑdG  IôgÉX  øe  óë∏d  »°SÉ°SCG

 √òg  ∫ÓN  É°Uƒ°üNh  ,ø«∏FÉédG

 OÉ°üàb’G  É¡«a  ¬LGƒj  »àdG  IôàØdG

 Éªe ,ÉfhQƒc áëFÉL QÉKBG  »æWƒdG

 ô«aƒJh  ,πë∏d  áYQÉ°ùªdG  Ö∏£àj

 äÉ`̀¡`̀é`̀dG ≈`̀∏`̀Y ó``¡``é``dGh â``̀bƒ``̀dG

.IôgÉ¶dG ≈∏Y Iô£«°ù∏d á°üàîªdG

 ¥ô£dG  ä’É¨°TEG  ¿CG  âaÉ°VCGh

 áØdÉîªdG  ôgGƒ¶dG  ió`̀MEG  áeÉ©dG

 ¬ÑÑ°ùJ Éªd ,…ó∏ÑdG ôjƒ£àdG QÉ°ùªd

 ,ájQÉ°†ëdG  IQƒ°ü∏d  ¬jƒ°ûJ  øe

 á≤jÉ°†eh ,¢SÉædG ídÉ°üe π«£©Jh

 ≈∏Yh  ,ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG

 á«fÉμ°ùdG  ≥WÉæªdG  »`̀a  ¢`̀ü`̀NC’G

.áªMOõªdG

 ø`̀«`̀∏`̀FÉ`̀é`̀dG  á``̀YÉ``̀Ñ``̀dG  ¿CG  É`̀ ª`̀ c

 äÉ`̀Ø`̀∏`̀e ó`̀ «`̀≤`̀ ©`̀ J »```̀a ¿ƒ``ª``¡``°``ù``j

 ≈∏Y  Égô«KCÉJh  ,¥ô£dG  ä’É¨°TEG

 ,á°üNôªdG  ájQÉéàdG  äÉ°ù°SDƒªdG

 »àdG  äÉHƒ©°üdG  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH

 á`̀fÉ`̀eCGh äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ´É`̀£`̀b ¬`̀LGƒ`̀J

 äÉØdÉîªdG  ™ÑàJ  »`̀a  á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG

 »a  áYÉÑdG  OGó©à°SGh  ,IójGõàªdG

 á£«°ùÑdG  äÉ`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀ª`̀dG  ∂`̀∏`̀J  ™``̀aO

.áYÉÑ∏d ô«ÑμdG ™«ÑdG •É°ûf ÖÑ°ùH

ø«∏FÉédG á``YÉÑdG QÉ``°ûàfG ¿CÉ°ûH zè``«∏îdG QÉ``ÑNCG{ ¬Jô°ûf É``ªd á``HÉéà°SG
QÉ`̀æ`̀jO  500  ≈```dEG  π°üàd  á`̀eÉ`̀©`̀dG  ¥ô`̀ £`̀ dG  ∫É`̀ ¨`̀ °`̀ TEG  á`̀Hƒ`̀≤`̀Y  ójó°ûàH  »`̀HÉ`̀«`̀f  ìGô``̀à``̀bG

äGQójƒædGh  ó```æ``°S  IQƒ```g  »````a  É¡YGƒ```fCÉ```H  äÉØ∏``î``e  á``æ``ë°T  26  ádGREG
 á`̀aOÉ`̀¡`̀dG  É¡à£N  π«©ØJ  ≥∏£æe  ø`̀e
 »a á`̀eÉ`̀©`̀dG á`̀aÉ`̀¶`̀æ`̀dG ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG ≈```dEG
 á≤£æªdG  ájó∏H  â`̀eÉ`̀b  ,≥`̀WÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ™«ªL
 á``̀dGRE’  á`̀©`̀°`̀SGh  á∏ªM  ò«ØæàH  á«HƒæédG
 óæ°S  IQƒg »a  É¡YGƒfCG  ™«ªéH  äÉØ∏îªdG
 …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG ™e ¿hÉ©àdÉH äGQójƒædGh
 ô«°SÉHQhCG  ácô°Th  á«HƒæédG  á≤£æª∏d

.áaÉ¶æ∏d
 26 Oó``̀Y á````̀ dGREG á`̀∏`̀ª`̀ë`̀dG ∫Ó``̀N º``̀ Jh
 äÉ«dB’G  ΩGóîà°SÉH  äÉØ∏îªdG  øe  áæë°T
 ∫Éª©dG  Oó`̀Y  ∞«ãμJh  ∂`̀dò`̀d  á°ü°üîªdG
 á«YÉæ°üdG  äÉØ∏îªdG  á```̀dGREG  âªJ  å«M
 ≈∏Y á«YGQõdG äÉØ∏îªdGh AÉæÑdG äÉØ∏îeh

.É¡YGƒfCG
 á°UÉîdG  äÉcô°ûdÉH  ájó∏ÑdG  Ö«¡Jh
 Ωó©H  ≥WÉæªdG  √òg  ¥É£f  »a  πª©J  »àdG
 áWƒëªdG  äÉMÉ°ùªdG  »a  äÉØ∏îªdG  »eQ
 É¡æe  ¢ü∏îàdÉH  ΩGõàd’Gh  É¡©«ªéJ  ΩóYh
 ,∂dòd á°ü°üîªdG øcÉeC’G »a ájQhO áØ°üH
 GOÉæà°SG ∂dPh ,áeÉ©dG áaÉ¶ædG ≈∏Y ÉXÉØM
 áæ°ùd (10) ºbQ áeÉ©dG áaÉ¶ædG ¿ƒfÉb ≈dEG
 ≈∏Y  ¢üæJ  »àdG  (5)  º`̀bQ  IOÉ`̀ª`̀dG  2019
 hCG  âÑÑ°ùJ  »àdG  á¡édG  ≈∏Y  Öéj{  ¬`̀ fCG
 áaÉc  PÉ`̀î`̀JG  á°UÉN  äÉjÉØf  É¡æY  âéàf
 øY  äÉjÉØædG  √òg  π°üØd  áeRÓdG  ô«HGóàdG
 äÉWGôà°TÓd É k≤ah ∂dPh ,iôNC’G äÉjÉØædG

 ™ªLh ß`̀Ø`̀ë`̀d  IQô`̀≤`̀ ª`̀ dG  äÉ`̀Ø`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dGh
 áëFÓdG  ÉgOóëJ  »àdG  äÉjÉØædG  ∂∏J  π≤fh
 ΩÉμMCG IÉYGôe ™e ,¿ƒfÉ≤dG Gò¡d ájò«ØæàdG

 IQOÉ°üdG  äGQGô≤dGh  íFGƒ∏dGh  ø«fGƒ≤dG
 äÉ¡édG  ™e  ≥«°ùæàdÉHh  ¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  »a

 .á«æ©ªdG

¬°ùØf ø``Y ´ÉaO ádÉM »``a ¿Éc ¬fCG »``Yój ¬≤jó°U π``à≤H ¿Gó``e  »``æ«°ùªN
ºμë∏d ô``jÉæj 25`d ø``©£dG õ``éëJ ±É``æÄà°S’Gh ..á``æ°S 15 ø``é°ùdÉH Ωƒ``μëe

 ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äõéM
 Ωƒμëe  á«°†b  É«∏©dG  á«FÉæédG
 ¬`̀à`̀fGOEG  ó©H  áæ°S  15  øé°ùdÉH
 ôjÉæj  25  á°ù∏éd  ¬≤jó°U  πà≤H
 »æ«°ùªîdG  ø`̀jOCG  å«M  ,ºμë∏d
 á`̀°`̀ù`̀∏`̀L ó``̀©``̀H ¬``̀≤``̀jó``̀°``̀U π``̀à``̀≤``̀H
 É¡«a  ’hÉ``æ``J  ô````NBGh  Éª¡à©ªL
 á°Tƒg º¡æ«H âÑ°ûfh äGôμ°ùªdG
 ¬«LƒàH  º¡àªdG  ÉgôKG  ≈∏Y  ΩÉb
 AÉëfCG  »a  äÉHô°†dG  øe  ójó©dG
 äOCG  ¬≤jó°U  º°ùL  øe  ábôØàe
 ¢ùeCG  á°ù∏L  ∫ÓNh  ,¬JÉah  ≈dEG
 ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ô`̀Ñ`̀Y  ø`̀YÉ`̀£`̀dG  ô°†M
 ™aO  …ò`̀dG  ¬YÉaO  á≤aôH  »FôªdG
 ´ÉaO  ádÉM  »a  ¿É`̀c  º¡àªdG  ¿CÉ`̀H
 ádÉëH  ¿É`̀c  ¬`̀fCG  Éªc  ¢ùØædG  øY

.ôμ°S
 ¬«dEG äóæ°SCG ób áHÉ«ædG âfÉc
 IôFGóH 2020 ƒ«dƒj 14 »a ¬fCG

 º¡àªdG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  ø`̀eCG
 º°ùL  áeÓ°S  ≈∏Y  ióàYG  ∫hC’G
 IóY ¬«dG ¬Lh ¿CÉH ¬«∏Y »æéªdG
 ¬H  çó`̀MCÉ`̀a  √ó°ùL  »a  äÉHô°V
 ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG  äÉHÉ°UE’G
 ¬∏àb  ∂dP  øe  ó°ü≤j  ºdh  »Ñ£dG

.äƒªdG ≈dEG ≈°†aCG øμdh
 ób  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  âfÉch
 ìÉÑ°üdG  äÉYÉ°S  »a  ÉZÓH  â≤∏J
 ó«Øj á`̀©`̀bGƒ`̀dG Ωƒ`̀j ø`̀e ≈```dhC’G
 ¢üî°ûd  á`̀ã`̀L  ≈`̀∏`̀Y  Qƒ`̀ã`̀©`̀dÉ`̀H
 á≤£æªH  ´QGõ`̀ª`̀ dG  ió`̀MEÉ`̀H  mQÉ``̀Y
 ≥`̀jô`̀a π`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀J º`̀à`̀a ,IQƒ```̀ë```̀dG
 ≈`̀dEG  ¬`̀Lƒ`̀Jh  …ôëàdGh  åëÑ∏d
 äÉª°üÑdG  ™aôd  áªjôédG  ìô°ùe
 á`̀Mô`̀°`̀û`̀ª`̀dG ≈```̀ dEG á`̀ã`̀é`̀dG π``≤``fh
 øY  á«FóÑªdG  áæjÉ©ªdG  âØ°ûch
 Üô°†∏d  ¬«∏Y  »æéªdG  ¢Vô©J
 äô¡X »àdG äÉHÉ°UE’G ∫ÓN øe

.¬«∏Y
 ájô°ùdG  QOÉ°üªdG  âæμªJh
 ó`̀MCG á`̀jƒ`̀g ≈```̀dEG π`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG ø`̀e
 Gƒ``̀fÉ``̀c ø```̀ jò```̀ dG ¢```̀UÉ```̀î```̀°```̀TC’G
 á©bGƒdG πÑb áYQõªdÉH øjOƒLƒe
 ø«ÑJ äÉjôëàdG ∫ÓN øeh Ωƒ«H
 äÉ`̀«`̀≤`̀Ñ`̀°`̀SC’G ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG ø`̀e ¬```fCG
 á«æeC’G  Iõ¡LC’G  iód  ±hô©eh
 øe  á©bGƒdG  ¿Éμe  ≈∏Y  OOôàjh
 áYƒªée  á≤aôH  ô`̀NBG  ≈`̀ dEG  ø«M
 ≈`̀∏`̀Yh ,Aƒ``°``ù``dG ÜÉ``ë``°``UCG ø``̀e
 ≈dEG áWô°T ájQhO â¡LƒJ QƒØdG
 õcôe  ≈`̀dEG  ¬Ñ∏L  ºJh  ¬æμ°S  ô≤e
 á©bGƒdG  ø`̀Y  ∫GDƒ°ù∏d  áWô°ûdG
 ,É¡∏«°UÉØàH ≈dOCGh GQƒa É¡H ôbCÉa
 á≤aôH  ¿É`̀ c  ¬`̀fCÉ`̀H  ±ô`̀à`̀YG  å«M
 ≈`̀ aƒ`̀ à`̀ ª`̀ dG º`̀ ¡`̀ æ`̀ «`̀ H ¬``«``≤``jó``°``U
 ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,ôªîdG  ¿ƒHô°ûj
 ¬«∏Y ióàYG ICÉéa ¬«∏Y »æéªdG

 ¿CG ’EG ¬æe ¿Éc Éªa ÖÑ°S ¿hO øe
 É£≤°Sh GôLÉ°ûJh Üô°†dG ¬dOÉH
 ƒg  ôªà°SGh  ¢``̀VQC’G  ≈∏Y  É©e
 ΩÉ`̀bh  ¬«∏Y  »æéªdG  Üô`̀°`̀V  »`̀a
 ¿hO ø``̀e ¬``̀cô``̀Jh ¬`̀HÉ`̀«`̀K ´õ`̀ æ`̀ H
 ,ô``NB’G  ¬≤jó°U  á≤aôH  ¢ùHÓe
 ¢Sƒ∏édG  GhOÉàYG  º¡fCG  ÉØ«°†e
 ∫hÉ`̀æ`̀J »`̀æ`̀eó`̀e º`̀¡`̀fƒ`̀c É`̀jƒ`̀°`̀S

.á«dƒëμdG äÉHhô°ûªdG
 ∂jô°ûdG øY äÉjôëàdG ó©Hh
 ócDƒ«d  ôNB’G  ƒg ¬Ñ∏L ºJ ôNB’G
 ¿CÉ`̀ H  ∫hC’G  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  äÉ`̀ aGô`̀ à`̀YG
 â`̀¡`̀à`̀fG ô`̀ª`̀î`̀ dG Üô``̀°``̀T á`̀°`̀ù`̀∏`̀L
 ∫hC’G  º¡àªdG  ø`̀«`̀H  IôLÉ°ûªH
 ∂a  ∫hÉM  ¬fCGh  ,¬«∏Y  »æéªdGh
 ¬∏°ûa  ¿CG  ’EG  Éª¡æ«H  ∑ÉÑà°T’G
 Éª¡JQOÉ¨eh  Éª¡côJ  ≈`̀ dEG  ¬©aO
 á«ë°V •ƒ≤°ùH ¬ª∏Y ΩóY É«Yóe

.É©e ÉªgQÉé°T AGôL

..IóMGh á°ù∏L »a »æjô°û©d ø«à«°†b ô¶f

ø««Wô°T  ≈`̀∏`̀Y  ió`̀ ©`̀ J  ¬`̀«`̀∏`̀Y  ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dG  AÉ``̀ æ``̀ KCGh  √Gô``̀ cE’É``̀ H  É`̀jƒ`̀«`̀ °`̀ SBG  ¥ô`̀ °`̀ S
 ô¶f  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  äCGó`̀ H
 ,¢ùeCG á°ù∏L ∫ÓN »æjô°ûY ÜÉ°ûd ø«à«°†b
 Éjƒ«°SBG ¬àbô°ùH ≈dhC’G á«°†≤dG â≤∏©J å«M
 √AGóàYG á«fÉãdG á«°†≤dG âfÉc Éª«a ,√GôcE’ÉH
 ≈∏Y  AÉæH  ¬«∏Y  ¢†Ñ≤dG  AÉ`̀æ`̀KCG  áWô°T  ≈∏Y
 π«LCÉJ áªμëªdG äQôb å«M ,≈dhC’G á«°†≤dG
 Ö∏éd  ΩOÉ≤dG  ôjÉæj  4  ≈`̀dEG  áeOÉ≤dG  á°ù∏édG

.¬°ùÑëe øe º¡àªdG
 óªM  ácô°T  õcôªd  OQh  ó`̀b  ÆÓ`̀H  ¿É`̀ ch
 AÉ`̀æ`̀KCG ¬``fCÉ``H ó`̀«`̀Ø`̀j …ƒ`̀«`̀ °`̀SBG ø``e »`̀Hƒ`̀æ`̀é`̀dG
 ¬Øbƒà°SG  Iôà°S  ™ªée  øe  Üô≤dÉH  √óLGƒJ
 Ö∏Wh ¬JQÉ«°S  π£©J  ≈YOGh  »æjôëH  ÜÉ°T
 ´ÉaôdG ≈dEG ¬LƒJh ´ÉaôdG á≤£æe ≈dEG ¬dÉ°üjEG
 ídCGh  óªM  QGhód  ¬dÉ°üjEG  ¬æe  Ö∏W  Égó©Hh
 AÉæKCGh  ,’Gƒ``eCG  ∂∏ªj  ’  ¬fƒc  ¬dÉ°üjEG  ¬«∏Y
 º¡àªdG ¬æe Ö∏W óªM QGhO ≥jôW ≈dEG √ô«°S
 ,á«dÉN  ¥ô`̀Wh  á«ÑfÉL  ´QGƒ`̀°`̀T  »`̀a  ô«°ùdG
 √Qhôe AÉæKCGh ∫õæªdG ≈dEG ¬≤jôW É¡fCG Ó∏©àe
 QGƒ``̀fC’Gh  IQÉ`̀ª`̀dG  øe  á«dÉîdG  ¥ô£dG  óMCÉH
 ±É≤jEG  Ö∏Wh ¬Ñ«L øe Éæ«μ°S º¡àªdG  êôNCG
 É¡aÉ≤jEÉH ΩÉbh IQÉ«°ùdG í«JÉØe òNCGh IQÉ«°ùdG
 á¶Øëe  ¥ô`̀°`̀Sh  Üô°†dÉH  ¬«∏Y  AGó`̀ à`̀Y’Gh
 áYÉª°S ¿CG ’EG ÉHQÉg ôah GQÉæjO 150 É¡H Oƒ≤f

.¬«∏Y »æéªdG IQÉ«°S »a ¬æe â£≤°S ¬ØJÉg
 äÉjôëàdG äCGóH ¬«∏Y »æéªdG ÆÓH ó©Hh

 ∞°ûc øe ájô°ùdG QOÉ°üªdG âæμªJh á«æeC’G
 º¡àªdG  §Ñ°†d  á«æeCG  Iƒb  â¡LƒJh  º¡àªdG
 ábÓM ¿ƒ`̀dÉ`̀°`̀U ø`̀e Üô`̀≤`̀dÉ`̀H ó`̀gƒ`̀°`̀T å`̀«`̀M
 º¡àªdG ∫hÉëa áWô°ûdG øe øjOôa ≈dEG ¬Lƒàa
 ≈∏Y AGóàY’ÉH ΩÉbh ábÓëdG πëe øe Üô¡dG
 Éª¡d  äÉ`̀HÉ`̀°`̀UEG  »`̀a  ÖÑ°ùJh  áWô°ûdG  OGô``̀aCG
 ájQhód ¬dÉNOEGh ¬«∏Y Iô£«°ùdG âªJ ¿CG ≈dEG
 äGAGô````̀LE’G PÉ`̀î`̀ JG ó`̀©`̀H Iƒ`̀≤`̀dÉ`̀H á`̀Wô`̀°`̀û`̀dG

.áeRÓdG
 óæ°SG  Ée  º¡àªdG  ôμfCG  äÉ≤«≤ëàdG  ∫ÓNh
 √Gô`̀cE’É`̀H  ¬«∏Y  »æéª∏d  ¬àbô°S  ô`̀μ`̀fCGh  ¬«dEG
 Üô¡dG  ∫hÉëj  ¿Éc  á©bGƒdG  Ωƒj  ¬`̀fCG  É«Yóe
 πcÉ°ûe  óLƒJ  ¢UÉî°TC’G  øe  áYƒªée  øe
 ¬Lƒàa  ¬JQÉ«°S  â∏£©J  ¬Hôg  AÉæKCGh  Éª¡æ«H
 ΩÉbh çOÉëd ¢Vô©J ¬fCG  ’EG  É«°ûe ¬dõæe ≈dEG
 ¿Éch πcÉ°ûe ájCG ¿hO ¬dÉ°üjEÉH ¬«∏Y »æéªdG
 ∞bƒe  ¬`̀fCG  É kë°Vƒe  ,É`̀jOh  Éª¡æ«H  åjóëdG
 ’h  √GôcE’ÉH  ábô°ùd  iô`̀NCG  á«°†b  áeP  ≈∏Y
 áYÉª°S ¿CG ºYRh á©bGƒdG ∂∏J øY ÉÄ«°T ±ô©j
 ¬«∏Y »æéªdG  IQÉ«°ùH  É¡«∏Y ôãY  »àdG  ¿PC’G
 πHÉ≤e  ÉgòNCG  ¬«∏Y »æéªdG  øμdh  ¬«dEG  Oƒ©J

.¬∏«°UƒJ
 ≈∏Y √AGóàYG »fÉãdG á«°†≤dG »a ôμfCG Éªc
 ¿Éc  Ée  AÉæKCG  ¬fCG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,áWô°ûdG  OGôaCG
 OGôaCG  ¬«dEG  ô°†M  ábÓëdG  πëe  »a  GOƒLƒe

 ≈dEG  º¡©e  √Qƒ°†M  Ö∏£H  GƒeÉbh  áWô°ûdG
 øe  Üô`̀¡`̀dG  »`̀a  ôμa  ¬``̀fCG  ’EG  áWô°ûdG  õ`̀cô`̀e
 √ó««≤J ºJh ¬«∏Y πØ∏ØdG ¢TôH GƒeÉ≤a πëªdG

.áehÉ≤e ¿hO áWô°ûdG õcôªd ¬Ñ∏Lh
 á«°†≤dG  »`̀a  º¡àª∏d  äó`̀æ`̀°`̀SCG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG
 IôFGóH  2020  ƒ«fƒj  20  á∏«d  ¬`̀fCG  ≈``̀dhC’G
 GóFÉY  ¬fƒc  ∫É`̀M  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  ø`̀eCG
 ¥GQhC’É````̀H ø`̀«`̀Ñ`̀ª`̀dG ∫ƒ`̀≤`̀æ`̀ª`̀dG ∫É``ª``dG ¥ô`̀°`̀S
 ≥jô£dG  »a  ∂`̀dPh  ¬«∏Y  »æéª∏d  ∑ƒ∏ªªdGh
 ΩÉb  ¿CÉ`̀H  ¬«∏Y  ™bGƒdG  √Gô`̀cE’G  ≥jô£H  ΩÉ©dG
 ø«μ°S á£°SGƒH ¬ª°ùL áeÓ°S ≈∏Y AGóàY’ÉH
 ôjô≤àdÉH  áaƒ°UƒªdG  äÉHÉ°UE’G  ¬H  çó`̀MCGh
 øe ájô°ù≤dG á∏«°SƒdG ∂∏J øe øμªJh »Ñ£dG
 äÉbhô°ùªdG  ≈∏Y  AÓ«à°S’Gh  ¬àehÉ≤e  π°T
 á«°†≤dG  »a  ¬«dEG  äóæ°SCG  Éªc  .É¡H  QGô`̀Ø`̀dGh
 ø`̀eCG  Iô``̀FGó``̀H  2020  ô`̀Hƒ`̀à`̀cCG  20  á`̀«`̀fÉ`̀ã`̀dG
 ∞æ©dGh  Iƒ≤dG  πª©à°SG  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG
 ∫ÉªYC’ Éª¡àjOCÉJ ÖÑ°ùHh AÉæKCG ø«ØXƒªdG ™e
 ≈∏Y ≥M ¬Lh ô«¨H  Éª¡∏ªM á«æH  Éª¡àØ«Xh
 ΩÉb  ¿CÉH  Éª¡àØ«Xh  ∫ÉªYCG  AGOCG  øY  ´Éæàe’G
 ¢†Ñ≤dG  øe  Éª¡©æªd  Éª¡©aOh  Éª¡àehÉ≤ªH
 ø«ØXƒªdG  ø`̀e  Ó`̀c  É`̀æ`̀∏`̀Y  ≈``̀eQ  É`̀ª`̀c  ,¬`̀«`̀∏`̀Y
 É`̀ª`̀¡`̀aô`̀°`̀T ø``̀ e ¢``Tó``î``j É``ª``H ø`̀«`̀«`̀eƒ`̀ª`̀©`̀dG
 OÉæ°SEG  ¿hOh  ≥`̀M  ¬`̀Lh  ¿hO  ÉªgQÉÑàYGh

 .Éª¡àØ«Xƒd Éª¡àjOCÉJ ÖÑ°ùH áæ«©e á©bGh

.∫Éªc ø°Sƒ°S .O |

ÊƒfÉb ÒÑN



 ¢ùeCG  É```HhQhCG  âæ°TO  :ä’É`̀cƒ`̀dG  -  º°UGƒ©dG
 19-ó«aƒc  ¢Vôe  øe  ájÉbƒ∏d  áªî°V  º«©£J  á∏ªM
 ™°Vh  π`̀eCG  ≈∏Y  á«Ñ£dG  ¥ô`̀Ø`̀dGh  ø«æ°ùªdÉH  É¡JCGóH
 øe ôãcCG IÉ«ëH äOhCGh ÉgOÉ°üàbG â∏ qÑc áëFÉéd ájÉ¡f

.ºdÉ©dG AÉëfCG »a áª°ùf ¿ƒ«∏e 1^7
 ≠∏ÑJ  áæ°ùe  »`̀gh  ƒ`̀é`̀dGó`̀jG  »∏«°SGQG  â`̀dÉ`̀bh
 ìÉ≤∏dG  ≈∏Y  π°üM  ø`̀e  ∫hCGh  É`̀eÉ`̀Y  96  ôª©dG  ø`̀e
 »a  ø«∏eÉ©dG  â¨∏HCGh  ,z¬`̀∏`̀dG  ôμ°ûf{  :É«fÉÑ°SG  »`̀a
 …OGh  áæjóe  »a  É¡H  º«≤J  »àdG  ø«æ°ùªdG  ájÉYQ  QGO
 ô©°ûJ  ºd  É¡fCG  ójQóe  áª°UÉ©dG  øe  ÉÑjôb  IQÉéëdG
 ÉæfÉμeEÉH  ¿Éc  GPG  Ée  iôf  ÉfƒYO{  :âaÉ°VCGh  .A»°ûH

.z¢Shô«ØdG Gòg ≈∏Y AÉ°†≤dG
 »àdG  á``̀«``̀HhQh’G  ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ∫hCG  É`̀«`̀dÉ`̀£`̀jG  »``̀ah
 âfÉc ¢Shô«ØdÉH äÉHÉ°U’G øe Iô«Ñc GOGóYCG â∏é°S
 øe  IóMGh  (ÉeÉY  29)  »æ«fôØ«dCG  ÉjOhÓc  á°VôªªdG
 ≈∏Y  á«Ñ£dG  ájÉYôdG  ∫Éée  »`̀a  ø«∏eÉY  áKÓK  ø«H
 ¬JQƒW …òdG ìÉ≤∏dG ≈∏Y ¿ƒ∏°üë«°S øe áªFÉb ¢SCGQ
 ≈Ø°ûà°ùe  »a  »gh  âdÉbh  .∂«àfƒ«Hh  QõjÉa  Éàcô°T
 ájGóH  É¡fG{  :ÉehQ  á«dÉ£j’G  áª°UÉ©dÉH  »fGõf’ÉÑ°S

.zIô«ãe á«îjQÉJ á¶ëd âfÉc ...ájÉ¡ædG
 450  É¡fÉμ°S  Oó`̀Y  ≠∏Ñj  »àdG  IQÉ`̀≤`̀dG  ≈©°ùJh
 IóëàªdG  äÉ``j’ƒ`̀ dÉ``H  ¥É`̀ë`̀∏`̀ dG  ≈```̀dEG  áª°ùf  ¿ƒ`̀«`̀∏`̀e
 º«©£àdG  äÓªM  π©ØdÉH  É`̀JCGó`̀H  ¿CG  ó©H  É«fÉ£jôHh

.∂«àfƒ«Hh QõjÉa Éàcô°T ¬JQƒW ìÉ≤d ΩGóîà°SÉH
 »```HhQhC’G  OÉ`̀ë`̀J’G  πÑ≤à°ùj  ¿CG  Qô≤ªdG  ø`̀eh
 ΩÉ©dG  ájÉ¡f  ∫ƒ∏ëH  ìÉ≤∏dG  øe  áYôL  ¿ƒ«∏e  12^5
 Ö°ùëH ¢üî°T ø«jÓe 6^25 º«©£àd »Øμj Ée ƒgh
 .¢üî°T  πμd  ø«àYôL  ≈∏Y  óªà©j  …ò`̀ dG  º«©£àdG
 »ªdÉ©dG  Ö∏£dG  á«Ñ∏àd  ø`̀eõ`̀dG  äÉcô°ûdG  ≥HÉ°ùJh
 áYôL  QÉ«∏e  1^3  êÉ`̀à`̀ fEG  ±ó¡à°ùJh  ìÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ≈∏Y
 ™e  GOƒ≤Y  É``̀HhQhCG  â`̀eô`̀HCGh  .πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG  ∫ƒ∏ëH
 …QÉ«∏e  øe  ôãcCG  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  øjOQƒªdG  øe  OóY
 É¡fÉμ°S  ™«ªL  º«©£J  ≈`̀dEG  ±ó¡J  »`̀gh  ìÉ≤d  áYôL
 É`̀HhQhCG  »a  ¿CG  º`̀ZQh  .ΩOÉ`̀≤`̀dG  ΩÉ©dG  ∫Ó`̀N  ø«¨dÉÑdG
 äÉeõ∏à°ùªdGh á«ë°üdG ájÉYôdG º¶f π°†aCG øe É°†©H
 ≈dEG  ’hO πFÉ¡dG  Oƒ¡édG ºéM ™aO ºdÉ©dG  »a á«Ñ£dG
 âØØN ø«M »a IóYÉ≤àªdG á«Ñ£dG º≤WC’ÉH áfÉ©à°S’G
 ìƒª°ùªdG  ºg  øe  OóëJ  »àdG  óYGƒ≤dG  iô`̀NCG  ∫hO
 ácô°ûd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ócCGh  .ø≤ nëdÉH  ΩÉ«≤dÉH  º¡d
 ¢ùeCG  Éμ«æjRGôà°SG  ájójƒ°ùdG  á«fÉ£jôÑdG  á``jhOC’G

 á©eÉL  ™e  ¿hÉ©àdÉH  ¬àcô°T  ¬JQƒW  …òdG  ìÉ≤∏dG  ¿CG

 Éª«a  záëLÉf  ádOÉ©e{  ≥«≤ëJ  øe  øμªJ  OQƒØ°ùcG

 ∫Éμ°SÉH  ∫Ébh  .19-ó«aƒc  áëaÉμªd  á«∏YÉØdÉH  ≥∏©àj

 zõªjÉJ  …Góæ°U{  áØ«ë°U  ™e  á∏HÉ≤e  »a  äƒjQƒ°S

 ¬ªq«≤J  …ò``̀dG  zÉ`̀μ`̀«`̀æ`̀jRGô`̀à`̀°`̀SG-OQƒ`̀Ø`̀°`̀ù`̀cG{  ìÉ`̀≤`̀d  ¿EG

 äÉéàæª∏d  á∏≤à°ùe  á«fÉ£jôH  áªXÉf  áÄ«g  É«dÉM

 ó°V  záFÉªdÉH  100  áÑ°ùæH  ájÉªM{  ø`̀eDƒ`̀j  á«Ñ£dG

 ∫ƒNO  Ö∏£àJ  »àdG  19-ó«aƒc  øe  IOÉëdG  ä’ÉëdG

 ô¡¶à°S ÜQÉéàdG ¿CG √OÉ≤àYG øY ÜôYCGh .≈Ø°ûà°ùªdG

 ìÉ≤d ¬à«dÉ©a …hÉ°ùJ ìÉ≤d ≈dEG â∏°UƒJ ¬à°ù°SDƒe ¿CG

 zÉfôjOƒe{h  áFÉªdÉH  95  áÑ°ùæH  z∂«àfƒ«H-QõjÉa{

 áÄ«g  âdÉb  ∂dP  ¿ƒ°†Z  »a   .áFÉªdÉH  94^5  áÑ°ùæH

 äó°UQ  É¡fG  ¢`̀ù`̀eCG  ∫É¨JôÑdG  »`̀a  á«fóªdG  ájÉªëdG

 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  ø`̀e  IQƒëàªdG  IójóédG  ádÓ°ùdG

 »a  É«fÉ£jôÑH  ihó©dG  »a  á©jô°S  IOÉjõH  á£ÑJôªdG

.á«dÉ¨JôÑdG GôjOÉe IôjõL

 »``̀fOQC’G  áë°üdG  ô`̀jRh  ∫É`̀b  É°†jCG  ¿ÉªY  »`̀ah

 áμ∏ªªdÉH áHÉ°UEG »àdÉM ∫hCG ∞°ûàcG ¿OQC’G ¿G ¢ùeCG

 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  øe  IQƒëàªdG  IójóédG  ádÓ°ùdÉH

.IóëàªdG áμ∏ªªdG øe Éeób øjôaÉ°ùe »a ∂dPh

 ø«H  äÉ«aƒ∏d  »eƒ«dG  Oó©dG  ¿G  ¿Gô``̀jEG  âdÉbh

 119 ¢ùeCG ≠∏H óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ø«HÉ°üªdG

 áKÓK øe ôãcCG òæe äÉ«aƒ∏d iƒà°ùe ≈fOCG ƒgh IÉah

 ôNG »a Égó°UQ ºJ »àdG äÉHÉ°UE’G OóY ≠∏Hh .ô¡°TCG

 ø«HÉ°üªdG  »dÉªLEG  ™ØJô«d  ádÉM  5502  áYÉ°S  24

 ¥ô°ûdG  ¿Gó∏H  ôãcCG  »a  ádÉM  200465h  ¿ƒ«∏e  ≈dEG

.¢VôªdG QÉ°ûàfG øe GQô°†J §°ShC’G

 òæe  iƒà°ùe  π`̀ bCG  ¢`̀ù`̀eCG  äÉ«aƒdG  Oó`̀Y  πãªjh

 .IÉah  116  äÉ£∏°ùdG  ¬«a  âæ∏YCG  …òdG  ôÑªàÑ°S  12

 1^76h  IócDƒe  áHÉ°UEG  ¿ƒ«∏e  80  øe  ôãcCG  â∏é°Sh

 óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH ºdÉ©dG ∫ƒM IÉah ¿ƒ«∏e

 ádÉcƒd  á∏«°üM  ≥`̀ah  ,ÉÑjô≤J  ΩÉ`̀Y  πÑb  √Qƒ¡X  òæe

 ≈àM  á«ª°SôdG  ΩÉ```̀bQC’G  ≈``dEG  óæà°ùJ  ¢SôH  ¢ùfGôa

.¢ùeCG ê.ä 08:00`dG áYÉ°ùdG

 â°ûqàa  :(Ü  ±  CG)  -  ø£æ°TGh
 »a ’õ`̀æ`̀e á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 Aõéc  âÑ°ùdG  Ωƒj  π«Ø°TÉf  á≤£æe
 õg …òdG QÉéØf’G »a É¡≤«≤ëJ øe
 ÜƒæL  »a  á©bGƒdG  áæjóªdG  §°Sh
 ó«Y  áë«Ñ°U  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG
 ¢UÉî°TCG áHÉ°UEG ≈dEG iOCGh OÓ«ªdG
 .»fÉÑªdG äGô°û©H QGô°VCG ¥ÉëdEGh
 »a  ¢û«àØàdG  á«∏ªY  âjôLCGh
 äOÉ`̀aCG  …ò`̀ dG  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  ¢Tƒ«àfCG
 ¬fCÉH  á«μjôeCG  á«eÓYEG  ôjQÉ≤J  ¬«a
 ô«ãe  ¢üî°T{  ≈`̀∏`̀Y  ±ô`̀©`̀à`̀dG  º`̀J
 63 ô`̀ª`̀©`̀dG ø``̀e ≠`̀∏`̀Ñ`̀j zΩÉ`̀ª`̀à`̀gÓ`̀d
 ¿ÉaGQÉc  QÉéØfÉH  á∏°U  ≈∏Y  ÉeÉY
 åH ¢†eÉZ »dRÉæJ óY ôKEG  ∞bƒàe
 øe  ≥FÉbO  πÑb  äƒ°ü∏d  ôÑμe  ôÑY
 πFÉ°Sh  ¢†©H  äOÉ```̀aCGh  .çOÉ`̀ë`̀dG
 âÑ°ùdG  AÉ°ùe  á«μjôeC’G  ΩÓ``̀YE’G
 »a  πàb  ób  ¿ƒμj  ób  ôéØªdG  ¿CÉ`̀H
 …CG ócDƒJ ºd äÉ£∏°ùdG øμd QÉéØf’G

 .É«ª°SQ A»°T
 êÉ```̀LR QÉ```̀é```̀Ø```̀f’G º```̀ q£```̀Mh
 ôLÉàªdGh  ≥≤°ûdG  ø`̀e  ô«Ñc  Oó`̀Y
 ¢``̀VQC’G ≈`̀∏`̀Y ô`̀KÉ`̀æ`̀Jh Ö`̀JÉ`̀μ`̀ª`̀dGh
 ¿É`̀ °`̀ü`̀ZCGh êÉ````LR ø``̀e ,ΩÉ``̀£``̀ë``̀dG
 äQ qô°†Jh ,ó«eôb QÉéMCGh QÉé°TCG
 πeÉμdÉH  â`̀bô`̀à`̀MGh  √É«e  Ö`̀«`̀HÉ`̀fCG
 áHô≤e ≈∏Y áfƒcôe âfÉc äGQÉ«°S
 iô``̀NCG äQ qô`̀ °`̀†`̀Jh QÉ`̀é`̀Ø`̀f’G ø`̀e
 ™`̀bhh  .É¡æe  ó`̀©`̀HCG  áfƒcôe  âfÉc
 ô©°Th …QÉéJ ´QÉ°T  »a  QÉéØf’G
 äGôàeƒ∏«c  ó©oH  ≈∏Y  ¿Éμ q°ùdG  ¬H

 .I qóY
 ≈∏Y ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TCG  á`̀KÓ`̀K π`̀≤`̀ ofh
 áé«àf  ≈Ø°ûà°ùªdG  ≈```̀ dEG  qπ`````bC’G
 ≥`̀ah  ,áØ«ØW  ìhô`̀é`̀H  º`̀¡`̀à`̀HÉ`̀°`̀UEG
 äÉ£∏°ùdG  â`̀fÉ`̀ch  .AÉ`̀ Ø`̀WE’G  º°ùb
 »a  É¡«∏Y  ôãY  áé°ùfCG  ¢üëØàJ
 äÉaQ  É¡fCG  ó≤à©j  QÉéØf’G  ™bƒe
 ,QÉéØf’G ≈∏Y ≥«∏©J »ah .ájô°ûH

 π«Ø°TÉf  áWô°T  º°SÉH  ≥WÉædG  ∫Éb
 ¿Éc  ô``̀eC’G  q¿CG  ó≤à©f{  ¿hQBG  ¿hO

 .zGóª©àe
 q»ëdG  ø``̀eC’G  äGƒ``̀b  â`̀b qƒ`̀Wh
 ∑QÉ°ûjh  .QÉéØf’G  ¬«a  ™bh  …òdG
 ±CG)  »dGQó«ØdG  äÉ≤«≤ëàdG  Öàμe
 á`̀«`̀dGQó`̀«`̀Ø`̀dG  á``̀dÉ``̀cƒ``̀dGh  (…BG  »``̀H
 äGôéØàªdGh  áë∏°SC’ÉH  á°üàîªdG
 áWô°ûdG  ¬àëàa  …òdG  ≥«≤ëàdG  »a

 .çOÉëdÉH
 »°ù«æ«J  á``̀j’h  º`̀cÉ`̀M  Ö`̀à`̀ch
 âÑ°ùdG  Ωƒ`̀j  ôàjƒJ  ≈∏Y  »`̀d  π«H
 ¿CG Iõé©e »gh ,áY qhôe QGô°VC’G{
 øe …CG  πà≤e øY ôØ°ùj  ºd  çOÉëdG

 .z¿Éμ°ùdG
 ¿CG á`̀«`̀eÓ`̀YEG ô`̀jQÉ`̀≤`̀J äô``̀ cPh
 »a  Ghó`̀ °`̀UQ  á≤£æªdG  »`̀a  ÉfÉμ°S
 êQÉ`̀N  ÉØbƒàe  É`̀fÉ`̀aGQÉ`̀c  ≥HÉ°ùdG
 âÑ°ùdG  ¬°û«àØJ  º`̀J  …ò`̀ dG  ∫õæªdG

 …òdG  ¿ÉaGQÉμ∏d  ¬HÉ°ûe  ¬fCG  hóÑjh
 ≥WÉf  ∫É``̀bh  .π«Ø°TÉf  »`̀a  ôéØfG
 »dGQó«ØdG  äÉ≤«≤ëàdG  Öàμe  º°SÉH
 π«Ø°TÉf{  áØ«ë°U  ™`̀e  á∏HÉ≤e  »`̀a
 …ò`̀dG  ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG  êQÉ``̀N  z¿É«°ù«æ«J
 ¢†Ñ≤dG  ºàj  ºd  ¬fEG  ¬°û«àØJ  …ôéj
 äÉeƒ∏©ªdG{  øμd  ¢üî°T  …CG  ≈∏Y
 AÉ`̀æ`̀KCG  É¡«∏Y  ∫ƒ`̀°`̀ü`̀ë`̀dG  º`̀J  »`̀à`̀dG
 Gò``g ≈````̀ dEG É``æ``à``∏``°``UhCG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀dG

 .z¿Gƒæ©dG
 »`̀Ø`̀ë`̀°`̀U ô```̀ª```̀JDƒ```̀e ∫Ó``````̀Nh
 ºjó≤J  äÉ£∏°ùdG  â°†aQ  ,π°üØæe
 »àdG  ôjQÉ≤àdG  á°ûbÉæe  hCG  π«°UÉØJ
 ¬Ñà°ûj ¢üî°T ójóëJ ºJ ¬fCÉH ó«ØJ
 âë°VhCGh .QÉéØf’ÉH ¬WÉÑJQG »a
 øe ô``ã``cCG »``a å`̀ë`̀Ñ`̀J â`̀fÉ`̀c É``¡``fCG
 äÉ«∏ªY  ¿CGh  áeƒ∏©eh  π«dO  500
 ≈∏Y ôã©J ºd á≤£æªdG »a §«°ûªàdG

 .áØ°SÉædG äGƒÑ©dG øe ójõªdG

 ¿hO  »dGQó«ØdG  »YóªdG  ∫Ébh
 πãe{  ¿É``̀c  ó`̀¡`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ¿EG  ¿Gô``̀cƒ``̀c
 ÉgDhÉ°ûfEG  ºJ  ábÓªY  Qƒ°U  á«éMCG
 ôÑY  á`̀dOC’G  øe  ™£≤H  »≤∏J  á∏Ñæ≤H
 »a ∑QÉ`̀ °`̀û`̀ jh .zá`̀æ`̀jó`̀ª`̀dG AÉ``̀ë``̀fCG
 AÓªY  øe  250  »dGƒM  ≥«≤ëàdG
 ø«ØXƒeh  ø«∏∏ëeh  z…BG  »H  ±EG{
 øe »μ°ù«fQƒc ÆhO ≥ah ,øjôNBG

 .»dGQó«ØdG äÉ≤«≤ëàdG Öàμe
 ø««aÉë°ü∏d »μ°ù«fQƒc ∫Ébh
 π`̀ «`̀ dO  500  ø```̀e  ô```̀ã```̀cCG  É``̀ æ``̀ jó``̀ d{
 πc ≥`̀MÓ`̀f ø`̀ë`̀fh »`̀FÉ`̀°`̀ü`̀≤`̀à`̀°`̀SG
 OóY  ∑Éægh{  ™HÉJh  .zÉ¡æe  ó`̀MGh
 .º¡fCÉ°ûH  ≥≤ëf  øjòdG  OGô`̀aC’G  øe
 Éæ°ùd  ,á``̀∏``̀Mô``̀ª``̀dG  √ò````g  »```a  Gò````d
 .zº¡æe óMGh …CG ójóëàd øjó©à°ùe
 ,á∏MôªdG √òg »a{ ¬fCG ±É°VCG ¬æμd
 ÉæfCG  ≈∏Y  ô°TDƒe  …CG  Éæjód  ¢ù«d

 .zôNBG ¬H ¬Ñà°ûe øY åëÑf

 ø`̀d …hƒ````̀æ````̀dG ¥É``̀ Ø``̀ JÓ``̀ d ¿ó```̀ jÉ```̀ H IOƒ``````̀Y :ô``̀ jô``̀ ≤``̀ J
á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀H ΩÓ`̀ °`̀ ù`̀ ∏`̀ d »````̀ fGô````̀ jE’G ó``̀jó``̀¡``̀à``̀dG ∞``̀ bƒ``̀ J

ÉfhQƒc ø``e ájÉbƒ∏d º``«©£J á∏ªM ø``°TóJ É``HhQhCGπ«Ø°TÉf QÉéØfG »a ≥«≤ëàdG øe Aõéc ’õæe ¿ƒ°ûàØj ¿ƒ≤≤ëe

 ,»`̀μ`̀jô`̀eCG  ô`̀jô`̀≤`̀J  Qò``̀M  :(Rƒ``̀«``̀f  ΩQEG)
 ¿CG  øe  ,¿ójÉH  ƒL  ÖîàæªdG  ¢ù«FôdG  IQGOEG
 »a  ΩÓ°ùdG  ≈∏Y Gô£N πμ°ûJ  ≈≤Ñà°S  ¿GôjEG
 ø£æ°TGh äOÉY ¿EG ≈àM ,É¡LQÉNh á≤£æªdG
 IQGOEG  ¬æe  âÑë°ùfG  …òdG  …hƒædG  ¥ÉØJÓd

.ÖeGôJ ódÉfhO ¬àj’h á«¡àæªdG ¢ù«FôdG
 ∫É``fƒ``«``°``TÉ``f{ á`̀ ∏`̀é`̀e ô``̀jô``̀≤``̀J Oó```̀°```̀Th
 »°†≤j  ¿ójÉÑd  QGôb  …CG{  ¿CG  ≈∏Y  ,zâ°SôàfEG
 ô«Z ,¿GôjEG ™e …hƒædG ¥ÉØJ’G ≈dEG IOƒ©dÉH
 ïjQGƒ°üdG ¥ÉØJ’G πª°ûj ¿CG Öéj PEG ,±Éc
 ìÓ°ùdG  IQƒ`̀£`̀N  πKÉªJ  »`̀à`̀dG  á«à°ù«dÉÑdG

