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ä’ÉéªdG ∞∏àîe »``a AÉæH ≥«``°ùæJh ôªãe ¿hÉ©J :AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh

ÉfhQƒc áëaÉμªd á«dhódG Oƒ¡édG »a ∫É©ØdG øjôëÑdG QhóH ó«°ûj »æ«°üdG á«LQÉîdG ôjRh

É``fhQƒc  á``eRCG  ∫Ó``N  á``cô°T  ∞``dCG  16  É``æªYO  :zø``«μªJ{
áHÉ``°ûdG äÉMƒª£dG ÖYƒà``°ùJ ’ á«WGôbhô«ÑdG ∫ƒ``≤©dG :øªMôdGóÑY Qƒ``fCG
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 óªM ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀°`̀†`̀M ó```cCG
 RGõàYG  ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH
 ™e  á≤«KƒdG  á«îjQÉàdG  É¡JÉbÓ©H  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 óæà°ùJ »àdGh á≤jó°üdG á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL
 ∫OÉÑàªdG  ΩGô`̀à`̀M’Gh  á≤ãdG  øe  ájƒb  ¢ù°SCG  ≈`̀dEG
 ä’ÉéªdG  »`̀a  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh

 .áaÉc
 ô°üb  »`̀a  ¬àdÓL  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫Ó`̀N  ∂`̀ dP  AÉ`̀L

 ádhódG  QÉ°ûà°ùe »j ≠fGh ó«°ùdG  ¢ùeCG  á«Ñ«°†≤dG
 áÑ°SÉæªH á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL á«LQÉN ôjRh
 πÑ°S  ¬©e  ¬àdÓL  ¢Vô©à°SG  å«M  OÓÑ∏d  ¬JQÉjR
 »a  Éª«°S  ’h  ,»FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  äGQÉ°ùe  õjõ©J
 ájQÉéàdGh  ájOÉ°üàb’Gh  ájQÉªãà°S’G  ä’ÉéªdG
 ÖfGƒL  ∞∏àîe  á«ªæJ  ≈``dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,á«ª∏©dGh
 ídÉ°üªdG  ≥≤ëj  ÉªH  ∑ôà°ûªdG  πª©dGh  ≥«°ùæàdG

.ø«≤jó°üdG Éª¡«Ñ©°Th øjó∏Ñ∏d ácôà°ûªdG

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫Ó``̀Nh
 ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G
 ô°ü≤H  »æ«°üdG  ôjRƒ∏d  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 »àdG  äÉbÓ©dG  QÉ°ùe  √ƒª°S  ó`̀cCG  ,¢ùeCG  ´ÉaôdG
 ø«°üdG  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  §HôJ
 ôªãªdG ¿hÉ©à∏d ájƒb á©aO â£YCG »àdGh á«Ñ©°ûdG
 kGô«°ûe  ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a  AÉæÑdG  ≥«°ùæàdGh
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉL  á¡LGƒe  ¿CG  ≈dEG  √ƒª°S

 »dhódG ¿hÉ©à∏d GójóL Gó©H âaÉ°VCG (19 ó«aƒc)
 ácôà°ûªdG  áÑZôdGh  á«fÉ°ùfE’G  äÉ≤∏£æªdG  ¬©aóJ
 ≈∏Y  ∫OÉÑàªdG  ¢`̀Uô`̀ë`̀dGh  ájô°ûÑdG  ájÉªM  »`̀a

.πeÉμdG »aÉ©àdG á∏Môe ≈dEG ∫É≤àf’G
 ¿hÉ©àdG  äGQÉ°ùe ¢VGô©à°SG  AÉ≤∏dG  ∫ÓN ºJ
 ájOÉ°üàb’G ä’ÉéªdG »a Égõjõ©J πÑ°Sh »FÉæãdG

.ájQÉéàdGh
(3h2¢U π«°UÉØàdG)

 ¥hóæ°üd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖLQ óªëe ø«°ùM ócCG
 øe á∏MôªdG √ò¡d zø«μªJ{ á«é«JGôà°SG ¿CG zø«μªJ{ πª©dG
 äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y  õ«côàdG  ≈∏Y  »°SÉ°SCG  πμ°ûH  Ωƒ≤J  πª©dG
 ¿CG ≈dEG kÉàa’ ,ΩGóà°ùªdGh óYGƒdG ôKC’G äGPh á«dÉ©a ôãcC’G
 »a ô««¨àdG á«é¡æe õjõ©J ≈∏Y ¢Uôëà°S zø«μªJ{ èeGôH
.áMÉàªdG ƒªædG ¢Uôa áÑcGƒªd ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe
 AÉ°SDhQ ™e ó©oH  øY ó≤Y »Øë°U AÉ≤d  ∫ÓN ∂dP AÉL
 Rô`̀HCG  á°ûbÉæªd  ∂``dPh  ,á«∏ëªdG  ∞ë°üdG  »`̀a  ôjôëàdG
 ∫ÉªYC’G  ôjƒ£J èeÉfôÑd  á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉ¡LƒàdGh iDhôdG
 ,á∏Ñ≤ªdG ¢ùªîdG äGƒæ°ù∏d zø«μªJ{ á«é«JGôà°SG πX »a
 ≈dEG ÉªYO ø«μªJ âeób ÉfhQƒc áëFÉL ∫ÓN ¬fCG ≈dEG Éàa’
 äÉ«YGóJ á¡LGƒªd QÉæjO ¿ƒ«∏e 55 áª«≤H ácô°T ∞dCG 16

.áëFÉédG
 IóYGƒdG  äÉ°ù°SDƒªdG  áÄa  ≈∏Y  õ«côàdG  ≈∏Y  Oó°Th

 ≈∏Y kAÉ`̀æ`̀H  ∂``̀dPh ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG  ∞∏àîe »`̀a
 áÄ°TÉædG  äÉ°ù°SDƒªdG  ºYO  IOÉjR  ≈∏Y  Ωƒ≤J  á«é«JGôà°SG
 ¢Uôa  ™«°SƒJh  ,É¡JÉéàæeh  É¡∏ªY  IOƒ``̀L  ø«°ùëJh
 QÉªãà°S’G ≈∏Y õ«côàdG øY kÓ°†a ,πjƒªàdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 »a áfhôªdG  è¡f »æÑJ ¿Éª°†d »LƒdƒæμàdG  ∫ƒëàdG  »a
 äÉjƒdhC’G ióMEG ƒg ôjó°üàdG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,πª©dG áÄ«H

.áeOÉ≤dG á∏MôªdG »a É¡«∏Y õ«côàdG ºà«°S »àdG
 ôjôëàdG  ¢ù«FQ  øªMôdGóÑY  Qƒ`̀fCG  Qò`̀M  ¬ÑfÉL  øe
 ÓFÉb  ,á«WGôbhô«ÑdG  ™e  »dÉª°SCGôdG  π≤©dG  ΩGó£°UG  øe
 …óëJ  ™e  πeÉ©àJ  ¿CG  øμªj  ’  á«dÉª°SCGôdG  äÉ«∏≤©dG  ¿EG
 ÖYƒà°ùJ  ¿CG  ™«£à°ùJ  ’  »àdG  á«WGôbhô«ÑdG  zIOÉé°S{

.äÉYhô°ûªdG πjƒªJ »a …QÉéàdG Ωƒ¡ØªdG
 øe  ójó©dG  ôjƒ£J  ºJ  ¬`̀fEG  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫É`̀bh
 »dGƒM  ø«μªJ  º∏°ùJ  PEG  ,2020  ΩÉ`̀Y  ∫Ó`̀N  äGAGô```LE’G

 ™«ªL  á°SGQO  âªJh  ,§≤a  øjô¡°T  ∫ÓN  Ö∏W  ∞`̀dCG  26
 ,É¡«∏Y äÉ«∏ª©dG äCGóHh Ö∏W ∞dCG 16 ∫ƒÑb ºJh äÉÑ∏£dG
 ¿Éc §¨°†dG ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,Ö∏W ±’BG 10 ¢†aQ ºJ Éª«a
 Ée ƒgh ,»°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN πª©dG ¥hóæ°U ≈∏Y Gô«Ñc
 ™e πeÉ©àdG »a É«LƒdƒæμàdG QÉªãà°SG ≈∏Y ™«ªédG ™é°T

.¢UÉîdG ´É£≤dG
 ôeCG  ƒgh  á«fhôàμd’G  á°üæªdG  ôjƒ£J  ºJ  ¬fEG  ∫Ébh
 πμ°ûH äGAGôLE’G á©LGôe ≈dEG ™∏£àf øëfh ,É«aÉc ¢ù«d
 πLCG  øe  äÉ«∏ª©dG  á©LGôeh  …QÉédG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  πeÉc
 áfhôªdG  ø«H  ¿RGƒf  ¿CG  Éæ«∏Yh  ,ôÑcCG  IQƒ°üH  É¡æ«°ùëJ
 »àdG ≠dÉÑªdG ¿CG øe ócCÉàdGh áHÉbôdG ™e áeóîdG ôjƒ£Jh
 ™e  É°Uƒ°üNh  ,í«ë°üdG  É¡fÉμe  »a  ø«μªJ  É¡aô°üj

.á«fGõ«ªdG äÉjóëJ
(5¢U π«°UÉØàdG)

 ¢``VÉ`Ø`î`fG  :á```«`∏`NGó`dG  ô```jRh
äGQó``îªdG  º``FGôL  »``a  ®ƒ``ë∏e

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG ∞°ûc
 áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ø`̀H  ó`̀°`̀TGQ
 ≥«≤ëJ  øY á«∏NGódG  ô```̀jRh
 OGó``̀YCG  »`̀a  ®ƒë∏e  ¢VÉØîfG
 ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,äGQó`̀î`̀ª`̀dG  ºFGôL
 Oƒ¡édG ≈``̀dEG  Oƒ`̀©`̀j  ô``̀eC’G  Gò`̀g
 á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e  IQGOE’  Iô``̀«``̀Ñ``̀μ``̀dG
 ∂∏J  øY  ∞°ûμdG  »a  äGQóîªdG
 ôHÉ©ªdG  »a  á°UÉNh  ,ºFGôédG

 ó°UQh  áãjóëdG  ¥ô`̀£`̀dGh  πFÉ°SƒdG  ΩGóîà°SÉH  ∂`̀ dPh  ,á`̀jOhó`̀ë`̀dG
 á«æeC’G  äÉ«∏ª©∏d  ≥«°ùæàdGh  äÉæë°ûdG  Öjô¡J  Ö«dÉ°SCGh  äGQÉ°ùe

 .øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG IQóîªdG OGƒªdG ∫ƒNO πÑb á«bÉÑà°S’G
 á°ù«Fôd  »fÉãdG  ÖFÉæ∏d  ∫GDƒ°S  ≈∏Y √OQ »a á«∏NGódG  ôjRh ∫Ébh
 OóY ¿EG äGQóîªdÉH á≤∏©àªdG ä’ÉëdG ¿CÉ°ûH ójGR »∏Y ÜGƒædG ¢ù∏ée
 â¨∏H  2020  ≈dEG  2018  øe  IôàØdG  ∫ÓN  É¡£Ñ°V  ºJ  »àdG  ä’ÉëdG
 ≈dEG Oó©dG ¢†ØîfGh ,2018 »a ádÉM 1559 §Ñ°V ºJ PEG ,ádÉM 3835

 .ádÉM 729 ≠∏Ñ«d 2020 »a Oó©dG ¢ü∏≤Jh ,2019 »a 1547
(7¢U π«°UÉØàdG)

’ƒeQƒØdG  ìÉéæH  Åæ¡j  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù∏ée  CÉæg
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 áÑ°SÉæªH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
 ¿Gh ’ƒeQƒØ∏d è«∏îdG ¿Gô«£d iôÑμdG øjôëÑdG IõFÉL ¥ÉÑ°S ìÉéf
 »ªdÉ©dG  »°VÉjôdG  çóëdG Gòg ìÉéf ¿CG  ≈dEG  ¢ù∏éªdG √ƒfh .2021
 ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL É¡à°Vôa »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG √òg »a
 ,á«ª«¶æàdG  ¥ôØdG  Oƒ¡L  πeÉμJh  øjôëÑdG  AÉæHCG  ΩõY  π°†ØH  AÉL
 IQób  ó«cCÉJ  Oóéj  …ò`̀dGh  á«eóîdGh  ,á«æeC’G  Iõ`̀¡`̀LC’Gh  ,á«Ñ£dGh
 á«dhódG  äÉ«dÉ©ØdG  áaÉ°†à°SGh  º«¶æàd  É¡àjõgÉLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ∫ÓN ∂dP AÉL .±hô¶dG ∞∏àîe »a iôÑμdG
 ï«°ûdG  ƒª°S  AGQRƒdG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  ÖFÉf  á°SÉFôH  ¢ùeCG  »YƒÑ°SC’G

.áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe
(3¢U π«°UÉØàdG)

 ¬``ªjô¨Jh  º``©£e  ô``jóe  ¢``ùÑëH  á``ÑdÉ£ªdG
á©HGôdG Iôª∏d ájRGôàM’G äGAGôLE’G áØdÉîªd

:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
 ôjóe ≈∏Y áHƒ≤©dG äÉLQO ≈°übCG ≥«Ñ£àH áeÉ©dG áHÉ«ædG âÑdÉW
 60 ájQÉÑàYG á«°üî°ûc º©£ªdGh ¬ªjô¨Jh äGƒæ°S 6 ¬°ùÑëH º©£e
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  ájRGôàM’G  äÉWGôà°T’G  ¬àØdÉîe  ó©H  QÉæjO  ∞dCG
 óMGh âbh »a º©£ªdÉH ÉfƒHR 30 øe ôãcCG πÑ≤à°SG PEG ,á©HGôdG Iôª∏d
 øY º¡àªdG ≈∏Y ºμëdG ≥Ñ°S ø«M »a ,ájRGôàMG äGAGôLEG …CG ¿hO øe
 »a QÉæjO 1000 áeGô¨H ¬«∏Y ºμM PEG ,πÑb øe äGôe çÓK É¡JGP áª¡àdG
 PÉØædG  ∞bh ™e ô¡°TCG  áà°S  ¢ùÑëdGh QÉæjO  3000 áeGôZh ø«à©bGh
 5000  …QÉÑàY’G  ¢üî°ûdG  ºjô¨J  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  QÉæjO  200  ádÉØμH
 Iô£«°ùdG ™«£à°ùj ’ ¬fCÉH á©bGƒdG º¡àªdG QôH Éª«a ,áãdÉãdG »a QÉæjO
 á°ù∏L ∫ÓN ¢ùeCG  ¬à©aGôe »a áHÉ«ædG  πãªe ∞°Uhh .øFÉHõdG  ≈∏Y
 π«LCÉJ äQôb »àdG iô¨°üdG á«FÉæédG áªμëªdG ΩÉeCG  º¡àªdG áªcÉëe
 »àdG  áªjôédG  ,á«eÉàîdG  á©aGôª∏d  ¢SQÉe  31  ≈dEG  áeOÉ≤dG  á°ù∏édG
 ø«KÓãdG  ¥ƒØj  Oó©d  º¡àªdG  íª°S  ¿CG  ó©H  á©«æ°ûdÉH  º¡àªdG  É¡ÑμJQG

.¬JQGOEÉH Ωƒ≤j …òdG º©£ªdG ≈dEG óMGh âbh »a ∫ƒNódÉH É°üî°T
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

| Ω2021 ¢SQÉe 30 - `g1442 ¿ÉÑ©°T 16 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG - (15712) Oó©dG

.á«∏NGódG ôjRh |  »`̀Ä`̀æ`̀eÉ`̀N ƒ``̀Yó``̀J »`̀fÉ`̀é`̀æ`̀ °`̀ ù`̀aQ Iõ``̀ FÉ``̀ a
¬``̀ Lƒ``̀ d É````̀¡````̀Lh Iô````XÉ````æ````e ≈````````̀dEG

 »fÉéæ°ùaQ »ª°TÉg IõFÉa âYO :âf.á«Hô©dG
 »fGôjE’G ó°TôªdG ≥Ñ°SC’G »fGôjE’G ¢ù«FôdG áæHG
 É¡Lh  Iô°TÉÑe  IôXÉæe  AGôLEG  ≈dEG  »ÄæeÉN  »∏Y

 .¬Lƒd
 ™e á«fƒjõØ∏J á∏HÉ≤e øª°V ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQh
 ≈dEG  √ƒYóJ  ¿CG  øμªj  øe  ∫ƒM  ,zÉæ¨æJ{  èeÉfôH
 »ÄæeÉN  AÉ≤d  π°†aCG{  :âdÉb  ,á«°SÉ«°S  IôXÉæe
 á°SÉ«°ùdG  ∫ƒ``̀M  åjóë∏d  ¬`̀Lƒ`̀d  É`̀¡`̀Lh  ¬°ùØf
 OÓÑdG  á°SÉ«°S  á°UÉNh  ,á«LQÉîdGh  á«∏NGódG
 ™«£à°ùfh  ô«KCÉJ  ∂dòd  ¿ƒμj  ÉªHô∏a  ,á«LQÉîdG

.zOÓÑdG »a Ée ìÓ°UEG AGôLEG
 ,É¡eDhÉ°ûJ  äó`̀HCÉ`̀a  ¿Gô``̀jEG  πÑ≤à°ùe  ø`̀Y  É`̀eCG
 ÉfCG  ,øgGôdG âbƒdG »a √Gôf Ée ≈dEG  Gô¶f{ :á∏FÉb

 .zá∏FÉØàe ô«Z
 äÉØ«æ°üàdG  ≈``̀ dEG  É`̀fô`̀¶`̀f  GPEG{  :â`̀aÉ`̀ °`̀VCGh
 ,Ió«édG  Qƒ``eC’G  ∫hó`̀L  ´É`̀b  »a  øëæa  á«dhódG

.záÄ«°ùdG QƒeC’G á©«∏W »ah
 iôNCG IQƒK çhóM äó©Ñà°SG ,∂dP ÖfÉL ≈dEG
 É¡æμd ,z»ØμJ IóMGh IQƒK{ ¿CG IôÑà©e ,OÓÑdG »a
 ó≤ædGh  êÉ`̀é`̀à`̀M’G  ≈``dEG  ¬°ùØf  â`̀bƒ`̀dG  »`̀a  â`̀YO
 π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ôÑY  á°UÉNh  á«fóe  á≤jô£H
 ácôëdG »fÉéæ°ùaQ äó≤àfG  É`̀ª`̀c.»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 ,¬«dEG »ªàæJ …òdG »MÓ°UE’G ÜõëdGh á«MÓ°UE’G
 ø««MÓ°UE’G ¿EG á∏FÉb ,zAÉæÑdG QOƒc ÜõM{ ƒgh
 ¢ùμY  ≈∏Y  º¡HGõMCG  π`̀NGO  ø««WGô≤ªjO  Gƒ°ù«d
 ¿GôjEG »a ¿ƒeƒ≤j ™«ªédG ¿CG äócCGh .º¡JGAÉYOG

.äÉHÉîàf’G á°Sóæ¡H

 ±ô©J  »àdGh  1988  ΩÉY  äÉLÉéàMG  øYh
 ÉLÉéàMG  â≤∏£fG  »àdG  AGô°†îdG  ácôëdG  º°SÉH
 ≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG  ídÉ°üd äÉHÉîàf’G ôjhõJ ≈∏Y
 ø«Jôe â∏≤àYG É¡fCG äôcP ,OÉéf …óªMCG Oƒªëe
 ΩÉ`̀Y  »`̀a  É`̀°`̀†`̀jCG  âæé°Sh çGó````̀MC’G  ∂`̀∏`̀J  ∫Ó``̀N

.1991
 á«°üî°T  »fÉéæ°ùaQ  »ª°TÉg  áæHG  ¿CG  ôcòj
 ΩÉY  É¡«∏Y  ºμ oM  ,á≤HÉ°S  á«fÉªdôHh  á«MÓ°UEG
 ∞`̀bh  ™``̀e)  ô`̀¡`̀°`̀TCG  áà°S  Ió``̀e  øé°ùdÉH  2011
 øe  ¿É`̀eô`̀ë`̀dG  ø`̀e  äGƒ`̀æ`̀°`̀S  ¢ùªîHh  (ò«ØæàdG
 Ö≤Y  á«Øë°üdGh  á«aÉ≤ãdGh  á«°SÉ«°ùdG  á£°ûfC’G

.zΩÉ¶ædG ó°V á«FÉYO á£°ûfCÉH ΩÉ«≤dG{`H É¡eÉ¡JG

ø``«°üdG ™``e á``≤«KƒdG  äÉ``bÓ©dÉH  õ``à©J ø``jôëÑdG  :∂``∏ªdG

:QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
 ábÓª©dG  zøØ«LôØjG{  áæ«Ø°S  á`̀eRCG  â¡àfG
 Ö≤Y  ,ΩÉ``̀jCG  áà°S  ºdÉ©dG  ¢SÉØfCG  â°ùÑM  »àdG
 AÉKÓãdG  ìÉÑ°U  ¢ùjƒ°ùdG  IÉæb  »`̀a  É¡MƒæL
 …ô°üªdG  ¿ƒjõØ∏àdG  äÉ£ëe  â∏≤fh  ,»°VÉªdG
 á≤£æe  ≈`̀ dEG  ôëÑJ  »`̀gh  áæ«Ø°ù∏d  Gô°TÉÑe  ÉãH
 (á«∏«YÉª°SE’G  áæjóªd  á∏HÉ≤ªdG)  äGô`̀«`̀ë`̀Ñ`̀dG
.ájô°üªdG ¢ùjƒ°ùdG IÉæb áÄ«g äGôWÉ≤H áWÉëe
 ¬bGƒHCG ájô°üªdG øØ°ùdG øe OóY ≥∏WCG óbh
 ≥jôØdG  ø∏YCG  Éª«a  ,ô«ÑμdG  çóëdG  Gò¡H  ’ÉØàMG
 ¢ùjƒ°ùdG  IÉ`̀æ`̀b  á`̀Ä`̀«`̀g  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ™`̀«`̀HQ  á`̀eÉ`̀ °`̀SCG
 ¢ùjƒ°ùdG  IÉæb  »a  QƒÑ©dG  ácôM  ¿CG  ájô°üªdG
 AÉ°ùe  ø`̀e  áæeÉãdG  áYÉ°ùdG  »`̀a  É¡aÉæÄà°SG  º`̀J

 áYÉ°S  24  Ió`̀e  ôªà°ù«°S  πª©dG  ¿CGh  ,¢`̀ù`̀eCG
 ô¶àæJ  áæ«Ø°S  350  øe  ôãcCG  ΩÉ`̀MORG  ∞«Øîàd
 ≥«∏©J ∫hCG »ah .ÜƒæédGh ∫Éª°ûdG øe QƒÑ©dG
 …ô°üªdG  ¢ù«FôdG  ∫É`̀b  á``̀eRC’G  AÉ¡àfG  ≈∏Y  ¬d
 á«°üî°ûdG  ¬àëØ°U  ôÑY  »°ù«°ùdG  ìÉàØdGóÑY
 :z∑ƒ`̀H  ¢ù«a{  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ™bƒªH
 á`̀eRCG  AÉ`̀¡`̀fEG  »`̀a  Ωƒ`̀«`̀dG  ¿ƒjô°üªdG  íéf  ó≤d
 ó«≤©àdG  ºZQ ¢ùjƒ°ùdG  IÉæ≤H  áëfÉédG  áæ«Ø°ùdG
 πc  øe  á«∏ª©dG  √ò¡H  •ÉMCG  …òdG  πFÉ¡dG  »æØdG
 ,»©«Ñ£dG  ÉgQÉ°ùe ≈dEG  QƒeC’G  IOÉYEÉHh .ÖfÉL
 QÉ°ùe  ≈∏Y  ™ªLCG  ºdÉ©dG  øÄª£j  ,ájô°üe  ójCÉH
 ¿Éjô°ûdG Gòg ÉgQôªj »àdG ¬JÉLÉ«àMGh ¬©FÉ°†H

.…QƒëªdG »MÓªdG
(8¢U π«°UÉØàdG)

 »``a  á``ëfÉédG  á``æ«Ø°ùdG  á``eRCG  AÉ``¡àfG
 á``MÓªdG ±É``æÄà°SGh ..¢``ùjƒ°ùdG IÉ``æb

.»æ«°üdG ôjRƒdG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |.»æ«°üdG á«LQÉîdG ôjRh πÑ≤à°ùj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

.AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¢SCGôàj ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S  |

.ÖLQ ø«°ùM |

.»fÉéæ°ùaQ IõFÉa |

.¢ùjƒ°ùdG IÉæb »a áëfÉédG áæ«Ø°ùdG ºjƒ©J äÉ«∏ªY ∫ÓN |

 äGQÉ``eE’Gh  ø``jôëÑdG  ø``«H  ¿hÉ``©J
É``fhQƒc  ìÉ``≤d  ™``«æ°üàd  ø```«`°ü`dGh
 ≥jôa  ¿CG  á«LQÉîdG  ôjRh  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  .O  ócCG
 áYƒªée  ™e  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ∫Éée  »a  ¬àcGô°T  π°UGƒj  øjôëÑdG
 ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,á«æ«°üdG  ΩQÉaƒæ«°S  ácô°Th  á`̀«`̀JGQÉ`̀eE’G  z42  »`̀L{
 IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ™e ≥«Kh πμ°ûH πª©J øjôëÑdG áμ∏ªe
 º«©£àdG  êÉ`̀à`̀fEGh  ôjƒ£àd  áeOÉ≤dG  πMGôªdG  »a  ácQÉ°ûª∏d  á≤«≤°ûdG
 ≠fGh  ™e  ¢ùeCG  ¬YÉªàLG  ∫ÓN  ∂dP  AÉL  .ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG
 âØdh .á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG ájQƒ¡ªL á«LQÉN ôjRh ádhódG  QÉ°ûà°ùe »j
 á¡LGƒªd »dhódG ¿hÉ©àdG ¥É£f »a É¡àªgÉ°ùe øª°V øjôëÑdG ¿CG ≈dEG
 áYƒªée ™e ¿hÉ©à∏d IójóL ôWCG áZÉ«°U »a á«°VÉe ÉfhQƒc ¢Shô«a
 º«©£J  ™«æ°üJ  »a  áªgÉ°ùªdG  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø qμªJ  z42  »`̀L{
 á©æ°üªdG  ∫hó`̀dG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  zΩQÉaƒæ«°S{
 ,¢Shô«Ø∏d  IOÉ°†ªdG  äÉª«©£àdG  ∞∏àîe  ™«æ°üJ  »a  áªgÉ°ùªdGh
 ™ªàéªdG  ™e  πYÉØdG  É¡eÉ¡°SEG  á∏°UGƒe  ≈∏Y  É¡°UôM  ∂dP  ≈dEG  É¡©aój

.ájô°ûÑdG áë°U ájÉªMh á«fÉ°ùfE’G áeóN »a »dhódG
(3¢U π«°UÉØàdG)
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 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ócCG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 áμ∏ªe RGõàYG ióØªdG  OÓÑdG  ∂∏e
 á«îjQÉàdG  É¡JÉbÓ©H  øjôëÑdG
 ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  ™`̀e  á≤«KƒdG
 óæà°ùJ  »àdGh  á≤jó°üdG  á«Ñ©°ûdG
 á`̀≤`̀ã`̀dG ø``̀ e á``̀jƒ``̀b ¢``̀ù``̀°``̀SCG ≈````̀ dEG
 ¿hÉ©àdGh  ∫OÉÑàªdG  ΩGô`̀à`̀M’Gh
 áaÉc  »`̀a  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh

.ä’ÉéªdG
 ∫É`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀SG ∫Ó```̀N ∂```̀dP AÉ```̀L
 ô°üb »a ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
 »j  ≠fGh  ó«°ùdG  ¢ùeG  á«Ñ«°†≤dG
 á«LQÉN  ô`̀jRh  ádhódG  QÉ°ûà°ùe
 á«Ñ©°ûdG  ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L

.OÓÑ∏d ¬JQÉjR áÑ°SÉæªH

 π≤f  ∫ÉÑ≤à°S’G  á`̀jGó`̀H  »`̀ah
 ≈``̀ dEG ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG á``̀«``̀LQÉ``̀N ô````̀jRh
 äÉ«ëJ  ió`̀Ø`̀ª`̀ dG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀ dÓ`̀L
 ø«L »°T ¢ù«FôdG áeÉîa ôjó≤Jh
 ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  ¢ù«FQ  ≠æ«H
 Ö©°ûd áÑ«£dG ¬JÉ«æªJh á«Ñ©°ûdG
 Ωó`̀≤`̀à`̀dG  ΩGhO  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 ¬àdÓL  ¬`̀Ø`̀∏`̀c  É`̀ª`̀«`̀a  ,Qƒ``̀£``̀à``̀dGh
 ¢ù«FôdG áeÉîa ≈dEG ¬JÉ«ëJ π≤æH
 ¬`̀JÉ`̀«`̀æ`̀ª`̀J ¢``̀ü``̀dÉ``̀Nh »`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 ójõªd  ≥jó°üdG  É¡Ñ©°Th  ø«°ü∏d
 ÖMQ óbh ,QÉ`̀gOR’Gh »bôdG øe
 ,∞«°†dG  ôjRƒdG  IQÉjõH  ¬àdÓL
 õjõ©J  πÑ°S  ¬`̀©`̀e  ¢`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 ’h  ,»FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  äGQÉ°ùe
 ájQÉªãà°S’G  ä’ÉéªdG  »a  Éª«°S

 á``̀jQÉ``̀é``̀à``̀dGh á```jOÉ```°```ü```à```b’Gh
 á«ªæJ  ≈``̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,á`̀«`̀ª`̀∏`̀©`̀dGh
 πª©dGh ≥«°ùæàdG ÖfGƒL ∞∏àîe
 ídÉ°üªdG  ≥≤ëj  ÉªH  ∑ôà°ûªdG
 Éª¡«Ñ©°Th  øjó∏Ñ∏d  ácôà°ûªdG

.ø«≤jó°üdG
 ióØªdG  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  ó``̀cCGh
 É¡JÉbÓ©H øjôëÑdG áμ∏ªe RGõàYG
 ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  ™`̀e  á≤«KƒdG
 á`̀«`̀ª`̀gCG  »`̀dƒ`̀J  É``̀¡``̀fCGh  á«Ñ©°ûdG
 ™∏£àJh äÉbÓ©dG  √ò¡d  á°UÉN
 »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  iƒà°ùe  ™aôd
 É kgƒæe  ,äÉjƒà°ùªdG  áaÉc  ≈∏Y
 IóYGƒdG  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdÉH
 ∞∏àîe »a áμ∏ªªdG ÉgôaƒJ »àdG
 Üô```̀YCGh .á`̀jƒ`̀«`̀ë`̀dG äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀dG

 º¡ªdG  Qhó∏d  √ôjó≤J  øY  ¬àdÓL
 ≈∏Y  ø«°üdG  ¬`̀H  ™∏£°†J  …ò``̀dG
 ™àªàJ  Ée  πμH  á«dhódG  áMÉ°ùdG
 »°SÉ«°Sh  …QÉ°†M  π≤K  ø`̀e  ¬`̀H
 Qhó```̀H G kó``̀«``̀°``̀û``̀e ,…OÉ``̀ °``̀ü``̀ à``̀ bGh
 É¡JÉeÉ¡°SEGh  á«æ«°üdG  á«dÉédG
 Iô`̀«`̀°`̀ù`̀ª`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J »``̀a á`̀Ñ`̀«`̀£`̀dG
 »a á``̀jQÉ``̀é``̀à``̀dGh á``jOÉ``°``ü``à``b’G
 ádÓL  Üô`̀YCGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 áμ∏ªªdG  ôjó≤J  øY  ióØªdG  ∂∏ªdG
 ¬«dƒJ  …òdG  ΩÉªàg’Gh  ¢Uôë∏d
 øeC’G  ≥«≤ëàd  ø«°üdG  ájQƒ¡ªL
 ¥ô°ûdG  á≤£æe  »a  QGô≤à°S’Gh
 äÉjóëàdG  áédÉ©eh  ,§`̀ °`̀ ShC’G
 ™jô°ùJh  ,á`̀«`̀æ`̀eC’Gh  á«°SÉ«°ùdG
 á≤£æªdG ∫hO ø«H ¿hÉ©àdG Iô«Jh

 OÉ°üàb’G  ºYOh  ,á«ªæà∏d  É k≤«≤ëJ
 ≈`̀ dEG ¥ô`̀£`̀à`̀dG º`̀J É`̀ª`̀c ,»`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 zÉ``̀fhQƒ``̀c{ á`̀ë`̀FÉ`̀L äGó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀e
 Oƒ¡édGh »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y
 AGƒ`̀à`̀MGh  É¡à¡LGƒªd  ádhòÑªdG
 ¬àdÓL  ø`̀ª`̀K  å`̀«`̀M  ,É`̀¡`̀JÉ`̀«`̀YGó`̀J
 ø«H  ôªãªdGh  π`̀YÉ`̀Ø`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG
 ∫É`̀é`̀e »``̀a á`̀°`̀UÉ`̀î`̀Hh ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG
 AÉ`̀Hƒ`̀dG  Gò`̀¡`̀d  OÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG  º«©£àdG
 ™e  πeÉ©à∏d  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG  ∫OÉ`̀ Ñ`̀ Jh
 åëH  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,áëFÉédG  √òg
 á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  äGQƒ`̀£`̀à`̀dG
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G ™`̀°`̀Vƒ`̀e É`̀jÉ`̀ °`̀†`̀≤`̀ dGh

.∑ôà°ûªdG
 ô`̀ jRh Üô```̀YCG ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀eh
 »j  ≠```fGh  »æ«°üdG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG

 á`̀dÓ`̀é`̀d √ô``̀jó``̀≤``̀Jh √ô`̀μ`̀ °`̀ T ø``̀Y

 »¶M É``̀e ≈`̀∏`̀Y ió`̀Ø`̀ª`̀ dG ∂`̀∏`̀ª`̀dG

 Ωôch  ∫ÉÑ≤à°S’G  IhÉØM  øe  ¬H

 Oƒ¡éH  √RGõ```̀à```̀YGh  ,á`̀aÉ`̀«`̀°`̀†`̀dG

 äÉbÓ©dG iƒà°ùe ôjƒ£àd ¬àdÓL

 ,ÉgQÉgORGh  á«æ«°üdG  á«æjôëÑdG

 ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  ™∏£J  Gó`̀cDƒ`̀e

 ¬````̀LhCG ≥``«``Kƒ``à``H É``̀¡``̀eÉ``̀ª``̀à``̀gGh

 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG

 »a ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀dÓ`̀L Qhó``̀H OÉ``̀°``̀TCGh

 ΩÉbCG  óbh .øjôëÑdG Ωó≤Jh Qƒ£J

 áHOCÉe  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M

 á«LQÉN  ô`̀jRƒ`̀ d  É`̀ kª`̀jô`̀μ`̀J  AGó```Z

 á«Ñ©°ûdG  ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L

 .¬d ≥aGôªdG óaƒdGh

»æ«°üdG á«LQÉîdG ôjRh ¬àdÓL ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN

ø«°üdG ™``e á≤«KƒdG á``«îjQÉàdG É``¡JÉbÓ©H ø``jôëÑdG RGõ``àYG ó``cDƒj ∂``∏ªdG
zÉfhQƒc{ AÉHƒd OÉ°†ªdG º«©£àdG ∫Éée »a á°UÉîHh øjó∏ÑdG ø«H ôªãªdGh πYÉØdG ¿hÉ©àdG ¬àdÓL ø sªK

øjôëÑdG áμ∏ªe Ωó≤Jh Qƒ£J »a ∂∏ªdG ádÓL QhóH ó«°ûj »æ«°üdG á«LQÉîdG ôjRh

 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈≤∏J
 áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG  øcôdG  ô«°ûªdG  øe
 áÑ°SÉæªH ,øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N
 øjôëÑdG  Iõ`̀FÉ`̀L  ¥ÉÑ°S  á`̀eÉ`̀bEGh  º«¶æJ  ìÉéf
 ≈∏Y 1’ƒeQƒØ∏d 2021 è«∏îdG ¿Gô«£d iôÑμdG

.á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M QÉª°†e
 øY øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG ÜôYCGh
 ádÓL ΩÉ≤e ≈dEG äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG
 ¬à≤≤M  …òdG  ô«ÑμdG  ìÉéædG  ≈∏Y  ióØªdG  ∂∏ªdG
 IõFÉL ¥ÉÑ°S áeÉbEGh º«¶æJ »a øjôëÑdG áμ∏ªe
 1’ƒeQƒØ∏d  è«∏îdG  ¿Gô«£d  iôÑμdG  øjôëÑdG
 ≈∏Y Égô«KCÉJh ÉfhQƒc áëFÉL øe ºZôdÉH 2021

.á«ªdÉ©dG á£°ûfC’G áaÉc

 äÉ¡«LƒJ π°†ØH AÉL ìÉéædG Gòg ¿G ócCGh
 Éªe  ,ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  á©HÉàeh  äGOÉ°TQEGh
 ójõªdG  ±É°VCGh  É«ªdÉY  øjôëÑdG  áfÉμe  ¢ùμY
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  äÉÑ°ùàμªdG  ø`̀e
 ßØëj  ¿CG  πLh  õY  ≈dƒªdG  É«YGO  ,á«eÓYE’Gh
 ºjójh  √É£N  ô«îdG  ≥jôW  ≈∏Y  Oó°ùjh  ¬àdÓL
 øeC’Gh äGõéæªdGh ìGôaC’G øjôëÑdG áμ∏ªe ≈∏Y

.¿ÉeC’Gh
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈≤∏J  Éªc
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 øcôdG  ô«°ûªdG  øe áÄæ¡J  á«bôH  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  áØ«∏N  ∫BG  óªMCG  øH  áØ«∏N  ï«°ûdG
 »fÉ¡àdG  ¢üdÉN  É¡«a  ™aQ  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ≤d
 …ò`̀dG  ôgÉÑdG  ìÉéædG  áÑ°SÉæªH  ;äÉμjôÑàdGh

 IõFÉL  ¥ÉÑ°S  áeÉbEGh  º«¶æJ  »a  áμ∏ªªdG  ¬à≤≤M
 ¿Gh ’ƒeQƒØ∏d è«∏îdG ¿Gô«£d iôÑμdG øjôëÑdG
 ¢Shô«a  áëFÉL  äÉjóëJ  ø`̀e  ºZôdÉH  ,2021
 ,á«ªdÉ©dG á£°ûfC’G áaÉc ≈∏Y É¡JÉ«YGóJh ÉfhQƒc
 …òdG  ô«ÑμdG  ó¡édÉH  √RGõàYGh √ôîa øY É kHô©e
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U √’hCG
 ¥ÉÑ°S  áeÉbE’  »bGôdG  º«¶æàdGh  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 ≥«aƒàdG  ΩGhO  π`̀Lh  õY  ¬∏dG  É«YGO  ,ΩÉ©dG  Gò`̀g
 ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  OGó`̀°`̀ù`̀dGh
 øe  ¬dòÑj  É`̀e  π`̀c  »`̀a  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 ≈∏Y  áμ∏ªªdG  áfÉμe  õjõ©àd  ∑QÉÑeh  Ö«W  ó¡L
 Iô°†ëd áª«μëdG IOÉ«≤dG  πX »a Ió©°UC’G áaÉc
 áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY

  ¿É``«≤∏àj  AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQ  ó``¡©dG  »``dhh  ∂``∏ªdG
ΩÉ©dG óFÉ≤dG ø``e ’ƒeQƒØdG ìÉ``éæH áÄæ¡J »``à«bôH

 ∂∏ªdG Å``æ¡j ¥ôëªdG …OÉ``f IQGOEG ¢``ù«FQ
’ƒeQƒØdG ìÉéæH AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dhh

 øH »∏Y øH óªMCG ï«°ûdG ™aQ
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY
 ¬ª°SÉH  ¥ô`̀ë`̀ª`̀ dG  …OÉ```̀ f  IQGOEG
 …OÉædG »Ñ°ùàæe ™«ªL øY áHÉ«fh
 ≈dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉN
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh  ióØªdG  OÓÑdG
 óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh áØ«∏N ∫BG
 AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ≈`̀∏`̀YC’G
 ô«¶ædG ™£≤æªdG ìÉéædG áÑ°SÉæªH
 iôÑμdG  øjôëÑdG  IõFÉL  ¥ÉÑ°ùd
 Ω2021  ΩÉ`̀©`̀d  ó``̀MGh  ’ƒeQƒØ∏d

 øe  ójó©dG  ¬à«£¨àH  âeÉbh  ,á«dhódG  øjôëÑdG  áÑ∏M  ≈∏Y  º«bCG  …ò`̀dGh
  §ëe øjôëÑdG áμ∏ªe π©L Ée ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe »a á«eÓYE’G πFÉ°SƒdG

.¥ÉÑ°ùdG ΩÉjCG ∫ÓN ºdÉ©dG QÉ¶fCG
 πμd IôîØe ó©j »ª«¶æàdG ìÉéædG Gòg ¿EG ¥ôëªdG …OÉf ¢ù«FQ ∫Ébh
 ó¡©dG πX »a óéªdG äÉëØ°U ≈∏Y IójóL áaÉ°VEG πé°ùjh øjôëÑdG πgCG
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  ôgGõdG

.ióØªdG OÓÑdG
 â©HÉJ  ô°ûÑdG  øe  ø«jÓªdG  äÉÄe  ¿CG  ¥ôëªdG  …OÉ`̀f  ¢ù«FQ  ó``cCGh
 …òdGh »ªdÉ©dG çóëdG Gòg IQƒª©ªdG AÉLQCG ∞∏àîe »a øjôëÑdG ¥ÉÑ°S
 ƒgh  ô«Ñc  …QÉ°†M  ´hô°ûe  ƒg  ÉªfEGh  Ö°ùëa  É«°VÉjQ  ÉKóM  ¢ù«d  ƒg
 ájƒªæàdGh ájOÉ°üàb’G ™jQÉ°ûªdG øe ô«ãμd ÜPÉL ô«Ñc …OÉ°üàbG ´hô°ûe
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh ƒª°ùdG ÖMÉ°U É¡«dƒj »àdG

.¬àjÉYQh ¬eÉªàgG πL AGQRƒdG

 âjƒ`μ``dG ô``«```eCG …õ`©``j ∂∏`ª`dG
ìÉ`̀Ñ`̀ °`̀ü`̀dG á``̀ jQƒ``̀ f IÉ````̀ah »``̀ a
 ,áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG  ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«NCG ≈dEG IÉ°SGƒeh ájõ©J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG ∂∏e
 ,á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ô«eCG ,ìÉÑ°üdG ôHÉédG óªMC’G ±Gƒf ï«°ûdG
 áî«°ûdG  IÉah »a ¬JÉ°SGƒe ¥OÉ°Uh ¬jRÉ©J  ¢üdÉN ¬àdÓL É¡æª°V
 ¿CG πLh õY ≈dƒªdG kÓFÉ°S ,ìÉÑ°üdG ∑QÉÑªdG ôHÉédG óªMC’G ájQƒf
 ,¬JÉæL  í«°ùa  É¡∏Nójh  ¬fGƒ°VQh  ¬àªMQ  ™°SGƒH  Ió«≤ØdG  óª¨àj

.AGõ©dG ø°ùMh ôÑ°üdG π«ªL áªjôμdG ìÉÑ°U ∫BG Iô°SCG º¡∏j ¿CGh

 IOÉ«≤dG …õ©j AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
ìÉÑ°üdG á``jQƒf IÉ``ah »``a á``«àjƒμdG

 »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H
 ÖMÉ°U  ≈dEG  IÉ°SGƒeh  ájõ©J  á«bôH  ,AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 âjƒμdG  á`̀dhO  ô«eCG  ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  ó`̀ª`̀MC’G  ±Gƒ`̀f  ï«°ûdG  ƒª°ùdG
 IÉah  »a  ¬JÉ°SGƒe  ¥OÉ°Uh  ¬jRÉ©J  ¢üdÉN  √ƒª°S  É¡æª°V  ,á≤«≤°ûdG
 õY  ≈dƒªdG  kÓFÉ°S  ,ìÉÑ°üdG  ∑QÉÑªdG  ôHÉédG  óªMC’G  ájQƒf  áî«°ûdG
 í«°ùa  É¡∏Nójh  ¬fGƒ°VQh  ¬àªMQ  ™°SGƒH  Ió«≤ØdG  óª¨àj  ¿CG  πLh
 ø°ùMh  ôÑ°üdG  π«ªL  áªjôμdG  ìÉÑ°U  ∫BG  Iô`̀°`̀SCG  º¡∏j  ¿CGh  ,¬JÉæL

.AGõ©dG
 AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
 ôHÉédG  ó`̀ª`̀MC’G  π©°ûe  ï«°ûdG  ƒª°S  ¬«NCG  ≈`̀ dEG  ø«à∏KÉªe  ø«à«bôH
 ìÉÑ°U ï«°ûdG ƒª°S ¬«NCGh ,á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhO ó¡Y »dh ìÉÑ°üdG

.á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhóH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ìÉÑ°üdG óªëdG ódÉN

.¥ôëªdG …OÉf ¢ù«FQ |



 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ó`̀cCG
 §HôJ  »àdG  äÉbÓ©dG  QÉ°ùe  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh
 â£YCG  »`̀à`̀dGh  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªLh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H
 ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe »a AÉæÑdG  ≥«°ùæàdGh ôªãªdG  ¿hÉ©à∏d  ájƒb á©aO
 (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL á¡LGƒe ¿CG ≈dEG √ƒª°S kGô«°ûe
 á«fÉ°ùfE’G  äÉ≤∏£æªdG  ¬©aóJ  »dhódG  ¿hÉ©à∏d  kGójóL  kGó©H  âaÉ°VCG
 ∫É≤àf’G ≈∏Y ∫OÉÑàªdG ¢UôëdGh ájô°ûÑdG ájÉªëd ácôà°ûªdG áÑZôdGh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈dEG  √ƒª°S  Égƒæe  ,πeÉμdG  »aÉ©àdG  á∏Môe  ≈dEG
 ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  øe  äÉ¡«LƒàHh
 á≤«≤°ûdG  ∫hódG  ™e É¡fhÉ©J »a Iôªà°ùe ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY áØ«∏N
 ø«°üëàdGh  ájÉªëdG  ô«aƒJ  ±ó¡H  áëFÉédG  á¡LGƒªd  á≤jó°üdGh
 kÉLPƒªf âeób øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG √ƒª°S kÉØ«°†e ,äÉ©ªàéªdG ™«ªéd
 á«æWƒdG ÉgQOGƒc ôîa πμH ¬àZÉ°U áëFÉédG ™e πeÉ©àdG »a kÉëLÉf

 .™«ªédG iód ∫hDƒ°ùªdG »æWƒdG ¢ùëdGh »©ªàéªdG »YƒdG ¬ªYOh
 QƒàcódG Qƒ°†ëHh ¢ùeCG ´ÉaôdG ô°ü≤H √ƒª°S AÉ≤d iód ∂dP AÉL
 øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdGh  á«LQÉîdG  ôjRh  »fÉjõdG  ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY
 »j  ≠fGh  ó«°ùdG  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N
 π≤f å«M ,á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL á«LQÉN ôjRh ádhódG QÉ°ûà°ùe
 ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ≠æ«H  ø«L »°T ¢ù«FôdG  áeÉîa äÉ«ëJ √ƒª°S ≈dEG
 ádhódG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ≠fÉ«°ûJ  ¬`̀c  »`̀d  ó«°ùdGh  ,á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG
 áeÉîa  ≈dEG  äÉ«æªàdGh  äÉ«ëàdG  Ö«WCG  √ƒª°S  ¬∏ªM  Éª«a  ,»æ«°üdG

.ádhódG ¢ù∏ée ¢ù«FQh »æ«°üdG ¢ù«FôdG
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  QÉ°TCG  AÉ≤∏dG  ∫Ó`̀Nh
 ™e  É¡àcQÉ°ûeh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  QhóH  √RGõàYG  ≈dEG  AGQRƒdG  ¢ù∏ée
 á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªLh á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  º«©£à∏d  ájôjô°ùdG  ÜQÉéàdG  »a á≤jó°üdG
 ≈dEG ¬©∏£J øY √ƒª°S É kHô©e ,∫ÉéªdG Gòg »a äÉMÉéf øe ≥≤ëJ Éeh
 ≥«≤ëàd áªFÉ≤dG  Oƒ¡édG  øe Rõ©j ÉªH ¿hÉ©àdG  Gòg ôjƒ£J á∏°UGƒe