.ôjô≤àdG Ö°ùëH ,z…hƒædG
 ,âÑ°ùdG  ,ô°ûf  …ò`̀dG  ôjô≤àdG  ±É`̀°`̀VCGh
 IOƒ©dG  ≈∏Y  ¿Gô``̀jEG  â≤aGh  ¿EGh  ≈àM{  ¬`̀fCG
 ,…hƒædG  2015  ¥ÉØJÉH  πeÉμdG  ΩGõ`̀à`̀d’Gh
 »a  ΩÓ°ùdG  ≈∏Y  Gô£N  πμ°ûJ  π¶à°S  É¡fEÉa

.zÉ¡LQÉNh á≤£æªdG
 ¿Gô```̀jEG  ¿CG  º```̀ZQ{  :∫ƒ`̀≤`̀ dÉ`̀ H  í``̀ °``̀VhCGh
 É`̀gó`̀jhõ`̀J  øμªj  ’  É`̀¡`̀î`̀jQGƒ`̀°`̀U  ¿CG  º`̀Yõ`̀J
 â°ù«d  á«°†≤dG  ¿CG  ’EG  ,á`̀ jhƒ`̀f  ¢``̀ShDhô``̀H
 ∂∏J  IQƒ£N  πH  ,ájhƒf  ¢ShDhôH  ïjQGƒ°U
 »g ∂dP áaô©ªd á≤jôW π°†aCGh ,ïjQGƒ°üdG
 »àdG  ájOƒ©°ùdG  §ØædG  äBÉ°ûæªd  çó`̀M  É`̀e
 ôÑªàÑ°S  14 »a  ,á«fGôjEG  ïjQGƒ°U É¡àHô°V

.z»°VÉªdG
 ,ø««μjôeCG ø«∏∏ëªd ôjQÉ≤J{ ≈dEG QÉ°TCGh
 Iƒ`̀YO  ø`̀e  ´ƒ`̀f  ¬`̀fCÉ`̀H  Ωƒé¡dG  ∂`̀ dP  âØ°Uh
 áæ°ùëe áfÉ°SôJ ≈∏Y π«dO ¬fCGh ,®É≤«à°SÓd

 »àdG ábódG á«dÉY ïjQGƒ°üdG øe ô«Ñc πμ°ûH
 É¡JÉ«°û«∏ªd  É¡à∏°SQCGh  Ahó¡H  ¿GôjEG  É¡JQƒW

.z»°VÉªdG ó≤©dG ióe ≈∏Y
 ™fÉ°üe  AÉæÑH  Ωƒ≤J  ¿Gô``̀jEG{  ¿G  ™HÉJh
 Égô«aƒJ ≈∏Y É¡JGQób IOÉjõd ïjQGƒ°U êÉàfEG

 ,¥Gô©dGh øª«dGh ÉjQƒ°Sh ¿ÉæÑd »a É¡FÉØ∏ëd
 »a ¿ƒ«KƒëdGh »fÉæÑ∏dG ¬∏dG ÜõM º¡«a øªH

.zøª«dG
 äôHhôd  äÉ≤«∏©J{  ≈`̀dEG  ôjô≤àdG  âØdh
 ¢ù«Fô∏d  »eƒ≤dG  ø`̀eC’G  QÉ°ûà°ùe  »∏«æcÉe

 É¡«a  ∫É`̀b  ,¢TƒH  êQƒ`̀L  ≥HÉ°ùdG  »μjôeC’G
 ,ájOƒ©°ùdG  §ØædG  äBÉ°ûæe  ≈∏Y  Ωƒé¡dG  ¿EG
 πFÉ°SƒdG  É¡jód  ¿GôjEG  ¿CG  äÉÑKEÉH  ≥∏©àj  ¿Éc
 íLÉf πμ°ûH  á≤«bO äÉªég ò«Øæàd  IOGQE’Gh
 ôãcC’G  á«£ØædG  á«àëàdG  á«æÑdG  ≈∏Y  ∫É©ah

 É¡fÉμeEÉH ¿CGh ,ó«©H óM ≈dEG ºdÉ©dG »a ájƒ«M
.ziôNCG Iôe ∂dòH ΩÉ«≤dG

 :∫ƒ`̀≤`̀dÉ`̀H É`̀gô`̀jô`̀≤`̀J á`̀∏`̀é`̀ª`̀dG â`̀ª`̀à`̀Nh
 á≤Ø°U  ≈````̀dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀H  ø`̀ë`̀f  ,QÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀NÉ`̀ H{
 §≤a  è`̀dÉ`̀©`̀J  ’  á≤Ø°U  ,É``̀e  É`̀Yƒ`̀f  áØ∏àîe
 É¡æe  »fÉ©j  »àdG  Iójó©dG  Iô«£îdG  Üƒ«©dG
 ïjQGƒ°üdG  É°†jCG  πª°ûJ  πH  ,2015  ¥ÉØJG
 ΩGõàdGh  ,á¡LƒªdG  ∞FGò≤dGh  á«à°ù«dÉÑdG

.zÜÉgQE’G ºYO ∞bƒH ¿GôjEG
 ójDƒj  ¬fCG  ,≥HÉ°S  âbh  »a  ¿ójÉH  ó`̀cCGh
 ∫ÉM  »a  …hƒædG  ¥ÉØJ’G  ≈`̀dEG  √OÓ`̀H  IOƒ`̀Y
 Oƒ«≤∏d  zΩQÉ°U  ΩGô`̀à`̀MG{  ≈`̀dEG  ¿Gô¡W  äOÉ`̀Y

.…hƒædG É¡éeÉfôH ≈∏Y á°VhôØªdG
 ô¡°ûdG  ™∏£e  ,äó```̀cCG  É`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dCG  â`̀fÉ`̀ch
 ºd{ …hƒædG ¥ÉØJ’G ≈dEG IOƒ©dG ¿CG ,…QÉédG

.zá«aÉc ó©J
 ƒμjÉg  »fÉªdC’G  á«LQÉîdG  ôjRh  ∫Ébh
 IOƒ©dG{  ¿EG  ,ôÑª°ùjO  øe  ™HGôdG  »a  ,¢SÉe
 »fGôjE’G  …hƒædG  ∫ƒM  »dÉëdG  ¥ÉØJ’G  ≈dEG
 ™«°SƒJ  »¨Ñæj  π`̀ H  ,É`̀«`̀dÉ`̀M  á`̀«`̀aÉ`̀c  ó`̀©`̀J  º`̀ d
 á«à°ù«dÉÑdG èeGôÑdG É°Uƒ°üN πª°û«d ¢üædG

.zá«fGôjE’G
 ôjO{ á∏ée ™e á∏HÉ≤e »a ¢SÉe ±É°VCGh
 øe ´ƒf ∑Éæg ¿ƒμj ¿CG »¨Ñæj{ ¬fCG ,zπ¨«Ñ°T
 Ö°üj  ôeCG  ƒgh  ,äÉaÉ°VEG  ™e  …hƒf  ¥ÉØJG

.zÉ°†jCG Éæàë∏°üe »a

.á≤£æªdG »a É¡FÉØ∏ëd áMÉàe ¿GôjEG ïjQGƒ°U |

 π`̀ eCG  :(Ü  ±  G)  -  ø`̀£`̀æ`̀°`̀TGh
 OÉëJÓd  É«fÉ£jôH  IQOÉ¨e  QÉ°üfCG
 §``HGhô``dG õ`̀jõ`̀©`̀J »``a »`````̀ HhQhC’G
 GóH ó``bh ,Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG äÉ``j’ƒ``dG ™`̀e
 ’  …ò``̀dG  Ö`̀eGô`̀J  ó`̀ dÉ`̀ fhO  ¢ù«FôdG
 IOó`̀©`̀à`̀ª`̀dG äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dÉ`̀H ø``̀eDƒ``̀j
 ≈∏Y ,º¡d »dÉãªdG ∂jô°ûdG ±GôWC’G

 .¿ójÉH ƒL ¬Ø∏N ¢ùμY
 §`̀HGhQ  πc  »¡àæJ  ,ôjÉæj  »a
 øe  ¿ƒμªdG  πàμàdG  ™`̀e  É«fÉ£jôH
 πeÉ©àdG  É¡«∏Y  ¿ƒμ«°Sh  á`̀dhO  27
 ÖîàæªdG  »`̀μ`̀jô`̀eC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀e
 á`̀jƒ`̀dhC’G »£©j …ò`̀ dG ¿ó`̀jÉ`̀H ƒ`̀L
 ∑QÉ`̀°`̀û`̀j  ’h »`````̀HhQhC’G  OÉ`̀ë`̀JÓ`̀d

 .º¡JÉ©∏£J â°ùμjôH QÉ°üfCG
 øe  QóëàªdG  ,¿ójÉÑd  ≥Ñ°Sh
 ¢ù«FQ  »`̀fÉ`̀Kh  á`̀jó`̀æ`̀dô`̀jCG  ∫ƒ`̀ °``UCG
 ¿CG  ,IóëàªdG  äÉj’ƒ∏d  »μ«dƒKÉc
 »fÉ£jôÑdG  AGQRƒ````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ¬`̀ qÑ`̀f
 ójó¡J  ΩóY  ≈dEG  ¿ƒ°ùfƒL  ¢ùjQƒH
 ôÑY  á«dÉª°ûdG  GóædôjCG  »a  ΩÓ°ùdG
 ø«Hh  É¡æ«H  áÑ∏°U  Ohó``̀M  ¢`̀Vô`̀a
 »a ƒ`̀°`̀†`̀©`̀dG Gó``̀æ``̀dô``̀jCG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L

 .»HhQhC’G OÉëJ’G
 ,äÉ°VhÉØªdG  óeCG  ∫ƒW  ºZQh
 ≈`̀ dEG  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  áμ∏ªªdG  â`̀∏`̀°`̀Uƒ`̀J
 äÉÑ«JôJ ™°Vƒd π°ùchôH ™e ¥ÉØJG
 √óY  Ée  ,á«dÉª°ûdG  GóædôjCÉH  á°UÉN
 ÜÉîàfG ô«KCÉJ ≈∏Y áeÓY ¿ƒÑbGôe

 .¿ójÉH
 áª¶æe  »``̀ a  π`̀∏`̀ë`̀ª`̀ dG  ∫ƒ``̀≤``̀j
 »``̀fÉ``̀ª``̀dC’G ∫É``̀ °``̀TQÉ``̀e ¥hó``̀ æ``̀ °``̀U{
 Üƒ`̀μ`̀jÉ`̀L zIó``ë``à``ª``dG äÉ``̀j’ƒ``̀∏``̀d
 ¿óæd »a º«∏°ùàdG iôL{ ,OQÉ¨«cô«c
 á«dÉª°ûdG  GóædôjCG  Ohó`̀M  q¢ùe  ¿CÉ`̀H
 äÉ`̀j’ƒ`̀ dG  ø`̀«`̀H  á`̀bÓ`̀©`̀dÉ`̀H  ô°†«°S

 .zIóëàªdG áμ∏ªªdGh IóëàªdG
 ¿ƒ`̀°`̀ù`̀fƒ`̀L á`̀eƒ`̀μ`̀M â`̀©`̀°`̀Sh
 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùàd  á¶aÉëªdG
 ,¿ójÉH ™e É¡«a ≥ØàJ »àdG äÉØ∏ªdG
 ,»NÉæªdG  ô q«¨àdG  áHQÉëe  É¡æ«H
 ¥ÉØfE’G »a á«îjQÉJ IOÉjR âæ∏YCGh

 .…ôμ°ù©dG
 É«fÉ£jôH ¿CG OQÉ¨«cô«c ôÑà©jh
 É«é«JGôà°SG  Éμjô°T  ¿ƒμJ  ¿CG  πeCÉJ
 »a  Éª«°S  ’h  ,IóëàªdG  äÉj’ƒ∏d
 ,ø«°üdG  ™`̀e  ô`̀Jƒ`̀à`̀dG  óYÉ°üJ  π`̀X
 äGQó`̀b  óéj  ¿CG  øμªj  ¿ó`̀jÉ`̀H  øμd
 »```HhQhC’G  OÉ`̀ë`̀J’G  ió`̀d  á¡HÉ°ûe
 É°ùfôa  πãªJ  å«M  ,ô«ãμH  ™°ShC’G

 .É«°SÉ°SCG Éjôμ°ùY ÓYÉa
 â°ùμjôH-É«fÉ£jôH{ ¿CG Qó≤jh
 É¡æμd  ,Gó«L  Éμjô°T  É¡°ùØf  â∏©L
 iƒ°üb  á`̀«`̀ª`̀gCG  ¬`̀d  Éμjô°T  â°ù«d

 .zIóëàªdG äÉj’ƒ∏d
 ø`̀jó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀H •É``ë``e ¿ó``̀jÉ``̀H 
 Gƒ°ùæj  ºd  É`̀eÉ`̀HhCG  ∑GQÉÑd  ø«≤HÉ°S
 2016  ΩÉ`̀Y  ¬«∏Y  ¿ƒ°ùfƒL  ºμ¡J

 äGAÉYOG  ™e ¬HÉ°ûJ »a ,∫Éb  ÉeóæY
 ¿EG  ,»`̀μ`̀jô`̀eC’G  ±ô£àªdG  ø«ª«dG
 zÉKhQƒe GQƒØf{ »μjôeC’G ¢ù«Fô∏d
 ¬`̀dƒ`̀°`̀UCG  ÖÑ°ùH  É`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀H  √É`̀é`̀J

 .á«æ«μdG
 »a ¿EGh ,¿ójÉH ∫Éb ¿CG  ≥Ñ°Sh
 ájóædôjC’G ¬dƒ°UCG ¿EG ,ìõªdG ¥É«°S

 .É«fÉ£jôH øe √ôØæJ
 πμ°ûH ô°ûàfG ƒjó«a §jô°T »a
 ¿ójÉH  ô¡¶j  ,¬`̀HÉ`̀î`̀à`̀fG  ô``̀KEG  ô«Ñc
 »Øë°U  ∫hÉëj  Éªæ«H  »°ûªj  ƒgh
 ,¬d ∫GDƒ°S ¬«LƒJ z»°S »H »H{ øe
 z!…óædôjCG  É`̀fCG  ?»°S  »H  »H{  ∫É≤a
 .ájOh áeÉ°ùàHÉH ¬d ¬Lƒàj ¿CG πÑb

 »a ÉHhQhCG èeÉfôH ôjóe ∫ƒ≤j
 z»dhódG ΩÓ°ù∏d »¨«fQÉc á°ù°SDƒe{
 ¬fCG  í°VGƒdG  øe{  ,êô«ÑJGôH  ∂jQEG
 ø«£«ëªdG ¢†©H iód Qƒ©°T óLƒj
 á°SÉ«°S  ¿Éc  â°ùμjôH  ¿CÉH  ¿ójÉÑH
 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ¿CGh  ÉeÉªJ  áÄWÉN
 øe Gó```L É`̀Hô`̀≤`̀e ¿É```c ¿ƒ`̀°`̀ù`̀fƒ`̀L
 á`̀LÉ`̀M ó`̀Lƒ`̀J »`̀dÉ`̀à`̀ dÉ`̀Hh Ö``̀eGô``̀J

 .zA»°ûdG ¢†©H ábÓ©dG ∞«Øîàd
 ¿ójÉH  ¿CG  ∞«°†j  π∏ëªdG  øμd
 É«fÉ£jôH  ™e  ábÓ©dG  á«ªgCÉH  ô≤j
 á`̀°`̀Sƒ`̀μ`̀©`̀e IQƒ```̀°```̀U ¿ƒ``̀μ``̀ j ø````̀dh
 ∫ƒcƒJhôÑdG  ¥ô`̀N  …ò`̀dG  ÖeGôàd
 øe π`̀«`̀∏`̀≤`̀à`̀dG ô`̀Ñ`̀Y »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG
 á°UÉNh  ,áØ«∏M  ∫hO  IOÉ``̀b  ¿CÉ`̀°`̀T

 Ó`̀«`̀é`̀fCG á`̀ «`̀ fÉ`̀ª`̀ dC’G IQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 .πcô«e

 Ö`̀eGô`̀J  á`̀HQÉ`̀≤`̀e{  ¿CG  ô`̀Ñ`̀à`̀YGh
 á`̀jò`̀¨`̀J ≈`̀∏`̀Y ô``̀ã``̀cCG õ`̀μ`̀Jô`̀J â``fÉ``c
 »a ,É````̀ HhQhCG π``̀NGO äÉ`̀eÉ`̀°`̀ù`̀≤`̀f’G
 ¿CG Öéj ¬KQEG ¿CG ¿ójÉH ôÑà©j ø«M
 ¢†©H  áédÉ©e  ádhÉëe ≈∏Y õμJôj

 .zäÉeÉ°ù≤f’G ∂∏J

 ≈dEG »©°ù∏d É«fÉ£jôH âYQÉ°Sh
 äÉj’ƒdG  ™e  IQÉéJ  ¥ÉØJG  ΩGô``̀HEG
 OÉëJ’G øe É¡HÉë°ùfG ™e IóëàªdG
 øe ø`̀«`̀Yô`̀°`̀û`̀e ø`̀μ`̀ d ,»````````HhQhC’G
 »`̀μ`̀jô`̀eC’G »`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dG Üõ`̀ë`̀ dG
 øe GhQòM ¿ójÉH ¬«dEG  »ªàæj …òdG
 ádCÉ°ùe  πëJ  ºd  Ée  ºàj  ød  ∂`̀dP  ¿CG

.á«dÉª°ûdG GóædôjCG »a OhóëdG

 øμªj ,ádCÉ°ùªdG  qπM ™e ≈àMh
 íFGô°T á≤aGƒªH ¥ÉØJG …CG ≈¶ëj ’CG
 G kô`̀¶`̀f ø`̀«`̀«`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG ø`̀e á`̀©`̀°`̀SGh
 á«μjôeC’G  ô«jÉ©ªdG  ¢VÉØîfG  ≈dEG
 ≈∏Y  á«fGƒ«ëdG  ájòZC’G  ∫Éée  »a
 ¬fCG ≈dEG ¿ójÉH QÉ°TCGh .∫ÉãªdG π«Ñ°S
 äÉbÉØJG  ó≤©d  á`̀jƒ`̀dhC’G  »£©j  ød

 .IójóL IQÉéJ

ÉμjôeCG ™e »é«JGôà°SG ÜQÉ≤J »a â°ùμjôH QÉ°üfCG ∫ÉeBG ∞©°†j ¿ójÉH ÜÉîàfG
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 π`````μ`°û`j äGQÉ```eE’G ¢``ù`«`FQ
 »ÑXƒHCG  IQÉ``eE’ ≈∏YCG  É``°ù∏é`e
 ádhO ¢ù«FQ ójGR øH áØ«∏N ï«°ûdG Qó°UCG :(RôàjhQ) - IôgÉ≤dG
 óMC’G ¢ùeCG ÉfƒfÉb »ÑXƒHCG IQÉeEG ºcÉMh IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G
 »ÑXƒHCG  »a  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  AÉ°ûfEÉH
 ∫hôàÑdG  ¿hDƒ°Th  ájQÉªãà°S’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  á©HÉàeh  º«¶æàd
 ≈∏Y Iójô¨J »a »eÓYE’G »ÑXƒHCG Öàμe ôcPh .á«©«Ñ£dG OQGƒªdGh
 äÉ°SÉ«°ùdG  º¶æj  …òdG  »dÉëdG  ∫hôàÑ∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿CG  ôàjƒJ
 ¿CG  ÖàμªdG  ±É°VCGh .ójóédG  ¢ù∏éªdG  ™e èeó«°S §ØædÉH  á£ÑJôªdG
 äÉ°UÉ°üàN’G á°SQÉªe ¿ƒ∏°UGƒ«°S ∫hôàÑ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG AÉ°†YCG
 IQGOEG ¢ù∏ée QGôb QGó°UEG ø«ëd ∑ƒfOCG ácô°T IQGOEG ¢ù∏éªd IQô≤ªdG
 º¶©e  »JCÉjh  ∂HhCG  áª¶æe  »a  §Øæ∏d  ô«Ñc  èàæe  äGQÉ`̀eE’Gh  .ójóL

 .∑ƒfOCG øe É¡LÉàfEG

 •É≤°SEG  ø``∏©j »æª«dG  ¢``û«édG
 ø``««Kƒ`ë∏d  Iô``«`°ù`e  Iô``FÉ`W
 áeƒμë∏d  »dGƒªdG  »æª«dG  ¢û«édG  ø∏YCG  :(CG  Ü  O)  -  AÉ©æ°U
 »a  »KƒëdG  áYÉªéd  Iô«°ùe  IôFÉW  •É≤°SEG  ó`̀MC’G  ¢ùeCG  á«Yô°ûdG
 á©HÉàdG  á≤dÉª©dG  ájƒdC’  »eÓYE’G  õcôªdG  ∫Ébh  .OÓÑdG  §°Sh  ,õ©J
 Iô«°ùe IôFÉW â£≤°SCG »Hô©dG ∞dÉëàdG äÉYÉaO ¿EG ¿É«H »a ¢û«é∏d
 Ö°ùëHh .»Hô¨dG πMÉ°ùdÉH ÉîªdG áæjóe AÉª°S »a »KƒëdG äÉ«°û«∏ªd
 ,ÉîªdG  áæjóe ¥ƒa É¡≤«∏ëJ AÉæKCG  IôFÉ£dG  ±Gó¡à°SG  ºJ  ó≤a  ,õcôªdG
 áæjóªdG  äó¡°Th  .»eƒμëdG  ¢û«édG  Iô£«°ùd  á©°VÉîdG  õ©J  »HôZ
 Égô«°S  á∏KÉªe  äGôFÉW  øe  OóY  •É≤°SEG á«°VÉªd  ô¡°TC’G  ∫ÓN  É¡JGP
 ¿ƒ«KƒëdG  ø∏©jh  .¿Gô``̀jEG  øe  ºYódG  »≤∏àH  ¿ƒª¡àªdG  ¿ƒ«KƒëdG
 Iô«°ùe  äGôFÉ£H  »eƒμëdG  ¢û«édG  ™bGƒe  ±Gó¡à°SG  Qôμàe  πμ°ûH

 .z™æ°üdG á«∏ëe{

 ¢ù∏HGôW ≈dEG ¬Lƒàj …ô°üe óah
 äGƒ``æ°S  ò``æe  IQÉ``jR  ∫hCG  »``a
 ìÉÑ°U  iƒà°ùªdG  ™«aQ  …ô°üe  óah  ¬LƒJ  :(CG  Ü  O)  -  IôgÉ≤dG
 òæe ≈dhC’G »g IQÉjR »a ¢ù∏HGôW á«Ñ«∏dG áª°UÉ©dG ≈dEG óMC’G ¢ùeCG
 º°†j  óaƒdG  ¿EG  ¢ùeCG  á©∏£e QOÉ°üe âdÉbh  äGƒæ°S  ¢ùªN øe ôãcCG
 á°SÉFôH ´ÉaódGh á«LQÉîdG »JQGRhh äGôHÉîªdG ∫ÉLQ QÉÑc øe áà°S
 ∫ÓN óaƒdG  »≤à∏«°S  å«M ,ájô°üªdG  äGôHÉîªdG  RÉ¡L ¢ù«FQ ÖFÉf
 »Ñ«∏dG »°SÉFôdG ¢ù∏éªdÉH ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc øe OóY ™e É«Ñ«∏d ¬JQÉjR
  .á«Ñ«∏dG  äGôHÉîªdGh  á«LQÉîdGh  á«∏NGódG  »``JQGRhh  áeƒμëdGh
 á«Ñ«∏dG áMÉ°ùdG ≈∏Y äGQƒ£àdG ôNBG åëÑ«°S óaƒdG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 äÉª«¶æàdG  á¡LGƒeh  á«Ñ«∏dG  »°VGQC’G  Ió`̀Mhh  áeÓ°S  ≥≤ëj  ÉªH
 ºYO  ∫ÓN  øe  QÉ`̀WE’G  Gòg  »a  ô°üe  ¬eó≤J  ¿CG  øμªj  Éeh  á«HÉgQE’G
 ¢ù∏HGôW  »a  É¡JQÉØ°S  íàa  IOÉ`̀YEGh  á«Ñ«∏dG  áeRCÓd  »°SÉ«°ùdG  πëdG
 ≥ë∏ªdGh É¡«ØXƒe øe á©HQCG ∞£N ó©H 2014 πFGhCG É¡≤∏Z ºJ »àdGh

 .IQÉØ°ùdÉH …QGOE’G

 áëFÉL :QòëJ á«ªdÉ©dG á``ë°üdG
Iô``«NC’G  ¿ƒ``μJ  ø``d  É``fhQƒc
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æªd  ΩÉ©dG  ôjóªdG  QòM  :(CG  Ü  O)  -  ∞«æL
-ó«aƒc  áëFÉL ¿CG  øe  óMC’G  ¢ùeCG  ¢Sƒ°ùjôÑ«L ΩƒfÉgOCG  ¢ShQó«J

 ƒjó«a π«é°ùJ »a ¢ShQó«J ∫Ébh .É¡Yƒf øe áeRCG ôNBG ¿ƒμJ ød 19
 :ó`̀MC’G  ¢ùeCG  áÄHhCÓd  ÖgCÉà∏d  ∫hC’G  »dhódG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH  Qó°U
 á≤«≤M »g áÄHhC’G ¿CGh áëFÉL ôNBG ¿ƒμj ød Gòg ¿CG ïjQÉàdG ÉfôÑîj{
 πª©dG ¿EG  á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ¢ù«FQ ∫Ébh  .zIÉ«ëdG ≥FÉ≤M øe
 äÉeƒμëdG  øe  ºYóH  áeÉ©dG  áë°üdÉH  QÉªãà°S’G  »a  π°†aCG  πμ°ûH
 ÉªdÉY  ¿ƒKôj  º¡dÉØWCGh  ÉædÉØWCG  ¿CG  øª°†j{  ¿CG  øμªj  ™ªàéªdGh
 ÉfhQƒc ¢Shô«a  ¿EG  ¢ShQó«J  ∫Ébh  .záeGóà°SGh áfhôeh ÉfÉeCG  ôãcCG
 Gô¡°T  ô°ûY  »æK’G  ∫Ó`̀N  zÖ≤Y  ≈∏Y  É`̀°`̀SCGQ{  ºdÉ©dG  Ö∏b  óéà°ùªdG
 äÉ©ªàéªdG  ≈∏Y  ióªdG  ó«©H  ô«KCÉJ  äGP  ÖbGƒY  ¬d  ¿Éch  á«°VÉªdG
 á°UÉN ,ICÉLÉØe øμj ºd  ¬°ùØf AÉHƒdG  øμd{  Oô£à°SGh .äGOÉ°üàb’Gh
 .z¬d ºdÉ©dG OGó©à°SG ΩóY øeh ,∫ÉªàM’G Gòg øe äGôjòëàdG πX »a

(Ü ± CG) .É«fÉÑ°SEG »a ìÉ≤∏dG ≈≤∏J øe ∫hCG (ÉeÉY 96) ƒédGójEG »∏«°SGQCG |

(RôàjhQ) .¢Tƒ«àfCG »a ∫õæªdG ¢û«àØJ ∫ÓN ¿ƒ≤≤ëªdG | |

.ÖîàæªdG »μjôeC’G ¢ù«FôdG |
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ال بدَّ من راأي وموقف!!

عليها  قام  التي  الأهــداف  �صلب  يف  ياأتي 

اإزالة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

يف  تقف  اإ�صكالت  اأو  عوائق  اأو  عراقيل  اأي 

طريق الهدف الأ�صمى الذي ت�صعى اإليه الدول 

والتكامل  التن�صيق  حتقيق  وهو  األ  الأع�صاء، 

جميع  يف  املجل�س  اإىل  املنتمية  ــدول  ال بني 

امليادين، و�صولً اإىل وحدتها.

وقريًبا تنعقد القمة القادمة لدول املجل�س 

للمجل�س  العام  الأمني  يقوم  اإذ  الريا�س،  يف 

حالًيا بجولة ينقل خاللها الدعوة الكرمية من 

خادم احلرمني ال�صريفني اإىل قادة املجل�س، كما 

يطلعهم على جدول الأعمال املقرتح للقمة التي 

يتعلق  فيما  حولها  التكهنات  من  الكثري  تثار 

بـ»امل�صاحلة« مع قطر.

وهذا ما اأثار ويثري الكثري من الأ�صئلة لدى 

التي  الأ�ص�س  عن  اخلليجي،  لل�صاأن  املتابعني 

يف  بو�صعها  للمجل�س  العامة  الأمانة  �صتقوم 

الغمو�س،  يلّفه  املو�صوع  اإن  اإذ  ال�صاأن،  هذا 

على  جديدة  معطيات  اأي  ثمة  هناك  ولي�س 

بحدوث  تنبئ  قطر،  قبل  من  خا�صة  ال�صاحة، 

فاإن  بالعك�س،  بل  املو�صوع،  هذا  يف  انفراج 

جميع املوؤ�صرات واملمار�صات القطرية تدّل على 

احلايل،  �صلوكه  يف  موغل  القطري  النظام  اأن 

التي  الكيدية  بالق�صايا  يتعلق  فيما  خا�صة 

يقوم بها �صد الدول الأع�صاء للمجل�س.

اإن اآخر هذه الق�صايا الكيدية التي تقوم بها 

قطر هو رفعها �صكوى اإىل جمل�س الأمن الدويل 

ع�صكرية  طائرات  اأن  بزعم  البحرين،  �صد 

وهو  القطرية،  ــواء  الأج اخرتقت  بحرينية 

والرباهني  بالأدلة  البحرين  كّذبته  الذي  الأمر 

والفرتاء  الكذب  يثبت  ما  وقّدمت  الدامغة، 

القطري على البحرين.

اإن قطر وهي الع�صو يف جمل�س التعاون 

يف  البحرين  �صد  كيدية  ب�صكوى  تتقّدم 

الطائرات والقوات  فيما  الدويل،  الأمن  جمل�س 

الرتكية والإيرانية ت�صرح ومترح يف الأجواء 

والأرا�صي القطرية، مع كل ما ت�صّكله من خطر 

على الأمن وال�صتقرار اخلليجي!!

قليالً،  الذهن  ن�صحذ  اأن  من  مانع  ول 

خالل  قطر  عليه  اأقدمت  مبا  ونذّكر  ونعود 

انعقاد قمة جمل�س التعاون على اأرا�صيها اأبان 

قادة  احتجاز  من  للكويت،  العراقي  الحتالل 

لنتزاع  رهائن  املوؤمتر  قاعة  املجل�س يف  دول 

�صد  كيدية  �صكوى  تقدميها  على  موافقتهم 

البحرين بق�صد ال�صتيالء على اأرا�صيها، ومن 

خالل وثائق مزّورة!!

جتاوزت  قطر  فاإن  الأحــوال،  اأغلب  ويف 

جمل�س التعاون وتقّدمت ب�صكاوى كيدية �صد 

املتحدة  الأمم  ا�صتثناء، لدى  دول املجل�س، بال 

واملنظمات  والهيئات  الدولية  العدل  وحمكمة 

وثبت  وافرتاًء  كذًبا  جميعها  وكانت  العاملية، 

بطالنها.

ملجل�س  اعتبار  اأي  ت�صع  ل  قطر  اإن 

التعاون، واإل ملا كانت ا�صت�صافت قوات تركية 

واإيرانية على اأرا�صيها!! فاإذا كانت قطر توؤمن 

اأي  تخ�صى  كانت  ما  واإذا  التعاون،  مبجل�س 

ت�صتعني  اأن  الأوىل  كان  فقد  تهديد،  اأو  خطر 

التفاقات  اإطار  يف  خليجية  ع�صكرية  بقوات 

جمل�س  دول  بني  املربمة  والأمنية  الع�صكرية 

التعاون، ولي�س بقوات اأجنبية!!

والت�صّرفات  الكيدية  الق�صايا  هذه  اإن 

راأ�س  على  تكون  اأن  بد  ل  اخلطرة  القطرية 

ويف  التعاون  ملجل�س  العامة  الأمانة  اأجندة 

�صلب مهامها؛ لأنها تتعلق ب�صاأن خليجي بحت 

اأن  قبل  خليجي  اإطار  وفق  تعالج  اأن  ويجب 

ت�صتفحل وت�صّكل خطًرا على اجلميع من جّراء 

ت�صّرفات النظام القطري الهوجاء.

وكما اأ�صلفنا، فاإن هناك الكثري من الأ�صئلة 

جمل�س  موقف  عن  الأروقــة  يف  تــدور  التي 

التعاون واأمينه العام من كل املواقف العدائية 

اأحد  القطرية �صد دول املجل�س، فال  والكيدية 

�صمع راأًيا اأو تعليًقا اأو ت�صريًحا لالأمني العام 

ملجل�س التعاون بهذا ال�صاأن!!

اإن �صعوب جمل�س التعاون توّد اأن ت�صتمع 

اإىل راأي الأمني العام والأمانة العامة للمجل�س 

ب�صاأن هذه الأمور التي مت�ّس حياتها وو�صعها، 

اخلليجي  الكيان  هذا  وم�صتقبل  وم�صتقبلها 

الذي تقوم قطر بتخريبه واإ�صعافه، فهي ترى 

العام  لالأمني  موقف  هناك  يكون  اأن  بد  ل  اأنه 

من الأمور التي جتري حتت �صمعه وناظريه، 

ولي�س جتّنبها كاأنها تدور يف بقعة اأخرى من 

كوكبنا، فيما نحن نتهياأ لعقد القمة القادمة!!

يف الفرتة االأخرية من مواجهة »كورونا«.. ويل العهد رئي�ض الوزراء:

موا�صلة االإجراءات االحرتازية.. وال تهاون
اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأكد 

اأهمية موا�صلة  خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

لفريو�س  للت�صدي  الحرتازية  الإجراءات  بجميع  اللتزام 

الأ�صرة  على  التجّمعات  اخت�صار  ا�صتمرار  عرب  كورونا، 

الواحدة يف املنزل واملحيط الجتماعي يف النطاق املعتاد 

واملحدود، والأماكن اخلارجية املفتوحة بدل املغلقة، وهو 

الأمر الذي �صي�صهم اإىل جانب التدابري الوقائية الأخرى يف 

خا�صة  واملقيمني،  املواطنني  و�صالمة  �صحة  على  احلفاظ 

الدول والتي تتم  التي ت�صهدها بع�س  امل�صتجدات  يف ظل 

الوطني  الفريق  قبل  من  مكثف  ب�صكل  تطّوراتها  متابعة 

الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا.

واأ�صاف �صموه اأننا نتطلع اإىل ا�صتمرار التزام اجلميع 

كافة،  الحرتازية  الإجراءات  لتطبيق  وم�صوؤولية  بعزم 

من  وناأمل  الفريو�س،  خطورة  مع  الت�صاهل  عن  بعيًدا 

والإجراءات  بالتعليمات  التقّيد  يف  التهاون  عدم  اجلميع 

مع  التعامل  مراحل  طــوال  �صدرت  التي  الحــرتازيــة 

لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  من  الفريو�س 

يتم  ل  حتى  العالقة؛  ذات  الر�صمية  واجلهات  كورونا 

من  املتبقية  الأخرية  الفرتة  يف  للخطر  املجتمع  تعري�س 

مواجهة فريو�س كورونا.

دعا لعودة االأمور لطبيعتها التاريخية بني دول التعاون.. الزياين:

نثق بقيادة ال�صعودية يف راأب ال�صدع اخلليجي

عقد وزراء خارجية دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، اأم�س 

عرب الت�صال املرئي، اأعمال الدورة »التح�صريية« للقمة اخلليجية، برئا�صة 

وزير اخلارجية د. عبداللطيف الزياين.

ال�صعودية  بالقيادة  التامة  الثقة  عن  له،  كلمة  يف  الزياين،  واأعرب 

احلكيمة وتوّجهاتها، ودورها الرئي�س املهم يف احلفاظ على متا�صك جمل�س 

احلوار  لتعزيز  جديدة  مرحلة  وبدء  اخلليجي،  ال�صدع  وراأب  التعاون 

اجلهود  جناح  مقّومات  بتوفري  مطالبون  جميًعا  اإننا  وقال  اخلليجي. 

التاريخية املعهودة بني دول جمل�س  اإىل طبيعتها  املباركة لعودة الأمور 

التعاون، عندما كانت احلدود الربية والبحرية مفتوحة، وم�صادر الرزق 

متاحة للجميع.

انطالق امل�صروع اجلديد بكلفة 260 مليون دينار

»�صرق �صرتة«.. املدينة االإ�صكانية الثامنة 
�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  لأمر  تنفيًذا 

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

م�صروع  يف  �صكنية  وحدة  اآلف  ثالثة  بتنفيذ  بالبدء 

بن  خالد  ال�صيخ  اأعلن  الإ�صكاين،  �صرتة  �صرق  مدينة 

بدء  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  عبداهلل 

�صرتة  �صرق  مدينة  م�صروع  يف  الإن�صائية  الأعمال 

الإ�صكاين.

م�صروع  تنفيذ  يف  البدء  اأن  خالد  ال�صيخ  واأكد 

املدينة الإ�صكانية الثامنة ميثل اإجناًزا تنموًيا جديًدا. 

ويكلّف امل�صروع 260 مليون دينار. ال�شيخ خالد بن عبداهلل يطلع على تفا�شيل امل�شروع 
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اجلمعة عطلة ال�صنة 

�ض باالأحد امليالدية وتعوَّ

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  عن  �صدر 

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

اجلديدة  امليالدية  ال�صنة  راأ�س  عطلة  ب�صاأن  تعميم 

.2021

ال�صنة  حلول  مبنا�صبة  اأنه  التعميم  يف  وجاء 

اململكة  وزارات  تعّطل   ،2021 اجلديدة  امليالدية 

من  الأول  يوم اجلمعة  العامة  وهيئاتها وموؤ�ص�صاتها 

يوم  ي�صادف  اليوم  هذا  اإن  واإذ   ،2021 يناير  �صهر 

عطلة اأ�صبوعية، فيعّو�س عنه بيوم الأحد الثالث من 

�صهر يناير 2021.

 »الداخلية«: حملة م�صللة  

لـ»اجلزيرة« القطرية ت�صتهدف البحرين

اأكدت وزارة الداخلية اأن ما ن�صرته قناة اجلزيرة 

الداخلية  وزيرة  زيارة  حول  اّدعاءات  من  القطرية، 

عن  معربة  ال�صحة،  من  لها  اأ�صا�س  ل  الربيطانية، 

التي  امل�صللة  الإعالمية  احلملة  هذه  من  ا�صتغرابها 

امل�صا�س  وت�صتهدف  الأخرية،  الآونة  يف  حّدة  زادت 

بال�صمعة احلقوقية للبحرين واإجنازاتها.

 الزياين يرتاأ�س االجتماع الوزاري اخلليجي 
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التقى منت�سبي برنامج جمل�س الوزراء لتنمية الكوادر احلكومية.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

 تنميـــة الكــــوادر الوطنيـــة احلكوميــــة حمـــــوٌر اأ�سا�ســـيٌّ

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

ال�ستثمار  اأن  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

يف املواطن هو ال�ستثمار الناجح الذي �سيعود خريه على 

عملية  يف  ال�سابة  الطاقات  بدور  منوًها  واأبنائه،  الوطن 

التطوير والدفع بعجلة التنمية نحو ما يتطلع اإليه اجلميع، 

ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  اأهداف  يرفد  مبا 

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

املفدى.

والتحديث  التطوير  عمليات  اأن  اإىل  �سموه  واأ�سار 

الكوادر  اأمام  الفر�س  لتوفري  دوًما  و�سن�سعى  م�ستمرة 

اأثرها  ينعك�س  بحيث  فيها،  الإ�سهام  اأجل  من  الوطنية 

الكوادر  تنمية  اأن  اىل  �سموه  م�سرًيا  واملواطن،  الوطن  على 

اأ�سا�سي نتطلع ل�ستمراره ليكون  الوطنية احلكومية هدف 

حموًرا اأ�سا�سًيا لال�سرتاتيجيات واخلطط التنموية التي يتم 

العمل عليها من قبل احلكومة، لفًتا اإىل ما تزخر به اجلهات 

احلكومية من كفاءات وطنية ا�ستطاعت من خاللها حتقيق 

البحرين  ا�سم  رفع  يف  اأ�سهمت  التي  النجاحات  من  العديد 

اأجل  من  والرعاية  الهتمام  كل  �سنوليهم  والذين  عالًيا، 

وبالتايل  تطلعاتهم،  يحقق  مبا  وقدراتهم  مهاراتهم  تطوير 

حتقيق اأهداف احلكومة املن�سودة.

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

من  ال�ساد�سة  الدفعة  منت�سبي  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

احلكومية،  الكوادر  لتنمية  الوزراء  رئي�س جمل�س  برنامج 

اإذ اأعرب �سموه عن تهنئته لهم على اختيارهم من بني جميع 

املتقدمني للربنامج بعد مراحل متعددة من التقييم مبا يحقق 

اكت�ساب  يف  التوفيق  لهم  متمنًيا  الربنامج،  واأهداف  روؤية 

اخلربات واملهارات مبا ينعك�س على تطورهم ومنائهم.

اأثبتت منذ  اإن كوادرنا الوطنية احلكومية  وقال �سموه 

تاأ�سي�س العمل احلكومي بقيادة فقيد الوطن �ساحب ال�سمو 

حلمل  اأهٌل  اأنها  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

الأمانة، من خالل ما حتقق للمملكة من مناء وازدهار طال 

القطاعات كافة، واليوم فاإننا عازمون على موا�سلة حتقيق 

على  م�ساعفة  امل�سوؤولية  فاإن  وعليه  املنجزات،  من  املزيد 

الكوادر الوطنية لتحقيق الأهداف املن�سودة مبا ينعك�س على 

تطوير الأداء، وبالتايل اخلري والزدهار للوطن واملواطنني.

 وثّمن �سموه جهود القائمني على برنامج رئي�س جمل�س 

الوزراء لتنمية الكوادر احلكومية وحر�سهم على التطوير 

امل�ستمر للربنامج، مبا ينعك�س على خمرجاته من الدفعات 

ملقار  عودتهم  عند  احلكومي  العمل  �سرتفد  والتي  املختلفة 

عملهم، حاًثا جميع امللتحقني بالدفعة ال�ساد�سة على اغتنام 

املهارات  اكت�ساب  على  والعمل  بالربنامج  اللتحاق  فر�سة 

واخلربات، والتي �ست�سهم يف جهود التطوير املن�سودة.

من جانبهم، اأعرب منت�سبو الدفعة ال�ساد�سة من برنامج 

رئي�س جمل�س الوزراء لتنمية الكوادر احلكومية عن �سكرهم 

وتقديرهم ل�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء؛ على كلمات �سموه لهم مع انطالق الدفعة، والتي 

منوهني  والجتهاد،  اجلد  من  املزيد  نحو  لهم  دافًعا  تعد 

الكوادر  يف  ال�ستثمار  على  حر�س  من  �سموه  يوليه  مبا 

الوطنية احلكومية واإميانه بطاقاتهم يف حتقيق الإجنازات 

والنجاحات ململكة البحرين، موؤكدين عزمهم على تنفيذ كل 

ما من �ساأنه اأن يحقق تطلعات �سموه للوطن واملواطنني.

احلر�س  رئي�س  �سمو  و�سول  ولدى 

ال�سيخ  الركن  اللواء  يرافقه  الوطني، 

مدير  خليفة  اآل  �سعود  بن  عبدالعزيز 

ا�ستقبال  الوطني، كان يف  اأركان احلر�س 

الوطني،  احلر�س  �سباط  كبار  �سموه 

بعدها تف�سل �سموه بافتتاح مركز احلر�س 

مرافق  يف  بجولة  وقام  الطبي،  الوطني 

املركز، م�ستمًعا اإىل اإيجاز حول التجهيزات 

متثل  والتي  ي�سمها،  التي  والإمكانات 

الطبي  العمل  م�ستويات  يف  نوعية  نقلة 

باحلر�س الوطني. 

وي�سم املركز الطبي عدًدا من الأق�سام 

الطبية املتطورة، من بينها غرفة للعمليات 

اجلراحية جمهزة باإمكانات واأجهزة طبية 

متقدمة، اإىل جانب غرفة تعقيم خم�س�سة 

لتح�سري الطاقم الطبي قبل الدخول لغرفة 

معاجلة  وغرفة  اجلراحية،  العمليات 

الب�سيطة  اجلراحية  العمليات  لإجراء 

والعناية  الإنعا�س  عناية حلالت  وغرفة 

الق�سوى. 

الفريق  اأكد  الفتتاح،  هام�س  وعلى 

بن عي�سى  ال�سيخ حممد  �سمو  الركن  اأول 

التحديث  مب�ستويات  اعتزازه  خليفة  اآل 

�سرح  ي�سهدها  التي  ال�ساملة  والتطوير 

وذلك  متوا�سل،  ب�سكل  الوطني  احلر�س 

ترجمة لتطلعات ح�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

ورعاه،  اهلل  حفظه  الأعلى،  القائد  املفدى 

العطاء  م�ستويات  تعزيز  يف  ي�سهم  ومبا 

الوطني  الواجب  نداء  وتلبية  والفداء 

ملنت�سبي احلر�س الوطني. 

احلر�س  مركز  اأن  �سموه  اأكد  كما 

ملراحل  ا�ستكمالً  ياأتي  الطبي  الوطني 

التطوير والتحديث التي ي�سهدها اجلانب 

تعاقبت  والتي  الوطني،  باحلر�س  الطبي 

�سهدها  متتالية  تطويرية  مراحل  يف 

القطاع الطبي باحلر�س الوطني. 

املركز  افتتاح  اأن  �سموه  واأ�ساف 

ال�سرتاتيجية  اخلطة  �سمن  ياأتي  الطبي 

وفق  ُو�سعت  والتي   ،2020 اخلم�سية 

قطاعات  جلميع  �ساملة  تطويرية  اأهداف 

احلر�س. 