.äÉ©ªàéªdG áeÓ°Sh áë°U
 πÑ°Sh »FÉæãdG ¿hÉ©àdG äGQÉ°ùe ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJ Éªc
 ∞∏àîe  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,ájQÉéàdGh  ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéªdG  »a  Égõjõ©J
 ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  ≥≤ëj  ÉªH  ∑ôà°ûªdG  πª©dGh  ≥«°ùæàdG  ÖfGƒL

.ø«≤jó°üdG Éª¡«Ñ©°Th øjó∏Ñ∏d
 äGóéà°ùªdGh  äGQƒ£àdG  πªée  åëH  AÉ≤∏dG  ∫ÓN  iôL  óbh
 ΩÉªàg’G  äGP  äÉYƒ°VƒªdGh  á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  ø«àMÉ°ùdG  ≈∏Y

.∑ôà°ûªdG
 ø«°üdG ájQƒ¡ªL á«LQÉN ôjRh ádhódG QÉ°ûà°ùe ÜôYCG ¬à¡L øe
 ó¡©dG  »`̀dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  √ôjó≤Jh  √ôμ°T  øY  á«Ñ©°ûdG
 äÉbÓ©dG  ó«WƒàH  ΩÉªàgG  øe  ¬«dƒj  Ée  ≈∏Y AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée ¢ù«FQ
 áªgÉ°ùªdÉH  kÉgƒæe  ,ø«≤jó°üdG  Éª¡«Ñ©°Th  øjó∏ÑdG  ø«H  á«FÉæãdG
 áëFÉL  á¡LGƒe  »a  á«dhódG  Oƒ¡édG  øª°V  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á∏YÉØdG

.ÖfÉédG Gòg »a ø«°üdG ™e ≥«KƒdG É¡fhÉ©Jh ÉfhQƒc
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 óªëe  ï«°ûdG  ƒª°S  ¢`̀SCGô`̀J
 ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG  ∑QÉÑe øH
 ´É``̀ª``̀à``̀L’G AGQRƒ````````̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ¢ù∏éªd  »YƒÑ°SC’G  …OÉ`̀«`̀à`̀Y’G
 ¢ùeCG  ìÉÑ°U  ó≤Y  …ò`̀dG  AGQRƒ`̀ dG

.ó©oH øY
 ,á``°``ù``∏``é``dG π``¡``à``°``ù``e »````̀a
 »fÉ¡àdG  ¥ó`̀°`̀UCG  ¢ù∏éªdG  ™``aQ
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈dEG  äÉμjôÑàdGh
 ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
 ≈dEGh ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S
 AGQRƒ```dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG
 Iõ`̀FÉ`̀L  ¥É`̀Ñ`̀°`̀S  ìÉ`̀é`̀f  áÑ°SÉæªH
 è«∏îdG ¿Gô«£d iôÑμdG øjôëÑdG
 É kgƒæe  ,2021  ¿Gh  ’ƒeQƒØ∏d
 »°VÉjôdG  çóëdG  Gòg  ìÉéf  ¿CÉH
 ±hô``̀¶``̀ dG √ò````̀g »```̀a »``̀ª``̀dÉ``̀©``̀dG
 áëFÉL É¡à°Vôa »àdG á«FÉæãà°S’G
 ΩõY π°†ØH AÉL ÉfhQƒc ¢Shô«a
 Oƒ¡L  πeÉμJh  øjôëÑdG  AÉ`̀æ`̀HCG
 ,á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dGh ,á`̀«`̀ª`̀«`̀¶`̀æ`̀à`̀dG ¥ô``Ø``dG
 á«eóîdGh  ,á`̀«`̀æ`̀eC’G  Iõ``¡``LC’Gh
 áμ∏ªe IQó≤H ó«cCÉàdG Oóéj …òdGh
 º«¶æàd  É`̀¡`̀à`̀jõ`̀gÉ`̀Lh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

 á«dhódG  äÉ«dÉ©ØdG  áaÉ°†à°SGh
.±hô¶dG ∞∏àîe »a iôÑμdG

 ∫É°üJ’ÉH  ¢ù∏éªdG  √ƒ``̀fh
 Ö`̀MÉ`̀°`̀U Iô`̀ °`̀†`̀M √É`̀≤`̀∏`̀ J …ò````̀dG
 øe  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ádÓédG
 ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S  øH  óªëe
 ¢ù«FQ ÖFÉf ó¡©dG »dh Oƒ©°S ∫BG
 ´É`̀aó`̀dG  ô``̀jRh  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée
 ájOƒ©°ùdG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  áμ∏ªªdÉH
 Ée  åëH ¬«a  ºJ  …òdGh  ,á≤«≤°ûdG
 ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ¿Ó`̀YEG  ¬æª°†J
 »JQOÉÑe ¥ÓWEG  Üô≤H …Oƒ©°ùdG
 ¥ô°ûdG{h  zAGô°†îdG  ájOƒ©°ùdG{
 ádÓL ó«cCÉJh ,zô°†NC’G §°ShC’G
 áμ∏ªe  OGó©à°SG  ióØªdG  πgÉ©dG
 ≥«≤ëJ  Oƒ`̀¡`̀L  º`̀Yó`̀d  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »a ¢ù∏éªdG  G kô«°ûe ,ø«JQOÉÑªdG
 ø«JQOÉÑªdG á«ªgCG ≈dEG Oó°üdG Gòg
 ájÉªM  »`̀a  á∏«ÑædG  É`̀ª`̀¡`̀aGó`̀gCGh

.á©«Ñ£dGh ¢VQC’G
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e Ö`````MQ ∂`````dP ó``̀©``̀H
 âæ∏YCG  »àdG  IQOÉÑªdÉH  AGQRƒ``̀dG
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  É¡æY
 á«æª«dG  á``̀eRC’G  AÉ`̀¡`̀fE’  á≤«≤°ûdG
 »a πeÉ°T »°SÉ«°S πëd π°UƒàdGh

 ¢ù∏éªdG  Égƒæe  ,≥«≤°ûdG  øª«dG
 IOÉ«≤H  iôÑμdG  á≤«≤°ûdG  Oƒ¡éH
 ∂∏ªdG  ø«Øjô°ûdG  ø«eôëdG  ΩOÉN
 Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY  øH  ¿Éª∏°S
 ®ÉØë∏d  á`̀ª`̀YGó`̀dG  √ó`̀¡`̀Y  »``̀ dhh
 QGô≤à°S’Gh  º∏°ùdGh  ø`̀eC’G  ≈∏Y

.»dhódGh »ª«∏bE’G
 AGQRƒdG ¢ù∏ée OÉ°TCG Égó©H 
 â`̀eÉ`̀b »``̀à``̀dG Oƒ``̀¡``̀é``̀dG ìÉ``é``æ``H
 á«Hô©dG  ô`̀°`̀ü`̀e  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L  É`̀¡`̀H
 çOÉ`̀ë`̀dG  ™`̀e  πeÉ©à∏d  á≤«≤°ûdG
 øØ°ùdG  ió`̀MEG  ìƒæéd  »°Vô©dG

 øY  ÉHô©e  ,¢ùjƒ°ùdG  IÉ`̀æ`̀b  »`̀a
 »a …ô`̀°`̀ü`̀ª`̀dG Qhó``̀∏``̀d ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dG
 IQÉéàdG  äGôªe  QGô≤à°SG  ø«eCÉJ

.ájôëÑdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e Üô``````̀YCG ∂````̀dP ≈`````̀dEG
 ¬`̀jRÉ`̀©`̀J ¥ó``̀ °``̀UCG ø``̀Y AGQRƒ``````̀dG
 á`̀ «`̀ Hô`̀©`̀ dG ô``°``ü``e á``̀jQƒ``̀¡``̀ª``̀é``̀d
 É kÑ©°Th áeƒμMh É k°ù«FQ  á≤«≤°ûdG
 …QÉ£b ΩOÉ°üJ çOÉM ÉjÉë°V »a
 É k«YGO  ,êÉgƒ°S  á¶aÉëªH  ÜÉ`̀cQ
 óª¨àj  ¿CG  π```̀Lh  õ``̀Y  ≈``̀dƒ``̀ª``̀dG
 ¿CGh  ,¬àªMQ  ™°SGƒH  ÉjÉë°†dG

 AÉØ°ûdÉH  ø«HÉ°üªdG  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀ª`̀j

.πLÉ©dG

 »a  ¢ù∏éªdG  ô¶f  ∂`̀ dP  ó©H

 ∫hóL  ≈∏Y  áLQóªdG  äGôcòªdG

:»∏j Ée Qôbh ∫ÉªYC’G

 ≈`̀∏`̀Y  á```̀≤```̀aGƒ```̀ª```̀ dG  :’hCG

:á«dÉàdG äGôcòªdG

 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  -1

 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d

 áeƒμM  ø`̀«`̀H  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H

 á``̀eƒ``̀μ``̀Mh ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀ e

 ∫ƒM  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªL

 õcGôª∏d  ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀à`̀dG

 AGôKEG  ≈dEG  ±ó¡J  »àdGh  á«aÉ≤ãdG

 ø«H  »aÉ≤ãdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  õjõ©Jh

.øjó∏ÑdG

 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  -2

 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d

 …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG è``̀eÉ``̀fô``̀Ñ``̀dG ¿CÉ``̀°``̀û``̀H

 áÄ«g ø`̀«`̀H  á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JÓ`̀d

 IQGRhh QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG

 á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh QÉ``````̀ KB’Gh á`̀aÉ`̀≤`̀ ã`̀ dG

 á«Ñ©°ûdG  ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG  á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀é`̀H

 »àdGh  ,2025-2021  ΩGƒ`̀YCÓ`̀d

 »aÉ≤ãdG ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈dEG ±ó¡J
 äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG ∫Ó``̀N ø``̀e »`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG
 ácôà°ûªdG  á«aÉ≤ãdG  ¢VQÉ©ªdGh

.äGôÑîdGh OƒaƒdG ∫OÉÑJh
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  -3
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 Oó``̀Y ∫ƒ````̀M É`̀ ¡`̀ JÉ`̀ «`̀ Fô`̀ e ¿CÉ``̀°``̀û``̀H
 øe á`̀Yƒ`̀aô`̀ª`̀dG äÉ`̀«`̀°`̀Uƒ`̀à`̀dG ø`̀e
 ¿hDƒ°T IQGRƒd ájó∏ÑdG ¢ùdÉéªdG
 äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¿hDƒ```°```Th ∫É``̀¨``̀°``̀TC’G

.»fGôª©dG §«£îàdGh
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  Iôcòe  -4
 á«©jô°ûàdGh  á«fƒfÉ≤dG  ¿hDƒ°û∏d
 6  ≈`̀∏`̀Y  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  OhOQ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H
 ø`̀«`̀MGô`̀à`̀bGh á`̀Ñ`̀Zô`̀H äÉ`̀MGô`̀à`̀bG

 øe ø«eó≤e ¿ƒfÉ≤H
 ìGô``̀à``̀bGh ÜGƒ``̀æ``̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ø````e Ωó```̀≤```̀e ¿ƒ```̀fÉ```̀≤```̀H

.iQƒ°ûdG
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e ¢``̀Vô``̀©``̀à``̀°``̀SG º````̀K

:»dÉàdG ´ƒ°VƒªdG AGQRƒdG
 ¿hDƒ``°``T  ô````jRh  Iô``̀cò``̀e  -1
 ™°V pƒdG  ¿CÉ°ûH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 »àdG ™jQÉ°ûªdG øe Oó©d …ò«ØæàdG
 áeƒμëdG  èeÉfôH  QÉ`̀WEG  »a  òØæJ

.2022-2019 äGƒæ°ù∏d

∑QÉÑe øH óªëe á°SÉFôH »YƒÑ°SC’G ¬YÉªàLG iód

iôÑμdG øjôëÑdG IõFÉL ¥ÉÑ°S ìÉéæH AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dhh ∂∏ªdG Åæ¡j AGQRƒdG ¢ù∏ée
á``jOƒ©°ùdG á``«Hô©dG á``μ∏ªªdG ó``¡Y »``dh ø``e ∂``∏ªdG á``dÓL √É``≤∏J …ò``dG ∫É``°üJ’ÉH √ƒ``æj ¢``ù∏éªdG

:ócDƒjh »æ«°üdG á«LQÉîdG ôjRh »≤à∏j AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

AÉæÑdG ≥«°ùæàdGh ô``ªãªdG ¿hÉ``©à∏d ájƒb á``©aO ≈£YCG á«FÉæãdG äÉ``bÓ©dG QÉ``°ùe

 øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ™ªàLG
 ¢ùeCG  á«LQÉîdG  ôjRh ,»fÉjõdG  ó°TGQ
 ôjRh  ádhódG  QÉ°ûà°ùe  ,»j  ≠`̀fGh  ™e
 ,á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  á«LQÉN
 áμ∏ªªd á«ª°SôdG ¬JQÉjR áÑ°SÉæªH ∂dPh
 ∫hO »``a ¬``d á`̀dƒ`̀L ø`̀ª`̀°`̀V ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.á≤£æªdG
 ô`̀jRh Ö``̀MQ ,´É`̀ª`̀ à`̀L’G ∫Ó``̀Nh
 óaƒdGh  »j  ≠`̀ fGh  ó«°ùdÉH  á«LQÉîdG
 º°ùàJ  Éªd  ôjó≤àdG  øY ÉHô©e ,≥aGôªdG
 ø«H  á«îjQÉàdG  ábGó°üdG  äÉbÓY  ¬H
 á«ªgCG G kócDƒe ,áfÉàeh Iƒb øe øjó∏ÑdG
 ≥«°ùæàdGh  »FÉæãdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  õjõ©J
 í`̀dÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG ≥`̀≤`̀ë`̀ j É``̀ª``̀H ∫OÉ``̀Ñ``̀à``̀ª``̀dG
 ∂∏J  ôjƒ£J  á«ªgCG  GócDƒe  ,ácôà°ûªdG
 äÉjƒà°ùe ≈dG É¡H AÉ≤JQ’Gh äÉbÓ©dG
 ≈∏Y á©ØæªdGh ô«îdÉH Oƒ©j ÉªH πª°TCG
 G kó«°ûe ,ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG
 áeƒμëdG ¬H Ωƒ≤J …òdG RQÉÑdG QhódÉH
 ™e  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©àd  á«æ«°üdG
 É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡édGh ,øjôëÑdG áμ∏ªe

.»ªdÉ©dG º∏°ùdGh øeC’G ≈∏Y ®ÉØë∏d
 øY »`̀j ≠``̀fGh Üô``̀YCG ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø`̀e
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  IQÉ``̀jõ``̀H  ¬`̀JOÉ`̀©`̀°`̀S
 á`̀bGó`̀°`̀ü`̀dG äÉ``̀bÓ``̀Y á`̀fÉ`̀à`̀ª`̀H Gó`̀«`̀°`̀û`̀e
 áμ∏ªe ø`̀«`̀H  §`̀Hô`̀J  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀î`̀jQÉ`̀à`̀dG
 πX  »`̀a  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdGh  øjôëÑdG
 ¿hÉ©àdG õjõ©J ≈∏Y ∫OÉÑàªdG ¢UôëdG
 Égƒæe  ,ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  »FÉæãdG
 ¿hÉ©àdG äÉbÓ©d Qƒ£àªdG iƒà°ùªdÉH
 É k«æªàe  ,á`̀aÉ`̀c  ó©°üdG  ≈∏Y  »FÉæãdG
 á©aôdG  ø`̀e  ójõªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªªd

.QÉgOR’Gh
 åëH ,´É`̀ª`̀à`̀L’G ∫Ó``N iô``̀Lh 
 πÑ°Sh »FÉæãdG ¿hÉ©àdG äÉbÓY QÉ°ùe
 »àdG  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »`̀a  √õjõ©J
 øjó∏Ñ∏d  ácôà°ûªdG  ídÉ°üªdG  ΩóîJ
 ¢VGô©à°SGh  ,ø«≤jó°üdG  ø«Ñ©°ûdGh
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ôjƒ£àd  á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dG
 ájOÉ°üàb’G  ä’ÉéªdG  »a  ∑ôà°ûªdG
 ≈dG  áaÉ°VEG  ,ájQÉªãà°S’Gh ájQÉéàdGh
 äGQƒ£J  √ÉéJ  ô¶ædG  äÉ¡Lh  ∫OÉÑJ
 äÉYƒ°VƒªdGh  á≤£æªdG  »a  ´É°VhC’G
 ≈∏Y ∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dGh

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G ø«àMÉ°ùdG
 ø«ÑfÉédG  ø«H  åMÉÑàdG  º`̀J  Éªc
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  ¿hÉ©àdG  ∫Éée  »a
 .(19-ó``̀«``̀aƒ``̀c) ó`̀é`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG É``̀fhQƒ``̀c
 ™e  á«LQÉîdG  ô`̀jRh  ¢Vô©à°SG  ó`̀bh
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  ô```jRh  á``̀dhó``̀dG  QÉ°ûà°ùe
 áëLÉædG  áHôéàdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªéH
 ádhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ¿hÉ©à∏d
 á≤«≤°ûdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G
 »a á`̀«`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dG ø`̀«`̀°`̀ü`̀dG á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀Lh
 ÜQÉ``̀é``̀à``̀dG ø```̀e á``̀ã``̀dÉ``̀ã``̀dG á``̀∏``̀Mô``̀ª``̀dG
 ¢Shô«Ø∏d  OÉ°†ªdG  º«©£à∏d  ájôjô°ùdG
 áYƒªée  ™e  ¿hÉ©àdÉH  äAÉ`̀L  »àdGh
 øe  òîàJ  »àdGh  á«JGQÉeE’G  z42»`̀L{

.É¡d kGô≤e »ÑXƒHCG
 ≥jôa  ¿CG  á«LQÉîdG  ô`̀ jRh  ó``̀cCGh
 ∫Éée  »a  ¬àcGô°T  π°UGƒj  øjôëÑdG
 »L{  áYƒªée  ™e  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 ΩQÉaƒæ«°S  ácô°Th  á`̀«`̀JGQÉ`̀eE’G  z42
 ¬fÓYEG  º`̀J  É`̀e  ≈`̀ dEG  kGô«°ûe  ,á«æ«°üdG

 ádhO »a ójóL ™æ°üe AÉ°ûfEÉH  kGôNDƒe
 ™«æ°üàd  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  OÉ°†ªdG  º«©£àdG
 á«æ«°üdG ΩQÉaƒæ«°S ácô°T ¬éàæJ …òdG
 ø«H ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿hÉ``©``à``dG QÉ````̀WEG »``̀a
 ∫Ébh  .z42  »`̀L{  áYƒªéeh  ácô°ûdG
 ≥«Kh πμ°ûH πª©J øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``̀eE’G  á`̀dhO  ™e
 π`̀MGô`̀ª`̀dG »``̀a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d á`̀≤`̀«`̀≤`̀°`̀û`̀dG

 º«©£àdG  êÉ``̀à``̀fEGh  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d  á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG
.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG

 ¿CG ≈``̀ dEG á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô``̀jRh â`̀Ø`̀dh
 É¡àªgÉ°ùe  øª°V  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 á¡LGƒªd  »dhódG  ¿hÉ©àdG  ¥É£f  »a
 áZÉ«°U  »a  á«°VÉe  ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 áYƒªée ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀∏`̀d  Ió`̀jó`̀L  ô``̀WCG
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e  ø`̀ qμ`̀ª`̀J  z42  »```L{
 º«©£J  ™«æ°üJ  »`̀a  áªgÉ°ùªdG  ø`̀e

 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀d OÉ`̀ °`̀†`̀ª`̀ dG zΩQÉ``̀aƒ``̀æ``̀«``̀°``̀S{
 á©æ°üªdG  ∫hó`̀ dG  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  É`̀fhQƒ`̀c
 ∞∏àîe  ™`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀J  »``̀a  á`̀ª`̀gÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh
 ,¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀∏`̀d IOÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG äÉ`̀ª`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG
 á∏°UGƒe  ≈∏Y  É¡°UôM  ∂dòd  É¡©aój
 »dhódG  ™ªàéªdG  ™e  πYÉØdG  É¡eÉ¡°SEG
 áë°U  ájÉªMh  á«fÉ°ùfE’G  áeóN  »a

.ájô°ûÑdG
 ¿Gó«ªM  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ódÉN  Ωó`̀b  Éªc

 á«ªæàdG  ¢ù∏éªd  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG
 Oƒ¡L  ¬«a  ∫hÉæJ  É°VôY  ájOÉ°üàb’G
 ájOÉ°üàb’G Iô«°ùªdG õjõ©àd ¢ù∏éªdG
 ájQÉªãà°S’G  ¢`̀Uô`̀Ø`̀dGh  áμ∏ªªdG  »`̀a
 á«ªæàdG  ¢ù∏ée  ¿CG  Gó`̀cDƒ`̀e  ,áMÉàªdG
 ™``̀jƒ``̀æ``̀à``̀dG ´ƒ```̀°```̀Vƒ```̀e ≈``̀∏``̀Y õ```̀cô```̀j
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a …OÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’G
 É kgƒæe ,á«ÑæLC’G äGQÉªãà°S’G ÜòLh
 á«æ«°üdG  äÉcô°ûdG  ø`̀e  Oó`̀Y  Oƒ`̀Lƒ`̀H

.øjôëÑdG áμ∏ªe »a ábÓª©dG
 ,´É`̀ª`̀à`̀L’G ΩÉ`̀à`̀N »`̀a iô``̀L É`̀ª`̀c
 ™«bƒàdG  ,á«LQÉîdG  …ôjRh  Qƒ°†ëH
 ∫ƒM øjó∏ÑdG  ø«H á«aÉ≤K á«bÉØJG ≈∏Y
 ,á«aÉ≤ãdG  õcGôª∏d  ∫OÉÑàªdG  ¢ù«°SCÉàdG
 á«aÉ≤ãdG á«bÉØJÓd …ò«ØæàdG èeÉfôÑdGh
 QÉ``̀KB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG  áÄ«g  ø«H
 ájQƒ¡ªéH áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG IQGRhh

.á≤jó°üdG ø«°üdG
 è``eÉ``fô``Ñ``dGh á``̀«``̀bÉ``̀Ø``̀J’G ™`````bhh
 áî«°ûdG øjôëÑdG áμ∏ªe øY …ò«ØæàdG
 áÄ«g ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG  óªëe âæH »e
 øY  É¡©bhh  ,QÉKB’Gh  áaÉ≤ã∏d  øjôëÑdG
 Ö«ÑM  QƒfCG  ô«Ø°ùdG  »æ«°üdG  ÖfÉédG
 á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªL  ô«Ø°S  ¬∏dG

.øjôëÑdG áμ∏ªe iód
 Iƒ£N  á«aÉ≤ãdG  á«bÉØJ’G  πãªJh
 ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG Oƒ¡L õjõ©àd áª¡e
 ábGó°üdG  äÉ`̀bÓ`̀Y  á«ªæJh  ôjƒ£àd
 ídÉ°üª∏d  á``eó``N  É`̀ª`̀¡`̀æ`̀«`̀H  á`̀≤`̀ «`̀Kƒ`̀dG
 »a  º¡°ùJ  ¿CG  É¡fCÉ°T  øeh  ,ácôà°ûªdG
 øjó∏ÑdG  ø«H  »aÉ≤ãdG  ¿hÉ©àdG  ôjƒ£J
 ,IOó©àªdG  ¬J’Ééeh  ¬bÉaBG  ™«°SƒJh

 ø«àaÉ≤ãdG  äÉ`̀fƒ`̀μ`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ±ô`̀©`̀à`̀dGh
 ∞∏àîe  ôÑY  á«æ«°üdGh  á«æjôëÑdG
 »a  ΩÉ≤J  »àdG  äÉ«dÉ©ØdGh  á£°ûfC’G

.ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG
 øe πc πªY ≈dEG  á«bÉØJ’G  ô«°ûJh
 áμ∏ªeh  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG  ájQƒ¡ªL
 »æ«°U »aÉ≤K õcôe áeÉbEG ≈∏Y øjôëÑdG
 »a »æjôëH »aÉ≤K õcôeh áeÉæªdG »a
 ºgÉØàdG  õjõ©J{  ±ó¡H  ∂``dPh  ,ø« qμH
 ø«Ñ©°ûdG  ø«H  πeÉc  πμ°ûH  ∫OÉÑàªdG
 ≈∏Y π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dGh ∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀Jh
 äÉbÓ©dG  á«ªæJh  »Ñ©°ûdG  iƒà°ùªdG
 »a  øjó∏ÑdG  ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  á`̀jOƒ`̀ dG
 .zá`̀«`̀Ñ`̀©`̀°`̀û`̀dGh á`̀«`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG ä’É``̀é``̀ª``̀dG
 º«¶æJ  ≈∏Y  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  √ò`̀g  πª©à°Sh
 ¢VQÉ©e  øe  áØ∏àîe  á«aÉ≤K  á£°ûfCG
 äGô`̀ °`̀VÉ`̀ë`̀eh äGhó`````̀ fh ¢```Vhô```Yh
 á¨∏d  èjhôàdG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  ,Égô«Zh
 øe  Qƒ¡ªédG  ø«μªJh  øjó∏ÑdG  áaÉ≤Kh
 áØ∏àîe  á«aÉ≤K  OGƒ``̀e  ≈``̀dEG  ∫ƒ`̀°`̀Uƒ`̀dG

.ájô°üHh á«©ª°Sh áYƒÑ£e
 ,á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀J’G √ò``̀g ≈```̀ dEG á``̀aÉ``̀°``̀VEGh
 QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g πª©à°S
 ájQƒ¡ªéd áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG  IQGRhh
 èeÉfôH  ≥«Ñ£J  ≈∏Y  á«Ñ©°ûdG  ø«°üdG
 ΩGƒYCÓd  Éª¡æ«H  Éª«a  ¿hÉ©à∏d  …ò«ØæJ
 èeÉfôÑdG  øª°†àjh  .2025-2021
 ¿ƒæØ∏d  ¢VQÉ©e  ø`̀e  á«aÉ≤K  á£°ûfCG
 äÉYÉæ°üdGh »aÉ≤ãdG çGôàdGh á∏«ªédG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  ∂`̀dò`̀c  ,ájó«∏≤àdG  á`̀jhó`̀«`̀dG
 º«eôàdGh  Ö«≤æàdGh  QÉ`̀KB’G  ∫Éée  »a

.äÉWƒ£îªdGh ≥FÉKƒdG ßØMh

:á«LQÉîdG ôjRh ..»æ«°üdG √ô«¶f ™e ¬YÉªàLG ∫ÓN

ÉfhQƒμd OÉ°†ªdG zΩQÉaƒæ«°S{ º«©£J ™«æ°üJ »a áªgÉ°ùª∏d ø«°üdGh äGQÉeE’G ™e ¿hÉ``©àdG

.á«æ«°üdG áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG IQGRhh áaÉ≤ãdG áÄ«g ø«H á«bÉØJ’ …ò«ØæJ èeÉfôH  ™«bƒJ |
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:∫ÉªYC’G ôjƒ£J èeÉfôH
ô«KCÉàdG ∫ÓN øe ô««¨àdG 

 âæ∏YCG  zø«μªJ{  ¿CG  Ö`̀LQ  ø`̀ q«`̀H  ,∂``̀dP  ¥É«°S  »`̀ah
 √òg πX »a ∫ÉªYC’G ôjƒ£J èeÉfôH ìôW IOÉYEG  kGôNDƒe
 ™e  ºé°ùæJ  á«Yƒf  äÉãjóëJ  AGôLEG  ºJ  å«M ,»YÉ°ùªdG
 áægGôdG ¥ƒ°ùdG äÉ©∏£Jh ,IójóédG ø«μªJ á«é«JGôà°SG
 ájQòL ôjƒ£J á°Uôa äÉ°ù°SDƒªdG AÉ£YE’ ,á«∏Ñ≤à°ùªdGh

.É¡àeGóà°SGh Égƒªf õjõ©àd
 ,ΩGóà°ùªdG  ô``̀KC’G  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  kÉ°UôM  ¬`̀fCÉ`̀H  OÉ``̀aCGh
 äÉ°ù°SDƒªdG ºYO ≈∏Y ∫ÉªYC’G ôjƒ£J èeÉfôH ¢Uôë«°S
 áaOÉg ’ƒ∏M ≈æÑàJ ,áë°VGh ájôjƒ£J ±GógCG ∫ÓN øe
 kGócDƒe ,É¡JÉ«∏ªY »a ™°SƒàdGh êÉàfE’G ¥ôW ôjƒ£J ≈dEG
 ∫Ó¨à°S’G ¿Éª°V ≈∏Y Ωƒ≤j Iƒ£îdG √òg øe ±ó¡dG ¿CG
 ,èeÉfôÑdG  Gò¡d  IOƒ°UôªdG  zø«μªJ{  á«fGõ«ªd  π`̀ã`̀eC’G
 IQOÉ≤dGh Ió©à°ùªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ôjƒ£J »a QÉªãà°S’Gh
 á©°SGh ƒªf ¢Uôa ≥«≤ëJh ,¥ƒ°ùdG »a QGôªà°S’G ≈∏Y
 ∞«XƒJ iƒà°ùe ≈∏Yh »æWƒdG OÉ°üàb’G iƒà°ùe ≈∏Y

.á«æjôëÑdG QOGƒμdG
 Ωƒ≤J  º`̀YO  ¢Uôa  ≈`̀dEG  áLÉëH  ¥ƒ°ùdG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 zø«μªJ{  ø`̀«`̀H  á«é«JGôà°S’G  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  QÉ```̀WEG  øª°V
 ô««¨àdG  áYÉæ°U  π`̀LCG  øe  ,É¡JÉeóN  øe  øjó«Øà°ùªdGh
 äÉ°ù°SDƒªdG  áÄa  ≈∏Y  õ«côàdGh  ,Üƒ∏£ªdG  »HÉéjE’G
 kAÉæH  ∂dPh  ,ájOÉ°üàb’G  äÉYÉ£≤dG  ∞∏àîe  »a  IóYGƒdG
 äÉ°ù°SDƒªdG  º`̀YO  IOÉ``̀jR  ≈∏Y  Ωƒ≤J  á«é«JGôà°SG  ≈∏Y
 ™«°SƒJh  ,É¡JÉéàæeh  É¡∏ªY  IOƒ`̀L  ø«°ùëJh  áÄ°TÉædG
 ≈∏Y  õ«côàdG  øY  kÓ°†a  ,πjƒªàdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ¢Uôa
 è¡f  »æÑJ  ¿Éª°†d  »LƒdƒæμàdG  ∫ƒëàdG  »a  QÉªãà°S’G
 è¡f OƒLh ¿Éª°V ≈∏Y πª©dGh ,πª©dG áÄ«H »a áfhôªdG
 áæ¡eh ,áëjô°T πc äÉLÉ«àM’ kÉ°ü«°üN ºª°üe »ÑjQóJ

.´É£bh

»æWƒdG èeÉfôÑdG :OGôaC’G ºYO
OGôaC’G ôjƒ£J á°üæeh ∞«Xƒà∏d 

 á∏ªL  ≈`̀∏`̀Y  ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dG  »Øë°üdG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ∫Ó``̀N  º``̀Jh
 G kò«ØæJ É¡bÓWEG zø«μªJ{ äOÉYCG »àdG èeGôÑdGh äGQOÉÑªdG
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd
 É¡«a  ÉªH  ,AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG
 ,2^0  ∞«Xƒà∏d  »æWƒdG  èeÉfôÑdG  øe  á«fÉãdG  áî°ùædG
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  ™e  ácGô°ûdÉH  ¬MôW  ºJ  …ò`̀dGh
 »àdGh OGôaC’G ôjƒ£J á°üæe ìôW øY kÓ°†a ,á«YÉªàL’G
 ,πªY  øY  ¿ƒãMÉÑdG  º¡«a  øªH  OGô`̀aC’G  ™«ªL  ±ó¡à°ùJ
 ÜÉë°UCG øe ¿ƒ«æjôëÑdG OGôaC’Gh ÜÓ£dGh ¿ƒØXƒªdGh

.äÉ°ù°SDƒªdG
 á«Ñ∏J  á«ªgCG  zø«μªJ{`d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ó``̀cCGh
 ¢üîj  Éª«a  πª©dG  ¥ƒ°S  »a  á∏Ñ≤ªdG  á∏MôªdG  äÉÑ∏£àe
 ¢Uôa  ≈`̀∏`̀Y  ±ƒ``̀bƒ``̀dGh  ,á«æjôëÑdG  QOGƒ``̀μ``̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀J
 ≥«≤ëàd  ,á«dÉ©ØdG  äÉjƒà°ùe  ≈∏YCÉH  áæμªªdG  ôjƒ£àdG
 ™e  Éª«°S  ’h  ,ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  »a  πãeC’G  QÉªãà°S’G
 áëFÉL  ó`̀©`̀H  ¬JÉÑ∏£àeh  ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG  ™```̀bGhh  äGóéà°ùe
 áÄ«H  »a  π°UÉëdG  ôªà°ùªdG  Qƒ£àdGh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 á«LƒdƒæμàdG  äÉ≤«Ñ£àdG  ≈dEG  á«eÉæàªdG  É¡àLÉMh πª©dG

.áØ∏àîªdG
 á°üæe ¿CG  ≈dEG  ÖLQ QÉ°TCG  ,äÉãjóëàdG  √ò¡d  á«Ñ∏Jh
 ºYódG ºjó≤J »a zø«μªJ{ Iô«°ùe π°UGƒJ OGôaC’G ÖjQóJ
 áaÉ°VE’ÉÑa  ,á«æ¡ªdG  º¡JGQÉ¡e  ôjƒ£J  π`̀LCG  øe  OGôaCÓd
 á«aGôàM’G äGOÉ¡°ûdG  »a IOƒ¡©ªdG  zø«μªJ{ èeGôH ≈dEG
 ¿EÉa  ,∞«XƒàdG  äGQÉ¡ªd  á«ÑjQóàdG  äGQhódGh  Ióªà©ªdG
 ÖjQóàdGh ÜÉÑ°ûdG ÖjQóàd á¡Lƒe èeGôH Ωó≤J á°üæªdG
 »a  á«∏ª©dG  ä’ÉéªdG  »a  ÖjQóàdGh  ,πª©dG  ¢`̀SCGQ  ≈∏Y

 ,áHƒ∏£ªdG  ¢ü«NGôàdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdÉH  ≥∏©àj  Ée  πc
 øe  OóY  ™e  »æ¡ªdG  ÖjQóàdG  äGQOÉÑe  ºYO  ≈dEG  áaÉ°VEG
 á«ÑjQóJ  äGQOÉÑe  ºjó≤J  πLCG  øe áμjô°ûdG  πª©dG  äÉ¡L
 π≤°Uh  ÜÉÑ°ûdG  äGQób  õjõ©J  ±ó¡H  ∂dPh  ,á°ü°üîàe
 áHƒ∏£ªdG á«æ¡ªdG äGQÉ¡ªdG º¡HÉ°ùàcG í«àj Éª«a º¡JGQÉ¡e
.ájOÉ°üàb’Gh ájƒªæàdG äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe »a ∞«Xƒà∏d

 Oƒ¡édG  √ò¡H  ¬dDhÉØJ  øY  kÉHô©e  AÉ≤∏dG  ÖLQ  ºàNh
 ,á«dÉY áª«b äGP πªY ¢Uôa ≥∏N »a ÉgQhOh ,á«æWƒdG
.ájOÉ°üàb’G äÉjóëà∏d á«YGóHEG QÉμaCG ºjó≤J ≈dEG áaÉ°VE’ÉH

á«WGôbhô«ÑdGh á«dÉª°SCGôdG á«∏≤©dG
 ôjôëàdG  ¢ù«FQ  øªMôdGóÑY  Qƒ`̀fCG  CÉæg  ¬ÑfÉL  øe
 É°ù«FQ √QÉ«àNÉH á«μ∏ªdG á≤ãdÉH ÖLQ óªëe ø«°ùM ó«°ùdG
 ¿ƒμj ¿CG á«ªgCG GócDƒe ,zø«μªJ{ πª©dG ¥hóæ°üd Éjò«ØæJ
 ´É£≤dÉH  ábÓ©dG  äGP  á«eƒμëdG  äÉ¡édG  »a  ø«∏eÉ©∏d
 øjôªãà°ùªdG  äÉLÉ«àMÉH  ΩÉ`̀ª`̀dEG  IQÉ`̀é`̀à`̀dGh  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 »a  »Ø«XƒdG  QOÉ`̀μ`̀ dG  ∑Ó`̀à`̀eG  ø`̀Y  ÓFÉ°ùàe  ,QÉ`̀é`̀à`̀dGh
 QÉéàdG  äÉLÉ«àMGh …QÉéàdG  πª©dG  äÉjóéHC’  zø«μªJ{
 »a  É¡H  ΩGó£°U’G  ºàj  á«dÉμ°TEG  √ò`̀g  ¿C’  ,º¡JÉ«∏≤Yh

.á«ª°SôdG äÉ¡édG ¢†©H
 »dÉª°SCGôdG  π≤©dG  ΩGó£°UG  øe  øªMôdGóÑY  QòMh
 øμªj ’ á«dÉª°SCGôdG äÉ«∏≤©dG ¿EG ÓFÉb ,á«WGôbhô«ÑdG ™e
 ’  »àdG  á«WGôbhô«ÑdG  zIOÉé°S{  …óëJ  ™e  πeÉ©àJ  ¿CG
 πjƒªJ  »`̀a  …QÉéàdG  Ωƒ¡ØªdG  ÖYƒà°ùJ  ¿CG  ™«£à°ùJ

.äÉYhô°ûªdG
 QOÉμdG  ¿EG  ÓFÉb  zø«μªJ{`d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  Ö≤Yh
 øjòdG ø«∏eÉ©dG øe Gô«Ñc GOóY º°†j zø«μªJ{ »a »Ø«XƒdG
 ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ¢UÉîdG ´É£≤dG »a πª©dG º¡d ≥Ñ°S
 ,»aô°üªdG  ´É£≤dG  hCG  É«LƒdƒæμàdG  iƒà°ùe ≈∏Y AGƒ°S
 ΩÉ©dG  ø«YÉ£≤dG  äGôÑN  ¿ƒμ∏àªj  ø«∏eÉ©dG  øe  ô«ãch
 øY  GôÑ©e  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  ¢UÉîdGh
 øe ¬ª°†j Éªd πª©dG ¥hóæ°U »a »Ø«XƒdG QOÉμdÉH √ôîa

 »àdG èeGôÑdG ò«ØæJh §«£îJ »a óYÉ°ùJ áYƒæàe äGôÑN
.¥hóæ°üdG É¡≤∏£j

 ∫ÓN  äGAGô```̀LE’G  øe  ójó©dG  ôjƒ£J  ºJ  ¬`̀fCG  ó``cCGh
 Ö∏W  ∞`̀dCG  26  »dGƒM  ø«μªJ  º∏à°SG  å«M  ,2020  ΩÉY
 äÉÑ∏£dG  ™«ªL  á°SGQO  âªJh  ,§≤a  øjô¡°T  Iôàa  ∫ÓN
 Éª«a  ,É¡«∏Y  äÉ«∏ª©dG  äCGó`̀Hh  Ö∏W  ∞`̀dCG  16  ∫ƒÑb  ºJh
 ¿Éc  §¨°†dG  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,Ö∏W  ±’BG  10  ¢†aQ  ºJ
 Ée ƒgh ,»°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN πª©dG ¥hóæ°U ≈∏Y Gô«Ñc
 ™e πeÉ©àdG »a É«LƒdƒæμàdG QÉªãà°SG ≈∏Y ™«ªédG ™é°T

.¢UÉîdG ´É£≤dG
 á°üæªdG  ôjƒ£J  º`̀J  ¬``fEG  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ∫É``bh
 ≈dEG  ™∏£àf  øëfh  ,É«aÉc  ¢ù«d  ô`̀eCG  ƒgh  ,á«fhôàμd’G
 …QÉédG  ΩÉ©dG  ∫Ó`̀N  πeÉc  πμ°ûH  äGAGô```LE’G  á©LGôe
 ôÑcCG  IQƒ°üH  É¡æ«°ùëJ  π`̀LCG  øe  äÉ«∏ª©dG  á©LGôeh
 ™e  áeóîdG  ôjƒ£Jh  áfhôªdG  ø«H  ¿RGƒ``̀f  ¿CG  Éæ«∏Yh
 »a ø«μªJ  É¡aô°üJ »àdG  ≠dÉÑªdG  ¿CG  øe ócCÉàdGh  áHÉbôdG

.á«fGõ«ªdG äÉjóëJ ™e É°Uƒ°üNh ,í«ë°üdG É¡fÉμe
 áÄ°TÉædG  äÉcô°ûdG  º`̀YO  ¿CÉ°ûH  ∫GDƒ`̀°`̀S  ≈∏Y  GOQh
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  í`̀°`̀VhCG  ,á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdGh
 õcôj  ±ƒ°S  äÉ°ù°SDƒªdG  ôjƒ£J  èeÉfôH  ¿CG  ø«μªàd
 Iô«¨°üdGh  ô¨°üdG  á«gÉæàªdGh  áÄ°TÉædG  äÉcô°ûdG  ≈∏Y

.á«°VGôàa’G äÓé°ùdG ÜÉë°UCGh á£°SƒàªdGh

ø««æjôëÑdG πªY Oƒ≤Y
 Oƒ≤Y »¡æJ »àdG äÉcô°ûdG ™e zø«μªJ{ πeÉ©J ∫ƒMh
 ,πª©dG ¥hóæ°U ™e ¥ÉØJ’G AÉ¡àfG ó©H ø««æjôëÑdG πªY
 zø«μªJ{  »a  πª©dG  ΩÉ¶f  ¿CG  Ö`̀LQ  óªëe  ø«°ùM  ó`̀cCG
 »YƒdG  ô°ûf  :»`̀g  á«°SÉ°SCG  π`̀MGô`̀e  çÓ`̀K  ≈∏Y  Ωƒ`̀≤`̀j
 »àdG  èeGôÑdG  πc ¿CG  ≈dEG  Gô«°ûe ,áÑ°SÉëªdGh áÑbGôªdGh
 ¥ƒ≤ëdGh π«°UÉØàdG  ìô°T  ≈∏Y õ«côàdG  ºàj  É¡MôW ºàj
 á∏MôªdG  »a  ºK  ,É¡æe  IOÉØà°S’G  ºàj  »àdG  äGõ«ªdGh
 á©HÉàeh  äÉcô°ûdG  áÑbGôªH  ¢UÉN  ≥jôa  Ωƒ≤j  á«fÉãdG

 ,É¡«∏Y  ¥ÉØJ’G  ºJ  »àdG  Oƒ≤©dG  »a  IOQGƒ`̀dG  äÉeGõàd’G
 ¿CG  ≈∏Y GOó°ûe ,áÑ°SÉëªdG »gh áãdÉãdG á∏MôªdG »JCÉJh
 ºJ  Ée  ∞dÉîJ  ácô°T  …CG  áÑ°SÉëe  »a  ¿hÉ¡àJ  ød  ø«μªJ

.¬«∏Y ¥ÉØJ’G
 ≥∏©àj  Éª«a  âbƒdG  ¢ùØf  »a  øμdh  :ÓFÉb  Oô£à°SGh
 ™e  É¡JÉeGõàdGh  Oƒ≤©dG  Iôàa  AÉ¡àfG  ™e  ¬fEÉa  ∞«XƒàdÉH
 ™°Vh Ö©°üdG øe èeGôÑdG √òg øe Ió«Øà°ùªdG äÉcô°ûdG
 √òg ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,áæ«©e Iôàa ó©H äÉcô°ûdG ≈∏Y Oƒ«b
 ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉcô°Th ø«μªJ ø«H ácôà°ûe á«dhDƒ°ùe
 ôjƒ£Jh  Ö`̀jQó`̀J  »`̀a  QhO  º¡d  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  Öéj  ø`̀jò`̀dG

.´É£≤dG Gòg »a ø«∏eÉ©dGh ø«ØXƒªdG
 øjô¡°ûdG  ∫ÓN IójóL èeGôH  ÉæMôW ÉæfEG  :™HÉJh
 ºYódG  äÉ`̀«`̀dBG  ¢`̀SQó`̀f  ±ƒ°S  É¡ÑLƒªHh  ,ø««°VÉªdG
 »a  áÑ°SÉëªdGh  áÑbGôªdG  äÉ«dBG  ¢SQóf  ±ƒ°S  ∂dòch

.ôªà°ùe πμ°ûH É¡æ«°ùëJ ≈∏Y πª©dGh πÑ≤à°ùªdG
 ¢†jô©dG »°üb QÉ°TCG  ÖjQóàdG ºYO ô«jÉ©e ∫ƒMh
 ¿CG  ™«£à°ùj  »æjôëH  Oô`̀a  π`̀c  ¿CG  ≈``̀dEG  zø«μªJ{  ø`̀e
 ,zø«μªJ{  øe  áMhô£ªdG  ÖjQóàdG  èeGôH  øe  ó«Øà°ùj
 AGƒ°S á«ª°SôdG äÉ¡édG ™e É≤«°ùæJ ∑Éæg ¿CG ≈dEG Gô«°ûe
 á«YƒædG √òg ô«aƒàd ÖjQóàdG ógÉ©eh πª©dG IQGRh »a
 ,…OÉªdG  ºYódG  ô«aƒJ  ≈∏Y  ÉfQhO  õcôàj  PEG  ,ºYódG  øe
 áHƒ∏£ªdG  ÖjQóàdG  èeGôH  øe  Iô«Ñc  áëjô°T  Éæjódh
 äGOÉ¡°ûdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH  »æjôëÑdG  πª©dG  ¥ƒ°S  »a

.ájó«∏≤J ô«Z äÉ°ü°üîJ »a á«aGôàM’G
 zø«μªJ{`d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖLQ ø«°ùM í°VhCGh
 á«Ñ∏J  »a  ô¶ædG  ≈∏Y  πÑ≤à°ùªdG  »a  ¿hõcô«°S  º¡fCG
 èeGôÑdG  ô«aƒJh  ájƒdhC’G  äGP  äÉYÉ£≤dG  äÉLÉ«àMG
 áæ«©e  äGQÉ`̀¡`̀e  »`̀a  ôZGƒ°ûdG  ó°S  ≈∏Y  óYÉ°ùJ  »àdG
 Égó¡°ûj  »àdG  äGô«¨àdG  ¿CG  ≈dEG  Éàa’  ,¥ƒ°ùdG  É¡Ñ∏£àj
 ±ƒ°S »æjôëÑdG OÉ°üàb’G áÑ«côJh »ªdÉ©dG OÉ°üàb’G
 IOƒLƒe øμJ ºd IójóL QƒeCG ≈∏Y õ«côàdG ≈dEG Éæ©aóJ

.≥HÉ°ùdG »a

 äÉ`̀«`̀fGõ`̀«`̀e á`̀©`̀LGô`̀e …ô`̀é`̀«`̀°`̀S ¬```̀fCG ø``Y ∞`̀°`̀û`̀ch
 ,áeOÉ≤dG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  ø«μªJ  É¡eó≤J  »àdG  èeGôÑdG
 ≈∏Y  ÉfhQƒc  áëFÉL  É¡à°Vôa  »àdG  äÉjóëàdG  πX  »a
 áÄ«g  Ωƒ°SQ  ∞bh  ∫ÓN  øe  ,πª©dG  ¥hóæ°U  á«fGõ«e
 äGOGôjEG ¢VÉØîfGh »°VÉªdG ΩÉ©dG πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ
 ¢ùØf  ∫ÓN  …OÉ°üàb’G  •É°ûædG  ™LGôJ  ÖÑ°ùH  áÄ«¡dG

.zø«μªJ{ á«fGõ«e ≈∏Y ôKDƒj Ée ƒgh IôàØdG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  QÉ°TCG  zø«μªJ{ äGAGôLEG  ∫ƒMh
 äGAGôLE’G ôjƒ£J øe áØ∏àîe πMGôªH ôe ø«μªJ ¿CG ≈dEG
 ,èeGôÑ∏d ºYódG ±ô°Uh á©LGôe á«MÉf øe äÉ«∏ª©dGh
 ø«°ùëJ á«MÉf  øe áeó≤àe  á∏Môe ≈dEG  Éæ∏°Uh Ωƒ«dGh
 ¬«∏Y õ«côàdG ≈∏Y ¢Uôëf Éææμdh ,äGAGôLE’G ™jô°ùJh
 áëFÉL Iôàa  ∫ÓN ¬fCG  ≈dEG  Éàa’ ,áeOÉ≤dG  IôàØdG  ∫ÓN
 á«fhôàμd’G  äÉ°üæªdG  øe  áYƒªée AÉ°ûfEG  ºJ  ÉfhQƒc
 ≈∏Y π«dO  ôÑcCG  »gh ,ø«μªJ  ™e  ø«∏eÉ©àªdG  IóYÉ°ùªd
 èeGôÑdG ∞∏àîªd ºjó≤à∏d ∫ÉéªdG íàØd ºJ …òdG ô«¨àdG

.IóMGh á«fhôàμdG á°üæe ôÑY

ôjó°üàdG
 äÉYÉ£b ≈`̀∏`̀Y  zø`̀«`̀μ`̀ª`̀J{  õ`̀«`̀cô`̀J  á`̀«`̀fÉ`̀μ`̀eEG  ∫ƒ``̀Mh
 »g á«dÉëdG á∏MôªdG ¿CG ÖLQ óªëe ø«°ùM ócCG ,áæ«©e
 èeÉfôH ≈dEG ≥HÉ°ùdG πª©dG Üƒ∏°SCG øe á«dÉ≤àfG á∏Môe
 äÉYÉ£≤dG  πc  ≥ëH  áMƒàØe  IójóL  äÉKGóëà°SG  …P
 »ªbôdG ∫ƒëàdG á«MÉf øe áØ∏àîe º««≤àdG ô«jÉ©e øμdh
 ,ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  IAÉØc  ôjƒ£Jh  ôjó°üàdG  ™«é°ûJh
 Éàa’ ,äÉÑ∏£dG ºjó≤J óæY QÉÑàY’G ø«©H òNDƒà°S »gh
 ÜÉ©«à°S’ áfhôªdG ô«aƒJ ƒg »°ù«FôdG ±ó¡dG ¿CG  ≈dEG

.äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe »a IójóL QÉμaCG
 IôàØdG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ¢``̀ShQó``̀dG  ¿CG  ±É``̀°``̀VCGh
 ≈∏Y  õ«côàdG  ≈`̀dEG  Éæ©aóJ  ±ƒ°S  á«dÉëdG  á«ÑjôéàdG
 ºYódG ¥ôW ±ÓàNG ™e í°VhCG πμ°ûH áæ«©e äÉYÉ£b
 Égô«KCÉJ ájƒdhCG Ö°ùëH áæ«©e á£°ûfCG ≈∏Y õ«côàdG hCG

.OÉ°üàb’G ≈∏Y
 ¿ƒμj ød »∏ëªdG èJÉædG  ≈∏Y ô«KCÉàdG  ¿CG  í°VhCGh
 äÉcô°ûdG  ø`̀e  %99^6  ¿C’  ,ô«KCÉàdG  ºéëH  É£ÑJôe
 √ò`̀gh  ,á£°Sƒàeh  Iô«¨°Uh  ô¨°üdG  á«gÉæàe  »`̀g
 OÉ°üàb’G  ≈∏Y  …Oôa  ô«KCÉJ  É¡d  ¿ƒμj  ød  äÉ°ù°SDƒªdG
 ∫ÓN  øe  É°Sƒª∏e  ¿ƒμ«°S  ô«KCÉàdG  øμdh  ΩÉY  πμ°ûH
 IójóL ÉbGƒ°SCGh GQÉμaCG ìô£à°S »àdG IójóédG QÉμaC’G
 ´GóH’Gh  QÉμàH’ÉH  õ«ªàJ  IójóL  πªY  •ÉªfCG  ≥∏îJh
 »a ôKDƒj ÉªH êÉàfE’G ∞«dÉμJ π∏≤Jh πªY ¢Uôa ≥∏îJh
.∂∏¡à°ùª∏d áeó≤ªdG áeóîdG hCG èàæªdG ô©°S ≈∏Y ájÉ¡ædG

 ôjó°üàdG  ™jQÉ°ûe  ºYóH  ø«μªJ  ΩÉªàgG  ¿CÉ°ûHh
 óMCG  ƒg  ôjó°üàdG  ¿CG  ≈`̀ dEG  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  QÉ`̀°`̀TCG
 ∞∏àîj  ô`̀eCG  ƒ`̀gh  ,É¡«dEG  ô¶æf  »àdG  º««≤àdG  ô«jÉ©e
 øjQó°üªdG  OóY  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,iô`̀NCG  ≈`̀dEG  ácô°T  øe
 á«gÉæàªdGh  áÄ°TÉædG  äÉcô°ûdG  ø«H  øe  øjôëÑdG  »a
 ’  PEG  ,ájÉ¨∏d  Ohóëe  á£°SƒàªdGh  Iô«¨°üdGh  ô¨°üdG
 øjôëÑdG  êQÉN  ôjó°üàdÉH  Ωƒ≤J  ácô°T  200  RhÉéàj
 OGó``YCG  IOÉ``̀jR  ≈∏Y  πª©f  ÉæfEÉa  Gò`̀d  ,Iô«¨°U  ≠dÉÑªH
 πÑ≤à°ùªdG  »ah  ,ôjó°üàdG  ºéM  IOÉ`̀jRh  øjQó°üªdG
 á≤£æªd AGƒ°S ôjó°üàdG á©bôd á°SGQO çGóëà°SG øμªj
 ,è«∏îdG á≤£æe êQÉN ¥Gƒ°SCG  »a ™°SƒàdG  hCG  è«∏îdG
 áμ∏ªe  »`̀a  »à°ùLƒ∏dG  OGó```̀eE’Gh  º`̀Yó`̀dG  ¿CG  á°UÉNh
 ,á«ªdÉ©dG  ¥Gƒ°SC’G  ΩóîJ  á∏Môe  ≈dEG  π°Uh  øjôëÑdG
 ≈dEG  ôjó°üàdÉH  Ωƒ≤J  á«æjôëH  äÉcô°T  Éæjód  ¿EÉa  Gòd
 É```̀HhQhCGh  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG  äÉ``̀j’ƒ``̀dGh  ø«°üdG
 ÖfÉL ¿EÉa ∂dòdh ,É«≤jôaEG ÜƒæLh É«dGôà°SCGh É«°ShQh
 »a É¡«∏Y õcôæ°S »àdG äÉjƒdhC’G ióMEG ƒg ôjó°üàdG

 .áeOÉ≤dG á∏MôªdG

áeOÉ≤dG äGƒæ°ùdG »a zø«μªJ{`d IójóL á∏M
…OÉ°üàb’G ô«KCÉàdGh á«LÉàfE’G ≈∏Y õcôJ Éæà«é«JGôà°SG :ôjôëàdG AÉ°SDhôd ÖLQ

á«WGôbhô«ÑdG zIOÉé°S{ …óëJ ¬LGƒJ ájQÉéàdG á«∏≤©dG :øªMôdGóÑY QƒfCGá«WGôbhô«ÑdG zIOÉé°S{ …óëJ ¬LGƒJ ájQÉéàdG á«∏≤©dG :øªMôdGóÑY QƒfCG

 É¡æe É``ØdCG 16 ∫ƒ``Ñb ºJh øjô¡°T ∫Ó``N Ö``∏W ∞``dCG 26 É``æª∏à°SG
á∏Ñ≤ªdG á∏MôªdG »a É¡«∏Y õcôæ°S »àdG äÉjƒdhC’G ióMEG ôjó°üàdG

 zø«μªJ{ á«é«JGôà°SG ¿CG zø«μªJ{ πª©dG ¥hóæ°üd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ÖLQ óªëe ø«°ùM ócCG
 äGPh  á«dÉ©a  ôãcC’G  äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y  õ«côàdG  ≈∏Y  »°SÉ°SCG  πμ°ûH  Ωƒ≤J  πª©dG  øe  á∏MôªdG  √ò¡d
 á«é¡æe õjõ©J ≈∏Y ¢Uôëà°S ∂dP QÉWEG »a zø«μªJ{ èeGôH ¿CG ≈dEG kÉàa’ ,ΩGóà°ùªdGh óYGƒdG ôKC’G

.áMÉàªdG ƒªædG ¢Uôa áÑcGƒªd ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe »a ô««¨àdG
 ∂dPh  ,á«∏ëªdG  ∞ë°üdG  »a  ôjôëàdG  AÉ°SDhQ  ™e  ó©oH  øY  ó≤Y  »Øë°U  AÉ≤d  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 á«é«JGôà°SG  πX  »a  ∫ÉªYC’G  ôjƒ£J  èeÉfôÑd  á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉ¡LƒàdGh  iDhô`̀dG  Rô`̀HCG  á°ûbÉæªd
 kGõjõ©J á∏Ñ≤ªdG πª©dG á∏Môe íeÓe RôHCG ≈∏Y º¡©∏WCG å«M ,á∏Ñ≤ªdG ¢ùªîdG äGƒæ°ù∏d zø«μªJ{

 øe πc ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ¿CG ¬fCÉ°T øe …òdGh áμ∏ªª∏d óYGh OÉ°üàbG ≥∏N »a …OÉjôdG zø«μªJ{ Qhód
.á«∏©ØdG ¥ƒ°ùdG äÉLÉM QÉWEG »a ºYódG ¢Uôah á«LÉàfE’G º«¶æJ øY kÓ°†a ,OÉ°üàb’Gh øWGƒªdG

 äÉeóN  øe  ¿hó«Øà°ùªdGh  ,áeÉàdG  á«aÉØ°ûdG  ≈∏Y  »æÑe  zø«μªJ{  πªY  ¿CG  ÖLQ  í°VhCGh
 ≈dEG  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒe  kÉ«YGO  ,ájOÉ°üàb’G  á«ªæàdG  á«∏ªY »a  AÉcô°T  ’EG  ºg  Ée  zø«μªJ{
 äÉeóN øe IOÉØà°S’Gh ,á«Yƒf á∏≤f çGóME’ ,áæμªªdG ôjƒ£àdG ¢UôØd πãeC’G ∫Ó¨à°S’G ¿Éª°V
 äÉLÉ«àMG  ™e  ΩAGƒàj  ÉªH  á«æWƒdG  QOGƒμ∏d  á«æ¡ªdG  äGQÉ¡ªdGh  ∫ÉªYC’G  ôjƒ£J  »a  zø«μªJ{

.»æWƒdG OÉ°üàb’Gh ¥ƒ°ùdG

áHÉbôdG ™e áeóîdG ô``jƒ£Jh áfhôªdG ø«H ¿RGƒf :zø``«μªJ{`d …ò«ØæàdG ¢``ù«FôdG

.ÖLQ óªëe ø«°ùM |
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 ≥«Ñ£àH áeÉ©dG áHÉ«ædG âÑdÉW
 ôjóe ≈∏Y áHƒ≤©dG äÉLQO ≈°übCG
 äÉWGôà°T’G áØdÉîªH º¡àe º©£e
 ó©H ÉfhQƒc ¢Shô«Ød ájRGôàM’G
 ÉfƒHR  30  ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG  πÑ≤à°SG  ¿CG
 »a  äGQÉÑàYG  …G  ¿hO  º©£ªdÉH
 º¡àªdG  ≈`̀∏`̀Y  º`̀μ`̀ë`̀dG  ≥Ñ°S  ø`̀«`̀M
 ,πÑb  øe  ø«Jôe  áª¡àdG  äGP  øY
 ’  ¬fCÉH  á©bGƒdG  º¡àªdG  QôH  Éª«a

.øFÉHõdG ≈∏Y Iô£«°ùdG ™«£à°ùj
 ∫ÓN  áHÉ«ædG  πãªe  ∞°Uhh
 ΩÉeCG  ¢ùeCG  º¡àªdG  áªcÉëe  á°ù∏L
 »àdG iô¨°üdG á«FÉæédG áªμëªdG
 ≈dEG áeOÉ≤dG á°ù∏édG π«LCÉJ äQôb
 ,á«eÉàîdG  á©aGôª∏d  ¢`̀SQÉ`̀e  31
 º¡àªdG  É`̀¡`̀Ñ`̀μ`̀JQG  »`̀à`̀dG  á`̀ª`̀jô`̀é`̀dG
 º¡àªdG  íª°S  ¿CG  ó©H  á©«æ°ûdÉH
 ¢üî°T  ø`̀«`̀KÓ`̀ã`̀dG  ¥ƒ`̀ Ø`̀ j  Oó`̀©`̀ d
 º©£ª∏d  óMGh  âbh  »a  ∫ƒNódÉH
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,¬`̀JQGOEÉ`̀H  Ωƒ≤j  …ò`̀dG
 IOóëªdG  áaÉ°ùªdÉH  ΩGõàd’G  ΩóY
 á`̀Ø`̀ dÉ`̀î`̀ª`̀ dÉ`̀ H ä’hÉ`````̀£`````̀dG ø``̀«``̀H
 ÖLGƒdG  á«ë°üdG  äÉWGôà°TÓd
 »gÉ≤ªdGh  ºYÉ£ªdG  »a  É¡≤«Ñ£J
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æeh  AGƒ`̀à`̀M’
 Ö°ùμàdG  ±ó¡H óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 ¿hO  øFÉHõdG  IOÉjR  AGQh  ™°ûédG

.áeÉ©dG áë∏°üª∏d äGQÉÑàYG …G
 áØ«ë°U ¿CG áHÉ«ædG πãªe ócCGh
 â°ù«d É¡fCG ócDƒJ º¡àªdG äÉ«≤Ñ°SG

 √ò`̀g  º`̀¡`̀à`̀ª`̀dG  Ö`̀μ`̀Jô`̀j  Iô``̀e  ∫hCG
 å«M  º©£ªdG  äGP  »`̀a  áªjôédG
 QÉæjO  1000  áeGô¨H  ¬«∏Y  ºμM
 QÉæjO 3000 áeGôZh ø«à©bGh »a
 ∞bh ™e ô¡°TG áà°S Ióªd ¢ùÑëdGh
 áaÉ°VG  QÉæjO  200  ádÉØμH  PÉØædG
 …QÉÑàY’G  ¢üî°ûdG  ºjô¨J  ≈`̀ dEG
 ô`̀eC’G  ,áãdÉãdG  »`̀a  QÉ`̀æ`̀jO  5000
 øeCÉH  ¬KGôàcG  ΩóY ≈∏Y ∫ój …òdG
 øY Ó`̀°`̀†`̀a ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG á``eÓ``°``Sh
 øe  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´Oô```̀dG  ≥≤ëJ  Ωó``̀Y
 »a  ¬«∏Y  äÉHƒ≤©dG  ≥«Ñ£J  ∫ÓN
 ¬©e  ¿ƒμj  Éªe  á≤HÉ°ùdG  ÉjÉ°†≤dG
 äÉHƒ≤©dG ≈°übG ≥«Ñ£àd É k≤ëà°ùe
 πãªàJ  »`̀à`̀ dGh  Oó`̀°`̀û`̀ª`̀dG  É¡aô¶H
 äGƒæ°S  â°S  Ió`̀ª`̀d  ¢ùÑëdG  »`̀a
 QÉ`̀æ`̀jO ∞```̀dCG ø`̀jô`̀°`̀û`̀Y á`̀eGô`̀¨`̀ dGh
 ø«©HQG  áeGô¨dGh  ∫hC’G  º¡àª∏d
 πãªe  ºàNh  .º©£ª∏d  QÉæjO  ∞`̀dCG
 ´ƒÑ°SG äGP ¬fCÉH ¬à©aGôe áHÉ«ædG
 âfÉc  á`̀©`̀bGƒ`̀ dG  ÜÉ``̀μ``̀JQG  ï``jQÉ``J
 ób  Ió`̀jó`̀é`̀dG  áHÉ°üªdG  ä’É`̀ë`̀dG
 ádÉM 1600 øe ôãcCG  ≈dEG  â∏°Uh
 øe ´ƒÑ°SCG ôNBG »a ä’ÉëdG OóYh
 ádÉM  6300  øe  ôãcCG  ¿É`̀c  Ωƒ«dG
 òæe ∞``̀dC’G ä’É`̀ë`̀dG äRhÉ``̀L π`̀H
 ∫ÉãeG øe øjôà¡à°ùªdG ÖÑ°ùH ΩÉjCG
 äGRGôàM’G GƒHô°V øjòdG º¡àªdG

.§FÉëdG ¢VôY »a
 á`̀ HÉ`̀ «`̀ f  ¢``̀ù``̀ «``̀ FQ  ¿G  ô```̀cò```̀j

 á`̀eÉ`̀©`̀dG äÉ``̀¡``̀é``̀dGh äGQGRƒ````````̀dG
 ób ¬`̀fCÉ`̀H ìô`̀°`̀U ≥`̀HÉ`̀°`̀S â``̀bh »`̀a
 ΩÉ«b  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  É¡JÉ≤«≤ëJ  äõ`̀é`̀fCG
 áØdÉîªH  º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dG  ó```̀MCG  ô`̀ jó`̀e
 ájRGôàM’G  ô«HGóàdGh  äGAGôLE’G
 É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  QÉ°ûàfG  ™æªd
 áë°üdG  IQGOEG  âfÉch  ,óéà°ùªdG
 º©£e §Ñ°V øY â¨∏HCG ób áeÉ©dG
 ô«HGóàdGh  äGAGô````̀LE’G  ™Ñàj  º`̀d
 áëFÉédG  »°ûØJ  ™æªd  ájRGôàM’G
 º©£ªdG π«¨°ûJ »a Ωõà∏j ºd å«M
 OƒLh ΩóYh »YÉªàL’G óYÉÑàdÉH
 ,ä’hÉ`̀£`̀ dG  ø`̀«`̀H  ø`̀jô`̀à`̀e  áaÉ°ùe

 øFÉHR  OƒLƒH  ìÉª°ùdG  øY  kÓ°†a
 ,É k°üî°T  ø«KÓãdG  ºgOóY  ¥ƒØj
 ≥∏Zh  áØdÉîªdG  äÉ`̀Ñ`̀KEG  º`̀J  ó``bh
 äô`̀°`̀TÉ`̀H ó``̀ bh ,É``````̀ kjQGOEG º`̀©`̀£`̀ª`̀dG
 É`̀¡`̀JÉ`̀≤`̀«`̀≤`̀ë`̀J á``̀eÉ``̀©``̀ dG á``̀HÉ``̀«``̀æ``̀dG
 º©£ªdG  ôjóe  º¡àªdG  ÜGƒéà°SÉH
 ¬«∏Y  ºμëdG  ≥Ñ°S  ¿CG  ø«ÑJ  …ò`̀dG
 äôeCÉa  ,ø«Jôe  áª¡àdG  äGP  ø`̀Y
 á«°†≤dG  áeP  ≈∏Y  ¬°ùÑëH  áHÉ«ædG
 áªcÉëª∏d  É k°SƒÑëe  ¬ªjó≤àHh
 ¢üî°ûc º©£ªdG ∂dòch á«FÉæédG
 ¬`̀à`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀e â`̀≤`̀≤`̀ë`̀J …QÉ``Ñ``à``YG

.¿ƒfÉ≤∏d É k≤ah á«FÉæédG

ÉfhQƒc ô«HGóJ äÉØdÉîe äÉ«≤Ñ°SCG ÖMÉ°U áªcÉëe á°ù∏L ∫ÓN

 QÉæjO ∞dCG 60 ¬ªjô¨Jh äGƒæ°S 6 º©£e ôjóe ¢ùÑëH ÖdÉ£J áHÉ«ædG
 ¬Jô£«°S Ωó``©H Qô``Ñjh ..Ö°ùμà∏d ¬``H ìƒ``ª°ùªdG ¥ƒ``Øj Oó``©H ø``FÉHõdG π``Ñ≤à°ùj

 ™°VƒH ΩÉb ¿CG ó©H áæ°S ÜÉ°T ¢ùÑM É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCG
 ≈∏Y  Éeƒj  50  øe  πbCG  ó©H  Iôà°S  á≤£æªH  ΩÉ©dG  ≥jô£dÉH  á«ªgh  á∏Ñæb

.á«HÉgQEG áYÉªéd ΩÉª°†f’G á«°†b »a ¬æY êGôaE’G
 ƒØ©H  êôN  ¬fCG  ’EG  á«HÉgQEG  á«°†b  áeP  ≈∏Y  É°SƒÑëe  º¡àªdG  ¿Éch
 Ée  AÉæKG  ¬aGôàYG  Ö°ùëH ¬fCG  ’EG  ,IójóL IÉ«M AóÑd  á°Uôa  ≈∏Y π°üMh
 »a ôμa ¬æY êGôaE’G ≈∏Y øjô¡°T øe πbCG ó©H √óL ∫õæe »a GOƒLƒe ¿Éc
 á≤£æªH ΩÉ©dG ≥jô£dÉH ¬©°Vhh äGôéØàªdG ∫Éμ°TC’ ∑Éëe πμ«g áYÉæ°U
 .ΩÉ©dG  øeC’ÉH  ∫ÓNE’G  ±ó¡H  áWô°ûdG  äÉjQhO  ióMEG  øe  Üô≤dÉH  Iôà°S

 ¬fCÉH OÉ≤àY’G πªëj …òdG πμ«¡dG ™æ°Uh äGó©ªdG õ¡L π©ØdÉH ¬fCG ±É°VCGh
 ±ó¡H  áWô°T  ájQhO  øe  Üô≤dÉH  É¡©°Vhh ™æ°üdG  á«∏ëe IôéØàe  IƒÑY
 á«æeC’G  äÉ`̀jQhó`̀dG  âcôëJ  É¡©°Vh  ¿CG  ó©Hh  ,≈°VƒØdG  øe  ádÉM  ≥∏N
 ¿G ’EG »ªgh πμ«g ¬fCG ø«ÑJ …òdG ∑ÉëªdG º°ùédG ¢üëØd ÆÓH ≈∏Y AÉæH
 º¡àªdG §Ñ°V ºàa »μ«à°SÓÑdG ¿ƒdÉédG ≈∏Y Iô°VÉM âfÉc º¡àªdG äÉª°üH
 ™°Vh áª°UÉ©dG øeCG IôFGóH 2020 ƒ«dƒj 17 »a ¬fCG áHÉ«ædG ¬«dG äóæ°SCGh
 ¬fCÉH OÉ≤àY’G πªëj äGôéØàªdG ∫Éμ°TC’ É«cÉëe Óμ«g ø«dƒ¡ée øjôNBGh

.á«HÉgQEG ¢VGôZC’ ΩÉ©dG ¿ÉμªdÉH ∂dPh »≤«≤M

Iôà°ùH ΩÉ©dG ≥jô£dÉH á«ªgh á∏Ñæb ™°Vh áæ°S ÜÉ``°T ¢ùÑM

 ¢ù«FQ ø°ùëdG ø°ùM øH ¥QÉW ≥jôØdG ¢SCGôJ
 äÉ«∏ªY ôjóe ÖFÉf …QOƒ°T ∞°TÉch ΩÉ©dG øeC’G
 äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG IQGRƒ```̀ H á`̀«`̀dhó`̀dG ¿Gô`̀«`̀£`̀dG ø``̀eCG
 ôÑY  ,Écôà°ûe  É«≤«°ùæJ  ÉYÉªàLG  ,á«fÉ£jôÑdG
 ¢ù«FQ  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀H  ,»`̀ Fô`̀ª`̀ dG  ∫É`̀ °`̀ü`̀ J’G  á`̀«`̀æ`̀≤`̀J
 á«°ùæédG  ¿hDƒ°ûH  óYÉ°ùªdG  π«cƒdGh  ∑QÉªédG
 ø«dhDƒ°ùªdG  øe  Oó`̀Yh  ,á`̀eÉ`̀bE’Gh  äGRGƒ`̀é`̀dGh

.á«fÉ£jôÑdG äÓ°UGƒªdG IQGRƒH
 »a  »`̀JCÉ`̀ j  …ò``̀ dG  ,´É`̀ª`̀à`̀L’G  π¡à°ùe  »``̀ah
 ∫OÉÑJh  ø«ÑfÉédG  ø«H  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  QÉWEG
 ø`̀eCG  ∫Éée  »`̀a  áëLÉædG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀dGh  äGôÑîdG
 Ée  ΩÉ©dG  øeC’G  ¢ù«FQ  øªK  ,äGQÉ£ªdG  áeÓ°Sh
 ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG √ó¡°ûJ
 ,∑ôà°ûªdG πª©dG ¥ÉaBG õjõ©Jh ôªà°ùe Qƒ£J øe
 á∏°UGƒªH  á«∏NGódG  ô`̀jRh  äÉ¡«LƒJ  ≈`̀dEG  Éàa’
 ∞«XƒJh Iõ«ªàªdG á«æeC’G ÜQÉéàdG ≈∏Y ´ÓW’G
 ≥«bódG  ≥«Ñ£àdG  øª°†j  ÉªH  áãjóëdG  äÉ«æ≤àdG
 »dhódG øjôëÑdG QÉ£ªH áeÓ°ùdGh øeC’G ô«jÉ©ªd

.øjôëÑdG áμ∏ªªd ájQÉ°†Mh ájô°üY á¡LGƒc
 á∏«ØμdG  πÑ°ùdG  åëH  ºJ  ,´ÉªàL’G  ∫Ó`̀Nh
 áeÓ°Sh øeCG  ∫Éée »a »FÉæãdG ¿hÉ©àdG õjõ©àH
 ,QÉ`̀£`̀ª`̀dG …OÉ``̀Jô``̀eh ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dGh ø`̀jô`̀aÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ºjó≤J  »``a  á`̀ã`̀jó`̀ë`̀dG  äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀à`̀dÉ`̀H  á`̀fÉ`̀©`̀à`̀°`̀S’É`̀H
 áfhôeh π«¡°ùJ »a º¡°ùj ÉªHh á«æeC’G äÉeóîdG
 ≈dEG  ¥ô£àdG  ºJ  Éªc  ,áMÉ«°ùdGh  ôØ°ùdG  ácôM
 á≤HÉ°ùdG  äÉYÉªàL’G  ∫ÓN ,¬«dEG  π°UƒàdG  ºJ  Ée
 á«ÑjQóàdG äGQhódGh èeGôÑdGh §£îdG å«M øe
 IOƒL áeGóà°SG ºYO ¬fCÉ°T øe Ée πch Égò«ØæJh

.QÉ£ªdG øeCG
 á«fÉ£jôÑdG  äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG  IQGRh  äó```̀ HCGh
 IQGRh  ™e  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  á∏°UGƒªd  ÉgOGó©à°SG
 ¿Gô`̀«`̀£`̀dG á`̀cô`̀M ø`̀«`̀eCÉ`̀J QÉ```̀WEG »`̀ a ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 ôjƒ£J ´hô°ûe ™e Ö°SÉæàj ÉªHh ,øjôaÉ°ùªdGh
 É≤«≤ëJh  »``̀dhó``̀dG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  QÉ`̀£`̀e  á`̀©`̀°`̀Sƒ`̀Jh
 ≥aôªdG  Gòg  ø«eCÉàd  áeRÓdG  á«æeC’G  äÉÑ∏£àª∏d

.…ƒ«ëdG

 É`̀ «`̀ fÉ`̀ £`̀ jô`̀ Hh ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG ø``̀«``̀H ¿hÉ```̀©```̀ J
äGQÉ``̀£``̀ª``̀ dG á``̀eÓ``̀ °``̀ Sh ø`````̀eCG ∫É``̀ é``̀ e »```̀a



:ójGR »∏Y ÖFÉæ∏d ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQ á«∏NGódG ôjRh

áãjóëdG πFÉ°SƒdG ΩGóîà°SG π°†ØH äGQóîªdG ºFGôL »a ®ƒë∏e ¢VÉØîfG
 ٪50  ø``̀ e  ô``̀ã``̀cCÉ``̀H  â`̀°`̀†`̀Ø`̀î`̀fG  2020  »``̀ a  á`̀Wƒ`̀Ñ`̀ °`̀†`̀ª`̀dG  ä’É```̀ë```̀dG  Oó```̀ Y
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 »a á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG ô```̀jRh ∫É```̀bh
 »fÉãdG  ÖFÉæ∏d  ∫GDƒ`̀°`̀S  ≈∏Y  √OQ
 ójGR »∏Y ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd
 É¡à£Ñ°V »àdG ä’ÉëdG OóY ¿CÉ°ûH
 ,äGQóîªdÉH  á≤∏©àªdG  IQGRƒ``̀dG
 É¡£Ñ°V ºJ »àdG ä’ÉëdG OóY ¿G
 ≈àM  2018  ø`̀e  Iô`̀à`̀Ø`̀dG  ∫Ó``̀N
 å«M  ,ádÉM  3835  â¨∏H  2020
 ,2018 »a ádÉM 1559 §Ñ°V ºJ
 »a  1547  ≈`̀dEG  Oó©dG  ¢†ØîfGh
 πbG  ≈`̀dEG  Oó©dG  ¢ü∏≤Jh  .2019
 729 ≠∏Ñ«d 2020 »a ∞°üædG øe
 ø«WÉ©àªdG OóY ¿CG ±É°VCGh .ádÉM
 3410  äGƒæ°S  çÓ`̀ã`̀dG  »`̀a  ≠∏H
 ádÉM  1462  §Ñ°V  ºJ  ó≤a  ,ádÉM
 1429 ≈dEG ¢†ØîfGh ,2018 »a
 ôãcCG  ≈dEG  ¢†ØîfG ºK ,2019 »a
 519  ≠∏Ñ«d  2020  »a  %60  øe
 ø«LhôªdG  Oó`̀Y  ≠∏H  Éª«a  ,ádÉM
-2018  øe  IôàØdG  ∫ÓN  1110
 ádÉM  418  πé°S  ó`̀≤`̀a  ,2020
 2019  »`̀ah  .2018  »a  èjhôJ
 2020  »ah  ,ä’É`̀M  408  â¨∏H
 ø«WƒÑ°†ªdG ø«LhôªdG OóY ≠∏H

.ádÉM 284
 AGƒàMG ô«HGóJ ¿G ≈dEG QÉ°TCGh
 AÉëfG ™«ªL »a ÉfhQƒc ¢Shô«a

 äÉ«ªc  ¢VÉØîfG  ≈dEG  äOCG  ºdÉ©dG
 ¥Gƒ°SCG »a IôaGƒàªdG äGQóîªdG
 á`̀jQƒ`̀a á`̀é`̀«`̀à`̀æ`̀ch ,äGQó``̀î``̀ª``̀dG
 QÉ`̀©`̀°`̀SCG IOÉ````̀jR ≈`̀∏`̀Y â`̀°`̀ù`̀μ`̀©`̀fG
 á∏b ≈dEG iOCG Éªe IQóîªdG OGƒªdG
 ácôM  ∞bƒJ  ¿EG  å«M  ,»WÉ©àdG
 äÓMôdG  ≥«∏©Jh  …ƒédG  π≤ædG
 ájôÑdG  OhóëdG  ¥Ó`̀ZGh  ájƒédG
 º«∏°ùàdG  •ƒ£N  ô««¨J  ≈dEG  äOCG
 OÉªàY’G  ßMƒd  å«M  Öjô¡àdGh
 Ohô£dG-  …QÉéàdG  øë°ûdG  ≈∏Y
 Üƒ∏°SG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  -ájójôÑdG
 ôëÑdG ¢VôY »a äGQóîªdG »eQ
 ójóëJ  á£°SGƒH  É¡dÉ°ûàfG  ºà«d
 ô«°†ëàdG QÉL ¬fG ø«Hh .™bƒªdG
 OÉ`̀ª`̀à`̀Y’ á`̀«`̀ dÉ`̀ë`̀ dG Iô``à``Ø``dG »``̀a
 åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  áfRGƒe
 πª°ûà°S  »àdGh á«FÉæédG  ádOC’Gh
 ¿G Éªc ,äGQóîªdG áëaÉμe IQGOEG
 É¡aOQ ºJ äGQóîªdG áëaÉμe IQGOEG
 •ÉÑ°†dGh  •ÉÑ°†dG  øe  äGAÉØμH
 ø`̀«`̀«`̀fó`̀ª`̀ dGh OGô```````̀a’G ∞``̀°``̀ü``̀dG
 ,º¡JÉÑLGƒH  ΩÉ«≤∏d  ø«∏gDƒªdG
 º¡bÉëdEÉH  IQGOE’G  ΩÉ«b  øY  Ó°†a
 á«ÑjQóàdG  äGQhó`̀ dG  øe  ójó©dÉH
 π«Ñ°S  »`̀a  ∂```dPh  á°ü°üîàªdG
 º¡æ«©j Éªe º¡JÉjƒà°ùªH AÉ≤JQ’G

 º¡JÉÑLGhh  º¡dÉªYCG  IQGOG  ≈∏Y
 OóY  ≠∏H  å«M  ,á`̀«`̀aGô`̀à`̀MG  πμH
 ∞Xƒe 101 IQGOE’G »a ø«∏eÉ©dG
 §HÉ°V  79h  É£HÉ°V  19  º¡æ«H
 Oó`̀Yh ó``̀MGh »`̀fó`̀e Oô``̀ah ∞°U
 ô`̀jRh  ô``̀cPh  .»æ¡e  ø«ØXƒe  2
 á£îdG  ø«°TóJ  ºJ  ¬`̀fG  á«∏NGódG
 äGQó`̀î`̀ª`̀dG  áëaÉμªd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 25  Ωƒ``̀j  á«∏≤©dG  äGô``̀KDƒ``̀ª``̀dGh
 áæé∏dG  ∫ÓN  øe  ,2015  ƒ«fƒj
 äGQó`̀î`̀ª`̀dG  áëaÉμªd  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 Óc  É¡àjƒ°†Y  »`̀ a  º`̀°`̀†`̀J  »`̀à`̀dG
 ¿hDƒ``°``û``dGh ∫ó``̀©``̀dG ô````̀jRh{ ø``̀e
 ßaÉëe  ,±É```̀ bh’Gh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 ¿hDƒ°T ôjRh ,áª°UÉ©dG  á¶aÉëe
 á«HôàdG ôjRh ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
 ¢ûàØªdG ,áë°üdG ôjRh ,º«∏©àdGh
 ΩÉY ôjóe ,∑QÉªédG ¢ù«FQ ,ΩÉ©dG
 ádOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G
 äGQOÉÑªdG  OóY  ≠∏Hh  ,zá«FÉæédG
 IQOÉÑe 263 AÉcô°ûdG øe áeó≤ªdG
 ácQÉ°ûªH  ,É¡æe  257  ≥«≤ëJ  ºJ
 RÉ`̀é`̀fE’G  áÑ°ùf  π°üàd  á¡L  24
 øe  ∫hC’G  QGó°UE’G  »a  %97  ≈dEG
 ≈∏Y  É«dÉM  πª©dG  QÉLh  ,á£îdG

.»fÉãdG QGó°UE’G ¥ÓWG
 ±Gó¡à°SG  º`̀J  ¬``̀fCG  ±É`̀°`̀VCGh

 ∫ÓN  ø`̀e  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀ dG á```aÉ```c QÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀SG
 áaÉ≤K  ô°ûf  π``̀LG  ø`̀e  á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dG
 OGƒªdG »WÉ©àd á°†aGQ á«©ªàée
 áÑ∏£d »YƒdG ™aQ ºJh ,IQóîªdG
 ∫ÓN  ø`̀e  ÜÉÑ°ûdGh  äÉ©eÉédG
 á°ü°üîàe  äGAÉ≤dh  äGQhO  ó≤Y
 ò«ØæàdG  äÉ`̀¡`̀é`̀d  ¿É``̀c  å`̀«`̀M  º`̀¡`̀d
 ,á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG  IQGRh  »``a  á∏ãªàe
 ,á«HôàdG  IQGRh  ,áë°üdG  IQGRh
 ,á`̀ °`̀VÉ`̀ jô`̀ dGh  ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀û`̀ dG  IQGRh
 IQGRh  ,ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 ,á«YÉªàL’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh  πª©dG
 QhO  ,πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g
 .±Gó`̀gC’G  ∂∏J  ≥«≤ëJ  »a  πYÉa
 ¿G á`̀«`̀∏`̀NGó`̀ dG ô```̀ jRh í```°```VhCGh
 ádOC’Gh  åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G
 ΩÉ`̀Y »``a â`̀Kó`̀ë`̀à`̀°`̀SG á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG
 …ò`̀dGh  z»aÉ©J{  èeÉfôH  2018
 ÜÉÑ°ûdG  ∑ƒ∏°S  ºjƒ≤J  ≈dEG  ±ó¡j
 IOÉYEGh  ,º¡MÓ°UEGh  ø«aôëæªdG
 AÉ`̀æ`̀Hh  ™ªàéªdG  »`̀ a  º`̀¡`̀LÉ`̀eOG

 º¡JóYÉ°ùeh  º`̀¡`̀°`̀ù`̀Ø`̀fCÉ`̀H  º¡à≤K
 »`̀WÉ`̀©`̀à`̀dG ø```̀e »``̀aÉ``̀©``̀à``̀dG ≈``̀∏``̀Y
 ≈∏Y  ¢UôëdGh  IQóîªdG  OGƒª∏d
 ¢ù«d  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  IÉYGôe
 OÉªY  º¡fC’  á«FÉæL  á≤HÉ°S  º¡jód
 πÑ≤à°ùªdG  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀Th  ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ≈∏Y è``̀eÉ``̀fô``̀Ñ``̀dG  õ`̀μ`̀ Jô`̀ j  å`̀ «`̀M
 øμdh  áeÉg  ¢ù°SGh  óYGƒb  Ió`̀Y
 ¿ƒfÉ≤dG  ìhô`̀H  πª©dG  ƒg  É¡ªgCG
 º`̀gÉ`̀LQGh  ÜÉÑ°ûdG  áë°UÉæeh
 πÑ°ùdG  áaÉμH  ÜGƒ`̀°`̀ü`̀dG  ≥jô£d

.áæμªªdG
 ø«°TóJ  º`̀J  ¬``̀fG  ≈```dEG  â`̀Ø`̀dh
 ´ƒædG Gòg §Ñ°V hCG »≤∏àd äGƒæb
 ,Qƒ```̀eC’G AÉ`̀«`̀ dhCÉ`̀c ä’É`̀ë`̀ dG ø`̀e
 QOÉ°üªdG  ,á`̀«`̀æ`̀eC’G  äÉ`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG
 èeÉfôÑdG  â`̀Ñ`̀KG  ó``̀bh  ,á`̀jô`̀°`̀ù`̀dG
 øe ó`̀jó`̀©`̀dG »`̀aÉ`̀©`̀J »`̀a ¬`̀MÉ`̀é`̀f
 º¡æ«μªJ  ∂`̀dP  ó©H  ºà«d  ä’ÉëdG
 Éªc  ,™ªàéªdG  »a  •Gôîf’G  øe
 áëaÉμe{ èeÉfôH IQGRƒdG iód ¿G
 …ò``̀dGh zÉ`̀©`̀e ¿É````̀eO’Gh ∞`̀æ`̀©`̀dG

 á∏Môe ájGóH øe áÑ∏£dG ±ó¡à°ùj
 ájƒfÉãdG  á∏MôªdG  ≈àM  á°SGQódG
 ºgOƒLh ∫ÉM »a ºgóYÉ°ùj å«M
 ,±Gôëf’G ≈dEG …ODƒJ ∞bGƒe »a
 ¢VôY  ∫É`̀M  »`̀a{  ∂`̀dP  ≈∏Y  ∫Éãe
 ø«NóàdG  º¡«∏Y  ¢UÉî°TC’G  óMG
 øe Égô«Zh äGQóîªdG »WÉ©J hCG
 º¡ª«∏©J  ≈∏Y  ,z±Gôëf’G  ¬LhCG
 ∞`̀ bGƒ`̀ª`̀ dG √ò```̀g º`̀«`̀«`̀≤`̀J á`̀«`̀Ø`̀«`̀c
 ,áë«ë°üdG  äGQGô``≤``dG  PÉ`̀î`̀JGh
 á°SQóe  173  á«£¨J  º`̀J  å`̀«`̀M
 ,á«eƒμM á°SQóe  201 π°UG  øe
 ºJ  »àdG  ¢SQGóªdG  áÑ°ùf  â¨∏Hh
 ºJ Éªc ,%82 èeÉfôÑdÉH É¡à«£¨J
 á°UÉîdG  ¢SQGóªdG  ™«ªL  á«£¨J
 øe ÉÑdÉW 121198 OÉØà°SG å«M
 Gòg  ø`̀e  Ö`̀dÉ`̀W  145000  π`̀°`̀UG
 ¢VÉØîfG »a º¡°SCG Éªe èeÉfôÑdG
 èjhôJh  ™«Hh  »WÉ©àdG  ä’ó©e

.äGQóîªdG
 Ωƒ`̀≤`̀J  IQGRƒ```````̀dG  ¿G  ô````̀cPh
 »dój  ø`̀e  π`̀μ`̀d  äBÉ`̀aÉ`̀μ`̀e  ºjó≤àH
 §Ñ°V  »``̀a  º`̀¡`̀°`̀ù`̀J  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀H
 Éªc  ,IQóîªdG  OGƒª∏d  ø«LhôªdG
 øe πc ≈ØYCG äGQóîªdG ¿ƒfÉb ¿G
 äÉ£∏°ùdG ÆÓHEÉH IÉæédG øe QOÉH
 πÑb áÑμJôªdG áªjôédG øY áeÉ©dG
 äÉHƒ≤©dG  ¢†©H  øe  ,É¡H  É¡ª∏Y
 ºJ  GPEGh  ,É`̀¡`̀«`̀∏`̀Y  ¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀dG
 äÉ`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG º``∏``Y ó``©``H ÆÓ``````̀ HE’G
 øe  AÉØYEÓd  •ôà°û«a  áªjôédÉH
 ≈`̀dEG  ÆÓ``̀HE’G  …ODƒ``̀j  ¿G  áHƒ≤©dG
 ∞°ûμdG  hCG  IÉæédG  »bÉH  §Ñ°V
 Gƒcôà°TG  øjòdG  ¢UÉî°TC’G  øY

.áªjôédG »a

 ¢VÉØîfG  ≥«≤ëJ  øY  ,á«∏NGódG  ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  ∞°ûc
 IQGOE’  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG  ≈`̀ dEG  Oƒ©j  ô`̀e’G  Gò`̀g  ¿G  Gó`̀cDƒ`̀e  ,äGQó`̀î`̀ª`̀dG  ºFGôL  OGó``YG  »a  ®ƒë∏e
 ΩGóîà°SÉH  ∂dPh ,ájOhóëdG  ôHÉ©ªdG  »a á°UÉN ,ºFGôédG  ∂∏J øY ∞°ûμdG  »a ,äGQóîªdG  áëaÉμe
 äÉ«∏ª©∏d  ≥«°ùæàdGh  äÉæë°ûdG  Öjô¡J  Ö«dÉ°SCGh  äGQÉ°ùe  ó°UQh  ,áãjóëdG  ¥ô£dGh  πFÉ°SƒdG

 .øjôëÑdG áμ∏ªªd IQóîªdG OGƒªdG ∫ƒNO πÑb á«bÉÑà°S’G á«æeC’G

.ójGR »∏Y | .á«∏NGódG ôjRh |

 ICGô`̀ª`̀∏`̀ d ≈``̀∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ∑QÉ``̀°``̀T
 ø«μªàdG{  ∫ƒ``̀M  á`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀aG  Ihó```f  »`̀ a
 ≈∏Y  âª«bCG  »àdG  zICGô`̀ª`̀∏`̀d  …OÉ°üàb’G
 áæé∏d  65  IQhó```̀dG  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  ¢ûeÉg
 IóëàªdG  º`̀eCÓ`̀d  á©HÉàdG  ICGô`̀ª`̀ dG  ™`̀°`̀Vh
 áμ∏ªª∏d  á`̀ª`̀FGó`̀ dG  á`̀ã`̀©`̀Ñ`̀dG  ø`̀e  º«¶æàH
 IóëàªdG  º``̀eC’É``̀H  á`̀jOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG
 AÉ°ûfEG  á«ªgCG  á°ûbÉæe  ±ó¡H  ∑Qƒjƒ«æH
 Ωó≤J  øª°†J  áeGóà°ùe  ájOÉ°üàbG  áª¶fCG
 ≈∏Y  Aƒ°†dG  §«∏°ùJ  ÖfÉL  ≈dEG  ,ICGôªdG
 ¥ƒ°S »a ICGôªdG ø«μªàd á«eGôdG Oƒ¡édG
 »a á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ¢VGô©à°SGh πª©dG
 ≈∏Y 19 ó«aƒc áëFÉL QÉKBG øe ∞«ØîàdG

 .ICGôªdG
 âæH  É`̀æ`̀jO  áî«°ûdG  â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  óYÉ°ùe  ,áØ«∏N  ∫BG  ó°TGQ
 Ωó≤J  ´ƒ°Vƒe  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d
 øjó≤©dG  ∫ÓN  RôëªdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ICGôªdG  Ωó≤J  Iô«Jh  ™jô°ùàd  ø««°VÉªdG
 IÉ«ëdG ä’Éée πc »a É¡àcQÉ°ûe õjõ©Jh
 ò«ØæJ  ™HÉàj  ¢ù∏éªdG  ¿EG  âdÉbh  .áeÉ©dG
 ™°VƒH  ¬°†jƒØJ  ∫ÓN  øe  ¬JÉ°UÉ°üàNG
 ¢Vƒ¡æd  á∏eÉ°T  ájô°ûY  á«æWh  á£N
-2013)  Iô`̀à`̀Ø`̀∏`̀d  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ICGô``̀ª``̀ dG
 ójóëJ  iô``̀L  ¿CG  ó`̀©`̀H  ∂```dPh  ,(2022
 »é«JGôà°S’G  ò«ØæàdG  äGQOÉÑeh  πMGôe
 áªFÉb  ±Gó`̀gC’G  IOóëe  á«é¡æªH  á£î∏d
 ™°†îJh  á«ª∏©dG  ø«gGôÑdGh  ádOC’G  ≈∏Y

 .Iôªà°ùe º««≤Jh áÑbGôe á«∏ª©d

 äÉ«é¡æe ¿CG  ÉæjO áî«°ûdG  âaÉ°VCGh
 øª°V  ¢ù∏éªdG  ÉgóªàYG  »`̀à`̀dG  πª©dG
 ájOÉ°üàb’G  ájDhôdG  ™e  á£îdG  áeAGƒe
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG  Ió```̀ æ```̀LCGh  2030  á``«``æ``Wƒ``dG
 ICGôªdG  äÉ©∏£J  ≈∏Y  õμJôJ  áeGóà°ùªdG
 »àdG  áYQÉ°ùàªdG  äGRÉéfE’Gh  á«æjôëÑdG
 ácQÉ°ûªdG ¿CG É¡JOÉ©°S äôÑàYGh .É¡à≤≤M
 Æƒ∏Ñd á«°SÉ°SCG Iõ«cQ ICGôª∏d ájOÉ°üàb’G
 ICGôªdG  ¢Vƒ¡f  øe  Oƒ°ûæªdG  iƒà°ùªdG
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G á`̀°`̀ù`̀ª`̀î`̀dG ä’É`̀é`̀ª`̀ dG ≥``̀ ah
 QÉÑàY’G »a òNCÉJ »àdGh á«æWƒdG á£î∏d
 ≥«≤ëàd …OÉ°üàb’Gh »YÉªàL’G ÖfÉédG
 ≈∏Y ®ÉØëdG á«ªgCGh ,…ô°SC’G QGô≤à°S’G
 ,¢UôØdG  DƒaÉμJ  CGóÑe  ≈∏Y  ºFÉb  OÉ°üàbG
 áMÉàªdG IÉ«ëdG ióe º∏©àdG ¥ÉaBG IOÉjRh
 »a  á«°ùaÉæàdG  É`̀¡`̀JQó`̀b  õjõ©àd  ICGô`̀ª`̀∏`̀d

.πª©dG ¥ƒ°S
 ΩÉ`̀©`̀dG ø``̀«``̀eC’G ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e â```©```LQCGh
 ≥∏©àj  Éª«a  Rô`̀ë`̀ª`̀dG  Ωó`̀≤`̀à`̀dG  ¢ù∏éª∏d
 ≈dEG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ¢UôØdG  DƒaÉμàH
 äÉ≤«Ñ£J  áªcƒëd  »æWh  êPƒªf  OÉªàYG
 ≈dEG  ±ó¡j  …òdG  ø«°ùæédG  ø«H  ¿RGƒàdG
 »æWƒdG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ¿RGƒàdG  ¿Éª°V
 äÉ«fGõ«ªdGh äÉ°SÉ«°ùdG ™°Vh ∫ÓN øe
 IQGOEGh  ICGôªdG  äÉLÉ«àM’  áÑ«éà°ùªdG
 .á`̀dAÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dGh ô```̀ KC’G ¢`̀SÉ`̀«`̀bh á`̀aô`̀©`̀ª`̀dG
 GOó`̀Y  ™`̀°`̀Vh  ¢ù∏éªdG  ¿CG  â`̀ë`̀°`̀VhCGh
 πeÉ°ûdG  ò«ØæàdG  ¿Éª°†d  äÉ``̀«``̀dB’G  ø`̀e
 QGó°UEÉH  º««≤àdGh  ó°UôdG  ôÑY  êPƒªæ∏d