وتقديره  �سكره  عن  �سموه  وعرّب 

احلر�س  منت�سبي  من  الطبي  للكادر 

رفع  يف  وتفانيهم  جلهودهم  الوطني؛ 

يوازي  ومبا  الطبية،  احلر�س  قدرات 

م�ستويات الكفاءة واجلاهزية التي يتميز 

بها هذا ال�سرح الع�سكري.

رئي�س احلر�س الوطني 

يفتتح »مركز احلر�س الوطني الطّبي«

وزير اخلارجية ي�سيد بعالقات ال�سداقة مع اململكة املتحدة

تلقى وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�سد الزياين، اأم�س، ات�سالً هاتفًيا من �سفري اململكة املتحدة لدى 

مملكة البحرين رودي دراموند.

وخالل الت�سال، اأ�ساد وزير اخلارجية بعمق العالقات الثنائية التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة 

اأ�س�س من الحرتام املتبادل  البحرين واململكة املتحدة ال�سديقة، وما ت�سهده من تناٍم م�ستمر قائم على 

والتن�سيق امل�سرتك على امل�ستويات كافة، معرًبا عن تهاين مملكة البحرين باإعالن التو�سل اإىل اتفاقية 

موا�سلة  على  الدائم  اململكة  موؤكًدا حر�س  الأوروبي،  والحتاد  املتحدة  اململكة  بني  والتعاون  التجارة 

امل�سرتكة ويعود  امل�سالح  ال�سديقني، مبا يخدم  البلدين  امل�سرتك بني  الثنائي  التعاون  تعزيز وتطوير 

بالنفع والفائدة عليهما وعلى �سعبيهما.

من جهته، اأعرب دراموند عن اعتزازه الكبري بامل�سار املتقدم لعالقات ال�سداقة والتعاون القائمة بني 

مملكة البحرين واململكة املتحدة، منوًها ب�سرورة تعزيز التعاون والتن�سيق الثنائي امل�سرتك يف �ستى 

املجالت، مبا يحقق تطلعات ورغبات البلدين ال�سديقني، متمنًيا ململكة البحرين دوام التقدم والزدهار.

جرى خالل الت�سال بحث عدد من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
 وزير اخلارجية

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�سدر

 تعميًما ب�ساأن عطلة راأ�س ال�سنة 

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

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

اجلديدة  امليالدية  ال�سنة  راأ�س  عطلة  ب�ساأن  تعميم 

2021. وجاء يف التعميم اأنه مبنا�سبة حلول ال�سنة 

اململكة  وزارات  تعّطل   ،2021 اجلديدة  امليالدية 

الأول من  العامة يوم اجلمعة  وهيئاتها وموؤ�س�ساتها 

�سهر  من  ع�سر  لل�سابع  املوافق   2021 يناير  �سهر 

جمادى الأوىل 1442هـ، وحيث اإن هذا اليوم ي�سادف 

يوم عطلة اأ�سبوعية، فيعّو�س عنه بيوم الأحد الثالث 

من �سهر يناير 2021.

قرار بنقل وتعيني

مديرين ب�سوؤون اجلمارك

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

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

مديرين  وتعيني  بنقل  ل�سنة 2020  رقم )27(  قرار 

ب�سوؤون اجلمارك يف وزارة الداخلية، جاء فيه:

اأجور  مبارك  يو�سف  وليد  ُينَقل  الأوىل:  املادة 

اجلمركية  وال�سيا�سات  التخطيط  اإدارة  مدير 

مديًرا  ليكون  الداخلية  بوزارة  اجلمارك  ب�سوؤون 

بوزارة  ب�سوؤون اجلمارك  التخلي�س اجلمركي  لإدارة 

الداخلية.

املادة الثانية: ُتعنينَّ ال�سيخة منرية بنت حممد بن 

اجلمركية  الرتاخي�س  لإدارة  مديًرا  خليفة  اآل  خليفة 

وخدمة العمالء ب�سوؤون اجلمارك بوزارة الداخلية.

هذا  تنفيذ  الداخلية  وزير  على  الثالثة:  املادة 

يف  وُين�سر  �سدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار، 

اجلريدة الر�سمية.

افتتح الفريق اأول الركن �سمو ال�سيخ حممد بن عي�سى اآل خليفة 

مبع�سكر  الطبي  الوطني  احلر�س  مركز  الوطني،  احلر�س  رئي�س 

ال�سخري، وذلك �سباح اأم�س، والذي ياأتي �سمن م�ساريع التطوير 

والتحديث التي ي�سهدها احلر�س الوطني وفق خطته اال�سرتاتيجية 

 .2020

اأ�ساد بتجرية ال�ساعر احللواجي الرثية.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

تعزيز احلراك الثقايف واملحافظة على الرتاث العربي الأ�سيل
�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الثقايف  املوروث  يف  ال�سعر  اأهمية  الوزراء، 

ودوره يف تعزيز القيم الجتماعية التي اأ�سهمت 

منوًها  والوطنية،  العربية  الهوية  تر�سيخ  يف 

مملكة  يف  الثقافية  احلركة  ت�سهده  مبا  �سموه 

تلقاه من دعم  البحرين من تطور م�ستمر، وما 

امللك  واهتمام من قبل ح�سرة �ساحب اجلاللة 

حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

واأ�سار �سموه اإىل اأن مملكة البحرين توا�سل 

واملحافظة  الثقايف  احلراك  تعزيز  على  العمل 

ج�سور  ومد  الأ�سيل،  العربي  الرتاث  على 

التوا�سل بني خمتلف احل�سارات، مبا يعزز من 

مكانة اململكة على خمتلف ال�سعد.

الرفاع  بق�سر  �سموه،  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

را�سد  ال�سيخ  ركن  اأول  الفريق  بح�سور  اأم�س، 

وال�سيخ  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان 

البحريني حممد  وال�ساعر  الوطني،  والقت�ساد 

ال�سعري  ديوانه  لتقدمي  احللواجي  هادي 

على  �سموه  اأثنى  اإذ  �سموه،  اإىل  )احلمديات( 

اجلهد الذي بذله يف اإعداد هذا الديوان ال�سعري 

األقاها  التي  ال�سعرية  الق�سائد  فيه  جمع  الذي 

املنا�سبات،  خمتلف  يف  املفدى  امللك  جاللة  يف 

منوًها بتجربته ال�سعرية الرثية، ومتنى �سموه 

له التوفيق يف اأعماله ال�سعرية املقبلة.

التي  الثقافية  اجلهود  اإىل  �سموه  واأ�سار 

البحرين  ال�سعراء والأدباء يف مملكة  يقوم بها 

والثقايف  الأدبي  احلراك  اإثراء  يف  واإ�سهاماتهم 

يف اململكة.

البحريني حممد  ال�ساعر  اأعرب  من جانبه، 

ل�ساحب  وتقديره  �سكره  عن  احللواجي  هادي 

ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

الثقايف  باحلراك  اهتمام  من  �سموه  يبديه  وما 

وال�سعري يف مملكة البحرين.

وقد ت�سّرف ال�ساعر البحريني حممد هادي 

ال�سمو  �ساحب  اأمام  ق�سيدة  باإلقاء  احللواجي 

بهذه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

املنا�سبة.
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امل�ست�سار احلمر يت�سّلم ن�سخة من كتاب 

التحوالت الدميقراطية يف عهد جاللة امللك

اإجناز 40% من م�سروع م�سار الدراجات الهوائية.. وزير »االأ�سغال«:

اإن�ساء �سبكة مل�ســـارات الدراجــات الهوائيـــة باململكـــة

احلمر  يعقوب  بن  نبيل  ا�ستقبل 

الإعالم،  ل�سوؤون  امللك  م�ست�سار جاللة 

اأم�س،  مبكتبه يف ق�سر الق�سيبية يوم 

الذي  الرويعي  �سعد  حممد  الباحث 

»التحولت  كتابه  من  ن�سخة  اأهداه 

امللك حمد  عهد جاللة  الدميقراطية يف 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه«. وقد اأ�ساد احلمر مبا 

يوثق  الذي  القيم  الكتاب  هذا  احتواه 

ال�سعيد  على  العظيمة  لالإجنازات 

�ساحب  حققها  التي  الدميقراطي 

م�سرية  خالل  املفدى  امللك  اجلاللة 

احلا�سر،  وقتنا  واإىل  والعطاء  اخلري 

الرائد  الإ�سالحي  امل�سروع  خالل  من 

وميثاق العمل الوطني، معرًبا عن بالغ 

البحرين  ململكة  حتقق  مبا  العتزاز 

و�سعبها الويف يف العهد الزاهر جلاللة 

من  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  امللك 

الإ�سالح  �سعيد  على  كبرية  اإجنازات 

واحلريات  والدميقراطي  ال�سيا�سي 

القانون  دولة  وتكري�س  العامة 

دور  واإبراز  الد�ستورية  واملوؤ�س�سات 

املراأة، ما جعل اململكة يف م�ساف الدول 

�سكره  عن  معرًبا  املتقدمة،  العريقة 

للباحث حممد �سعد الرويعي على هذا 

الذي  الطيب  باجلهد  منوًها  الإهداء، 

له  متمنًيا  الكتاب،  هذا  اإعداد  يف  بذله 

كل التوفيق يف اإ�سداراته املقبلة.

�سعد  حممد  الباحث  اأعرب  وقد 

الرويعي عن �سكره وتقديره للم�ست�سار 

الإعالمي نبيل احلمر على ما لقيه من 

وت�سجيع  دعم  على  وحر�سه  اإ�سادة، 

مبا  البحرينيني،  والكتاب  الباحثني 

يف  الثقافية  احلركة  م�سرية  يرثي 

اململكة.

و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  قام 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

خلف  عبداهلل  بن  ع�سام  املهند�س 

جنوب  مل�سروع  ميدانية  بزيارة 

البحرين الدائري؛ لتفقد اأعمال اإن�ساء 

امل�سار املخ�س�س للدراجات الهوائية 

ميتد بطول 10 كيلومرتات مبحاذاة 

ن�سبة  بلغت  اإذ  الرئي�س،  ال�سارع 

الإجناز فيه %40. 

وكيل  من  كل  الزيارة  وح�سر 

اأحمد  املهند�س  الأ�سغال  �سوؤون 

باأعمال  والقائم  اخلياط،  عبدالعزيز 

الوكيل امل�ساعد للرقابة والرتاخي�س 

ال�سيخ  والريا�سة  ال�سباب  بوزارة 

ومدير  خليفة،  اآل  �سلمان  بن  �سقر 

ال�سباب  بوزارة  امل�ساريع  اإدارة 

اآل خليفة،  ال�سيخة نورة  والريا�سة 

و�سيانة  م�ساريع  اإدارة  ومدير 

علوي،  بدر  �سيد  املهند�س  الطرق 

وعدد من مهند�سي الوزارة. 

وقال الوزير اإن م�سار الدراجات 

حاليا  تنفيذه  يتم  الذي  الهوائية 

�سبكة  لإن�ساء  ت�سّور  من  جزء  هو 

يف  الهوائية  الدراجات  مل�سارات 

جمال  يفتح  مناخ  لتوفري  اململكة 

ظل  يف  الريا�سة،  بهذه  للمهتمني 

املواطنني  قبل  من  ممار�ستها  تزايد 

واملقيمني، مع توفري جميع متطلبات 

على  للحفاظ  املرورية  ال�سالمة 

�سالمة �سائقي الدراجات الهوائية.

داعًيا لعدم التهاون يف تطبيق التعليمات ال�سحية.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

اخت�سار التجّمعات على املحيط االجتماعي املحدود واالأماكن اخلارجية
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، اأهمية موا�سلة اللتزام بكل الإجراءات 

اخت�سار  ا�ستمرار  عرب  كورونا،  لفريو�س  للت�سدي  الحرتازية 

املنزل واملحيط الجتماعي يف  الواحدة يف  الأ�سرة  التجمعات على 

النطاق املعتاد واملحدود، والأماكن اخلارجية املفتوحة بدل املغلقة، 

يف  الأخرى  الوقائية  التدابري  جانب  اإىل  �سي�سهم  الذي  الأمر  وهو 

ظل  يف  خا�سة  واملقيمني،  املواطنني  و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ 

امل�ستجدات التي ت�سهدها بع�س الدول، والتي تتم متابعة تطوراتها 

لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  قبل  من  مكثف  ب�سكل 

كورونا.

بعزم  اجلميع  التزام  ا�ستمرار  اإىل  نتطلع  اأننا  �سموه  واأ�ساف 

عن  بعيًدا  الحرتازية  الإجراءات  جميع  لتطبيق  وم�سوؤولية 

التهاون  عدم  اجلميع  من  وناأمل  الفريو�س،  خطورة  مع  الت�ساهل 

طوال  �سدرت  التي  الحرتازية  والإجراءات  بالتعليمات  التقيد  يف 

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  الفريو�س من  التعامل مع  مراحل 

يتم  ل  حتى  العالقة؛  ذات  الر�سمية  واجلهات  كورونا  لفريو�س 

مواجهة  من  املتبقية  الأخرية  الفرتة  يف  للخطر  املجتمع  تعري�س 

فريو�س كورونا، ولتتمكن كل الفرق العاملة يف ال�سفوف الأمامية 

جناح  اأن  على  �سموه  م�سدًدا  منها،  املطلوبة  الأهداف  حتقيق  من 

اجلهود الوطنية للت�سدي لفريو�س كورونا يتطلب ا�ستمرار الوعي 

على  احلفاظ  اأجل  من  الوطنية؛  بامل�سوؤولية  والتحلي  املجتمعي 

�سحة و�سالمة اجلميع.

ولفت �سموه اإىل اأنه بتكاتف اأبناء الوطن ودعمهم لهذه اجلهود 

الوطنية  اخلطط  من  املن�سودة  الأهداف  اإىل  اهلل،  باإذن  �سن�سل، 

املو�سوعة للتعامل مع فريو�س كورونا.

ونوه �سموه باجلهود املتوا�سلة التي تبذلها الكوادر العاملة يف 

يقومون  وما  كورونا،  ملواجهة جائحة فريو�س  الأمامية  ال�سفوف 

به من عمل م�ستمر من اأجل احلفاظ على �سحة و�سالمة املواطنني 

واملقيمني يف مملكة البحرين، والذي ي�ستوجب تكاتف اجلميع من 

وعدم  الحرتازية  بالإجراءات  وم�سوؤولية  بوعي  التزامهم  خالل 

الت�ساهل يف التقيد بها، مبا يحقق الأهداف املرجّوة يف �سبيل احلد 

من انت�سار الفريو�س وحماية املجتمع.

معرًبا عن الثقة يف ال�سعودية وتوجهها لبدء مرحلة جديدة لتعزيز احلوار اخلليجي.. الزياين: 

توفري مقومات راأب ال�سدع اخلليجي وعودة االأمور لطبيعتها التاريخية

جمل�س  دول  خارجية  وزراء  عقد 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

اأعمال  املرئي،  الت�سال  عرب  اأم�س، 

الدورة الـ�ساد�سة والأربعني بعد املائة 

التعاون  ملجل�س  الوزاري  للمجل�س 

اخلليجية  للقمة  »التح�سريية« 

الدكتور  برئا�سة  والأربعني،  احلادية 

وزير  الزياين،  را�سد  بن  عبداللطيف 

املقبلة  الدورة  ورئي�س  اخلارجية، 

للمجل�س الوزاري، وم�ساركة الدكتور 

نايف بن فالح مبارك احلجرف، الأمني 

اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العام 

العربية.

ويف بداية الجتماع األقى الدكتور 

كلمة  الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف 

اأرواح ثالثة من قادة  ترحم فيها على 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول 

ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  العربية، 

ال�سمو  و�ساحب  �سعيد،  بن  قابو�س 

ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح، 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

بن �سلمان اآل خليفة، �سائاًل املوىل عز 

وح�سن  واملغفرة  الرحمة  لهم  وجل 

جهود  من  قدموه  ما  جراء  الثواب 

خمل�سة واأعمال جليلة خلري اأوطانهم، 

و�سالح  التعاون،  جمل�س  ومل�سرية 

والب�سرية  وال�سالمية  العربية  الأمة 

جمعاء. 

بالغ  عن  اخلارجية  وزير  واأعرب 

العتزاز بتويل مملكة البحرين رئا�سة 

ملجل�س  والأربعني  احلادية  الدورة 

التعاون، بقيادة �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة، عاهل البالد 

تكون،  باأن  تطلعه  عن  معرًبا  املفدى، 

الأع�ساء  الدول  وبدعم  اهلل،  بعون 

ومثمرة  ناجحة  دورة  وموؤازرتها، 

ملجل�س  ال�سامية  الأهداف  حتقق 

التعاون لدول اخلليج العربية.

اإننا نتطلع  وقال وزير اخلارجية 

�سوف  التي  اخلليجية  القمة  اإىل 

ت�ست�سيفها اململكة العربية ال�سعودية 

احلرمني  خادم  من  كرمية  برعاية 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

دول  قادة  وبح�سور  �سعود،  اآل 

املجل�س، حفظهم اهلل ورعاهم، اآملني اأن 

تكون قمة موفقة ناجحة.

بن  عبداللطيف  الدكتور  واأعرب 

يف  التامة  الثقة  عن  الزياين  را�سد 

القيادة ال�سعودية احلكيمة وتوجهاتها 

يف  املهم  الرئي�سي  ودورها  الكرمية، 

التعاون  جمل�س  متا�سك  على  احلفاظ 

ال�سدع اخلليجي، وبدء مرحلة  وراأب 

اخلليجي  احلوار  لتعزيز  جديدة 

يف  امل�ستقبل،  يف  لأهدافنا  حتقيًقا 

وروابط،  و�سائج  من  يجمعنا  ما  ظل 

والتزامات ميليها علينا جميًعا النظام 

واملواثيق  التعاون  ملجل�س  الأ�سا�سي 

بني  املربمة  والتفاقات  والعهود 

دولنا  مل�سالح  حماية  املجل�س،  دول 

اأعيننا  ن�سب  وا�سعني  و�سعوبها، 

هدفنا ال�سامي وهو املحافظة على اأمننا 

يف  جهودنا  وموا�سلة  وا�ستقرارنا، 

ومواجهة  ومتويله،  الرهاب  مكافحة 

الكراهية  على  التحري�س  خطاب 

التدخل  وجه  يف  والوقوف  والعنف، 

يف ال�سوؤون الداخلية لدولنا، وحماربة 

للكيانات اخلارجة  الدعم  اأ�سكال  كافة 

تعاوننا  نعزز  واأن  القانون،  على 

امل�سرتك حتقيقا لتطلعات �سعوبنا.

على  اخلارجية  وزير  واأكد 

والنزاعات  ال�سراعات  اإنهاء  �سرورة 

ووفًقا  ال�سلمية  بالطرق  الإقليمية 

ح�سن  واملبادئ  الدولية  للمواثيق 

ال�سالم  اإحالل  على  والعمل  اجلوار، 

كافة  ل�سالح  والزدهار  وال�ستقرار 

دول و�سعوب املنطقة.

وقال اإننا جميًعا مطالبون بتوفري 

املباركة  اجلهود  جناح  مقومات 

التاريخية  اإىل طبيعتها  الأمور  لعودة 

التعاون،  جمل�س  دول  بني  املعهودة 

عندما كانت احلدود الربية والبحرية 

متاحة  الرزق  وم�سادر  مفتوحة 

الأجداد  نهج  على  �سرًيا  للجميع، 

والآباء، مع مراعاة خ�سو�سيات الدول 

�سيادتها  واحرتام  املرعية،  وقوانينها 

وطبيعة جمتمعاتها.

ملجل�س  العام  الأمني  األقى  بعدها 

كلمة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

المتنان  اآيات  اأ�سمى  عن  فيها  اأعرب 

اجلاللة  اأ�سحاب  ملقام  والعتزاز 

للثقة  املجل�س،  دول  قادة  وال�سمو 

م�ستعيًنا  اإياها،  اأولوه  التي  الغالية 

من  ومنطلًقا  وتعاىل،  �سبحانه  باهلل 

واحلكيمة  ال�سديدة  التوجيهات 

ما  كل  وال�سمو، يف  اجلاللة  لأ�سحاب 

م�سرية  تعزيز  على  العمل  �ساأنه  من 

التعاون املباركة من اأجل حتقيق اآمال 

وتطلعات مواطني دول املجل�س، مثمًنا 

الدعم الكبري لأ�سحاب ال�سمو واملعايل 

وزراء اخلارجية للقيام مبهام واأعمال 

لدول  التعاون  ملجل�س  العامة  الأمانة 

اخلليج العربية.

وقال الأمني العام ملجل�س التعاون 

كنا  اإذا  اإننا  العربية  اخلليج  لدول 

 2020 عام  خالل  �سهدنا  قد  جميًعا 

كافة  على  كورونا  جائحة  تداعيات 

را�سخة  القناعة  فاإن  احلياة،  مناحي 

لي�س كعامل  بعد كورونا  ما  باأن عامل 

اإن ما ن�سهده من تغريات  ما قبله، بل 

يتطلب  املجالت  كافة  ويف  كبرية 

اجلديد  العاملي  امل�سهد  ا�ستقراء  منا 

مع  للتعامل  كمنظومة  وال�ستعداد 

�سماًنا  وذلك  وحتدياته،  معطياته 

التعاون  جمل�س  ملكانة  وتعزيًزا 

و�سوًنا  وحماية  ال�سرتاتيجية 

وحت�سيًنا  و�سعوبه،  دولة  ملكت�سبات 

وال�ستعداد  واأمنه،  لقت�ساده  ودعًما 

القت�سادية  التداعيات  مع  للتعامل 

والتي متثل اأكرب حتدي يواجه العامل 

واملتوقع ا�ستمرارها ل�سنوات قادمة لن 

نكون مبعزل عنها.

واأن  كورونا  جائحة  اأن  واأ�ساف 

يف  اأنها  اإل  كبرية،  حتديات  فر�ست 

فر�س  عن  ك�سفت  قد  نف�سه  الوقت 

جميًعا  لنا  حقيقية  ودوافع  جديدة 

امل�سرتك  اخلليجي  العمل  لتعزيز 

وللدفع به نحو اآفاق اأرحب ترتكز على 

كاأولوية  القت�سادي  التكامل  و�سع 

با�ستكمال  بدًءا  التعاون  ملجل�س 

مروًرا  اجلمركي،  الحتاد  متطلبات 

با�ستكمال متطلبات ال�سوق اخلليجية 

الوحدة  اإىل  و�سوًل  امل�سرتكة 

ورد  كما   2025 عام  يف  القت�سادية 

يف قرارات القمم ال�سابقة ملقام املجل�س 

الأعلى.

وقال الأمني العام ملجل�س التعاون 

جمل�س  اإن  العربية  اخلليج  لدول 

التعاون اليوم وهو يخطو بثبات نحو 

العقد اخلام�س من عمره بف�سل من اهلل 

وال�سمو  اجلاللة  اأ�سحاب  بحكمة  ثم 

عزًما  اأكرث  ليغدو  املجل�س،  دول  قادة 

على  واحلفاظ  م�سريته  تعزيز  على 

اأمنه اجلماعي، وا�ستمرار دوره كعامل 

للحكمة،  و�سوت  وتوازن  ا�ستقرار 

نف�س  ويف  التحديات  ملواجهة  يعمل 

الوقت ينظر باأمل وم�سوؤولية وتكاتف 

لبناء امل�ستقبل وفًقا لتوجيهات وحكمة 

دول  قادة  وال�سمو  اجلاللة  اأ�سحاب 

املجل�س.

اخلارجية  وزراء  بحث  وقد 

جدول  على  املدرجة  املو�سوعات 

اأعمالهم، املرفوعة من اللجان الوزارية 

مت  وما  العامة،  والأمانة  املخت�سة 

املجل�س  مقام  قرارات  من  تنفيذه 

وما  املوقر،  الوزاري  واملجل�س  الأعلى 

التكامل  حتقيق  اإطار  يف  اإجنازه  مت 

العمل اخلليجي  والتعاون يف م�سرية 

التو�سيات  اأقروا  كما  امل�سرتك، 

للتوجيه  الأعلى  املجل�س  اإىل  املرفوعة 

والأربعني  احلادية  القمة  يف  ب�ساأنها 

للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون.
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تنفيذ 3 اآالف وحدة وق�سيمة �سكنية على ثالث مراحل.. خالد بن عبدالـله:

بدء االأعمال االإن�سائية يف »�سرق �سرتة« بكلفة 260 مليون دينار
بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  لأمر  تنفيًذا 

حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

م�سروع  يف  �سكنية  وحدة  اآلف  ثالثة  بتنفيذ  بالبدء  اهلل، 

مدينة �سرق �سرتة الإ�سكاين، والإ�سراع يف وترية اخلدمات 

نائب  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�سيخ  اأعلن  الإ�سكانية، 

للم�ساريع  الوزارية  اللجنة  رئي�س  الوزراء  رئي�س جمل�س 

يف  الإن�سائية  الأعمال  بدء  التحتية  والبنية  التنموية 

م�سروع مدينة �سرق �سرتة الإ�سكاين.

اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�سيخ  اأعرب  املنا�سبة،  وبهذه 

املقام  اإىل  المتنان  وعظيم  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  عن  خليفة 

اآل  عي�سى  بن  امللك حمد  اجلاللة  ال�سامي حل�سرة �ساحب 

يوليه  ملا  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

جاللته من رعاية واهتمام بتحقيق تطلعات املواطنني عرب 

موا�سلة  يف  يتج�سد  والذي  الإ�سكانية،  اخلدمات  توفري 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكومة 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، يف تنفيذ اأمر جاللته، ببناء 40 

اإدراجها  خالل  من  ترجمتها  مت  والتي  �سكنية،  وحدة  األف 

يف برنامج احلكومة ال�سابق واحلايل، وذلك يف اإطار خطة 

متكاملة. اإ�سكانية 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأمر  اأن  واأكد 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، بالبدء يف تنفيذ م�سروع املدينة 

اإىل  ي�ساف  جديًدا  تنموًيا  اإجناًزا  ميثل  الثامنة  الإ�سكانية 

خالل  �سهد  الذي  الإ�سكان  قطاع  يف  الوطنية  املكت�سبات 

اإن�ساء مدينة عي�سى ومدينة  املا�سي ومطلع احلايل  القرن 

املا�سية  ال�سبع  ال�سنوات  خالل  ومت  زايد،  ومدينة  حمد 

اإن�ساء املدن اجلديدة ممثلة يف مدينة خليفة ومدينة �سلمان 

افتتاحها  مت  والتي  الرملي،  ومدينة  احلد  �سرق  ومدينة 

توزيع  خالل  من  تدريجًيا  الأوىل  مراحلها  و�سغل  جميًعا، 

الوحدات الإ�سكانية على امل�ستفيدين من املواطنني.

تف�سل،  قد  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�سيخ  وكان 

موقع  بزيارة   ،2020 دي�سمرب   27 الأحــد  اأم�س  يوم 

الأعمال  ببدء  اإيذاًنا  الإ�سكاين  �سرتة  �سرق  مدينة  م�سروع 

الإ�سكان.  الإن�سائية، يرافقه با�سم بن يعقوب احلمر وزير 

الأ�سغال  وزير  عبداهلل خلف  بن  الزيارة ع�سام  كما ح�سر 

نا�سر  بن  ووائل  العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

بن  ه�سام  وال�سيخ  واملاء،  الكهرباء  �سوؤون  وزير  املبارك 

حبيب  واأنور  العا�سمة،  حمافظ   خليفة  اآل  عبدالرحمن 

اهلل �سفري جمهورية ال�سني ال�سعبية لدى مملكة البحرين، 

وعدد من النواب، واأمني عام اأمانة العا�سمة، وامل�سوؤولون 

من الوزارات واجلهات احلكومية اخلدمية ذات العالقة.

وخالل الزيارة، قال ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة: 

»اإن تنفيذ خم�س مدن اإ�سكانية يف وقت متزامن ميثل نقلة 

امل�ساريع  تنفيذ  وترية  و�سرعة  كثافة  �سعيد  على  نوعية 

اجلديدة  املدن  تنفيذ  فكرة  اأثبتت  ولقد  باململكة،  الإ�سكانية 

جناحها يف ا�ستيعاب طلبات املواطنني، وتكوين جمتمعات 

اجتماعًيا«. حديثة ومتجان�سة 

واأ�سار اإىل اأن امل�ساريع الإ�سكانية كافة حتظى مبتابعة 

التنموية  للم�ساريع  الوزارية  اللجنة  قبل  من  م�ستمرة 

جميع  بني  التن�سيق  خالل  من  وذلك  التحتية،  والبنية 

تزويد  من  للتاأكد  اخلدمية؛  احلكومية  واجلهات  الوزارات 

ب�سكل  واخلدمات  باملرافق  الإ�سكانية  وامل�ساريع  املدن 

الإن�سائية مبا يكفل توفري  الأعمال  الإجناز يف  متزامن مع 

امل�ستوى  ورفع  ال�سكن،  جودة  ومعيار  ال�ستقرار،  عن�سر 

التنمية  حمور  هو  الذي  البحريني  للمواطن  املعي�سي 

مدينة  م�سروع  الإ�سكان  وزارة  وتنفذ  الأ�سا�سية.  وغايتها 

دينار،  مليون   260 تبلغ  اإجمالية  بكلفة  �سرتة  �سرق 

وتوفر املدينة اأكرث من 3000 وحدة �سكنية وق�سيمة على 

للمدينة  التحتية  البنية  اأعمال  ذلك  يف  مبا  مراحل،  ثالث 

اجلديدة.

من جانبه، رفع املهند�س با�سم بن يعقوب احلمر وزير 

اإىل ح�سرة �ساحب  ال�سكر والعرفان  اآيات  اأ�سمى  الإ�سكان 

البالد املفدى،  اآل خليفة ملك  اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

حفظه اهلل ورعاه، واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه 

اهلل، مبنا�سبة انطالق العمل يف م�سروع مدينة �سرق �سرتة 

الالحمدود  والدعم  الرعاية  يعك�س  الذي  الأمر  الإ�سكاين، 

للخدمات الإ�سكانية باململكة. وقال: »لقد حر�ست الوزارة 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأمر  �سدور  منذ 

على و�سع  امل�سروع  هذا  تنفيذ  بالبدء يف  الوزراء  جمل�س 

ابتهاًجا  اجلاري،  العام  نهاية  قبل  للتنفيذ  زمني  برنامج 

وذكرى  الوطنية،  باأعيادها  البحرين  مملكة  باحتفالت 

تويل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه 

لنتوجه  الفر�سة  هذه  نغتنم  اأن  وبودنا  احلكم،  مقاليد 

بال�سكر اإىل  ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء؛ على ما يوليه من متابعة حثيثة مل�ساريع 

الوزارية  للجنة  رئا�سته  خالل  من  عام  ب�سكل  الــوزارة 

مو�سول  وال�سكر  التحتية،  والبنية  التنموية  للم�ساريع 

اإىل كافة الوزارات واجلهات احلكومية ذات العالقة  كذلك 

الأوىل  املراحل  بدء  يف  تعاونها  خالل  من  اأ�سهمت  التي 

لتنفيذ م�سروع مدينة �سرق �سرتة«.

ا�ستقبل الدكتور ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد 

اآل خليفة وكيل وزارة اخلارجية لل�سوؤون 

لوزارة  العام  الديوان  يف  اأم�س  الدولية، 

اخلارجية، اأف�سال حممود �سفري جمهورية 

البحرين،  مملكة  لدى  الإ�سالمية  باك�ستان 

�سفرًيا  عمله  مهام  انتهاء  مبنا�سبة  وذلك 

اأعرب  اللقاء،  وخالل  اململكة.  لدى  لبالده 

اآل خليفة  اأحمد  ال�سيخ عبداهلل بن  الدكتور 

وال�سداقة  التعاون  بعالقات  اعتزازه  عن 

البحرين  مملكة  بني  جتمع  التي  الوثيقة 

وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية التي تت�سم 

املتبادل  واملتانة يف ظل احلر�س  بالتطور 

اآفاق  اإىل  العالقات  بتلك  الرتقاء  على 

تعزيز  يف  ال�سفري  بجهود  منوًها  اأرحب، 

ال�سديقني،  البلدين  بني  القائمة  العالقات 

املقبلة.  مهامه  يف  التوفيق  له  متمنًيا 

عن  حممود  اأف�سال  ــرب  اأع جانبه،  من 

مبملكة  امل�سوؤولني  جلميع  وتقديره  �سكره 

من  لقيه  ملا  اخلارجية؛  ووزارة  البحرين 

عمله  فرتة  طوال  وم�ساندة  واهتمام  دعم 

�سفرًيا لبالده لدى اململكة، ما اأ�سهم ذلك يف 

لبالده  والتعاون  ال�سداقة  عالقات  توطيد 

دوام  للمملكة  متمنًيا  البحرين،  مملكة  مع 

التقدم والزدهار.

جرب  بن  في�سل  بن  عبداهلل  اجتمع 

اخلارجية،  ــر  وزي م�ساعد  الدو�سري 

رحمن  مع  للوزارة،  العام  بالديوان  اأم�س 

ت�سي�ستي )Rehman Chishti( املبعوث 

املتحدة  اململكة  وزراء  لرئي�س  ال�سابق 

وع�سو  واملعتقد  الدين  حرية  ل�سوؤون 

 - البحرينية  الربملانية  ال�سداقة  جلنة 

رحب  الجتماع،  وخــالل  الربيطانية. 

م�ساعد وزير اخلارجية برحمن ت�سي�ستي، 

الوثيقة  التاريخية  بالعالقات  م�سيًدا 

البحرين  مملكة  تربط  التي  واملتميزة 

واململكة املتحدة. من جانبه، اأعرب رحمن 

تنعم  مبا  الكبري  اعتزازه  عن  ت�سي�ستي 

البحرين من حرية يف ممار�سة  به مملكة 

التي  ــان  الأدي ملختلف  الدينية  ال�سعائر 

والتي  متييز،  دون  اأرا�سيها  على  تعي�س 

املجال،  هذا  به يف  يحتذى  مثالً  اأ�سبحت 

القائمة  الثنائية  العالقات  مبتانة  منوًها 

بني مملكة البحرين واململكة املتحدة، وما 

على خمتلف  وتطور  �سمول  من  به  تت�سم 

مزيًدا  البحرين  ململكة  متمنًيا  امل�ستويات، 

من التقدم والرخاء.

ا�ستقبلت �ساحب امل�سروع الذي ناف�س يف امل�سابقة احلكومية »فكرة«

وزيرة ال�سحة تعلن تبّني فكرة املن�سة الوطنية للتربع بالدم »حياة+«

 يحتوي على 10 قاعات للعر�س

 االنتهاء من �سّب الهيكل اخلر�ساين ملركز البحرين الدويل

فائقة  ال�سحة  وزيرة  ا�ستقبلت 

بنت �سعيد ال�سالح، مبكتبها بديوان 

املن�سة  فكرة  �ساحب  الوزارة، 

 ،) )حياة  بالدم  للتربع  الوطنية 

النعيمي  �سليمان  مهند  من  املقدمة 

م�ست�سار الت�سال والعالقات الدولية 

قد  والتي  العالم،  �سوؤون  بوزارة 

فكرة  الـ12  �سمن  م�سبقا  تاأهلت 

للمرحلة ما قبل امل�سابقة النهائية من 

م�سابقة البتكار احلكومي )فكرة( يف 

تنفيًذا  اأُطلقت  التي  الثالثة  الن�سخة 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س الوزراء.

ح�سرته  الذي  اللقاء  بداية  ويف 

الدم  بنك  رئي�س  عبدالرحمن  فخرية 

الطبي،  ال�سلمانية  مبجمع  املركزي 

الفكرة  مبقدم  ال�سحة  وزيرة  رحبت 

والدار�سة  بالبحث  قام  التي  املهمة 

م�سروع  ر�سم  اإىل  ومبادرته  عنها، 

فكرة،  م�سابقة  �سمن  الآلية  لتطوير 

موؤكدة اأن وزارة ال�سحة ت�سعى لتبني 

والهادفة  الطموحة  الأفكار  هذه  مثل 

من قبل ال�سباب البحرينيني املبدعني، 

البتكار  يف  جدارتهم  اأثبتوا  والذين 

اإبداعية  ممار�سات  اإىل  والو�سول 

للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  لتطوير 

واملقيمني، من خالل ا�ستخدام و�سائل 

والتطبيقات  احلديثة  التكنولوجيا 

ت�سهل  �ساأنها  من  التي  اجلديدة 

�سهولة  بكل  اخلدمات  على  احل�سول 

وي�سر.

اإىل  ال�سالح  الوزيرة  واأ�سارت 

البحرين  العام يف مملكة  التوجه  اأن 

الإلكرتوين،  التحول  نحو  ي�سري 

�ستقوم  التي  الفكرة  هذه  اأن  مبينة 

يف  تاأتي  لأهميتها  بتبنيها  الوزارة 

�سياق هند�سة الإجراءات التي تعكف 

فرق  مع  ا�ستكمالها  على  الوزارة 

اأ�سندت لها مهام حت�سني  التي  العمل 

اخلدمات ورفع كفاءتها.

وقال �ساحب الفكرة مهند �سليمان 

النعيمي م�ست�سار الت�سال والعالقات 

اإن  العالم  �سوؤون  بوزارة  الدولية 

هي  بالدم  للتربع  الوطنية  املن�سة 

اجتماعية  ذكية  من�سة  عن  عبارة 

وريادة  جهود  من  تعزز  تفاعلية 

ال�سحة،  قطاع  يف  البحرين  مملكة 

التطبيقات  ا�ستخدام  على  و�ستعمل 

مع  للتوا�سل  الذكية  الهواتف  يف 

بالدم، كل بح�سب فئة دمه  املتربعني 

وبح�سب النطاق اجلغرايف او الزمني 

اإ�سافة  البنك،  يحدده  الذي  املطلوب 

اإىل تنظيم عملية الت�سجيل وامل�ساركة 

باأ�سلوب  بالدم  التربع  حمالت  يف 

اأكرث فاعلية، و�سمان وجود خريطة 

تفاعلية واآلية عمل متطورة يف اإدارة 

ممكن  عدد  اأكرب  ل�ستيعاب  الأزمات 

جودة  يعك�س  ومبا  املتربعني،  من 

اخلدمات الطبية يف مملكة البحرين.

امل�ستمر  الهــتــمــام  اإطـــار  يف 

املتنوعة،  اخلدمية  بامل�سروعات 

و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  تقوم  التي 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

تنفيذها  على  والإ�سراف  بت�سميمها 

املختلفة  والوزارات  ل�سالح اجلهات 

ال�سيخ  املهند�س  �سرح  باململكة، 

الوكيل  خليفة  اآل  حممد  بن  م�سعل 

وال�سيانة  البناء  مل�ساريع  امل�ساعد 

مب�سروع  جاٍر  العمل  باأن  بالوزارة 

للمعار�س  الــدويل  البحرين  مركز 

ال�سخري  يف  اجلديد  ــوؤمتــرات  وامل

هيئة  ل�سالح  تنفيذه  يتم  ــذي  ال

البحرين لل�سياحة واملعار�س، اإذ مت 

القواعد  اأعمال �سب  كل  من  النتهاء 

العمل  وبدء  للم�سروع  اخلر�سانية 

كما  احلديدية،  الإن�ساءات  برتكيب 

الأعمال  ا�ستكمال  يف  العمل  ي�ستمر 

اخلر�سانية للطوابق العليا بالتوازي 

ن�سبة  بلغت  فقد  الأعمال،  بقية  مع 

الإجناز يف امل�سروع %14.

مل�ساريع  امل�ساعد  الوكيل  وقال 

حتقيق  »مت  اإنه  وال�سيانة  البناء 

املرحلة  املهمة خالل  الإجنازات  اأحد 

ال�سابقة، املتمثلة يف واحدة من اأكرب 

يوم  يف  اخلر�سانة  �سب  عمليات 

للجزء  البحرين  مملكة  يف  واحــد 

الأخري من اأ�سا�سات مركز املوؤمترات 

يقرب  ما  �سب  مت  حيث  بامل�سروع، 

من 9000 مرت مكعب من اخلر�سانة 

اإجــمــايل حجم  من  ــد  واح يــوم  يف 

املوؤمترات  ملركز  اخلر�سانية  القاعدة 

مكعب، مبعدل  مرت  البالغ 29500 

دقيقة  كل  واحدة  خر�سانة  �ساحنة 

مت  كما  متوا�سلة.  �ساعة   24 ملدة 

قيا�سي  اإجناز  حتقيق  عامة  ب�سفة 

اخلر�سانية  الأعمال  �سب  معدل  يف 

مركز  �ــســامــالً  كــكــل،  بــاملــ�ــســروع 

املوؤمترات وقاعات املعار�س ومباين 

مرت  بـــ85000  يقدر  مبا  اخلدمات 

 6 فرتة  اخلر�سانة خالل  من  مكعب 

 3500 مبتو�سط  املا�سية،  اأ�سهر 

واأ�سار  الأ�سبوع«.  يف  مكعب  مرت 

حممد  بن  م�سعل  ال�سيخ  املهند�س 

اآل خليفة اإىل اأن امل�سروع يقام غرب 

اأر�س  على  الدولية  البحرين  حلبة 

م�ساحتها 278900 مرت مربع، فيما 

تبلغ امل�ساحة املبنية 141120 مرًتا 

مربًعا، ويتم تنفيذ امل�سروع بت�سميم 

املعايري  اأحدث  وفق  متميز  معماري 

الت�سميمية ليكون مهياأ لكل متطلبات 

اإ�سافة  وي�سكل  والعار�سني،  الزوار 

متميزة ل�سمعة اململكة كوجهة رائدة 

يف جمال املعار�س واملوؤمترات.

وكيل اخلارجية ي�سيد بعالقة ال�سداقة مع باك�ستان

ت�سي�ستي: البحرين مثال يحتذى يف احلريات الدينية



جمل�س  رئي�سة  زينل  فوزية  �أ�سادت 

و�لتوجيهات  �لإن�سانية  باجلهود  �لنو�ب 

�مللكية �ل�سامية حل�سرة �ساحب �جلاللة �مللك 

حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل �لبالد �ملفدى 

�لإن�ساين  �لعمل  �لدعم  يف  ورعاه  �هلل  حفظه 

�حلكومة  توليه  وما  �لبحرين  وخارج  د�خل 

�لأمري  �مللكي  �ل�سمو  بقيادة �ساحب  �لر�سيدة 

�لأمني  �لعهد  ويل  خليفة  �آل  حمد  بن  �سلمان 

رئي�س �لوزر�ء من دعم للعمل �لإن�ساين �لذي 

�لإن�سانية  لالأعمال  �مللكية  �ملوؤ�س�سة  به  تقوم 

بقيادة �سمو �ل�سيخ نا�سر بن حمد �آل خليفة 

ممثل جاللة �مللك لالأعمال �لإن�سانية و�سوؤون 

�مللكية  �ملوؤ�س�سة  به  قامت  وما  �ل�سباب، 

لالأعمال �لإن�سانية من بر�مج �إن�سانية تنموية 

د�خل وخارج �لبحرين و�لتي تعك�س ما توليه 

�هتمام  من  و�سعًبا  قيادة  �لبحرين  مملكة 

�لإن�ساين  �خلريي  �لعمل  �أوجه  بكل  ورعاية 

�لتي  �ملهمة  باملبادر�ت  م�سيدة  و�لتطوعي، 

ما  �لإن�سانية  �ملجالت  يف  �ملوؤ�س�سة  �أطلقتها 

يعك�س مت�سك �سعبها بقيم �لتكافل و�لت�سامن 

�حلنيف  �لإ�سالمي  �لدين  تعاليم  من  �لنابعة 

ذلك  جاء  �لأ�سيلة،  �لبحرينية  و�لتقاليد 

�لإن�ساين  للت�سامن  �لعاملي  �ليوم  مبنا�سبة 

و�لذي يو�فق 20 دي�سمرب من كل عام.

�ل�سيد  م�سطفى  �لدكتور  نقل  جانبه  من 

حمد  بن  نا�سر  �ل�سيخ  �سمو  وتقدير  حتيات 

�لنو�ب  جمل�س  و�أع�ساء  لرئي�س  خليفة  �آل 

و�إجناز�ت  لأعمال  ودعمهم  �إ�سادتهم  على 

و�لتي  �لإن�سانية  لالأعمال  �مللكية  �ملوؤ�س�سة 

�ملفدى  �مللك  جاللة  ��سرت�تيجية  �سمن  تاأتي 

�لأ�سقاء  دعم  �أهمية  يف  �لإن�ساين  ومبد�أه 

و�لأ�سدقاء حيث �إن رقي �لدول ل يقا�س مبا 

تقدمه  مبا  ا  �أي�سً و�إمنا  فقط  ملو�طنيها  تقدمه 

من م�ساعد�ت للمحتاجني و�ملت�سررين خارج 

حدودها �جلغر�فية، ومن هذ� �ملنطلق فمملكة 

�لإن�سانية  مبادرتها  يف  �سباقة  �لبحرين 

و�ل�سعوب  للدول  �لتنموي  �لدعم  وتوفري 

�ملنكوبة.

وكانت �للجنة �لنوعية �لد�ئمة حلقوق 

بياًنا  �أطلقت  �لنو�ب  مبجل�س  �لإن�سان 

�لإن�ساين  للت�سامن  �لعاملي  �ليوم  مبنا�سبة 

بينت فيه باأن مملكة �لبحرين �أكدت ريادتها 

يف جمال �لعمل �لإن�ساين. 
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نفت ادعاءاتها حول زيارة وزيرة الداخلية الربيطانية.. »الداخلية«:

 ما ن�سرته »اجلزيرة« ي�ستهدف امل�سا�س بال�سمعة احلقوقية للبحرين
�نطالًقا من حر�سها �لد�ئم على تو�سيح �حلقائق للر�أي 

و�سائل  يف  ن�سره  يتم  ما  ومتابعة  ر�سد  �إطار  ويف  �لعام، 

زيارة  �أن  �لبحرين،  مبملكة  �لد�خلية  وز�رة  �أكدت  �لإعالم، 

بريتي باتل وزيرة �لد�خلية باململكة �ملتحدة و�لوفد �ملر�فق 

 2020 دي�سمرب   6 بتاريخ  �ملحرق  �سرطة  مديرية  �إىل  لها 

�لفرتة،  تلك  �لبحرين يف  ململكة  زيارتها  هام�س  على  جاءت 

للم�ساركة يف »حو�ر �ملنامة«.