 ø«°ùæédG  ø«H  ¿RGƒ`̀à`̀∏`̀d  »`̀æ`̀Wh  ôjô≤J
 »a  ICGô`̀ª`̀dG  áªgÉ°ùe  ¢SÉ«≤d  ø«àæ°S  πc
 »æWƒdG  ó°UôªdG  ∂dòch  ;áeÉ©dG  IÉ«ëdG
 …òdGh ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒàdG äGô°TDƒªd
 ióe ¿É«Ñd Iôªà°ùe IQƒ°üH ¬ãjóëJ ºàj
 ≈∏Y  ICGô`̀ª`̀dG  ™°Vh  »`̀a  RôëªdG  Ωó≤àdG
 äGAÉ°üME’ÉH  áfQÉ≤e  »æWƒdG  iƒà°ùªdG

.á«dhódGh á«ª«∏bE’G
 ≈∏Y  ¢ùμ©fG  è¡ædG  Gò`̀g  ¿CG  âæ«Hh
 ≈∏Y ICGô``ª``∏``d  ≈``̀∏``̀YC’G ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG IQó```̀b
 áëFÉL  AÉæKCG  áFQÉ£dG  ÉjÉ°†≤dG  áédÉ©e
 Iô«°ûe  .á«bÉÑà°SG  IQƒ°üH  19  -ó«aƒc
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈dEG  ¥É«°ùdG  Gòg  »a
 É¡Ñ©∏J »àdG áª¡ªdG QGhOC’G GôμÑe âcQOCG
 É¡àªgÉ°ùeh …ô°SC’G  É¡£«ëe »a ICGôªdG
 OÉ°üàbÓd ájƒ«ëdG äÉYÉ£≤dG »a á«YƒædG

 äGQOÉ``Ñ``e PÉ``î``JG º``J ¬`̀«`̀∏`̀Yh .»`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ≈∏Y á«ë°üdG áeRC’G øe ∞«Øîà∏d á©jô°S
 ;¢UÉN  πμ°ûH  ICGô`̀ª`̀ dGh  πμc  ™ªàéªdG
 ºjó≤J áeGóà°SG ≈dEG øjôëÑdG â©°S å«M
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 §FÉ°SƒdG  QÉªãà°SG  ∫ÓN  øe  É¡©«°SƒJh
 ’ ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y ∂dP »a ÉªH ,á«ªbôdG
 …ô°SC’G  OÉ°TQE’G  ÖJÉμe  ô«aƒJ  ,ô°üëdG
 áYƒªée º`̀jó`̀≤`̀Jh  ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y  º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dGh
 QGô`̀≤`̀à`̀°`̀S’G º`̀Yó`̀J »`̀à`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀dG ø`̀e

.É¡JÓFÉYh ICGôª∏d …OÉ°üàb’G
 áî«°ûdG  äQÉ°TCG  ,ÖfÉédG  Gòg  »ah
 áeƒ¶æªd  ∫ƒëàdG  á°SÓ°S  ¿CG  ≈`̀dEG  ÉæjO
 ≥«Ñ£àdG  »a  âªgÉ°S  á«ªbôdG  äÉeóîdG
 »àdGh  ó©H  øY πª©dG  äÉ°SÉ«°ùd  ¢ù∏°ùdG
 Ió«Øà°ùªdG äÉÄØdG ôãcCG óMCG ICGôªdG âfÉc

 á«μ∏ªdG  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀ dG  ≈``̀ dEG  Iô«°ûe  .É`̀¡`̀æ`̀e
 ΩC’G  Oƒ¡éd  ÉªjôμJ  äAÉL »àdG  á«eÉ°ùdG
 ¥É£f  »a  É¡JÉ«dhDƒ°ùªd  ÉcGQOGh  á∏eÉ©dG
 á«ªgC’h  áLôëdG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  Iô`̀°`̀SC’G
 ¬«LƒàdG  ºJ  å«M  ,É¡FÉæHCG  ™e  ÉgOƒLh
 á∏eÉ©dG ΩCÓd ó©H øY πª©dG ΩÉ¶f ≥«Ñ£àH
 áHÉéà°S’G  âªJ  óbh   .ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »a
 É¡≤«Ñ£J  º`̀«`̀ª`̀©`̀Jh  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG  √ò``¡``d
 ¬«LƒàdG  ™`̀e  á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒªdG  »`̀a
 äÉÄØd  ájƒdhC’G  AÉ£YEGh  ΩÉ¶ædG  ≥«Ñ£àH
 êGhRCGh πeÉëdG ICGôªdG É¡æ«H øe IOóëe

.á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a äÓeÉ©dG
 ±hô``̀¶``̀dG º````ZQ ¬`````fCG â```ë```°```VhCGh
 »`̀à`̀dG á`̀bƒ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ô`̀«`̀Z á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 áμ∏ªe  âYÉ£à°SG  ,á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  É¡à°Vôa
 ≈∏Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG Oƒ`̀¡`̀é`̀dG √ò`̀¡`̀H ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ICGôª∏d  ájOÉ°üàb’G  ácQÉ°ûªdG  äÉjƒà°ùe
 %53  πμ°ûJ  ∫GõJ  ’  å«M  ,ÉgQGô≤à°SGh
 %35h ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »a ø««æjôëÑdG  øe
 Éªc ,¢UÉîdG ´É£≤dG »a ø««æjôëÑdG øe
 á«aGô°TE’G Ö°UÉæªdG »a AÉ°ùædG OóY OGR
 øe  ôãcCÉH  áeƒμë∏d  …ò«ØæàdG  ´ôØdG  »a
 ,á«°VÉªdG  ô°û©dG  äGƒæ°ùdG  ∫ÓN  %200
 √òg  øe  %46  ¿B’G  AÉ°ùædG  π¨°ûJ  å«M
 ICGôªdG  á«°ùaÉæJ  ≈dEG  Iô«°ûe  ,Ö°UÉæªdG
 …OÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G É```̀¡```̀FGOCG »``̀a á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ,»æWƒdG OÉ°üàb’G »a ájôãdG É¡JÉeÉ¡°SEGh
 %43   äÉ«æjôëÑdG  AÉ°ùædG  πμ°ûJ  å«M

.ø««æjôëÑdG ∫ÉªYC’G OGhQ ´ƒªée øe

 ..záHÉ°UEG ∞dC’G{ ádÉM ≈dEG Éæ©LQ
!!..zƒàª«ØdG á°TôZ{ ÖÑ°ùdGh

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ,»dB’G  ±Gô°üdG  Iõ¡LCG  óæY  ∑ƒæÑdG  óMCG  â∏NO  ¢ùeCG  AÉ°ùe
 ,áeÉªμdG ¢ùÑd ¿hO øe RÉ¡édG óæY ÉØbGh Éjƒ«°SBG ÓeÉY äóLhh
 -∂dòc  …ƒ«°SBG  ƒgh-  z»JQƒμ«°ùdG{  ∂æÑdG  øeCG  πLQ  äógÉ°Th
 ’h ,Éæd  √ô¡X ôjój  ,¬«°Sôc  ≈∏Y É°ùdÉL ,∫É≤ædG  ¬ØJÉ¡H  ’ƒ¨°ûe
 »eÓc  â¡Lƒa  !!..êôîj  øeh  ,πNój  øeh  ,π°üëj  GPÉe  º∏©j
 ,¿ÉμªdG  ø`̀eCG  øY  Éæg  ∫hDƒ°ùe  ∂`̀fCG  :¬`̀d  â∏bh  »JQƒμ«°ùdG  ≈`̀dEG
 ,á«ë°U ájOÉ°TQEG äÉMƒd ™°Vh ∂æÑdGh ,™«ªédG áeÓ°Sh áë°Uh

 ?∂ÑLGƒH Ωƒ≤J ’ GPÉª∏a ,ôjƒ°üJ äGô«eÉc ∂dòc óLƒJh
 øe Ö∏Wh ,¬«°Sôc øe ΩÉbh »ãjóM ≈dEG »JhQƒμ«°ùdG ¬ÑàfÉa
 ..∫ƒNódG  πÑb  áeÉªμdG  ¢ùÑdh  ¿ÉμªdG  IQOÉ¨e  …ƒ«°SB’G  πeÉ©dG
 »æªà°ûj  ¿Éc  ¬fCÉH  ≥KGh  ÉfCGh  ,…ƒ«°SB’G  πeÉ©dG  ±ô°üfG  Ó©ah

!!..¬Ñ∏b »a
 »∏HƒJ  á≤£æªH  ô«Ñc  âcQÉeôHƒ°S  óæY  ,¬``JGP  Ωƒ«dG  »`̀ah
 ≈∏Y  ábƒÑ°ùe  ô«Z  äÉ°†«ØîJ  ¿Ó`̀YEG  ºJ  ,áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  »a
 ,iôNC’G  äÓëªdG  »a  √ô©°S  ∞°üæH  ´ÉÑ«d  zƒàª«ØdG{  Ühô°ûe
 ∞aQCG  ¿CG  áLQO  ≈dEG  ,ø««©«ÑW  ô«Z  ®É¶àc’Gh  ΩÉ`̀MOR’G  ¿Éch
 ,Gô«Ñc  …ô°ûÑdG  ™ªéàdG  ¿Éch ,πeÉμdÉH  â∏N zƒàª«ØdG{  Ühô°ûe
 ≈∏Y  É¡©°†j  ¿CG  πÑbh  ,zƒàª«ØdG{  áHô©H  πeÉ©dG  π°Uh  ¿EG  Éeh
 »a  ,É¡«a  Ée  πc  GhòNCGh  áHô©dG  ≈∏Y ¢SÉædG  ºég ≈àM ,∞aQC’G
 ¿EG  :º¡d ∫Ébh ¢SÉædG »a πeÉ©dG ñô°U óbh ,…QÉ°†M ô«Z ô¶æe
 ,¢üî°T πμd ø«àÑ∏Y iƒ°S Ö°ùàëj ød zô«°TÉμdG{ ¥hóæ°üdG ø«eCG
 Ö∏©dG ™jRƒàH ΩÉb ¢†©ÑdG øμdh ,√ƒªJòNCG Ée Ghó«©J ¿CG ƒLQCÉa
 Ö∏Y  øe  OóY  ôÑcCÉH  êôîj  »c  ,¬«≤aGôeh  QÉ¨°üdG  ¬FÉæHCG  ≈∏Y
 ø«ª«≤eh ø«æWGƒªd ¿Éc Éæg ™ªéàdG ¿CÉH Éª∏Y ..ƒàª«ØdG Ühô°ûe
 äGOÉ°TQ’Gh äÉeÉªμdGh óYÉÑàdG øY åjóëdGh ,øjóaGhh ÖfÉLCGh

!!..áàÑdG ¬H ’ƒª©e ¢ù«d
 áHÉbôdG  ójó°ûJ  ,ΩÉjCG  òæe  ,IQÉéàdG  IQGRh  äó°TÉf  ób  âæch
 ÖdÉWCG  Ωƒ«dGh  ..¿É°†eQ  º°Sƒe  ∫ÓN  á°UÉNh  ,äÓëªdG  ≈∏Y
 ¥Gƒ°SC’Gh  äÓëª∏d  IQÉjõdG  ∞«ãμJh  áHÉbôdG  ójó°ûàH  IQGRƒ`̀dG
 º°Sƒe  ™`̀e  π°üëj  É`̀e  ó`̀ °`̀UQh  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh  ,â``̀cQÉ``̀e  ô`̀Hƒ`̀°`̀ù`̀dGh
 OGOõJ ¿CG ∫ƒ≤©ªdG ô«Z øªa ..á«fÉ°†eôdG ¢Vhô©dGh äÉ°†«ØîàdG

 !!..zƒàª«a{ ÖÑ°ùdGh ¢SÉædG ø«H ÉfhQƒc äÉHÉ°UEG
 áYÉ°ùdG óæY áë°üdG IQGRh á«FÉ°üMEG ™HÉàf Ωƒj πc AÉ°ùe »a
 äÉHÉ°UE’G  ä’Éëd  »eƒ«dG  ôjô≤àdG  ™HÉàfh  ,Ó«d  Iô°ûY  á«fÉãdG
 ,»aÉ©àdG  ä’É`̀Mh  ,IójóédG  áªFÉ≤dG  ä’É`̀ë`̀dGh  äÉ°UƒëØdGh
 ä’ÉëdG  OóYh  ,ájƒÄªdG  áÑ°ùædGh  ,»dÉªLE’G  Oó©dGh  ,äÉ«aƒdGh
 ÖfÉéH  ,Iô≤à°ùªdG  ä’ÉëdG  OóYh  ™°Vhh  ,êÓ©dG  ≈≤∏àJ  »àdG
 AÉØ°ûdG  ¬∏dG  ∫CÉ°ùfh  ,ájÉæ©dG  âëJ  »àdG  ä’ÉëdG  Oó`̀Yh  ™°Vh

.™«ªé∏d πLÉ©dG
 ≥jôa  É¡dòÑj  »`̀à`̀dG  äÉ«ë°†àdGh  Oƒ¡édG  π`̀c  º°†N  »`̀ah
 øe  áëjô°T  ∫Gõ`̀J  ’  ,¢SÉædG  øe  ô«Ñc  Oó`̀Y  ΩGõ`̀à`̀dGh  ,øjôëÑdG
 ¬Ø°ûμJ Ée ∫Éãe §°ùHCGh ,π°üëj ÉªH CÉÑ©J ’h áeõà∏e ô«Z ¢SÉædG
 ó©H Éeƒj ∞YÉ°†àJ »àdG áeÉªμdG ¢ùÑd ΩóY äÉØdÉîe äÉ«FÉ°üMEG
 ø«eõà∏ªdG ¢SÉædG Ö«°üj …òdG ábôëdGh ºdC’G Qƒ©°T ¿CG Éªc ,Ωƒj
 ñC’G ¬«dEG QÉ°TCG Ée π©dh ,ø«eõà∏ªdG ô«¨d πªëj ¬fCG ¢VôàØªdG øe
 ô«N ƒg §°ûædG  »fhôàμd’G  ¬HÉ°ùM »a z•É«îdG  ódÉN{ π°VÉØdG
 ¢ùeCG Ωƒj ¿CÉH åjóëdG ïjQÉàdG πé°ù«°S{ :¢ùeC’ÉH Öàc PEG ,π«dO
 Ωƒ«dG ƒ¡a ,øjôëÑdG IôcGP »a Gõ«ªe Éeƒj ¿Éc 2021 ¢SQÉe 28
 ’ƒeQƒØdG äÉbÉÑ°ùd Gô¡Ñe ÉMÉéf øjôëÑdG ≥jôa ¬«a ≥≤M …òdG
 »£îàH  zGô¡Ñe  ÉMÉéf{  ¬«a  øëf  Éæ≤≤M  âbƒdG  ¢ùØf  »`̀ah  ,1
 ¿Éà°Th  ..ÉfhQƒc  ¢Shô«ØH  óMGh  Ωƒj  »a  áHÉ°UEG  ∞dC’G  õLÉM

.zø«MÉéædG ø«H
 ,äÉ`̀HÉ`̀ °`̀UE’G  OGOõ```̀J  ’  ≈`̀à`̀Mh  ..√ô``«``Z  ô«ãμdh  ,¬`̀∏`̀c  ∂`̀dò`̀d
 íàa  á∏°UGƒe  ≈dEG  ƒYóJ  áeõà∏ªdG  ¢SÉædGh  ,ä’ÉëdG  ∞YÉ°†àJh
 ójDƒf ÉæfEÉa ,íjhGôàdG IÓ°U AGOCG ≈dEG ™∏£àJh ,™eGƒédGh óLÉ°ùªdG
 ,ø«£dÉîªdGh  ,ø«ØdÉîªdG  ≈∏Y  äÉeGô¨dG  ≈àMh  áHÉbôdG  ójó°ûJ
 ÖÑ°ùH  ..äÉ°†«ØîàdG  ¢VhôYh äÓëªdG  óæY äÉ©ªéàdG  ∂dòch

!!..zƒàª«a á°TôZ{

 øjôëÑdG  á«©ªL  â`̀eÉ`̀b
 äÉ°ü°üîªdG ™jRƒàH ájô«îdG
 ≠∏ÑªH  á«ª°SƒªdG  äÉ`̀fÉ`̀YE’Gh
 øjó«Øà°ùª∏d  .QÉ`̀æ`̀jO  ∞`̀ dCG  14
 øe  á«©ªédG  ≈dEG  ø«Ñ°ùàæªdGh
 Iõé©dGh  äÉ≤∏£ªdGh  π`̀eGQC’G
 2021 ΩÉ©d ∂dPh ø«LÉàëªdGh
 äÉª«∏©àdÉH  ΩÉ`̀à`̀dG  ó«≤àdG  ™`̀e
 øe á`̀©`̀Ñ`̀à`̀ª`̀dG  äGAGô`````````̀LE’Gh
 á`̀«`̀≤`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dG á``̀æ``̀é``̀∏``̀dG π```Ñ``` pb

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  í``̀°``̀VhCGh
 »∏Y  ó`̀ª`̀ë`̀e  ó`̀«`̀°`̀ù`̀dG  IQGOE’G
 äGó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  √ò``̀g  ¿CG  Qƒ```̀LCG
 º`̀é`̀ë`̀dG å``̀«``̀M ø```̀e ∞`̀∏`̀ à`̀î`̀J

 ô°SC’G  √ò¡d  …OÉ`̀ª`̀dGh  »YÉªàL’G  ™°VƒdG  ™e  Ö°SÉæààd  ´ƒædGh
 äÉMƒ°ùªdGh  ôjQÉ≤à∏d  É≤ah  ,ÉgOGôaCG  OóY  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,áØØ©àªdG
 √òg øY á«©ªédÉH äÉ«YÉªàL’G äÉãMÉÑdG Égó©J »àdG á«YÉªàL’G
 äGóYÉ°ùªdGh äÉfÉYE’G ºéM ójóëJ É¡Fƒ°V ≈∏Y ºàj »àdGh ô°SC’G

.á«©ªédÉH á«YÉªàL’G äÉeóîdGh ájÉYôdG áæéd πÑb øe

 äÉ°ü°üîªdG ´RƒJ ájô«îdG øjôëÑdG
QÉ``æjO ∞``dCG 14 ≠``∏ÑªH á``«ª°SƒªdG

ÉfhQƒc ∫ÓN ájOÉ°üàb’G ICGôªdG ácQÉ°ûe äÉjƒà°ùe QGô≤à°SG â≤≤M á«æWh Oƒ¡L :zICGôª∏d ≈∏YC’G{

 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG äó``̀≤``̀Y
 ,»æ¡ªdG  ¬`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dGh  OÉ`̀°`̀TQEÓ`̀d
 á«æ≤J  ô`̀Ñ`̀Y  ,∫hC’G  É¡YÉªàLG
 á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H ,»``̀Fô``̀ª``̀dG ∫É``̀°``̀ü``̀J’G
 ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ d ó`̀YÉ`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG π``̀«``̀cƒ``̀dG
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRƒ`̀H  πª©dG
 ôØ©L óªMCG ó«°ùdG ,á«YÉªàL’G

.»μjÉëdG
 IOƒ`̀°`̀ù`̀e ¢``̀Vô``̀Y º``̀ J ó```̀ bh
 OÉ``̀°``̀TQEÓ``̀d á``«``æ``Wƒ``dG á``£``î``dG
 ≈∏Y  áªFÉ≤dG  »æ¡ªdG  ¬«LƒàdGh
 ø«H  ádhòÑªdG  Oƒ¡édG  ó«MƒJ

 kAÉæH  »æ¡ªdG  ¬«LƒàdGh  OÉ°TQE’G  á«∏ªY  ø«ª°†àd  á«æ©ªdG  äÉ¡édG
 πMGôªdG  ∞∏àîªH  á«ª«∏©àdG  ègÉæªdG  »a  »°ùÑJÉZ  ¢ù«jÉ≤e  ≈∏Y
 á«ª∏Y  äÉ°ü°üîàd  áÑ∏£dG  QÉ«àNG  ≈∏Y  ¢ùμ©æj  ÉªH  ,á«°SGQódG

 .á«∏©ØdG πª©dG ¥ƒ°S äÉLÉ«àMÉH á£ÑJôe
 á«FóÑªdG  èFÉàædG  ¢VôY  ≈dEG  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ¥ô£àdG  ºJ  Éªc
 »Yh ióe ¢SÉ«b ±ó¡H áæé∏dG É¡H âeÉb »àdG á«ë°ùªdG á°SGQó∏d
 OÉ`̀°`̀TQE’G  èeGôÑH  πªY  ø`̀Y  ø«ãMÉÑdGh  áÑ∏£dGh  Qƒ``̀eC’G  AÉ`̀«`̀dhCG
 ócCG  ,¥É«°ùdG  Gò`̀g  »`̀ah  .øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »æ¡ªdG  ¬«LƒàdGh
 ¬«LƒàdGh OÉ°TQE’G èeGôÑH ¢Vƒ¡ædG »a áæé∏dG QhO á«ªgCG »μjÉëdG
 ¥ƒ°S  äÉLÉ«àMGh  ÖjQóàdGh  º«∏©àdG  äÉ°SÉ«°ùH  É¡£HQh  »æ¡ªdG
 øWGƒªdG π©éH ,áª«μëdG IOÉ«≤dG äÉ¡«LƒJ ò«ØæJ ≈dEG É«©°S ,πª©dG
 øe ∂dPh ,πª©dG ÜÉë°UCG  iód π°†aC’Gh ∫hC’G QÉ«îdG »æjôëÑdG

.πª©dG ¥ƒ°S »a ¬LÉeOE’ É«æ¡e ¬∏«gCÉJ ∫ÓN

»æ¡ªdG ¬«Lƒà∏d á«æWƒdG áæé∏dG ´ÉªàLG

 …òdG  RQÉÑdG  RÉéfE’ÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh äOÉ°TCG
 ¢ù«FôdG  áeÉîa  IOÉ«≤H  á≤«≤°ûdG  á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  ¬à≤≤M
 ,¢ùjƒ°ùdG IÉæ≤H áëfÉédG áæ«Ø°ùdG áeRCG AÉ¡fE’ ,»°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY
 πª©dG  ¥ô`̀a  É¡àdòH  »àdG  IOƒ¡°ûªdGh  áã«ãëdG  Oƒ¡édÉH  ágƒæe
 Iõ«ªàe  äGQó`̀b  øe  ¬Jô¡XCG  É`̀eh  ,á°üàîªdG  äÉ¡édGh  áØ∏àîªdG
 ∞°SDƒªdG çOÉëdG Gòg ™e πeÉ©àdGh áeRC’G IQGOEG »a á«dÉY IAÉØch
 ≈dEG  IÉæ≤dG  »a  á«dhódG  ájôëÑdG  áMÓªdG  ácôM  IOÉYE’  QGóàbG  πμH

 .»©«Ñ£dG ÉgQÉ°ùe

 RQÉ``ÑdG RÉ``éfE’ÉH ó``«°ûJ ø``jôëÑdG
 áeRCG AÉ``¡fEÉH ô``°üe ¬``à≤≤M …ò``dG
¢ùjƒ°ùdG  IÉ``æ≤H  áëfÉédG  á``æ«Ø°ùdG

:QOÉ≤dGóÑY ó«°S - IôgÉ≤dG
 ó«MƒJ áæé∏d 85 IhóædG ∫ÉªYCG ìÉààaG ºJ
 »àdGh  ,ájôμ°ù©dG  º«gÉØªdGh  äÉë∏£°üªdG
 áeÉ©dG  á`̀fÉ`̀e’G  ô≤ªH  π`̀jô`̀HG  1  ≈àM  ôªà°ùJ
 øcôdG  ó«≤©dG  á°SÉFôH  á«Hô©dG  ∫hódG  á©eÉéd
 óah  ¢ù«FQ  ø«æ«YƒÑdG  óªMCG  º°SÉL  ∞°Sƒj
 ó«≤©dG øe á°SÉFôdG º∏°ùJ …òdG øjôëÑdG áμ∏ªe
 óah  ¢ù«FQ  »HÉÑM’G  …ó¡e  »∏Y  ó©°S  øcôdG
 â°SCGôJ  »àdG  IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉe’G ádhO

.á≤HÉ°ùdG IhóædG
 •ÉÑ°†dG øe áÑîf IhóædG ∫ÉªYCG ô°†M óbh
 øY  ø«∏ãªe  á«Hô©dG  áë∏°ùªdG  äGƒ`̀≤`̀ dG  »`̀a
 áeƒ¶æe{  ´ƒ°Vƒe  á°ûbÉæªd  á«HôY  ádhO  14
 º∏°ùdG  »a á«Hô©dG  ¢Tƒ«é∏d  ∑ôà°ûªdG  OGóe’G
 á©eÉéd  áeÉ©dG  áfÉeC’G  â≤∏J  óbh.zÜôëdGh
 á«Hô©dG  ¿hDƒ`̀ °`̀ û`̀ dG  ´É`̀£`̀b)  á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG  ∫hó```̀dG
 ¢ù∏éeh  ájôμ°ù©dG  IQGOE’G  -»eƒ≤dG  øeC’Gh
 øe äÉ``̀°``̀SGQO 10 (»`̀Hô`̀©`̀dG  ø````̀eC’Gh º`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 ,ôFGõédG  ,äGQÉ`̀eE’G  ,¿OQ’G)  AÉ°†Y’G  ∫hódG
 ,âjƒμdG  ,ô£b  ,¥Gô©dG  ,¿GOƒ°ùdG  ,ájOƒ©°ùdG
 á°SGQóH êhôîdGh É¡à°ûbÉæªd (Üô¨ªdG ,ô°üe
 ≈∏Y  É¡ª«ª©J  ºàj  ´ÉªàL’G  ájÉ¡f  »a  IóMƒe
 IOÉØà°S’G  ¢Vô¨H  AÉ°†Y’G  ∫hódG  äÉ«Hhóæe
 ≈∏Y  É¡©jRƒJh  á«Hô©dG  ¢Tƒ«édG  »`̀a  É¡æe

.á«Hô©dG ájôμ°ù©dG ógÉ©ªdGh äÉ«∏μdG
 π«∏N  ô«Ø°ùdG  ≈≤dCG  IhóædG  ìÉààaG  ∫ÓN
 óYÉ°ùªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀ «`̀ eC’G  …OGhò````̀dG  º`̀«`̀gGô`̀HG
 á«Hô©dG ¿hDƒ°ûdG ´É£b ¢ù«FQ á«Hô©dG á©eÉé∏d
 ø«eC’G äÉ«ëJ  É¡«a  π≤f  áª∏c  »eƒ≤dG  øeC’Gh
 óªMCG  ó«°ùdG  á«Hô©dG  ∫hó``̀dG  á©eÉéd  ΩÉ`̀©`̀dG
 ≥«aƒàdG  IhóædG  ∫ÉªYC’  ¬JÉ«æªJh  §«¨dG  ƒHG
 »JCÉj IhóædG √òg OÉ≤©fG ¿CG í°VhCGh ,ìÉéædGh
 ¬«a ÉªH ,ºdÉ©dG Égó¡°ûj á«FÉæãà°SG ±hôX »a
 Égó≤Y  Qô≤ªdG  øe  ¿Éc  óbh  ,á«Hô©dG  ÉæfGó∏H
 ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  ¿G  ’EG  ,»°VÉªdG  ΩÉ©dG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe  óë∏d  ∫hódG  É¡≤Ñ£J  »àdG
 ∫hó`̀dG  ø«H  π≤æàdG  â∏©L  óéà°ùªdG  ÉfhQƒc
 ≈∏Y ≈æKCG Éªc ,π«ëà°ùe ¬Ñ°T áæ«©e Iôàa ∫ÓN

 ∫hódÉH  áë∏°ùªdG  äGƒ≤dG  ¬Ñ©∏J  …ò`̀dG  Qhó`̀dG
 QÉØæà°S’G  á`̀dÉ`̀Mh  ¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  Gò``g  »`̀a  á«Hô©dG
 ,á«Hô©dG  ∫hódÉH  ¢Tƒ«édG  äGóMƒd  iƒ°ü≤dG
 ájOCÉJh  ä’ÉëdG  √òg  πãe  »a  ºYódG  ºjó≤Jh
 ÉædhO IóMhh áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG »a É¡ÑLGh

.ÉgQGô≤à°SGh
 OGóe’G ´ƒ°Vƒe á°SGQO á«ªgCG ¿CG ±É°VCGh
 ájôμ°ù©dG äÉ«∏ª©dG »a ∫É©ØdG ÉgQhO »a øªμJ
 ,äÉ«dBGh äGó©eh ó¡L øe á«∏ª©dG ¬Ñ∏£àJ Éeh
 ø«H  áØ∏àîªdG  Ö`̀«`̀dÉ`̀°`̀SC’Gh  ¥ô`̀£`̀dG  ∂`̀ dò`̀ch
 É¡Ñ©∏J  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀ª`̀gC’Gh  ,á«Hô©dG  ¢Tƒ«édG
 á«eÉeC’G •ƒ£îdG óe »a ájôμ°ù©dG äGóMƒdG
 »a  ájôμ°ù©dG  äÉ«∏ª©dG  ∫ÓN  É¡æ«H  §HôdGh

.º∏°ùdGh ÜôëdG »àdÉM

á«Hô©dG á©eÉédÉH ájôμ°ù©dG äÉë∏£°üªdG ó«MƒJ áæéd ∫ÉªYCG ¢SCGôàJ øjôëÑdG

.»μjÉëdG ôØ©L óªMCG |

.QƒLCG »∏Y óªëe |
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خالل ا�صتقباله وزير اخلارجية ال�صيني.. امللك:

رفع م�صتوى التعاون الثنائي مع ال�صني على كل امل�صتويات
اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اأكد 

خليفة ملك البالد اعتزاز مملكة البحرين بعالقاتها التاريخية 

والتي  ال�شديقة  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  مع  الوثيقة 

ت�شتند اإىل اأ�ش�س قوية من الثقة واالحرتام املتبادل والتعاون 

والتن�شيق امل�شرتك على كل املجاالت.

يف  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  ا�شتقبال  خالل  ذلك  جاء 

وزير  الدولة  م�شت�شار  يي  وانغ  اأم�س  يوم  الق�شيبية  ق�شر 

خارجية جمهورية ال�شني ال�شعبية مبنا�شبة زيارته للبالد.

اإىل  ال�شني  خارجية  وزير  نقل  اال�شتقبال  بداية  ويف 

رئي�س  بينغ  �شي جني  الرئي�س  وتقدير  امللك حتيات  جاللة 

مملكة  ل�شعب  الطيبة  ومتنياته  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية 

بنقل  جاللته  كلفه  فيما  والتطور،  التقدم  دوام  البحرين 

لل�شني  متنياته  وخال�س  ال�شيني  الرئي�س  اإىل  حتياته 

رحب  وقد  واالزدهار.  الرقي  من  ملزيد  ال�شديقة  و�شعبها 

جاللته بزيارة الوزير ال�شيف، وا�شتعر�س معه �شبل تعزيز 

الثنائي، ال�شيما يف املجاالت اال�شتثمارية  التعاون  م�شارات 

واالقت�شادية والتجارية والعلمية، اإ�شافة اإىل تنمية خمتلف 

امل�شالح  يحقق  مبا  امل�شرتك  والعمل  التن�شيق  جوانب 

امل�شرتكة للبلدين و�شعبيهما ال�شديقني.

بعالقاتها  البحرين  مملكة  اعتزاز  امللك  جاللة  واأكد 

اأهمية  تويل  واأنها  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  مع  الوثيقة 

خا�شة لهذه العالقات وتتطلع لرفع م�شتوى التعاون الثنائي 

الواعدة  اال�شتثمارية  بالفر�س  منوها  امل�شتويات،  كل  على 

التي توفرها اململكة يف خمتلف القطاعات احليوية. واأعرب 

جاللته عن تقديره للدور املهم الذي ت�شطلع به ال�شني على 

ال�شاحة الدولية بكل ما تتمتع به من ثقل ح�شاري و�شيا�شي 

واإ�شهاماتها  ال�شينية  اجلالية  بدور  م�شيدا  واقت�شادي، 

يف  والتجارية  االقت�شادية  امل�شرية  تعزيز  يف  الطيبة 

مملكة البحرين. وكذلك اأعرب جاللة امللك عن تقدير اململكة 

لتحقيق  ال�شني  جمهورية  توليه  الذي  واالهتمام  للحر�س 

ومعاجلة  االأو�شط،  ال�شرق  منطقة  يف  واال�شتقرار  االأمن 

التحديات ال�شيا�شية واالأمنية، وت�شريع وترية التعاون بني 

العاملي. كما  االقت�شاد  للتنمية، ودعم  املنطقة، حتقيقا  دول 

امل�شتوى  على  »كورونا«  جائحة  م�شتجدات  اإىل  التطرق  مت 

العاملي واجلهود املبذولة ملواجهتها واحتواء تداعياتها، حيث 

ثمن جاللته التعاون الفاعل واملثمر بني البلدين وبخا�شة يف 

جمال التطعيم امل�شاد لهذا الوباء وتبادل اخلربات للتعامل 

االإقليمية  التطورات  بحث  اإىل  اإ�شافة  اجلائحة،  هذه  مع 

والدولية والق�شايا مو�شع االهتمام امل�شرتك.

يي  وانغ  ال�شيني  اخلارجية  وزير  اأعرب  جانبه،  ومن 

عن �شكره وتقديره جلاللة امللك على ما حظي به من حفاوة 

اال�شتقبال وكرم ال�شيافة، واعتزازه بجهود جاللته لتطوير 

موؤكدا  وازدهارها،  ال�شينية  البحرينية  العالقات  م�شتوى 

تطلع جمهورية ال�شني واهتمامها بتوثيق اأوجه التعاون مع 

وتقدم  تطور  يف  امللك  جاللة  بدور  واأ�شاد  البحرين،  مملكة 

اأقام ح�شرة �شاحب اجلاللة ماأدبة غداء  البحرين، هذا وقد 

والوفد  ال�شعبية  ال�شني  جمهورية  خارجية  لوزير  تكرميا 

املرافق له.

امللك وويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء يتلقيان

 برقيتـــي تهنئـــة من القائـــد العام بنجاح الفورمـــوال 1

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  تلقى 

ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

الركن  امل�شري  من  تهنئة  برقية  البالد، 

ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد 

مبنا�شبة  البحرين،  دفاع  لقوة  العام 

جائزة  �شباق  واإقامة  تنظيم  جناح 

اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

2021 للفورموال1 على م�شمار حلبة 

البحرين الدولية.  واأعرب القائد العام 

اآيات  اأ�شمى  عن  البحرين  دفاع  لقوة 

جاللة  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين 

حققته  الذي  الكبري  النجاح  على  امللك 

مملكة البحرين يف تنظيم واإقامة �شباق 

جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج 

من  بالرغم   2021 واحد  للفورموال 

جائحة كورونا وتاأثريها على االأن�شطة 

العاملية كافة.

بف�شل  جاء  النجاح  هذا  اأن  واأكد   

جاللة  ومتابعة  واإر�شادات  توجيهات 

البحرين  مكانة  عك�س  مما  امللك، 

املكت�شبات  من  املزيد  واأ�شاف  عامليا 

واالإعالمية،  واالجتماعية  االقت�شادية 

داعيا املوىل عز وجل اأن يحفظ جاللته 

وي�شدد على طريق اخلري خطاه ويدمي 

على مملكة البحرين االأفراح واملنجزات 

واالأمن واالأمان. 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  تلقى  كما 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري 

برقية  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  من  تهنئة 

لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

دفاع البحرين رفع فيها خال�س التهاين 

الباهر  النجاح  مبنا�شبة  والتربيكات؛ 

واإقامة  تنظيم  يف  اململكة  حققته  الذي 

لطريان  الكربى  البحرين  �شباق جائزة 

اخلليج للفورموال واحد 2021، بالرغم 

كورونا  فريو�س  جائحة  حتديات  من 

وتداعياتها على االأن�شطة العاملية كافة، 

معرًبا عن فخره واعتزازه باجلهد الكبري 

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأواله  الذي 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء والتنظيم 

داعيا  العام،  هذا  �شباق  الإقامة  الراقي 

وال�شداد  التوفيق  دوام  وجل  عز  اهلل 

ل�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء يف كل ما يبذله من جهد 

طيب ومبارك لتعزيز مكانة اململكة على 

القيادة احلكيمة  االأ�شعدة يف ظل  كافة 

امللك حمد بن  حل�شرة �شاحب اجلاللة 

عي�شى اآل خليفة عاهل البالد.

امللك وويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

يتلقيان برقيتي تهنئة من نائب رئي�س جمل�س الوزراء

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  تلقى 

ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

ال�شيخ  من  تهنئة  برقية  املفدى،  البالد 

خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س 

جاللته  اإىل  فيها  رفع  الوزراء،  جمل�س 

اأ�شمى اآيات التهاين و�شادق التربيكات 

مملكة  حققته  الذي  النجاح  مبنا�شبة 

جائزة  �شباق  واإقامة  بتنظيم  البحرين 

اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

2021 للفورموال 1.

من جناح  ما حتقق  اأن  اإىل  واأ�شار 

الظروف  ظل  يف  وم�شهود  كبري 

كورونا  جائحة  ب�شبب  اال�شتثنائية 

من  البحرين  اأبناء  به  يتمتع  ما  يوؤكد 

روح العزمية واالإ�شرار على اأن تكون 

خمتلف  يف  ب�شماتها  الغالية  ململكتنا 

ق�ش�س  خاللها  من  لتن�شج  املجاالت 

الوجدان  يف  را�شخة  �شتظل  جناح 

العلي  املوىل  �شائالً  االأجيال،  وتتناقلها 

القدير اأن ميتع جاللته مبوفور ال�شحة 

وململكتنا  املديد  والعمر  وال�شعادة 

يف  واالزدهار  التقدم  ا�شطراد  الغالية 

ظل قيادة جاللته احلكيمة.

وتلقى �شاحب ال�شمو امللكي االأمري 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

تهنئة  برقية  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  من 

نائب رئي�س جمل�س الوزراء، رفع فيها 

اأ�شمى اآيات التهاين و�شادق التربيكات 

حققته  الذي  الكبري  النجاح  مبنا�شبة 

مملكة البحرين يف تنظيم �شباق جائزة 

اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

للفورموال 1 لعام 2021.

الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  واأكد 

الذي  الكبري  االإجناز  اأن  الربقية  يف 

ب�شواعد  البحرين  مملكة  حققته 

اأ�شا�س  هم  الذين  املخل�شني  اأبنائها 

الظروف  يف  �شيما  ال  البحرين  فريق 

اال�شتثنائية لفريو�س كورونا ما هو اإال 

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  روؤى  نتاج 

لتحقيق  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

التنمية واالزدهار يف �شتى امليادين يف 

ظل قيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك 

البالد  اآل خليفة عاهل  بن عي�شى  حمد 

جمل�س  رئي�س  نائب  ونّوه  املفدى. 

الوزراء بقدرة البحرين وعزميتها على 

مواجهة التحديات وحتويلها اإىل فر�س 

تعود باخلري ململكتنا الغالية واأبنائها، 

داعًيا اهلل اأن ميتع �شموه بدوام ال�شحة 

البحرين  ململكة  يحقق  واأن  والعافية 

القيادة  ظل  يف  واالزدهار  التقدم  دوام 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  احلكيمة 

عاهل البالد املفدى.

�ل�شيخ خالد بن عبد �هلل �آل خليفة

�لقائد �لعام
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موؤكًدا تطوير التعاون مع ال�صني.. ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء: 

مواجهــة اجلائحـــة اأ�صافـــت اأبعـــاًدا للتعاون الدولــي

امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأكد 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

على م�شار العالقات التي تربط 

البحرين وجمهورية  بني مملكة 

اأعطت  والتي  ال�شعبية  ال�شني 

املثمر  للتعاون  قوية  دفعة 

خمتلف  يف  البناء  والتن�شيق 

اأن  اإىل  �شموه  م�شرًيا  املجالت، 

مواجهة جائحة فريو�س كورونا 

ُبعًدا  اأ�شافت  )كوفيد-19( 

تدفعه  الدويل  للتعاون  جديًدا 

والرغبة  الإن�شانية  املنطلقات 

الب�شرية  حلماية  امل�شرتكة 

واحلر�س املتبادل على النتقال 

اإىل مرحلة التعايف الكامل.

مملكة  باأن  �شموه  ونوه 

من  وبتوجيهات  البحرين 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

م�شتمرة  املفدى  البالد  عاهل 

ال�شقيقة  الدول  مع  تعاونها  يف 

اجلائحة  ملواجهة  وال�شديقة 

بهدف توفري احلماية والتح�شني 

�شموه  م�شيًفا  املجتمعات،  لكل 

قدمت  البحرين  مملكة  باأن 

التعامل  يف  ناجًحا  اأمنوذًجا 

فخر  بكل  �شاغته  اجلائحة  مع 

كوادرها الوطنية ودعمه الوعي 

الوطني  واحل�س  املجتمعي 

امل�شوؤول لدى اجلميع.

�شموه  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

وبح�شور  اأم�س  الرفاع  بق�شر 

را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور 

اخلارجية،  وزير  الزياين 

اآل  خليفة  بن  �شلمان  وال�شيخ 

والقت�شاد  املالية  وزير  خليفة 

م�شت�شار  يي  وانغ  الوطني، 

الدولة وزير خارجية جمهورية 

اإىل  نقل  حيث  ال�شعبية،  ال�شني 

�شموه حتيات الرئي�س �شي جني 

ال�شني  جمهورية  رئي�س  بينغ 

ت�شيانغ  كه  ويل  ال�شعبية، 

ال�شيني،  الدولة  جمل�س  رئي�س 

فيما حمله �شموه اأطيب التحيات 

ال�شيني  للرئي�س  والتمنيات 

ورئي�س جمل�س الدولة.

�شاحب  اأ�شار  اللقاء  وخالل 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو 

جمل�س الوزراء اإىل اعتزازه بدور 

مع  وم�شاركتها  البحرين  مملكة 

املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

ال�شني  وجمهورية  ال�شقيقة 

التجارب  ال�شديقة يف  ال�شعبية 

امل�شاد  للتطعيم  ال�شريرية 

لفريو�س كورونا وما حتقق من 

معرًبا  املجال،  هذا  يف  جناحات 

ملوا�شلة  تطلعه  عن  �شموه 

يعزز  مبا  التعاون  هذا  تطوير 

لتحقيق  القائمة  اجلهود  من 

�شحة و�شالمة املجتمعات.

اللقاء  خالل  مت  كما 

التعاون  م�شارات  ا�شتعرا�س 

تعزيزها  و�شبل  الثنائي 

القت�شادية  املجالت  يف 

خمتلف  اإىل  اإ�شافة  والتجارية، 

والعمل  التن�شيق  جوانب 

امل�شالح  يحقق  مبا  امل�شرتك 

و�شعبيهما  للبلدين  امل�شرتكة 

ال�شديقني.

وقد جرى خالل اللقاء بحث 

وامل�شتجدات  التطورات  جممل 

الإقليمية  ال�شاحتني  على 

ذات  واملو�شوعات  والدولية 

الهتمام امل�شرتك.

م�شت�شار  اأعرب  جهته  من 

الدولة وزير خارجية جمهورية 

�شكره  عن  ال�شعبية  ال�شني 

امللكي  ال�شمو  وتقديره ل�شاحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

الوزراء على ما يوليه من اهتمام 

بني  الثنائية  العالقات  بتوطيد 

ال�شديقني،  و�شعبيهما  البلدين 

منوًها بامل�شاهمة الفاعلة ململكة 

البحرين �شمن اجلهود الدولية 

كورونا  جائحة  مواجهة  يف 

وتعاونها الوثيق مع ال�شني يف 

هذا اجلانب.

»التنمية ال�صيا�صية« 

ُيطلق الن�صخة 

الثانية من برنامج 

»مهارات �صيا�صية«

البحرين  معهد  اأعلن 

عن  ال�شيا�شية  للتنمية 

الثانية  الن�شخة  اإطالق 

برنامج  من  واملطورة 

يف  �شيا�شية«  »مهارات 

املقبل؛  اأبريل  من  ال�شابع 

الت�شال  تقنية  عرب 

ملوظفي  ُبعد،  عن  املرئي 

والهيئات  الوزارات 

ويقّدمه  احلكومية، 

الأكادمييني  من  نخبة 

والخت�شا�شيني.

اإىل  املعهد  واأ�شار 

من  الثاين  الن�شخة  اأن 

على  �شرتكز  الربنامج 

جديدة  جوانب  تناول 

الن�شخة  عن  وخمتلفة 

تنمية  ل�شتكمال  الأوىل، 

الفنية والبحثية  القدرات 

ال�شيا�شي  املجال  يف 

للم�شاركني،  والد�شتوري 

مبا  مهاراتهم  وتطوير 

يواكب التطورات املحلية، 

اإىل  والدولية؛  والعربية 

مهاراتهم  تعزيز  جانب 

�شياغة  يف  ال�شيا�شية 

وحتليلها  التقارير، 

مع  التعامل  وطرق 

مبا  الر�شمي  الإعالم 

ال�شيا�شي  العمل  يدعم 

مملكة  يف  والربملاين 

البحرين.

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  تلقى 

بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى، برقية 

اآل  خليفة  بن  علي  ال�شيخ  �شمو  من  تهنئة 

اأعرب  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب  خليفة 

جلاللته  والتربيكات  التهاين  اأجمل  عن  فيها 

البحرين  جائزة  �شباق  اإقامة  جناح  مبنا�شبة 

الكربى لطريان اخلليج 2021 للفورمول 1. 

واأكد �شموه اأن هذا النجاح والإجناز املتوا�شل 

وفق  البحرين  ململكة  امل�شّرفة  ال�شورة  عّزز 

روؤية جاللته ال�شديدة وجعلها موطن ريا�شة 

عز  اهلل  داعًيا  الو�شط،  ال�شرق  يف  ال�شيارات 

وجل اأن يوّفق جاللته وميتعه بوافر ال�شحة 

خطاه  اخلري  طريق  على  وي�شّدد  وال�شعادة 

والرخاء  النمو  من  املزيد  البحرين  وململكة 

والزدهار.

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  تلقى  كما 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

جمل�س الوزراء برقية تهنئة من �شمو ال�شيخ 

علي بن خليفة اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س 

التهاين  اآيات  اأ�شمى  فيها  رفع  الوزراء، 

جائزة  �شباق  جناح  مبنا�شبة  والتربيكات 

للفورمول  اخلليج  لطريان  الكربى  البحرين 

ظروف  ظل  يف  جاء  والذي   ،2021 لعام   1

فريو�س  جائحة  يف  متّثلت  عاملية  ا�شتثنائية 

كورونا.

واأعرب �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

به  قامت  اعتزازه وفخره مبا  عن  الربقية  يف 

الأخرى  والفرق  والطبية  التنظيمية  الفرق 

لنجاح  ومقّدرة  م�شاعفة  جهود  من  امل�شاندة 

هذا احلدث العاملي، داعًيا اهلل العلي القدير اأن 

يوّفق �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�س 

الإجنازات  من  املزيد  لتحقيق  الوزراء  جمل�س 

البحرين  مملكة  ا�شم  تر�شيخ  يف  ُت�شهم  التي 

على اخلارطة العاملية ب�شواعد وطنية خمل�شة 

يف ظل العهد الزاهر حل�شرة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد.

امللك وويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

يتلقيان برقيتي تهنئة من علي بن خليفة

البحرين ت�صيد باإجناز 

م�صر اإنهاء اأزمة ال�صفينة اجلانحة

جمهورية  حققته  الذي  البارز  بالإجناز  البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  اأ�شادت 

م�شر العربية ال�شقيقة بقيادة فخامة الرئي�س عبدالفتاح ال�شي�شي، لإنهاء اأزمة ال�شفينة 

اجلانحة بقناة ال�شوي�س.