�لد�خلية  وزيرة  �إطالع  على  �لوز�رة  حر�ست  وقد 

�لربيطانية على �أجنح �ملبادر�ت و�لرب�مج و�خلدمات �لأمنية 

�ملتميزة يف جمال �لعمل �ل�سرطي، ومنها تلك �لتي توؤديها مديرية �سرطة 

بها  يتمتع  �لتي  و�ملو��سفات  �لأ�سرة  حماية  مكتب  خالل  من  �ملحرق، 

تاأمني �سالمة  �إطار �حلر�س على  �لتعامل معها، يف  يتم  �لتي  و�حلالت 

و�ملمار�سات  �لرب�مج  يف  �ملديرية  جتربة  �إىل  بالإ�سافة  و�لطفل،  �ملر�أة 

هذه  �أن  �إىل  �لإ�سارة  مع  �ملجتمع،  خدمة  �سرطة  تقدمها  �لتي  �جليدة 

يف  �لأمنية  �ملديريات  بقية  على  تعميمها  جاٍر  �لتجارب، 

�ملحافظات، منوهني باأن �لعالقات �لثنائية �لتي جتمع مملكة 

يزيد  ملا  متتد  تاريخية  عالقات  �ملتحدة،  و�ململكة  �لبحرين 

على 200 عام وقائمة على �لو�سوح و�ل�سفافية، م�سريين 

�إىل �أن �ل�ستقر�ر �لإقليمي يتطلب مو��سلة �لتعاون عن كثب 

يف �لأمن �مل�سرتك ومكافحة �لإرهاب و�لعمل ب�سكل وثيق مع 

�مل�سرتك  �ل�سعي  �ملتحدة يف  �ململكة  �لقانون يف  �إنفاذ  هيئة 

لتحقيق �أمن و�سالمة و�زدهار �ل�سعبني.

�جلزيرة  قناة  ن�سرته  ما  �أن  �لد�خلية،  وز�رة  و�أكدت 

�لقطرية من �دعاء�ت حول هذه �لزيارة، ل �أ�سا�س لها من �ل�سحة، معربة 

يف  حدة  ز�دت  �لتي  �مل�سللة،  �لإعالمية  �حلملة  هذه  من  ��ستغر�بها  عن 

�لبحرين  بال�سمعة �حلقوقية ململكة  �مل�سا�س  �لأخرية، وت�ستهدف  �لآونة 

و�إجناز�تها، و�لإ�ساءة للعالقات �ملتميزة مع �ململكة �ملتحدة، مت�سائلة عن 

�لأ�سباب �حلقيقية من ور�ء ذلك.

فوزية زينل

رئي�سة جمل�س النواب ت�سيد باجلهود

 الإن�سانية للموؤ�س�سة امللكية للأعمال الإن�سانية

توقيع الوثيقة املحدثة للتعاون

 ال�سرتاتيجي بني البحرين والوكالت الأممية

بن  عبد�هلل  �ل�سيخ  �لدكتور  �جتمع 

�أحمد �آل خليفة، وكيل وز�رة �خلارجية 

�لت�سال  عرب  �أم�س،  �لدولية،  لل�سوؤون 

�لزرقاين،  حممد  مع  �ملرئي،  �للكرتوين 

�لدولية  �لهجرة  منظمة  بعثة  رئي�س 

�لأمم  لأن�سطة  بالإنابة  �ملقيم  و�ملن�سق 

�ملتحدة يف مملكة �لبحرين.

�لدكتور  �أ�ساد  �لجتماع،  وخالل 

خليفة،  �آل  �أحمد  بن  عبد�هلل  �ل�سيخ 

بني  �لبناء  و�لتعاون  �لوثيقة  بال�سر�كة 

�ملتحدة  �لأمم  ومنظمة  �لبحرين  مملكة 

�ململكة  �أن  موؤكًد�  �ملختلفة،  �ملجالت  يف 

�مللك  �جلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

�لبالد  �آل خليفة، عاهل  بن عي�سى  حمد 

�لتنمية  �أهد�ف  حتقيق  و�سعت  �ملفدى، 

�لأولويات  مقدمة  يف   2030 �مل�ستد�مة 

�لوطنية.

�إىل  تطلعهما  عن  �جلانبان  و�أعرب 

�لتوقيع يف �لقريب �لعاجل على �لوثيقة 

�ل�سرت�تيجي  �لتعاون  لإطار  �ملحدثة 

�لبحرين  �مل�ستد�مة بني مملكة  و�لتنمية 

للعمل  كمن�سة  �ملتحدة،  �لأمم  ووكالت 

�لقدر�ت  وتطوير  دعم  بهدف  �مل�سرتك 

�ملوؤ�س�سية وتن�سيق �مل�ساريع �لإمنائية.

موؤكدين اأن ظروف »كورونا« راكمت خ�سائرهم

14 تاجًرا يرفعون 28 دعوى ق�سائية �سد ال�سركة امل�سغلة ملجمع التاأمينات
م�سطفى �ل�ساخوري:

رفع �أكرث من 14 تاجًر� 28 دعوى ق�سائية 

�أمالك  �سركة  �سد  �لإيجارية  �ملحكمة  لدى 

�لتابعة للهيئة �لعامة للتاأمينات �لجتماعية.

باإ�سعار  مبدئي  ب�سكل  �لتجار  وقام 

جممع  �إد�رة  على  �لقائم  ب�سفتها  �أمالك  �سركة 

�لتاأمينات �لجتماعية باأن تقوم باإنقا�س �لأجرة 

حتقيًقا  وذلك  �لن�سف،  مبقد�ر  عليه  �ملتفق 

�لظروف  ظل  يف  وبخا�سة  �لعقدي  للتو�زن 

لوقف  بالإ�سافة  »كورونا«  وتد�عيات  �لطارئة 

�لإيجار  ملقابل  �مل�سلمة  �ل�سيكات  جميع  �سرف 

بن�سف  �سيكات  و��ستالم  للتجار  و�إرجاعها 

�لقيمة لتحقيق �لتو�زن �لعقدي وهو ما مل يتم 

من قبل �ل�سركة.

�أن  لـ»�لأيام«  �سكو�هم  يف  �لتجار  و�أكد 

�ل�سركة مل تعباأ بظروفهم، مما ��سطرهم للجوء 

�إىل �ملحكمة �لإيجارية حيث مت �إقامة 28 دعوى 

ا  ق�سائية من �أجل �لف�سل يف �ملو�سوع خ�سو�سً

يف مثل هذه �لظروف �لع�سيبة.

�سهدت  �ملا�سية  �لفرتة  �أن  �لتجار  و�أ�ساف 

�سيما يف  �لزبائن  من  �لأ�سو�ق  من  �لكثري  خلو 

�لأ�سو�ق  خلت  حيث  �لأوىل  �جلائحة  �أ�سهر 

�إز�ء  زبائنها  �ملحال  وخ�سرت  رو�دها  من 

ملو�جهة  �حلكومة  فر�ستها  �لتي  �لإغالق  حالة 

حركة  توقف  �آثارها  من  كان  و�لذي  �جلائحة، 

فهد  �مللك  ج�سر  �إغالق  نتيجة  و�ل�سر�ء  �لبيع 

�ململكة، وما  و�إىل  �لطري�ن من  وتوقف رحالت 

�إليه �لقوة �ل�سر�ئية د�خل �ملجمع ل �سيما  �آلت 

يف ظل �إغالق �جلامعة �لأهلية ومكتب �لتوثيق 

للموؤجرين  دخل  م�سدر  ميثالن  كانا  �للذين 

تقوم  و�لتي  �لجتماعية  �لتاأمينات  لدى جممع 

�ل�سركة �ملذكورة على �إد�رته.

وملا كان �للتز�م ب�سد�د �لأجرة �لثابتة بعقد 

�لتاأمينات  جممع  لتجار  مرهًقا  �أ�سبح  �لإيجار 

�لجتماعية �إز�ء �لظروف �لطارئة �لتي ع�سفت 

تف�سي  عقب  باأ�سره  و�لعامل  �حلبيبة  مبملكتنا 

يف  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  جائحة 

�إجر�ء�ت  من  �ساحبها  وما   2020 عام  مطلع 

نف�سها  على  تنغلق  �لدول  جعلت  �حرت�زية 

�لتباعد  بها  و�ملقيمني  مو�طنيها  على  وتفر�س 

�إذ  �لفريو�س،  �نت�سار هذ�  للحد من  �لجتماعي 

قام �لتجار باللجوء للمكاتب �لقانونية من �أجل 

��ستناًد�  �لالزمة  �لق�سائية  بالأعمال  �لنهو�س 

�إىل �ملادة 130 من �لقانون �ملدين و�لتي تن�س 

متام  وقبل  �لعقد  بعد  طر�أت،  »�إذ�  �أنه:  على 

يف  يكن  مل  عامة  ��ستثنائية  ظروف  تنفيذه، 

�لو�سع توقعها عند �إبر�مه، وترتب على حدوثها 

و�إن مل ي�سبح  �لنا�سئ عنه  �للتز�م  تـنفيذ  �أن 

يهدده  بحيث  للمدين،  مرهًقا  �سار  م�ستحيالً، 

بخ�سارة فادحة، جاز للقا�سي بعد �ملو�زنة بني 

�إىل  �ملرهق  �للتز�م  يرد  �أن  �لطرفني،  م�سلحة 

�حلد �ملعقول، باأن ي�سيق من مد�ه �أو يزيد يف 

مقابله، ويقع باطالً كل �تفاق على خالف ذلك«.

على  تن�س  �لقانون  ذ�ت  من  و�ملادة 523 

�ل�سلطة  من  �سدر  عمل  على  ترتب  »�إذ�  �أنه: 

�لعامة يف حدود �لقانون نق�س كبري يف �نتفاع 

�أو  �لعقد  ف�سخ  يطلب  �أن  له  جاز  �مل�ستاأجر، 

�إنقا�س �لأجرة، ما مل يكن عمل �ل�سلطة �لعامة 

ل�سبب يكون م�سوؤولً عنه«.

�إىل  �لنظر  ب�سرورة  �لتجار  ونا�سد 

يف  �ملعاناة  �أ�سد  يعانون  �إنهم  �إذ  مو�سوعهم، 

باأن  مطالبني  �لع�سيبة،  �لر�هنة  �لظروف  ظل 

يتم �إن�سافهم و�إحقاق �حلق لهم كما هو �حلال 

مع �أغلب �لتجار خالل هذه �لفرتة.

من جانبه، �أكد �ملحامي �ملتابع للدعوى �أن 

هذه �لدعوى تاأتي من �أجل �أن يكون هناك نوع 

من �لتو�زن يف ظل هذه �لظروف �ل�سعبة، �أمام 

هو  و�لذي  �أمالك  و�سركة  �لتجار  بني  �خلالف 

و�سع  منها  خلت،  �سنو�ت  منذ  متاأ�سل  خالف 

�ل�سماح  وعدم  �ملجمع،  دخل  جامعي  حرم 

باملجان  �ل�سيار�ت  �إىل مو�قف  �لدخول  للزبائن 

بر�مج  عمل  وعدم  �ملجمعات،  بباقي  �أ�سوة 

ترويجية من �أجل ��ستقطاب �لزبائن، ما ت�سبب 

لهم يف �سعوبات مالية كبرية.

ي�سرتط رخ�سة للمدرب وتوفيق اأو�ساع الأندية واملراكز احلالية.. جمل�س ال�سورى:

املوافقة بالإجماع على مقرتح تنظيم عمل الأكادمييات واملراكز الريا�سية

�أحمد: غالب 

 

�ملر�كز  �أن�سطة  تنظيم  ب�ساأن  بقانون  �قرت�ح  على  �ل�سورى  جمل�س  و�فق 

�ملر�كز  وعمل  لرتخي�س  تف�سيلية  ��سرت�طات  وي�سع  �لريا�سية،  و�لأكادمييات 

و�ملعاهد و�لأكادمييات �لريا�سية و�لأندية �ل�سحية، و�ملقدم من عدد من �أع�ساء 

ود. جهاد  �مل�سقطي،  وخالد  �لبنمحمد،  وب�سام  �لف�سالة،  �سبيكة  وهم:  �ملجل�س؛ 

�لفا�سل، ود. حممد علي ح�سن.

�ل�سورى  ب مجل�س  �ل�سباب  �سوؤون  جلنة  تو�سية  بالإجماع  �ملجل�س  ومرر 

و�ملعاهد  �ملر�كز  عمل  تنظيم  �إىل  يهدف  و�لذي  بقانون،  �لقرت�ح  على  باملو�فقة 

و�لأكادمييات �لريا�سية، وي�سع ��سرت�طات تف�سيلية للرتخي�س لها ومر�قبتها، 

فيها. �لعاملني  للمدربني  و�لرتخي�س 

�إن �لت�سريع �سروري يف ظل �زدياد  وقالت �للجنة �ل�سورية يف تقرير لها 

�ملر�كز �لريا�سية، ويف ظل وجود بع�س حالت �لإ�سابة وحالت �لوفاة جر�ء 

�لتدريب �لريا�سي �خلاطئ، �لأمر �لذي يتطلب معه تنظيم هذ� �لن�ساط بو�سع 

لذلك. �لالزمة  �ملو��سفات و�ل�سرت�طات  تو�فر  �لتي ت�سمن  �لقانونية  �لقو�عد 

للمر�كز  �لرتخي�س  �سرورة  ي�سرتط  �جلديد  �لت�سريع  باأن  و�أ�سافت 

و�لأكادمييات �لريا�سية من قبل �لوز�رة �ملخت�سة ب�سوؤون �ل�سباب و�لريا�سة، 

ن�ساط  ملز�ولة  ترخي�س معتمد  �لريا�سي على  �ملدرب  �أهمية ح�سول  ف�سالً عن 

�لتدريب بناء على ح�سوله على �سهادة �حرت�فية من جهة تدريبية معتمدة يف 

�ل�ساأن. هذ� 

يحظى  �لقانون  �أن  �ل�سالح  علي  �ل�سورى  جمل�س  رئي�س  �أكد  بــدوره، 

ممثلة  �لريا�سية  �جلهات  �أن  �إىل  لفًتا  �ل�سورى،  جمل�س  �أع�ساء  من  بتاأييد 

حمد  بن  نا�سر  �ل�سيخ  �سمو  برئا�سة  و�لريا�سية  لل�سباب  �لأعلى  �ملجل�س  يف 

ووز�رة  حمد،  بن  خالد  �ل�سيخ  �سمو  برئا�سة  �لبحرينية  �لأوملبية  و�للجنة 

�لريا�سة،  وت�سجيع  �لإجر�ء�ت  ت�سهيل  على  �ستعمل  و�لتي  و�لريا�سة  �ل�سباب 

�لإجر�ء�ت �سهلة. �إذ �ستكون 

فخرو  جمال  �ل�سورى  جمل�س  لرئي�س  �لأول  �لنائب  طالب 

�ل�سباب و�لريا�سة يف عدم  �ملعنية ممثلة يف وز�رة  �جلهات 

للم�سروع،  �لتنفيذية  �للو�ئح  �سياغة  عند  �لإجر�ء�ت  تعقيد 

نفور  �لقت�سادي و�سي�سكل حالة  بالعمل  �سي�سر  ذلك  �إن  �إذ 

ب�سبب �لإجر�ء�ت �ملعقدة.

�ملن�ساآت �ل�سحية  �لقانون  وت�ساءل فخرو: »هل �سيطال هذ� 

مثل �لفنادق و�لتي ت�سم �أق�ساًما ريا�سية و�أندية �سحية حيث �سي�سكل تعقيًد� 

للعمل �ل�سياحي«. و�أ�ساف: »�أمتنى عدم �لتعقيد يف �إعطاء �لرخ�س و�لتي قد 

توؤدي �إىل نفور مقدمي �لطلبات«.

�ل�سورى  مبجل�س  و�لريا�سة  �ل�سباب  جلنة  رئي�سة  �أكد 

�سبيكة �لف�سالة �أن �ملقرتح بقانون جاء ل�سد �لفر�غ �لت�سريعي 

�ل�سحية،  �لأندية  �أو  �لريا�سية  �لأكادمييات  عمل  لتنظيم 

�أن �لقانون يخدم فئات كبرية من �ملو�طنني حيث �إن  موؤكدة 

�لكثري م�سرتك بالأندية �لريا�سية.

و�إن  �لأولية،  بالإجر�ء�ت  قامت  �للجنة  �إن  �لف�سالة  وقالت 

�لقانون يف مر�حله �لأوىل و�سيتم �أخذ جميع �ملالحظات �لتي طرحها �لأع�ساء، 

�لقانون  لأهمية  كبرًي�  تعاوًنا  �أبدت  �ملختلفة  �لريا�سية  �جلهات  �أن  �إىل  لفتة 

�ملا�سة �إىل �ل�سارع �لريا�سي.

�إن  �لز�يد  �لت�سريعية و�لقانونية دلل  �للجنة  قالت رئي�سة 

�مل�سروع تو�فقت عليه من كل �جلهات حيث مت عر�س �لقانون 

عليها من وز�رة �ل�سباب و�لريا�سة و�ملجل�س �لأعلى لل�سباب 

�لريا�سي ل ي�ستقيم  �ملجال  �لعمل يف  �أن  و�لريا�سة، موؤكدة 

دون وجود �إطار حمدد لهذ� �لعمل.

و�أ�سارت �لز�يد �إىل �أن هذ� �لقانون �سي�سجع �لمتهان و�لعمل 

يف هذ� �ملجال، و�سيحدد �خت�سا�س كل جهة، فلن يعامل ك�سجل جتاري فقط 

و�إمنا �سيحدد ��سرت�طات لت�سغيل مثل هذ� �لن�ساط، موؤكًد� �أن هذ� �لقرت�ح قد 

�أر�ح �ملر�كز �لتي تعمل ب�سكل �حرت�يف يف مقابل جهات تعمل دون �سو�بط.

�ل�سحية  �لأندية  �إن  �لفا�سل  جهاد  د.  �ل�سورية  قالت 

فر�غ  وهناك  �ملخت�سة  �جلهات  لرقابة  تفتقد  و�لريا�سية 

�ل�سحية  لالأندية  �لرتخي�س  يتم  حيث  حولها،  ت�سريعي 

مثل  عملها  وتتابع  تر�قب  جهات  هناك  ولي�س  و�لريا�سية 

بقية �ملوؤ�س�سات �لتي يتم مر�قبتها، م�سرية �إىل �أن هناك بع�س 

�لعاملني يف �لأندية �ل�سحية لي�سو� من ذوي �لخت�سا�س.

لها  ملا  و�آلية �سرفها  �لغذ�ئية  �ملكمالت  متابعة  �أهمية  �ىل  �لفا�سل  ودعت 

من �سرر على كثري من �لنا�س.

الف�سالة: القانون ل�سد فراغ ت�سريعي  فخرو: يجب ت�سهيل الإجراءات وعدم ت�سرر العمل القت�سادي

الفا�سل: ملزيد من الرقابة على الأندية ال�سحية والريا�سية الزايد: القانون �سي�سّجع على المتهان يف العمل الريا�سي

قـــال �لــ�ــســوري 

 - �لبنمحمد  ب�سام 

�أحد مقدمي �ملقرتح 

ــاأن  ب  - بــقــانــون 

�سي�سهم  �ملــقــرتح 

�لريا�سة  نقل  يف 

و�سينظم  �سناعة  �إىل 

موؤكًد�  حياة،  كاأ�سلوب  �لريا�سة 

�حلد  يف  �لقطاع  هذ�  �سينظم  �لقانون  �أن 

�لأدنى، حيث و�سع �سمانات و��سرت�طات 

وجود  مثل  تنظيمية؛  ومعايري  لل�سالمة 

وتنظيم  �أولية،  �إ�سعافات  �خت�سا�سي 

مدرب خمت�س  و�لأجهزة، ووجود  �لنادي 

لديه �سهادة �حرت�فية. يكون 

�لريا�سية  �ملر�كز  تنظيم  �أن  ــد  و�أك

من  للحد  وذلــك  �لأهمية،  غاية  يف  �أمــر 

يجب  و�لتي  �مل�سروعة  غري  �ملمار�سات 

�أن  �إىل  م�سرًي�  عليها،  �لعقوبة  ت�سديد 

�أ�سبحت  �ل�سهاد�ت  على  �حل�سول  م�ساألة 

�ل�سهولة. يف غاية 

البنمحمد: لننقل 

الريـــا�ســـة اإلــى �سنـــاعة
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�ضعيد احلمد

اأبعاد

متفاوؤلون بالجتماع الأول للجنة التن�ضيقية بني ال�ضقيقتني 

ونتطلع للزمن القادم ثماًرا واإجنازات نفخر بها

بدر عبدامللك

�ضالح اجلودر sh.s.aljowder@gmail.com

مراجعات

اأحمد زمان

كلمات لها معنى

احلل يف الريا�ض منذ العام 2013م

اأن كل م�ضاكلنا وق�ضايانا وخالفاتنا  العرب هي  التي ن�ؤمن بها نحن  احلقيقة 

ال�ضقيقة  وقادة  حكام  بحكمة  اإمياننا  من  تنبثق  حقيقة  وهي  الريا�ض،  يف  حلها 

واأمد  اهلل  حفظه  �ضع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �ضلمان  امللك  واآخرهم  ال�ضع�دية  الكربى 

يف عمره و�ضحته، فكم وقفت ال�ضع�دية ودعمت كل اجله�د لإنهاء اخلالفات بني 

جمعت  حني  لبنان  يف  الأهلية  احلرب  اإنهاء  يف  ال�ضبق  لها  فكان  العرب،  الأ�ضقاء 

، فانتهت احلرب الهلية  الفرقاء اللبنانيني يف الطائف ووقع�ا على وثيقة لبنان اولاً

التي ا�ضتمرت اأكرث من اثنتي ع�ضرة �ضنة، وال�ضع�دية ذاتها اأوقفت حمام الدم بني 

بل  احلرام،  اهلل  بيت  قادتهما يف  فتح وحما�ض، حني جمعت  الفل�ضطينيني،  ال�ضقاء 

وقف مع اليمن قبل ان يقع يف براثن امل�ضروع اليراين الت��ضعي من ب�ابة احل�ثيني، 

ووقفت مع الك�يت ثم البحرين حني تعر�ض�ا ملخططات ت�ضتهدف امنهم وا�ضتقرارهم 

و�ضيادتهم، هذه هي ال�ضع�دية التي اإذا ا�ضتع�ضت الق�ضايا قلنا وب�ض�ت عاٍل )احلل 

يف الريا�ض(.

 ت�ضهد ال�ضاحة اخلليجية الي�م اأكرب حتد بعد املمار�ضات القطرية يف حق الكثري 

من الدول اخلليجية والعربية، وه� حتد �ضعت حلله اأربع دول )ال�ضع�دية وقطر 

ب�ض�ؤون  التدخل  ال�ضتمرار يف  من  القطري  النظام  لثني  والبحرين وم�ضر(، وذلك 

اجلماعات  واأبعد  ايديك،  كف  باأن  القطري  للنظام  �ضادقة  ن�ضائح  فكانت  الدول، 

امل�ضب�هة  قناتك  نافذة  واغلق  الرهاب،  منابع  وجفف  ارا�ضيك،  عن  الرهابية 

)اجلزيرة(، ثم جاءت املنا�ضدات، ثم ال��ضاطات، ثم العه�د وال�ع�د، ولكنها ت�ضل 

التدمريية  واهدافه  برناجمه  يف  ي�ضري  القطري  فالنظام  باإحكام،  مغلقة  اأب�اب  اىل 

للمنطقة كما ه� احلال الي�م مع النظام الإيراين الذي ح�ل اأربع ع�ا�ضم عربية اىل 

مراتع للجماعات الرهابية!!

وتدندن  القطري  النظام  �ضعاره  يرفع  الذي  اخلليجية  امل�ضاحلة  م�ضروع  ومع 

عليه قناة )اجلزيرة( امل�ضب�هة وبع�ض املغردين، ل بد من ا�ضتح�ضار بع�ض امل�اقف 

القطرية التي او�ضلت العالقة اخلليجية اىل هذا امل�ضت�ى، وحتى ل نن�ضى اأن النظام 

القطري يقطع على نف�ضه العه�د ثم ينكثها يف الي�م التايل، وكما قيل: »كالم الليل 

ميح�ه النهار«، ومنها اتفاقيات الريا�ض.

فقد مت الت�قيع على على جمم�عة من النقاط يف اتفاق الريا�ض بالعام 2013م 

وذلك لتاأكيد حق�ق اجلرية بني ال�ضقاء، ثم مت الت�قيع على اآلية تنفيذ ذلك التفاق 

يف العام 2013م، ثم جاء اتفاق اآخر يف الريا�ض )التكميلي( يف العام 2014م، وقد 

وقع عليه اأمري قطر وجميع قادة الدول الأع�ضاء يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي، 

وتت�ضمن  الدول،  من  جمم�عة  بني  دولية  معاهدة  يعترب  مبراحله  التفاق  وهذا 

التزامات وواجبات على جميع الدول امل�قعة عليه اللتزام مبا فيهم قطر.

دولية  معاهدة  يعترب  بالريا�ض  اخلليجية  الدول  عليه  وقعت  الذي  التفاق 

خليجية، ول ميكن تغيري �ضكلها القان�ين، لذا ل ميكن اإجها�ضه وحت�يله اإىل جمرد 

بيان ر�ضمي اأو اإعالن، والتفاق الذي مت الت�قيع عليه مع اآلية تنفيذه قدم مكا�ضب 

ميكن  ول  وا�ضتقرارها،  اأمنها  حلفظ  و�ضع�بها  اخلليجي  التعاون  جمل�ض  لدول 

التنازل عن هذه املكا�ضب التي يجب اأن يلتزم بها اجلميع مبا فيهم قطر، واإل �ضتع�د 

)حليمة اإىل عادتها القدمية(!

يعرف  جديد  مب�ضروع  الإمام  اىل  والهروب  التفاق  هذا  من  التمل�ض  حماولة 

ا، فاإما اأن تعالج امل�ضكلة من جذورها  بامل�ضاحلة اخلليجية لن يزيد ال��ضع اإل تاأزمياً

امل�ضاحلة اخلليجية  تقدم  لن  واإل  الت�قيع عليه  الذي مت  الريا�ض  اتفاق  من خالل 

باتفاق  اللتزام  الأربع فعليه  الدول  امل�ضاحلة مع  القطري  النظام  اأراد  فاإذا  جديداًا، 

اإن احلل بالريا�ض منذ العام 2013م مل  اأمريها. حينما قلنا  الريا�ض الذي وقعه 

ا، فها هي احلقائق تتك�ضف باأن احلل هناك، كان من الأجدر تنفيذ  نقل كذباًا اأو زوراً

اتفاقية الريا�ض من حينها ببن�دها التي حتفظ للدول امنها وا�ضتقرارها، واإن تاأخر 

الأمر حتى ي�ضت�عبه النظام القطري اإل اأن ن�ضت�عبه خري من �ضياع الفر�ضة، ولكن 

الذي يجب ان ي�ضت�عبه اجلميع ه� اأمن وا�ضتقرار املنطقة، واغالق وجتفيف منابع 

الرهاب التي دخلت من ب�ابة الدوحة، وال�ضع�دية بحكمة قادتها قادرة على كف 

الأذى عن اجلريان، وللحديث بقية عن الإجراءات التع�ضفية التي تق�م بها ق�ات خفر 

ال�ض�احل القطرية يف حق البحارة البحرينيني يف عر�ض البحر.

اأفول الع�ضر

 الذهبي لالإخوان )31(

بعد  الأردين  ال�ضيا�ضي  ال�ضارع  �ضار 

يت�ضاءل  عام2011  العربي  الربيع  م�جة 

عن م�ضتقبل جماعة الإخ�ان يف الأردن، هذا 

وقد  غام�ضا وم�ضطربا،  بات  الذي  امل�ضتقبل 

زاد حجم الت�ضاوؤل خا�ضة بعد حل اجلماعة 

اإخ�ان  م�ضتقبل  واأ�ضبح  ر�ضميا  )الأم( 

واجه  الهاوية.  وحافة  املحك  على  الأردن 

اهتزاز  حالة  املحكمة  قرار  خالل  من  احلل 

الن�ضقاقات،  حجم  من  �ضاعف  �ضيا�ضي 

حيث حت�لت اجلماعة اىل اأربعة جمم�عات 

على  و�ضيا�ضيا  قان�نيا  تت�ضارع  واأجنحة 

وغري  املنق�لة  والأم�ال  الأمالك  اأحقية 

وال�ضيا�ضي،  املايل  م�ضريها  مع  املنق�لة 

وتنزع كل جمم�عة اإىل الدعاء باأنها ال�ريث 

جماعة  ل�ضم  �ض�اء  الرثوة،  لتلك  التاريخي 

اإىل  و�ضل  مايل  اإرث  من  خالفه  اأو  الإخ�ان 

م�زعة  املاليني،  مبئات  تقدر  طائلة  مبالغ 

واأم�ال  واأرا�ٍض  وعقارات  م�ؤ�ض�ضات  بني  ما 

تربعات، ناهيكم عن وج�د ق�ضية ح�ضا�ضة 

اأخرى تتمثل باأن بع�ض العقارات والأرا�ضي 

م�ضجلة با�ضم اأ�ضخا�ض يف التنظيم بع�ضهم 

ت�فاه اهلل واآلت اإىل ال�رثة!! مثل هذه ال�رطة 

العربية،  البلدان  �ضتى  القان�نية جندها يف 

و�ضيغ  باأقنعة  الإخ�ان  فيها  يتحرك  التي 

امللف  مت�يه واأ�ضكال مت�ارية. وما زال هذا 

�ضلطات  اأمام  منه  املعقد  واملايل  القان�ين 

الق�ضاء والدولة. ويكمن و�ضع اإخ�ان الأردن 

»الع�ي�ض!« قان�نيا، كتنظيم، ت�زعه ل�ضقني 

امل�ضجلة«  و»اجلمعية  الأم«  »اجلماعة  هي 

حديثا، كما اأن اجلهات الق�ضائية ل تقيم وزنا 

معنية  هي  ما  بقدر  ال�ضيا�ضية  لالعتبارات 

القان�ن وحل النزاع. لقد كان قرار  بتطبيق 

باأن  وا�ضحا »حل اجلماعة«، ويق�ضي  احلل 

قان�ين  وج�د  اأي  لها  يعد  مل  الأم  اجلماعة 

القرن  خم�ضينات  منذ  حكما  منحلة  وهي 

بت�ض�يب  تقم  مل  ك�نها  )1953(؛  املا�ضي 

املعدل،  اجلمعيات  لقان�ن  وفقا  اأو�ضاعها 

وامل�ضجلة  املرخ�ضة  »اجلمعية  اأن  حني  يف 

حديثا ل تعترب خلفا قان�نيا جلماعة الأم«، 

الباهظة  الأمالك  تلك  اأن  القرار  هذا  وم�ؤدى 

النزاع،  من طريف  اأي  ي�ضتحقها  ل  والطائلة 

وعليه ف�ضت�ؤول حكما وفقا مل�اد من قان�ن 

بعد  اجلمعيات.  �ضندوق  اإىل  اجلمعيات 

رعناء  اأ�ض�ات  تعالت  باحلل  املحكمة  قرار 

متطرفة ومندفعة، متظهرت يف بيان املكتب 

البيان  احت�ى  حيث  للجماعة،  العالمي 

باإثارة  املبطن  التهديد  اأ�ضكال  من  �ضكل  على 

اجلماعة  اندفاعات  من  وبالرغم  الف��ضى. 

والت�ضعيد،  التاأزمي  نح�  اأحيانا  الأردن  يف 

ب�ضبط  تتحلى  زالت  ما  ال�ضلطات  فاإن 

ال�ضتئ�ضال  اجراءات  عن  والبتعاد  النف�ض 

الرتباك  حالة  من  وبالرغم  اجلماعة.  جتاه 

عالقتها  يف  م�ؤخرا  اجلماعة  تعي�ضها  التي 

مر�ضحة  فاإنها  �ضن�ات،  عدة  منذ  الدولة  مع 

�ضن�ات  باتت  فقد  بينهما،  والتعقيد  للتاأزم 

اخل�ضب عجافا، ولن تع�د تلك الأيام الدافئة 

باأزمات  متر  اجلماعة  اأن  العلم  مع  قط، 

ح�ل  ونزاعات  داخلها  يف  حادة  تنظيمية 

اجلماعة  واإرث  مبلكية  جمم�عة  كل  ادعاء 

و�ضهدت  وقان�نيا.  و�ضيا�ضيا  تاريخيا 

الن�ضقاقات  من  املزيد  الخرية  ال�ضن�ات 

تقدم  مل  اأنها  مع  جديدة،  كيانات  لت�ؤ�ض�ض 

اأزمتها.  لتجاوز  جديدة  وروؤى  طروحات 

وح�ل تلك الكيانات اله�ضة وال�ضعيفة اأ�ضار 

الأردن  يف  للجماعة  اجلديد  العام  املراقب 

 )2006-1994( ذنيبات«  »عبداحلميد 

تلك  وا�ضفا  الف�ضائية،  احل�ار  قناة  على 

التجمعات اجلديدة للجماعة باأنها »مل تقدم 

�ضيئا جديدا على ال�ضاحة ومل تقدم طروحات 

ت�ضتحق ان تك�ن جديرة بالهتمام!«. ووفق 

الباحث والكاتب الأردين م�ضطفى اأب�عم�ضة، 

العمل  مار�ضت  التي  »اجلماعة  اأن  يرى 

اأكرث  منذ  الأردن  داخل  والدع�ي  ال�ضيا�ضي 

ع�ضيبة  اأوقاتا  حاليا  تعاين  عاما،   70 من 

ان  من  الرغم  فعلى  قبل،  من  عليها  متر  مل 

حمطات  ي�ض�بها  كان  الدولة  مع  عالقتها 

�ضلبية، اإل اأن ال�ضن�ات اخلم�ض الخرية التي 

وواقعها  م�ضتقبلها  تهدد  اجلماعة  تعانيها 

املعامل«.  جمه�ل  م�ضريها  ليبقى  بالكامل، 

ف�اقع وحقيقة جماعة اإخ�ان الأردن الذهبي 

 ،2011 عام  ربيع  قبل  عق�د  عا�ضته  الذي 

فاإنه بعد م�جة الربيع لن تك�ن وردية اأبدا، 

فال اأحد ي�ضتطيع تغيري دفة الرياح العاتية 

املنطقة  يف  ال�ضيا�ضي  الإ�ضالم  اإزاء  القادمة 

فما  واملت�قعة،  املتبادلة  الأوهام  كانت  مهما 

عاد باإمكان الأنظمة ال�ضماح للجماعة بالعمل 

احلر املخادع، يف وقت يتم نعتها بالإرهاب، 

ومتنع قان�نيا وترف�ض ر�ضميا و�ضعبيا كما 

هي رياح امل�ضتقبل القريبة القادمة.

وداعـــــــــــــــًا .. 2020

اأيام وينق�ضي العام امليالدي احلايل 2020 لن�ضتقبل بالب�ضر والرتحاب  اأربعة 

العام امليالدي اجلديد 2021.. وه� عام ناأمل اأن يك�ن عام خري و�ضالم على الأمتني 

العربية والإ�ضالمية وعلى �ضع�ب العامل قاطبة.

اأربعة اأيام ويحمل العام احلايل 2020 ع�ضاه لريحل عن عاملنا بعد اأن اأثخنا فيه 

من اجلراح وحتملنا فيه من الآلم والتبعات ال�ضيء الكثري.

 اأيام معدودات وينق�ضي العام احلايل، ن�دعه مبا فيه من م�ضرات ومنغ�ضات، 

اآمالنا على  اأف�ضل من �ضابقه، واأن تتحقق فيه  اأن يك�ن  ا جديداًا ناأمل  ون�ضتقبل عاماً

امل�ضت�ى ال�ضخ�ضي وعلى امل�ضت�يات ال�طنية والعربية والدولية.

اأجمع بفريو�ض ك�رونا  العامل  اآ�ضفني عليه نكب فيه  الذي �ضن�دعه غري  عامنا 

اإىل  اإىل جن�بها ومن �ضرقها  اأق�ضى �ضمال الكرة الأر�ضية  امل�ضتجد )ك�فيد 19( من 

اأكرث من ملي�ين  املعم�رة، ومات ب�ضببه  اأنحاء  غربها واأ�ضيب به مئات املاليني يف 

�ضخ�ض حتى الآن بالرغم من التحذيرات املت�الية من منظمة ال�ضحة العاملية والتي 

تتعلق باإتاحة اأدوات مكافحة مر�ض )ك�فيد 19( على نح� من�ضف، وهي عبارة عن 

اإطار تعاون دويل فريد يرمي اإىل ت�ضريع ا�ضتحداث اختبارات )ك�فيد19( وعالجاته 

النظم  تعزيز  مع  الدويل  ال�ضعيد  على  من�ضف  ب�ضكل  واإتاحتها  واإنتاجها  ولقاحاته 

ال�ضحية. 

ت�ضريع  من  العامل  يتمّكن  اأمريكي حتى  دولر  مليار  مبلغ 35  يت�فر  اأن  ولبد 

اختبار  ملي�ن  و500  عالج  ملي�ن  و245  اللقاحات  من  مليارْي جرعة  ا�ضتحداث 

و�ضرائها وت�زيعها خالل العام املقبل.

الزخم  على  باحلفاظ  تتعلق  ثانية  ر�ضالة  العاملية  ال�ضحة  منظمة  اأر�ضلت  كما 

�ض�ب حتقيق اأهداف التنمية امل�ضتدامة، حيث اجلائحة تهدد بتق�ي�ض املكا�ضب املحققة 

على مدى عق�د من الزمن يف جمايل ال�ضحة والتنمية. 

ووفقاًا لدرا�ضة ا�ضتق�ضائية اأجرتها منظمة ال�ضحة العاملية م�ؤخراًا، تعاين 90% من 

البلدان من تعّطل بع�ض خدماتها ال�ضحية الأ�ضا�ضية ب�ضبب اجلائحة. وت�ضمل املجالت 

ال�ضارية  غري  الأمرا�ض  ت�ضخي�ض  التعطل  من  ن�ضبة  لأكرب  تعر�ضها  عن  اأُبلغ  التي 

وعالجها، وخدمات تنظيم الأ�ضرة ومنع احلمل، وعالج ا�ضطرابات ال�ضحة النف�ضية، 

وت�ضخي�ض ال�ضرطان وعالجه. 

ملزمني  جتعلنا  التي  بالأ�ضباب  �ضارخ  تذكري  مبثابة  ك�فيد-19  مر�ض  ويعّد 

بال�ضتثمار يف نظم �ضحية ونظم بيانات اأكرث متانة تق�م على مبداأ الرعاية ال�ضحية 

الأولية من اأجل حتقيق التغطية ال�ضحية ال�ضاملة وبل�غ الغايات املتعلقة بال�ضحة 

املحددة يف اأهداف التنمية امل�ضتدامة. 

وتهدف خطة العمل العاملية ب�ضاأن متّتع اجلميع باأمناط عي�ض �ضحية وبالرفاهية 

اأهداف  املحددة يف  بال�ضحة  املتعلقة  الغايات  بل�غ  البلدان �ض�ب  تقدم  ت�ضريع  اإىل 

ال�ضحة  الأطراف تعمل يف جمالت  امل�ضتدامة، بدعم من 12 وكالة متعددة  التنمية 

والتنمية وال�ضتجابة الإن�ضانية.

واأخرياًا يجب علينا الآن اأن نتاأهب مل�اجهة اجلائحة املقبلة معااً. لقد اأظهرت لنا 

جائحة ك�فيد-19 اأن العامل مل يكن متاأهباًا، لالأ�ضف ال�ضديد، على الرغم من العديد من 

التنبيهات والتحذيرات. 

وخالل اجلمعية العامة لالأمم املتحدة للعام املا�ضي حذر املجل�ض العاملي لر�ضد 

التاأهب من خطر حدوث جائحة، داعياًا قادة العامل اإىل اتخاذ اإجراءات عاجلة وم�حدة 

للتاأهب لها.  ونحمد اهلل �ضبحانه وتعاىل اأننا يف مملكة البحرين اأخذنا كل الإ�ضتعدادات 

مل�اجهة اجلائحة والتزمنا بكل ال��ضائل الإحرتازية ولذلك فاإننا ا�ضتطعنا م�اجهة هذا 

الداء ال�بيل باأقل الإ�ضابات وال�فيات.

ويف وقت �ضابق اأ�ضدر املجل�ض العاملي لر�ضد التاأهب تقريره لعام 2020 بعن�ان 

»عامل ت�ض�ده الف��ضى«. ويلقي التقرير نظرة على عامل اأربكته جائحة ك�فيد-19، 

عامل يفتقراإىل القيادة وال�ضرعة يف اتخاذ الإجراءات. ويدع� التقرير اإىل جتديد اللتزام 

بتعددية الأطراف وبدعم منظمة ال�ضحة العاملية. 

ويف اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، دعت منظمة ال�ضحة العاملية جميع امل�اطنني 

والقادة اإىل دعم الإجراءات اخلم�ضة املبينة يف تقرير املجل�ض العاملي لر�ضد التاأهب 

الأمن  ونظم  امللتزمة،  وامل�اطنة  امل�ض�ؤولة،  القيادة  يف  تتمثل  والتي   2020 لعام 

ال�ضحي الق�ية واملرنة، وال�ضتثمار امل�ضتدام واحل�كمة العاملية املتينة للتاأهب. 

العربية  باملاآ�ضي  مليء  �ضن�دعه  الذي  عامنا  فاإن  ال�باء  هذا  اإىل  وبالإ�ضافة 

والإ�ضالمية، فمن حرب اليمن بعد ا�ضتيالء احل�ثيني عليها بدعم من اإيران الفار�ضية 

ال�ضف�ية والتي �ضبت على اأثرها معركة احل�ضم والعزم واإعادة الأمل بقيادة اململكة 

العربية ال�ضع�دية، اإىل احلرب ال�ض�رية والتي قام فيها جي�ض ب�ضار الأ�ضد مبجازر 

�ضد املدنيني الآمنني يف حلب ودير الزور واحل�ضكة وغريها من املدن ال�ض�رية بدعم 

من حزب الالآت اللبناين واإيران ال�ضف�ية الفار�ضية، اإ�ضافة اإىل القتتال الداخلي بني 

الف�ضائل املتناف�ضة يف ليبيا، والهجمات التي تتعر�ض لها الق�ات امل�ضرية يف �ضيناء.

وبالرغم من حالة الغم��ض التي تعرتي امل�ضهد القت�ضادي العاملي - وذلك يف 

القت�ضاد  الأمريكية، وتباط�ؤ  الفائدة  اأ�ضعار  وارتفاع  النفط،  اأ�ضعار  انخفا�ض  �ض�ء 

ال�ضيني، ورفع العق�بات عن اإيران - تتمتع دول جمل�ض التعاون اخلليجي ب��ضع 

اأف�ضل مل�اجهة هذه التغريات مقارنة بالعديد من املناطق الأخرى ح�ل العامل. ووفقااً 

اأن  املت�قع  من  وويلز،  اجنلرتا  القان�نيني يف  املحا�ضبني  معهد  ن�ضره  لتقرير جديد 

ت�ا�ضل هذه الدول م�ض�ار النم� نح� عام 2021 وبق�ة، واإن كان ب�ترية اأبطاأ قليالاً.

التن�ضيق البحريني ال�ضعودي روؤى م�ضتقبلية

البحريني  التن�ضيق  جمل�ض  اجتماع  عرب  والعلمي  املنهجي  امل�ؤ�ض�ضاتي  العمل 

ال�ضع�دي ه� اخلط�ة ال�اعدة با�ضت�ضرافات م�ضتقبلية منتظرة من اجلميع.

، بل انبثق  وهذا املجل�ض بكل طم�حاته الكبرية مل ياأِت من فراغ اأو جاء �ضدفةاً

ثمرة يانعة كبرية لتاريخ مديد بني ال�ضقيقتني »ال�ضع�دية والبحرين«، وه� تاريخ 

م�ضه�د من الأخ�ة ومن التعاون والتفاهم والبناء امل�ضرتك والعطاء ال�ضادق.

الآباء بناءاً  الأجداد، و�ضار على نهجهم  الأوىل  الذي و�ضع لبناته  التاريخ  فهذا 

ا للروابط، ي�ا�ضل الي�م الأحفاد تاأ�ضيل مرتكزاته وا�ضتنها�ض اأعمدته  ومناءاً وتعزيزاً

وتط�رات  واأحداث  وحيثيات  ظروف  و�ضط  واملخل�ض،  اجلاد  امل�ؤ�ض�ضاتي  بالعمل 

ا على اأعلى امل�ضت�يات. حتتاج تن�ضيقاًا دائماً

ال�ضم�  برئا�ضة �ضاحب  اململكتني  بني  التن�ضيقي  الجتماع  اهلل جاء  من  وبف�ضل 

امللكي الأمري حممد بن �ضلمان ويل العهد ال�ضع�دي، و�ضاحب ال�ضم� امللكي الأمري 

بهذا  البلدين  يف  القيادتني  اهتمام  يعك�ض  ما  البحرين،  عهد  ويل  حمد  بن  �ضلمان 

املجل�ض ومبا ُو�ضع له من ت�ض�رات واأهداف ومهام كبرية.

وكان اجتماع عمل ونتاج خمطط، فت�ضكلت وانبثقت عنه جلان عديدة برئا�ضة 

اأ�ضحاب املعايل ال�زراء املخت�ضني ليك�ن�ا امل�ضرفني مبا�ضرةاً وامل�ضاركني عملياًا يف 

اإنتاجها على كل �ضعيد، كل فيما يخ�ض جلنته  اللجان وعملها واأ�ضل�ب  اإجنازات 

ومهامها.

وبالنتيجة امللم��ضة فاإن هذا الجتماع »وه� الجتماع الأول« كلف اللجان بعد 

�ضيبداأ  التي  للمبادرات  واإجناز  عمل  منهج  و�ضع  ويف  درا�ضة  يف  بالبدء  ت�ضكليها 

بحثها يف كل جلنة ح�ضب اخت�ضا�ضها.

ا بقطاعات كثرية ومهمة،  اأنها جلان ذات عالقة مبا�ضرة متاماً ا  ولحظنا جميعاً

اقت�ضادية وجتارية وا�ضتثمارية و�ضبابية و�ضياحية وثقافية واجتماعية و�ضناعية 

واأمنية، مبا يربز دور امل�ؤ�ض�ضة التن�ضيقية على م�ضت�ى احلا�ضر وامل�ضتقبل، وبحيث 

بكل  احلا�ضر،  من  منطقاًا  امل�ضتقبل  ي�ضت�ضرف  الذي  املنطلق  هذا  وفق  اأعمالها  تاأتي 

ت�ض�فاته وتطلعاته واآماله.

كبرية  ب�ضارات  اأ�ضاع  واملنهجي  العلمي  امل�ؤ�ض�ضاتي  التن�ضيقي  الجتماع  وهذا 

لعمل  وا�ضحة  طريق  بخريطة  الذي خرج  الجتماع  هذا  جدية  من  مالحمها  قراأنا 

املجل�ض التن�ضيقي.

وهكذا تك�ن اجتماعات العمل مدف�عةاً بروح ا�ضتنها�ضية تبداأ من حيث و�ضلت 

وزمانها  ع�ضرها  منظ�ر  وفق  جديدة  اإجنازات  عليها  لتبنى  ال�ضابقني،  اإجنازات 

يف  لينطلق�ا  املبادرات  هذه  مثل  اإىل  يحتاج�ن  الذين  �ضبابها  وتطلعات  ومكانها 

امل�ضاهمة يف بناء م�ضتقبل اأوطانهم على كل �ضعيد معريف وثقايف و�ضناعي وجتاري 

للبلدان  الفقري  العم�د  ت�ضكل  منظ�مة  فجميعها  وا�ضتثماري،  وريا�ضي  و�ضبابي 

املتقدمة.

ا عرب املا�ضي واحلا�ضر لحت�ضان مثل هذا العمل  والبلدان ال�ضقيقان مهّياآن متاماً

حتتاجه  تن�ضيقاًا  ك�نه  نتائجه،  ودعم  خلفه  وال�ق�ف  واغنائه  ورفده  التن�ضيقي 

اللحظة الفا�ضلة يف زماننا هذا.

بالتحديات  مليئاًا  عاملاًا  نعي�ض  ولكننا  عاملها،  عن  معزولة  جزر  يف  نعي�ض  ل 

وال�ضعاب، ما يفر�ض علينا حلظته تن�ضيقاًا على اأعلى امل�ضت�يات كاللجنة التن�ضيقية 

البحرينية ال�ضع�دية، لنك�ن قادرين على احت�اء حتديات عاملنا واجتياز �ضع�باته 

بنجاح وباإجنازات ُت�ضجل ل�ضالح بلدينا و�ضعبيهما.

»ال�ضع�دية  ال�ضقيقتني  بني  التن�ضيقية  للجنة  الأول  بالجتماع  متفائل�ن 

ا واجنازات نفخر بها ونعتز، واهلل من وراء  والبحرين«، ونتطلع للزمن القادم ثماراً

الق�ضد.
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ال بدَّ من راأي وموقف!!

عليها  قام  التي  الأهــداف  �صلب  يف  ياأتي 

اإزالة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

يف  تقف  اإ�صكالت  اأو  عوائق  اأو  عراقيل  اأي 

طريق الهدف الأ�صمى الذي ت�صعى اإليه الدول 

والتكامل  التن�صيق  حتقيق  وهو  األ  الأع�صاء، 

جميع  يف  املجل�س  اإىل  املنتمية  ــدول  ال بني 

امليادين، و�صولً اإىل وحدتها.

وقريًبا تنعقد القمة القادمة لدول املجل�س 

للمجل�س  العام  الأمني  يقوم  اإذ  الريا�س،  يف 

حالًيا بجولة ينقل خاللها الدعوة الكرمية من 

خادم احلرمني ال�صريفني اإىل قادة املجل�س، كما 

يطلعهم على جدول الأعمال املقرتح للقمة التي 

يتعلق  فيما  حولها  التكهنات  من  الكثري  تثار 

بـ»امل�صاحلة« مع قطر.

وهذا ما اأثار ويثري الكثري من الأ�صئلة لدى 

التي  الأ�ص�س  عن  اخلليجي،  لل�صاأن  املتابعني 

يف  بو�صعها  للمجل�س  العامة  الأمانة  �صتقوم 

الغمو�س،  يلّفه  املو�صوع  اإن  اإذ  ال�صاأن،  هذا 

على  جديدة  معطيات  اأي  ثمة  هناك  ولي�س 

بحدوث  تنبئ  قطر،  قبل  من  خا�صة  ال�صاحة، 

فاإن  بالعك�س،  بل  املو�صوع،  هذا  يف  انفراج 

جميع املوؤ�صرات واملمار�صات القطرية تدّل على 

احلايل،  �صلوكه  يف  موغل  القطري  النظام  اأن 

التي  الكيدية  بالق�صايا  يتعلق  فيما  خا�صة 

يقوم بها �صد الدول الأع�صاء للمجل�س.

اإن اآخر هذه الق�صايا الكيدية التي تقوم بها 

قطر هو رفعها �صكوى اإىل جمل�س الأمن الدويل 

ع�صكرية  طائرات  اأن  بزعم  البحرين،  �صد 

وهو  القطرية،  ــواء  الأج اخرتقت  بحرينية 

والرباهني  بالأدلة  البحرين  كّذبته  الذي  الأمر 

والفرتاء  الكذب  يثبت  ما  وقّدمت  الدامغة، 

القطري على البحرين.

اإن قطر وهي الع�صو يف جمل�س التعاون 

يف  البحرين  �صد  كيدية  ب�صكوى  تتقّدم 

الطائرات والقوات  فيما  الدويل،  الأمن  جمل�س 

الرتكية والإيرانية ت�صرح ومترح يف الأجواء 

والأرا�صي القطرية، مع كل ما ت�صّكله من خطر 

على الأمن وال�صتقرار اخلليجي!!

قليالً،  الذهن  ن�صحذ  اأن  من  مانع  ول 

خالل  قطر  عليه  اأقدمت  مبا  ونذّكر  ونعود 

انعقاد قمة جمل�س التعاون على اأرا�صيها اأبان 

قادة  احتجاز  من  للكويت،  العراقي  الحتالل 

لنتزاع  رهائن  املوؤمتر  قاعة  املجل�س يف  دول 

�صد  كيدية  �صكوى  تقدميها  على  موافقتهم 

البحرين بق�صد ال�صتيالء على اأرا�صيها، ومن 

خالل وثائق مزّورة!!

جتاوزت  قطر  فاإن  الأحــوال،  اأغلب  ويف 

جمل�س التعاون وتقّدمت ب�صكاوى كيدية �صد 

املتحدة  الأمم  ا�صتثناء، لدى  دول املجل�س، بال 

واملنظمات  والهيئات  الدولية  العدل  وحمكمة 

وثبت  وافرتاًء  كذًبا  جميعها  وكانت  العاملية، 

بطالنها.

ملجل�س  اعتبار  اأي  ت�صع  ل  قطر  اإن 

التعاون، واإل ملا كانت ا�صت�صافت قوات تركية 

واإيرانية على اأرا�صيها!! فاإذا كانت قطر توؤمن 

اأي  تخ�صى  كانت  ما  واإذا  التعاون،  مبجل�س 

ت�صتعني  اأن  الأوىل  كان  فقد  تهديد،  اأو  خطر 

التفاقات  اإطار  يف  خليجية  ع�صكرية  بقوات 

جمل�س  دول  بني  املربمة  والأمنية  الع�صكرية 

التعاون، ولي�س بقوات اأجنبية!!

والت�صّرفات  الكيدية  الق�صايا  هذه  اإن 

راأ�س  على  تكون  اأن  بد  ل  اخلطرة  القطرية 

ويف  التعاون  ملجل�س  العامة  الأمانة  اأجندة 

�صلب مهامها؛ لأنها تتعلق ب�صاأن خليجي بحت 

اأن  قبل  خليجي  اإطار  وفق  تعالج  اأن  ويجب 

ت�صتفحل وت�صّكل خطًرا على اجلميع من جّراء 

ت�صّرفات النظام القطري الهوجاء.

وكما اأ�صلفنا، فاإن هناك الكثري من الأ�صئلة 

جمل�س  موقف  عن  الأروقــة  يف  تــدور  التي 

التعاون واأمينه العام من كل املواقف العدائية 

اأحد  القطرية �صد دول املجل�س، فال  والكيدية 

�صمع راأًيا اأو تعليًقا اأو ت�صريًحا لالأمني العام 

ملجل�س التعاون بهذا ال�صاأن!!

اإن �صعوب جمل�س التعاون توّد اأن ت�صتمع 

اإىل راأي الأمني العام والأمانة العامة للمجل�س 

ب�صاأن هذه الأمور التي مت�ّس حياتها وو�صعها، 

اخلليجي  الكيان  هذا  وم�صتقبل  وم�صتقبلها 

الذي تقوم قطر بتخريبه واإ�صعافه، فهي ترى 

العام  لالأمني  موقف  هناك  يكون  اأن  بد  ل  اأنه 

من الأمور التي جتري حتت �صمعه وناظريه، 

ولي�س جتّنبها كاأنها تدور يف بقعة اأخرى من 

كوكبنا، فيما نحن نتهياأ لعقد القمة القادمة!!

يف الفرتة االأخرية من مواجهة »كورونا«.. ويل العهد رئي�ض الوزراء:

موا�صلة االإجراءات االحرتازية.. وال تهاون
اآل  حمد  بن  �صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  اأكد 

اأهمية موا�صلة  خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

لفريو�س  للت�صدي  الحرتازية  الإجراءات  بجميع  اللتزام 

الأ�صرة  على  التجّمعات  اخت�صار  ا�صتمرار  عرب  كورونا، 

الواحدة يف املنزل واملحيط الجتماعي يف النطاق املعتاد 

واملحدود، والأماكن اخلارجية املفتوحة بدل املغلقة، وهو 

الأمر الذي �صي�صهم اإىل جانب التدابري الوقائية الأخرى يف 

خا�صة  واملقيمني،  املواطنني  و�صالمة  �صحة  على  احلفاظ 

الدول والتي تتم  التي ت�صهدها بع�س  امل�صتجدات  يف ظل 

الوطني  الفريق  قبل  من  مكثف  ب�صكل  تطّوراتها  متابعة 

الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا.

واأ�صاف �صموه اأننا نتطلع اإىل ا�صتمرار التزام اجلميع 

كافة،  الحرتازية  الإجراءات  لتطبيق  وم�صوؤولية  بعزم 

من  وناأمل  الفريو�س،  خطورة  مع  الت�صاهل  عن  بعيًدا 

والإجراءات  بالتعليمات  التقّيد  يف  التهاون  عدم  اجلميع 

مع  التعامل  مراحل  طــوال  �صدرت  التي  الحــرتازيــة 

لفريو�س  للت�صدي  الطبي  الوطني  الفريق  من  الفريو�س 

يتم  ل  حتى  العالقة؛  ذات  الر�صمية  واجلهات  كورونا 

من  املتبقية  الأخرية  الفرتة  يف  للخطر  املجتمع  تعري�س 

مواجهة فريو�س كورونا.

دعا لعودة االأمور لطبيعتها التاريخية بني دول التعاون.. الزياين:

نثق بقيادة ال�صعودية يف راأب ال�صدع اخلليجي

عقد وزراء خارجية دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، اأم�س 

عرب الت�صال املرئي، اأعمال الدورة »التح�صريية« للقمة اخلليجية، برئا�صة 

وزير اخلارجية د. عبداللطيف الزياين.

ال�صعودية  بالقيادة  التامة  الثقة  عن  له،  كلمة  يف  الزياين،  واأعرب 

احلكيمة وتوّجهاتها، ودورها الرئي�س املهم يف احلفاظ على متا�صك جمل�س 

احلوار  لتعزيز  جديدة  مرحلة  وبدء  اخلليجي،  ال�صدع  وراأب  التعاون 

اجلهود  جناح  مقّومات  بتوفري  مطالبون  جميًعا  اإننا  وقال  اخلليجي. 

التاريخية املعهودة بني دول جمل�س  اإىل طبيعتها  املباركة لعودة الأمور 

التعاون، عندما كانت احلدود الربية والبحرية مفتوحة، وم�صادر الرزق 

متاحة للجميع.

انطالق امل�صروع اجلديد بكلفة 260 مليون دينار

»�صرق �صرتة«.. املدينة االإ�صكانية الثامنة 
�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  لأمر  تنفيًذا 

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

م�صروع  يف  �صكنية  وحدة  اآلف  ثالثة  بتنفيذ  بالبدء 

بن  خالد  ال�صيخ  اأعلن  الإ�صكاين،  �صرتة  �صرق  مدينة 

بدء  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة  اآل  عبداهلل 

�صرتة  �صرق  مدينة  م�صروع  يف  الإن�صائية  الأعمال 

الإ�صكاين.

م�صروع  تنفيذ  يف  البدء  اأن  خالد  ال�صيخ  واأكد 

املدينة الإ�صكانية الثامنة ميثل اإجناًزا تنموًيا جديًدا. 

ويكلّف امل�صروع 260 مليون دينار. ال�شيخ خالد بن عبداهلل يطلع على تفا�شيل امل�شروع 
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اجلمعة عطلة ال�صنة 

�ض باالأحد امليالدية وتعوَّ

�صلمان  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب  عن  �صدر 

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

اجلديدة  امليالدية  ال�صنة  راأ�س  عطلة  ب�صاأن  تعميم 

.2021

ال�صنة  حلول  مبنا�صبة  اأنه  التعميم  يف  وجاء 

اململكة  وزارات  تعّطل   ،2021 اجلديدة  امليالدية 

من  الأول  يوم اجلمعة  العامة  وهيئاتها وموؤ�ص�صاتها 

يوم  ي�صادف  اليوم  هذا  اإن  واإذ   ،2021 يناير  �صهر 

عطلة اأ�صبوعية، فيعّو�س عنه بيوم الأحد الثالث من 

�صهر يناير 2021.

 »الداخلية«: حملة م�صللة  

لـ»اجلزيرة« القطرية ت�صتهدف البحرين

اأكدت وزارة الداخلية اأن ما ن�صرته قناة اجلزيرة 

الداخلية  وزيرة  زيارة  حول  اّدعاءات  من  القطرية، 

عن  معربة  ال�صحة،  من  لها  اأ�صا�س  ل  الربيطانية، 

التي  امل�صللة  الإعالمية  احلملة  هذه  من  ا�صتغرابها 

امل�صا�س  وت�صتهدف  الأخرية،  الآونة  يف  حّدة  زادت 

بال�صمعة احلقوقية للبحرين واإجنازاتها.

 الزياين يرتاأ�س االجتماع الوزاري اخلليجي 
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التقى منت�سبي برنامج جمل�س الوزراء لتنمية الكوادر احلكومية.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

 تنميـــة الكــــوادر الوطنيـــة احلكوميــــة حمـــــوٌر اأ�سا�ســـيٌّ

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

ال�ستثمار  اأن  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

يف املواطن هو ال�ستثمار الناجح الذي �سيعود خريه على 

عملية  يف  ال�سابة  الطاقات  بدور  منوًها  واأبنائه،  الوطن 

التطوير والدفع بعجلة التنمية نحو ما يتطلع اإليه اجلميع، 

ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  اأهداف  يرفد  مبا 

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

املفدى.

والتحديث  التطوير  عمليات  اأن  اإىل  �سموه  واأ�سار 

الكوادر  اأمام  الفر�س  لتوفري  دوًما  و�سن�سعى  م�ستمرة 

اأثرها  ينعك�س  بحيث  فيها،  الإ�سهام  اأجل  من  الوطنية 

الكوادر  تنمية  اأن  اىل  �سموه  م�سرًيا  واملواطن،  الوطن  على 

اأ�سا�سي نتطلع ل�ستمراره ليكون  الوطنية احلكومية هدف 

حموًرا اأ�سا�سًيا لال�سرتاتيجيات واخلطط التنموية التي يتم 

العمل عليها من قبل احلكومة، لفًتا اإىل ما تزخر به اجلهات 

احلكومية من كفاءات وطنية ا�ستطاعت من خاللها حتقيق 

البحرين  ا�سم  رفع  يف  اأ�سهمت  التي  النجاحات  من  العديد 

اأجل  من  والرعاية  الهتمام  كل  �سنوليهم  والذين  عالًيا، 

وبالتايل  تطلعاتهم،  يحقق  مبا  وقدراتهم  مهاراتهم  تطوير 

حتقيق اأهداف احلكومة املن�سودة.

العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

من  ال�ساد�سة  الدفعة  منت�سبي  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

احلكومية،  الكوادر  لتنمية  الوزراء  رئي�س جمل�س  برنامج 

اإذ اأعرب �سموه عن تهنئته لهم على اختيارهم من بني جميع 

املتقدمني للربنامج بعد مراحل متعددة من التقييم مبا يحقق 

اكت�ساب  يف  التوفيق  لهم  متمنًيا  الربنامج،  واأهداف  روؤية 

اخلربات واملهارات مبا ينعك�س على تطورهم ومنائهم.

اأثبتت منذ  اإن كوادرنا الوطنية احلكومية  وقال �سموه 

تاأ�سي�س العمل احلكومي بقيادة فقيد الوطن �ساحب ال�سمو 

حلمل  اأهٌل  اأنها  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  الأمري  امللكي 

الأمانة، من خالل ما حتقق للمملكة من مناء وازدهار طال 

القطاعات كافة، واليوم فاإننا عازمون على موا�سلة حتقيق 

على  م�ساعفة  امل�سوؤولية  فاإن  وعليه  املنجزات،  من  املزيد 

الكوادر الوطنية لتحقيق الأهداف املن�سودة مبا ينعك�س على 

تطوير الأداء، وبالتايل اخلري والزدهار للوطن واملواطنني.

 وثّمن �سموه جهود القائمني على برنامج رئي�س جمل�س 

الوزراء لتنمية الكوادر احلكومية وحر�سهم على التطوير 

امل�ستمر للربنامج، مبا ينعك�س على خمرجاته من الدفعات 

ملقار  عودتهم  عند  احلكومي  العمل  �سرتفد  والتي  املختلفة 

عملهم، حاًثا جميع امللتحقني بالدفعة ال�ساد�سة على اغتنام 

املهارات  اكت�ساب  على  والعمل  بالربنامج  اللتحاق  فر�سة 

واخلربات، والتي �ست�سهم يف جهود التطوير املن�سودة.

من جانبهم، اأعرب منت�سبو الدفعة ال�ساد�سة من برنامج 

رئي�س جمل�س الوزراء لتنمية الكوادر احلكومية عن �سكرهم 

وتقديرهم ل�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء؛ على كلمات �سموه لهم مع انطالق الدفعة، والتي 

منوهني  والجتهاد،  اجلد  من  املزيد  نحو  لهم  دافًعا  تعد 

الكوادر  يف  ال�ستثمار  على  حر�س  من  �سموه  يوليه  مبا 

الوطنية احلكومية واإميانه بطاقاتهم يف حتقيق الإجنازات 

والنجاحات ململكة البحرين، موؤكدين عزمهم على تنفيذ كل 

ما من �ساأنه اأن يحقق تطلعات �سموه للوطن واملواطنني.

احلر�س  رئي�س  �سمو  و�سول  ولدى 

ال�سيخ  الركن  اللواء  يرافقه  الوطني، 

مدير  خليفة  اآل  �سعود  بن  عبدالعزيز 

ا�ستقبال  الوطني، كان يف  اأركان احلر�س 

الوطني،  احلر�س  �سباط  كبار  �سموه 

بعدها تف�سل �سموه بافتتاح مركز احلر�س 

مرافق  يف  بجولة  وقام  الطبي،  الوطني 

املركز، م�ستمًعا اإىل اإيجاز حول التجهيزات 

متثل  والتي  ي�سمها،  التي  والإمكانات 

الطبي  العمل  م�ستويات  يف  نوعية  نقلة 

باحلر�س الوطني. 

وي�سم املركز الطبي عدًدا من الأق�سام 

الطبية املتطورة، من بينها غرفة للعمليات 

اجلراحية جمهزة باإمكانات واأجهزة طبية 

متقدمة، اإىل جانب غرفة تعقيم خم�س�سة 

لتح�سري الطاقم الطبي قبل الدخول لغرفة 

معاجلة  وغرفة  اجلراحية،  العمليات 

الب�سيطة  اجلراحية  العمليات  لإجراء 

والعناية  الإنعا�س  عناية حلالت  وغرفة 

الق�سوى. 

الفريق  اأكد  الفتتاح،  هام�س  وعلى 

بن عي�سى  ال�سيخ حممد  �سمو  الركن  اأول 

التحديث  مب�ستويات  اعتزازه  خليفة  اآل 

�سرح  ي�سهدها  التي  ال�ساملة  والتطوير 

وذلك  متوا�سل،  ب�سكل  الوطني  احلر�س 

ترجمة لتطلعات ح�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

ورعاه،  اهلل  حفظه  الأعلى،  القائد  املفدى 

العطاء  م�ستويات  تعزيز  يف  ي�سهم  ومبا 

الوطني  الواجب  نداء  وتلبية  والفداء 

ملنت�سبي احلر�س الوطني. 

احلر�س  مركز  اأن  �سموه  اأكد  كما 

ملراحل  ا�ستكمالً  ياأتي  الطبي  الوطني 

التطوير والتحديث التي ي�سهدها اجلانب 

تعاقبت  والتي  الوطني،  باحلر�س  الطبي 

�سهدها  متتالية  تطويرية  مراحل  يف 

القطاع الطبي باحلر�س الوطني. 

املركز  افتتاح  اأن  �سموه  واأ�ساف 

ال�سرتاتيجية  اخلطة  �سمن  ياأتي  الطبي 

وفق  ُو�سعت  والتي   ،2020 اخلم�سية 

قطاعات  جلميع  �ساملة  تطويرية  اأهداف 

احلر�س. 

وتقديره  �سكره  عن  �سموه  وعرّب 

احلر�س  منت�سبي  من  الطبي  للكادر 

رفع  يف  وتفانيهم  جلهودهم  الوطني؛ 

يوازي  ومبا  الطبية،  احلر�س  قدرات 

م�ستويات الكفاءة واجلاهزية التي يتميز 

بها هذا ال�سرح الع�سكري.

رئي�س احلر�س الوطني 

يفتتح »مركز احلر�س الوطني الطّبي«

وزير اخلارجية ي�سيد بعالقات ال�سداقة مع اململكة املتحدة

تلقى وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�سد الزياين، اأم�س، ات�سالً هاتفًيا من �سفري اململكة املتحدة لدى 

مملكة البحرين رودي دراموند.

وخالل الت�سال، اأ�ساد وزير اخلارجية بعمق العالقات الثنائية التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة 

اأ�س�س من الحرتام املتبادل  البحرين واململكة املتحدة ال�سديقة، وما ت�سهده من تناٍم م�ستمر قائم على 

والتن�سيق امل�سرتك على امل�ستويات كافة، معرًبا عن تهاين مملكة البحرين باإعالن التو�سل اإىل اتفاقية 

موا�سلة  على  الدائم  اململكة  موؤكًدا حر�س  الأوروبي،  والحتاد  املتحدة  اململكة  بني  والتعاون  التجارة 

امل�سرتكة ويعود  امل�سالح  ال�سديقني، مبا يخدم  البلدين  امل�سرتك بني  الثنائي  التعاون  تعزيز وتطوير 

بالنفع والفائدة عليهما وعلى �سعبيهما.

من جهته، اأعرب دراموند عن اعتزازه الكبري بامل�سار املتقدم لعالقات ال�سداقة والتعاون القائمة بني 

مملكة البحرين واململكة املتحدة، منوًها ب�سرورة تعزيز التعاون والتن�سيق الثنائي امل�سرتك يف �ستى 

املجالت، مبا يحقق تطلعات ورغبات البلدين ال�سديقني، متمنًيا ململكة البحرين دوام التقدم والزدهار.

جرى خالل الت�سال بحث عدد من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
 وزير اخلارجية

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�سدر

 تعميًما ب�ساأن عطلة راأ�س ال�سنة 

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

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

اجلديدة  امليالدية  ال�سنة  راأ�س  عطلة  ب�ساأن  تعميم 

2021. وجاء يف التعميم اأنه مبنا�سبة حلول ال�سنة 

اململكة  وزارات  تعّطل   ،2021 اجلديدة  امليالدية 

الأول من  العامة يوم اجلمعة  وهيئاتها وموؤ�س�ساتها 

�سهر  من  ع�سر  لل�سابع  املوافق   2021 يناير  �سهر 

جمادى الأوىل 1442هـ، وحيث اإن هذا اليوم ي�سادف 

يوم عطلة اأ�سبوعية، فيعّو�س عنه بيوم الأحد الثالث 

من �سهر يناير 2021.

قرار بنقل وتعيني

مديرين ب�سوؤون اجلمارك

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

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

مديرين  وتعيني  بنقل  ل�سنة 2020  رقم )27(  قرار 

ب�سوؤون اجلمارك يف وزارة الداخلية، جاء فيه:

اأجور  مبارك  يو�سف  وليد  ُينَقل  الأوىل:  املادة 

اجلمركية  وال�سيا�سات  التخطيط  اإدارة  مدير 

مديًرا  ليكون  الداخلية  بوزارة  اجلمارك  ب�سوؤون 

بوزارة  ب�سوؤون اجلمارك  التخلي�س اجلمركي  لإدارة 

الداخلية.

املادة الثانية: ُتعنينَّ ال�سيخة منرية بنت حممد بن 

اجلمركية  الرتاخي�س  لإدارة  مديًرا  خليفة  اآل  خليفة 

وخدمة العمالء ب�سوؤون اجلمارك بوزارة الداخلية.

هذا  تنفيذ  الداخلية  وزير  على  الثالثة:  املادة 

يف  وُين�سر  �سدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار، 

اجلريدة الر�سمية.

افتتح الفريق اأول الركن �سمو ال�سيخ حممد بن عي�سى اآل خليفة 

مبع�سكر  الطبي  الوطني  احلر�س  مركز  الوطني،  احلر�س  رئي�س 

ال�سخري، وذلك �سباح اأم�س، والذي ياأتي �سمن م�ساريع التطوير 

والتحديث التي ي�سهدها احلر�س الوطني وفق خطته اال�سرتاتيجية 

 .2020

اأ�ساد بتجرية ال�ساعر احللواجي الرثية.. ويل العهد رئي�س الوزراء: 

تعزيز احلراك الثقايف واملحافظة على الرتاث العربي الأ�سيل
�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

الثقايف  املوروث  يف  ال�سعر  اأهمية  الوزراء، 

ودوره يف تعزيز القيم الجتماعية التي اأ�سهمت 

منوًها  والوطنية،  العربية  الهوية  تر�سيخ  يف 

مملكة  يف  الثقافية  احلركة  ت�سهده  مبا  �سموه 

تلقاه من دعم  البحرين من تطور م�ستمر، وما 

امللك  واهتمام من قبل ح�سرة �ساحب اجلاللة 

حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

واأ�سار �سموه اإىل اأن مملكة البحرين توا�سل 

واملحافظة  الثقايف  احلراك  تعزيز  على  العمل 

ج�سور  ومد  الأ�سيل،  العربي  الرتاث  على 

التوا�سل بني خمتلف احل�سارات، مبا يعزز من 

مكانة اململكة على خمتلف ال�سعد.

الرفاع  بق�سر  �سموه،  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

را�سد  ال�سيخ  ركن  اأول  الفريق  بح�سور  اأم�س، 

وال�سيخ  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان 

البحريني حممد  وال�ساعر  الوطني،  والقت�ساد 

ال�سعري  ديوانه  لتقدمي  احللواجي  هادي 

على  �سموه  اأثنى  اإذ  �سموه،  اإىل  )احلمديات( 

اجلهد الذي بذله يف اإعداد هذا الديوان ال�سعري 

األقاها  التي  ال�سعرية  الق�سائد  فيه  جمع  الذي 

املنا�سبات،  خمتلف  يف  املفدى  امللك  جاللة  يف 

منوًها بتجربته ال�سعرية الرثية، ومتنى �سموه 

له التوفيق يف اأعماله ال�سعرية املقبلة.

التي  الثقافية  اجلهود  اإىل  �سموه  واأ�سار 

البحرين  ال�سعراء والأدباء يف مملكة  يقوم بها 

والثقايف  الأدبي  احلراك  اإثراء  يف  واإ�سهاماتهم 

يف اململكة.

البحريني حممد  ال�ساعر  اأعرب  من جانبه، 

ل�ساحب  وتقديره  �سكره  عن  احللواجي  هادي 

ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

الثقايف  باحلراك  اهتمام  من  �سموه  يبديه  وما 

وال�سعري يف مملكة البحرين.

وقد ت�سّرف ال�ساعر البحريني حممد هادي 

ال�سمو  �ساحب  اأمام  ق�سيدة  باإلقاء  احللواجي 

بهذه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

املنا�سبة.
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امل�ست�سار احلمر يت�سّلم ن�سخة من كتاب 

التحوالت الدميقراطية يف عهد جاللة امللك

اإجناز 40% من م�سروع م�سار الدراجات الهوائية.. وزير »االأ�سغال«:

اإن�ساء �سبكة مل�ســـارات الدراجــات الهوائيـــة باململكـــة

احلمر  يعقوب  بن  نبيل  ا�ستقبل 

الإعالم،  ل�سوؤون  امللك  م�ست�سار جاللة 

اأم�س،  مبكتبه يف ق�سر الق�سيبية يوم 

الذي  الرويعي  �سعد  حممد  الباحث 

»التحولت  كتابه  من  ن�سخة  اأهداه 

امللك حمد  عهد جاللة  الدميقراطية يف 

بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى 

حفظه اهلل ورعاه«. وقد اأ�ساد احلمر مبا 

يوثق  الذي  القيم  الكتاب  هذا  احتواه 

ال�سعيد  على  العظيمة  لالإجنازات 

�ساحب  حققها  التي  الدميقراطي 

م�سرية  خالل  املفدى  امللك  اجلاللة 

احلا�سر،  وقتنا  واإىل  والعطاء  اخلري 

الرائد  الإ�سالحي  امل�سروع  خالل  من 

وميثاق العمل الوطني، معرًبا عن بالغ 

البحرين  ململكة  حتقق  مبا  العتزاز 

و�سعبها الويف يف العهد الزاهر جلاللة 

من  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  امللك 

الإ�سالح  �سعيد  على  كبرية  اإجنازات 

واحلريات  والدميقراطي  ال�سيا�سي 

القانون  دولة  وتكري�س  العامة 

دور  واإبراز  الد�ستورية  واملوؤ�س�سات 

املراأة، ما جعل اململكة يف م�ساف الدول 

�سكره  عن  معرًبا  املتقدمة،  العريقة 

للباحث حممد �سعد الرويعي على هذا 

الذي  الطيب  باجلهد  منوًها  الإهداء، 

له  متمنًيا  الكتاب،  هذا  اإعداد  يف  بذله 

كل التوفيق يف اإ�سداراته املقبلة.

�سعد  حممد  الباحث  اأعرب  وقد 

الرويعي عن �سكره وتقديره للم�ست�سار 

الإعالمي نبيل احلمر على ما لقيه من 

وت�سجيع  دعم  على  وحر�سه  اإ�سادة، 

مبا  البحرينيني،  والكتاب  الباحثني 

يف  الثقافية  احلركة  م�سرية  يرثي 

اململكة.

و�سوؤون  الأ�سغال  وزير  قام 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

خلف  عبداهلل  بن  ع�سام  املهند�س 

جنوب  مل�سروع  ميدانية  بزيارة 

البحرين الدائري؛ لتفقد اأعمال اإن�ساء 

امل�سار املخ�س�س للدراجات الهوائية 

ميتد بطول 10 كيلومرتات مبحاذاة 

ن�سبة  بلغت  اإذ  الرئي�س،  ال�سارع 

الإجناز فيه %40. 

وكيل  من  كل  الزيارة  وح�سر 

اأحمد  املهند�س  الأ�سغال  �سوؤون 

باأعمال  والقائم  اخلياط،  عبدالعزيز 

الوكيل امل�ساعد للرقابة والرتاخي�س 

ال�سيخ  والريا�سة  ال�سباب  بوزارة 

ومدير  خليفة،  اآل  �سلمان  بن  �سقر 

ال�سباب  بوزارة  امل�ساريع  اإدارة 

اآل خليفة،  ال�سيخة نورة  والريا�سة 

و�سيانة  م�ساريع  اإدارة  ومدير 

علوي،  بدر  �سيد  املهند�س  الطرق 

وعدد من مهند�سي الوزارة. 

وقال الوزير اإن م�سار الدراجات 

حاليا  تنفيذه  يتم  الذي  الهوائية 

�سبكة  لإن�ساء  ت�سّور  من  جزء  هو 

يف  الهوائية  الدراجات  مل�سارات 

جمال  يفتح  مناخ  لتوفري  اململكة 

ظل  يف  الريا�سة،  بهذه  للمهتمني 

املواطنني  قبل  من  ممار�ستها  تزايد 

واملقيمني، مع توفري جميع متطلبات 

على  للحفاظ  املرورية  ال�سالمة 

�سالمة �سائقي الدراجات الهوائية.

داعًيا لعدم التهاون يف تطبيق التعليمات ال�سحية.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

اخت�سار التجّمعات على املحيط االجتماعي املحدود واالأماكن اخلارجية
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، اأهمية موا�سلة اللتزام بكل الإجراءات 

اخت�سار  ا�ستمرار  عرب  كورونا،  لفريو�س  للت�سدي  الحرتازية 

املنزل واملحيط الجتماعي يف  الواحدة يف  الأ�سرة  التجمعات على 

النطاق املعتاد واملحدود، والأماكن اخلارجية املفتوحة بدل املغلقة، 

يف  الأخرى  الوقائية  التدابري  جانب  اإىل  �سي�سهم  الذي  الأمر  وهو 

ظل  يف  خا�سة  واملقيمني،  املواطنني  و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ 

امل�ستجدات التي ت�سهدها بع�س الدول، والتي تتم متابعة تطوراتها 

لفريو�س  للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  قبل  من  مكثف  ب�سكل 

كورونا.

بعزم  اجلميع  التزام  ا�ستمرار  اإىل  نتطلع  اأننا  �سموه  واأ�ساف 

عن  بعيًدا  الحرتازية  الإجراءات  جميع  لتطبيق  وم�سوؤولية 

التهاون  عدم  اجلميع  من  وناأمل  الفريو�س،  خطورة  مع  الت�ساهل 

طوال  �سدرت  التي  الحرتازية  والإجراءات  بالتعليمات  التقيد  يف 

للت�سدي  الطبي  الوطني  الفريق  الفريو�س من  التعامل مع  مراحل 

يتم  ل  حتى  العالقة؛  ذات  الر�سمية  واجلهات  كورونا  لفريو�س 

مواجهة  من  املتبقية  الأخرية  الفرتة  يف  للخطر  املجتمع  تعري�س 

فريو�س كورونا، ولتتمكن كل الفرق العاملة يف ال�سفوف الأمامية 

جناح  اأن  على  �سموه  م�سدًدا  منها،  املطلوبة  الأهداف  حتقيق  من 

اجلهود الوطنية للت�سدي لفريو�س كورونا يتطلب ا�ستمرار الوعي 

على  احلفاظ  اأجل  من  الوطنية؛  بامل�سوؤولية  والتحلي  املجتمعي 

�سحة و�سالمة اجلميع.

ولفت �سموه اإىل اأنه بتكاتف اأبناء الوطن ودعمهم لهذه اجلهود 

الوطنية  اخلطط  من  املن�سودة  الأهداف  اإىل  اهلل،  باإذن  �سن�سل، 

املو�سوعة للتعامل مع فريو�س كورونا.

ونوه �سموه باجلهود املتوا�سلة التي تبذلها الكوادر العاملة يف 

يقومون  وما  كورونا،  ملواجهة جائحة فريو�س  الأمامية  ال�سفوف 

به من عمل م�ستمر من اأجل احلفاظ على �سحة و�سالمة املواطنني 

واملقيمني يف مملكة البحرين، والذي ي�ستوجب تكاتف اجلميع من 

وعدم  الحرتازية  بالإجراءات  وم�سوؤولية  بوعي  التزامهم  خالل 

الت�ساهل يف التقيد بها، مبا يحقق الأهداف املرجّوة يف �سبيل احلد 

من انت�سار الفريو�س وحماية املجتمع.

معرًبا عن الثقة يف ال�سعودية وتوجهها لبدء مرحلة جديدة لتعزيز احلوار اخلليجي.. الزياين: 

توفري مقومات راأب ال�سدع اخلليجي وعودة االأمور لطبيعتها التاريخية

جمل�س  دول  خارجية  وزراء  عقد 

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

اأعمال  املرئي،  الت�سال  عرب  اأم�س، 

الدورة الـ�ساد�سة والأربعني بعد املائة 

التعاون  ملجل�س  الوزاري  للمجل�س 

اخلليجية  للقمة  »التح�سريية« 

الدكتور  برئا�سة  والأربعني،  احلادية 

وزير  الزياين،  را�سد  بن  عبداللطيف 

املقبلة  الدورة  ورئي�س  اخلارجية، 

للمجل�س الوزاري، وم�ساركة الدكتور 

نايف بن فالح مبارك احلجرف، الأمني 

اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س  العام 

العربية.

ويف بداية الجتماع األقى الدكتور 

كلمة  الزياين  را�سد  بن  عبداللطيف 

اأرواح ثالثة من قادة  ترحم فيها على 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  دول 

ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  العربية، 

ال�سمو  و�ساحب  �سعيد،  بن  قابو�س 

ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر ال�سباح، 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

بن �سلمان اآل خليفة، �سائاًل املوىل عز 

وح�سن  واملغفرة  الرحمة  لهم  وجل 

جهود  من  قدموه  ما  جراء  الثواب 

خمل�سة واأعمال جليلة خلري اأوطانهم، 

و�سالح  التعاون،  جمل�س  ومل�سرية 

والب�سرية  وال�سالمية  العربية  الأمة 

جمعاء. 

بالغ  عن  اخلارجية  وزير  واأعرب 

العتزاز بتويل مملكة البحرين رئا�سة 

ملجل�س  والأربعني  احلادية  الدورة 

التعاون، بقيادة �ساحب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة، عاهل البالد 

تكون،  باأن  تطلعه  عن  معرًبا  املفدى، 

الأع�ساء  الدول  وبدعم  اهلل،  بعون 

ومثمرة  ناجحة  دورة  وموؤازرتها، 

ملجل�س  ال�سامية  الأهداف  حتقق 

التعاون لدول اخلليج العربية.

اإننا نتطلع  وقال وزير اخلارجية 

�سوف  التي  اخلليجية  القمة  اإىل 

ت�ست�سيفها اململكة العربية ال�سعودية 

احلرمني  خادم  من  كرمية  برعاية 

عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني 

دول  قادة  وبح�سور  �سعود،  اآل 

املجل�س، حفظهم اهلل ورعاهم، اآملني اأن 

تكون قمة موفقة ناجحة.

بن  عبداللطيف  الدكتور  واأعرب 

يف  التامة  الثقة  عن  الزياين  را�سد 

القيادة ال�سعودية احلكيمة وتوجهاتها 

يف  املهم  الرئي�سي  ودورها  الكرمية، 

التعاون  جمل�س  متا�سك  على  احلفاظ 

ال�سدع اخلليجي، وبدء مرحلة  وراأب 

اخلليجي  احلوار  لتعزيز  جديدة 

يف  امل�ستقبل،  يف  لأهدافنا  حتقيًقا 

وروابط،  و�سائج  من  يجمعنا  ما  ظل 

والتزامات ميليها علينا جميًعا النظام 

واملواثيق  التعاون  ملجل�س  الأ�سا�سي 

بني  املربمة  والتفاقات  والعهود 

دولنا  مل�سالح  حماية  املجل�س،  دول 

اأعيننا  ن�سب  وا�سعني  و�سعوبها، 

هدفنا ال�سامي وهو املحافظة على اأمننا 

يف  جهودنا  وموا�سلة  وا�ستقرارنا، 

ومواجهة  ومتويله،  الرهاب  مكافحة 

الكراهية  على  التحري�س  خطاب 

التدخل  وجه  يف  والوقوف  والعنف، 

يف ال�سوؤون الداخلية لدولنا، وحماربة 

للكيانات اخلارجة  الدعم  اأ�سكال  كافة 

تعاوننا  نعزز  واأن  القانون،  على 

امل�سرتك حتقيقا لتطلعات �سعوبنا.

على  اخلارجية  وزير  واأكد 

والنزاعات  ال�سراعات  اإنهاء  �سرورة 

ووفًقا  ال�سلمية  بالطرق  الإقليمية 

ح�سن  واملبادئ  الدولية  للمواثيق 

ال�سالم  اإحالل  على  والعمل  اجلوار، 

كافة  ل�سالح  والزدهار  وال�ستقرار 

دول و�سعوب املنطقة.

وقال اإننا جميًعا مطالبون بتوفري 

املباركة  اجلهود  جناح  مقومات 

التاريخية  اإىل طبيعتها  الأمور  لعودة 

التعاون،  جمل�س  دول  بني  املعهودة 

عندما كانت احلدود الربية والبحرية 

متاحة  الرزق  وم�سادر  مفتوحة 

الأجداد  نهج  على  �سرًيا  للجميع، 

والآباء، مع مراعاة خ�سو�سيات الدول 

�سيادتها  واحرتام  املرعية،  وقوانينها 

وطبيعة جمتمعاتها.

ملجل�س  العام  الأمني  األقى  بعدها 

كلمة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

المتنان  اآيات  اأ�سمى  عن  فيها  اأعرب 

اجلاللة  اأ�سحاب  ملقام  والعتزاز 

للثقة  املجل�س،  دول  قادة  وال�سمو 

م�ستعيًنا  اإياها،  اأولوه  التي  الغالية 

من  ومنطلًقا  وتعاىل،  �سبحانه  باهلل 

واحلكيمة  ال�سديدة  التوجيهات 

ما  كل  وال�سمو، يف  اجلاللة  لأ�سحاب 

م�سرية  تعزيز  على  العمل  �ساأنه  من 

التعاون املباركة من اأجل حتقيق اآمال 

وتطلعات مواطني دول املجل�س، مثمًنا 

الدعم الكبري لأ�سحاب ال�سمو واملعايل 

وزراء اخلارجية للقيام مبهام واأعمال 

لدول  التعاون  ملجل�س  العامة  الأمانة 

اخلليج العربية.

وقال الأمني العام ملجل�س التعاون 

كنا  اإذا  اإننا  العربية  اخلليج  لدول 

 2020 عام  خالل  �سهدنا  قد  جميًعا 

كافة  على  كورونا  جائحة  تداعيات 

را�سخة  القناعة  فاإن  احلياة،  مناحي 

لي�س كعامل  بعد كورونا  ما  باأن عامل 

اإن ما ن�سهده من تغريات  ما قبله، بل 

يتطلب  املجالت  كافة  ويف  كبرية 

اجلديد  العاملي  امل�سهد  ا�ستقراء  منا 

مع  للتعامل  كمنظومة  وال�ستعداد 

�سماًنا  وذلك  وحتدياته،  معطياته 

التعاون  جمل�س  ملكانة  وتعزيًزا 

و�سوًنا  وحماية  ال�سرتاتيجية 

وحت�سيًنا  و�سعوبه،  دولة  ملكت�سبات 

وال�ستعداد  واأمنه،  لقت�ساده  ودعًما 

القت�سادية  التداعيات  مع  للتعامل 

والتي متثل اأكرب حتدي يواجه العامل 

واملتوقع ا�ستمرارها ل�سنوات قادمة لن 

نكون مبعزل عنها.

واأن  كورونا  جائحة  اأن  واأ�ساف 

يف  اأنها  اإل  كبرية،  حتديات  فر�ست 

فر�س  عن  ك�سفت  قد  نف�سه  الوقت 

جميًعا  لنا  حقيقية  ودوافع  جديدة 

امل�سرتك  اخلليجي  العمل  لتعزيز 

وللدفع به نحو اآفاق اأرحب ترتكز على 

كاأولوية  القت�سادي  التكامل  و�سع 

با�ستكمال  بدًءا  التعاون  ملجل�س 

مروًرا  اجلمركي،  الحتاد  متطلبات 

با�ستكمال متطلبات ال�سوق اخلليجية 

الوحدة  اإىل  و�سوًل  امل�سرتكة 

ورد  كما   2025 عام  يف  القت�سادية 

يف قرارات القمم ال�سابقة ملقام املجل�س 

الأعلى.

وقال الأمني العام ملجل�س التعاون 

جمل�س  اإن  العربية  اخلليج  لدول 

التعاون اليوم وهو يخطو بثبات نحو 

العقد اخلام�س من عمره بف�سل من اهلل 

وال�سمو  اجلاللة  اأ�سحاب  بحكمة  ثم 

عزًما  اأكرث  ليغدو  املجل�س،  دول  قادة 

على  واحلفاظ  م�سريته  تعزيز  على 

اأمنه اجلماعي، وا�ستمرار دوره كعامل 

للحكمة،  و�سوت  وتوازن  ا�ستقرار 

نف�س  ويف  التحديات  ملواجهة  يعمل 

الوقت ينظر باأمل وم�سوؤولية وتكاتف 

لبناء امل�ستقبل وفًقا لتوجيهات وحكمة 

دول  قادة  وال�سمو  اجلاللة  اأ�سحاب 

املجل�س.