املختلفة  العمل  فرق  بذلتها  التي  وامل�شهودة  احلثيثة  باجلهود  اخلارجية  ونّوهت 

الأزمة  اإدارة  يف  عالية  وكفاءة  متميزة  قدرات  من  اأظهرته  وما  املخت�شة،  واجلهات 

والتعامل مع هذا احلادث املوؤ�شف بكل اقتدار لإعادة حركة املالحة البحرية الدولية يف 

القناة اإىل م�شارها الطبيعي.

البحرين تعّزي يف وفاة ال�صيخة نورية ال�صباح

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  بعث 

بن عي�شى اآل خليفة، ملك البالد، برقية تعزية 

وموا�شاة اإىل اأخيه �شاحب ال�شمو ال�شيخ نواف 

الكويت  دولة  اأمري  ال�شباح،  اجلابر  الأحمد 

تعازيه  خال�س  جاللته  �شّمنها  ال�شقيقة، 

نورية  ال�شيخة  وفاة  يف  موا�شاته  و�شادق 

املوىل  �شائالً  ال�شباح،  املبارك  اجلابر  الأحمد 

رحمته  بوا�شع  الفقيدة  يتغمد  اأن  وجل  عز 

يلهم  واأن  جناته،  ف�شيح  ويدخلها  ور�شوانه 

اأ�شرة اآل �شباح الكرمية جميل ال�شرب وح�شن 

العزاء.

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �شلمان 

اإىل  وموا�شاة  تعزية  برقية  الوزراء،  جمل�س 

اجلابر  الأحمد  نواف  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 

ال�شقيقة، �شمنها  الكويت  دولة  اأمري  ال�شباح، 

يف  موا�شاته  و�شادق  تعازيه  خال�س  �شموه 

املبارك  اجلابر  الأحمد  نورية  ال�شيخة  وفاة 

يتغمد  اأن  وجل  عز  املوىل  �شائالً  ال�شباح، 

ويدخلها  ور�شوانه  رحمته  بوا�شع  الفقيدة 

�شباح  اآل  اأ�شرة  يلهم  واأن  جناته،  ف�شيح 

الكرمية جميل ال�شرب وح�شن العزاء.

كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد 

مماثلتني  برقيتني  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

اجلابر  الأحمد  م�شعل  ال�شيخ  �شمو  اأخيه  اإىل 

ال�شقيقة،  الكويت  دولة  عهد  ويل  ال�شباح 

واأخيه �شمو ال�شيخ �شباح خالد احلمد ال�شباح 

رئي�س جمل�س الوزراء بدولة الكويت ال�شقيقة.

ال�شيخ علي بن خليفة 
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حدود الشمس
وإلى حدوِد الشمس.. خذنا

واستبْق في الدرِب
خطواِت المسير

حلق بنا حيث المسافُة
تستوي في األفِق

كي نبقى 
نطير

حيث البداية كلما سرنا
تلوح كطائر الفجر 

تصير

حيث النهاية ال تكون
والدرب يبقى أخضرا

حلما ينير

شِغًفا بكل روايٍة
المجد فيها حاضٌر

جنبا يسير

عِلًقا بذاكرة المدى
قوال يردده الصدى

نحن نصير

�ل�شاعرة �لدكتورة  لولوة بنت خليفة �آل خليفة

�للجنة �لوطنية للإر�شاد و�لتوجيه �ملهني تعقد �جتماعها �لأول.. �حلايكي:

جعــل �ملو�طـــن �خليــار �لأول لــدى �أ�شحــاب �لعمــل

عقدت اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني، اجتماعها االأول، عرب تقنية االت�شال املرئي، 

برئا�شة الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون العمل بوزارة العمل والتنمية االجتماعية، اأحمد جعفر احلايكي.

وقد مت عر�ض م�شودة اخلطة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني القائمة على توحيد اجلهود 

املبذولة بني اجلهات املعنية لت�شمني عملية االإر�شاد والتوجيه املهني بناء على مقايي�ض غاتب�شي يف 

املناهج التعليمية مبختلف املراحل الدرا�شية، مبا ينعك�ض على اختيار الطلبة لتخ�ش�شات علمية 

مرتبطة باحتياجات �شوق العمل الفعلية. 

بها  قامت  التي  امل�شحية  للدرا�شة  املبدئية  النتائج  اإىل عر�ض  االجتماع  التطرق خالل  كما مت 

اللجنة بهدف قيا�ض مدى وعي اأولياء االأمور والطلبة والباحثني عن عمل بربامج االإر�شاد والتوجيه 

املهني يف مملكة البحرين. 

ويف هذا ال�شياق، اأكد احلايكي على اأهمية دور اللجنة يف النهو�ض بربامج االإر�شاد والتوجيه 

املهني وربطها ب�شيا�شات التعليم والتدريب واحتياجات �شوق العمل، �شعيا اإىل تنفيذ توجيهات 

القيادة الر�شيدة، بجعل املواطن البحريني اخليار االأول واالأف�شل لدى اأ�شحاب العمل، وذلك من 

خالل تاأهيله مهنيا الإدماجه يف �شوق العمل.

 2021 ل�شنة   )10( رقم  القرار  موؤخرا  اأ�شدر  قد  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  وكان 

اإعادة ت�شكيل اللجنة الوطنية لالإر�شاد والتوجيه املهني، برئا�شة الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون  ب�شاأن 

العام  القطاعني  يف  العالقة  ذات  اجلهات  ممثلي  ت�شمل  وع�شوية  احلايكي،  جعفر  اأحمد  العمل، 

واخلا�ض، اإىل جانب املوؤ�ش�شات املهنية واالأهلية املتخ�ش�شة مبجاالت التعليم والتدريب املهني، 

مبا فيها القطاعات االإنتاجية يف �شوق العمل.
اأحمد  احلايكي

»�شرطة �ل�شمالية« تثقف منت�شبيها ب�شاأن �لدور �لوقائي للتطعيم.. �لقحطاين:

�أفر�د �ملجتمع �ملح�شنني يبطئون من �نت�شار �لفريو�س

املرئي  االت�شال  تقنية  عرب  ال�شمالية،  املحافظة  �شرطة  مديرية  عقدت 

�شحية  حما�شرة  القطان،  ح�شن  عي�شى  العميد  العام  مديرها  وبح�شور 

توعوية، �شارك فيها عدد من ال�شباط واالأفراد، وذلك يف اإطار العمل على 

رفع م�شتوى الوعي ال�شحي لدى منت�شبي املديرية.

اخلا�ض  التطعيم  تلقي  �شرورة  حول  دارت  والتي  املحا�شرة  وقدم 

املقدم  االإن�شان،  لدى  املناعي  واأهميته يف حتفيز اجلهاز  بفريو�ض كورونا 

طبيب مناف القحطاين ا�شت�شاري االأمرا�ض املعدية بامل�شت�شفى الع�شكري، 

ع�شو الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفريو�ض كورونا.

االإ�شابة  من  الوقاية  يف  التطعيمات  دور  على  القحطاين  املقدم  واأكد 

يف  له  امل�شاحبة  االأعرا�ض  �شدة  وتخفيف  ب�شببه،  الوفاة  اأو  بالفريو�ض 

احلاالت القليلة التي ميكن اأن ي�شاب فيها ال�شخ�ض احلا�شل على التطعيم، 

مو�شحا اأن التطعيم يقلل من ن�شبة نقل الفريو�ض لالآخرين مقارنًة مبن مل 

يح�شلوا عليه. واأ�شاف اأن اأفراد املجتمع املح�شنني من االإ�شابة بالفريو�ض، 

ي�شاهمون يف بطء انت�شار الفريو�ض وحتقيق املناعة اجلماعية، اإىل جانب 

منع الفريو�ض من االنت�شار والتنا�شخ، وهما العمليتان اللتان ت�شمحان له 

بتكوين طفرة واال�شتمرار يف التحور واالنت�شار.

�لتوقيع على �تفاقية ثقافية مع بكني ب�شاأن �لتاأ�شي�س �ملتبادل للمر�كز �لثقافية.. �لزياين:

�لتعاون مع �لإمار�ت و�ل�شني لت�شنيع تطعيم »�شينوفارم« �مل�شاد لكورونا

�جتماع �للجنة �لوطنية ملكافحة �لأمر��س �ملزمنة غري �ل�شارية
ال�شحة  وزيرة  ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة  اأنابت 

الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة الدكتورة مرمي الهاجري 

لعقد اأعمال االجتماع االأول لعام 2021 للجنة الوطنية 

عقد  حيث  ال�شارية،  غري  املزمنة  االأمرا�ض  ملكافحة 

االجتماع عن بعد من خالل االت�شال املرئي ومب�شاركة 

رحبت  االجتماع  اعمال  م�شتهل  ويف  اللجنة.  اأع�شاء 

مل�شاركتهم  اللجنة  باأع�شاء  الهاجري  مرمي  الدكتورة 

ال�شحة  وزيرة  حتيات  لهم  ونقلت  االجتماع  هذا  يف 

اللجنة  الأع�شاء  ومتنياتها  ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة 

بكل التوفيق وال�شداد يف حتقيق وتنفيذ جميع اخلطط 

والروؤى والربامج اخلا�شة باللجنة واملرتبطة بالت�شدي 

املزمنة  االأمرا�ض  على  املرتتبة  واالآثار  للمخاطر 

وتاأثرياتها جتاه �شحة املجتمع.

االأعمال  جدول  اإقرار  االجتماع  مطلع  يف  مت  وقد 

والت�شديق على حم�شر االجتماع ال�شابق باالإ�شافة اإىل 

بحث ومناق�شة عدد من املو�شوعات من �شمنها، ومتابعة 

مرمي  الدكتورة  من  واملقدمة  اللجنة  وتو�شيات  قرارات 

الهاجري الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة.

الزياين،  را�شد  بن  عبداللطيف  الدكتور  اجتمع 

وزير اخلارجية، اأم�ض وانغ يي، م�شت�شار الدولة وزير 

مبنا�شبة  وذلك  ال�شعبية،  ال�شني  جمهورية  خارجية 

زيارته الر�شمية ململكة البحرين �شمن جولة له يف دول 

املنطقة.

وخالل االجتماع، رحب وزير اخلارجية بوانغ يي 

التقدير ملا تت�شم به عالقات  والوفد املرافق، معربا عن 

ال�شداقة التاريخية بني البلدين من قوة ومتانة، موؤكًدا 

املتبادل  والتن�شيق  الثنائي  التعاون  تعزيز  اأهمية  على 

مبا يحقق امل�شالح امل�شرتكة، موؤكدا على اأهمية تطوير 

تلك العالقات واالرتقاء بها اىل م�شتويات اأ�شمل مبا يعود 

ال�شديقني،  وال�شعبني  البلدين  على  واملنفعة  باخلري 

ال�شينية  به احلكومة  تقوم  الذي  البارز  بالدور  م�شيًدا 

لتعزيز التعاون الثنائي مع مملكة البحرين، واجلهود 

التي تبذلها للحفاظ على االأمن وال�شلم العاملي.

من جانبه، اأعرب وانغ يي عن �شعادته بزيارة مملكة 

التاريخية  ال�شداقة  عالقات  مبتانة  م�شيدا  البحرين، 

التي تربط بني مملكة البحرين وال�شني ال�شعبية يف ظل 

احلر�ض املتبادل على تعزيز التعاون الثنائي يف �شتى 

التعاون  لعالقات  املتطور  بامل�شتوى  منوها  املجاالت، 

الثنائي على كافة ال�شعد، متمنًيا ململكة البحرين املزيد 

من الرفعة واالزدهار.

عالقات  م�شار  بحث  االجتماع،  خالل  وجرى   

التعاون الثنائي و�شبل تعزيزه يف خمتلف املجاالت التي 

تخدم امل�شالح امل�شرتكة للبلدين وال�شعبني ال�شديقني، 

وا�شتعرا�ض الفر�ض املتاحة لتطوير التعاون امل�شرتك 

واال�شتثمارية،  والتجارية  االقت�شادية  املجاالت  يف 

اإ�شافة اىل تبادل وجهات النظر جتاه تطورات االأو�شاع 

االهتمام  ذات  والق�شايا  واملو�شوعات  املنطقة  يف 

امل�شرتك على ال�شاحتني االإقليمية والدولية.

التعاون  جمال  يف  اجلانبني  بني  التباحث  مت  كما 

وقد  )كوفيد19(.  امل�شتجد  كورونا  فريو�ض  ملكافحة 

وزير  الدولة  م�شت�شار  مع  اخلارجية  وزير  ا�شتعر�ض 

اخلارجية بجمهورية ال�شني التجربة الناجحة للتعاون 

املتحدة  العربية  االإمارات  ودولة  البحرين  مملكة  بني 

ال�شقيقة وجمهورية ال�شني ال�شعبية يف املرحلة الثالثة 

من التجارب ال�شريرية للتطعيم امل�شاد للفريو�ض والتي 

االإماراتية  »جي42«  جمموعة  مع  بالتعاون  جاءت 

والتي تتخذ من اأبوظبي مقراً لها.

يوا�شل  البحرين  فريق  اأن  اخلارجية  وزير  واأكد 

�شراكته يف جمال الرعاية ال�شحية مع جمموعة »جي 

م�شرياً  ال�شينية،  �شينوفارم  و�شركة  االإماراتية   »42

جديد  م�شنع  باإن�شاء  موؤخراً  عنه  االإعالن  مت  ما  اإىل 

التطعيم  لت�شنيع  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف 

امل�شاد لفريو�ض كورونا الذي تنتجه �شركة �شينوفارم 

ال�شركة  بني  امل�شرتك  التعاون  اإطار  يف  ال�شينية 

تعمل  البحرين  اإن مملكة  وقال  »جي 42«.  وجمموعة 

ب�شكل وثيق مع دولة االإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة 

للم�شاركة يف املراحل القادمة لتطوير واإنتاج التطعيم 

امل�شاد لفريو�ض كورونا. 

البحرين  مملكة  اأن  اإىل  اخلارجية  وزير  ولفت 

ملواجهة  الدويل  التعاون  نطاق  يف  م�شاهمتها  و�شمن 

اأطر جديدة  ما�شية يف �شياغة  فاإنها  كورونا  فريو�ض 

للتعاون مع جمموعة »جي 42« متّكن مملكة البحرين 

امل�شاد  »�شينوفارم«  تطعيم  ت�شنيع  يف  امل�شاهمة  من 

لفريو�ض كورونا اإىل جانب الدول امل�شنعة وامل�شاهمة 

للفريو�ض،  امل�شادة  التطعيمات  خمتلف  ت�شنيع  يف 

الفاعل  اإ�شهامها  موا�شلة  على  حر�شها  لذلك  يدفعها 

مع املجتمع الدويل يف خدمة االإن�شانية وحماية �شحة 

الب�شرية.

التنفيذي  الرئي�ض  حميدان  اإبراهيم  خالد  قدم  كما 

جهود  فيه  تناول  عر�شا  االقت�شادية  التنمية  ملجل�ض 

املجل�ض لتعزيز امل�شرية االقت�شادية يف اململكة والفر�ض 

يركز  التنمية  جمل�ض  اأن  موؤكدا  املتاحة،  اال�شتثمارية 

التنويع االقت�شادي يف مملكة البحرين،  على مو�شوع 

من  عدد  بتواجد  منوًها  االأجنبية،  اال�شتثمارات  وجذب 

كما  البحرين.  مملكة  يف  العمالقة  ال�شينية  ال�شركات 

جرى يف ختام االجتماع، وبح�شور وزيري اخلارجية، 

التوقيع على اتفاقية ثقافية بني البلدين حول التاأ�شي�ض 

املتبادل للمراكز الثقافية، والربنامج التنفيذي لالتفاقية 

ووزارة  واالآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  بني  الثقافية 

الثقافة وال�شياحة بجمهورية ال�شني ال�شديقة. 

مملكة  عن  التنفيذي  والربنامج  االتفاقية  ووقع 

البحرين ال�شيخة مي بنت حممد اآل خليفة رئي�ض هيئة 

البحرين للثقافة واالآثار، ووقعها عن اجلانب ال�شيني 

ال�شفري اأنور حبيب اهلل �شفري جمهورية ال�شني ال�شعبية 

لدى مملكة البحرين. 

لتعزيز  مهمة  خطوة  الثقافية  االتفاقية  ومتثل   

عالقات  وتنمية  لتطوير  ال�شديقني  البلدين  جهود 

ال�شداقة الوثيقة بينهما خدمة للم�شالح امل�شرتكة، ومن 

�شاأنها اأن ت�شهم يف تطوير التعاون الثقايف بني البلدين 

على  والتعرف  املتعددة،  وجماالته  اآفاقه  وتو�شيع 

خمتلف  عرب  وال�شينية  البحرينية  الثقافتني  مكونات 

االأن�شطة والفعاليات التي تقام يف البلدين ال�شديقني.

وت�شري االتفاقية اإىل عمل كل من جمهورية ال�شني 

ال�شعبية ومملكة البحرين على اإقامة مركز ثقايف �شيني 

يف املنامة ومركز ثقايف بحريني يف بّكني، وذلك بهدف 

ال�شعبني  بني  كامل  ب�شكل  املتبادل  التفاهم  »تعزيز 

ال�شعبي  امل�شتوى  على  والتوا�شل  التبادل  وتطوير 

يف  البلدين  بني  والتعاون  الودية  العالقات  وتنمية 

املجاالت الثقافية وال�شعبية«. و�شتعمل هذه املراكز على 

وعرو�ض  معار�ض  من  خمتلفة  ثقافية  اأن�شطة  تنظيم 

وندوات وحما�شرات وغريها، اإ�شافة اإىل الرتويج للغة 

وثقافة البلدين ومتكني اجلمهور من الو�شول اإىل مواد 

ثقافية خمتلفة مطبوعة و�شمعية وب�شرية.

 واإ�شافة اإىل هذه االتفاقية، �شتعمل هيئة البحرين 

جلمهورية  وال�شياحة  الثقافة  ووزارة  واالآثار  للثقافة 

للتعاون  تنفيذي  برنامج  تطبيق  ال�شعبية على  ال�شني 

فيما بينهما لالأعوام 2025-2021.
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التي حت�شل على م�شتلزمات  امل�ؤ�ش�شات  اأما 

اأنها  ال�زيرة  فقالت  جماين  ب�شكل  الفح�ص 

اإ�شابتها  يف  ُي�شتبه  التي  للحاالت  �شة  خم�شّ

باإجرائها  الت�شريح  ومت  ك�رونا،  بفريو�ص 

تلك  واأن  فقط،  طبية  ومراكز  م�شت�شفيات   8 يف 

ة بها. ل ر�شم اخلدمة اخلا�شّ امل�شت�شفيات حت�شّ

قيمة  يف  تتدّخل  ال  اأنها  ال�شالح  واأّكدت 

ة،  اخلا�شّ امل�شت�شفيات  جتريه  الذي  الفح�ص 

ب�شكل  الفح�ص  خدمات  تقدمي  تراقب  ولكنها 

لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  مفّت�شي  قبل  من  عام 

اتباعهم  »نهرا« ومدى  ال�شحية  املهن واخلدمات 

للطريقة ال�شحيحة الإجراء الفح�ص.

جاء ذلك يف رّدها على �ش�ؤال برملاين للنائب 

حمد الك�هجي ح�ل خدمات فح�ص الك�رونا يف 

ة واأ�شعارها والرقابة  امل�ؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شّ

عليها.

امل�شتبه  فح�ص  خدمات  اأن  ال�زيرة  وقالت 

لهم  واملخالطني  ك�رونا  بفريو�ص  باإ�شابتهم 

وفح��شات ما بعد احلجر تتم جمعها من ب�شكل 

اأن  اإىل  م�شرية  ال�شحة،  وزارة  قبل  من  جماين 

ي�جد  ال  والتي  االختيارية  الفح��شات  خدمات 

لها مربر قد مت الت�شريح لها يف القطاع اخلا�ص 

اإىل جانب قيام وزارة ال�شحة بت�فري م�شتلزمات 

اإ�شافة  مقابل  اخلا�ص  للقطاع  املجاين  الفح�ص 

نظري  ال�شحية  للم�ؤ�ش�شة  اال�شت�شارة  ر�شم 

تكاليف الق�ى العاملة وامل�شتلزمات الطبية.

م�ؤ�ش�شة   22 لـ  ال�شماح  مت  باأنه  واأفادت 

ال�شماح  مت  حيث  الفح��شات،  لعمل  �شحية 

االأ�شخا�ص  اإىل  للفح��شات  منها  م�ؤ�ش�شات  لـ8 

امل�شتبه باإ�شابتهم ولديهم اأعرا�ص و14 للفح�ص 

االختياري ملن ال تنطبق عليه ا�شرتاطات الفح�ص.

للم�ؤ�ش�شات  ال�شماح  اأن  ال�شالح  وذكرت 

وفق  يتم  ك�رونا  فح��شات  لعمل  اخلا�شة 

املهن  لتنظيم  حمددة  وا�شرتاطات  معايري 

املثال  �شبيل  على  ومنها  ال�شحية،  واخلدمات 

باقي  عن  بعيدا  للفح�ص  م�شتقل  مكان  ت�افر 

واملخ�ش�شني  املدربني  املهنيني  وت�افر  املراجعني 

بالنظام  امل�ؤ�ش�شات  وربط  الفح�ص  لعمل  فقط 

كما  النتائج،  لتتبع  ال�شحة  ل�زارة  االإلكرتوين 

مدخل  وج�د  االختياري  الفح�ص  لعمل  ي�شرتط 

منف�شل لطالبي اخلدمة.

التي  الفح��شات  جميع  اأن  اإىل  ولفتت 

يف  جتري  باإ�شابتهم  امل�شتبه  لالأ�شخا�ص  تقدم 

الفح�ص  خدمات  اأما  باملجان،  ال�شحة  خمتربات 

الفح�ص  طريق  عن  اإما  تتم  فهي  االختياري 

اإجراء  اأو  ال�شحة  وزارة  من  التحليل  وخدمة 

اخلدمة بداخل امل�ؤ�ش�شة اأو من خالل التعاقد مع 

تخ�شي�ص  مت  اأنه  م��شحة  خا�شة،  خمتربات 

م�ؤ�ش�شة  لكل  اأ�شب�عًيا  عينة   350 اإىل   200

بح�شب حجمها وطاقتها اال�شتيعابية.

م�شتلزمات  ب�شراء  تق�م  ال�زارة  اأن  وبّينت 

واملحاليل  القطنية  امل�شحات  وهي  الفح�ص 

ح�شب  وذلك  باجلملة،  احلافظة  واالأنابيب 

مملكة  تق�م  حيث  للفح��شات  ال�طنية  اخلطة 

األف فح�ص  اأكرث من 12  البحرين حاليا باإجراء 

امل�شتلزمات  ببيع هذه  ال�زارة  تق�م  فيما  ي�مًيا، 

باإجراءات  املرخ�شة  اخلا�شة  امل�شت�شفيات  على 

تخفي�شها  مت  حيث  ك�رونا،  فريو�ص  فح��شات 

اإىل 20 ديناًرا للفح�ص ال�احد من دي�شمرب 2020 

تقدمي  كلفة  اخلا�ص  امل�شت�شفى  عليها  وي�شيف 

اأن  ال�شحة  وزيرة  وذكرت  به.  اخلا�شة  اخلدمة 

ال�زارة ال تقدم خدمة الفح�ص ال�شريع واأن جميع 

اأما  و�ش�لها،  زمن  ح�شب  املخترب  يف  العينات 

العينات امل�شتعجلة التي تتم يف القطاع اخلا�ص 

اأو  امل�ؤ�ش�شات ال�شحية  فيتم عملها يف خمتربات 

املختربات اخلا�شة، م�ؤكدة اأن هيئة تنظيم املهن 

الفح�ص  خدمات  تقدمي  مبراقبة  تق�م  ال�شحية 

ال�شحيحة  للطريقة  اتباعهم  ومدى  عام  ب�شكل 

الإجراء الفح�ص والتاأكد من عمل الفح�ص بال�شعر 

املعلن عنه من امل�شت�شفى واأن احلك�مة ال تتدخل 

يف قيمة الفح�ص الذي يتم يف املختربات اخلا�شة 

بيعه  يتم  الذي  الفح�ص  على  امل�شافة  القيمة  اأو 

من قبل ال�زارة على القطاع اخلا�ص.

جه�د  يف  اأ�شهم  اخلا�ص  القطاع  اأن  وبّينت 

الفريق ال�طني ملكافحة ك�رونا من خالل تقدمي 

خدمات احلجر للمخالطني الراغبني يف احلجر يف 

قبل  اجلائحة  انت�شار  بداية  يف  اخلا�ص  القطاع 

العزل  خدمات  وتقدمي  املنزيل،  باحلجر  ال�شماح 

ب�شيطة  اأعرا�ص  اأو  اأعرا�ص  بدون  للم�شابني 

خدمات  وتقدمي  اخلا�ص،  العزل  يف  للراغبني 

فح�ص ك�رونا االختياري من دون وج�د خمالطة 

اأو اأعرا�ص، اأو تقدمي خدمات الفح�ص لالأ�شخا�ص 

ال�شحة  وزارة  مع  والتعاقد  اأعرا�ص  لديهم  ممن 

املحرق  م�شت�شفى  يف  املقيمني  امل�شنني  الإدخال 

لتخ�شي�شه  وذلك  اخلا�ص،  بالقطاع  للم�شنني 

الإدخال احلاالت املت��شطة.

النائب حمد الكوهجي وزيرة ال�صحة

�صة للحاالت التي ُي�صتبه يف اإ�صابتها بفريو�س كورونا.. ال�صالح رًدا على الكوهجي: خم�صّ

8 م�صت�صفيات خا�صة حت�صل على »م�صحات كورونا« جمانية من »ال�صّحة«
14 م�صت�صفى تقّدم الفح�س االختياري 20 ديناًرا على  الواحد لكورونا بقيمة  »ال�صّحة« تبيع الفح�س 

غالب اأحمد:

قالت وزيرة ال�صّحة فائقة 

تقوم  الوزارة  اإن  ال�صالح 

فحو�صات  م�صتلزمات  بتوفري 

القطنية  »امل�صحات  كورونا 

واملحاليل والأنابيب احلافظة« 

ة، حيث  اإىل امل�صت�صفيات اخلا�صّ

تقوم ببيعها اإىل 14 م�صت�صفى 

جّماّنا  وتوّفرها  طبّي  ومركز 

لـ8 م�صت�صفيات.

واأفادت ال�صالح اأن الوزارة 

تقوم ببيع م�صتلزمات الفح�ص 

ة  اخلا�صّ امل�صت�صفيات  على 

»الفح�ص  باإجراء  املرّخ�صة 

لفايرو�ص  الختياري« 

الكورونا بقيمة 20 ديناًرا منذ 

دي�صمرب املا�صي بعد اأن كانت 

تبيعها بـ30 ديناًرا قبل ذلك.

عبداهلل  جهاد  الدكت�رة  تقدمت 

اخلدمات  جلنة  رئي�ص  الفا�شل 

نائباً  ب�شفتها  ال�ش�رى،  مبجل�ص 

لالأمن  الربملانية  ال�شبكة  لرئي�ص 

الغذائي يف اأفريقيا والعامل العربي، 

احل�ار  اأعمال  يف  م�شاركتها  لدى 

الغذائية  للنظم  العربي  االإقليمي 

�شمن  االإثنني  ام�ص  م�شاء  املنعقد 

للتنمية  العربي  املنتدى  اأعمال 

�شياغة  باقرتاح  امل�شتدامة، 

للمخزون  م�حد  من�ذجي  قان�ن 

ال�شرورية  لل�شلع  االإ�شرتاتيجي 

واإن�شاء  الغذائية،  وغري  الغذائية 

مركز عربي لالأمن الغذائي.

م�شاركتها  يف  الفا�شل  واأكدت 

االأمم  جلنة  من  بدع�ٍة  جاءت  التي 

واالجتماعية  االقت�شادية  املتحدة 

وحت�شرياً  )االإ�شك�ا(،  اآ�شيا  لغرب 

الغذائية للعام 2021،  النظم  لقمة 

علي  حممد  الدكت�ر  ومب�شاركة 

املرافق  جلنة  رئي�ص  علي  ح�شن 

ال�ش�رى،  مبجل�ص  والبيئة  العامة 

ه�  االقرتاحني  من  الهدف  اأن 

اأمان  ن�شبة  خلق  يف  امل�شاهمة 

لل�شلع ال�شرورية بالبلدان العربية، 

والظروف  االأزمات  خالل  خ�ش��شاً 

جائحة  مثل  واال�شتثنائية  الطارئة 

ك�فيد-19، ولرتكيز اجله�د ب�شكل 

العربية  الدول  مبادرات  على  اأكرب 

وت�شجيعها وت�فري التم�يل املنا�شب 

ملبادراتها، من خالل �شناديق الدعم 

االإمنائية واال�شتثمارية.

ووجهت رئي�ص جلنة اخلدمات 

رئي�ص  نائب  ال�ش�رى  مبجل�ص 

الغذائي  لالأمن  الربملانية  ال�شبكة 

دع�ة  العربي،  والعامل  اأفريقيا  يف 

ومنظماتها  املتحدة  االأمم  اإىل 

باإطالق  اقرتاح  لتبني  ووكاالتها، 

الغذائي«،  لالأمن  الدولية  »ال�شنة 

قمة  خمرجات  من  تك�ن  بحيث 

وتتبناها   ،2021 الغذائية  النظم 

اجتماعاتها  يف  املتحدة  االأمم 

بتقدمي  البلدان  على  للتاأثري  املقبلة 

مبادرات ت�شب يف حتقيق املخزون 

ال�شرورية  لل�شلع  االإ�شرتاتيجي 

االأرقام  اأن  ال�شرورية. مبينًة  وغري 

انعدام  يف  كبرًيا  تراجًعا  تك�شف 

االأمن الغذائي يف العديد من البلدان 

ترفع  اأن  املت�قع  العامل، ومن  ح�ل 

اجلائحة عدد اجلياع يف العامل وفًقا 

لتقارير االأمم املتحدة.

ا�شتعر�شت  كلمتها،  وخالل 

الفا�شل اجله�د الت�شريعية املبذولة 

يف مملكة البحرين لتنظيم وحتقيق 

لل�شلع  االإ�شرتاتيجي  املخزون 

اأ�شارت  فيما  وال�شرورية،  الغذائية 

ب�شاأن  �ش�ري  بقان�ن  اقرتاح  اإىل 

لل�شلع  ا�شرتاتيجي  خمزون  ت�فري 

ال�شرورية، وت�شمل ال�شلع الغذائية 

ن�شبة  وحتديد  الغذائية،  وغري 

وذلك  لت�افرها،  اأدنى  بحد  لالأمان 

باال�شتفادة من التجارب الت�شريعية 

املتقدمة يف الدول املختلفة، ويجري 

وفقا  حالياً  بقان�ن  االقرتاح  بحث 

والقان�نية  الد�شت�رية  لالأطر 

املعم�ل بها يف جمل�ص ال�ش�رى.

د. جهاد الفا�صل

لدى م�صاركتها يف احلوار االإقليمي للنظم الغذائية بدعوة من »االإ�صكوا«

الفا�صــل تقرتح اإن�صـاء مركـز عـربي للأمـن الغـذائي

الن�صاء اأكرث الفئات امل�صتفيدة من �صيا�صات العمل عن ُبعد.. »االأعلى للمراأة«: 

امل�صاركة االقت�صادية ركيزة بلوغ امل�صتوى املن�صود من نهو�س املراأة
للمراأة  االأعلى  املجل�ص  �شارك 

»التمكني  ح�ل  افرتا�شية  ندوة  يف 

على  اأقيمت  للمراأة«  االقت�شادي 

هام�ص اجتماعات الدورة 65 للجنة 

املتحدة  لالأمم  التابعة  املراأة  و�شع 

للمملكة  الدائمة  البعثة  من  بتنظيم 

املتحدة  باالأمم  ال�شع�دية  العربية 

اأهمية  مناق�شة  بهدف  بني�ي�رك 

م�شتدامة  اقت�شادية  اأنظمة  اإن�شاء 

ت�شمن تقدم املراأة، اإىل جانب ت�شليط 

ال�ش�ء على اجله�د الرامية لتمكني 

وا�شتعرا�ص  العمل  �ش�ق  يف  املراأة 

من  التخفيف  يف  ال�طنية  اجله�د 

اآثار جائحة ك�فيد-19 على املراأة.

وا�شتعر�شت ال�شيخة دينا بنت 

را�شد اآل خليفة، م�شاعد االأمني العام 

م��ش�ع  للمراأة  االأعلى  للمجل�ص 

خالل  املحرز  البحرين  مملكة  تقدم 

وترية  لت�شريع  املا�شيني  العقدين 

يف  م�شاركتها  وتعزيز  املراأة  تقدم 

جماالت احلياة العامة كافة. وقالت 

اإن املجل�ص يتابع تنفيذ اخت�شا�شاته 

خطة  ب��شع  تف�ي�شه  خالل  من 

لنه��ص  �شاملة  ع�شرية  وطنية 

-2013( للفرتة  البحرينية  املراأة 

جرى  اأن  بعد  وذلك   ،)2022

التنفيذ  ومبادرات  مراحل  حتديد 

مبنهجية  للخطة  اال�شرتاتيجي 

االأدلة  على  قائمة  االأهداف  حمددة 

والرباهني العلمية وتخ�شع لعملية 

مراقبة وتقييم م�شتمرة.

اأن  دينا  ال�شيخة  واأ�شافت 

اعتمدها  التي  العمل  منهجيات 

مع  اخلطة  م�ائمة  �شمن  املجل�ص 

الروؤية االقت�شادية ال�طنية 2030 

ترتكز  امل�شتدامة  التنمية  واأجندة 

البحرينية  املراأة  تطلعات  على 

واالإجنازات املت�شارعة التي حققتها. 

امل�شاركة  اأن  واعتربت 

ركيزة  للمراأة  االقت�شادية 

املن�ش�د  امل�شت�ى  لبل�غ  اأ�شا�شية 

املجاالت  وفق  املراأة  نه��ص  من 

ال�طنية  للخطة  االأ�شا�شية  اخلم�شة 

اجلانب  االعتبار  يف  تاأخذ  والتي 

لتحقيق  واالقت�شادي  االجتماعي 

واأهمية احلفاظ  االأ�شري،  اال�شتقرار 

تكاف�ؤ  مبداأ  على  قائم  اقت�شاد  على 

مدى  التعلم  اآفاق  وزيادة  الفر�ص، 

احلياة املتاحة للمراأة لتعزيز قدرتها 

التناف�شية يف �ش�ق العمل.

العام  االأمني  م�شاعد  واأرجعت 

املحرز فيما يتعلق  التقدم  للمجل�ص 

البحرين  مملكة  يف  الفر�ص  بتكاف�ؤ 

حل�كمة  وطني  من�ذج  اعتماد  اإىل 

اجلن�شني  بني  الت�ازن  تطبيقات 

الذي يهدف اإىل �شمان الت�ازن على 

و�شع  خالل  من  ال�طني  امل�شت�ى 

امل�شتجيبة  وامليزانيات  ال�شيا�شات 

املعرفة  واإدارة  املراأة  الحتياجات 

وقيا�ص االأثر وامل�شاءلة. 

و�شع  املجل�ص  اأن  واأو�شحت 

التنفيذ  ل�شمان  االآليات  من  عدًدا 

الر�شد  عرب  للنم�ذج  ال�شامل 

وطني  تقرير  باإ�شدار  والتقييم 

�شنتني  كل  اجلن�شني  بني  للت�ازن 

احلياة  يف  املراأة  م�شاهمة  لقيا�ص 

ال�طني  املر�شد  وكذلك  العامة؛ 

اجلن�شني  بني  الت�ازن  مل�ؤ�شرات 

والذي يتم حتديثه ب�ش�رة م�شتمرة 

التقدم املحرز يف و�شع  لبيان مدى 

املراأة على امل�شت�ى ال�طني مقارنة 

باالإح�شاءات االإقليمية والدولية.

اللجنة الوطنية ملكافحة متلزمة النق�س املناعي املكت�صب تعقد اجتماعها

عقدت اللجنة ال�طنية ملكافحة متالزمة 

برئا�شة  »االإيدز«  املكت�شب  املناعي  النق�ص 

ال�شحة،  وزيرة  ال�شالح  �شعيد  بنت  فائقة 

ُبعد،  عن  مرئًيا  اجتماًعا  االإثنني،  اأم�ص 

بح�ش�ر ممثلي ال�زارات والهيئات الر�شمية 

متابعة  االجتماع،  خالل  ومت  اللجنة.  يف 

م�شتجدات  ومناق�شة  اللجنة،  ت��شيات 

ومت  بها،  اخلا�شة  االإلكرتونية  ال�شفحة 

التاأكيد على اإن�شاء �شفحة اإلكرتونية خا�شة 

النق�ص  متالزمة  ملكافحة  ال�طنية  باللجنة 

املعل�مات  ت�شم  »االإيدز«،  املكت�شب  املناعي 

واملحت�ى املراد اإي�شاله للنا�ص.

يف  اأملها  عن  ال�شحة  وزيرة  وعرّبت   

تد�شني هذه ال�شفحة االإلكرتونية ر�شمًيا يف 

اجتماع اللجنة املقبل خالل ي�ني� مع االأخذ 

وتطعيم  الفرعية  اللجان  عمل  االعتبار  يف 

واخلليجية  املحلية  باالأخبار  ال�شفحة 

مبكافحة  املتعلقة  والعاملية  والدولية 

ال�شفحة  هذه  تك�ن  بحيث  »االإيدز«، 

االإلكرتونية اإ�شافة وهادفة خلدمة املجتمع.

 كما مت خالل االجتماع، ا�شتعرا�ص عمل 

التي  التنفيذية  واخلطط  الفرعية  اللجان 

اللجنة  اأهداف  و�شعتها كل جلنة بناء على 

»االإيدز«،  ملكافحة  اال�شرتاتيجية  واخلطة 

�شلمان  بن  �شقر  ال�شيخ  الدكت�ر  قدم  حيث 

املعنية  الفرعية  اللجنة  رئي�ص  خليفة  اآل 

والدكت�رة  والتثقيف،  والت�جيه  باالإر�شاد 

الفرعية  اللجنة  رئي�شة  الفتح  اأب�  جناة 

والبح�ث  واالإح�شاءات  باملعل�مات  املعنية 

العلمية، والدكت�رة جميلة ال�شلمان رئي�شة 

والتاأهيل  بالعالج  املعنية  الفرعية  اللجنة 

نتائج اأعمال اللجان.
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خالل لقاء �صحايف مع ر�ؤ�صاء حترير ال�صحف املحلية عن ُبعد.. رجب: 

دعم متكني لن يعود اإىل ما قبل اجلائحة �اال�صرتاتيجية اجلديدة تعتمد على توجيه الدعم

برنامج تطوير االأعمال: التغيري من خالل التاأثري 

ويف �شياق ذلك، بني رجب اأن »متكني« اأعلنت م�ؤخًرا عن 

اإعادة طرح برنامج تط�ير الأعمال يف ظل هذه امل�شاعي، حيث 

متكني  ا�شرتاتيجية  مع  تن�شجم  ن�عية  حتديثات  اإجراء  مت 

لإعطاء  وامل�شتقبلية،  الراهنة  ال�ش�ق  وتطلعات  اجلديدة، 

امل�ؤ�ش�شات فر�شة تط�ير جذرية لتعزيز من�ها وا�شتدامتها.

ا على حتقيق الأثر امل�شتدام، �شيحر�ص  واأفاد باأنه حر�شً

برنامج تط�ير الأعمال على دعم امل�ؤ�ش�شات من خالل اأهداف 

تط�يرية وا�شحة، تتبنى حل�ل هادفة لتط�ير طرق الإنتاج 

والت��شع يف عملياتها، م�ؤكًدا اأن الهدف من هذه اخلط�ة يق�م 

املر�ش�دة  »متكني«  مليزانية  الأمثل  ال�شتغالل  �شمان  على 

امل�شتعدة  امل�ؤ�ش�شات  تط�ير  يف  وال�شتثمار  الربنامج،  لهذا 

من�  فر�ص  وحتقيق  ال�ش�ق،  يف  ال�شتمرار  على  والقادرة 

وا�شعة على م�شت�ى القت�شاد ال�طني وعلى م�شت�ى ت�ظيف 

الك�ادر البحرينية.

�شمن  تق�م  دعم  فر�ص  اإىل  بحاجة  ال�ش�ق  اأن  واأو�شح 

وامل�شتفيدين  »متكني«  بني  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  اإطار 

املطل�ب،  الإيجابي  التغيري  �شناعة  اأجل  من  خدماتها،  من 

القطاعات  ال�اعدة يف خمتلف  امل�ؤ�ش�شات  والرتكيز على فئة 

زيادة  على  تق�م  ا�شرتاتيجية  على  بناء  وذلك  القت�شادية، 

ومنتجاتها،  عملها  ج�دة  وحت�شني  النا�شئة  امل�ؤ�ش�شات  دعم 

وت��شيع فر�ص احل�ش�ل على التم�يل، ف�شال عن الرتكيز على 

ال�شتثمار يف التح�ل التكن�ل�جي ل�شمان تبني نهج املرونة 

يف بيئة العمل، والعمل على �شمان وج�د نهج تدريبي م�شمم 

خ�شي�شا لحتياجات كل �شريحة، ومهنة وقطاع.

الربنامج الوطني للتوظيف �من�صة تطوير االأفراد

املبادرات  على جملة  التاأكيد  ال�شحايف  اللقاء  ومت خالل 

لت�جيهات  تنفيذا  اإطالقها  »متكني«  اأعادت  التي  والربامج 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

الن�شخة  فيها  مبا  اهلل،  حفظه  ال�زراء  جمل�ص  رئي�ص  العهد 

الثانية من الربنامج ال�طني للت�ظيف 2.0، والذي مت طرحه 

عن  ف�شالً  الجتماعية،  والتنمية  العمل  وزارة  مع  بال�شراكة 

الأفراد  جميع  ت�شتهدف  والتي  الأفراد  تط�ير  من�شة  طرح 

والأفراد  والطالب  وامل�ظفني  عمل،  عن  الباحثني  فيهم  مبا 

البحرينيني من اأ�شحاب امل�ؤ�ش�شات.

تلبية  اأهمية  على  لـ»متكني«  التنفيذي  الرئي�ص  واأكد 

متطلبات املرحلة املقبلة يف �ش�ق العمل فيما يخ�ص تط�ير 

املمكنة  التط�ير  فر�ص  على  وال�ق�ف  البحرينية،  الك�ادر 

باأعلى م�شت�يات الفعالية، لتحقيق ال�شتثمار الأمثل يف امل�ارد 

الب�شرية، ل �شيما مع م�شتجدات وواقع ال�ش�ق ومتطلباته بعد 

جائحة فريو�ص ك�رونا، والتط�ر امل�شتمر احلا�شل يف بيئة 

العمل وحاجتها املتنامية للتطبيقات التكن�ل�جية املختلفة.

وتلبية لهذه التحديثات، اأ�شار رجب اإىل اأن من�شة تدريب 

من  لالأفراد  الدعم  تقدمي  يف  »متكني«  م�شرية  ت�ا�شل  الأفراد 

اإىل برامج »متكني«  اأجل تط�ير مهاراتهم املهنية، فبالإ�شافة 

والدورات  املعتمدة  الحرتافية  ال�شهادات  يف  املعه�دة 

التدريبية ملهارات الت�ظيف، فاإن املن�شة تقدم برامج م�جهة 

يف  والتدريب  العمل،  راأ�ص  على  والتدريب  ال�شباب  لتدريب 

املجالت العملية يف كل ما يتعلق باحل�ش�ل على الرتاخي�ص 

عدد  مع  املهني  التدريب  مبادرات  دعم  اإىل  اإ�شافة  املطل�بة، 

تدريبية  مبادرات  تقدمي  اأجل  من  ال�شريكة  العمل  جهات  من 

و�شقل  ال�شباب  قدرات  تعزيز  بهدف  وذلك  متخ�ش�شة، 

املطل�بة  املهنية  للمهارات  اكت�شابهم  يتيح  فيما  مهاراتهم 

للت�ظيف يف خمتلف القطاعات التنم�ية والقت�شادية. 

اإقالة املوظفني بعد انتهاء دعم »متكني«

عي�شى  الأيام  �شحيفة  حترير  رئي�ص  �ش�ؤال  على  ورًدا 

ال�شايجي ح�ل م�قف متكني من ال�شركات التي تق�م باإنهاء 

خدمات م�ظفيها مبجرد انتهاء فرتة دعم رواتبهم من متكني، 

قال رجب اإن نظام الدعم الذي تقدمه »متكني« عرب برناجمها 

يك�ن من 3 مراحل، فاملرحلة الأوىل هي مرحلة ن�شر ال�عي 

مرحلة  هي  الثانية  واملرحلة  الربنامج،  ح�ل  امل�ؤ�ش�شة  لدى 

املراقبة والتي يتم من خاللها مراقبة مدى التزام امل�ؤ�ش�شات 

املدع�مة مبا مت التفاق عليه يف العق�د املربمة بني الطرفني، 

تق�م  خالل  ومن  املحا�شبة  مرحلة  فهي  الثالثة  املرحلة  اأما 

م�ؤكًدا  العقد،  لبن�د  املخالفة  امل�ؤ�ش�شات  مبحا�شبة  »متكني« 

على اأن »متكني« لن تتهاون اأبًدا مع املخالفني.

ويف ال�قت ذاته اأكد رجب على اأن هناك بع�ص اجل�انب 

اأم�ر  لأنها  فيها؛  التدخل  »متكني«  على  ال�شعب  من  يك�ن 

تتعلق بال�شركة وعقدها مع امل�ظف، لكن »متكني« تبذل كل ما 

يف و�شعها للتاأكد لدرا�شة احلالت، وج�انب الدعم والآليات 

والعمل على تط�يرها با�شتمرار.

�شحيفة  حترير  لرئي�ص  اأخرى  مداخلة  على  رّده  ويف 

الأيام ب�شاأن معايري دعم تدريب الطلبة، قال رجب اإن »متكني« 

ت�فر التدريب لكل البحرينيني �ش�اء الطلبة اأو الباحثني عن 

تط�ير  اإىل  يتطلع�ن  الذين  احلاليني  امل�ظفني  وحتى  عمل، 

اأدائهم املهني، م�شرًيا يف ال�قت ذاته اإىل اأن دور »متكني« يكمن 

يف تقدمي الدعم املادي للمتدربني، وتق�م بالتعاون مع وزارة 

�ش�ق  احتياج  ح�شب  التدريبية  الربامج  و�شع  يف  العمل 

العمل، م�شيًفا اأن ت�شميم الربامج يتم ح�شب احتياجات �ش�ق 

العمل ويتم الرتكيز على بع�ص القطاعات بح�شب احلاجة.

�صفافية الدعم

ب�شحيفة  القت�شادي  املحرر  مداخلة  على  رده  ويف 

الأيام ح�ل مدى �شفافية الدعم يف ظل عدم و�ش�ح معايري 

اإليها دعم  التي �شي�جه  الدعم وعدم الإف�شاح عن القطاعات 

املرحلة  اإن  رجب  ح�شني  التنفيذي  الرئي�ص  قال  »متكني«، 

احلالية تعد مرحلة انتقالية من نظام الدعم ال�شابق اإىل نظام 

املرحلة  هذه  يف  ف�شل�ا  اأنهم  م�شيفا  امل�جه،  اجلديد  الدعم 

الدعم،  اإليها  التي ي�جه  القطاعات  املجال وعدم حتديد  فتح 

لكن يف امل�شتقبل �شيتم الرتكيز على القطاعات وحتديدها من 

اأجل حتقيق الأهداف، م�ؤكًدا على اأن معيار تاأثري امل�ؤ�ش�شة يف 

يك�ن باحلجم، حيث  اأن  بال�شرورة  لي�ص  ال�طني  القت�شاد 

من املمكن اأي�شا يك�ن بالأفكار اجلديدة التي ت�شاهم يف فتح 

اأ�ش�اق جديدة، وت�شهم يف خلق فر�ص عمل جديدة.

كفاءة العاملني يف »متكني«

ويف مداخلة اأخرى، ت�شاءل رئي�ص حترير �شحيفة اأخبار 

اخلليج اأن�ر عبدالرحمن عن مدى كفاءة العاملني يف »متكني« 

اأن  اإىل  لفًتا  املطروحة،  ال�شرتاتيجية  على حتقيق  وقدرتهم 

عدم  ت��شح  »متكني«  يف  العاملني  مع  �شابقة  جتارب  هناك 

وج�د الإملام الكايف لديهم بال�شاأن التجاري.

ويف هذا ال�شياق اأكد رئي�ص »متكني« على اأن جميع العاملني 

يف »متكني« يتمتع�ن باخلربة والكفاءة واحلرفية يف العمل، 

من  مبزيج  يتمتع  »متكني«  يف  ال�ظيفي  الكادر  اأن  اإىل  لفتا 

خربات العمل يف القطاع اخلا�ص والقطاع احلك�مي، م�شيفا 

اأن هذا اخلليط ي�شاعد الإدارة على التخطيط لال�شرتاتيجيات 

وتنفيذ ال�شيا�شات يف »متكني«.

مراجعة امليزانيات

اأما رئي�ص حترير �شحيفة ال�طن اإيهاب اأحمد فقد تطرق 

قد تطال ميزانية متكني يف  التي  التغيريات  اإىل  يف مداخلته 

ظل ا�شرتاتيجيتها اجلديدة، واإعالنها بعدم الع�دة اإىل ما قبل 

اجلائحة، بالإ�شافة اإىل ميزانية الربامج التدريبية والإجراءات 

املط�لة للح�ش�ل على دعم متكني.

لن  »متكني«  ميزانية  باأن  قائال  »متكني«  رئي�ص  ورد 

تتغري يف ال�شرتاتيجية اجلديدة، لكن ما �شيتغري ه� اأ�شل�ب 

ومعايري الدعم، م�شريا اإىل اأن معايري الدعم اجلديدة ت�شتهدف 

على  التاأثري  ذات  وامل�شروعات  والإنتاجية  والنم�  البتكار 

القت�شاد ال�طني.

�شيتم  حيث  تتغري،  فقد  الربامج  ميزانية  ب�شاأن  اأما 

ال�ش�ق  ومتطلبات  لحتياجات  مراجعة  عمل  بعد  مراجعتها 

اجلديدة.

اأما ب�شاأن اإجراءات احل�ش�ل على الدعم، فقد اأ�شار اإىل اأنه 

�شيتم النظر فيها ومراجعتها اأي�شا.

اال�صتمرار يف برنامج دعم رائدات االأعمال

ا على مداخلة الإعالمية �شماح عالم من وكالة اأنباء  وردًّ

البحرين ح�ل دعم املراأة يف ال�شرتاتيجية اجلديدة لتمكني، 

لرائدات  لدعم  خا�ص  برنامج  لديها  »متكني«  اإن  رجب  قال 

اجلديدة  ال�شرتاتيجية  تقدميه خالل  و�شت�شتمر يف  الأعمال، 

ا. اأي�شً

ح�سني حممد رجب

 ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة »مت�����ك�����ني« ل���ل�������ص���ن���وات اخل���م�������س امل���ق���ب���ل���ة ت����ق����وم ع���ل���ى ال����رتك����ي����ز ع���ل���ى االإن����ت����اج����ي����ة �ال�����ت�����اأث�����ري االق���ت�������ص���ادي

متكني؟« دع��م  ان��ت��ه��اء  بعد  امل��وظ��ف��ني  خ��دم��ات  تنهي  ال��ت��ي  ال�����ص��رك��ات  م��ع  متكني  ا�صرتاتيجية  �صتتعامل  »ك��ي��ف  مت�صائاًل:  ال�صايجي 

الكادر الوظيفي يف متكني يتمتع مبزيج من خربات العمل يف القطاع اخلا�س �القطاع احلكومي، �ي�صاعدنا ذلك يف التخطيط �تنفيذ ال�صيا�صات

كاظم عبداهلل:

ك�سف الرئي�س التنفيذي ل�سندوق العمل »متكني« ح�سني حممد رجب عن تفا�سيل اال�سرتاتيجية اجلديدة لتمكني لل�سنوات 

اخلم�س املقبلة، حيث اأ�سار اإىل اأن اال�سرتاتيجية اجلديدة تقوم ب�سكل اأ�سا�سي على الرتكيز على القطاعات االأكرث فعالية ذات االأثر 

الواعد وامل�ستدام، الفتًا اإىل اأن متكني لن تعود اإىل اأ�سلوب الدعم املتبع قبل اجلائحة، واأن برامج »متكني« يف اإطار ذلك �ستحر�س 

على تعزيز منهجية التغيري يف موؤ�س�سات القطاع اخلا�س ملواكبة فر�س النمو املتاحة.

جاء ذلك خالل لقاء �سحايف عقد عن ُبعد مع روؤ�ساء التحرير يف ال�سحف املحلية، وذلك ملناق�سة اأبرز الروؤى والتوجهات 

امل�ستقبلية لربنامج تطوير االأعمال يف ظل ا�سرتاتيجية »متكني« لل�سنوات اخلم�س املقبلة، حيث اأطلع الرئي�س التنفيذي روؤ�ساء 

حترير ال�سحف املحلية على اأبرز مالمح مرحلة العمل املقبلة تعزيًزا لدور »متكني« الريادي يف خلق اقت�ساد واعد للمملكة والذي 

من �ساأنه اأن يعود بالنفع على كل من املواطن واالقت�ساد، ف�سال عن تنظيم االإنتاجية وفر�س الدعم يف اإطار حاجات ال�سوق 

الفعلية.

واأو�سح رجب اأن عمل »متكني« مبني على ال�سفافية التامة، وامل�ستفيدين من خدمات »متكني« ما هم اإال �سركاء يف عملية 

التنمية االقت�سادية، داعيًا موؤ�س�سات القطاع اخلا�س اإىل �سمان اال�ستغالل االأمثل لفر�س التطوير املمكنة، الإحداث نقلة نوعية، 

واال�ستفادة من خدمات »متكني« يف تطوير االأعمال واملهارات املهنية للكوادر الوطنية مبا يتواءم مع احتياجات ال�سوق واالقت�ساد 

الوطني.

»بنف�����ت« حتق����ق 1.4 مليون دين���ار اأرباًح����ا ع�����ن 2020
يف  املتخ�ش�شة  بنفت،  �شركة  عقدت 

م�شت�ى  على  الإلكرتونية  املالية  املعامالت 

املنطقة، اجتماع اجلمعية العامة العادية ي�م 

اأم�ص. وقد اأعلنت املجم�عة خالل الجتماع عن 

�شايف اأرباح عائدة على امل�شاهمني بقيمة 1.4 

املنتهية  املالية  لل�شنة  بحريني  دينار  ملي�ن 

يف 31 دي�شمرب 2020، وذلك مقارنة ب�شايف 

اأرباح قدرها 3.3 ملي�ن دينار بحريني لعام 

 21.9 الأ�ش�ل  �شايف  اإجمايل  وبلغ   .2019

ملي�ن دينار بحريني يف ال�شنة املالية املنتهية 

العام  يف 31 دي�شمرب 2020، منخف�شة عن 

الذي ي�شبقه، حيث بلغ اإجمايل �شايف الأ�ش�ل 

يف 2019 حينها 22.3 ملي�ن دينار بحريني. 

�شهدت  اجليد،  املايل  اأدائها  اإىل  اإ�شافة 

معامالت الدفع الإلكرتونية ل�شركة بنفت منً�ا 

املحفظة  بف�شل  وذلك   ،2020 العام  خالل 

ال�طنية »بنفت بي«، والتي �شهدت 50 ملي�ن 

معاملة بقيمة 2.3 مليار دينار بحريني، وذلك 

واأكرث   %793 قيمتها  احلجم  يف  من�  بن�شبة 

ال�شركة  �شهدت  كما  القيمة.  يف   %545 من 

كذلك منً�ا بن�شبة 40% يف خدمات نقاط البيع 

و84% يف التجارة الإلكرتونية. 

نظام  معامالت  �شهدت  ذلك،  على  عالوة 

منً�ا   »EFTS« الإلكرتوين  الأم�ال  حت�يل 

اأكرث  ت�شجيل  عام 2020، حيث مت  كبرًيا يف 

»ف�ري+«،  خدمة  يف  معاملة  ملي�ن   47 من 

عام  يف  معاملة  ملي�ن  بـ6.3  مقارنًة  وذلك 

 .%652 بن�شبة  منً�ا  ميثل  ما  وه�   ،2019

وقد مت تنفيذ ح�ايل 8.7 ملي�ن معاملة عرب 

 %23 بلغت  من�  وبن�شبة  »ف�ري«،  خدمة 

مقارنة بعام 2019، ذلك بالإ�شافة اإىل خدمة 

»ف�اتري« التي �شهدت منً�ا كبرًيا خالل العام 

املا�شي، حيث مت تنفيذ 4.19 ملي�ن معاملة 

بن�شبة من� بلغت 111% مقارنة بعام 2019.

اإىل ذلك، فقد ان�شب جل تركيز ال�شركة يف 

ا�شرتاتيجيتها خالل العام 2020 على »بنفت 

بي«، وذلك عرب تنفيذ واإطالق عدد من امليزات 

تق�شيم  خدمتا  منها  التطبيق،  يف  اجلديدة 

التح�شينات  من  املزيد  واإجراء  الدفع،  وطلب 

على واجهة وجتربة م�شتخدمي التطبيق ملنح 

جتربة اأف�شل للعمالء، وت�فري املعل�مات عن 

والدفع  التح�يالت  ومتكني  احل�شاب،  ر�شيد 

�شاهمت  وقد  ال�شيارات،  م�اقف  لعدادات 

يف  الت��شع  يف  كبري  ب�شكل  اجلديدة  امليزات 

القائمة  القطاعات  يف  الإلكرتونية  املدف�عات 

على النقد يف ظل تف�شي جائحة وباء فريو�ص 

ك�رونا »ك�فيد-19«.

اإدارة  املنا�شبة، قال رئي�ص جمل�ص  وبهذه 

�شركة بنفت حممد اإبراهيم الب�شتكي: »�شجلت 

عام 2020،  بارزة يف  اإجنازات  بنفت  �شركة 

ال�طنية  الرتميز  خدمة  اإطالق  �شملت  والتي 

املركزي  البحرين  م�شرف  مع  بالتعاون 

عرب  الدفع  عمليات  بذلك  لتتيح  والبن�ك 

ال��ش�ل  ومتكني   ،)NFC( املحم�ل  الهاتف 

اعرف  ملن�شة  ال�شماح  من خالل  اأف�شل  ب�شكل 

بتلبية  امل�شرتكة   )eKYC( الإلكرتوين عميلك 

احتياجات الإحلاق الرقمي، اإ�شافة اإىل اإطالق 

خدمة الدفع للتزود بال�ق�د من خالل تطبيق 

)بنفت بي(، مما اأ�شهم ب�شكل فعلي يف حت�يل 

�شريحة  اإىل  النقد  على  تعتمد  كبرية  �شريحة 

اإلكرتونية ومبتكرة«.

اأ�شكر  اأن  »اأود  قائالً:  الب�شتكي  واأ�شاف 

البن�ك  وجميع  املركزي  البحرين  م�شرف 

لدعمهم  املختلفة  املالية  وامل�ؤ�ش�شات  الأع�شاء 

امل�شتمرة ل�شمان جناح  وتعاونهم وجه�دهم 

اأعرب  اأن  كذلك  اأود  ال�شامل.  البيئي  النظام 

العمل  فريق  لأع�شاء  العميق  تقديري  عن 

يف  املطل�بة  القيادة  ت�فري  على  ال�شركة  يف 

�شرح  جانبه،  من  مهمتنا«.  لتحقيق  جه�دنا 

عبدال�احد  بنفت  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ص 

وباء  تف�شي  من  الرغم  »على  قائالً:  اجلناحي 

)ك�فيد-19( والتدابري ال�شارمة التي تبعته،، 

وا�شلت ال�شركة التزامها بتط�ير رقمنة البنية 

البحرين.  مملكة  يف  للمدف�عات  التحتية 

لذلك، يعترب عام 2020 عاًما حت�يلًيا مليًئا 

بنفت  �شركة  تقدمها  التي  الرقمية  باخلدمات 

لأ�شحاب امل�شلحة واملجتمع«.

عبدالواحد اجلناحيحممد الب�ستكي



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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مهمة  نقلة  العقاري  للقطاع  الوطنية  اخلّطة  اإقرار 

لتبنّي اأف�سل املمار�سات العاملية يف هذا املجال.. واملطلوب 

الآن املزيد من القرارات التف�سيلية التي ت�سهم يف تر�سيخ 

الالزمة  املعلومات  كاّفة  وتوفري  الأطراف  جميع  حقوق 

وال�سمانات القانونية التي حتمي العمالء.

حل  و�سعبها يف  بقيادتها  العظيمة  #م�سر  جنحت 

م�سكلة #ال�سفينة_اجلانحة ومت بحمد اهلل تعوميها..

#م�سر  يا م�سر.. حادث وانتهى موؤكًدا قدرة  عمار 

على حتّمل امل�سوؤولية والت�سّدي حلّل امل�ساكل، وكذلك اأكد هذا 

احلدث اأهمية #م�سر و#قناة ال�سوي�س للعامل باأ�سره.
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ريغان  رونالد  الأمريكي  الرئي�ص  جناة   -  1981

من حماولة اغتيال بعد اأن اأطلق ج�ن هينكلي ج�ني�ر 

الر�شا�ص عليه واأدى ذلك اإىل اإ�شابته يف رئته.

العملة  من  قطعة   2145 على  العث�ر   -  1986

الإ�شالمية داخل �ش�ر اأثري يف »مدينة منقبا« باأ�شي�ط.

امللك فهد بن عبدالعزيز والرئي�ص حممد   - 1989

بن  فهد  »مركز  القاهرة  يف  يفتتحان  مبارك  ح�شني 

عبدالعزيز لعالج الق�ش�ر الكل�ي وجراحته«.

جن�ب  يف  العن�شري  التمييز  اإلغاء   -  1991

اأفريقيا.

العامل  وبطل  الهندي  ال�شطرجن  لعب   -  2014

املرت�شحني  دورة  يف  يف�ز  اأناند  في�شفاناثان  ال�شابق 

حامل  �شد  النهائية  للمباراة  ويرت�شح   ،2014 ل�شنة 

اللقب الرنويجي ماغن��ص كارل�شن.

2015 - ف�ز اإ�شالم كرمي�ف بالنتخابات الرئا�شية 

يف اأوزبك�شتان.

بالنتخابات  ت�شاب�ت�فا  زوزانا  ف�ز   -  2019

من   %58.41 ح�شدت  بعدما  ال�شل�فاكية  الرئا�شية 

الأ�ش�ات، لت�شبح بذلك اأول امراأة تت�ىل هذا املن�شب يف 

�شل�فاكيا، واأ�شغر روؤ�شاء تلك الدولة حتى هذا التاريخ.

هندّيان يقتنيان اللوحة

 الرقمية الأغلى يف العامل

املاليني  اأ�شحاب  من  م�شّفرة  عمالت  تاجرا  ك�شف 

التي  العامل  يف  الأغلى  الرقمية  الل�حة  اقتنيا  اأنهما 

بيعت يف مزاد اأخرًيا مقابل 50 ملي�ن جنيه اإ�شرتليني 

ميل«  »ديلي  ل�شحيفة  ووفًقا  الت�شفري«.  »فن  �ش�ق  يف 

الربيطانية، فاإن هنديني جتمعهما ال�شداقة ك�شفا اأخرًيا 

املدجمة،  الرقمية  الل�حة  بك�نهما �شاحبا  عن ه�يتهما 

اأناند  ورفيقه  �شاندار�شن  فيغني�ص  من  كل  ليحجز 

العمر(  من  الثالثينيات  يف  )كالهما  فينكاتي�ش�اران 

مقعدا يف تاريخ الفن احلديث، بعد اقتناء ل�حة خمزنة 

الأمريكي  للفنان  تع�د  والتي   ،jpeg ب�شيغة  ملف  يف 

يف  عر�شها  بعد   ،Beepleبـ املعروف  وينكلمان  مايك 

رقمي  لعمل  ن�عه  من  الأول  ه�  كري�شتيز،  لدار  مزاد 

مزادات  دار  قبل  من  يعر�ص  املادي  العامل  ي�جد يف  ل 

كربى، وقد بيع ي�مها بنح� 69.3 ملي�ن دولر. ويف 

و�شف للحظات الأخرية املثرية لالأع�شاب يف املزاد عرب 

املعروف  للفنان  �ش�رة   5000 من  ملجم�عة  الإنرتنت 

متاأكدين  نكن  »مل  فينكاتي�ش�اران:  قال   ،Beeple با�شم 

من ف�زنا«، مردًفا: »وقد عكفنا على حتديث ال�شفحة« 

للتاأكد من ذلك النباأ ال�شار.

اكت�ساف 185 �سلحفاة داخل حقيبة �سفر يف الإكوادور
اكت�شفت �شلطات مطار الإك�ادور وحممية غالباغ��ص ال�طنية يف حقيبة �شفر نح� 185 

�شلحفاة من بينها ع�شر نافقة، كان حاملها يعتزم نقلها من الأرخبيل اإىل الرب الرئي�شي، على 

ما اأفادت وزارة البيئة الإك�ادورية الأحد. واأو�شحت ال�زارة على »ت�يرت« اأن »185 �شلحفاة 

اكت�شفت يف حقيبة مبطار بالرتا كان يتم نقلها اإىل الرب الرئي�شي لالإك�ادور«.

الإك�ادوري، وتتميز بنباتات  ال�شاحل  األف كيل�مرت من  وتقع جزر غالباغ��ص على بعد 

وحي�انات فريدة من ن�عها. واأ�شارت ال�زارة اإىل اأن اكت�شاف ال�شالحف جرى »خالل تفتي�ص 

روتيني« بني مطار غالباغ��ص وباب�ا غينيا اجلديدة واأن ال�شرطة واملدعني العامني »يتخذون 

الإجراءات« الالزمة، من دون اإعطاء مزيد من التفا�شيل.

وق�قعتها  اأ�شهر  ثالثة  يتجاوز  ل  ال�شالحف  »عمر  باأن  بيان  يف  غالباغ��ص  مطار  واأفاد 

اإذ  ال�شالحف،  هذه  اإليه  تنتمي  الذي  امل�قع  حتديد  ال�شعب  من  يجعل  مما  للغاية«،  �شغرية 

تختلف الأن�اع بح�شب اجلزيرة التي تاأتي منها.

بح�شب  منها،  ع�شر  نف�ق  اإىل  اأدى  مما  بال�شتيكية،  اأكيا�ص  يف  ملف�فة  ال�شالحف  وكانت 

البيان.

م�سبار الأمل ينتقل بنجاح اإىل املدار العلمي نق�ص الأك�سجني ُيدخل انت�سار ال�سراح امل�ست�سفى

الإمارات  م�شروع  اأعلن 

الأمل«،  »م�شبار  املريخ  ل�شتك�شاف 

من  امل�شبار  انتقال  الثنني،  اأم�ص  ي�م 

بعد  العلمي،  املدار  اإىل  اللتقاط  مدار 

ت�شغيل  عرب  الأوىل  املناورة  جناح 

ا�شتمرت  التي  امل�شبار  دفع  حمركات 

ملدة 8.56 دقيقة.

مداره  يف  الآن  امل�شبار  وي�شتقر 

النهائي ح�ل ك�كب املريخ، ا�شتعداًدا 

�شت�شتمر  التي  العلمية  مهمته  لبدء 

ملدة �شنتني، وقد يتطلب فقط ت�جيهاً 

طفيفاً مل�شاره يف وقت لحق.

وقال عمران �شرف، مدير م�شروع 

»لقد  املريخ:  ل�شتك�شاف  الإمارات 

كانت مناورة انتقال م�شبار الأمل اإىل 

املدار العلمي بالغة الأهمية، وميكنني 

حرجة  حلظة  اآخر  كانت  اإنها  الق�ل 

للمهمة، وذلك ب�شبب وج�د احتمالية 

نحن  املناورة.  خالل  امل�شبار  فقدان 

نقّيم حالياً نتائج تلك العملية، ولكننا 

اإجراء  اإىل  حاجتنا  عدم  من  واثق�ن 

مناورة اأخرى كبرية لتعديل املدار«.

و�شتبداأ املرحلة العلمية للم�شبار 

من  بعدد  املقبل  اأبريل   14 بتاريخ 

التي  والختبار  املعايرة  عمليات 

الأجهزة  �شالمة  من  التاأكد  اإىل  تهدف 

العلمية الثالثة و �شمان دقة قيا�شاتها 

العلمية  املهمة  و�شتبداأ  العلمية. 

للم�شبار، والتي �شتمتد ملدة عامني من 

 23 بتاريخ  العلمية،  البيانات  جمع 

ماي� 2021.

انت�شار  القديرة  الفنانة  نقلت 

يف  الفائقة  العناية  اإىل  ال�شراح 

تعّر�شها  اإثر  الأمريي  امل�شت�شفى 

رواد  كذلك  وتداول  الأك�شجني،  لنق�ص 

�ش�ًرا  الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع 

لها  الدعاء  طالبني  القديرة،  للفنانة 

تفاعل  كما  وحمبيها،  جمه�رها  من 

ال�شاحة  جن�م  من  العديد  اخلرب  مع 

العاجل  ال�شفاء  متن�ا  حيث  الفنية، 

لل�شراح.

تعّر�شت  قد  �شامل  اأم  وكانت 

ن�فمرب  �شهر  خالل  �شحية  ل�عكة 

بعد  امل�شت�شفى  واأدخلت  املا�شي، 

تتح�شن  ان  قبل  الأمعاء  يف  جراحة 

منزلها  اإىل  وتع�د  ال�شحية  حالتها 

الفرتة  وخالل  النقاهة،  فرتة  لق�شاء 

امل�شهد  عن  ال�شراح  ابتعدت  املا�شية 

الفني للح�ش�ل على ق�شط من الراحة، 

ت�ش�ير  اجنزت  قد  كانت  انها  ل�شيما 

فيها،  ت�شارك  التي  العمال  جميع 

رم�شان  �شهر  خالل  عر�شها  واملقرر 

للمخرج  �شيف«  »مطر  مثل  املقبل 

بط�لته  يف  وي�شارك  عبدال،  مناف 

نخبة من جن�م ال�شاحة الفنية.

يذكر اأن انت�شار ال�شراح التي بداأت 

م�ش�ارها الفني يف م�شرحية »باي باي 

لندن« يف 1981، كانت قد ظهرت بعد 

الأوىل،  ال�شحية  وعكتها  من  �شفائها 

يف فرباير املا�شي، خالل مقطع م�ش�ر 

زفافه،  حفل  خالل  ابنها،  ب�شحبة 

وا�شفة اإياه باأنه »اأجمل الهدايا«.

ت�ستاأنف الفنانة هنا الزاهد ت�سوير م�ساهدها يف م�سل�سل »النمر« مع النجم حممد اإمام هذا الأ�سبوع، وذلك بعد اعالن تعافيها 

من فريو�س كورونا الأحد، بعد اإجرائها م�سحة جديدة وجاءت نتيجتها �سلبية، حيث تنتظرها اأ�سرة العمل لالنتهاء من م�ساهد 

احللقات الأوىل قبل ت�سليمها اإىل قناة احلياة املتعاقدة على عر�س امل�سل�سل ح�سرياً على �سا�ستها فى رم�سان املقبل.

ال�سحة: 824 حالة 

م�سابة بكورونا وتعايف 655

بلغ  التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  اأعلنت  وزارة 

اأظهرت   ،2021 مار�ص   29 ي�م  يف   16616 عددها 

حالة   241 منها  جديدة  قائمة  حالة   824 ت�شجيل 

قائمة،  ملخالطني حلالت  حالة  و 549  وافدة،  لعمالة 

و 34 حالة قادمة من اخلارج، كما تعافت 655 حالة 

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

.133753
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تعزيز مسارات التعاون الثنائي في المجاالت االستثمارية والتجارية والعلمية

العاهل يشيد بدور الجالية الصينية في تعزيز المسيرة االقتصادية للمملكة

العالقات التاريخية الوثيقة تستند ألسس قوية من الثقة واالحترام المتبادل

البحرين توفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات الحيوية

وزير خارجية الصين: دور ملحوظ للملك في تطور وتقدم البحرين
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الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
يعزيان أمير الكويت بوفاة الشيخة 

نورية األحمد الجابر الصباح
بع��ث حض��رة صاحب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة، ملك 
الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، برقي��ة تعزية ومواس��اة إلى أخيه 
صاحب الس��مو الش��يخ نواف األحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت 
الش��قيقة، ضمنه��ا جاللته خالص تعازيه وصادق مواس��اته في وفاة 
الش��يخة نورية األحمد الجابر المبارك الصباح، س��ائاًل المولى عز وجل 
أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويدخلها فسيح جناته، وأن 

يلهم أسرة آل صباح الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
كما بعث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو 
الش��يخ نواف األحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ضمنها سموه 
خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخة نورية األحمد الجابر 
المب��ارك الصباح، س��ائاًل المولى ع��ز وجل أن يتغمد الفقيدة بواس��ع 
رحمت��ه ورضوانه ويدخلها فس��يح جنات��ه، وأن يلهم أس��رة آل صباح 

الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.
كم��ا بعث صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
برقيتين مماثلتين إلى أخيه سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح 
ولي عهد دولة الكويت، وأخيه س��مو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 

رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

بكين تحرص على تحقيق األمن واالستقرار بالمنطقة ومعالجة التحديات

 الملك: تعاون فاعل ومثمر بين البحرين 
والصين في التطعيم ضد »كورونا«

ثم��ن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه 
اهلل ورع��اه التع��اون الفاع��ل والمثمر بين 
مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية 
الصديق��ة، وبخاص��ة ف��ي مج��ال التطعيم 
المض��اد لوباء »كورونا« المس��تجد وتبادل 

الخبرات للتعامل مع هذه الجائحة.
وأكد صاحب الجالل��ة الملك المفدى حفظه 
اهلل ورعاه، اعتزاز مملكة البحرين بعالقاتها 
التاريخي��ة الوثيق��ة م��ع جمهوري��ة الصين 
الش��عبية الصديقة والتي تستند إلى أسس 
قوية من الثقة واالحترام المتبادل والتعاون 

والتنسيق المشترك في كافة المجاالت.
جاء ذل��ك خ��الل اس��تقبال حض��رة صاحب 
الجالل��ة في قص��ر القضيبية أم��س معالي 
السيد وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية 
جمهورية الصين الش��عبية بمناسبة زيارته 

للبالد.
وف��ي بداي��ة االس��تقبال نقل وزي��ر خارجية 
الصي��ن إلى جالل��ة الملك المف��دى تحيات 
وتقدي��ر فخام��ة الرئي��س ش��ي جي��ن بينغ 
رئيس جمهورية الصين الشعبية وتمنياته 

الطيبة لشعب مملكة البحرين دوام التقدم 
والتط��ور، فيما كلفة جاللت��ه بنقل تحياته 
الصين��ي وخال��ص  الرئي��س  إل��ى فخام��ة 
تمنيات��ه للصين وش��عبها الصديقة مزيدًا 

من الرقي واالزدهار.
وق��د رحب جاللت��ه بزي��ارة الوزي��ر الضيف، 
واس��تعرض مع��ه س��بل تعزي��ز مس��ارات 
التع��اون الثنائي، وال س��يما ف��ي المجاالت 
والتجاري��ة  واالقتصادي��ة  االس��تثمارية 
والعلمي��ة، إضافة إلى تنمية مختلف جوانب 
التنس��يق والعم��ل المش��ترك بم��ا يحق��ق 
المصال��ح المش��تركة للبلدين وش��عبيهما 
الصديقي��ن. وأك��د جالل��ة المل��ك المفدى 
اعت��زاز مملكة البحري��ن بعالقاتها الوثيقة 
م��ع جمهورية الصين الش��عبية وأنها تولي 
أهمي��ة خاصة لهذه العالق��ات وتتطلع إلى 
رفع مس��توى التع��اون الثنائي عل��ى كافة 
المس��تويات، منوه��ًا حفظ��ه اهلل بالفرص 
االس��تثمارية الواعدة التي توفرها المملكة 

في مختلف القطاعات الحيوية.  
وأع��رب جاللته ع��ن تقديره لل��دور المهم 
ال��ذي تضطل��ع ب��ه الصي��ن على الس��احة 

الدولية ب��كل ما تتمتع به من ثقل حضاري 
وسياس��ي واقتصادي، مش��يدًا بدور الجالية 
الصيني��ة وإس��هاماتها الطيبة ف��ي تعزيز 
المس��يرة االقتصادية والتجارية في مملكة 
البحري��ن. وأعرب جالل��ة الملك المفدى عن 
تقدير المملكة للح��رص واالهتمام اللذين 
توليهم��ا جمهورية الصي��ن لتحقيق األمن 
واالس��تقرار ف��ي منطقة الش��رق األوس��ط، 
ومعالج��ة التحدي��ات السياس��ية واألمنية، 
وتس��ريع وتيرة التعاون بين دول المنطقة 

تحقيقًا للتنمية، ودعم االقتصاد العالمي.
كما ت��م التط��رق إل��ى مس��تجدات جائحة 
»كورونا« على المس��توى العالمي والجهود 
المبذول��ة لمواجهتها واحت��واء تداعياتها، 
التط��ورات اإلقليمي��ة  إل��ى بح��ث  إضاف��ة 
االهتم��ام  موض��ع  والقضاي��ا  والدولي��ة 

المشترك.
ومن جانبه، أع��رب وزي��ر الخارجية الصيني 
وانغ يي عن ش��كره وتقدي��ره لجاللة الملك 
المف��دى عل��ى م��ا حظ��ي ب��ه م��ن حفاوة 
االس��تقبال وكرم الضيافة، واعتزازه بجهود 
جاللته لتطوير مستوى العالقات البحرينية 

الصينية وازدهارها، مؤكدًا تطلع جمهورية 
الصي��ن واهتمامها بتوثي��ق أوجه التعاون 

مع مملكة البحرين.
وأش��اد بدور جاللة الملك ف��ي تطور وتقدم 

البحري��ن، ه��ذا وق��د أق��ام حض��رة صاحب 
الجالل��ة مأدبة غ��داء تكريم��ًا لمعالي وزير 
خارجي��ة جمهورية الصين الش��عبية والوفد 

المرافق له.

الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان
 تهنئة رئيس جهاز المساحة بنجاح سباق »الفورموال1«

تلق��ى حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل 
ورعاه، برقية تهنئة من معالي الش��يخ سلمان 
ب��ن عبداهلل ب��ن حم��د آل خليفة رئي��س جهاز 
المس��احة والتس��جيل العقاري رئي��س مجلس 
إدارة مؤسس��ة التنظي��م العقاري رف��ع خاللها 
أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة النجاح 
الكبير الذي حققت��ه مملكة البحرين في تنظيم 
س��باق جائزة البحري��ن الكبرى لطي��ران الخليج 
للفورموال1 2021. وأكد معالي الش��يخ سلمان 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة بأن ه��ذا اإلنج��از إنما 
يأتي كإضافة لسلس��لة متواصلة من اإلنجازات 
الحضارية عكس��ت رؤى وتطلعات جاللة الملك 
المف��دى حفظ��ه اهلل ورعاه لبن��اء دولة عصرية 
مبنية على العمل التنموي والحضاري في جميع 

القطاعات سيما القطاع الرياضي منها.
كما أض��اف معاليه في البرقية، بأن هذا اإلنجاز 
يأت��ي كنتيج��ة حتمية من خالل قي��ادة صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لفريق البحرين 
بمنهجية عمل إداري منظم وإيمان س��موه بما 
يمتل��ك أبناء البحرين من ق��درات مهنية عالية 

المس��توى قادرة عل��ى تنظيم فعالي��ة عالمية 
كبيرة في ظل جائحة كورونا وظروفها الصعبة. 
وأضاف معاليه بأن ذلك عبر دون مجال للش��ك 
عن ق��درة البحري��ن عل��ى مواجه��ة التحديات 
والخروج بأفضل النتائج الرياضية واالقتصادية 
واالجتماعية، والتي القت االستحسان واالشادة 
العالمي��ة، داعي��ًا معالي��ه المولى ع��ز وجل أن 
يحف��ظ جاللت��ه وأن يس��دد على طري��ق الخير 
خط��اه وأن يديم عل��ى مملك��ة البحرين نعمة 

األمن واألمان.
كما تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء، برقية تهنئة من معالي الش��يخ سلمان 
ب��ن عبداهلل ب��ن حم��د آل خليفة رئي��س جهاز 
المس��احة والتس��جيل العقاري رئي��س مجلس 
إدارة مؤسس��ة التنظي��م العق��اري، رفع خاللها 
أس��مى آي��ات التهان��ي والتبريكات بمناس��بة 
النجاح الكبير الذي حققت��ه مملكة البحرين في 
تنظيم س��باق جائ��زة البحرين الكب��رى لطيران 

الخليج للفورموال1 2021.
ونوه الش��يخ س��لمان بن عبداهلل آل خليفة، بأن 
هذا اإلنجاز الكبي��ر يؤكد ما تتمتع به المملكة 

من قدرة عالية على تنظيم الفعاليات العالمية 
الكبيرة في ظل الظروف االس��تثنائية التي يمر 
بها العالم من جائح��ة فيروس كورونا، وهو ما 
مكنه��ا ألن تك��ون وجهة رياضي��ة واقتصادية 
ممي��زة عب��رت بش��كل جلي ع��ن تحقي��ق رؤى 
وتطلعات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
وأك��د معاله عل��ى الثق��ة التي يوليه��ا العالم 
للبحري��ن، وبم��ا تملكه من إمكاني��ات وقدرات 
وإدارة محترف��ة الس��تضافة  وطني��ة خالص��ة 
وتنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية واألحداث 

الرياضية الكبرى.
وبهذه المناس��بة، ن��وه بقيادة صاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء 
للجه��ود الوطنية لفريق البحرين، والذي س��طر 
الي��وم منجزًا حضاريًا مميزًا أضيف لسلس��لة من 
اإلنج��ازات التي تحققت بس��واعد أبناء البحرين 
المميزين والذين لطالما آمن س��موه بقدراتها 
وراه��ن عليها. داعي��ًا المولى القدي��ر أن يوفق 
سموه على الدوام، وأن يديم عليه نعمة الصحة 
والعافي��ة وعلى مملكة البحرين باألمن واألمان 

ومزيد من االزدهار.



أكـد صاحب الســمو الملكي األميــر سـلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــوزراء مســار العالقــات التــي تربط بين 
مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية 
والتــي أعطت دفعة قويــة للتعاون المثمر 
والتنســيق البنــاء فــي مختلــف المجــاالت، 
مشــيرًا ســموه إلــى أن مواجهــة جائحــة 
فيروس كورونــا )كوفيــد 19( أضافت بعدًا 
جديدًا للتعاون الدولــي تدفعه المنطلقات 
لحمايــة  المشــتركة  والرغبــة  اإلنســانية 
البشــرية والحرص المتبادل علــى االنتقال 

إلى مرحلة التعافي الكامل.
البحريــن  مملكــة  أن  إلــى  ســموه  ونــوه 
بتوجيهات من حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البالد 
المفدى، مســتمرة في تعاونهــا مع الدول 

الشــقيقة والصديقــة لمواجهــة الجائحــة 
بهــدف توفير الحمايــة والتحصيــن لكافة 
المجتمعــات، مضيفــًا ســموه أن مملكــة 
البحرين قدمــت نموذجًا ناجحًا في التعامل 
مــع الجائحــة صاغتــه بــكل فخــر كوادرها 
الوطنية ودعمه الوعــي المجتمعي والحس 

الوطني المسؤول لدى الجميع.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع أمس، 
بحضور وزير الخارجية د. عبداللطيف الزياني، 
ووزيــر الماليــة واالقتصاد الوطني الشــيخ 
سلمان بن خليفة آل خليفة، مستشار الدولة 
وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ 
يــي، حيث نقل إلى ســموه تحيــات الرئيس 
شــي جين بينــغ رئيــس جمهوريــة الصين 
الشــعبية، ورئيس مجلس الدولــة الصيني 
لي كــه تشــيانغ، فيما حمله ســموه أطيب 

التحيات والتمنيات للرئيس الصيني ورئيس 
مجلس الدولة.

وخــالل اللقاء أشــار صاحب الســمو الملكي 
ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء إلى 
اعتزازه بــدور مملكة البحرين ومشــاركتها 
مع دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
الصديقــة  الشــعبية  الصيــن  وجمهوريــة 
فــي التجارب الســريرية للتطعيــم المضاد 
لفيــروس كورونا ومــا تحقق مــن نجاحات 
فــي هذا المجال، معربًا ســموه عن تطلعه 
إلى مواصلة تطوير هــذا التعاون بما يعزز 
من الجهود القائمة لتحقيق صحة وســالمة 
المجتمعات. كما تم خالل اللقاء استعراض 
مسارات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في 
المجاالت االقتصادية والتجارية، إضافة إلى 
مختلف جوانب التنســيق والعمل المشترك 

بمــا يحقــق المصالــح المشــتركة للبلدين 
وشــعبيهما الصديقين. وجرى خــالل اللقاء 
بحث مجمــل التطورات والمســتجدات على 
الساحتين اإلقليمية والدولية والموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.
مــن جهته، أعــرب مستشــار الدولــة وزير 
خارجيــة جمهوريــة الصيــن الشــعبية عن 

شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي 
العهــد رئيس مجلس الــوزراء على ما يوليه 
مــن اهتمــام بتوطيــد العالقــات الثنائية 
بين البلدين وشــعبيهما الصديقين، منوهًا 
بالمساهمة الفاعلة لمملكة البحرين ضمن 
الجهود الدوليــة في مواجهة جائحة كورونا 
وتعاونها الوثيق مع الصين في هذا الجانب.
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مساعد وزير الخارجية: التعاون مع 
المنظمات التابعة لألمم المتحدة

أكد مساعد وزير الخارجية عبداهلل الدوسري، خالل استقباله أمس 
الممثــل لصندوق األمم المتحدة للســكان لدول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية كارل كوليسا، الجهود والمبادرات المتميزة 
التــي يبذلها الصندوق، مؤكدًا حــرص البحرين على التعاون مع 

كافة المنظمات والهيئات التابعة لألمم المتحدة.
وأشــار إلــى تقديم مملكــة البحريــن للتقرير الطوعــي ألهداف 
التنميــة المســتدامة في عــام 2018، والذي ســلط الضوء على 
التطورات واإلنجازات في المجاالت الرئيســة بما في ذلك الصحة 
والتعليــم والمســاواة بيــن الجنســين. ونــوه بتنفيــذ المملكة 
لمبادرات وطنية لتشــجيع مشــاركة عامة الســكان فــي تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، ومن ذلك جائزة الملك حمد لتمكين 

الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فيما أشــاد كارل كوليســا، بتعاون البحرين المســتمر مع األمم 
المتحدة، مؤكدًا حرصه على تعزيز هذا التعاون المثمر، متمنيًا 

لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.

نعتز بمشاركة البحرين مع اإلمارات والصين بالتجارب السريرية للتطعيم ضد »كورونا«

رغبة مشتركة لحماية البشرية والحرص على االنتقال لمرحلة التعافي الكامل

المملكة قدمت نموذجًا ناجحًا في التعامل مع الجائحة صاغته بكل فخر كوادرها الوطنية

مواجهة »كورونا« أضافت بعدًا جديدًا للتعاون الدولي تدفعه المنطلقات اإلنسانية

البحرين بتوجيهات الملك مستمرة في تعاونها مع الدول لمواجهة الجائحة

 ولي العهد رئيس الوزراء: مسار العالقات 
البحرينية الصينية أعطى دفعة قوية للتنسيق البناء

وزير الدولة بـالخارجية البريطانية 
يصل البحرين للمشاركة باجتماع 

اللجنة المشتركة

وصل إلى البالد أمس، وزير الدولة لشــؤون الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة 
جيمس كليفرلي، في زيارة لمملكة البحرين تســتغرق يومين 
لحضور االجتمــاع الثالث عشــر للجنة البحرينيــة البريطانية 

المشتركة.
وكان في اســتقباله في مطار البحرين الدولي، ســفير مملكة 
البحريــن لدى المملكــة المتحدة الشــيخ فواز بــن محمد آل 
خليفــة، ووكيــل وزارة الخارجيــة للشــؤون الدولية د.الشــيخ 
عبــداهلل بن أحمد آل خليفة، وســفير المملكــة المتحدة لدى 

مملكة البحرين رودي دراموند.

 القائد العام: عالقات متطورة 
بين البحرين وأمريكا عسكريًا ودفاعيًا

بحــث القائد العام لقــوة دفاع البحرين المشــير 
الركن الشــيخ خليفــة بن أحمــد آل خليفة، خالل 
اســتقباله صبــاح أمس بالقيــادة العامــة قائد 
القــوات البحرية بالقيــادة المركزيــة األمريكية 
قائد األســطول الخامس الفريــق بحري صمويل 
بابارو، بمناســبة انتهــاء فترة عملــه، عددًا من 
الموضوعــات ذات االهتمــام المشــترك، بحضور 
رئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي، 
ومديــر ديوان القيادة العامة اللواء الركن حســن 
سعد، وقائد سالح البحرية الملكي البحريني اللواء 
الركن بحري محمد العسم، وعدد من كبار ضباط 

قوة دفاع البحرين.
وخالل اللقاء شكر القائد العام لقوة دفاع البحرين 
قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية األمريكية 

قائد األسطول الخامس على جهوده الطيبة التي 
بذلها خالل فترة عمله، مشيدًا بعالقات الصداقة 
والواليــات  البحريــن  بيــن  القائمــة  المتميــزة 

المتحــدة األمريكية وما تشــهده تلــك العالقات 
من تطــور ونماء خاصة على الصعيد العســكري 

والدفاعي.

القائد العام: صداقة تاريخية تربط البحرين وبريطانيا
اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحرين 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة 
فــي القيــادة العامــة أمــس، ســفير المملكة 
المتحدة الصديقة لدى البحرين رودي دراموند،  
بحضــور وزيــر شــؤون الدفــاع الفريــق الركن 
عبــداهلل النعيمي، ورئيس هيئة األركان الفريق 
الركــن ذياب النعيمــي، ومدير ديــوان القيادة 
العامــة اللــواء الركن حســن ســعد، والملحق 
العســكري البريطانــي فــي البحريــن المقدم 
بحري بول وندســور، وعدد من كبار ضباط قوة 
دفــاع البحرين.وخالل اللقاء رحــب القائد العام 
لقوة دفــاع البحرين بســفير المملكة المتحدة 

الصديقة، مشــيدًا بعالقات الصداقة التاريخية 
والمتميــزة التــي تربــط البحريــن والمملكة 

المتحــدة والتــي تشــهد علــى الــدوام تطورًا 
وتقدمًا في مختلف المجاالت.

 الحسن: توظيف التقنيات لضمان 
التطبيق الدقيق لمعايير األمن بالمطار

أكد رئيس األمن العام، الفريق طارق الحسن، توجيهات وزير الداخلية بمواصلة 
االطالع على التجارب األمنية المتميــزة وتوظيف التقنيات الحديثة بما يضمن 
التطبيــق الدقيق لمعاييــر األمن والســالمة بمطار البحريــن الدولي كواجهة 

عصرية وحضارية للمملكة.
وترأس الحســن، ونائب مدير عمليات أمن الطيــران الدولية بوزارة المواصالت 
البريطانية كاشــف شــودري، اجتماعًا تنســيقيًا مشــتركًا، عبــر تقنية االتصال 
المرئي، بمشاركة رئيس الجمارك والوكيل المساعد بشؤون الجنسية والجوازات 

واإلقامة، وعدد من المسؤولين بوزارة المواصالت البريطانية.
وفي مســتهل االجتماع، والذي يأتي في اطار التعاون والتنســيق بين الجانبين 
وتبــادل الخبرات والتجــارب الناجحة في مجال أمن وســالمة المطــارات، ثمن 
رئيس األمن العام، ما تشــهده العالقــات الثنائية بين البلدين الصديقين من 

تطور مستمر وتعزيز آفاق العمل المشترك.
وتــم بحث الســبل الكفيلة بتعزيــز التعــاون الثنائي في مجال أمن وســالمة 
المســافرين والعاملين ومرتــادي المطار، باالســتعانة بالتقنيات الحديثة في 
تقديم الخدمات األمنية وبما يسهم في تسهيل ومرونة حركة السفر والسياحة، 
كما تــم التطرق إلى ما تم التوصل اليه، خالل االجتماعات الســابقة من حيث 
الخطط والبرامج والدورات التدريبية وتنفيذها وكل ما من شأنه دعم استدامة 

جودة أمن المطار.
وأبدت وزارة المواصالت البريطانية اســتعدادها لمواصلــة تعزيز التعاون مع 
وزارة الداخلية، في إطار تأمين حركة الطيران والمســافرين، وبما يتناســب مع 
مشــروع تطوير وتوســعة مطار البحرين الدولي وتحقيقــًا للمتطلبات األمنية 

الالزمة لتأمين هذا المرفق الحيوي.
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52 ألف زيارة تفتيشية لمحالت األغذية واألطعمة خالل 3 سنوات

 وزيرة الصحة: إحالة 19 لـ»النيابة« 
وغلق 16محاًل ورصد 78 حالة تسمم في 2020

مريم بوجيري «

كش��فت وزي��رة الصح��ة فائق��ة الصالح أن 
إجمالي عدد الحمالت التفتيشية التي قامت 
به��ا الوزارة عل��ى معامل األغذي��ة ومحالت 
األطعمة والمشروبات والعربات المخصصة 
لبي��ع ونق��ل المش��روبات خ��الل الفترة من 
2018-2020، 52,497 زيارة تفتيشية، في 
حي��ن تمت إحال��ة 19 حالة للنياب��ة العامة 
وغلق 16 محاًل إداري��ًا فيما رصدت 78 حالة 
تس��مم وذل��ك خ��الل ع��ام 2020 لمخالفة 

القوانين الصحية في المملكة.
وأكدت في ردها على سؤال برلماني للنائب 
محمد السيس��ي، أن إجمالي ع��دد الزيارات 
المذكورة خالل ع��ام 2018 بلغت 16,666 
زيارة، تماثلها 14,208 زيارة في عام 2019 
و 21,623 زيارة ف��ي عام 2020، إلى جانب 
1,351 مح��ل مرخ��ص لت��داول الخضروات 
والفواكه والتي يتم التفتيش عليها دوريًا.

وأك��دت الصالح أن��ه بالرغم م��ن الضغط 
االس��تجابة  أن  إال  العم��ل  ف��ي  المتزاي��د 
والش��كاوى  للتعليم��ات  المباش��رة 
والمقترح��ات م��ن ك��وادر الصح��ة العامة 
عب��ر الجهود الرقابية يس��اهم ف��ي حماية 
صح��ة المجتم��ع من خ��الل المحافظة على 
سالمة الغذاء، مش��يرة إلى أن إدارة الصحة 
العامة وف��رق التفتيش تحرص على تعزيز 
آلياته��ا التفتيش��ية باس��تخدام الوس��ائل 

الذكي��ة واإللكتروني��ة وتطوي��ر منظوم��ة 
السالمة الغذائية وتنمية حس المسؤولية 
المش��تركة ونش��ر الوعي بمبادئ وأس��س 
سالمة الغذاء ولفت انتباه أصحاب المنشآت 
والعاملي��ن فيه��ا إل��ى المخاط��ر المنقولة 

بواسطة األغذية.
وبين��ت أن��ه ت��م اتخ��اذ اإلج��راءات الالزمة 
بحق المتجاوزين والمخالفين لالش��تراطات 
الصحية المعتمدة، والت��ي تصل إلى الغلق 

ووق��ف النش��اط واإلحال��ة للنياب��ة العام��ة 
بحسب حجم وطبيعة المخالفات المرصودة 
ومدى جسامتها وخطورتها، وذلك لتحسين 
مس��توى المعام��ل والمطاعم ونق��اط بيع 
األطعمة والوجب��ات، من أجل ضمان امتثال 
متداول��ي األغذية للضواب��ط بهدف تأمين 
س��المة وجودة الغذاء المقدم للمستهلكين 
وتقلي��ل المخاطر الناتجة ع��ن األغذية للحد 

األدنى.