اخلارجية  وزراء  بحث  وقد 

جدول  على  املدرجة  املو�سوعات 

اأعمالهم، املرفوعة من اللجان الوزارية 

مت  وما  العامة،  والأمانة  املخت�سة 

املجل�س  مقام  قرارات  من  تنفيذه 

وما  املوقر،  الوزاري  واملجل�س  الأعلى 

التكامل  حتقيق  اإطار  يف  اإجنازه  مت 

العمل اخلليجي  والتعاون يف م�سرية 

التو�سيات  اأقروا  كما  امل�سرتك، 

للتوجيه  الأعلى  املجل�س  اإىل  املرفوعة 

والأربعني  احلادية  القمة  يف  ب�ساأنها 

للمجل�س الأعلى ملجل�س التعاون.
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تنفيذ 3 اآالف وحدة وق�سيمة �سكنية على ثالث مراحل.. خالد بن عبدالـله:

بدء االأعمال االإن�سائية يف »�سرق �سرتة« بكلفة 260 مليون دينار
بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  لأمر  تنفيًذا 

حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

م�سروع  يف  �سكنية  وحدة  اآلف  ثالثة  بتنفيذ  بالبدء  اهلل، 

مدينة �سرق �سرتة الإ�سكاين، والإ�سراع يف وترية اخلدمات 

نائب  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�سيخ  اأعلن  الإ�سكانية، 

للم�ساريع  الوزارية  اللجنة  رئي�س  الوزراء  رئي�س جمل�س 

يف  الإن�سائية  الأعمال  بدء  التحتية  والبنية  التنموية 

م�سروع مدينة �سرق �سرتة الإ�سكاين.

اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�سيخ  اأعرب  املنا�سبة،  وبهذه 

املقام  اإىل  المتنان  وعظيم  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  عن  خليفة 

اآل  عي�سى  بن  امللك حمد  اجلاللة  ال�سامي حل�سرة �ساحب 

يوليه  ملا  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة 

جاللته من رعاية واهتمام بتحقيق تطلعات املواطنني عرب 

موا�سلة  يف  يتج�سد  والذي  الإ�سكانية،  اخلدمات  توفري 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكومة 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، يف تنفيذ اأمر جاللته، ببناء 40 

اإدراجها  خالل  من  ترجمتها  مت  والتي  �سكنية،  وحدة  األف 

يف برنامج احلكومة ال�سابق واحلايل، وذلك يف اإطار خطة 

متكاملة. اإ�سكانية 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأمر  اأن  واأكد 

جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، بالبدء يف تنفيذ م�سروع املدينة 

اإىل  ي�ساف  جديًدا  تنموًيا  اإجناًزا  ميثل  الثامنة  الإ�سكانية 

خالل  �سهد  الذي  الإ�سكان  قطاع  يف  الوطنية  املكت�سبات 

اإن�ساء مدينة عي�سى ومدينة  املا�سي ومطلع احلايل  القرن 

املا�سية  ال�سبع  ال�سنوات  خالل  ومت  زايد،  ومدينة  حمد 

اإن�ساء املدن اجلديدة ممثلة يف مدينة خليفة ومدينة �سلمان 

افتتاحها  مت  والتي  الرملي،  ومدينة  احلد  �سرق  ومدينة 

توزيع  خالل  من  تدريجًيا  الأوىل  مراحلها  و�سغل  جميًعا، 

الوحدات الإ�سكانية على امل�ستفيدين من املواطنني.

تف�سل،  قد  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�سيخ  وكان 

موقع  بزيارة   ،2020 دي�سمرب   27 الأحــد  اأم�س  يوم 

الأعمال  ببدء  اإيذاًنا  الإ�سكاين  �سرتة  �سرق  مدينة  م�سروع 

الإ�سكان.  الإن�سائية، يرافقه با�سم بن يعقوب احلمر وزير 

الأ�سغال  وزير  عبداهلل خلف  بن  الزيارة ع�سام  كما ح�سر 

نا�سر  بن  ووائل  العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�سوؤون 

بن  ه�سام  وال�سيخ  واملاء،  الكهرباء  �سوؤون  وزير  املبارك 

حبيب  واأنور  العا�سمة،  حمافظ   خليفة  اآل  عبدالرحمن 

اهلل �سفري جمهورية ال�سني ال�سعبية لدى مملكة البحرين، 

وعدد من النواب، واأمني عام اأمانة العا�سمة، وامل�سوؤولون 

من الوزارات واجلهات احلكومية اخلدمية ذات العالقة.

وخالل الزيارة، قال ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة: 

»اإن تنفيذ خم�س مدن اإ�سكانية يف وقت متزامن ميثل نقلة 

امل�ساريع  تنفيذ  وترية  و�سرعة  كثافة  �سعيد  على  نوعية 

اجلديدة  املدن  تنفيذ  فكرة  اأثبتت  ولقد  باململكة،  الإ�سكانية 

جناحها يف ا�ستيعاب طلبات املواطنني، وتكوين جمتمعات 

اجتماعًيا«. حديثة ومتجان�سة 

واأ�سار اإىل اأن امل�ساريع الإ�سكانية كافة حتظى مبتابعة 

التنموية  للم�ساريع  الوزارية  اللجنة  قبل  من  م�ستمرة 

جميع  بني  التن�سيق  خالل  من  وذلك  التحتية،  والبنية 

تزويد  من  للتاأكد  اخلدمية؛  احلكومية  واجلهات  الوزارات 

ب�سكل  واخلدمات  باملرافق  الإ�سكانية  وامل�ساريع  املدن 

الإن�سائية مبا يكفل توفري  الأعمال  الإجناز يف  متزامن مع 

امل�ستوى  ورفع  ال�سكن،  جودة  ومعيار  ال�ستقرار،  عن�سر 

التنمية  حمور  هو  الذي  البحريني  للمواطن  املعي�سي 

مدينة  م�سروع  الإ�سكان  وزارة  وتنفذ  الأ�سا�سية.  وغايتها 

دينار،  مليون   260 تبلغ  اإجمالية  بكلفة  �سرتة  �سرق 

وتوفر املدينة اأكرث من 3000 وحدة �سكنية وق�سيمة على 

للمدينة  التحتية  البنية  اأعمال  ذلك  يف  مبا  مراحل،  ثالث 

اجلديدة.

من جانبه، رفع املهند�س با�سم بن يعقوب احلمر وزير 

اإىل ح�سرة �ساحب  ال�سكر والعرفان  اآيات  اأ�سمى  الإ�سكان 

البالد املفدى،  اآل خليفة ملك  اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

حفظه اهلل ورعاه، واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه 

اهلل، مبنا�سبة انطالق العمل يف م�سروع مدينة �سرق �سرتة 

الالحمدود  والدعم  الرعاية  يعك�س  الذي  الأمر  الإ�سكاين، 

للخدمات الإ�سكانية باململكة. وقال: »لقد حر�ست الوزارة 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأمر  �سدور  منذ 

على و�سع  امل�سروع  هذا  تنفيذ  بالبدء يف  الوزراء  جمل�س 

ابتهاًجا  اجلاري،  العام  نهاية  قبل  للتنفيذ  زمني  برنامج 

وذكرى  الوطنية،  باأعيادها  البحرين  مملكة  باحتفالت 

تويل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه 

لنتوجه  الفر�سة  هذه  نغتنم  اأن  وبودنا  احلكم،  مقاليد 

بال�سكر اإىل  ال�سيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء؛ على ما يوليه من متابعة حثيثة مل�ساريع 

الوزارية  للجنة  رئا�سته  خالل  من  عام  ب�سكل  الــوزارة 

مو�سول  وال�سكر  التحتية،  والبنية  التنموية  للم�ساريع 

اإىل كافة الوزارات واجلهات احلكومية ذات العالقة  كذلك 

الأوىل  املراحل  بدء  يف  تعاونها  خالل  من  اأ�سهمت  التي 

لتنفيذ م�سروع مدينة �سرق �سرتة«.

ا�ستقبل الدكتور ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد 

اآل خليفة وكيل وزارة اخلارجية لل�سوؤون 

لوزارة  العام  الديوان  يف  اأم�س  الدولية، 

اخلارجية، اأف�سال حممود �سفري جمهورية 

البحرين،  مملكة  لدى  الإ�سالمية  باك�ستان 

�سفرًيا  عمله  مهام  انتهاء  مبنا�سبة  وذلك 

اأعرب  اللقاء،  وخالل  اململكة.  لدى  لبالده 

اآل خليفة  اأحمد  ال�سيخ عبداهلل بن  الدكتور 

وال�سداقة  التعاون  بعالقات  اعتزازه  عن 

البحرين  مملكة  بني  جتمع  التي  الوثيقة 

وجمهورية باك�ستان الإ�سالمية التي تت�سم 

املتبادل  واملتانة يف ظل احلر�س  بالتطور 

اآفاق  اإىل  العالقات  بتلك  الرتقاء  على 

تعزيز  يف  ال�سفري  بجهود  منوًها  اأرحب، 

ال�سديقني،  البلدين  بني  القائمة  العالقات 

املقبلة.  مهامه  يف  التوفيق  له  متمنًيا 

عن  حممود  اأف�سال  ــرب  اأع جانبه،  من 

مبملكة  امل�سوؤولني  جلميع  وتقديره  �سكره 

من  لقيه  ملا  اخلارجية؛  ووزارة  البحرين 

عمله  فرتة  طوال  وم�ساندة  واهتمام  دعم 

�سفرًيا لبالده لدى اململكة، ما اأ�سهم ذلك يف 

لبالده  والتعاون  ال�سداقة  عالقات  توطيد 

دوام  للمملكة  متمنًيا  البحرين،  مملكة  مع 

التقدم والزدهار.

جرب  بن  في�سل  بن  عبداهلل  اجتمع 

اخلارجية،  ــر  وزي م�ساعد  الدو�سري 

رحمن  مع  للوزارة،  العام  بالديوان  اأم�س 

ت�سي�ستي )Rehman Chishti( املبعوث 

املتحدة  اململكة  وزراء  لرئي�س  ال�سابق 

وع�سو  واملعتقد  الدين  حرية  ل�سوؤون 

 - البحرينية  الربملانية  ال�سداقة  جلنة 

رحب  الجتماع،  وخــالل  الربيطانية. 

م�ساعد وزير اخلارجية برحمن ت�سي�ستي، 

الوثيقة  التاريخية  بالعالقات  م�سيًدا 

البحرين  مملكة  تربط  التي  واملتميزة 

واململكة املتحدة. من جانبه، اأعرب رحمن 

تنعم  مبا  الكبري  اعتزازه  عن  ت�سي�ستي 

البحرين من حرية يف ممار�سة  به مملكة 

التي  ــان  الأدي ملختلف  الدينية  ال�سعائر 

والتي  متييز،  دون  اأرا�سيها  على  تعي�س 

املجال،  هذا  به يف  يحتذى  مثالً  اأ�سبحت 

القائمة  الثنائية  العالقات  مبتانة  منوًها 

بني مملكة البحرين واململكة املتحدة، وما 

على خمتلف  وتطور  �سمول  من  به  تت�سم 

مزيًدا  البحرين  ململكة  متمنًيا  امل�ستويات، 

من التقدم والرخاء.

ا�ستقبلت �ساحب امل�سروع الذي ناف�س يف امل�سابقة احلكومية »فكرة«

وزيرة ال�سحة تعلن تبّني فكرة املن�سة الوطنية للتربع بالدم »حياة+«

 يحتوي على 10 قاعات للعر�س

 االنتهاء من �سّب الهيكل اخلر�ساين ملركز البحرين الدويل

فائقة  ال�سحة  وزيرة  ا�ستقبلت 

بنت �سعيد ال�سالح، مبكتبها بديوان 

املن�سة  فكرة  �ساحب  الوزارة، 

 ،) )حياة  بالدم  للتربع  الوطنية 

النعيمي  �سليمان  مهند  من  املقدمة 

م�ست�سار الت�سال والعالقات الدولية 

قد  والتي  العالم،  �سوؤون  بوزارة 

فكرة  الـ12  �سمن  م�سبقا  تاأهلت 

للمرحلة ما قبل امل�سابقة النهائية من 

م�سابقة البتكار احلكومي )فكرة( يف 

تنفيًذا  اأُطلقت  التي  الثالثة  الن�سخة 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س الوزراء.

ح�سرته  الذي  اللقاء  بداية  ويف 

الدم  بنك  رئي�س  عبدالرحمن  فخرية 

الطبي،  ال�سلمانية  مبجمع  املركزي 

الفكرة  مبقدم  ال�سحة  وزيرة  رحبت 

والدار�سة  بالبحث  قام  التي  املهمة 

م�سروع  ر�سم  اإىل  ومبادرته  عنها، 

فكرة،  م�سابقة  �سمن  الآلية  لتطوير 

موؤكدة اأن وزارة ال�سحة ت�سعى لتبني 

والهادفة  الطموحة  الأفكار  هذه  مثل 

من قبل ال�سباب البحرينيني املبدعني، 

البتكار  يف  جدارتهم  اأثبتوا  والذين 

اإبداعية  ممار�سات  اإىل  والو�سول 

للمواطنني  املقدمة  اخلدمات  لتطوير 

واملقيمني، من خالل ا�ستخدام و�سائل 

والتطبيقات  احلديثة  التكنولوجيا 

ت�سهل  �ساأنها  من  التي  اجلديدة 

�سهولة  بكل  اخلدمات  على  احل�سول 

وي�سر.

اإىل  ال�سالح  الوزيرة  واأ�سارت 

البحرين  العام يف مملكة  التوجه  اأن 

الإلكرتوين،  التحول  نحو  ي�سري 

�ستقوم  التي  الفكرة  هذه  اأن  مبينة 

يف  تاأتي  لأهميتها  بتبنيها  الوزارة 

�سياق هند�سة الإجراءات التي تعكف 

فرق  مع  ا�ستكمالها  على  الوزارة 

اأ�سندت لها مهام حت�سني  التي  العمل 

اخلدمات ورفع كفاءتها.

وقال �ساحب الفكرة مهند �سليمان 

النعيمي م�ست�سار الت�سال والعالقات 

اإن  العالم  �سوؤون  بوزارة  الدولية 

هي  بالدم  للتربع  الوطنية  املن�سة 

اجتماعية  ذكية  من�سة  عن  عبارة 

وريادة  جهود  من  تعزز  تفاعلية 

ال�سحة،  قطاع  يف  البحرين  مملكة 

التطبيقات  ا�ستخدام  على  و�ستعمل 

مع  للتوا�سل  الذكية  الهواتف  يف 

بالدم، كل بح�سب فئة دمه  املتربعني 

وبح�سب النطاق اجلغرايف او الزمني 

اإ�سافة  البنك،  يحدده  الذي  املطلوب 

اإىل تنظيم عملية الت�سجيل وامل�ساركة 

باأ�سلوب  بالدم  التربع  حمالت  يف 

اأكرث فاعلية، و�سمان وجود خريطة 

تفاعلية واآلية عمل متطورة يف اإدارة 

ممكن  عدد  اأكرب  ل�ستيعاب  الأزمات 

جودة  يعك�س  ومبا  املتربعني،  من 

اخلدمات الطبية يف مملكة البحرين.

امل�ستمر  الهــتــمــام  اإطـــار  يف 

املتنوعة،  اخلدمية  بامل�سروعات 

و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة  تقوم  التي 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

تنفيذها  على  والإ�سراف  بت�سميمها 

املختلفة  والوزارات  ل�سالح اجلهات 

ال�سيخ  املهند�س  �سرح  باململكة، 

الوكيل  خليفة  اآل  حممد  بن  م�سعل 

وال�سيانة  البناء  مل�ساريع  امل�ساعد 

مب�سروع  جاٍر  العمل  باأن  بالوزارة 

للمعار�س  الــدويل  البحرين  مركز 

ال�سخري  يف  اجلديد  ــوؤمتــرات  وامل

هيئة  ل�سالح  تنفيذه  يتم  ــذي  ال

البحرين لل�سياحة واملعار�س، اإذ مت 

القواعد  اأعمال �سب  كل  من  النتهاء 

العمل  وبدء  للم�سروع  اخلر�سانية 

كما  احلديدية،  الإن�ساءات  برتكيب 

الأعمال  ا�ستكمال  يف  العمل  ي�ستمر 

اخلر�سانية للطوابق العليا بالتوازي 

ن�سبة  بلغت  فقد  الأعمال،  بقية  مع 

الإجناز يف امل�سروع %14.

مل�ساريع  امل�ساعد  الوكيل  وقال 

حتقيق  »مت  اإنه  وال�سيانة  البناء 

املرحلة  املهمة خالل  الإجنازات  اأحد 

ال�سابقة، املتمثلة يف واحدة من اأكرب 

يوم  يف  اخلر�سانة  �سب  عمليات 

للجزء  البحرين  مملكة  يف  واحــد 

الأخري من اأ�سا�سات مركز املوؤمترات 

يقرب  ما  �سب  مت  حيث  بامل�سروع، 

من 9000 مرت مكعب من اخلر�سانة 

اإجــمــايل حجم  من  ــد  واح يــوم  يف 

املوؤمترات  ملركز  اخلر�سانية  القاعدة 

مكعب، مبعدل  مرت  البالغ 29500 

دقيقة  كل  واحدة  خر�سانة  �ساحنة 

مت  كما  متوا�سلة.  �ساعة   24 ملدة 

قيا�سي  اإجناز  حتقيق  عامة  ب�سفة 

اخلر�سانية  الأعمال  �سب  معدل  يف 

مركز  �ــســامــالً  كــكــل،  بــاملــ�ــســروع 

املوؤمترات وقاعات املعار�س ومباين 

مرت  بـــ85000  يقدر  مبا  اخلدمات 

 6 فرتة  اخلر�سانة خالل  من  مكعب 

 3500 مبتو�سط  املا�سية،  اأ�سهر 

واأ�سار  الأ�سبوع«.  يف  مكعب  مرت 

حممد  بن  م�سعل  ال�سيخ  املهند�س 

اآل خليفة اإىل اأن امل�سروع يقام غرب 

اأر�س  على  الدولية  البحرين  حلبة 

م�ساحتها 278900 مرت مربع، فيما 

تبلغ امل�ساحة املبنية 141120 مرًتا 

مربًعا، ويتم تنفيذ امل�سروع بت�سميم 

املعايري  اأحدث  وفق  متميز  معماري 

الت�سميمية ليكون مهياأ لكل متطلبات 

اإ�سافة  وي�سكل  والعار�سني،  الزوار 

متميزة ل�سمعة اململكة كوجهة رائدة 

يف جمال املعار�س واملوؤمترات.

وكيل اخلارجية ي�سيد بعالقة ال�سداقة مع باك�ستان

ت�سي�ستي: البحرين مثال يحتذى يف احلريات الدينية
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اللجنة التنسيقية برئاسة سموه تناقش الخطط واالستعدادات 
لتوفيللر اللقاح للجميع مجانًا من خللال خطة وطنية للتطعيم 
مللن عبر 27 مركللزًا طبيًا، بهدف تطعيم من هللم فوق الل 18 
عامًا بطاقة استيعابية 5 آالف يوميًا والوصول إلى تطعيم 10 

آالف تطعيم يوميًا.

قال سموه إن الحس اإلنساني لدى أبناء الوطن وكافة المقيمين 
مبعللث فخر لللدى الجميللع ولهم منللا كل الشللكر والتقدير، وما 
سجلته التجارب السريرية لقاح فيروس كورونا بمرحلتها الثالثة 
من إسهامات 6000 متطوع من مختلف شرائح المجتمع ستبقى 

بصمة مضيئة بالذاكرة اإلنسانية.

دعا سللموه إلى مواصلللة االلتزام ألسللبوعين إضافيين حتى 14 
أكتوبللر لخفللض معدالت االنتشللار والبنللاء على مللا تحقق من 
نجاح فللي التعاطي مع تحدي فيروس كورونللا في جميع مراحله 

والوصول للنتائج المرجوة. 

خال ترأس سللموه مجلس الوزراء الحكومة تتكفللل بل50% من رواتب 
البحرينييللن بالخاص للقطاعات األكثر تضررًا 3 أشللهر، ودفع 50% من 
رواتللب 524 عاملللة رياض األطفللال ودور الحضانة ودعللم األجور من 
»تمكين« 3 أشللهر إضافية لسللواق األجرة والنقل المشترك والباصات 

والحافات و829 مدرب سياقة واإلعفاء من رسوم السياحة 3 أشهر.

حث سللموه خال تللرأس اللجنة التنسلليقية  
الجميللع للمشللاركة بفعاليللة فللي الحد من 
انتشللار الفيللروس وقللال سللموه: »يجب أن 
نلتزم للبحرين بكافللة التعليمات واإلجراءات 
بعزم ومسللؤولية خال األسبوعين القادمين 
حتى األول من أكتوبر لنحقق معًا االنخفاض 

المطلوب في مؤشرات االنتشار«.

لدى ترأس سموه مجلس الوزراء قررت الحكومة التكفل 
بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات للمواطنين في 
مسكنهم األول 3 أشهر، ووجه المجلس مصرف البحرين 
المركزي لحث المصارف على تأجيل مدفوعات القروض 

للمواطنين المتضررين من كورونا حتى نهاية العام.

خال ترأس سللموه مجلس الوزراء  المجلس يثني على اإلقبال 
الكبير على المشللاركة في التجربة السللريرية وهو ما يعكس 
الوعي والحرص المجتمعي على دعللم كافة الجهود الوطنية 
للقضللاء على فيروس كورونا ويبرهللن على ما يتمتع به أبناء 

المملكة من إحساس مسؤول تجاه اإلنسانية.  
أشللاد سموه خال ترأس جلسللة الوزراء بالوعي 
المجتمعللي وروح المسللئولية الوطنيللة وعمق 
الشراكة المجتمعية، مبيًنا سموه أن كل فرد في 
المجتمع  مساهم بالتزامه ومسؤول عن حماية 
المجتمللع. ووجلله المجلللس لتكثيف مسللتوى 
اإلجراءات االحترازية ومضاعفة الجهود الرامية 

إلى التصدي وحماية المجتمع من الفيروس.

سموه يزور مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي يشهد انطاق 
الحملللة الوطنية للتطعيم وسللموه ينوه أن الحملللة الوطنية للتطعيم تمثل 
مرحلللة جديدة مللن مراحل التعامل مللع الفيروس، وتأتي تأكيللدًا على أن ال 

فرحة تعلو على فرحة الوطن وجميع أبنائه ينعمون بالصحة والعافية.

سللموه يتفضل بالتطوع ألخذ الجرعة األولى من 
اللقللاح المعطل ضمن المرحلللة الثالثة للتجارب 
السريرية للقاح فيروس كورونا، وأعرب سموه عن 
شكره وتقديره لكافة الكوادر في الصفوف األولى 
والداعمين للجهود الوطنيللة في مختلف الجهات 

على ما يبذلونه من عطاء متواصل.

 قال سللموه إن: »التللزام الجميع للبحرين خال األسللابيع 
األربعة الماضيللة وما وصلنا إليه من تحسللن في النتائج 
اليومية في الفترة ما بين 17 سبتمبر الماضي و14 أكتوبر 

بانخفاض أعداد الحاالت القائمة اليومية بنسبة ٪45«.
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اللجنللة  تللرأس  خللال  سللموه  أكللد 
التنسلليقية أن البحريللن بقيادة حضرة 
صاحللب الجالة الملك حمد بن عيسللى 
آل خليفللة عاهل البللاد المفدى حفظه 
اهلل ورعللاه، تواصل جهودهللا للتصدي 
لفيروس كورونا، وستستمر في تحقيق 
وعزيمللة  بعللزم  المنشللودة  األهللداف 

أبنائها المخلصين.

أشار سموه خال ترأس اللجنة التنسيقية إلى أن أبناء المملكة 
أثبتوا من خال إيمانهم بالمسؤولية المشتركة مدى وعيهم 
بالتقيد باإلجللراءات االحترازية والتدابيللر الوقائية بما يرفد 
الجهللود الوطنية المخلصة في مجابهة هذا الفيروس وتجاوز 

تداعياته.

سللموه يزور وحدة العناية المركزة الميدانية بالمستشفى 
العسكري، ومركز إبراهيم خليل كانو الصحي »مركز العزل 
والعاج لفيللروس كورونللا بمنطقة السلللمانية« ومختبر 
الصحة العامة ليطمئن سموه على سير العمليات التي تم 

اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا.

أشار سموه خال اجتماع التنسيقية إلى أن الجهود 
الوطنيللة لفريللق البحرين كٌل مللن موقعه تتطلب 
التللزام الجميللع بحللس المسللؤولية المجتمعيللة 
المشتركة بكافة التعليمات واإلجراءات االحترازية.
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مقترح القانون يتضمن الحبس والغرامة لمتداولي المنشطات

»الشورى« يقر تنظيم التدريب الرياضي
مريم بوجيري «

رف��ع مجل��س الش��ورى اقت��راح بقان��ون إل��ى الحكومة 
يهدف لتنظيم أنش��طة المراكز واألكاديميات الرياضية 
والرقاب��ة عليها من حيث وضع القواع��د القانونية التي 
تكف��ل الح��دود المقبولة م��ن التنظيم ال��ازم لمزاولة 
األنش��طة الرياضية في المنشآت والمحال التي تمارس 
فيه��ا األلع��اب أو التدريب��ات أو الخدم��ات الرياضي��ة، 
كمراكز وأكاديميات تدريب الرياضات، واألندية الصحية 
وحمامات الس��باحة وصاالت اللياقة البدنية والرياضية، 
ومراك��ز بناء األجس��ام وغيره��ا من المراك��ز الرياضية، 
وينتظر أن تعود الحكومة باالقتراح للسلطة التشريعية 

على هيئة مشروع بقانون.
وأش��ارت العضو جه��اد الفاضل أن اإلصاب��ات والوفيات 
الت��ي حدث��ت مؤخ��رًا لاعب��ي الرياضات ف��ي الماعب 
كش��فت وجود فراغ تش��ريعي في آليات عم��ل األندية، 
واقتراح تنظيم األكاديميات الرياضية يضع المس��ؤولية 
على الس��لطة التنفيذية للرقابة عليه��ا، في حين اعتبر 
العضو بسام البنمحمد أن االقتراح سينظم عملية هامة 
في الرياضة كأس��لوب حياة، كما إن عملية التنظيم في 
ه��ذه المس��ألة مهمة إلى جان��ب أهمي��ة تنظيم عمل 

المراكز الرياضي��ة واألكاديمية والمدربين وإعطاء جهة 
معني��ة واضحة لوض��ع االش��تراطات والمعايي��ر والحد 
من الممارس��ات غير المش��روعة منها بيع المنش��طات 
التي تكون غير مرخصة وأضرارها كبيرة ودعا لتش��ديد 

العقوبة على من يتعامل بذلك.
من جانبه، ش��دد النائب األول لرئي��س المجلس جمال 
فخرو على ضرورة عدم تعقيد األمور وتبسيط األجراءات 
من قبل الجهة المعنية بدراسة االقتراح بقانون، وقال: 

»لكي تؤس��س ألي عمل ف��ي البحرين مربوط بأي جهه 
أخ��رى تق��وم تلك الجه��ات بالتفن��ن في وض��ع القيود 
وه��و مضر للوض��ع االقتصادي نظ��رًا لكث��رة اإلجراءات 
وتعقيده��ا، وأتمنى من الجه��ة المعنية بالقانون حين 

صدوره التريث وأن تكون إجراءاتها معقولة وميسرة«.
وأب��دت العضو من��ى المؤي��د تأييدها لاقت��راح، حيث 
أش��ارت إلى أن عدم تنظيم األنش��طة الرياضية يتسبب 
بإصابات بليغة لدى الرياضيين بسبب التدريب الخاطئ 
كم��ا اتفقت مع أهمية ع��دم تعقيد الجهات الرس��مية 
للش��روط واإلجراءات الخاصة بالقانون المنظور، وقالت: 
»العدي��د م��ن أصحاب الش��ركات الرياضية على وش��ك 

اإلفاس نظرًا للجائحة«.
كم��ا ارتأت العضو ابتس��ام الدالل ضرورة إنش��اء جهاز 
جهاز متكامل ومنفصل للرقابة على األنش��طة والمراكز 
واألكاديمي��ات الرياضية ويكون مرتبًطا بوزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة، في حين أبدت رئيسة لجنة »الشباب« 
بالمجل��س المعني��ة بدراس��ة االقتراح العضو س��بيكة 
الفضال��ة أخذ جمي��ع ماحظات أعض��اء المجلس بعين 
االعتب��ار بعد إحالة القان��ون للنواب وأخ��ذ رأي الجهات 
المعنية مؤكدة الخروج بقانون يخدم المصلحة العامة 

والقطاع الرياضي بشكل عام.

مرئيات النواب تتركز على »المعيشية« 

 البحراني لـ                 : »المالية« تنتهي 
من »مشروع الميزانية« الشهر المقبل

حسن الستري «

الش��ؤون  لجن��ة  رئي��س  توق��ع 
النيابي��ة  واالقتصادي��ة  المالي��ة 
محم��ود البحران��ي، انته��اء اللجنة 
العام��ة  الميزاني��ة  مش��روع  م��ن 
 2022-2021 الماليتين  للس��نتين 
نهاي��ة الش��هر القادم، مؤك��دًا أن 
ذل��ك يعتم��د على تع��اون القطاع 
الحكوم��ي م��ع اللجن��ة ف��ي توفير 

البيانات المطلوبة للجنة.
وبين ف��ي تصري��ح ل�»الوطن«، أن 
قدمها  الت��ي  والطلبات  المرئي��ات 
أعضاء مجلس النواب للجنة المالية، 
تركزت على الحفاظ على االستقرار 
وع��دم  للمواطني��ن  المعيش��ي 
المساس بمكتسباتهم من عاوات 
معيش��ية ودع��م لألغذي��ة، وقل��ت 
الخدمية  الطلب��ات  بدرج��ة كبي��رة 

للنواب مقارنة بالميزانية السابقة، 
مش��يرًا إلى أن ه��ذا يعكس تفهم 
النواب للوضع االقتصادي الذي يمر 
به العالم أجمع والمنطقة خصوصًا.
وبخص��وص إذا م��ا كان انخف��اض 
المصروف��ات المتك��ررة في بعض 

للس��نتين  الحكومي��ة  الجه��ات 
الماليتي��ن القادمتين، وثباتها في 
كثير من تل��ك الجهات يعني إيقاف 
الزيادة السنوية لموظفي الحكومة، 
المصروف��ات  كل  »ليس��ت  ق��ال: 
المتكررة رواتب، وإن كانت الرواتب 
هي الحصة األكب��ر، ومعنى ذلك أن 
ثبات المصروفات المتكررة بل حتى 
انخفاضها ال يعني بالضرورة توجه 
الحكوم��ة إليقاف الزيادة الس��نوية 
لموظفيها، وهذه م��ن الماحظات 
الت��ي سنستفس��ر عنها، ول��ن نقر 
عل��ى  نحص��ل  ل��م  إذا  الميزاني��ة 
تطمينات حكومية بعدم المس��اس 
بالعاوة السنوية لموظفي الدولة، 
شأنها في ذلك شأن عاوة تحسين 
والت��ي  للمتقاعدي��ن،  المعيش��ة 
لوحظ انخف��اض المبلغ المقدر لها 

عام 2022 بشكل كبير عن 2021.

وأض��اف: »الميزاني��ة بني��ت عل��ى 
م��رة،  ألول  الصفري��ة  الميزاني��ة 
واس��تغرقت 6 أش��هر م��ن فري��ق 
الوطني  واالقتص��اد  المالي��ة  وزارة 
عام��ة  نج��د  لذل��ك  إلعداده��ا، 
اس��تفهام عل��ى كثير م��ن األرقام 
الواردة فيها، وهذه األرقام ستكون 
على طاول��ة اجتماعاتنا مع الجهات 
الحكومي��ة للحصول على توضيحات 

حولها.
يش��ار إلى أن المصروفات المتكررة 
المق��درة في ع��ام 2022 انخفضت 
الجه��ات  2021 ف��ي بع��ض  ع��ن 
تحس��ين  عاوة  وأبرزها  الحكومية، 
المعيش��ة للمتقاعدي��ن ووزارت��ي 
الخارجية والصحة وهيئة التخطيط 
العمران��ي، كما لوح��ظ ثباتها في 
الس��نتين ل��دى أكثر م��ن  20 جهة 

حكومية.

محمود البحرني

تساءلت عن عدد الزيارات الميدانية للتفتيش على »السلمانية«

 »تحقيق الخدمات الطبية« تناقش قدرات 
المراكز الصحية على تقديم الخدمات للمواطنين

ناقشت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات الطبية المقدمة من وزارة 
الصح��ة بمجلس النواب ف��ي اجتماعها قدرات وإمكاني��ات المراكز الصحية 
على تقديم خدمات صحية أولية ممي��زة للمواطنين والمقيمين، وذلك من 
خال اس��تعراضها رد وزارة الصحة بشأن تفاصيل التوزيع المناطقي وآليته 

بالنسبة للمراكز الصحية.
وأوضح رئيس اللجنة هش��ام العش��يري أن الوزارة أعلن��ت أن البحرين توفر 
خدماته��ا الصحية األولية من خال 25 مركزًا صحي��ًا وثاث عيادات صحية 
موزع��ة على خمس مناطق صحية في كافة محافظات المملكة، وتوفر هذه 

المراكز الخدمات العاجية والوقائية والتأهيلية للعائلة والمجتمع.
وأش��ار إل��ى أن اللجنة أثارت عدة تس��اؤالت ح��ول ما إذا كان ع��دد المراكز 
الصحي��ة في المملك��ة يكفي بالفعل ويت��واءم مع الزيادة الس��كانية التي 
ط��رأت في الس��نوات األخيرة على الدول��ة ومع زيادة الطل��ب على الخدمات 
الصحية األولية، وكذلك تس��اؤالت حول التفاوت في الكثافة السكانية بين 
منطقة وأخرى، وحول إمكانية كل مركز من هذه المراكز الصحية وما توفره 
من خدمات بواس��طة فريقها الطبي الذي يش��ارك في��ه العديد من المهن 
الصحية مثل التمريض والصيدلة والمختبر واألش��عة ومنس��قي الس��جات 

وغيرها.

وأض��اف أن اللجن��ة عرضت ف��ي ذات االجتماع، رد المجل��س األعلى للصحة 
بش��أن عدد م��ن االستفس��ارات المقدمة م��ن اللجن��ة والمتعلقة ببعض 
مح��اور عملها وطالبت بتزويدها بمعلومات وإجابات بالوثائق بش��أن عدة 
استفس��ارات أهمها: اآللية والمعايير المتبعة في ش��راء األدوية الجنسية، 
وما إذا كانت المملكة التزال ضمن برنامج الشراء الموحد الخليجي لألدوية 
واألجه��زة واللوازم الطبية، مع بيان باألدوية المس��تثناة من هذا البرنامج، 
كما تس��اءلت عن عدد الزيارات الميدانية للتفتيش التي تقوم بها الهيئة 
لمجمع الس��لمانية الطبي تحدي��دًا والمراكز الصحية والعي��ادات الخارجية 
ابت��داًء من يناير 2018 وحتى تاريخه ولكل س��نة عل��ى حدة، وكم يبلغ عدد 
المفتشين، وكم منهم يحمل صفة الضبط القضائي، مشيرًا إلى أن اللجنة 
استعرضت كذلك مذكرة تحليلية مقدمة من المستشار القانوني بشأن رد 
وزارة الصحة بخصوص محاور عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات 

الطبية المقدمة من وزارة الصحة.

»الصحة«: 25 مركزًا صحيًا و3 عيادات 
موزعة على 5 مناطق بجميع المحافظات

»الشورى«: ال سماح للدائن بالتظلم 
من أمر األداء مساواة بالمدين

مريم بوجيري «

رف��ض مجلس الش��ورى، مش��روع قان��ون المرافع��ات المدنية 
والتجاري��ة والذي يهدف إلى الس��ماح للدائ��ن بالتظلم من أمر 
األداء مساواة له بالمدين، كما يهدف إلى سد الفراغ التشريعي 

للنص الحالي الذي تعتريه شبهة عدم الدستورية.
فيما اعتبرت النائب الثاني لرئيس المجلس جميله س��لمان، أن 
التعديل الوارد في مشروع قانون المرافعات المدنية والتجارية 
يخ��ل بمبدأ المس��اواة نظ��رًا إلعطائه حقًا لط��رف دون الطرف 

اآلخر، ألنه يعطي حقًا أكثر لطرف دون الطرف اآلخر.
في حين، ثمنت العضو دالل الزايد التقدم الذي أحرزته البحرين 
ف��ي الدع��اوى اإللكترونية وتحقي��ق العدالة وس��رعة البت في 

الدعاوى دون تأثر الحق وإنفاذه.

 إقرار انضمام البحرين
  التفاقية تبادل التقارير بين 

الدول ذات الصلة

مريم بوجيري «

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بالموافقة على انضمام 
مملكة البحرين إلى االتفاقية متعددة األطراف بين الس��لطات 
المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق 

للمرسوم رقم )18( لسنة 2020.
واعتبرت العضو د. ابتسام الدالل، أن انضمام البحرين التفاقية 
تبادل التقارير بين الدول يعزز مكانة المملكة ماليًا واقتصاديًا 
ودورها في مواجهة التهرب الضريبي، فيما أش��ار العضو أحمد 
الح��داد إلى أن تب��ادل المعلومات ح��ول الضرائب والمس��ائل 
المالية له أهمية كبرى لمملكة البحرين خصوصًا أنها تحتضن 

الكثير من البنوك الدولية.

إسحاقي رئيسًا لـ»التحقيق 
اإلسكانية« وقمبر نائبًا

انتخبت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن معايير التوزيع للطلبات 
اإلس��كانية وكلف��ة بناء الوحدات اإلس��كانية ومراعاة الش��روط 
الفني��ة في تصميم الوحدات اإلس��كانية، النائب علي إس��حاقي 

رئيسًا للجنة، كما تم انتخاب النائب عمار قمبر نائبًا للرئيس.
وق��ال إس��حاقي إن عم��ل اللجن��ة يه��دف للوقوف على س��امة 
وقانوني��ة معايي��ر التوزي��ع للطلبات اإلس��كانية، وكلف��ة بناء 
الوح��دات اإلس��كانية، ومراع��اة الش��روط الفنية ف��ي تصميم 
الوحدات اإلسكانية، داعيًا وزارة اإلسكان إلى التعاون مع اللجنة، 
للوص��ول إلى أفضل الس��بل لمعالجة الملف اإلس��كاني، خدمة 
للوطن والمواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل ما تم إنجازه 
من أعمال ومهام كبيرة في لجنة التحقيق السابقة، تأكيدًا على 

تكامل العمل النيابي الوطني.

زينل: مدينة شرق سترة فرصة 
جديدة لتصفير الطلبات القديمة

أش��اد النائب يوس��ف زينل بالجهد الحكومي المستمر والخاص 
بحلحلة األزمة اإلسكانية، وذلك عبر توالي المشاريع والمدن في 
مختل��ف المحافظات، منوها ببدء األعمال اإلنش��ائية في مدينة 

شرق سترة، ثامن المدن اإلسكانية في المملكة.
وبين زينل أن المدينة التي تضم أكثر من 3 آالف وحدة س��كنية 
وقس��يمة، تش��كل فرصة جديدة أم��ام وزارة اإلس��كان لتصفير 
الطلبات القديمة وذلك بمنح أصحابها أولوية االنتفاع بوحدات 

المدينة والتوزيع وفقا لمعيار وحيد هو األقدمية.
ورأى أن اس��تجابة الوزارة لهذا المطلب الشعبي، كفيلة بتحقيق 
تق��دم على صعيد تقلي��ص أعداد الطلب��ات القديمة والمقدرة 

باآلالف، تحديدا من مضى على انتظارهم نحو 20 عاما.
ولف��ت زينل إل��ى ضرورة قيام وزارة اإلس��كان بإص��اح منهجية 
توزيعاتها المتأرجحة بين عدة معايير، والتي ساهمت وبشكل 

رئيسي في تأزيم الملف اإلسكاني عوضا عن حلحلته.
كما شدد زينل على أهمية اتباع الشفافية واإلفصاح في التعامل 

مع الطلبات ومع والجمهور كنهج ومبدأ، درًءا للقيل والقال.

 البناي: التنسيق السعودي البحريني 
140 عامًا من الوحدة واألخوة والمصير المشترك

النوعي��ة  اللجن��ة  رئي��س  أك��د 
الدائمة لحقوق اإلنسان بمجلس 
النواب عمار البناي على مضامين 
االجتماع األول لمجلس التنس��يق 
برئاس��ة  البحرين��ي  الس��عودي 
األمير  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب 
محمد بن س��لمان بن عبدالعزيز 
آل سعود ولي العهد نائب رئيس 
مجل��س ال��وزراء الس��عودي وزير 
الدف��اع، وصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
المش��ترك،  الدور  الرامية لتعزيز 
بي��ن  التنس��يق  مس��توى  ورف��ع 
البلدي��ن، فيما يصب في مصلحة 
الش��عبين الش��قيقين ويعزز من 
اس��تدامة العاقات األخوية بين 

البلدين.

التنس��يق  المجل��س  إن  وق��ال 
الس��عودي البحرين��ي يمثل نتاج 
العاق��ات األخوي��ة الوطيدة بين 
الشقيقين  والشعبين  المملكتين 

الممت��دة ألكث��ر م��ن 140 عامًا، 
ال��رؤى  وح��دة  تعك��س  والت��ي 
المشترك،  والمصير  التنس��يقية، 
ووحدة الموقف في مواجهة كافة 
الظروف الت��ي تعصف بالمنطقة 

والعالم أجمع.
صاحب��ي  رئاس��ة  أن  وأض��اف 
الس��مو الملكي ولي��ي العهد في 
المملكتي��ن لمجل��س التنس��يق 
الس��عودي البحرين��ي، يفتح آفاقًا 
أرح��ب للتع��اون والتطوي��ر، لما 
يتمت��ع به أصح��اب الس��مو وليا 
العهد من رؤية مستقبلية، وفكر 
متق��دم، وطموح��ات ذات س��قف 
القيادي  لدوره��م  إضاف��ة  عالي، 
المنطق��ة،  ف��ي  واالس��تراتيجي 
كاف��ة  عل��ى  س��ينعكس  وه��و 
المجاالت السياسية واالقتصادية 

واألمنية  والتعليمي��ة  والصحي��ة 
كم��ا  والس��ياحية،  والعس��كرية 
النهض��ة  مس��يرة  م��ن  س��يعزز 
التنموي��ة والتكام��ل االقتصادي  

في البلدين.
وأشار البناي إلى أن تشكيل اللجان 
الفرعية وتسميتها خطو أولى في 
مس��ار النهوض بأه��داف مجلس 
وترجمتها  المش��تركة،  التنسيق 
على أرض الواقع، وهو ما يعكس 
رؤى وتطلع��ات حض��رة صاح��ب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة عاهل الباد المفدى وخادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز آل س��عود، الرامية 
لخلق مس��تقبل أفضل لشعوبها 
وتوفير مزي��د من الرفاهية لحياة 

كريمة ومجتمع أمن.

عمار البناي



s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة
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والشكـاوى

ذاكرة وطن

مطار البحرين الدولي

Mon 28 Dec 2020  |  السنة 16  |   العدد 54966   |  االثنين 13 جمادى األولى 1442هـ

إعادة االعتبار »للعرفان«
يق��ول أحد الهاربين من أحكام القضاء والفارين إلى بالد الضباب 
حيث جنة األحالم وأرض الحقوق ومدرس��ة اإلنس��انية إنه س��جل 
اس��مه لتلقي اللقاح فظهر اس��مه بعد 38 مليون اسم، وال نقول 

سوى سالم يا البحرين.
عن البحرين كتبت مقال وأرس��لته لصحيفة الش��رق األوسط يوم 
الجمع��ة صباحًا لينش��ر األحد كم��ا جرت الع��ادة، أي أنني كتبته 
وأرس��لته قبل أن أرى تغريدة األخ الذي يتمنى لو أنه في البحرين 

ليأخذ اللقاح بسرعة، سبحان اهلل على توارد الخواطر.
ومقالي كان بعنوان »راجو تطعم قبلي« كتبت فيه »حين ذهبت 
ألخذ اللق��اح ضد كورون��ا كان طابور االنتظار طوي��اًل في المركز 
الصحي وحافل بالعمالة اآلسيوية فقد شكلوا ما يقارب ال� 40% أو 
أكث��ر من طول الطاب��ور، إذ إنه في هذا اليوم تطعم 12 ألف فرد، 

4800 منهم أجانب.
وقفت أنتظر دوري وأمامي عدد من العمالة اآلس��يوية س��بقوني 
في الطابور وتس��اءلت وأنا أشاهد هذا المنظر الذي يجسد القيمة 
الحقيقية للقيم اإلنس��انية األصيلة حيث يتساوى اإلنسان هنا في 
بلدي البحرين دون النظر لجنس��ه ولونه وعرقه وجنس��يته وحتى 
دون النظ��ر لكون��ه مواطن��ًا أو مقيم��ًا وأيًا كانت صف��ة إقامته، 
تس��اءلت هل من يمس��ك بميزان الحقوق في المنظمات الدولية 
ووزارات الخارجي��ة واالتحادات األوروبي��ة ويكتب عنا تقارير تقيم 
درج��ة اهتمامن��ا بالحقوق اإلنس��انية هل يرى ه��ذا المنظر؟ هل 
يوجد في ب��الده أصاًل مثل هذا التطبيق العملي لمعنى »البش��ر 
سواسية كأسنان المشط«؟ هل يراني وأنا المواطنة أنتظر دوري 
بعد عامل آسيوي سيأخذ اللقاح قبلي وسيكلف دولة ليست دولته 
-وربم��ا لن يبقى فيه��ا- مبلغ وق��دره 40 دوالرًا كفلته له دولتنا 
دون م��ن وال أذى، ب��ل دون حت��ى أن يطلب منها ذل��ك أو تكون 

ملزمة بذلك؟«.
»تعاملنا اإلنس��اني مع العمالة األجنبية خ��الل جائحة كورونا ما 
هو سوى مؤشر واحد فقط من عدة مؤشرات أخرى تقيس بشكل 
جلي من خاللها حقيقة وأصالة قيمة اإلنس��ان وحقوقه وحرياته 
ف��ي مملكة البحرين على س��بيل المثال، رغم ك��ون البحرين من 
الدول المستهدفة في التقارير الحقوقية الغربية إال أن االعتبارات 
الحقيقي��ة للقي��اس ال تؤخذ بعين االعتبار بق��در ما تحرص تلك 
التقارير على انتقائية المؤش��رات الحقوقية بش��كل يجردها من 
مصداقيتها وأمانتها وحتى دقتها التي من المفروض أن تنتهج 

المعايير العلمية الرصينة.
حيث تحفل التقارير بإشارات سلبية لمتابعة حاالت فردية ومصادر 
معلوماته��ا أحادية وتتغاضى وتتعامى عن قصد وترصد الحالة 
العامة التي تبين أن دولة عربية شرق أوسطية كالبحرين يتمتع 

فيها اإلنسان بحقوق فاقت بكثير ما تمنحه دولهم لإلنسان.
فال يوجد مشردين وال س��اكنين للخيام وال جائعين وال تجد حتى 
أجنبي��ًا في دولنا يمد ي��ده فقد حرصت البحرين عل��ى تكون لها 
الصدارة في مكافحة االتجار بالبشر حماية لهذه العمالة، وأزالت 
قيد الكفيل منذ س��نوات عديدة، ومنحته تأش��يرة مرنة يستطيع 
م��ن خاللها أن يخت��ار العمل الذي يريده، ول��ه حرية التعبد وفق 
ديانته وطقوس��ه واحتفاالته علنية بل يش��ارك بها مس��ؤولون 
من الدولة دالل��ة على احترام المعتق��دات وحرية الفكر في هذا 
البلد، ثم يأتيك تقرير غربي يتحدث عن تقييد حرية »الناش��ط« 
الفالني، أو منع إقام��ة دار عبادة والمقصود »المآتم« في المربع 
الفالن��ي، ودور العبادة المبنية أصاًل نصفها خاٍل أو ال يرتاده أحد 

لكثرتها!!«.
هن��ا في بلدي في موطني يأتيك ال��دواء باتصال هاتفي، هنا في 
بلدي تأتيك الحافلة المدرسية وتأخذ طفلك وتعلمه وتعيده لك 
مجانًا، هنا في بلدي تمنحك أرضًا وسكنًا بأسعار أقل من التكلفة، 
وهنا في بلدي تعطيك بداًل للس��كن إلى حين يأتي دورك لتعطى 
وحدة سكنية، هنا في بلدي كنت على رأس عملك ولديك سيارتك 
الخاص��ة معززًا مكرم��ًا في محيطك االجتماع��ي والوظيفي لكنك 
وم��ع كل ذلك وقفت تحت ش��عار »باقون حتى يس��قط النظام«، 
لذلك فإن أول درس يجب أن يدرس في مادة حقوق اإلنس��ان هو 
اإلق��رار بالحق واالمتناع عن الجحود والنكران طوعًا وعرفانًا، حتى 
ال يأتي يوم عليك تضطر فيه اضطرارًا لهذا اإلقرار بعد أن تلمس 

الفرق.