محمد السيسي وزيرة الصحة 

 البحرين والصين توقعان اتفاقية 
للتأسيس المتبادل للمراكز الثقافية

جرى بحضور وزي��ر الخارجي��ة د.عبداللطيف الزياني، التوقي��ع على اتفاقية 
ثقافي��ة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الصديقة، حول التأس��يس 
المتب��ادل للمراكز الثقافي��ة، والبرنامج التنفيذي لالتفاقي��ة الثقافية بين 
هيئ��ة البحرين للثقافة واآلثار ووزارة الثقافة والس��ياحة بجمهورية الصين 

الصديقة. 
جاء ذلك، خالل اجتماع عقده الوزير، أمس مع مستش��ار الدولة وزير خارجية 
جمهوري��ة الصين الش��عبية وانغ يي، بمناس��بة زيارته الرس��مية لمملكة 

البحرين ضمن جولة له في دول المنطقة.
ووق��ع االتفاقي��ة والبرنامج التنفيذي ع��ن البحرين، رئي��س هيئة البحرين 
للثقاف��ة واآلثار الش��يخة م��ي بنت محم��د آل خليفة، ووقعها ع��ن الجانب 

الصيني سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البحرين أنور حبيب اهلل. 
وتمثل االتفاقي��ة الثقافية، خطوة مهمة لتعزيز جهود البلدين الصديقين 
لتطوي��ر وتنمي��ة عالق��ات الصداق��ة الوثيق��ة بينهم��ا خدم��ة للمصال��ح 
المشتركة، ومن شأنها أن تسهم في تطوير التعاون الثقافي بين البلدين 
وتوس��يع آفاق��ه ومجاالت��ه المتعددة، والتع��رف على مكون��ات الثقافتين 
البحرينية والصينية عبر مختلف األنشطة والفعاليات التي تقام في البلدين 

الصديقين.
وتش��ير االتفاقي��ة إل��ى عمل كل م��ن الصي��ن والبحرين عل��ى إقامة مركز 
ثقاف��ي صيني في المنام��ة ومركز ثقافي بحريني ف��ي بّكين، بهدف تعزيز 
التفاهم المتبادل بش��كل كامل بين الش��عبين وتطوير التبادل والتواصل 
على المس��توى الشعبي وتنمية العالقات الودية والتعاون بين البلدين في 

المجاالت الثقافية والشعبية. 
وس��تعمل هذه المراكز، على تنظيم أنش��طة ثقافية مختلفة من معارض 
وع��روض وندوات ومحاض��رات وغيرها، إضاف��ة إلى التروي��ج للغة وثقافة 
البلدين وتمكين الجمهور م��ن الوصول إلى مواد ثقافية مختلفة مطبوعة 

وسمعية وبصرية.
وأعرب وزير الخارجية، عن التقدير لما تتسم به عالقات الصداقة التاريخية 
بي��ن البلدين م��ن ق��وة ومتانة، مؤك��دًا أهمية تعزي��ز التع��اون الثنائي 

والتنسيق المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة.
وأكد على أهمية تطوير تلك العالقات واالرتقاء بها الى مس��تويات أش��مل 
بم��ا يعود بالخي��ر والمنفعة على البلدين والش��عبين الصديقين، مش��يدًا 
بالدور الب��ارز الذي تقوم به الحكومة الصينية لتعزي��ز التعاون الثنائي مع 

البحرين، والجهود التي تبذلها للحفاظ على األمن والسلم العالمي.
فيم��ا أعرب وانغ يي عن س��عادته بزيارة البحرين، مش��يدًا بمتانة عالقات 
الصداق��ة التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والصين الش��عبية في 
ظل الح��رص المتبادل عل��ى تعزيز التع��اون الثنائي في ش��تى المجاالت، 
منوها بالمس��توى المتط��ور لعالقات التعاون الثنائي عل��ى كافة الصعد، 

متمنيًا لمملكة البحرين المزيد من الرفعة واالزدهار.
وج��رى خالل االجتماع، بحث مس��ار عالقات التعاون الثنائي وس��بل تعزيزه 
في مختلف المجاالت التي تخدم المصالح المش��تركة للبلدين والش��عبين 
الصديقي��ن، واس��تعراض الفرص المتاحة لتطوير التعاون المش��ترك في 
المجاالت االقتصادية والتجارية واالس��تثمارية، إضاف��ة إلى تبادل وجهات 
النظ��ر تجاه تط��ورات األوضاع ف��ي المنطقة والموضوع��ات والقضايا ذات 

االهتمام المشترك على الساحتين اإلقليمية والدولية.
كما تم التباحث بي��ن الجانبين في مجال التعاون لمكافحة فيروس كورونا 
)كوفي��د19(، حيث اس��تعرض الوزي��ر مع مستش��ار الدولة وزي��ر الخارجية 
بجمهوري��ة الصين التجرب��ة الناجحة للتعاون بين مملك��ة البحرين ودولة 
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية الصين الشعبية في المرحلة 
الثالث��ة م��ن التجارب الس��ريرية للتطعيم المضاد للفي��روس والتي جاءت 

بالتعاون م��ع مجموعة »جي42« اإلماراتية والت��ي تتخذ من أبوظبي مقرًا 
لها.

وأكد الزياني، أن فريق البحرين يواصل ش��راكته في مجال الرعاية الصحية 
مع مجموعة »جي 42« اإلماراتية وش��ركة س��ينوفارم الصينية، مش��يرًا إلى 
م��ا تم اإلعالن عنه مؤخرًا بإنش��اء مصنع جديد في دول��ة اإلمارات العربية 
المتح��دة لتصني��ع التطعيم المض��اد لفيروس كورونا الذي تنتجه ش��ركة 
سينوفارم الصينية في إطار التعاون المشترك بين الشركة ومجموعة »جي 

 .»42
وق��ال إن »مملكة البحرين تعمل بش��كل وثيق مع دول��ة اإلمارات العربية 
المتحدة الش��قيقة للمشاركة في المراحل القادمة لتطوير وإنتاج التطعيم 

المضاد لفيروس كورونا«. 
ولف��ت إل��ى أن البحري��ن وضمن مس��اهمتها في نط��اق التع��اون الدولي 
لمواجه��ة في��روس كورونا فإنه��ا ماضية في صياغة أط��ر جديدة للتعاون 
م��ع مجموع��ة »ج��ي 42« تمّك��ن البحري��ن م��ن المس��اهمة ف��ي تصنيع 
تطعيم »س��ينوفارم« المضاد لفيروس كورونا إل��ى جانب الدول المصنعة 
والمس��اهمة في تصنيع مختلف التطعيمات المض��ادة للفيروس، يدفعها 
لذلك حرصها على مواصلة إسهامها الفاعل مع المجتمع الدولي في خدمة 

اإلنسانية وحماية صحة البشرية.
كما ق��دم الرئيس التنفي��ذي لمجلس التنمية االقتصادي��ة خالد حميدان، 
عرضًا تناول فيه جهود المجلس لتعزيز المس��يرة االقتصادية في المملكة 
والف��رص االس��تثمارية المتاحة، مؤك��دًا أن المجلس يرك��ز على موضوع 
التنوي��ع االقتص��ادي في البحري��ن، وجذب االس��تثمارات األجنبي��ة، منوهًا 

بتواجد عدد من الشركات الصينية العمالقة في مملكة البحرين.
وإضافة إلى االتفاقية، ستعمل هيئة البحرين للثقافة واآلثار ووزارة الثقافة 
والسياحة لجمهورية الصين الشعبية على تطبيق برنامج تنفيذي للتعاون 

فيما بينهما لألعوام 2025-2021. 
ويتضم��ن البرنامج أنش��طة ثقافية من معارض للفن��ون الجميلة والتراث 
الثقاف��ي والصناع��ات اليدوية التقليدي��ة، كذلك التعاون ف��ي مجال اآلثار 

والتنقيب والترميم وحفظ الوثائق والمخطوطات.

حصة بنت خليفة: البحرين تواجه 
تحديات المرأة بنهج تشاركي

مريم بوجيري  «

أكدت عضوة المجلس األعلى للمرأه ورئيس��ة لجنة المرأة في 
مجال التكنولوجيا المالية الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة 
وقوف البحرين أمام التحديات التي تواجهها المرأة في مسيرة 
تقدمها بجميع المج��االت التنموية عبر مواصلة العمل بنهج 
تش��اركي مع الشركاء على المس��توى الوطني وتبادل الخبرات 
وأحس��ن الممارس��ات مع الشركاء على المس��تويين اإلقليمي 
والدول��ي بم��ا يضمن تحقي��ق أه��داف التنمية المس��تدامة 

المشتركة لعام 2030.
جاء ذلك في كلمة ألقتها خالل افتتاح الندوة االفتراضية حول 
دور الم��رأة البحرينية في مجال االبتكار والتحول الرقمي التي 
تقيمها ش��ركة stc البحرين، مؤكدًة أن العالم اليوم يش��هد 
متغيرات وتحديات طارئة ومتس��ارعه تستوجب إيجاد صيغة 
مناسبة من التعامل المرن للحفاظ على التقدم المستمر في 

ميدان العمل واإلنتاج.
وأش��ارت إل��ى أن المملك��ة تحرص عل��ى مواكب��ة التطورات 
المحلية والدولية لتحتل مكانة رائدة دوليًا في مجال الرقمنة 
والعل��وم الحديثة، في حين يس��عى المجل��س األعلى للمرأة 
باعتباره آلية وطنية معنية بش��ؤون المرأة ومتابعة تقدمها 
ف��ي أداء دورها في الحي��اة العامة ودمج جهوده��ا في برامج 
التنمية الش��املة بصناعة ممارس��ات تضمن التطور الذاتي 
للم��رأة وتطوير التنمي��ة الذاتية، كما ح��رص المجلس على 
تكثي��ف التعاون مع الجهات الرس��مية والخاصة واألهلية في 
الدولة إلطالق حزمة من المبادرات والمشاريع والجوائز لدعم 

تحقيق التوازن بين الجنسين في مجاالت علوم المستقبل.
وأشارت إلى أن أهم تلك المبادرات تتلخص في إطالق المبادرة 
الوطنية للتوازن بين الجنس��ين في مجاالت علوم المستقبل، 
التي ته��دف لدعم جهود التحول الرقمي ف��ي المملكة وبناء 
اقتص��اد المعرف��ة، وذل��ك م��ن خ��الل 6 مح��اور تتمثل في 
التشريعات والسياس��ات والتعليم والمهارات والبحث العلمي 
والتطوير وإدارة المعرفة واالستشارات والخدمات، وتستهدف 
المبادرة المؤش��رات التي من المأمول الوصول إليها لقياس 

أثر تنفيذها، وذلك مع بلوغ عام 2030.
وتمثل المبادرة انعكاس تلك المؤشرات على األداء التنافسي 
للمملكة في عدد من التقارير الدولية التي تقيس تنافس��ية 
ال��دول في مجال االبتكار وتقليص الفجوة بين الجنس��ين في 

المشاركة االقتصادية.
إلى جانب تش��كيل لجنة المرأة في مجال التكنولوجيا المالية 
التي ته��دف إلى اقتراح السياس��ات العام��ة المعنية بزيادة 
تنافس��ية المرأة في مجاالت علوم المس��تقبل، وبشكل خاص 
التكنولوجي��ا المالية بما يس��اهم ف��ي تحقيق الت��وازن بين 
الجنس��ين في هذا المجال واقتراح البرامج والمبادرات النوعية 
واألنظمة المناسبة لتطوير الخدمات لمواكبة االحتياجات في 

مجال التحول الرقمي.
واقتراح تطوير ضوابط ومعايير التمويل لصناديق االستثمار 
والمحافظ االس��تثمارية لدعم الش��ركات الناش��ئة واستثمار 
ش��بكات التوجيه واإلرش��اد في مجال ريادة األعمال، وتقديم 
الرقمي��ة وتش��جيع  النوعي��ة وإدارة المعرف��ة  االستش��ارات 
الكفاءات الس��تثمار الش��هادات االحترافية المحلية والدولية 

لالستفادة من الفرص التكنولوجية.
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»فورموال1«.. أكثر من مجرد سباق
منذ أن استضافت أولى سباقات »فورموال 1« قبل سبع عشر عامًا، وتحديدًا في الرابع 
م��ن أبري��ل 2004، انتزعت حلبة البحري��ن الدولية وبجدارة لقبه��ا كموطن لرياضة 
س��باق السيارات في الش��رق األوسط، لتضيف للبحرين س��بقًا إقليميًا ودوليًا، وتصبح 

المملكة محط أنظار العالم وموضع إعجاب وتقدير لكل العاملين في هذا المجال.
والي��وم، وبعد النجاح الكبير والمبهر الذي حققته البحرين باس��تضافة افتتاح وأولى 
جوالت موس��م »فورموال1« 2021، يظهر من جديد الق��درة والمهارة والحرفية التي 
يتمتع بها أبناء هذا الوطن، فريق البحرين، والذين نجحوا مرة أخرى في تنظيم واحد 
م��ن أكبر وأعظم س��باقات فورموال وان على مس��توى العالم، ب��ل وأصبحوا من أهم 

الخبراء والمحترفين في هذا المجال على المستوى الدولي.
جه��ود كبيرة وإنجازات رفيعة ما كان لها أن تتحقق لوال الدعم واالهتمام والمتابعة 
المباشرة من لدن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، حيث كان سموه 
دائ��م المتابعة والحضور في كل مراحل اإلعداد والتجهيز وصواًل إلى اليوم المنش��ود 
لتتوي��ج أبطال العالم على أرض البحرين، ولتأكيد الرس��الة أننا نس��تطيع.. وأن هذا 
الشعب قادر دائمًا على تحقيق اإلنجازات. وألن »فورموال1« ليس مجرد سباق سيارات 
عادي��ة؛ فقد عملت مملك��ة البحرين ومنذ انطالقته األولى على االس��تفادة من هذا 
الحدث العالمي، والذي يتابعه عشرات الماليين، للترويج للبحرين سياحيًا واقتصاديًا 
وثقافيًا، فكانت الفعالي��ات المصاحبة لهذا الحدث العالمي، خصوصًا التراثية منها، 
محط اهتمام واس��ع من كبرى المؤسس��ات اإلعالمية الدولية، فتس��ابقت لتس��ليط 

الض��وء عل��ى ما تملك��ه البحرين من ت��راث وتاريخ عري��ق، لتتحول ه��ذه التظاهرة 
العالمية إلى منصة إعالمية لتعريف العالم بالبحرين وما تتميز به من قيم وحضارة 
وما تقدمه للعالم من نماذج في مختلف القطاعات. ونحن نعيش الس��نة الس��ابعة 
عش��ر من عمر »فورموال1«، ال بد لنا من تقديم التحي��ة والتقدير لراعي هذا اإلنجاز، 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، ولكل أفراد فريق البحرين، 
أبن��اء الوط��ن، الذين صنع��وا المعجزات وأك��دوا بوالئهم وانتمائه��م وحبهم لهذه 
األرض أن البحري��ن كانت وس��تبقى كبيرة وعظيمة بس��واعد ش��بابها، والذين نذروا 

أنفسهم لخدمة هذا ورفع رايته دائمًا في كل مكان وزمان..    

* إضاءة..
تكريم مس��تحق نالته األسبوع الماضي الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 
خليفة، وكيل وزارة الخارجية، بفوزها بجائزة »المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية« 

من قبل المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.
أق��ول تكريم مس��تحق لما قدمته الدكتورة الش��يخة رنا من جه��ود كبيرة في مجال 
العمل الدبلوماس��ي في مملكة البحرين، وما قدمته من إسهامات واضحة في مجال 
تعزيز مش��اركة الم��رأة البحرينية في ه��ذا المجال، حيث كانت بالفعل خير س��فيرة 
وصورة مش��رفة لكل نساء البحرين، وتعبيرًا حقيقيًا عن المكانة الرفيعة التي وصلت 

إليها المرأة البحرينية والخليجية..

قرار عربي بمواجهة اإلرهاب
خالل ترؤس��ه وفد المملكة في اجتماع الدورة الثامنة والثالثين 
لمجل��س وزراء الداخلية العرب عبر تقني��ة اإلعالم المرئي لخص 
معال��ي وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د ب��ن عبد اهلل آل 
خليفة واقع األمن العرب��ي وما يواجهه من صعوبات تتمثل في 
اإلرهاب بقوله »إن وضع األمن العربي يتطلب اس��تمرار وتعزيز 
التعاون والتنس��يق في إطار العمل العربي المشترك، خاصة في 
ظل ه��ذه الظروف االس��تثنائية التي فرضتها جائح��ة كورونا«، 
وش��رح أن مواجهة التحديات األمني��ة المتزايدة »يتطلب العمل 

بأساليب مبتكرة«. 
الحاصل ه��و أن اإلرهابيين يعمدون إلى االس��تفادة من مختلف 
التطورات والتغيرات في الس��احة ويوظفونها لتحقيق غاياتهم، 
وليس أفضل من جائحة كورون��ا ظرفًا لفعل ذلك، وليس أفضل 
م��ن االختالف العربي وضع��ف التعاون والتنس��يق بين األجهزة 
المعنية بمكافحة اإلرهاب ظرفًا لفعل ذلك، لهذا ركز الوزير على 
هاتين النقطتين ليدفع في اتجاه اعتماد المجلس مش��روع خطة 
أمنية وإعالمية عربي��ة للتوعية األمني��ة والوقائية من الجريمة 
ومحارب��ة اإلره��اب بكل أش��كاله، وكان أول الغيث إقرار »إنش��اء 
فريق خبراء عرب يعنى برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات 
اإلرهابي��ة وتحليله��ا واعتماد آلي��ة استرش��ادية للحيلولة دون 
انتق��ال المقاتلين اإلرهابيين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في 

المنطقة العربية وتدابير التعامل مع العائدين منهم«. 
لك��ن مثل هذ الق��رار المه��م إن لم تلت��زم به كل ال��دول التي 
ش��اركت في اتخاذه ووقعت عليه ولم ينف��ذ بإصرار وبدقة مبالغ 
فيها توفرت الثغرات التي يحتاجه��ا اإلرهابيون ليواصلوا تنفيذ 

خططهم.
مه��م أيض��ًا أن تنتبه وزارات الداخلية في ال��دول العربية إلى أن 
اإلرهاب يطور من أدواته باس��تمرار وقادر عل��ى االبتكار ويعمد 
إل��ى التكيف مع مختلف التط��ورات، لهذا ينبغي منها العمل على 
تطوير أدواتها ووسائلها كي تنتصر وتظل منتصرة في كل حين، 
كما ينبغي من الدول العربية كافة أن تضع اختالف مواقفها وما 
يط��رأ من خالفات فيما بينها جانب��ًا، فاإلرهاب ال يفرق بينها وال 

يتردد عن ضربها كلها إن توفرت له الفرصة.

 المبادرة السعودية 
تكشف عن األطماع اإليرانية

مبادرة الس��الم ف��ي اليم��ن أطلقتها الس��عودية والت��ي تقود 
التحالف العربي المس��اند للحكومة الشرعية اليمنية في حربها 
ض��د الحوثيي��ن والذي��ن يدعمهم النظ��ام اإليراني التوس��عي 
للتمك��ن من حكم اليمن ف��ي إطار مش��روعه التآمري الطائفي 
والذي امتد إلى س��وريا ولبنان والعراق وحاول ليمد نفوذه لدول 
عربية أخرى لكنه فش��ل مث��ل مصر عبر األخ��وان وكذلك نحونا 
في البحرين وتكرر فش��له وجعل من الحوثيين في اليمن ذراعه 
الذين تمكنوا وفي فترة ما س��مي »بالربيع العربي« من التمدد 
إلى العاصمة صنعاء والحديدة وحاصروا الحكومة الش��رعية في 
ع��دن ولوال عاصفة الحزم التي أطلقه��ا التحالف العربي بقيادة 
الس��عودية لوصل النفوذ اإليراني إلى الس��عودية ودول الخليج 
العربي ليحقق النظام اإليراني مش��روعه ولم��ا اندحر الحوثيين 
وعادت الش��رعية إلى عدن وتمكنت بالتحالف مع الجيش اليمني 
م��ن ردع الحوثيي��ن وتحري��ر كثير م��ن المدن اليمني��ة من يد 
الحوثيين وبعدها الدخول في حرب استغرقت فترة طويلة وكان 
بإمكان الس��عودية حس��م الموقف بيد أنها دول��ة تحرص على 
سالمة المدنيين من الشعب اليمني وتدرك أنه حتى الحرب لها 

أخالقياتها.
بعد عج��ز الحوثيين وهم ذراع إيران الطائفي��ة في اليمن قبلوا 
بالدخ��ول في مفاوضات عديدة وعندم��ا كاد التحالف العربي أن 
يحس��م الموقف لصالحه ويحرر اليمن عندما تم الس��يطرة على 
مين��اء الحدي��دة وكاد التحالف العربي أن يحق��ق الهدف وينهي 
الحرب لصالحه بيد أن دواًل كبرى والتي ال تزال تس��لك سياس��ة 
فرق تس��د أغاظهم ذلك لذا اقترحوا مفاوض��ات آخرها معاهدة 
س��توكهولم وت��م إبرام اتفاق م��ع الحوثيين الذي��ن وصلوا إلى 
مرحل��ة الهزيمة بيد أنهم كعادتهم نقضوا اتفاق س��توكهولم 
وتمكنوا من تبديل الموقف العس��كري وإعادة الحرب إلى المربع 

األول بدعم ال حدود له من النظام اإليراني.
متغي��ر آخر أثر في س��ير األحداث وه��و العقوب��ات االقتصادية 
األمريكي��ة عل��ى النظام االيران��ي في عهد ترام��ب وال تزال من 
هنا، بدأت ايران تشعر بضعف أذرعها في سوريا ولبنان والعراق 
ووصوله��ا الى حاف��ة الهاوية وانعكس ذلك عل��ى الوضع داخل 
إيران ووصلت األمور إلى أن نجحت فيها أمريكا من اغتيال الرجل 
الثاني ومهندس مشروع إيران الطائفي الجنرال قاسم سليماني 
عندها أخذ النظام اإليراني في تأزيم الوضع السياسي والعسكري 
في ال��دول التي يتواج��دون فيها وأخ��ذوا يش��علون الصراعات 
الداخلي��ة في س��وريا ولبنان والعراق، وما إط��الق الصواريخ على 
مناط��ق النفط في المملكة العربية الس��عودية إال محاولة من 
النظام اإليراني على حساب الحوثيين لتحقيق توازن في القوى.

هذا ما يؤكد لنا نجاح المملكة العربية السعودية في سياستها 
الخارجي��ة بطرح مبادرتها وذلك ألنها كش��فت عن حقيقة نوايا 
النظ��ام اإليران��ي وأطماعه للعالم وإال من دع��ا النظام اإليراني 
أن يقب��ل أو يرفض المبادرة الس��عودية الت��ي هي مطروحة في 
ظاهرها على الحوثيين لالندماج مع الحكومة الش��رعية اليمنية 
فهي مبادرة للسالم بين طرفين متحاربين بيد أن رفض النظام 
اإليراني على لسان سفيره عند الحوثيين أوضح بما ال يدع مجااًل 
للش��ك أن هذا النظام هو من يفتعل الحروب واألزمات ليس في 
اليمن فحس��ب إنما في المنطقة العربي��ة بأكملها وذلك يؤكد 
أن نظام الماللي اإليراني قد قربت نهايته ليتخلص منه ش��عبه 

والعالم بأكمله.

بين فورموال البحرين وتصفيات كأس العالم
اعتدن��ا ف��ي مملكة البحرين وقبي��ل أي حدث ل� »الفورموال 1« تس��تضيفه المملكة، 
أن تخ��رج علينا ثلة معروفة من أصحاب األجن��دات الخارجية الموالية للنظام اإليراني 
والتي تحاول دائمًا إفشال هذا الحدث العالمي تحت ذرائع واهية، ولكن أيضًا تعودنا 
أن النتيج��ة تك��ون واح��دة، وهي فوز البحرين ونجاحها الباهر في اس��تضافة س��باق 

الفورموال 1.
هي ذات القصة، وذات الرواية الكاذبة، وذلك التدليس المحاط بها، س��واء ما يتعلق 
بحقوق اإلنس��ان أو المساجين، أو الحريات الدينية، وكل ما في األمر هو زيادة جرعات 
ه��ذا التصنيف أو ذاك، من ب��اب التنويع، مع التركيز على صن��ف معين من األكاذيب 

وجعله »ترند« في مواقع التواصل االجتماعي.
الف��رق الوحيد هذا العام، أن حدث فورموال البحرين يتزامن مع تصفيات كأس العالم 
التي جد جديد بش��أنها، م��ن حيث تفاعل منتخب��ات في أوروبا والعبين مش��هورين 
ومدربين مع قضية حقوق اإلنس��ان في قطر، وتحديدًا بعد تقرير صحيفة »الغاريان« 
البريطانية، بش��أن وفاة عمال أجانب أو مهاجرين في قطر، بس��بب س��وء أوضاعهم 
اإلنسانية والمعيشية، وهم من عمال البناء القائمين على تدشين مالعب كرة القدم 

استعدادًا لمونديال 2022.
هذا الحدث برز على الساحة بقوة قبيل تصفيات كأس العالم، وحاول النظام القطري 

وتوابعه في مواقع التواصل االجتماعي أن يزيح النظر عنها إعالميًا، من خالل التركيز 
عل��ى فوروم��وال البحرين فق��ط، وهذا متوقع، لذل��ك انبرت قناة الجزي��رة القطرية – 
كعادته��ا – في لعب هذا الدور، فأخذت تزيد من جرع��ات األخبار المتعلقة بالحقوق 
والحري��ات في البحرين بش��كل س��لبي، وأصبحت القن��اة وكأنها الناطقة باس��م تلك 
الجماع��ة الموالية إلي��ران، القاطنين في ربوع لندن وأوروب��ا، وظهر تحالف الطرفين 
واضحًا جدًا قبيل موس��م سباق فوروموال البحرين، وكالهما له أهدافه، فالجزيرة تريد 
أن تبعد النظر عن ما يتعلق بحقوق العمالة األجنبية في قطر، وخونة الوطن يريدون 

إفشال فوروموال البحرين، ويلتقيان في هدف مشترك وهو اإلساءة للبحرين.
ولكن ما حصل في الواقع كان مختلفًا، وقد جر الطرفين – الجزيرة والموالين إليران – 
أذيال الخيبة وراءهما، فالبحرين نجحت بتفوق -كعادتها دائمًا- في استضافة سباق 
فوروم��وال، ولكن الدور األكبر اآلن على قطر، فه��ي باتت في تحٍد كبير، فموعد كأس 
العال��م يقترب، والجرعات الحقوقية ف��ي أوروبا ضد قطر بدأت في ازدياد، وتهديدات 
بعض المنتخبات باالنس��حاب من مونديال قطر بدأت تظهر أمام العيان، والمشاكل 
المتعلقة بظروف اس��تضافة قطر للمونديال وقضايا الرش��اوى والفس��اد في اتحاد 
»فيف��ا« عادت من جدي��د، وعامل الوقت مهم فالحدث الك��روي العالمي يقترب أكثر 

فأكثر، وهذا مؤشر سلبي إن استمر في التصاعد، فماذا قطر فاعلة يا ترى؟

تسترك يكشف الديرة وينهكها..!!
م��ا كنت ألعتقد أن مقال »حياتنا أون الين« والذي مر عليه س��نة كاملة س��وف 
يبقى ساري المفعول إلى يومنا هذا بكل ما جاء فيه، باستثناء التمني الوارد في 
نهاي��ة المقال »خليك بالبيت«. فبالرغم من تفش��ي الجائحة إال أن اليقين كان 
كبيرًا جدًا بأنها ستنحس��ر وتتالش��ى كيف ال ونحن من اليوم األول لألزمة نتابع 
عن كثب جهود فريق البحرين بقيادة صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والفريق الوطني الطبي.
ولكن ما هو حقيقة في يومنا هذا ال ينس��جم مع التوقعات بالرغم من اس��تنفار 
كامل أجهزة الدولة لتطبيق اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية بما يتماشى 
مع المس��تجدات العالمية للفيروس لحماية الشعب والمقيمين على حد سواء. 
فبع��د أن أصبحنا نالحظ تغي��رًا ملحوظًا في عدد اإلصابات وكنا قريبين جدًا من 
الصفر إال أن هذا المؤشر عاد وارتفع والسبب يتمثل في جواب من كلمة واحدة 
»االستهتار«. تجمعات واستقباالت، حفالت أعياد وزواج وغيرها الكثير كانت وال 

تزال تقام في السر وكأن الستر سوف يمنع المكتوب. 
نحن اآلن على أبواب الشهر الكريم والذي سيعتبره األكثرية جسر العبور إلعادة 

المجالس والتجمعات واللقاءات وبالتالي ارتفاع نسبة اإلصابات. 
وأكثر ما زاد اندهاش��ي ما بُت اس��معه مؤخ��رًا، أنه يوجد أش��خاص مخالطون 
لحاالت مصابة، إال أنهم يرفضون اإلفصاح عنهم كي ال تقع عليهم عقوبة العزل 
وبعض��ًا منهم قام بالفع��ل بإجراء الفحص المنزلي وتبي��ن أنه مصاب حقًا وال 
يصّرح بهذا أبدًا ليظهر لي جليًا أحد األسباب وراء ارتفاع مؤشر كورونا كل يوم. 
وم��ن ه��ذا المنطل��ق، أوصي بأن يتم تس��جيل بيانات الش��خص ال��ذي يقوم 
بش��راء جهاز كاش��ف كورونا المنزلي، أو أنه يتم عم��ل الفحص وحصره فقط 
في العيادات أو الصيدليات مع تأكيد تس��جيل البيانات الش��خصية األساسية، 
لضمان عدم تس��ّرب الحاالت واختبائها تحت باب االستهتار وليس الستر كما 

ُيقال وُيشاع.

»اليك« لو سمحت..!
في ظل الثورة المعلوماتية الكبيرة، وانتش��ار استخدام وسائل التواصل االجتماعي، 
وتحولها لدى كثير من الناس إلى »أساسيات« حياة ال يمكن االستغناء عنها، أصبحت 

العالقات اإلنسانية في مقام آخر مهددة باالنقراض.
هذه الوس��ائل حلت بش��كل خطير محل كثير من صور التواصل اإلنس��اني، بل باتت 
أساس��ًا لتقييم مس��توى العالقات بين البشر، وأصبح من ال يستخدمها بشكل مسرف 

ومكثف يصنف على أنه غير مواكب للعصر، رجعي، متخلف وال ينتمي إلى المجتمع!
ه��ذه التوصيفات تطل��ق بالفعل دون أدن��ى مبالغة، إذ بات من ال يس��تخدم هاتفًا 
لوحيًا ذكيًا، ومن ال يملك حسابًا في »الفيسبوك« و«التويتر« و«اإلنستغرام« وغيرها، 

شخصًا متخلفًا عن ركب المجتمع، وإنسانًا قد ال يحسب وال يعتبر موجودًا.
كثير من البش��ر أصبح��ت عالقاتهم مع »هواتفهم« الذكية أش��د وثاقة وأعمق صلة 
م��ن عالقتهم بأبنائه��م أو زوجاتهم أو والديهم أو حت��ى أصدقائهم، بعضهم ينام 
والهاتف مع��ه، وبعضهم يدخل –أعزكم اهلل– الحم��ام والهاتف معه، بعضهم يجن 
جنون��ه لو كان بالخارج وماتت بطارية هاتفه، ال ألنه قد يحتاجه ألمر طارئ، بل ألنه 
لن يتمكن من متابعة ما يحصل على وس��ائل التواصل االجتماعي، ولن يتمكن من 
مش��اركة الناس ما يفعله أو يأكله على اإلنس��تغرام ليستقبل »الاليكات« ويتبادلها 

معهم.
مجتمعن��ا تغي��ر تمامًا ف��ي عالقات��ه االجتماعية عم��ا كان عليه س��ابقًا، تدهورت 
العالقات، ونس��ي الناس كيف تكون الزيارات الدورية للعائلة ولقاءات األصدقاء، بات 

ال يزعجن��ا أال نتكلم مع األقرباء واألصدقاء هاتفي��اً أو نراهم، إذ يمكننا فعل كل ذلك 
في »العالم االفتراضي« أو عبر تطبيق »الواتس أب« وغيره.

جمي��ل اس��تخدام التكنولوجي��ا وتطويعه��ا ف��ي حياتنا، لك��ن الخط��ر أن تحل محل 
الممارسات الطبيعية، الخطر أن نكون أسرى لها ونعتبر حياتنا ناقصة وغير مكتملة 

من دونها.
أدرك بأنن��ا ال نطرق موضوعًا جديدًا، فكثير من الناس يعرف ما نقوله هنا بل يمكنه 
أن يزيد عليه، لكننا نقول إنه من الجيد أن يحاول الشخص تدارك سقوطه في مستنقع 
اإلدمان على أمور قد تجعله يمارس حياته كش��خص مأسور بظاهرة أو إنسان مبرمج 

كاآللة.
لننظر في عالقاتنا وتواصلنا مع الناس، سواء أفراد عائلة أو أصدقاء أو معارف، لنحدد 
كم عدد عالقاتنا المحكومة بأس��لوب »الاليك« على حسابات اإلنستغرام والفيسبوك 
أو »الريتوي��ت« عل��ى التويتر، وك��م عدد عالقاتن��ا الحقيقية الفعلي��ة التي ال تكون 

التكنولوجيا هي »الوسيط االفتراضي« فيها.
ك��م منا اعترت��ه حالة ذات م��رة وتمنى لو أنه يرم��ي بهاتفه الذكي تج��اه الحائط 

ليحطمه ويتخلص من حالة األسر التي يعيشها بسببه وبسبب تطبيقاته؟!
ال تستخفوا بهذا الموضوع، إذ إن الخطر جسيم حينما يصل اإلنسان ليقتصر ممارسة 
عالقاته اإلنسانية عبر هذه األساليب، أو أن يكون تقييمه لنفسه أو إحساسه بالقيمة 

واالحترام مبني على »الاليكات«.

14o p i n i o n @ a l w a t a n n e w s . n e t الـرأي
اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم.. وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة »الوطن« أو سيــاستهــا التحـريريــة 
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بعث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك  «
حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة،  برقيتي تعزية ومواساة 

إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ نواف األحمد 
الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، 

ضمنها جاللته وسموه خالص تعازيهم وصادق 
مواساتهم في وفاة الشيخة نورية األحمد الجابر 

المبارك الصباح، سائلين المولى عز وجل أن 
يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويدخلها 
فسيح جناته، وأن يلهم أسرة آل صباح الكريمة 

جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد  «
رئيس مجلس الوزراء برقيتين مماثلتين إلى 

أخيه سمو الشيخ مشعل األحمد الجابر الصباح 
ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وأخيه سمو 

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس 
الوزراء بدولة الكويت الشقيقة.

البحرين تعّزي الكويت في وفاة الشيخة نورية الصباح

الثالثاء 30 مارس 2021 - 16 شعبان 1442 - العدد 4550

جاللة الملك مستقبال وزير الخارجية الصيني 

المنامة - بنا

أكد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، اعتزاز مملكة البحرين بعالقاتها التاريخية 
الوثيقة مع جمهورية الصين الشعبية الصديقة والتي 
تستند إلى أســـس قوية من الثقة واالحترام المتبادل 

والتعاون والتنسيق المشترك على كافة المجاالت.
جـــاء ذلـــك خالل اســـتقبال صاحب الجاللـــة في قصر 
خارجيـــة  وزيـــر  الدولـــة  مستشـــار  أمـــس  القضيبيـــة 
جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية وانغ يي بمناســـبة زيارته 

للبالد.
وفي بداية االســـتقبال نقـــل وزير خارجية الصين إلى 
جاللة الملك تحيـــات وتقدير رئيس جمهورية الصين 
الشعبية شي جين بينغ وتمنياته الطيبة لشعب مملكة 
البحريـــن دوام التقـــدم والتطـــور، فيمـــا كلفـــة جاللته 
بنقـــل تحياته إلـــى الرئيس الصيني وخالـــص تمنياته 
للصين وشـــعبها الصديقة لمزيـــد من الرقي واالزدهار، 
وقـــد رحب جاللته بزيارة الوزير الضيف، واســـتعرض 
معـــه ســـبل تعزيز مســـارات التعـــاون الثنائي، الســـيما 
فـــي المجاالت االســـتثمارية واالقتصاديـــة والتجارية 
والعلمية، إضافة إلى تنمية مختلف جوانب التنســـيق 
المشـــتركة  المصالـــح  بمـــا يحقـــق  المشـــترك  والعمـــل 

للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وأكـــد جاللـــة الملك اعتـــزاز مملكة البحريـــن بعالقاتها 
الوثيقـــة مـــع جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية وأنهـــا تولي 
أهميـــة خاصـــة لهذه العالقـــات وتتطلع لرفع مســـتوى 
منوهـــًا  المســـتويات،  كافـــة  علـــى  الثنائـــي  التعـــاون 
بالفـــرص االســـتثمارية الواعدة التي توفرهـــا المملكة 

في مختلف القطاعات الحيوية. 
 وأعـــرب جاللته عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع 
بـــه الصيـــن علـــى الســـاحة الدوليـــة بـــكل مـــا تتمتع به 
مشـــيدًا  واقتصـــادي،  ثقـــل حضـــاري وسياســـي  مـــن 
بـــدور الجالية الصينية وإســـهاماتها الطيبة في تعزيز 
المســـيرة االقتصادية والتجاريـــة في مملكة البحرين، 
وأعـــرب جاللـــة الملـــك عـــن تقديـــر المملكـــة للحـــرص 
واالهتمام الذي توليه جمهورية الصين لتحقيق األمن 
واالســـتقرار فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، ومعالجة 

وتيـــرة  وتســـريع  واألمنيـــة،  السياســـية  التحديـــات 
التعـــاون بيـــن دول المنطقـــة تحقيقـــًا للتنميـــة، ودعم 
االقتصـــاد العالمـــي، كمـــا تـــم التطرق إلى مســـتجدات 
جائحـــة “كورونـــا” علـــى المســـتوى العالمـــي والجهـــود 
المبذولـــة لمواجهتهـــا واحتواء تداعياتهـــا، حيث ثمن 
جاللتـــه التعاون الفاعل والمثمـــر بين البلدين، بخاصة 
فـــي مجـــال التطعيـــم المضـــاد لهـــذا الوبـــاء وتبـــادل 
الخبـــرات للتعامـــل مـــع هـــذه الجائحـــة. إضافـــة إلـــى 
بحث التطورات اإلقليميـــة والدولية والقضايا موضع 

االهتمام المشترك.
مـــن جانبـــه، أعرب وزيـــر الخارجية الصينـــي وانغ يي 
عن شكره وتقديره لجاللة الملك على ما حظي به من 
حفـــاوة االســـتقبال وكـــرم الضيافة، واعتـــزازه بجهود 
جاللته لتطوير مســـتوى العالقات البحرينية الصينية 
وازدهارهـــا، مؤكدًا تطلع جمهوريـــة الصين واهتمامها 
بتوثيـــق أوجـــه التعـــاون مع مملكـــة البحرين، وأشـــاد 
بـــدور جاللـــة الملك فـــي تطور وتقـــدم البحريـــن، هذا 
وقد أقام حضـــرة صاحب الجاللة مأدبة غداء تكريمًا 
لمعالـــي وزيـــر خارجيـــة جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية 

والوفد المرافق له.

ــمــجــاالت االســتــثــمــاريــة واالقــتــصــاديــة ــال ــاون الــثــنــائــي ب ــع ــت تــعــزيــز مـــســـارات ال

جاللة الملك: عالقاتنا مع الصين تستند إلى أسس من التنسيق المشترك

المنامة - بنا

تلقـــى عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة  
برقيـــة تهنئة مـــن القائد العـــام لقوة 
الركـــن  المشـــير  البحريـــن  دفـــاع 
الشـــيخ خليفة بن أحمـــد آل خليفة، 
بمناسبة نجاح تنظيم وإقامة سباق 
لطيـــران  الكبـــرى  البحريـــن  جائـــزة 
علـــى   1 للفورمـــوال   2021 الخليـــج 
الدوليـــة.  البحريـــن  حلبـــة  مضمـــار 
وأعـــرب القائـــد العـــام عن أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلـــى مقـــام جاللة 
الملـــك على النجاح الكبيـــر الذي حققته 
مملكـــة البحريـــن فـــي تنظيـــم وإقامـــة 
ســـباق جائـــزة البحرين الكبـــرى لطيران 
الخليـــج للفورمـــوال 1، 2021 بالرغم من 
جائحـــة كورونـــا وتأثيرهـــا علـــى جميع 

األنشطة العالمية.  وأكد أن النجاح جاء 
بفضـــل توجيهـــات وإرشـــادات ومتابعة 
جاللـــة الملك، ما عكـــس مكانة البحرين 
عالميـــا وأضـــاف مزيدا من المكتســـبات 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة واإلعالمية، 
يحفـــظ  أن  وجـــل  عـــز  المولـــى  داعيـــا 
جاللته ويسدد على طريق الخير خطاه 
ويديـــم علـــى مملكـــة البحريـــن األفراح 

والمنجزات واألمن واألمان.

كمـــا تلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة برقية تهنئة 
مـــن القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين 
رفـــع فيها خالـــص التهانـــي والتبريكات 
بهذه المناسبة، على الرغم من تحديات 
جائحـــة فيـــروس كورونـــا وتداعياتهـــا 
علـــى جميع األنشـــطة العالمية.  وأعرب 
عن فخره واعتزازه بالجهد الكبير الذي 
أواله صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء والتنظيم الراقي 
إلقامة ســـباق هـــذا العـــام، داعيا هللا عز 
وجـــل دوام التوفيق والســـداد لصاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء في كل ما يبذله من جهد طيب 
ومبـــارك لتعزيـــز مكانـــة المملكـــة علـــى 
األصعدة كافة في ظل القيادة الحكيمة 

لصاحب الجاللة الملك.

القائد العام يهنئ جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس الوزراء

نجاح الفورموال 1 حقق مزيدا من المكتسبات

المنامة - بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيســـى آل خليفة، برقية تهنئة 
من نائب رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
خالـــد بن عبـــدهللا آل خليفة، رفـــع فيها 
الى جاللته أسمى آيات التهاني وصادق 
التبريكات بمناسبة النجاح الذي حققته 
مملكـــة البحرين بتنظيم وإقامة ســـباق 
جائزة البحريـــن الكبرى لطيران الخليج 
2021 للفورمـــوال 1.وأشـــار إلـــى أن مـــا 
تحقق من نجاح كبير ومشهود في ظل 
الظـــروف االســـتثنائية بســـبب جائحـــة 
كورونا يؤكد ما يتمتع به أبناء البحرين 
مـــن روح العزيمـــة واإلصـــرار علـــى أن 
تكـــون لمملكتنـــا الغاليـــة بصماتهـــا فـــي 
مختلـــف المجـــاالت لتنســـج مـــن خاللها 
فـــي  راســـخة  ســـتظل  نجـــاح  قصـــص 

تتناقلهـــا األجيـــال، ســـائال  الوجـــدان و 
المولـــى العلـــي القديـــر أن يمتـــع جاللته 
والعمـــر  والســـعادة  الصحـــة  بموفـــور 
المديـــد ولمملكتنا الغاليـــة اطراد التقدم 
جاللتـــه  قيـــادة  ظـــل  فـــي  واالزدهـــار 
الحكيمـــة. وتلقـــى ولـــي العهـــد رئيـــس 
الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة 
مـــن نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء، رفع 
وصـــادق  التهانـــي  آيـــات  أســـمى  فيهـــا 

التبريكات بهذه المناسبة.
وأكـــد فـــي البرقيـــة أن اإلنجـــاز الكبيـــر 
الـــذي حققتـــه مملكة البحرين بســـواعد 
أبنائهـــا المخلصيـــن الذيـــن هـــم أســـاس 
فريـــق البحريـــن ال ســـيما فـــي الظروف 
االســـتثنائية لفيـــروس كورونا ما هو إال 
نتـــاج رؤى صاحـــب الســـمو الملكي ولي 
العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء لتحقيق 
التنميـــة واالزدهـــار في شـــتى الميادين 

في ظل قيادة  صاحب الجاللة الملك.
ونـــوه بقـــدرة البحريـــن وعزيمتهـــا على 
مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص 
تعـــود بالخيـــر لمملكتنا الغاليـــة وأبنائها، 
داعًيا هللا أن يمتع سموه بدوام الصحة 
والعافيـــة وأن يحقـــق لمملكـــة البحرين 
دوام التقـــدم واالزدهار في ظل القيادة 

الحكيمة لجاللة عاهل البالد.

خالد بن عبداهلل: نجاح الفورموال 1 نتاج العزيمة واإلصرار

بصمات متميزة للبحرين بمختلف المجاالت

نقدر ما توليه الصين 
من اهتمام لتحقيق 

األمن واالستقرار في 
المنطقة



أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة على مســـار العالقات التي 
تربـــط بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 
دفعـــة  أعطـــت  والتـــي  الشـــعبية  الصيـــن 
قوية للتعاون المثمر والتنســـيق البناء في 
مختلف المجاالت، مشـــيرًا ســـموه إلى أن 
CO� (مواجهـــة جائحـــة فيـــروس كورونـــا 
VID � 19( أضافـــت بعـــدا جديـــدا للتعاون 
اإلنســـانية  المنطلقـــات  تدفعـــه  الدولـــي 
البشـــرية  لحمايـــة  المشـــتركة  والرغبـــة 
والحـــرص المتبـــادل علـــى االنتقـــال إلـــى 
ســـموه  ونـــوه  الكامـــل.  التعافـــي  مرحلـــة 
وبتوجيهـــات  البحريـــن  مملكـــة  أن  إلـــى 
مـــن عاهـــل البالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة مســـتمرة في 
تعاونهـــا مـــع الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة 
لمواجهـــة الجائحة بهـــدف توفير الحماية 
والتحصيـــن لكافـــة المجتمعـــات، مضيفـــًا 
ســـموه أن مملكة البحرين قدمت نموذجًا 
ناجحـــًا فـــي التعامل مـــع الجائحة صاغته 
بكل فخر كوادرها الوطنية ودعمه الوعي 
المجتمعي والحس الوطني المسؤول لدى 

الجميع.
جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه بقصـــر الرفاع 
الخارجيـــة  وزيـــر  وبحضـــور   امـــس 
الماليـــة  ووزيـــر  الزيانـــي  عبداللطيـــف 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 
خليفـــة آل خليفـــة، مستشـــار الدولة وزير 
خارجيـــة جمهورية الصين الشـــعبية وانغ 
يـــي، الذي نقـــل إلى ســـموه تحيات رئيس 
جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبي الرئيس شـــي 
جين بينغ، ورئيس مجلس الدولة الصيني 
لـــي كه تشـــيانغ، فيما حمله ســـموه أطيب 

التحيات والتمنيات لهما.

وفـــي اللقاء أشـــار صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء إلى 
اعتزازه بدور مملكة البحرين ومشـــاركتها 
المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  دولـــة  مـــع 
الشـــعبية  الصيـــن  وجمهوريـــة  الشـــقيقة 
الصديقة في التجارب السريرية للتطعيم 
المضـــاد لفيـــروس كورونا ومـــا تحقق من 
نجاحـــات فـــي هـــذا المجال، معرًبا ســـموه 
عن تطلعـــه لمواصلة تطوير هـــذا التعاون 
بمـــا يعـــزز مـــن الجهـــود القائمـــة لتحقيـــق 

صحة وسالمة المجتمعات.
كمـــا تم فـــي اللقـــاء اســـتعراض مســـارات 

فـــي  تعزيزهـــا  وســـبل  الثنائـــي  التعـــاون 
المجاالت االقتصاديـــة والتجارية، إضافة 
إلـــى مختلـــف جوانـــب التنســـيق والعمـــل 
المشـــترك بما يحقـــق المصالح المشـــتركة 

للبلدين وشعبيهما الصديقين.
وقـــد جـــرى خـــالل اللقـــاء بحـــث مجمـــل 
التطورات والمســـتجدات على الساحتين 
اإلقليميـــة والدوليـــة والموضوعـــات ذات 

االهتمام المشترك.
مـــن جهتـــه، أعرب مستشـــار الدولـــة وزير 
خارجيـــة جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية عن 
شـــكره وتقديـــره لصاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء على 
مـــا يوليه مـــن اهتمـــام بتوطيـــد العالقات 
الثنائية بين البلدين وشعبيهما الصديقين، 
منوهًا بالمساهمة الفاعلة لمملكة البحرين 
ضمن الجهود الدولية في مواجهة جائحة 
كورونـــا وتعاونهـــا الوثيـــق مـــع الصين في 

هذا الجانب.