 معاقبة طفل المرور في مصر  
بـ»اإليداع المفتوح« في دور رعاية

أص��درت محكمة مصرية متخصصة في جنح 
الطفل، أمس، أحكامًا في القضية المعروفة 
إعالميًا ب�»طفل المرور« التي ش��غلت الرأي 
الع��ام في مصر، خاصة بعدما أمعن الطفل 
ف��ي تح��دي العدالة مس��تغاًل مرك��ز والده 
القضائي، على ما أورد مراسلنا في القاهرة.

وق��ررت المحكم��ة المنعق��دة ف��ي منطقة 
األميرية شرقي القاهرة، »اإليداع المفتوح« 
للطف��ل أحم��د أب��و المج��د )15 عام��ًا( في 
إح��دى دور الرعاية بع��د إدانته في جنايتين 
وجنحة ه��ي على التوال��ي: اإلهانة والتنمر، 
واس��تعراض الق��وة والتعدي عل��ى المارة، 

وسوء استخدام اإلنترنت.

وين��ص قانون الطفل المص��ري على أنه إذا 
ارتكب الطفل حتى س��ن ال�15 عامًا جريمة، 
فثم��ة 8 تدابير لمعاقبته، ومنها التوبيخ أو 
اإللحاق بالتدريب والتأهيل، والتدبير األخير 
في القانون هو اإليداع في إحدى مؤسس��ات 

الرعاية االجتماعية.
واإليداع في مؤسس��ة الرعاي��ة االجتماعية 
غير مرهون بسقف زمني، بل بتقييم مشترك 

بين المحكمة ومؤسسة الرعاية.
المداني��ن  معاقب��ة  المحكم��ة  وق��ررت 
الثان��ي والثالث في الحادثة بالحبس س��نة 
وتغريمه��م 10 آالف جنيه )نحو 640 دوالرًا( 

في قضايا الجنح.

علبة شوكوالتة عمرها 120 عامًا 
بممتلكات شاعر شهير

ق��ال موظف��و المكتب��ة الوطنية األس��ترالية إنهم ذهل��وا عندما عث��روا على علبة 
ش��وكوالتة عمرها 120 عامًا ضمن أوراق الش��اعر الراحل بانجو باترس��ون. واعتبر 
الموظف��ون والخبراء أن الش��اعر قد منحهم »هدية ثمين��ة« بعد أن خبأ قوالب من 
الش��وكوالتة بين أوراقه، عندما عمل مراساًل حربيًا قبل 100 عام، وبقيت محفوظة 
بعد وفاته من التلف. وكان الموظفون يتصفحون األوراق التي حصلوا عليها مؤخرًا 
للشاعر األسترالي عندما عثروا على علبة تذكارية مليئة بالشوكوالتة، بحسب موقع 
»upi«. وبينم��ا كان الموظفون يقومون بتفريغ أوراق باترس��ون بهدف ترقيمها، 
وجدوا الش��وكوالتة في صندوق صمم من قبل ملكة بريطانيا فيكتوريا، إلرس��الها 

إلى الجنود في جنوب أفريقيا عام 1900 كهدية للقوات. 

مطار البحرين الدولي في عام 1975

 الدوسري لـ                  : تأجيل افتتاح
 سوق المزارعين احترازيًا حتى إشعار آخر

سماهر سيف اليزل  «

كش��ف العض��و البلدي محمد س��عد 
الدوس��ري ممث��ل الدائ��رة الثالث��ة 
بالمحافظة الش��مالية، ع��ن تأجيل 
افتتاح س��وق المزارعين في حديقة 
البديع النباتية في نسخته التاسعة 
حت��ى إش��عار آخ��ر احترازيًا بس��بب 

جائحة كورونا »كوفيد-19«. 
وقال الدوس��ري ل�»الوط��ن«، »قمنا 
بالتواص��ل مع الجه��ات المعنية في 
الزراعة الخاصة بسوق المزارعين إثر 
تس��اؤالت أهالي المنطقة عن سبب 

تأخر  فتح السوق، والذي كان من المعتاد افتتاحه في ديسمبر«.
وأف��ادت الجهات المعنية بدورها، أنه تم تأجيل افتتاح س��وق المزارعين 
حتى إش��عار آخر نظ��رًا النتش��ار فيروس كورون��ا وللحفاظ على س��المة 

المواطنين والمقيمين وبناء على قرار من فريق الطبي احترازيًا.
وأش��ار العضو البلدي، إلى أنه س��يتم اإلخطار من قبل اللجنة التنس��يقية 

الحقًا بموعد االفتتاح.

محمد الدوسري
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المنامة - بنا

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  عـــن  صـــدر 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة، 
تعميـــم بشـــأن عطلة رأس الســـنة 

الميالدية الجديدة 2021.
وجـــاء فـــي التعميم أنه بمناســـبة 
حلول الســـنة الميالديـــة الجديدة 
المملكـــة  وزارات  تعطـــل   ،2021

العامـــة  ومؤسســـاتها  وهيئاتهـــا 
يوم الجمعة األول من شـــهر يناير 
عشـــر  للســـابع  الموافـــق  2021م 
من شـــهر جمادى األولى 1442هـ، 
وحيـــث إن هـــذا اليـــوم يصـــادف 
يـــوم عطلـــة أســـبوعية، فيعـــوض 
عنـــه بيوم األحد الثالث من شـــهر 

يناير 2021م.

الجمعة عطلة رأس السنة 
الميالدية والتعويض األحد

1407101512

الكرة اآلسيوية تنتصر على “ كورونا”2020 عام مختلف“كورونا” ليس الوباء األخيرالبحرين ضمن األفضل عالميا باإلنترنت“الشورى” يقر قانون “الجم”
وافق مجلس الشورى على االقتراح  «

بشأن تنظيم أنشطة المراكز 
واألكاديميات الرياضية.ومقدمو 
االقتراح: سبيكة خليفة الفضالة، 

وبسام إسماعيل البنمحمد، وخالد 
حسين المسقطي،  وجهاد عبدالله 

الفاضل، ومحمد علي حسن علي.

صنَّفت جمعية اإلنترنت الدولية  «
مملكة البحرين كواحدة من بين 

أفضل 19 دولة على مستوى العالم 
في مجال خدمات اإلنترنت، وذلك 
بناء على نشاط فرع الجمعية في 

البحرين، واعتماًدا على سرعة “نمو 
اإلنترنت”.

حّذر المدير العام لمنظمة  «
الصحة العالمية، تيدروس 

أدهنوم غيبريسوس، أمس األحد، 
من أن جائحة فيروس كورونا 

التي ضربت العالم عام 2020 لن 
تكون األخيرة، مشيًرا إلى أن “هذا 

أمر واقع”.

أكد عدد من الشباب أن العام  «
2020 كان عاًما مختلًفا بكل 

المقاييس وعلى جميع 
األصعدة، حيث ارتفع وعيهم 
وإدراكهم أن الحياة قصيرة  

قصيرة للحد الفاصل بين ما 
تمكن منه الوباء.

تنّفست القارة االسيوية الصعداء مع  «
نهاية العام 2020 بعد أن تجاوزت 

تداعيات  “كورونا” لتنتهي نهاية سعيدة 
بإقامة المباراة النهائية  بين فريقي 

أولسان هونداي الكوري وبيرسيبوليس 
االيراني كأول نهائي قاري لمنافسات 

دوري األبطال يقام بحضور الجماهير.
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 أكـــد  ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة أهميـــة مواصلـــة االلتـــزام 
للتصـــدي  االحترازيـــة  اإلجـــراءات  بكافـــة 
لفيـــروس كورونـــا عبـــر اســـتمرار اختصـــار 
التجمعات على األسرة الواحدة في المنزل 
والمحيـــط االجتماعي في النطـــاق المعتاد 
والمحدود. وأضاف ســـموه “أننا نتطلع إلى 
اســـتمرار التـــزام الجميـــع بعزم ومســـؤولية 
االحترازيـــة  اإلجـــراءات  كافـــة  لتطبيـــق 
بعيًدا عن التســـاهل مع خطـــورة الفيروس، 
ونأمـــل من الجميع عدم التهاون في التقيد 
بالتعليمـــات واإلجـــراءات االحترازية التي 
صدرت طوال مراحل التعامل مع الفيروس 
للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي  الفريـــق  مـــن 
لفيـــروس كورونـــا والجهات الرســـمية ذات 
العالقـــة حتـــى ال يتـــم تعريـــض المجتمـــع 
للخطـــر فـــي الفتـــرة األخيـــرة المتبقيـــة من 

مواجهة فيروس كورونا.

التهاون ُيعرض المجتمع للخطر
ســمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد االلتزام باإلجراءات لمواجهة “كورونا”

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

 المنامة - بنا

تنفيًذا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، بالبـــدء بتنفيـــذ 
فـــي  ســـكنية  وحـــدة  آالف  ثالثـــة 
مشروع مدينة شرق سترة اإلسكاني، 
الخدمـــات  وتيـــرة  فـــي  واإلســـراع 
اإلســـكانية، أعلن نائب رئيس مجلس 
الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس  الـــوزراء 
للمشـــاريع التنمويـــة والبنية التحتية، 
الشـــيخ خالـــد بن عبـــد هللا آل خليفة، 
بدء األعمال اإلنشـــائية في مشـــروع 

مدينة شرق سترة اإلسكاني.
 وبهذه المناســـبة، أعرب الشيخ خالد 
بن عبد هللا آل خليفة عن أسمى آيات 
الشـــكر وعظيـــم االمتنان إلـــى المقام 
السامي لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، لما 

يوليـــه جاللتـــه مـــن رعايـــة واهتمـــام 
عبـــر  المواطنيـــن  تطلعـــات  بتحقيـــق 
توفيـــر الخدمـــات اإلســـكانية، والذي 
الحكومـــة،  مواصلـــة  فـــي  يتجّســـد 
برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، فـــي 
تنفيـــذ أمـــر جاللتـــه، ببنـــاء 40 ألـــف 
وحدة سكنية، والتي تم ترجمتها من 
خـــالل إدراجها فـــي برنامج الحكومة 
الســـابق والحالـــي، وذلـــك فـــي إطـــار 
خطة إســـكانية متكاملة.وتنفذ وزارة 
اإلسكان مشـــروع مدينة شرق سترة 
بكلفة إجمالية تبلغ 260 مليون دينار، 
وتوفـــر المدينة أكثر من 3000 وحدة 
ســـكنية وقســـيمة على ثالث مراحل، 
بمـــا في ذلـــك أعمـــال البنيـــة التحتية 

للمدينة الجديدة.

خالد بن عبد اهلل: البدء 
بتشييد مدينة “شرق سترة” 

بكلفة 260 مليون دينار
قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

)04(
)02(

الزياني: العودة للحدود البرية والبحرية المفتوحة وإتاحة مصادر الرزق للجميع

مرحلة جديدة لتعزيز الحوار ورأب الصدع الخليجي

المنامة - وزارة الخارجية

مجلـــس  دول  خارجيـــة  وزراء  عقـــد 
التعـــاون لدول الخليج العربية، أمس، عبر 
االتصـــال المرئي، أعمال الدورة السادســـة 
واألربعيـــن بعـــد المائـــة للمجلـــس الوزاري 
للقمـــة  “التحضيريـــة”  التعـــاون  لمجلـــس 
الخليجيـــة الحاديـــة واألربعيـــن، برئاســـة 
وزيـــر الخارجيـــة ورئيـــس الـــدورة المقبلة 
للمجلـــس الـــوزاري عبداللطيـــف الزيانـــي، 
ومشـــاركة األميـــن العام لمجلـــس التعاون 

لدول الخليج العربية نايف الحجرف.
وفـــي بدايـــة االجتماع ألقـــى الزياني كلمة 
أعرب فيهـــا عن الثقة “التامـــة في القيادة 
الســـعودية الحكيمة وتوجهاتهـــا الكريمة، 
ودورهـــا الرئيـــس المهم فـــي الحفاظ على 
تماســـك مجلـــس التعـــاون ورأب الصـــدع 
الخليجـــي، وبـــدء مرحلـــة جديـــدة لتعزيز 
الحـــوار الخليجـــي تحقيًقـــا ألهدافنـــا في 
المســـتقبل، في ظل ما يجمعنا من وشائج 

وروابط.
وأكـــد وزير الخارجية على ضـــرورة إنهاء 
الصراعـــات والنزاعـــات اإلقليميـــة بالطرق 
الســـلمية ووفًقا للمواثيق الدولية ومبادئ 
حســـن الجوار، والعمل على إحالل السالم 
واالســـتقرار واالزدهـــار لصالـــح كافة دول 
جميًعـــا  “إننـــا  المنطقة.وقـــال  وشـــعوب 
مطالبـــون بتوفير مقومـــات نجاح الجهود 

طبيعتهـــا  إلـــى  األمـــور  لعـــودة  المباركـــة 
التاريخيـــة المعهـــودة بيـــن دول مجلـــس 
البريـــة  الحـــدود  كانـــت  التعـــاون، عندمـــا 
والبحريـــة مفتوحة ومصادر الرزق متاحة 
للجميع، ســـيًرا على نهـــج األجداد واآلباء، 
مع مراعاة خصوصيـــات الدول وقوانينها 
وطبيعـــة  ســـيادتها  واحتـــرام  المرعيـــة، 

مجتمعاتها”.

وزير الخارجية مترئسا أعمال اجتماع “الوزاري الخليجي”
المنامة - وزارة الصحة

الصحـــة  وزيـــرة  اســـتقبلت 
فائقـــة الصالح بمكتبهـــا بديوان 
الـــوزارة صاحب فكـــرة المنصة 
الوطنيـــة للتبرع بالدم )حياة+(، 
المقدمة من مستشـــار االتصال 
بـــوزارة  الدوليـــة  والعالقـــات 
شـــئون االعـــالم مهنـــد النعيمي، 
والتـــي قد تأهلت مســـبقا ضمن 

الــــ 12 فكـــرة للمرحلـــة مـــا قبـــل 
المســـابقة النهائية من مســـابقة 
االبتـــكار الحكومـــي )فكرة( في 
النســـخة الثالثـــة التـــي ُأطلقـــت 
تنفيـــًذا لتوجيهـــات ولـــي العهد 
رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 

آل خليفة.

“الصحة” تعتزم تبني فكرة “حياة+”

المنامة - بنا

بمملكـــة  الداخليـــة  وزارة  أكـــدت 
البحرين، في بيـــان أمس، أن زيارة 
وزيرة الداخليـــة بالمملكة المتحدة 
بريتي باتل والوفد المرافق لها إلى 
مديريـــة شـــرطة المحـــرق بتاريـــخ 
علـــى  جـــاءت  الجـــاري  ديســـمبر   6
هامش زيارتها لمملكة البحرين في 
تلـــك الفترة، للمشـــاركة فـــي “حوار 

المنامة”.
مـــا  أن  الداخليـــة،  وزارة  وأكـــدت 
القطريـــة  الجزيـــرة  قنـــاة  نشـــرته 
مـــن ادعـــاءات حـــول هـــذه الزيارة، 
ال أســـاس لهـــا مـــن الصحـــة، معربة 
عـــن اســـتغرابها مـــن هـــذه الحملـــة 
اإلعالمية المضللة، التي زادت حدة 
فـــي اآلونـــة األخيـــرة، وتســـتهدف 
المساس بالسمعة الحقوقية لمملكة 

البحرين وإنجازاتها.

“الداخلية”: قطر تستهدف 
المساس بالسمعة 

الحقوقية للبحرين
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أكــد  ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمــد آل خليفة أهميــة مواصلة االلتــزام بكافــة اإلجراءات 
االحترازيــة للتصــدي لفيــروس كورونــا عبــر اســتمرار اختصــار التجمعــات على األســرة الواحدة فــي المنــزل والمحيط االجتماعي فــي النطاق 
المعتاد والمحدود، واألماكن الخارجية المفتوحة بدل المغلقة، وهو األمر الذي سيسهم إلى جانب التدابير الوقائية األخرى في الحفاظ على 
صحة وسالمة المواطنين والمقيمين خاصة في ظل المستجدات التي تشهدها بعض الدول والتي تتم متابعة تطوراتها بشكل مكثف من قبل 

الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

 وأضـــاف ســـموه “أننـــا نتطلـــع إلـــى اســـتمرار 
التزام الجميع بعزم ومســـؤولية لتطبيق كافة 
اإلجراءات االحترازية بعيًدا عن التساهل مع 
خطـــورة الفيـــروس، ونأمل مـــن الجميع عدم 
التهـــاون في التقيد بالتعليمـــات واإلجراءات 
مراحـــل  طـــوال  صـــدرت  التـــي  االحترازيـــة 
التعامـــل مـــع الفيروس مـــن الفريـــق الوطني 
الطبـــي للتصدي لفيـــروس كورونـــا والجهات 
الرســـمية ذات العالقـــة حتى ال يتـــم تعريض 
المجتمع للخطر فـــي الفترة األخيرة المتبقية 
من مواجهة فيـــروس كورونا، ولتتمكن كافة 
الفـــرق العاملـــة فـــي الصفـــوف األماميـــة مـــن 
المطلوبـــة منهـــا، مشـــدًدا  تحقيـــق األهـــداف 
سموه على أن نجاح الجهود الوطنية للتصدي 
لفيـــروس كورونـــا يتطلـــب اســـتمرار الوعـــي 
المجتمعي والتحلي بالمسؤولية الوطنية من 

أجل الحفاظ على صحة وسالمة الجميع”.
ولفت ســـموه إلى أنـــه “بتكاتف أبنـــاء الوطن 
ودعمهم لهذه الجهود ســـنصل بـــإذن هللا إلى 
األهـــداف المنشـــودة مـــن الخطـــط الوطنيـــة 

الموضوعة للتعامل مع فيروس كورونا”.
ونّوه ســـموه بالجهـــود المتواصلة التي تبذلها 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  العاملـــة  الكـــوادر 
ومـــا  كورونـــا،  فيـــروس  جائحـــة  لمواجهـــة 
يقومون به من عمل مستمر من أجل الحفاظ 
علـــى صحة وســـالمة المواطنيـــن والمقيمين 
في مملكة البحرين، والذي يستوجب تكاتف 
الجميع من خالل التزامهم بوعي ومسؤولية 
باإلجـــراءات االحترازية وعدم التســـاهل في 
التقيـــد بها بمـــا يحقق األهـــداف المرجوة في 
ســـبيل الحد مـــن انتشـــار الفيـــروس وحماية 

المجتمع.

المنامة - بنا

اختصار التجمعات على األسرة واألماكن الخارجية المفتوحة
سمو ولي العهد رئيس الوزراء: التساهل مع الفيروس يعّرض المجتمع للخطر

الفريق الطبي يتابع 
بشكل مكثف تطورات 

كورونا في بعض 
الدول

نتطلع الستمرار التزام 
الجميع بعزم لتطبيق 

كافة اإلجراءات 
االحترازية
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء يشيد بتجربة الحلواجي الشعرية
تأكيـــد أهميـــة الشـــعر فـــي المـــوروث الثقافـــي وترســـيخ الهويـــة العربيـــة

 أكـــد ولي العهد رئيس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفـــة، أهمية الشـــعر فـــي الموروث 
القيـــم  تعزيـــز  فـــي  ودوره  الثقافـــي 
االجتماعيـــة التي أســـهمت في ترســـيخ 
الهوية العربية والوطنية، منّوًها ســـموه 
بما تشـــهده الحركـــة الثقافية في مملكة 
البحريـــن مـــن تطـــور مســـتمر ومـــا تلقاه 
من دعـــم واهتمام من قبـــل عاهل البالد 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
 وأشـــار ســـموه إلـــى أن مملكـــة البحرين 
الحـــراك  تعزيـــز  علـــى  العمـــل  تواصـــل 
الثقافي والمحافظة على التراث العربي 
بيـــن  التواصـــل  األصيـــل، ومـــد جســـور 
مختلـــف الحضارات بما يعـــّزز من مكانة 

المملكة على مختلف الصعد.
 جاء ذلك لدى لقاء ســـموه بقصر الرفاع 
أمـــس بحضـــور وزيـــر الداخلية الشـــيخ 
راشـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزيـــر 

الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، الشـــاعر 
لتقديـــم  الحلواجـــي  محمـــد  البحرينـــي 
ديوانه الشـــعري )الحمديات( إلى سموه، 
حيث أثنى ســـموه على الجهد الذي بذله 
فـــي إعـــداد هذا الديـــوان الشـــعري الذي 
جمـــع فيه القصائد الشـــعرية التي ألقاها 
في جاللة الملك في مختلف المناسبات، 

منّوًها بتجربته الشـــعرية الثرية، وتمنى 
ســـموه لـــه التوفيق في أعماله الشـــعرية 

المقبلة.
 وأشـــار ســـموه إلـــى الجهـــود الثقافيـــة 
التـــي يقـــوم بهـــا الشـــعراء واألدبـــاء في 
مملكـــة البحرين وإســـهاماتهم في إثراء 
الحـــراك األدبـــي والثقافي فـــي المملكة.  
مـــن جانبـــه، أعـــرب الشـــاعر البحرينـــي 

الحلواجي عن شـــكره وتقديره لصاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء ومـــا يبديه ســـموه مـــن اهتمام 
بالحـــراك الثقافي والشـــعري فـــي مملكة 
البحرين.  وقد تشّرف الشاعر البحريني 
محمد هـــادي الحلواجـــي بإلقاء قصيدة 
أمـــام صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة.

المنامة - بنا
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المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اجتمـــع 
للشـــؤون الدولية، الشيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفة، امـــس، عبر 
المرئـــي،  االلكترونـــي  االتصـــال 
مـــع رئيـــس بعثـــة منظمـــة الهجرة 
الدولية والمنســـق المقيم باإلنابة 
ألنشطة األمم المتحدة في مملكة 

البحرين محمد الزرقاني.
وأثنـــاء االجتمـــاع، أشـــاد الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا 
بالشراكة الوثيقة والتعاون البناء 
ومنظمـــة  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المجـــاالت  فـــي  المتحـــدة  األمـــم 

المختلفة.

شراكة وثيقة بين البحرين واألمم المتحدة
المنامة - بنا

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
الدوليـــة، الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمد آل 
خليفـــة، امـــس، بالديـــوان العـــام لوزارة 
ألمانيـــا  جمهوريـــة  ســـفير  الخارجيـــة، 
االتحاديـــة لـــدى مملكـــة البحريـــن كاي 
ثامو بوكمان. وأشاد الشيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفـــة، بالعالقـــات المتميزة 
مملكـــة  بيـــن  تربـــط  التـــي  والوطيـــدة 
البحريـــن وجمهورية ألمانيـــا االتحادية 
الصديقة فـــي مختلف المجاالت، معرًبا 

عـــن ارتياحـــه لما أســـفر عنـــه االجتماع 
بيـــن  السياســـية  للمشـــاورات  الرابـــع 
البلديـــن الصديقين من نتائـــج إيجابية 
تصـــب فـــي صالـــح البلدين والشـــعبين 
بالخيـــر  عليهمـــا  وتعـــود  الصديقيـــن 
والمنفعة. من جانبه، أعرب بوكمان عن 
تطلع بالده الستمرار التعاون والتنسيق 
المشـــترك مع مملكة البحرين بما يسهم 
والرغبـــات  التطلعـــات  تحقيـــق  فـــي 

المشتركة.

استمرار التعاون بين البحرين وألمانيا

المنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  اســـتقبل 
للشـــؤون الدولية، الشيخ عبدهللا بن 
أحمـــد آل خليفة، امـــس، في الديوان 
ســـفير  الخارجيـــة،  لـــوزارة  العـــام 
جمهوريـــة باكســـتان اإلســـالمية لدى 
البحريـــن، أفضـــال محمـــود،  مملكـــة 
وذلـــك بمناســـبة انتهـــاء مهـــام عملـــه 

كسفير لبالده لدى المملكة.
وأثنـــاء اللقاء، أعرب الشـــيخ عبدهللا 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، عـــن اعتـــزازه 

بعالقات التعـــاون والصداقة الوثيقة 
التـــي تجمـــع بيـــن مملكـــة البحريـــن 
اإلســـالمية  باكســـتان  وجمهوريـــة 
والمتانـــة  بالتطـــور  تتســـم  والتـــي 
علـــى  المتبـــادل  الحـــرص  ظـــل  فـــي 
االرتقـــاء بتلـــك العالقـــات إلـــى آفاق 
أرحـــب، منوًهـــا بجهـــود الســـفير في 
تعزيـــز العالقات القائمـــة بين البلدين 
الصديقيـــن، متمنًيـــا لـــه التوفيق في 

مهامه المقبلة.

العالقات مع باكستان تتسم بالمتانة

المنامة - بنا

الوطنـــي  الحـــرس  رئيـــس  افتتـــح 
الركـــن ســـمو الشـــيخ  الفريـــق أول 
محمد بن عيســـى آل خليفة، أمس، 
الطبـــي  الوطنـــي  الحـــرس  مركـــز 
يأتـــي  والـــذي  الصخيـــر،  بمعســـكر 
ضمن مشـــاريع التطوير والتحديث 
الوطنـــي  الحـــرس  يشـــهدها  التـــي 
وفق خطته االســـتراتيجية 2020. 
ولدى وصول ســـمو رئيس الحرس 
أركان  مديـــر  يرافقـــه  الوطنـــي، 
الركـــن  اللـــواء  الوطنـــي  الحـــرس 
بـــن ســـعود آل  الشـــيخ عبدالعزيـــز 
خليفـــة، كان فـــي اســـتقبال ســـموه 
الوطنـــي،  الحـــرس  ضبـــاط  كبـــار 
بافتتـــاح  ســـموه  تفضـــل  بعدهـــا 
الطبـــي،  الوطنـــي  الحـــرس  مركـــز 
وقـــام بجولـــة فـــي مرافـــق المركز، 
مســـتمًعا إليجاز حـــول التجهيزات 
واإلمكانيـــات التـــي يضمهـــا، والتي 
تمثـــل نقلـــة نوعية في مســـتويات 
العمـــل الطبـــي بالحـــرس الوطنـــي. 
ويضـــم المركـــز الطبـــي عـــدًدا مـــن 
األقسام الطبية المتطورة، من بينها 
غرفـــة للعمليـــات الجراحية مجهزة 
بإمكانيـــات وأجهزة طبية متقدمة، 
إلـــى جانب غرفـــة تعقيم مخصصة 
قبـــل  طبـــي  ال  الطاقـــم  لتحضيـــر 
الدخول لغرفة العمليات الجراحية، 
وغرفـــة معالجـــة إلجـــراء العمليات 
الجراحيـــة البســـيطة وغرفة عناية 
لحاالت اإلنعاش والعناية القصوى.

وعلى هامش االفتتاح، أكد الفريق 
محمـــد  الشـــيخ  ســـمو  الركـــن  أول 
اعتـــزازه  خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن 
والتطويـــر  التحديـــث  بمســـتويات 
صـــرح  يشـــهدها  التـــي  الشـــاملة 
الحـــرس الوطني بشـــكل متواصل، 
وذلك ترجمة لتطلعات عاهل البالد 
القائد األعلى صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، وبما 
يسهم في تعزيز مستويات العطاء 
الواجـــب  نـــداء  وتلبيـــة  والفـــداء 
الوطني لمنتسبي الحرس الوطني. 
كمـــا أكد ســـموه، أن مركـــز الحرس 
اســـتكماالً  يأتـــي  الطبـــي  الوطنـــي 
لمراحـــل التطويـــر والتحديث التي 
يشـــهدها الجانـــب الطبـــي بالحرس 
الوطني، والتي تعاقبت في مراحل 
تطويريـــة متتالية شـــهدها القطاع 

الطبي بالحرس الوطني.
وأضـــاف ســـموه أن افتتـــاح المركز 
الخطـــة  ضمـــن  يأتـــي  الطبـــي 
 ،2020 الخمســـية  االســـتراتيجية 
أهـــداف  وفـــق  وضعـــت  والتـــي 
تطويريـــة شـــاملة لجميـــع قطاعات 
الحرس.وعبـــر ســـموه عـــن شـــكره 
وتقديره للكادر الطبي من منتسبي 
لجهودهـــم  الوطنـــي،  الحـــرس 
وتفانيهم في رفـــع قدرات الحرس 
مســـتويات  يـــوازي  وبمـــا  الطبيـــة، 
الكفـــاءة والجاهزية التي يتميز بها 

هذا الصرح العسكري.

افتتاح مركز الحرس الوطني الطبي



اجتمع مساعد وزير الخارجية عبدهللا الدوسري، 
أمس األحد، بالديوان العام للوزارة، مع المبعوث 
الســـابق لرئيس وزراء المملكة المتحدة لشـــؤون 
حريـــة الديـــن والمعتقـــد وعضـــو لجنـــة الصداقة 
رحمـــن  البحرينية-البريطانيـــة  البرلمانيـــة 

تشيشتي.
وخالل االجتماع، رّحب مســـاعد وزير الخارجية 
بتشيشتي، مشـــيًدا بالعالقات التاريخية الوثيقة 
والمتميـــزة التي تربط مملكـــة البحرين والمملكة 

مـــن  طويلـــة  لســـنوات  تمتـــد  والتـــي  المتحـــدة 
التعاون والتنســـيق المشـــترك في كافة األصعدة، 
البحريـــن  مملكـــة  تجربـــة  ســـعادته  مســـتعرًضا 
الرائـــدة في مجال تطور وتقدم حقوق اإلنســـان 
وحريـــة الديـــن والمعتقـــد، وجهـــود المملكـــة في 
حفظ الحقوق في ظل مواجهة الجائحة كورونا 
)كوفيـــد- 19(، مؤكـــًدا حـــرص مملكـــة البحريـــن 
علـــى تنميـــة عالقـــات الصداقـــة والتعـــاون مـــع 
المملكـــة المتحدة وتطويرهـــا بما يخدم المصالح 

المشتركة لكال البلدين والشعبين.

تنفيـــًذا ألمـــر ولـــي العهـــد رئيس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفة، بالبدء بتنفيذ ثالثة آالف 
وحدة ســـكنية في مشـــروع مدينة شـــرق 
ســـترة اإلســـكاني، واإلســـراع فـــي وتيـــرة 
الخدمـــات اإلســـكانية، أعلـــن نائـــب رئيس 
مجلـــس الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة الوزارية 
التحتيـــة،  والبنيـــة  التنمويـــة  للمشـــاريع 
الشـــيخ خالـــد بن عبـــد هللا آل خليفة، بدء 
األعمـــال اإلنشـــائية فـــي مشـــروع مدينـــة 

شرق سترة اإلسكاني.
 وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب الشـــيخ خالـــد 
بـــن عبـــد هللا آل خليفـــة عـــن أســـمى آيات 
المقـــام  إلـــى  االمتنـــان  وعظيـــم  الشـــكر 
الســـامي لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، لمـــا 
يوليه جاللته من رعاية واهتمام بتحقيق 
تطلعات المواطنين عبـــر توفير الخدمات 
اإلســـكانية، والـــذي يتجّســـد فـــي مواصلة 
الحكومة، برئاســـة صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، في 
تنفيـــذ أمـــر جاللتـــه، ببناء 40 ألـــف وحدة 
ســـكنية، والتـــي تـــم ترجمتهـــا مـــن خـــالل 
إدراجهـــا فـــي برنامـــج الحكومـــة الســـابق 
والحالـــي، وذلك في إطار خطة إســـكانية 

متكاملة.
وأكـــد أن أمـــر صاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء، بالبدء في 
تنفيذ مشـــروع المدينة اإلسكانية الثامنة 
ـــا جديًدا يضـــاف إلى  يمثـــل إنجـــاًزا تنمويًّ
المكتســـبات الوطنية في قطاع اإلســـكان 
الذي شـــهد خالل القـــرن الماضـــي ومطلع 
الحالي إنشاء مدينة عيسى ومدينة حمد 
ومدينة زايد، وتم خالل الســـنوات الســـبع 
الماضية إنشاء المدن الجديدة ممثلة في 

مدينة خليفة ومدينة سلمان ومدينة شرق 
الحد ومدينـــة الرملي، والتي تم افتتاحها 
ا  جميًعـــا، وشـــغل مراحلها األولـــى تدريجيًّ
من خالل توزيع الوحدات اإلسكانية على 

المستفيدين من المواطنين.
وكان الشـــيخ خالد بـــن عبد هللا آل خليفة 
قد زار أمس )األحد( موقع مشروع مدينة 
شرق سترة اإلسكاني؛ إيذاًنا ببدء األعمال 
اإلنشـــائية، يرافقـــه وزير اإلســـكان باســـم 
الحمـــر، كمـــا حضـــر الزيارة وزير األشـــغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
الكهربـــاء  شـــئون  ووزيـــر  خلـــف،  عصـــام 
والمـــاء وائـــل المبارك ومحافـــظ محافظة 
العاصمـــة الشـــيخ هشـــام بن عبـــد الرحمن 
الصيـــن  جمهوريـــة  وســـفير  خليفـــة،  آل 
الشـــعبية لدى مملكة البحرين أنور حبيب 
هللا، وعـــدد مـــن أصحـــاب النـــواب، وأمين 
عـــام أمانـــة العاصمـــة، والمســـؤولون مـــن 
الـــوزارات والجهـــات الحكوميـــة الخدمية 

ذات العالقة
وخـــالل الزيارة، قال الشـــيخ خالد بن عبد 
هللا آل خليفـــة: “إن تنفيـــذ خمـــس مـــدن 
إســـكانية فـــي وقـــت متزامـــن يمثـــل نقلة 

نوعية علـــى صعيد كثافة وســـرعة وتيرة 
تنفيذ المشـــاريع اإلسكانية بالمملكة، ولقد 
أثبتت فكرة تنفيذ المدن الجديدة نجاحها 
في استيعاب طلبات المواطنين، وتكوين 

ا”. مجتمعات حديثة ومتجانسة اجتماعيًّ
وأشـــار إلى أن كافة المشـــاريع اإلســـكانية 
قبـــل  مـــن  مســـتمرة  بمتابعـــة  تحظـــى 
التنمويـــة  للمشـــاريع  الوزاريـــة  اللجنـــة 
خـــالل  مـــن  وذلـــك  التحتيـــة،  والبنيـــة 
التنســـيق بيـــن كافـــة الـــوزارات والجهات 
الحكوميـــة الخدميـــة للتأكـــد مـــن تزويـــد 
بالمرافـــق  اإلســـكانية  والمشـــاريع  المـــدن 
والخدمات بشـــكل متزامن مع اإلنجاز في 
األعمال اإلنشـــائية بما يكفل توفير عنصر 
االســـتقرار، ومعيـــار جـــودة الســـكن، ورفع 
المســـتوى المعيشـــي للمواطـــن البحرينـــي 
الذي هو محور التنمية وغايتها األساسية.
مدينـــة  مشـــروع  اإلســـكان  وزارة  وتنفـــذ 
شـــرق ســـترة بكلفـــة إجماليـــة تبلـــغ 260 
مليـــون دينـــار، وتوفـــر المدينـــة أكثـــر من 
3000 وحدة ســـكنية وقســـيمة على ثالث 
مراحل، بما في ذلك أعمال البنية التحتية 

للمدينة الجديدة.

 مـــن جانبـــه، رفـــع وزير اإلســـكان، أســـمى 
آيـــات الشـــكر والعرفان إلى جاللـــة الملك، 
وســـمو ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، 
بمناسبة انطالق العمل في مشروع مدينة 
شرق سترة اإلســـكاني، األمر الذي يعكس 
للخدمـــات  الالمحـــدود  والدعـــم  الرعايـــة 

اإلسكانية بالمملكة.
وقـــال: “لقد حرصـــت الوزارة منـــذ صدور 
أمـــر صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء بالبـــدء في تنفيذ 
هـــذا المشـــروع، على وضـــع برنامج زمني 
للتنفيـــذ قبل نهاية العام الجـــاري، ابتهاًجا 
بأعيادهـــا  البحريـــن  مملكـــة  باحتفـــاالت 
الوطنيـــة، وذكـــرى تولي صاحـــب الجاللة 
الملـــك مقاليـــد الحكـــم، وبودنـــا أن نغتنـــم 
هذه الفرصة لنتوجه بالشـــكر إلى الشـــيخ 
خالد بن عبد هللا آل خليفة، على ما يوليه 
من متابعة حثيثة لمشاريع الوزارة بشكل 
عـــام مـــن خـــالل رئاســـته للجنـــة الوزارية 
التحتيـــة،  والبنيـــة  التنمويـــة  للمشـــاريع 
والشكر موصول كذلك إلى كافة الوزارات 
والجهـــات الحكوميـــة ذات العالقـــة التـــي 
بـــدء  فـــي  تعاونهـــا  مـــن خـــالل  ســـاهمت 

المراحـــل األولـــى لتنفيـــذ مشـــروع مدينة 
شرق سترة”.

وأوضـــح الحمر أن مشـــروع مدينة شـــرق 
ســـترة يمتاز بموقعـــه الجغرافي وإطاللته 
البحريـــة، فضـــالً عما يتمتع بـــه من مرافق 
 20,640 حوالـــي  ســـتخدم  وخدمـــات 
نســـمة، تتمثل في توفير مدارس شـــاملة، 
ورياض أطفال وحضانات، وحدائق عامة 
ومالعـــب أطفال داخل األحياء الســـكنية، 
ودور عبـــادة، فضالً عـــن المرافق الصحية 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة، ومركـــز لرعايـــة 
األطفـــال، ونـــاٍد شـــبابي، ومراكـــز تجارية، 
باإلضافـــة إلى محطات لتزويـــد المركبات 
بالوقـــود، ومحطة لمعالجـــة المياه، ومركز 

لخدمات الزوار.
وأردف أن المدينـــة تتضمن أيًضا واجهات 
وأرصفـــة  كيلومتـــر،   6.2 بطـــول  بحريـــة 
للمشـــاة بطـــول 120 كيلومتًرا، ومســـارات 
للدراجـــات الهوائيـــة بطـــول 13 كيلومتًرا، 
مشـــيًرا إلـــى أن كافة المرافـــق والخدمات 
تأتـــي مواكبـــة لجهـــود المملكة فـــي تنفيذ 
وبخاصـــة  المســـتدامة،  التنميـــة  أهـــداف 
الهـــدف الحـــادي عشـــر المتعلـــق بــــ “جعـــل 

شـــاملة  البشـــرية  والمســـتوطنات  المـــدن 
الصمـــود  علـــى  وقـــادرة  وآمنـــة  للجميـــع 

ومستدامة”.
واختتم وزير اإلســـكان تصريحه باإلشارة 
إلى أن الوزارة ستسعى من خالل تعاونها 
مـــع شـــركة CMEC الصينيـــة إلى تســـريع 
وتيـــرة العمـــل بالمشـــروع، طبًقـــا للجدول 
الزمنـــي لخطـــة البنـــاء والتشـــييد، مؤكًدا 
تعـــاون الجنـــب الصينـــي منـــذ إبـــرام عقد 
تنفيذ المشـــروع ديســـمبر الماضي، مروًرا 
بمراحل اإلعـــداد والتجهيز وتهيئة الموقع 

لبدء أعمال البناء.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبد اهلل: البدء بتشييد مدينة “شرق سترة” بكلفة 260 مليون دينار
بــبــنــاء 3 آالف وحــدة ــوزراء  ــ ــ ال ــس مــجــلــس  ــي رئ الــعــهــد  ــي  ولـ ــر ســمــو  تــنــفــيــًذا ألمـ

تخدم نحو 21 ألف 
نسمة وتتضّمن 

واجهات بحرية بطول 
6.2 كيلومترات

أرصفة للمشاة 
بطول 120 كيلومتًرا 
وللدراجات الهوائية 
بطول 13 كيلومتًرا

مدارس وحضانات 
وحدائق عامة ودور 

عبادة ومرافق 
صحية وناٍد للشباب
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المنامة - وزارة الصحة

اســـتقبلت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة الصالـــح 
بمكتبهـــا بديـــوان الـــوزارة صاحـــب فكـــرة 
المنصـــة الوطنيـــة للتبـــرع بالـــدم )حياة+(، 
المقدمة من مستشـــار االتصال والعالقات 
مهنـــد  االعـــالم  شـــئون  بـــوزارة  الدوليـــة 
النعيمي، والتي قد تأهلت مســـبقا ضمن الـ 
12 فكرة للمرحلة ما قبل المسابقة النهائية 
مـــن مســـابقة االبتـــكار الحكومـــي )فكـــرة( 
فـــي النســـخة الثالثـــة التي ُأطلقـــت تنفيًذا 
الـــوزراء  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  لتوجيهـــات 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
وفـــي بدايـــة اللقاء الـــذي حضرته رئيســـة 
بنك الدم المركزي بمجمع السلمانية الطبي 
االســـتاذة فخريـــة عبـــد الرحمـــن، رحبـــت 
وزيرة الصحة فائقة الصالح بمقدم الفكرة 
المهمة والتي قام بالبحث والدراســـة عنها، 

ومبادرتـــه برســـم مشـــروع لتطويـــر اآللية 
ضمـــن مســـابقة فكـــرة، مؤكـــدة أن وزارة 
الصحـــة تســـعى لتبنـــي مثـــل هـــذه األفكار 
الشـــباب  قبـــل  مـــن  والهادفـــة  الطموحـــة 
أثبتـــوا  والذيـــن  المبدعيـــن  البحرينييـــن 
جدارتهم في االبتكار والوصول لممارسات 
المقدمـــة  الخدمـــات  لتطويـــر  إبداعيـــة 
للمواطنين والمقيمين من خالل استخدام 
وســـائل التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات 
الجديدة التي من شـــأنها تســـهل الحصول 

على الخدمات بكل سهولة ويسر.
واشـــارت الوزيرة “الصالح” إلى أن التوجه 
العـــام فـــي مملكـــة البحريـــن يســـير نحـــو 
التحول اإللكتروني، مبينة بأن هذه الفكرة 
والتـــي ســـتقوم الـــوزارة بتبنيهـــا ألهميتها 
تأتي في ســـياق هندســـة اإلجراءات التي 
تعكـــف الـــوزارة علـــى اســـتكمالها مـــع فرق 
العمـــل التـــي أســـندت لهـــا مهـــام تحســـين 

الخدمات ورفع كفاءتها.
وقـــال صاحب الفكـــرة النعيمي إن المنصة 
الوطنية للتبرع بالدم هي عبارة عن منصة 
ذكيـــة اجتماعيـــة تفاعلية تعـــزز من جهود 
وريادة مملكة البحرين في قطاع الصحة، 
وســـتعمل علـــى اســـتخدام التطبيقات في 
الهواتـــف الذكيـــة للتواصل مـــع المتبرعين 
وبحســـب  دمـــه  فئـــة  بحســـب  كال  بالـــدم 
النطـــاق الجغرافـــي او الزمنـــي المطلـــوب 
الـــذي يحـــدده البنـــك، اضافـــة إلـــى تنظيم 
عمليـــة التســـجيل والمشـــاركة في حمالت 
التبرع بالدم بأسلوب اكثر فاعلية، وضمان 
وجود خارطة تفاعلية والية عمل متطورة 
فـــي ادارة االزمـــات الســـتيعاب اكبـــر عدد 
ممكـــن مـــن المتبرعين وبمـــا يعكس جودة 

الخدمات الطبية في مملكة البحرين.
مـــن جانبهـــا، ثمنـــت االســـتاذة فخرية عبد 
الرحمـــن بمجمـــع الســـلمانية الطبـــي فكـــرة 

المشـــروع، مؤكـــدة دعم الفـــرق ببنك الدم 
المركـــزي لهذه الـــرؤى والتوجهـــات، مبينة 
فـــي الوقـــت ذاتـــه ســـعي المركـــز لمواصلة 
التميـــز واالرتقـــاء فـــي مشـــواره الحافـــل 
باإلنجـــازات التـــي حصـــدت على اشـــادات 
محليـــة وعالمية، في اســـتطاعة بنك الدم 
المركـــزي فـــي مملكـــة البحريـــن بتحقيـــق 
اكتفـــاء ذاتي بنســـبة %100 مـــن مخزون 

من الدم ومشتقاته، ومشـــاركة المتبرعين 
فـــي تحقيـــق اكثـــر مـــن 20000 كيـــس دم 
ســـنويا، مشـــيرة إلى أن قوائـــم المتبرعين  
بلغـــوا اكثـــر مـــن 35000 الـــف متبـــرع مـــن 
المتبرعيـــن الدائميـــن فـــي قائمـــة البيانات 
المتبرعيـــن ببنـــك الـــدم المركـــزي، إضافـــة 
إلـــى قدرة المركز على ســـد احتياجات 20 
مستشـــفى فـــي البحرين من خـــالل قوائم 

المتبرعيـــن الذيـــن بلغـــوا 30 الف شـــخص 
مســـجل فـــي قائمـــة التطـــوع ببنـــك الـــدم 

المركزي.
وفـــي ختام اللقاء شـــكرت وزيـــرة الصحة 
صاحـــب الفكـــرة علـــى الحضـــور والهتمام 
بالمبادرات التطويرية في القطاع الصحي، 
البـــدء  إلـــى  “الصالـــح”  الوزيـــرة  ووجهـــت 
بدراســـة تطبيق الفكـــرة من قبـــل المعنين 
بالـــوزارة، لكي تترجم الخطوات إلى أرض 
الواقع وتحقق االستفادة المرجوة، وبينت 
بأن هذه المشاريع الطموحة والتي جاءت 
فـــي مســـابقة االبتـــكار الحكومـــي )فكـــرة( 
تدعـــم التميـــز فـــي الخدمـــة الحكومية بما 
يحقـــق تطلعـــات المواطنيـــن عبـــر تعزيـــز 
جـــودة  لرفـــع  واالبتـــكار  اإلبـــداع  ثقافـــة 
وكفـــاءة العمـــل الحكومـــي وفًقـــا لمبـــادئ 
رؤية البحرين االقتصادية 2030 وبرنامج 

الحكومة.

ــدم ــ ــالـ ــ ــل مـــــــع الــــمــــتــــبــــرعــــيــــن بـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ مــــنــــصــــة ذكــــــيــــــة لـ

“الصحـــة” تعتــزم تبنـــي فكـــرة “حيـــــاة+”

المحرق - المواصالت واالتصاالت

المنامة - وزارة الخارجية

المواصـــالت  وزيـــر  تـــرأس 
واالتصاالت، كمال بن أحمد محمد، 
المشـــارك  البحريـــن  مملكـــة  وفـــد 
المعنييـــن  الـــوزراء  اجتمـــاع  فـــي 
بشـــؤون النقـــل والمواصـــالت فـــي 
التعـــاون الخليجـــي  دول مجلـــس 
بعـــد  عـــن  عقـــد  الـــذي   ،)22( رقـــم 
الموافـــق  الخميـــس  يـــوم  صبـــاح 
تضمـــن  وقـــد   ،2020 ديســـمبر   24
جـــدول أعمال االجتمـــاع موضوع 
إنشـــاء سكة الحديد بدول مجلس 
والبرنامـــج  الخليجـــي  التعـــاون 
الزمني واالتفاق على بعض األمور 

التشغيلية الخاصة بالشبكة. 
وأثنـــاء االجتماع تـــم التطرق إلى 

النظام الموحد للنقل البري الدولي 
لـــدول المجلس، وإلى تعزيز العمل 
الخليجي المشـــترك في مرحلة ما 
بعـــد جائحـــة كورونا واســـتعراض 

مـــن  للتخفيـــف  األمانـــة  جهـــود 
تداعيـــات الجائحـــة علـــى قطـــاع 
النقـــل والمواصـــالت، إضافـــة إلى 
العالقـــة،  ذات  األخـــرى  األمـــور 

وتـــم تكليـــف اللجنة الفنيـــة للنقل 
البـــري وهندســـة الطـــرق بدراســـة 
بهـــا  تقدمـــت  التـــي  المقترحـــات 
مملكـــة البحريـــن والتـــي تتلخص 

في: 
بحث إمكانية االســـتفادة وتوسيع 
الخاصـــة  االستشـــارية  الدراســـات 
بأنمـــاط النقـــل الذكـــي التـــي تقوم 
بهـــا دول المجلس كي تغطي كافة 

دول المجلس. 
دول  بيـــن  مـــا  المســـبق  التنســـيق 
االجتماعـــات  قبـــل  المجلـــس 
اإلقليمية والدولية للوزراء المعنين 
التعـــاون  زيـــادة  النقـــل.  بشـــؤون 
والمعلومـــات  المعرفـــة  وتبـــادل 
والزيـــارات االســـتطالعية مـــا بين 

دول المجلس. 

االجتماع عقد عن ُبعد

التجربة الوطنية رائدة في مجال حقوق اإلنساناســـتعراض البرنامـــج الزمنـــي واالتفـــاق علـــى بعـــض األمور التشـــغيلية
البحرين بلد الحريات الدينيـة“المواصالت”: مناقشة إنشاء شبكة السكة الحديد الخليجية



المنامة - بنا المنامة - بنا

األشـــغال  بـــوزارة  البحريـــة  والثـــروة  الزراعـــة  وكيـــل  قـــال 
وشـــؤون البلديات والتخطيـــط العمراني نبيـــل أبوالفتح، إن 
الوكالـــة ماضية في اســـتراتيجيتها لتشـــديد الرقابة البحرية 
إزاء المخالفـــات التـــي تؤثر علـــى المخزون الســـمكي لمملكة 
البحرين. وأشـــار إلى أن الوكالة ستواصل جهودها في طرح 
المبادرات الرامية للنهوض بقطاع الصيد الذي يشـــّكل ركيزة 
مهمـــة في تحقيق أمن غذائي مســـتدام لمملكـــة البحرين، لما 

يشكله البحر من مصدر مهم للغذاء في المملكة.
جاء ذلك خالل اســـتقباله بمكتبه في البديع، وبحضور مدير 
إدارة الرقابـــة البحريـــة خالـــد الشـــيراوي، وفـــًدا مـــن جمعية 
الصيادين المحترفين برئاســـة جاســـم الجيران، وذلك لبحث 

احتياجات الصيادين.
وأكـــد أبوالفتـــح أن الوكالـــة حريصة على تعزيز الشـــراكة مع 
جمعية الصيادين المحترفين لبحث أي مالحظات وتلقي أية 
مقترحـــات، انطالًقا من توجهاتها للنهوض بقطاع الصيد في 

البحرين.
وخـــالل اللقـــاء، نقل وفد الجمعية مجموعـــة من المالحظات 
واالقتراحـــات الرامية لتحســـين وضع البحرينييـــن العاملين 

في قطاع الصيد ومبادرات من شأنها دعم مهنتهم.
وقـــال أبوالفتـــح إن أبـــواب الوكالـــة مفتوحة أمـــام تلقي أية 
مالحظات أو اقتراحات من شـــأنها تحقيق التطور المنشـــود 
لهـــذا القطـــاع، مؤكـــًدا أن الوكالـــة ستســـعى وفًقـــا لإلمكانات 
المتاحـــة لتنفيـــذ تلك االقتراحـــات والمالحظـــات، إيماًنا منها 
بدورهـــا فـــي دعـــم الصياديـــن البحرينييـــن الذيـــن ال زالـــوا 

متمسكين بهذه المهنة.
وأشـــار إلـــى أن الوكالـــة علـــى تواصـــل مســـتمر مـــع الجهـــات 
الرســـمية المختلفـــة مـــن أجل بحـــث فرص تحســـين أوضاع 

الصيادين.

انطالًقا من حرصها الدائم على توضيح الحقائق للرأي العام، وفي إطار رصد ومتابعة ما يتم نشره في وسائل اإلعالم، أكدت 
وزارة الداخليــة بمملكــة البحريــن، فــي بيان أمس، أن زيارة وزيرة الداخلية بالمملكــة المتحدة بريتي باتل والوفد المرافق لها 
إلى مديرية شــرطة المحرق بتاريخ 6 ديســمبر الجاري جاءت على هامش زيارتها لمملكة البحرين في تلك الفترة، للمشــاركة 

في “حوار المنامة”.

وقـــد حرصـــت الـــوزارة علـــى إطالع 
علـــى  البريطانيـــة  الداخليـــة  وزيـــرة 
أنجح المبادرات والبرامج والخدمات 
األمنيـــة المتميـــزة فـــي مجـــال العمل 
الشـــرطي، ومنهـــا تلـــك التـــي تؤديها 
مديريـــة شـــرطة المحـــرق، من خالل 
مكتب حمايـــة األســـرة والمواصفات 
التـــي يتمتـــع بها والحـــاالت التي يتم 
التعامـــل معهـــا، فـــي إطـــار الحـــرص 
علـــى تأمين ســـالمة المـــرأة والطفل، 
باإلضافـــة إلـــى تجربـــة المديرية في 
البرامـــج والممارســـات الجيـــدة التي 
تقدمهـــا شـــرطة خدمـــة المجتمع، مع 

اإلشـــارة إلـــى أن هذه التجـــارب، جار 
تعميمها على بقية المديريات األمنية 
فـــي المحافظـــات، منوهيـــن إلـــى أن 
العالقات الثنائيـــة التي تجمع مملكة 
البحريـــن والمملكة المتحدة، عالقات 
تاريخيـــة تمتد لما يزيد عن 200 عام 
وقائمـــة علـــى الوضـــوح والشـــفافية، 
مشـــيرين إلى أن االستقرار اإلقليمي 
يتطلـــب مواصلـــة التعـــاون عن كثب 
ومكافحـــة  المشـــترك  األمـــن  فـــي 
اإلرهاب والعمل بشكل وثيق مع هيئة 
إنفـــاذ القانـــون في المملكـــة المتحدة 
فـــي الســـعي المشـــترك لتحقيـــق أمن 

وسالمة وازدهار الشعبين.
مـــا  أن  الداخليـــة،  وزارة  وأكـــدت 
نشـــرته قنـــاة الجزيـــرة القطريـــة من 
ال  الزيـــارة،  هـــذه  حـــول  ادعـــاءات 
أســـاس لهـــا مـــن الصحـــة، معربة عن 
اســـتغرابها من هذه الحملة اإلعالمية 
فـــي  حـــدة  زادت  التـــي  المضللـــة، 
اآلونة األخيرة، وتســـتهدف المساس 
بالســـمعة الحقوقيـــة لمملكة البحرين 
للعالقـــات  واإلســـاءة  وإنجازاتهـــا، 
المتحـــدة،  المملكـــة  مـــع  المتميـــزة 
متســـائلة عن األســـباب الحقيقية من 

وراء ذلك.

ــن أوضــــــــاع الـــصـــيـــاديـــن ــي ــس ــح ــت مـــــبـــــادرات ل ال صحة الدعاءات “الجزيرة” حول زيارة باتل لشرطة المحرق

أبوالفتح: مساٍع جادة لتشديد الرقابة البحرية “الداخلية”: قطر تستهدف المساس بالسمعة الحقوقية للبحرين

“دراسـات” يصــدر مجلتـه نصـف السنـويـة المتخصصـة
أصـــدر مركـــز البحرين للدراســـات االســـتراتيجية 
والدوليـــة والطاقة العدد الثاني عشـــر من دوريته 
البحثيـــة المتخصصة “دراســـات”، والتـــي تتناول 
بالتحليل القضايا األمنية والدفاعية واالقتصادية 

من منظور استراتيجي.
التـــي جـــاءت  الجديـــد،  العـــدد  افتتاحيـــة  وفـــي 
فعالـــة  اســـتجابة  البحريـــن..  “مملكـــة  بعنـــوان 
لجائحـــة عالميـــة”، تنـــاول رئيـــس مجلـــس أمنـــاء 
المركـــز ورئيس تحريـــر الدورية، الشـــيخ عبدهللا 
بـــن أحمد آل خليفـــة، تجربة مملكـــة البحرين في 
مواجهـــة جائحة كورونا، مشـــيًرا إلـــى أن المملكة 
اتخـــذت منـــذ البدايات األولـــى للجائحة خطوات 
اســـتباقية لمواجهتهـــا، بتوجيهـــات عاهـــل البـــالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
حيـــث قـــام ولـــي العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
باإلشـــراف علـــى إعـــداد واعتمـــاد خطـــة شـــاملة 

لمســـاعدة جميع المواطنيـــن والمقيمين على قدم 
المســـاواة، شـــملت المرحلة األولى منها إجراءات 
الوقاية واالســـتعداد، أما المرحلـــة الثانية فكانت 
اإلعـــالن عـــن تشـــكيل الفريـــق الوطنـــي للتصدي 
لهـــذه الجائحـــة، فضاًل عن التعـــاون بين الحكومة 
وقطـــاع الرعايـــة الصحيـــة، وكذلك التعـــاون بين 
مختلف شرائح المجتمع، إضافة إلى رسائل وسم 
“فريـــق البحريـــن” عبـــر مختلف وســـائل التواصل 
االجتماعـــي، والتـــي كان لهـــا أثـــر بالـــغ فـــي تنمية 
الوعـــي المجتمعي بأبعـــاد هذه الجائحـــة وكيفية 

التعاون للتصدي لها.

هذا إلى جانب حملة “كن واعًيا” التي تم إطالقها 
عبـــر بوابـــة الحكومة اإللكترونيـــة باللغات الثالث 
العربية واإلنجليزية والهندية، وصدور توجيهات 
ملكية ســـامية بتوفير الفحـــص والعالج المجاني 
للمصابيـــن مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن علـــى حٍد 
سواء، كما أشار الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
فـــي افتتاحيـــة العـــدد إلـــى دور وســـائل التواصل 

االجتماعـــي فـــي مواجهـــة هـــذه الجائحـــة، فضاًل 
عن العمـــل التطوعي المتميز في مملكة البحرين، 
والذي يؤكد توحد الشعب البحريني في مواجهة 
الشـــدائد، إضافـــة إلى القـــرارات االقتصادية التي 
استهدفت تقديم الدعم للمواطنين للتخفيف من 

اآلثار االقتصادية المصاحبة للجائحة.
واختتـــم الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة 
االفتتاحية بالتأكيـــد على أن مملكة البحرين تعد 
صـــورة مصغرة من المجتمـــع الدولي، إذ تحتضن 
كل الثقافـــات واألجنـــاس، ولديهـــا القـــدرة علـــى 
تقديم مساهمات ملهمة في هذا الشأن، من خالل 
مشـــاركة تجربتهـــا ودرايتهـــا بالتعامـــل مـــع هـــذه 
األزمـــة.  يذكـــر أن دورية “دراســـات” قد خصصت 
هذا العدد بأكمله لتناول جائحة كورونا بالتحليل 
مـــن زوايـــا مختلفـــة، إذ تضمـــن قســـم الدراســـات 
أشـــرف  الدكتـــور  قدمهـــا  األولـــى  دراســـتين: 
كشـــك، مديـــر برنامـــج الدراســـات االســـتراتيجية 
والدوليـــة بالمركز، بعنـــوان “دول الخليـــج وإدارة 

أزمـــة كورونـــا”، وخلصـــت إلـــى أن دول الخليـــج 
قـــد انتهجـــت اســـتراتيجية متكاملـــة ومتوازيـــة 
علـــى الُصُعـــد الطبيـــة واإلعالمية، فضـــاًل عن دور 
التكنولوجيا والعمل التطوعي خالل هذه األزمة، 
وما كانت تلك االستراتيجيات لتؤتي ثمارها لوال 
دور النخـــب الخليجيـــة فـــي إدارة األزمة، وهو ما 

أشارت إليه الدراسة بقدر من التفصيل.
أما الدراســـة الثانية فقدمها مديـــر إدارة البحوث 
بعنـــوان  العبيدلـــي،  عمـــر  بالمركـــز  والدراســـات 
االقتصاديـــة  التحديـــات  وإدارة  الخليـــج  “دول 
ألزمـــة كورونـــا”، وخلصـــت إلـــى أن أزمـــة كورونا 
كانـــت لها تداعيـــات على االقتصـــادات الخليجية 
علـــى المدييـــن القريـــب والبعيد، مـــا تطلب اتخاذ 
سياســـات نقدية ومالية متنوعـــة. وارتكزت دول 
الخليـــج فـــي هذه اإلجراءات على مـــا تمتلكه من 
قـــدرات ماليـــة، وكذلـــك علـــى عالقاتهـــا الدوليـــة 
المتميـــزة، فضـــاًل عن الحفاظ علـــى قيمة عمالتها 

ومعدالت األداء االقتصادي عموًما.

الرفاع - مركز دراسات

العدد تناول جائحة 
كورونا بالتحليل من 

زوايا مختلفة

لقــاح كــورونــا ونظــريــة المــؤامــرة
Û  ،انتعشــت “نظريــة المؤامــرة” وعلــى مســتوى عالمــي

فــي الفتــرة األخيــرة، علــى أثــر ظهــور جائحــة كورونــا 
وانتشارها، ثم أخذت أبعاًدا أعمق وأوسع بعد اكتشاف 
اللقاحات المضادة لها، وتقع نظرية المؤامرة المرتبطة 
بجائحــة كورونــا ضمــن تصنيــف “العــدو األعلــى” مــن 
النظريــة؛ وهــو تصنيــف يفتــرض وجــود جهــات نافذة 
أو أشــخاص أقويــاء يتالعبــون باألحــداث مــن أجــل 

مكاسبهم الخاصة.
Û  تصنيــف ضمــن  أيًضــا  تقــع  انهــا  ذلــك  مــن  واألخطــر 

“المؤامــرة العميقــة المنظمــة” التــي يتصــور منظروهــا 
ومريدوهــا والمؤمنــون بهــا أن هدفهــا األساســي، فــي 
الحالــة التــي نحن بصددهــا، هو إحكام الســيطرة على 
العالــم بأســره، وتتمــدد مخيلــة هــؤالء المنظــرون إلــى 
وراءهــا  والواقــف  المؤامــرة  لهــذه  الُمَنفــذ  أن  تصــور 
جماعة أو منظمة ســرية شريرة تسعى أواًل إلى تدمير 
المؤسســات القائمــة، وتقليص أعداد الجنس البشــري، 
الــذي  عــن طريــق تصنيــع وإطــالق فيــروس كورونــا 
ســيفتك بأكبــر عــدد ممكن من البشــر، ومن ثــم تصنيع 
وبيع اللقاحات والمضادات الواقية من الفيروس ذاته، 
وحقنها في أجسام من تبقى من البشر، بحيث تتضمن 
المــادة المحقونــة علــى صفائح ذكية فــي غاية الضآلة 
والدقــة، تبقــى فــي جســم اإلنســان، ويتــم مــن خاللهــا 
متابعة ورصد تحركات وتصرفات الشــخص المحقون 
والتحكــم فيــه، وبذلــك تتحقــق الســيطرة التامــة على 
البشــر جســدًيا وعقلًيــا بمــا يــؤدي إلــي الســيطرة علــى 

العالم بأسره.
Û  و”نظريــة المؤامــرة” تختلف عن “المؤامــرة” كمصطلح

ومفهــوم؛ فالمؤامــرة هــي أحــد عناصر الصــراع األزلي 
بيــن قــوى الخير وقوى الشــر، وهي عبــارة عن تصرف 
قائــم ال يمكــن إنــكار وجــوده، يمارســه البشــر ربما منذ 

عهد قابيل وهابيل.
Û  ف علــى إنها عمل ســري ُيخَطط له في والمؤامــرة ُتعــرَّ

الخفــاء، وهــي جريمــة أو ممارســة ســيئة ضــارة وغير 
قانونية، كما أنها تعتمد على التضليل وإخفاء الحقيقة 
وبث اإلشاعات واألكاذيب بشكل منظم، وتهدف غالًبا 

إلــى إحــداث ضرر، أو تحقيق مصلحٍة ما، أو الســيطرة 
على جهة أو مجتمع ما.

Û  ،وحيــث إن مفهوم المؤامرة يتــرادف مع الكيد والمكر
فإن القرآن الكريم قد أشار وأقر بوجود هذه المفاهيم 
والممارســات، بــل إنه كان صريًحا في ســورة القصص 
عندمــا ذكــر التآمــر بــكل وضــوح فــي إشــارة إلــى أن 
أعداء النبي موســى تآمروا على قتله؛ إذ قال سبحانه 
وتعالى: “ِإنَّ اْلَمَلَ َيْأَتِمُروَن ِبَك ِلَيْقُتُلوَك َفاْخُرْج ِإنِّي َلَك 

اِصِحيَن”. ِمَن النَّ
Û  أمــا “نظريــة المؤامــرة”، أو عقــدة المؤامــرة، فهي نتاج

فكــر اســطوري يــرى خلــف كل ظاهرة أو فعل إنســاني 
يؤثــر عليه ســلًبا فاعاًل أو متآمــًرا خبيًثا قادًرا على كل 
شــيء. ونظريــة المؤامرة هي أيًضــا االعتقاد واإليمان 
بأن هناك جهة بشرية مركزية في هذا الكون هي التي 
تتحكم في مجرى األحداث في أرجاء المعمورة كافة، 
وتســيطر علــى االقتصــاد العالمــي، وهي وراء نشــوب 
وقيــام  االنتصــارات،  أو  الهزائــم  وحــدوث  الحــروب 
الثورات واإلطاحة باألنظمة، وال يمكن ألحد أن يخرج 

عن سيطرتها.
Û  ونظريــة المؤامــرة هــي فــي الحقيقة تلــك الحالة التي

تنتج عن الفشــل في مواجهة التحديات أو العجز عن 
فهــم وتفســير الظواهــر واألحداث التي تلــم بنا، فنلجأ 
إلى إرجاعها إلى وجود قوى شريرة تتحكم في العالم، 
وتعمــل فــي الخفــاء علــى تدميرنا، وهــي بذلك تصبح 

كالشماعة التي نعلق عليها أخطاءنا وإخفاقاتنا.
Û  وترتكز نظرية المؤامرة، كما رأينا، على تهم وادعاءات

غيــر معــززة باألدلــة، وعلــى افتراضــات تتناقــض فــي 
الكثيــر مــن األحيــان مــع األســس المنطقيــة والواقعية 

والعلمية والتاريخية.
Û  وفــي الغالب يتــم تصور وجود المؤامــرة أو تخيلها أو

غرســها فــي الحس المجتمعــي نتيجة للخــوف والقلق 
من عدم وضوح الرؤية، أو تبريًرا للعجز وعدم المقدرة 
علــى مواجهة التحديــات، ونظرية المؤامرة ترتكز في 
معظــم األحيــان على الشــك أو القناعــة أو اإليمان بداًل 
من األدلة والبراهين، وبالنسبة للضعفاء والبسطاء من 

النــاس فــإن نظريــة المؤامرة تصبح المــالذ المفضل أو 
األخير.

Û  و”نظرية المؤامرة” ليست صناعة عربية كما يدعي أو
كمــا يظــن البعض، فقد بدأت تتبلور بشــكل واضح في 
أوروبا في القرن التاســع عشــر بعد أن اشتدت كراهية 
المســيحيين األوروبييــن لليهود المقيميــن في أوروبا، 
وأخــذوا يتهمونهــم ويحملونهم المســؤولية عن كل ما 
يحدث لهم وما يلم بهم  من مصائب ونكبات وكوارث. 

Û  ،إال أننا، نحن العرب، أصبحت لنا عالقة حميمة بامتياز
وقصة طويلة مع نظرية المؤامرة التي تتألق وتنتصر 
بيــن الشــعوب المهزومــة والمأزومــة والمحبطــة التــي 
تشــعر بأنهــا فشــلت واخفقــت ولــم تتمكن مــن تحقيق 
تطلعاتها، فكما ذكرنا في البداية فإن حياكة المؤامرات 
ربمــا كان قــد بــدأ مــع بدايــة الخليقــة، وأن تنظيرهــا 
واإليمــان بنظرياتهــا قــد بــدأ منــذ قرنين تقريًبــا، إال أن 
المجتمعــات المتطورة أخذت وتمكنت، إلى حد وبقدر 
كبيريــن، مــن تخطيهــا والتخلص منها بعــد أن فرضت 
العلــوم والمعــارف وجودهــا فــي تلــك المجتمعات، في 
الوقت نفســه فــإن نظرية المؤامرة، وبقــدر كبير أيًضا، 
ظلــت عالقة ومتشــبثة بتالبيب العقــل والفكر العربي، 
مــن  أكثــر  العربيــة  والسياســة  الثقافــة  فــي  وســائدة 
غيرهــا، وأصبحــت مــن أهم أســس منظومتنــا الفكرية 
العقــود  فــي  كبيــر  بشــكل  تمــددت  وقــد  والعقائديــة، 
األخيــرة نتيجــة العجــز العربــي عــن مواجهــة التحدي 
الذي فرضته األطماع الصهيونية، وأخذ تعلقنا بنظرية 
المؤامرة في التشعب والتجذر إلى أن أصبحت أجيال 
منا تنشأ وتنمو في مجتمعات يسودها فكر تآمر الغير 
الغــرب  وأن  معتقداتنــا،  وضــد  أوطاننــا  وضــد  ضدنــا 
بشكل خاص يتآمر علينا ويستهدفنا ويستهدف ديننا، 
ويمنعنا من التطور والتقدم والنمو، فليس ثمة أســهل 
من إلقاء اللوم على الغير لتبرير العجز والفشل، إلى أن 
أصبــح العقل العربي مســكوًنا ومهموًمــا ومقتنًعا بهذه 
النظريــة التــي أراحتــه من مشــقة نقد الــذات، واقتناء 
مقومات وأدوات النهوض، وعناء البحث عن األسباب 
الحقيقيــة وراء مــا يعانيــه من جهل وتخلــف، وجعلته 

يفقد األمل ويركن إلى الشــعور بأن العرب والمســلمين 
أصبحــوا ضحايــا األعــداء األقويــاء المتآمريــن ضدنــا 
الذين ال طاقة وال قبل لنا بمواجهتهم، فنمت وتطورت 
فــي نفوســنا عالقــة طردية بين الخــوف والعجز وفكر 

المؤامرة الذي صار كل واحد منهم يغذي اآلخر.
Û  ،إن قبولنــا وركوننــا للنظريــة ليــس مؤامــرة بحــد ذاته

بل إن له ما يفســره؛ فقد جاء نتيجة للضياع والحيرة 
التــي وقــع فيهــا جيلنــا بعــد مــا تعرضنــا له مــن كوارث 
الفوضــى واالنقالبــات العســكرية منــذ بدايــة النصــف 
الثانــي مــن القــرن الماضــي، ومــا أدى إليــه ذلــك مــن 
هزائــم وإخفاقــات وانكســارات، فوجدنــا فــي نظريــة 
المؤامــرة الملجــأ والمهرب أو األفيــون الفكري المخدر 
الذي يعطينا اإلحســاس الخــادع براحة البال والضمير 

والمبرر الذي نغطي به ضعفنا وفشلنا وإحباطنا.
Û  ،ولتحرير أنفسنا من هذه النظرية علينا أن ُننّقي تراثنا

واألســاطير  والخرافــات  األوهــام  أتربــة  ننفــض  وأن 
عــن عقولنــا، وأن نســتنهض فــي نفوســنا قيــم العمــل 
العلــوم  بنواصــي  األخــذ  إلــى  ونتوجــه  والمســؤولية، 
والمعارف، وأن نســعى إلى تفســير األحداث والظواهر 
تفســيًرا علمًيــا ســليًما، ونحــاول أن نفهــم مــا وراء كل 

حدث.
Û  ،وإذا كان لنــا أعــداء فإنهم ســيدفعوننا وسيشــجعوننا

دون شــك، علــى التمســك والتعلــق واإليمــان بنظريــة 
المؤامــرة؛ فالقبــول واإليمــان بهــا يؤديــان إلــى إغــالق 
عقولنــا وتكبيــل تفكيرنــا، ويجردنــا مــن اإلرادة وينزع 
من داخلنا خصال الفاعلية، ويجعلنا نستســلم ألسباب 
التثبيط واإلحباط واإلقعاد عن العمل وهو ما يتناقض 
مع قوله سبحانه وتعالى: “وقل إعملوا...”، كما أن هذه 
النظريــة تتعــارض مــع المنطــق القرآني الــذي يؤكد أن 
هللا وحدة هو المتحكم في الكون وال أحد ســواه؛ فال 
أحد يستطيع أن يسيطر على عقولنا أو يسلب إرادتنا. 
وال نســتطيع أن نلــوم أحــًدا غيرنــا أو نبــرر تقاعســنا 
وتقاعدنــا وتخلينــا عــن المســؤولية، فقد حســم الباري 

عز وجل هذا األمر بقوله “قل هو من عند أنفسكم”.
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كســـب مناصرو النائب علي إســـحاقي الجولة 
بقيادة لجنة التحقيق االسكانية بدور االنعقاد 
الجديـــد، واســـمها الرســـمي “لجنـــة التحقيـــق 
للطلبـــات  التوزيـــع  بشـــأن معاييـــر  البرلمانيـــة 
االســـكانية وتكلفـــة بناء الوحدات اإلســـكانية 
ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات 
اإلسكانية”. وحدثت تطورات دراماتيكية في 
الطريق النعقاد االجتماع األول للجنة الختيار 
الرئيـــس ونائبـــه، إذ يبلـــغ عدد أعضـــاء اللجنة 
17 عضـــوا، وبمـــا يعنـــي أن النصـــاب القانوني 

لسالمة انعقاد اللجنة حضور 9 أعضاء.
وقـــال نـــواب أعضـــاء باللجنـــة لــــ “البـــالد” بـــأن 
قيادة اللجنة كان متنافسا عليها بين اسحاقي 
مـــن جهـــة، والنائب حمـــد الكوهجـــي من جهة 
أخـــرى، وبخاصـــة أن األخير تولـــى مركز نيابة 
رئاسة لجنة التحقيق اإلسكانية الملغية بحكم 
دستوري. وذكروا بأن الطريق لالجتماع لالول 
شـــهد مروحـــة اتصاالت بيـــن النـــواب للتوافق 
على تســـمية قيادة اللجنـــة بالمرحلة الجديدة، 
ولكن تعثرت كل المحاوالت، بما أدى ألن يدعو 
رئيس اجتماع السن النائب عبدالرزاق حطاب 

لالجتماع األول الختيار الرئيس ونائبه.
اللجنـــة  أعضـــاء  مواقـــف  أن  النـــواب  وبيـــن 
االجتمـــاع  لحضـــور  مؤيـــد  بيـــن  انقســـمت 
واالحتـــكام لصندوق االقتـــراع الختيار قيادة 
اللجنة، وبين رأي آخر يستمهل اجتماع اللجنة 

ألجل آخر من أجل مزيد من المشاورات.
وذكروا بأن عدد المناصرين السحاقي 9 نواب، 
ومـــن بينهـــم النائـــب عيســـى القاضـــي، المنّوم 
بالمستشـــفى بسبب وعكته واصابته بفيروس 
كورونـــا، وبما يعني ان عـــدد المناصرين يهبط 
الى 8، وبما يعني تعذر انعقاد اللجنة باألعضاء 

المناصرين السحاقي.
وقـــال النواب بـــأن مناصري النائب اســـحاقي 
اللجنـــة،  اجتمـــاع  حضـــور  قـــرروا  الثمانيـــة 
ولكـــن مناصـــري النائـــب الكوهجـــي - الثمانية 
حضـــور  عـــن  االمتنـــاع  قـــرروا  اآلخـــرون- 
االجتمـــاع وبمـــا يعنـــي تعـــذر تأميـــن النصاب 

النعقاد اللجنة وتأجيله.
وتحدث النـــواب للصحيفة عن اختراق بثقب 
الجـــدار من خـــالل ترتيب مناصري اســـحاقي 
حضـــور النائـــب عمـــار قمبـــر الجتمـــاع اللجنة، 
والـــذي كان متوقعا أن يصوت لمصلحة قيادة 

الكوهجي للجنة.
قاعـــة  قمبـــر  أقـــدام  وطـــأت  إن  مـــا  وقالـــوا 
االجتماع حتـــى جرى اســـتدعاء بقية أعضاء 
اللجنـــة لالجتمـــاع، وحضر مناصرو اســـحاقي 
فقـــط، بمـــا يعني تأميـــن نصاب انعقـــاد اللجنة 
بحضـــور 9 نواب من أصل 17، وافتتح رئيس 

السن االجتماع، وتقرر تزكية اسحاقي رئيسا، 
وحظي عمار قمبر بثقة األعضاء نائبا للرئيس.

مناصرو الكوهجي

وفـــي المقابل، قال نواب مناصرون للكوهجي 
بأن المؤيدين لترشيح اسحاقي لقيادة اللجنة 
كثفـــوا اتصاالتهـــم بجميـــع األعضـــاء لحثهـــم 
لحضور االجتماع في مقابل حصول من يقبل 

الحضور بمركز نائب الرئيس.
وذكـــروا بأنهم ناقمون من تصرف النائب عمار 
قمبر الذي كســـر اتفاقه مـــع الكوهجي وحضر 
االجتمـــاع وقبـــل بتزكيتـــه نائبـــا للرئيـــس في 
مقابـــل ذلك. وبينوا أن عمـــار ضحى بصداقته 
مقابـــل  فـــي  طويلـــة  لســـنوات  الشـــخصية 

الحصول على مركز نائب الرئيس.
ولفتـــوا أنه كان متوقعا أن عمار مســـافر ولكن 

فوجئ الجميع بحضوره االجتماع.
شـــبهة  االجتمـــاع  حـــول  تحـــوم  أنـــه  وقالـــوا 
البطـــالن بســـبب صـــدور دعـــوة مـــن رئيســـة 
المجلـــس فوزيـــة زينـــل بانعقـــاد االجتماع في 
الســـاعة 1:30 ظهرا، ولكن جرى تأجيل انعقاد 
دون  مـــرة  ألول  انعقـــاده  بســـبب  االجتمـــاع 
نصـــاب، وهـــو مـــا يعنـــي أن تأجيـــل االجتماع 
وانعقـــاده في وقت آخر أمـــر غير قانوني ألنه 

دون امضاء بقلم الرئيسة.

انسحابات

وتوقـــع نواب بأن تشـــهد اللجنة تقديم طلبات 
لالنسحاب من عضويتها بالفترة المقبلة.

اللجنـــة  بـــأن  اســـحاقي  قـــال  تزكيتـــه،  وبعـــد 
الجديدة ســـتواصل مـــا تم انجـــازه من أعمال 
ومهـــام كبيـــرة فـــي لجنـــة التحقيـــق الســـابقة، 

تأكيًدا على تكامل العمل النيابي.
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1 - إبراهيم خالد النفيعي.
2 - أحمد الدمستاني.

3 - حمد الكوهجي.
4 -خالد بوعنق.

5 -زينب عبداألمير.
6 -عبدالرزاق حطاب )حضر(.

7 -علي إسحاقي )حضر(.
8 - عمار البناي )حضر(.

9 - عمار آل عباس )حضر(.
10 -  محمد العباسي )حضر(.

11 -  أحمد العامر )حضر(.
12 -  هشام العشيري )حضر(.

13 -  عمار قمبر )حضر(.
14 - عيسى الكوهجي.

15 -  محمود البحراني )حضر(.
16 - عيسى القاضي.

17 -  أحمد السلوم.

لجنة التحقيق

تنظيم المزادات
برد  الــشــورى  مجلس  ^ُأخــطــر 
وزير الصناعة والتجارة والسياحة 
المقدم  السؤال  حول  الزياني  زايــد 
بشأن  رحمة  آل  صــادق  العضو  من 

المزادات اإللكترونية.
ــدار  ــال الـــوزيـــر بــأنــه بــصــدد إصـ وقــ
قــــرار يــشــتــرط عــلــى مـــزاولـــي مهنة 
السجل  عرض  المرخصة  الــمــزادات 

في حساباتهم بمواقع التواصل.

عضو مجلس الشورى علي العرادي بمنصة المقرر

الفاضل: فراغ تشريعي.. البنمحمد: اقتراح متقدم.. الزايد: آلية للرقابة
“الشورى” يقر قانون صاالت “الجم”.. وفخرو: بسطوا اإلجراءات

وافــق مجلــس الشــورى علــى االقتــراح بقانــون بشــأن تنظيــم أنشــطة 
المراكز واألكاديميات الرياضية.

الشـــوريون:  االقتـــراح  ومقدمـــو 
ســـبيكة خليفـــة الفضالـــة، وبســـام 
إسماعيل البنمحمد، وخالد حسين 
عبـــدهللا  جهـــاد  ود.  المســـقطي، 
الفاضـــل، ود. محمـــد علـــي حســـن 

علي.
ويهدف االقتراح بقانون الى تنظيم 
واألكاديميـــات  المراكـــز  أنشـــطة 
مـــن  عليهـــا،  والرقابـــة  الرياضيـــة 
حيث وضع القواعد القانونية التي 

تكفل الحدود المقبولة من التنظيم 
الالزم لمزاولة األنشـــطة الرياضية 
التـــي  والمحـــال  المنشـــآت  فـــي 
تمـــارس فيها األلعاب أو التدريبات 
كمراكـــز  الرياضيـــة،  الخدمـــات  أو 
الرياضـــات،  تدريـــب  وأكاديميـــات 
وحمامـــات  الصحيـــة  واألنديـــة 
الســـباحة وصاالت اللياقـــة البدنية 
والرياضية، ومراكز بناء األجســـام 

وغيرها من المراكز الرياضية. 

وقالت الشـــورية جهاد الفاضل بأن 
بالمالعـــب  والوفيـــات  اإلصابـــات 
عـــن  كشـــفت  الصحيـــة  واألنديـــة 

وجـــود فراغ تشـــريعي فـــي آليات 
عمل األندية الصحية.

وذكر الشـــوري بســـام البنمحمد أن 
االقتراح ينظم أنشطة األكاديميات 
الرياضية وينقلها لمرحلة متقدمة.
الزايـــد  دالل  الشـــورية  وذكـــرت 
أن االقتـــراح يضـــع آلية تشـــريعية 
علـــى  والرقابـــة  للتنظيـــم 

األكاديميات.
لرئيـــس  األول  النائـــب  وطالـــب 
الجهـــة  فخـــرو  جمـــال  المجلـــس 
المعنيـــة بتنفيـــذ القانون بتبســـيط 
إجـــراءات عمـــل األنديـــة الصحية 

وعدم تعقيدها.

بسام البنمحمد
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محرر الشؤون المحلية

إلنشاء متحف رياضي.. ومدربون بال ترخيص
ــع ــي ــم ــج ــة ال ــح ــل ــص ــم ــم” ل ــ ــي ــ ــج ــ الـــفـــضـــالـــة: قــــانــــون “ال

^نّبهت الشـــورية منـــى المؤيد بأن 
االقتـــراح بقانون بشـــأن تنظيم أنشـــطة 
المراكز واألكاديميات الرياضية سيســـّد 
ا من عدم حصول المدرب  فراًغا تشريعيًّ
الرياضي على ترخيـــص معتمد لمزاولة 

مهنة التدريب.
وطمح الشـــوري أحمـــد الحداد إلنشـــاء 
متحف رياضـــي. وقال الشـــوري محمد 
علي حسن بأن األكاديميات الرياضية ال 
تقـــل أهمية عن األكاديميات التي تعمل 

في مجاالت أخرى.
جمشـــير  عبدالرحمـــن  الشـــوري  وحـــّث 
إلعـــادة إحياء اتحـــاد األنديـــة الوطنية 

وتشمل معه األكاديميات الرياضية.
وتســـاءل الشـــوري فيصل النعيمي عما 
إذا توجـــد مؤسســـة أو أكاديمية تعطي 

شـــهادة للمدربين الرياضييـــن وبخاصة 
المهمـــة  هـــذه  يزاولـــون  المدربيـــن  أن 

الشـــوري صـــادق آل  بالخبـــرة. واعتبـــر 
الرياضـــة أصبحـــت شـــغًفا  بـــأن  رحمـــة 
ومهنـــة وصناعـــة، ومقترًحـــا أن يشـــمل 
الرياضيـــة  المراكـــز  القانونـــي  الغطـــاء 

وصاالت المدارس.
وأكـــدت الشـــورية ســـبيكة الفضالة في 
ضـــوء اقتراحات زمالءهـــا أن المجلس 
ســـيعمل علـــى بحـــث ودراســـة اقتـــراح 
تنظيـــم أنشـــطة األكاديميـــات والمراكـــز 
الرياضية بعد صوغه كمشـــروع بقانون 

وبما يخدم مصلحة الجميع.
وفـــي موضـــوع آخـــر، تمســـك مجلـــس 
تشـــريعي  لتعديـــل  برفضـــة  الشـــورى 

بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

أحمد الحداد سبيكة الفضالة

كشـــفت نتائج احدث دراســـة ميدانية حول “تزايد 
نسبة الطالق في المجتمع البحريني” أجراها فريق 
من لجنة التوفيق واالرشاد االسري لجمعية العائلة 
البحرينيـــة تحـــت اشـــراف نائـــب رئيـــس مجلـــس 
االدارة عبد الناصر الدرزي، وبمتابعة مدير الجمعية 
حمـــدان حســـين عن ان تزايـــد  نســـبة  الطالق في 
اآلونة االخيرة في المجتمع البحريني هو “حقيقة” 
، موصية الى ضرورة  ايجاد الحلول المناسبة لها. 
وأظهرت الدراســـة ان العنف االســـري يعد احد اهم 
أســـباب الطـــالق  وبنســـبة 88.22 % ، ليأتـــي  بعده 
بخل الزوج وســـوء عشرته كسبب للطالق وبنسبة 
87.24 % ، بينمـــا شـــكلت الخيانـــة الزوجيـــة ســـببا 
للطـــالق بنســـبة 85.98 %  ، وشـــكل تنـــاول الزوج 
او الزوجـــة للمســـكرات بنســـبة تصـــل الـــى 82.08 
% كأحـــد االســـباب المهمة في الطـــالق ، واظهرت 
الدراســـة ضعـــف المؤسســـات المدنيـــة فـــي تعزيـــز 

التوعية االسرية . 
و اســـتهدفت الدراســـة  1027 عينـــة مـــن الذكـــور 
واالناث المتزوجين والمطلقين ، والحظت الدراسة 
ان اســـتجابة االناث لالســـتبيان اعلى مـــن الذكور، 
وكان المشـــاركين بأعمـــار  مـــن دون  25 وفـــوق الــــ 
41 عاما ، ومن حاملي الشـــهادات الدراســـات العليا 
والشهادات الجامعية من ما يدل على ان اغلب فئة 
الدراســـة هم مـــن المثقفين لحـــرص ادارة الجمعية 
على اختيـــار الكفـــاءات ذات الخبـــرة العلمية التي 
تســـاعد وتسهم في حل مشكلة نســـبة الطالق في 

اآلونة االخيرة . 
وهدفـــت الدراســـة  الـــى اإلجابة عن اســـباب تزايد 
نســـبة الطالق في المجتمع البحريني خالل الفترة 
الحاليـــة مـــن خالل العديـــد من االســـئلة و المحاور 
ومنها: من المسئول عن الطالق؟ وهل يعد انشغال 
الـــزوج المســـتمر ســـببا من اســـباب الطـــالق؟ وهل 
اســـهمت االفالم والمسلســـالت في تشـــكيل صورة 
نمطيـــة خاطئـــة عـــن العالقـــة الزوجيـــة ممـــا ادى 
الـــى ارتفاع نســـبة الطالق؟ وهل تؤدي مؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي المعنيـــة دورهـــا فـــي الحـــد مـــن 
نســـبة الطـــالق؟ ، وهل تؤيد الـــزام الدولة الخاطب 
والمخطوبـــة حضـــور دورات معينـــة بمركز ارشـــاد 

اسري قبل عقد الزواج؟ .  
وتناولت  الدراســـة أســـئلة حول من هو المتســـبب 

فـــي الطالق هـــل هو الزوج أم الزوجـــة ؟ وهل  من 
اســـبابه اخالل الزوجة العاملة فـــي واجباتها؟وهل 
تؤيـــد ان يكـــون هناك برنامج تلفزيونـــي في القناة 
الرســـمية لالستشـــارات االســـرية؟ وهـــل ان عـــدم 
دخولك فـــي دورات تأهيـــل المقبلين علـــى الزواج 
يســـاهم في تزايـــد حاالت الطـــالق؟ ، وهل لبرامج 
التواصـــل االجتماعـــي اثـــر في رســـم حيـــاة وردية 

تتعارض مع واقع الزوجين وواجباتهم ؟. 
وخلصت الدراســـة الى ان نســـبة تزايد الطالق في 
المجتمـــع البحرينـــي حقيقـــة وان هنـــاك ضعفا في 
اقامـــة دورات التدريبـــة للمقبليـــن على الـــزواج ، و 
ضعفـــا في التنمية حول مفهـــوم الحياة الزوجية و 
اســـتقرارها في المجتمع ، ويشـــكل العنف االســـري 
وبخـــل الـــزوج وســـوء عشـــرته وتعاطي الـــزوج او 
الزوجـــة المســـكرات اســـبابا حقيقية للطـــالق، وان 
الخيانـــة الزوجيـــة تعد من االســـباب الرئيســـة في 
تزايـــد الطالق ،وضعف دور مؤسســـات المدني في 

تعزيز التوعية االسرية .
 وأوصـــت الدراســـة بضرورة إيجاد مناهج أســـرية 
في الجامعـــات كمقررات اساســـية للطالب واقامة 
النـــدوات والمحاضـــرات للتعريـــف بأهميـــة الحياة 
الزوجية وايجاد شراكة حقيقة بلجنة مشتركة مع 
المجلـــس االعلى للمرأة مـــع الجمعيات االجتماعية 
ذات العالقـــة لوضـــع الخطـــط العريضـــة لمعالجـــة 
العنف االسري وأسبابه  ، واهمية ايجاد مستشارين 
لتوعية المتزوجيـــن حديثا وتدريب المقبلين على 
الزواج ودراســـات علميـــة تعنى باالســـرة ، ووجود 
تنســـيق بيـــن وزارة العـــدل والشـــئون اإلســـالمية 
االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل  ووزارة  واألوقـــاف 
والجمعيات لوضع خطة أســـرية لتنشـــيط التوعية 
مستشـــارين  لتدريـــب  واالســـرية  االجتماعيـــة 

أسريين.

الخيانة وبخل الزوج والعنف األســري أهم األسباب
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