المنامة - بنا

النموذج البحريني الناجح في التعامل مع الجائحة صاغته الكوادر الوطنية 
ــرية ــة البشـ ــة لحمايـ ــة دوليـ ــرزت رغبـ ــة أفـ ــوزراء: الجائحـ ــس الـ ــد رئيـ ــي العهـ ــمو ولـ سـ

مواجهة الفيروس 
أعطت دفعة قوية 
للتعاون والتنسيق 

البناء مع الصين

المنامة - بنا

المنامة - بنا

اســـتقبل القائـــد العام لقوة دفاع البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة في القيادة العامة صباح امس، ســـفير المملكة المتحدة الصديقة لدى مملكة 
البحرين، رودي دراموند بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي، 

ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي.
وأثنـــاء اللقـــاء، رحـــب القائـــد العـــام لقوة دفـــاع البحريـــن بســـفير المملكـــة المتحدة 
الصديقـــة، حيث أشـــاد بعالقـــات الصداقة التاريخيـــة والمتميزة التـــي تربط مملكة 
البحريـــن والمملكـــة المتحدة والتي تشـــهد على الـــدوام تطوًرا وتقدًمـــا في مختلف 
المجاالت. حضر اللقاء مدير ديوان القيادة العامة اللواء الركن حسن سعد، والملحق 
العســـكري البريطاني في مملكة البحرين المقدم بحري بول وندسور، وعدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

تطور في العالقات مع بريطانيا

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشـــير الركن الشيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة بالقيـــادة العامة 
قائد القوات البحرية بالقيادة المركزية 
األميركيـــة قائـــد األســـطول الخامـــس 
الفريق بحري صمويل بابارو، بمناسبة 
أمـــس،  صبـــاح  عملـــه،  فتـــرة  انتهـــاء 
بحضور رئيـــس هيئـــة األركان الفريق 
الركـــن ذيـــاب النعيمي.وأثنـــاء اللقاء 
شكر القائد العام لقوة دفاع البحرين 
بالقيـــادة  البحريـــة  القـــوات  قائـــد 
المركزيـــة األميركية قائد األســـطول 
الخامـــس على جهـــوده الطيبة التي 
فتـــرة عملـــه، مشـــيًدا  بذلهـــا خـــالل 
بعالقـــات الصداقة المتميـــزة القائمة 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المتحدة األميركية وما تشـــهده تلك 

العالقـــات مـــن تطـــور ونمـــاء خاصة 
على الصعيد العسكري.

 كما تـــم بحث عدد من الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك.

 حضـــر اللقـــاء اللـــواء الركـــن حســـن 

محمـــد ســـعد مديـــر ديـــوان القيـــادة 
العامـــة، واللواء الركـــن بحري محمد 
يوســـف العسم قائد ســـالح البحرية 
الملكـــي البحرينـــي، وعـــدد مـــن كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام يشكر قائد األسطول الخامس على جهوده بفترة عمله
تطور ونماء بالعالقات العسكرية مع أميركا

المنامة- وزارة الخارجية

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أشـــادت 
الـــذي  البـــارز  باإلنجـــاز  البحريـــن 
حققتـــه جمهوريـــة مصـــر العربية 
الرئيـــس  بقيـــادة  الشـــقيقة 
إلنهـــاء  السيســـي  عبدالفتـــاح 
بقنـــاة  الجانحـــة  الســـفينة  أزمـــة 
بالجهـــود  منوهـــة  الســـويس، 
الحثيثة والمشـــهودة التي بذلتها 
فـــرق العمـــل المختلفـــة والجهات 
مـــن  أظهرتـــه  ومـــا  المختصـــة، 
قـــدرات متميـــزة وكفـــاءة عاليـــة 
فـــي إدارة األزمـــة والتعامـــل مـــع 
هذا الحادث المؤسف بكل اقتدار 
إلعـــادة حركـــة المالحـــة البحرية 
الدوليـــة فـــي القنـــاة إلى مســـارها 

الطبيعي.

البحرين تشيد 
بجهود إنهاء أزمة 
السفينة الجانحة 

بقناة السويس

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء األمير سلمان بن حمد يلتقي سعادة السيد وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية

البحرين أظهرت تفوقا رياديا في استضافة الفعاليات الرياضية
ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة: إجـــراءات تنظيـــم الفورمـــوالو1 تمـــت وفـــق تدابيـــر عاليـــة

رفع محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بـــن علـــي آل خليفـــة، ونيابـــة عـــن أهالـــي 
المحافظة، خالص التهاني إلى عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة نجـــاح مملكـــة 
البحرين المستحق في استضافة وتنظيم 
ســـباق جائـــزة البحريـــن الكبـــرى لطيـــران 

الخليج للفورموال واحد 2021.
وأكد ســـمو محافـــظ المحافظـــة الجنوبية 
النجـــاح المتواصـــل يعكـــس مـــا  أن ذلـــك 
يوليه جاللة الملك من رعاية كريمة ودعم 
مســـتمر، وأثبتـــت مملكة البحريـــن بفضل 
ذلك تفوقها الريادي على المستوى العالمي 

في اســـتضافة وتنظيـــم جميـــع الفعاليات 
المتميـــزة  بالجهـــود  مشـــيدا  الرياضيـــة، 
والمتابعـــة المســـتمرة مـــن قبل ســـمو ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، والتي كان 
لهـــا بالـــغ األثر فـــي إبـــراز الســـباق العالمي 
بصـــورة مشـــرفة أبهـــرت جميـــع المتابعين 
والرياضيين الدوليين، كما حققت المملكة 
علـــى جميـــع  قيمـــة مضافـــة  ذلـــك  نظيـــر 
األصعدة ومزيدا من المكتسبات لما تتمتع 
بـــه من إمكانـــات بشـــرية عالية المســـتوى 

وخبرات وطنية تّشرفت بإدارة السباق.
واعتبر سموه أن هذا النجاح حقق نموذجا 
مشـــرفا علـــى المســـتوى العالمـــي في ظل 
ظروف اســـتثنائية يمر بهـــا العالم كله، كما 
يعد مصدر فخر واعتزاز ألهالي المحافظة 
في المستوى التنظيمي الباهر الذي عكس 
القدرات اإلبداعيـــة والفكر الريادي الرفيع 

الذي تتمتع به مملكة البحرين في مجاالت 
عـــدة. وأثنى ســـمو المحافظ، على الجهود 
المبذولـــة من قبـــل وزارة الداخلية بجميع 
قطاعاتها وأجهزتها األمنية، وعلى رأســـها 
أول  الفريـــق  الداخليـــة  وزيـــر  توجيهـــات 

الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، األمر 
الـــذي كان له األثـــر البالغ فـــي تحقيق هذا 
النجـــاح الوطني، مشـــيدا كذلـــك بجهوزية 
واحترافيـــة هـــذا األداء في تنفيذ الخطط 
الموضوعـــة وااللتـــزام بجميـــع اإلجراءات 
والتدابيـــر االحترازية التـــي تضمن تأمين 
السباق والمشاركين والجمهور وفق أعلى 

المعايير الدولية المعمول بها.
المملكـــة  احتضـــان  أن  ســـموه  وأوضـــح 
هـــذا الحـــدث الرياضي العالمـــي، ونجاحها 
بامتيـــاز فـــي اســـتضافته وتوفيـــر جميـــع 
مقومـــات اإلنجاز وفـــي ظل هذه األوضاع 
كل  شـــملت  التـــي  الدوليـــة  االســـتثنائية 
مناحـــي الحركة والعمـــل، يعكس الخبرات 
وقصص النجاح المتوالية والتي تســـجلها 
البحرين تباعا على المســـتويات اإلقليمية 

والدولية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل مســـاعد وزير الخارجية عبدهللا الدوســـري، بمكتبه فـــي وزارة الخارجية، 
أمس، الممثل لصندوق األمم المتحدة للســـكان لدول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية. وخالل اللقاء، رحب مساعد وزير الخارجية بكارل كوليسا، مشيدا بالجهود 
والمبـــادرات المتميـــزة التـــي يبذلها صنـــدوق األمم المتحدة للســـكان، مؤكًدا حرص 
مملكة البحرين على التعاون مع جميع المنظمات والهيئات التابعة لألمم المتحدة.

وأشـــار مساعد وزير الخارجية إلى تقديم مملكة البحرين للتقرير الطوعي ألهداف 
التنمية المستدامة في العام 2018، والذي سلط الضوء على التطورات واإلنجازات 
فـــي المجاالت الرئيســـة بمـــا في ذلك الصحـــة والتعليم والمســـاواة بين الجنســـين، 
منوًها بتنفيذ المملكة لمبادرات وطنية لتشـــجيع مشاركة عامة السكان في تحقيق 
أهـــداف التنمية المســـتدامة، ومـــن ذلك جائزة الملك حمد لتمكين الشـــباب لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

الدوسري يشيد بجهود صندوق األمم المتحدة للسكان

سمو الشيخ خليفة بن علي

local@albiladpress.com
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جـــاء ذلك خالل الحوار التفاعلي الذي 
عقدتـــه وزارة الخارجيـــة أمـــس، مـــع 
األمـــم المتحـــدة المتمثلـــة فـــي مكتب 
األمـــم المتحـــدة فـــي مملكـــة البحرين 
وممثلـــة المفوضيـــة الســـامية لحقوق 
اإلنســـان، بمشـــاركة عـــدد مـــن أعضاء 
لحقـــوق  العليـــا  التنســـيقية  اللجنـــة 
ووزارة  الداخليـــة،  ووزارة  اإلنســـان، 
العـــدل، وزارة الصحـــة ووزارة التربية 
اإلنســـان  حقـــوق  ولجنـــة  والتعليـــم، 
بمجلس الشورى، والمؤسسة الوطنية 
لحقـــوق اإلنســـان وعدد مـــن جمعيات 
المجتمـــع المدني، عبـــر تقنية االتصال 
مســـتوى  علـــى  المرئـــي،  اإللكترونـــي 
الخبـــراء بعنـــوان “إعداد خطـــة العمل 
الوطنية لحقوق اإلنسان في البحرين: 

األهداف واألولويات”.
وشـــارك فـــي الحـــوار التفاعلـــي رئيس 
بعثـــة منظمة الهجرة الدولية المنســـق 
المقيم باإلنابة ألنشطة األمم المتحدة 
لدى مملكة البحريـــن محمد الزرقاني، 
والممثلة اإلقليميـــة لمكتب المفوضية 
الســـامية لحقوق اإلنســـان في الشـــرق 
األوسط وشمال إفريقيا رويدا الحاج، 
الدوريـــة  المراجعـــة  قســـم  ورئيـــس 
الشـــاملة بالمفوضية الســـامية لحقوق 
اإلنسان جياني ماغازيني، والمستشار 
ابقانونـــي بـــوزارة الخارجيـــة إبراهيم 
علـــي بـــدوي، وبمشـــاركة رئيـــس لجنة 
الشـــورى  بمجلـــس  اإلنســـان  حقـــوق 
المســـاعد  والوكيـــل  الحـــداد،  أحمـــد 
للشـــؤون القانونيـــة بـــوزارة الداخليـــة 
العميد حمود ســـعد، ووكيل التخطيط 
بـــوزارة  والنفقـــة  األســـري  والتوفيـــق 
العدل والشـــؤون اإلسالمية واألوقاف 
المســـاعد  والوكيـــل  الزيانـــي،  دانـــة 
للصحـــة العامة بـــوزارة الصحـــة مريم 
المنظمـــات  إدارة  ومديـــر  الهاجـــري، 

فاطمـــة  الســـفيرة  الخارجيـــة  بـــوزارة 
الظاعن، ورئيســـة المؤسســـة الوطنية 
لحقوق اإلنسان ماريا خوري، وأعضاء 
من جمعيات المجتمع المدني، ورئيس 
اإلنســـان  لحقـــوق  المبـــادئ  جمعيـــة 
المحامي فريـــد غازي، ورئيس جمعية 
عبدالجبـــار  البحرينيـــة  الحقوقييـــن 
الطيـــب، ونائـــب رئيس مجلـــس إدارة 
الجمعيـــة البحرينيـــة لحقوق اإلنســـان 
الحـــوار  واشـــتمل  البحارنـــة،  أســـامة 
علـــى 4 محـــاور متنوعـــة تـــم إثراؤهـــا 
بمعلومـــات قيمـــة تصب فـــي منهجية 
تحديـــد األهـــداف واألولويـــات إلعداد 

الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان.
واســـتعرض مســـاعد وزيـــر الخارجية، 
خالل افتتاح الحـــوار التفاعلي، نتائج 
الوطنيـــة  العمـــل  خطـــة  عمـــل  ورش 
لحقوق اإلنســـان التـــي نظمتها الوزارة 
خـــالل الفتـــرة الماضيـــة، والتوصيات 
بالنســـبة  وأولوياتهـــا  عنهـــا  الصـــادرة 
لمملكـــة البحريـــن، إضافة إلـــى تقديم 
نظرة عامة على تنفيذ توصيات تقرير 
مملكـــة البحرين الوطنـــي الثالث آللية 
االســـتعراض الـــدوري الشـــامل وفكرة 
ربطهـــا باألهداف الرئيســـة للخطة، بما 
يتوافـــق مـــع جهـــود مملكـــة البحريـــن 
لتحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة 

.2030
كما تطرق مساعد وزير الخارجية إلى 
مجمـــوع التوصيات التي تـــم تقديمها 
خـــالل ورش العمـــل الوطنيـــة والتـــي 
 70 منهـــا  توصيـــة،   311 عددهـــا  بلـــغ 
توصيـــة تتعلـــق بحقـــوق المجموعات 

األولـــى بالرعايـــة، و93 توصية تتعلق 
بالحقـــوق المدنية والسياســـية، و148 
توصيـــة تتعلق بالحقـــوق االقتصادية 
مســـلًطا  والثقافيـــة،  واالجتماعيـــة 
اإلحصائيـــات  أبـــرز  علـــى  الضـــوء 
والمقارنـــات الخاصـــة بتلـــك الـــورش، 
إذ بلـــغ عـــدد المشـــاركين فيهـــا 1785 
مشـــاركا، وتم تقديـــم 168 ورقة عمل، 
مـــن  41 خبيـــرا ومتحدثـــا  ومشـــاركة 
مـــن  مشـــاركا  و80  المتحـــدة،  األمـــم 
مسؤولي إنفاذ القانون، و168 مشاركا 
والمنظمـــات  العماليـــة  النقابـــات  مـــن 
غيـــر الحكوميـــة، و147 مشـــاركا مـــن 
مجلســـي الشـــورى والنـــواب واألمانـــة 
العامة للمجلســـين، و101 مشـــارك من 
البعثات األجنبية المعتمدة لدى مملكة 
البحريـــن، و62 مشـــاركا مـــن الســـلطة 

القضائية.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأوضـــح 
التـــي  التوصيـــات  وبعـــد دراســـة  أنـــه 
تـــم تقديمهـــا فـــي ورش العمـــل برزت 
أولويـــات عـــدة منهـــا حريـــة األديـــان 
والصحافـــة  الســـلمي،  والتعايـــش 
واإلعـــالم وحريـــة التعبيـــر، ومواءمـــة 
وآليـــات  الوطنيـــة،  التشـــريعات 
الحمايـــة الوطنيـــة والعدالـــة الجنائية، 
التجمـــع  وحريـــة  المدنـــي  والمجتمـــع 
وتكويـــن الجمعيات، ومحاربة االتجار 
الرقميـــة  والحقـــوق  باألشـــخاص، 
والـــذكاء االصطناعـــي، وحقوق العمل 
والعمـــال، والحـــق فـــي التعليـــم وبناء 
ذوي  األشـــخاص  وحقـــوق  القـــدرات، 
اإلعاقـــة، وحقوق كبار الســـن، وحقوق 

الطفل.
وفـــي بدايـــة حديثـــه، وجـــه الزرقاني 
الشـــكر لمســـاعد وزيـــر الخارجية على 
الفتـــرة  فـــي  المتحـــدة  إشـــراك األمـــم 
العمـــل  ورش  سلســـلة  فـــي  الماضيـــة 
الوطنيـــة  الخطـــة  بإعـــداد  المعنيـــة 
لحقـــوق اإلنســـان، وأكـــد القيمـــة التي 
هـــذه  علـــى  المتحـــدة  األمـــم  تضعهـــا 
المتحـــدة  األمـــم  والتـــزام  الشـــراكة 
بدعـــم مملكـــة البحريـــن بتطويـــر أول 
خطـــة وطنيـــة لحقوق اإلنســـان وأول 
فـــي  اإلنســـان  لحقـــوق  عمـــل  خطـــة 
دول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
العربيـــة، وأن مملكـــة البحريـــن تواجه 
مثلهـــا مثـــل جميـــع البلـــدان تحديـــات 
في مجـــال حقوق اإلنســـان ومع ذلك، 
بدالً مـــن االبتعاد عن تلـــك التحديات، 
فـــإن قـــرار وضـــع خطـــة عمـــل وطنية 
لحقوق اإلنسان هو شهادة على التزام 

البحرين بالتقدم.
كمـــا أوضحـــت رويدا الحـــاج أن وضع 
خطـــة عمـــل وطنيـــة لحقوق اإلنســـان 
للمفوضيـــة  بالنســـبة  أولويـــة  تشـــكل 
إن  إذ  اإلنســـان،  لحقـــوق  الســـامية 
الخطـــة تؤكد اهتمام الدولة في اتخاذ 
وحمايـــة  لتعزيـــز  ملموســـة  خطـــوات 
حقـــوق االنســـان تصبو إلـــى إجراءات 
تنفيذية ونتائج ملموســـة، وقد تجلى 
التـــزام البحريـــن فـــي هذا الصـــدد من 
خالل ســـرعة عقد ورش العمل وتنوع 
تغطيتهـــا،  تمـــت  التـــي  الموضوعـــات 
والجهـــات المعنية التي شـــملتها ورش 
ورش  سلســـلة  اختتـــام  وإن  العمـــل، 
العمل بعقـــد هذا الحـــوار التفاعلي هو 
وســـيلة ممتازة للتمسك بروح التعاون 
الدولـــي  للقانـــون  واالمتثـــال  الدولـــي 

لحقوق اإلنسان. 
وفي ختام كلمتها أكدت أن المفوضية 
الســـامية لحقـــوق اإلنســـان ستســـتمر 
فـــي تقديم الدعم لمملكة البحرين في 
إعداد وتنفيذ الخطة الوطنية لحقوق 

اإلنسان.

كشف وزير الخارجية عبداللطيف الزياني 
عن أن مملكة البحرين وضمن مســـاهمتها 
لمواجهـــة  الدولـــي  التعـــاون  نطـــاق  فـــي 
فيروس كورونـــا فإنها ماضية في صياغة 
أطـــر جديدة للتعـــاون مـــع مجموعة “جي 
42” االماراتيـــة تمّكن مملكـــة البحرين من 
المســـاهمة في تصنيع تطعيم “سينوفارم” 
المضاد لفيروس كورونا إلى جانب الدول 
المصنعة والمســـاهمة فـــي تصنيع مختلف 
التطعيمـــات المضـــادة للفيـــروس، يدفعها 
إســـهامها  مواصلـــة  علـــى  لذلـــك حرصهـــا 
الفاعـــل مـــع المجتمـــع الدولي فـــي خدمة 

اإلنسانية وحماية صحة البشرية.
جـــاء ذلك خـــالل اجتمـــاع اجتمـــع الوزير، 
امـــس مع مستشـــار الدولة وزيـــر خارجية 
جمهورية الصين الشـــعبية وانغ يي، وذلك 
بمناســـبة زيارته الرسمية لمملكة البحرين 

ضمن جولة له في دول المنطقة.
عـــن  الوزيـــر  اعـــرب  االجتمـــاع،  وخـــالل 
التقديـــر لما تتســـم بـــه عالقـــات الصداقة 
التاريخيـــة بيـــن البلدين من قـــوة ومتانة، 
مؤكًدا على أهميـــة تعزيز التعاون الثنائي 
والتنســـيق المتبـــادل بما يحقـــق المصالح 
المشـــتركة، مؤكدا على أهمية تطوير تلك 
العالقـــات واالرتقـــاء بهـــا الـــى مســـتويات 
أشـــمل بمـــا يعـــود بالخيـــر والمنفعـــة على 
مشـــيًدا  الصديقيـــن،  والشـــعبين  البلديـــن 
بالـــدور البـــارز الـــذي تقـــوم بـــه الحكومـــة 
الصينية لتعزيز التعاون الثنائي مع مملكة 
البحريـــن، والجهـــود التي تبذلهـــا للحفاظ 

على األمن والسلم العالمي.
مـــن جانبه، أعرب يي عن ســـعادته بزيارة 
مملكـــة البحرين، مشـــيدا بمتانـــة عالقات 
الصداقة التاريخية التي تربط بين مملكة 
البحرين والصين الشعبية في ظل الحرص 
الثنائـــي  التعـــاون  المتبـــادل علـــى تعزيـــز 

فـــي شـــتى المجـــاالت، منوهـــا بالمســـتوى 
المتطـــور لعالقـــات التعـــاون الثنائـــي على 
البحريـــن  كافـــة الصعـــد، متمنًيـــا لمملكـــة 
المزيد من الرفعة واالزدهار. وجرى خالل 
االجتمـــاع، بحث مســـار عالقـــات التعاون 
مختلـــف  فـــي  تعزيـــزه  وســـبل  الثنائـــي 
المجاالت التي تخدم المصالح المشـــتركة 
للبلدين والشعبين الصديقين، واستعراض 
الفرص المتاحة لتطوير التعاون المشترك 
والتجاريـــة  االقتصاديـــة  المجـــاالت  فـــي 
تبـــادل  الـــى  إضافـــة  واالســـتثمارية، 
وجهـــات النظـــر تجـــاه تطـــورات األوضاع 
والقضايـــا  والموضوعـــات  المنطقـــة  فـــي 
ذات االهتمـــام المشـــترك على الســـاحتين 

اإلقليمية والدولية.
فـــي  الجانبيـــن  بيـــن  التباحـــث  تـــم  كمـــا 
مجـــال التعاون لمكافحـــة فيروس كورونا 
اســـتعرض   وقـــد  )كوفيـــد19(.  المســـتجد 
وزيـــر الخارجية مع مستشـــار الدولة وزير 
التجربـــة  الصيـــن  بجمهوريـــة  الخارجيـــة 
الناجحـــة للتعـــاون بيـــن مملكـــة البحريـــن 

ودولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
وجمهورية الصين الشـــعبية فـــي المرحلة 
الثالثـــة من التجـــارب الســـريرية للتطعيم 
المضاد للفيروس والتـــي جاءت بالتعاون 
مـــع مجموعة “جـــي42” اإلماراتيـــة والتي 

تتخذ من أبوظبي مقرًا لها.
وأكـــد وزيـــر الخارجية أن فريـــق البحرين 
الرعايـــة  مجـــال  فـــي  شـــراكته  يواصـــل 
الصحية مع مجموعة “جي 42” اإلماراتية 
وشـــركة ســـينوفارم الصينية، مشـــيرًا إلى 
ما تم اإلعـــالن عنه مؤخرًا بإنشـــاء مصنع 
جديد في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
لتصنيـــع التطعيم المضاد لفيروس كورونا 
الـــذي تنتجـــه شـــركة ســـينوفارم الصينية 
في إطـــار التعاون المشـــترك بين الشـــركة 

ومجموعة “جي 42”. 
وقـــال  إن مملكـــة البحريـــن تعمل بشـــكل 
وثيق مع دولـــة اإلمارات العربية المتحدة 
للمشـــاركة فـــي المراحـــل القادمـــة لتطوير 
وإنتاج التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

لمجلـــس  التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــدم   كمـــا 
حميـــدان  خالـــد  االقتصاديـــة  التنميـــة 
عرضا تنـــاول فيه جهـــود المجلس لتعزيز 
المسيرة االقتصادية في المملكة والفرص 
االســـتثمارية المتاحة، مؤكـــدا أن مجلس 
التنويـــع  موضـــوع  علـــى  يركـــز  التنميـــة 
االقتصادي فـــي مملكـــة البحرين، وجذب 
االســـتثمارات األجنبيـــة، منوًهـــا بتواجـــد 
عدد من الشـــركات الصينيـــة العمالقة في 

مملكة البحرين.
كمـــا جرى فـــي ختام االجتمـــاع، وبحضور 
وزيـــري الخارجيـــة، التوقيع علـــى اتفاقية 

التأســـيس  حـــول  البلديـــن  بيـــن  ثقافيـــة 
والبرنامـــج  الثقافيـــة،  للمراكـــز  المتبـــادل 
التنفيـــذي لالتفاقيـــة الثقافيـــة بيـــن هيئة 
البحريـــن للثقافـــة واآلثـــار ووزارة الثقافة 

والسياحة بجمهورية الصين الصديقة.
ووقـــع االتفاقية والبرنامـــج التنفيذي عن 
مملكـــة البحريـــن رئيـــس هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مـــي بنت محمد 
آل خليفـــة ، ووقعهـــا عـــن الجانب الصيني 
لـــدى  ســـفير جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية 

مملكة البحرين أنور حبيب هللا .
وتمثـــل االتفاقيـــة الثقافيـــة خطـــوة مهمة 
لتعزيـــز جهـــود البلديـــن لتطويـــر وتنميـــة 
عالقـــات الصداقـــة الوثيقـــة بينهما خدمة 
للمصالح المشـــتركة، ومن شأنها أن تسهم 
في تطويـــر التعاون الثقافـــي بين البلدين 
المتعـــددة،  ومجاالتـــه  آفاقـــه  وتوســـيع 
الثقافتيـــن  مكونـــات  علـــى  والتعـــرف 
مختلـــف  عبـــر  والصينيـــة  البحرينيـــة 
فـــي  تقـــام  التـــي  والفعاليـــات  األنشـــطة 

البلدين الصديقين.

الترويج للغتين

مـــن  كل  عمـــل  إلـــى  االتفاقيـــة  وتشـــير 
ومملكـــة  الشـــعبية  الصيـــن  جمهوريـــة 
البحرين علـــى إقامة مركـــز ثقافي صيني 
فـــي المنامـــة ومركـــز ثقافـــي بحريني في 
التفاهـــم  “تعزيـــز  بهـــدف  وذلـــك  بّكيـــن، 
الشـــعبين  بيـــن  كامـــل  بشـــكل  المتبـــادل 
وتطوير التبادل والتواصل على المستوى 
الشعبي وتنمية العالقات الودية والتعاون 
الثقافيـــة  المجـــاالت  فـــي  البلديـــن  بيـــن 
والشـــعبية”. وســـتعمل هـــذه المراكـــز على 
مـــن  مختلفـــة  ثقافيـــة  أنشـــطة  تنظيـــم 
معارض وعـــروض ونـــدوات ومحاضرات 
وغيرهـــا، إضافة إلى الترويج للغة وثقافة 
البلدين وتمكين الجمهور من الوصول إلى 
مـــواد ثقافيـــة مختلفة مطبوعة وســـمعية 

وبصرية.
ســـتعمل  االتفاقيـــة،  هـــذه  إلـــى  وإضافـــة 
للثقافـــة واآلثـــار ووزارة  هيئـــة البحريـــن 
الصيـــن  لجمهوريـــة  والســـياحة  الثقافـــة 
الشـــعبية علـــى تطبيـــق برنامـــج تنفيـــذي 
2021- لألعـــوام  بينهمـــا  فيمـــا  للتعـــاون 
2025. ويتضمن البرنامج أنشـــطة ثقافية 
مـــن معـــارض للفنـــون الجميلـــة والتـــراث 
الثقافـــي والصناعـــات اليدويـــة التقليدية، 
كذلـــك التعاون في مجال اآلثار والتنقيب 

والترميم وحفظ الوثائق والمخطوطات.
حضر االجتماع، مســـاعد وزيـــر الخارجية 
وزارة  ووكيـــل  الدوســـري  عبـــدهللا  
الشـــيخ  الدوليـــة  للشـــؤون  الخارجيـــة 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة، ووكيل وزارة 
الخارجيـــة الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بن 
دعيـــج آل خليفـــة، ومدير إدارة الشـــؤون 
األفروآسيوية، السفير منى رضي  وسفير 
جمهوريـــة الصيـــن الشـــعبية لـــدى مملكـــة 
البحرين  أنور حبيب هللا ، والوفد المرافق 
لمستشار الدولة وزير الخارجية الصيني.

المنامة - وزارة الخارجية

البحرين تساهم في تصنيع لقاح “سينوفارم” المضاد للكورنا
ــن ــي بّكيـ ــي فـ ــر بحرينـ ــة وآخـ ــي المنامـ ــي فـ ــي صينـ ــز ثقافـ ــة مركـ ــى إقامـ ــاق علـ االتفـ
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المنامة - وزارة الخارجية

ــدم ــقـ ــتـ ــة نـــحـــو الـ ــوسـ ــمـ ــلـ ــمـ إشـــــــــادة أمـــمـــيـــة بـــجـــهـــود الـــبـــحـــريـــن الـ

استعراض نتائج ورش عمل الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

الزياني: نعمل مع 
اإلمارات للمشاركة 

في المراحل القادمة 
إلنتاج التطعيم

أكد مساعد وزير الخارجية عبدهللا الدوسري أن مملكة البحرين تفخر بما حققته من إنجازات رائدة على المستويين الوطني والدولي في حماية وتعزيز 
حقوق اإلنسان لما توليه المملكة من رعاية واهتمام بالغ في هذا المجال، ولما تحظى به تلك المواضيع واألهداف من عناية خاصة من لدن عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة مستمرة من ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.



أشــارت عضــو المجلــس األعلى للمرأة ورئيســة لجنة المــرأة في مجال 
التكنلوجيــا المالية ســمو الشــيخة حصة بنت خليفــة آل خليفة إلى أن 
مملكــة البحريــن تحــرص علــى مواكبــة التطــورات المحليــة والدوليــة 
لتحــل مكانــًا رائــدًا فــي مجــال العلــوم الحديثــة، وهــذا مــا اكــدت عليه 

الرؤية 2030 بزيادة اإلنتاجية وإيجاد فرص عمل جديدة.

ولفتـــت ســـموها خـــال مداخلتهـــا 
حـــول  االفتراضيـــة  النـــدوة  فـــي 
دور المـــرأة البحرينيـــة فـــي مجال 
االبتـــكار والتحـــول الرقمـــي، إلـــى 
أن المجلـــس األعلـــى للمـــرأة أطلق 
حزمة مـــن المبـــادرات والمشـــاريع 
والجوائـــز لدعـــم تحقيـــق التـــوازن 
بين الجنســـين في مجـــاالت علوم 
المســـتقبل، ومـــن أهـــم المبـــادرات 
التي ساهم المجلس بإطاقها، هو 
اطـــاق المبادرة الوطنيـــة للتوازن 
بين الجنسين في علوم المستقبل، 
مـــن  عـــددًا  المبـــادرة  وتســـتهدف 
المؤشـــرات المأمول الوصول إليها 
لقيـــاس أثـــر تنفيـــذ وصـــول هـــذه 

المبادرة مع بلوغ عام 2030.
وبينـــت بـــأن المجلـــس تمكـــن مـــن 
هـــدف تنفيـــذ هـــذه المبـــادرة بأنها 
ستمثل انعكاس مثل هذا التحسن 
األداء  علـــى  المؤشـــرات  فـــي 
فـــي  البحريـــن  التنافســـي لمملكـــة 
عـــدد مـــن التقاريـــر الدوليـــة التـــي 
تقيس تنافسية الدول في االبتكار 
ومجال تقليص الفجوة بين الرجل 
والمرأة في المشاركة االقتصادية.

ومـــن جهـــة أخـــرى، أوضحـــت بأن 
المجلـــس شـــكل لجنـــة للمـــرأة في 
مجـــال التكنلوجيـــا الماليـــة والذي 
السياســـات  اقتـــراح  إلـــى  تهـــدف 

العامة المتعلقة بتشـــجيع تنافسية 
المرأة في مجال علوم المســـتقبل، 
التـــوازن  بتحقيـــق  يســـاهم  بمـــا 
بيـــن الجنســـين فـــي هـــذا المجال، 
والمبـــادرات  البرامـــج  واقتـــراح 
النوعية لتواكب احتياجات التقدم 
التقني والتحول الرقمي في مجال 

التكنلوجيا المالية.
وأشـــادت ســـموها بجهود الشـــركة 
الـــذي يأتـــي بالتزامـــن باالحتفـــال 
 ،2021 العالمـــي  المـــرأة  بيـــوم 
الجهـــود  دعـــم  فـــي  ويســـاهم 
الوطنية إلـــى تعزيز النهج التنموي 
والتنافسي ومواصلة نهضة الوطن 
ليكون النموذج األبرز في المنطقة، 
والتـــي بنيت على توجيهات عاهل 
الباد صاحـــب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.
ومن جهتها، قالت رئيســـة االتحاد 
األعمـــال  لصاحبـــات  العالمـــي 
والمهـــن البحرينيـــة الشـــيخة هنـــد 
بنت ســـلمان آل خليفة بـــان قطاع 
التجارة واألعمال من حيث إيجاد 
التـــوزان بي الجنســـين والتوظيف 
في استخدام برامج حديثة تؤدي 
في حد ذاتها إلى التحول الرقمي، 
فهـــو مفهوم جديـــد ولديـــه أنظمة 
ولـــه  تتحـــدث  أن  تتطلـــب  قائمـــة 
قيمـــة مضافـــة، فبعـــض الشـــركات 

دخلت التسوق “األوناين” والكثير 
مـــن المؤسســـات حاولـــت تحســـن 
من البرمجـــة وتكثف من التدريب 
اســـتراتيجية  خطـــة  لهـــا  ويكـــون 

للتسويق.
وأردفـــت بأن في هذا العالم ولدت 
و”فيـــس  “أوبـــر”  مثـــل  مؤسســـات 
بـــوك” جميعهـــا تعتبـــر محليـــة في 
هـــذا الشـــأن ولكن مازلنـــا في عالم 
يطور من نفســـه ويحـــدث لمواكبة 
الجديـــدة  األنظمـــة  ومائمـــة 
وبالتعاون داخل المؤسسة لنسعى 

لهذا الشيء.

استراتيجات جديدة

رئيســـة جمعيـــة ســـيدات  ودعـــت 
األعمـــال البحرينية أحام جناحي 
عمـــل  رائـــدة  تكـــون  كـــي  المـــرأة 
ناجحة بأن تبقى متصلة باستمرار 
برؤيتها األساســـية تماًما كما يقوم 
المحترفـــون بتدريب أنفســـهم من 
حـــول  تنشـــيطية  دورات  خـــال 
التطـــورات الجديدة فـــي مجالهم، 
نفســـها  تدريـــب  إعـــادة  وأيضـــا 

مـــن خـــال تبنـــي تقنيـــات جديدة 
واســـتراتيجيات جديـــدة وإعـــادة 
مـــع  بانتظـــام  رؤيتهـــا  فـــي  النظـــر 

األهداف الجديدة.
الحـــادي  القـــرن  “ســـوق  وقالـــت: 
والعشرين اليوم ديناميكي ويتغير 
بســـرعة، ليـــس فقـــط فـــي قطـــاع 
التكنولوجيـــا وأنمـــا لـــدى العمـــاء 
والموظفيـــن  نخدمهـــم  الذيـــن 
الوفـــاء  علـــى  يســـاعدوننا  الذيـــن 
يتأثـــرون  جميًعـــا  فهـــم  بوعدنـــا 
مـــدى  علـــى  فالتعـــرف  بالتغييـــر، 
ســـرعة تكييـــف المنصـــات الرقمية 
وقنـــوات التواصـــل االجتماعي مع 
احتياجاتنا الشـــخصية والرســـمية 
لذلـــك، إذا كان علينـــا البقـــاء فـــي 
صدارة المنافسة، فيجب أن نكون 
مســـتعدين وقادرين على التمحور 

او ما يسمي إدارة التغيير”.
الفعـــال  المفتـــاح  بـــأن  وأردفـــت 
عـــن  البحـــث  هـــو  التغييـــر  إلدارة 
التغييـــر الخـــاص بـــك، وتخطيـــط 
اســـتراتيجيتك وتنفيذهـــا بعنايـــة 
تغييـــر  عامـــل  هـــي  التكنولوجيـــا 

قواعـــد اللعبـــة وتســـهيل التمحـــور 
ومـــع ذلـــك، بـــدون البحـــث الدقيق 
حتـــى  والتنفيـــذ،  والتخطيـــط 

التكنولوجيا لن تنقذ األعمال.

البنية التحتية الرقمية

الرئيـــس  أكـــدت  جهتهـــا،  ومـــن 
التنفيـــذي إلدارة الموارد البشـــرية 
 stc شـــركة  فـــي  خنجـــي  ســـارة 
ال  جـــزء  المـــرأة  بـــأن  البحريـــن 
يتجزء مـــن المجتمع ومســـاهمتها 
الفعالـــة ال يمكـــن الغنـــى عنهـــا في 
العمـــل أو المنـــزل وفـــي المجتمـــع 
ككل، إذ وجـــود نســـاء ذو كفاءات 
عالية يســـاهم في تسريع التحول 
الرقمـــي، فتعـــد المـــرأة جـــدًا مهمة 
فـــي هـــذا المجـــال وعنصـــر فاعل، 
وأن ما نراه في الشركة يؤكد على 
إدراكنـــا للتحول الرقمـــي، ونفتخر 
ألننـــا نقـــود التحـــول الرقمـــي فـــي 

المنطقة.
جائحـــة  بدايـــة  منـــذ  وقالـــت:” 
الكورونـــا فـــي العـــام الماضـــي كنـــا 
أول شركة قمنا بتوجيه موظفاتنا 

للعمـــل مـــن المنـــزل وهـــذا بفضـــل 
جهوزيـــة البنيـــة التحتيـــة الرقمية 
للشـــركة والكفـــاءات التـــي تديرها 
بالرغـــم مـــن أنهـــا تواجـــه تحديات 
الزمنيـــة  الفتـــرة  بنفـــس  عديـــدة 
كونها المـــرأة والموظفـــة والزوجة 
والمعلمـــة ألبنائهـــا بســـبب التعليم 

عن بعد”.
وأضافت أن القوانين والسياسات 
الداخلية المتبعة في الشركة تدعم 
تكافؤ الفرص على جميع األصعدة 
بداية من مرحلـــة التوظيف مرورًا 
والتطويـــر  التدريـــب  بمراحـــل 

وارتقاء السلم الوظيفي.
وبينـــت بـــأن الكفـــاءات والمواهب 
هـــي العنصـــر األكثـــر األهميـــة فـــي 
النجاح المؤسســـي، حيـــث برهنت 
التكنلوجيـــا  قطـــاع  فـــي  المـــرأة 
نجاحهـــا  علـــى  واالتصـــاالت 
ويعـــد دور  التوقعـــات  وتجـــاوزت 
المـــرأة مهـــم فـــي مجـــال التحـــول 
الرقمـــي لكـــون طبيعتهـــا وتكوينها 
بنفـــس  متعـــددة  بمهـــام  للقيـــام 

الوقت.

استقرار مستويات مشاركة المرأة االقتصادية كوفيد - 19
“المجلـــس األعلـــى”: تنفيـــذ مبـــادرات ســـريعة للتخفيـــف مـــن األزمـــة الصحيـــة علـــى المجتمـــع
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المنامة - وزارة الداخلية

الجفير - جميعة الصحفيين

هنأت رئيسة جميعة الصحفيين 
أحمـــد  عهديـــة  البحرينيـــة 
الســـيد وكيـــل وزارة الخارجيـــة 
عضـــو المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
الشـــيخة رنـــا بنـــت عيســـى بـــن 
بمناســـبة  خليفـــة،  آل  دعيـــج 
فوزهـــا بجائـــزة )المـــرأة العربيـــة 
للمسؤولية المجتمعية في عصر 
التنمويـــة  والشـــمولية  التحـــول 
مـــن  الرقميـــة(،  والدبلوماســـية 
قبل المجلس العربي للمسؤولية 

المجتمعية.
رنـــا  “أنالشـــيخة  الســـيد  وقالـــت 
ومن خـــال موقع عملهـــا بوزارة 
مـــن  بـــه  تقـــوم  الخارجيـــة ومـــا 
جهود دبلوماســـية تعتبر إضافة 
حقيقيـــة لدبلوماســـية البحريـــن 
العريقـــة، التـــي تؤكـــد يومـــا بعد 
آخر أن المـــراة البحرينية كفاءة 

متميـــزة وتلعب الدور الكبير في 
بنـــاء ونســـج العاقـــات المثمـــرة 
مع باد العالم المتقدم، وبالتالي 
البحريـــن  نهضـــة  فـــي  تســـهم 

الحديثة”.
جمعيـــة  رئيســـة  وأشـــارت 
الصحفييـــن البحرينيـــة إلـــى أن 
جائزة )المرأة العربية للمسؤولية 
بهـــا  فـــازت  التـــي  المجتمعيـــة( 
الشـــيخة رنـــا بنت عيســـى تمثل 
تكريما لكافة النساء البحرينيات 
الائي يعملـــن بجهد وتفاني في 
خدمـــة مملكتنـــا الغاليـــة، ســـواء 
بـــوزارة الخارجيـــة أو بالوزارات 
الحكوميـــة  والمؤسســـات 
واألهلية، كما هـــو تكريم لمملكة 
البحريـــن التي وضعت نســـاءها 
فـــي المـــكان الائق بهـــن، فعملن 

واجتهدن وُكرمن.

“الصحفيين”: رنا بنت عيسى 
إضافة لدبلوماسية البحرين

المحافظـــة  شـــرطة  مديريـــة  عقـــدت 
الشـــمالية، عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي 
وبحضـــور مديرهـــا العـــام العميـــد عيســـى 
حســـن القطان، محاضرة صحية توعوية، 
شـــارك فيها عـــدد مـــن الضبـــاط واألفراد ، 
وذلـــك في إطـــار العمل على رفع مســـتوى 

الوعي الصحي لدى منتسبي المديرية.
حـــول  دارت  والتـــي  المحاضـــرة  وقـــدم 
ضـــرورة تلقي التطعيم الخـــاص بفيروس 

الجهـــاز  تحفيـــز  فـــي  وأهميتـــه  كورونـــا 
المناعي لدى اإلنسان،  استشاري األمراض 
المعديـــة بالمستشـــفى العســـكري ، عضـــو 
الفريق الوطني الطبـــي للتصدي لفيروس 

كورونا المقدم طبيب مناف القحطاني.
وأكد المقـــدم القحطانـــي دور التطعيمات 
فـــي الوقايـــة مـــن اإلصابـــة بالفيـــروس أو 
الوفـــاة بســـببه، وتخفيف شـــدة األعراض 
المصاحبـــة لـــه في الحـــاالت القليلـــة التي 
يمكـــن أن يصـــاب فيها الشـــخص الحاصل 

علـــى التطعيم ، موضحا أن التطعيم يقلل 
من نســـبة نقل الفيـــروس لآلخرين مقارنًة 

بمن لم يحصلوا عليه.
واختتـــم أن أفـــراد المجتمـــع المحصنيـــن 
مـــن اإلصابـــة بالفيـــروس ، يســـاهمون في 
بطء انتشـــار الفيروس وتحقيـــق المناعة 
الجماعيـــة، إلـــى جانب منـــع الفيروس من 
االنتشار والتناسخ، وهما العمليتان اللتان 
تسمحان له بتكوين طفرة واالستمرار في 

التحور واالنتشار.

بسببه الـــوفـــاة  أو  ــفــيــروس  ــال ب اإلصـــابـــة  مــن  تــقــي 
القحطاني يؤكد أهمية التطعيمات ضد “كورونا”

المنامة - وزارة المالية واالقتصاد الوطني

اجتمع وكيل الوزارة للشؤون المالية 
يوســـف حمـــود مـــع ســـفير جمهورية 
بلغاريـــا لـــدى مملكة البحريـــن المقيم 

في الرياض ديميتار أباجييف.  
 وتـــم اســـتعراض عاقـــات التعـــاون 
في المجال المالـــي واالقتصادي بين 
مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة بلغاريا 
الصديقة، وســـبل فتح آفـــاق جديدة 
المشـــترك  والتنســـيق  التعـــاون  مـــن 
بمـــا يحقق المصالـــح المشـــتركة بين 

البلدين والشعبين الصديقين.  
علـــى  التأكيـــد  اللقـــاء  خـــال  وتـــم 
مواصلـــة العمل على تعزيز الشـــراكة 
بهـــا  والدفـــع  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
نحو آفـــاق أرحب بما يلبي التطلعات 
عـــدد  بحـــث  تـــم  كمـــا  المشـــتركة. 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات  مـــن 
المشـــترك ومناقشة آخر المستجدات 
والتطـــورات علـــى صعيـــد االقتصـــاد 

العالمي.  

تعزيز الشراكة المالية 
واالقتصادية مع بلغاريا

“روتاري السلمانية” يعزز مهارات الخطابة لدى 34 طالبة
نظم نادي روتاري السلمانية بالتعاون مع 
“منامـــه توستماســـترز” لفـــن الخطابة عبر 
تقنيـــة االتصـــال المرئي برنامجـــا تدريبيا 
متكاما لـ 34 طالبة من مختلف المدارس 
البحرينية في فن “الخطابة وأهميتها في 
تنميـــة القـــدرات اإلبداعيـــة فـــي مختلف 
الجوانـــب العمليـــة والحياتيـــة. يأتي هذا 
البرنامـــج ضمن سلســـلة برامـــج تدريبية 
مجتمعية يقيمها النادي بهدف المساهمة 
فـــي تنميـــة العنصـــر البشـــري البحرينـــي 
المجتمعـــي  الـــدور  تفعيـــل  جانـــب  إلـــى 
لكافـــة القطاعـــات األهليـــة فـــي التنميـــة 
االجتماعيـــة والثقافيـــة. بـــدأت فعاليـــات 
البرنامج التدريبي بكلمة افتتاحية ألقتها 
صبحات ايسك، أشارت خالها إلى أهمية 
مثل تلك البرامج في دعم قدرات النشء 
مشـــيدة  اإلبداعيـــة،  مهاراتهـــم  وصقـــل 

الهادفـــة  التثقيفيـــة  البرنامـــج  بأهـــداف 
إلـــى خلـــق جيـــٍل واٍع وقادر علـــى تحمل 
مســـؤولية التنميـــة والنمـــاء فـــي مملكـــة 
البحريـــن. واســـتعرضت صبحـــات خـــال 
فعاليـــات البرنامـــج أهميـــة فـــن الخطابـــة 
وتأثيره علـــى الحياة العملية للطاب في 
المســـتقبل القريـــب، مؤكـــدة أن الخطابة 
أصبحـــت أداة ضرورية للحيـــاة العصرية 
التعريـــف  مـــن  وجـــزًءا  مجتمعاتنـــا  فـــي 
بالتنميـــة وآليـــات تحقيقها، كما شـــجعت 
الطلبـــة على تبنـــي التفكيـــر اإلبداعي من 
خال االســـتفادة بهذا البرنامج التثقيفي 

المتكامـــل مـــن مختلـــف الجوانـــب. فيمـــا 
أعربـــت الطالبات المشـــاركات في الندوة 
عن تقديرهن للقائمين على هذا البرنامج 
وتشـــرفهن بالمشـــاركة في هـــذه التجربة 
التـــي وصفوهـــا بالناجحـــة واألكثـــر مـــن 
رائعـــة، مضيفـــات بأنهـــن اســـتفدن علـــى 
أكثـــر مـــن صعيـــد، وتعلمـــن مـــن خالهـــا 
أموًرا مفيدة في مجالهن الدارســـي، مثل 

كيفيـــة إعـــداد عـــرض وكيفيـــة تقديمـــه، 
وُقلـــن أنهن أيًضـــا تعرفن خـــال فعاليات 
جديـــدة  أســـاليب  عـــدة  علـــى  البرنامـــج 
فـــي فـــن الخطابة التـــي لم تكـــن معروفة 
لديهـــن، مشـــددات علـــى أن هـــذه النـــدوة 
مفيـــدة لتطويـــر شـــخصياتهن وقدراتهن 
علـــى التواصل. من جانبهـــا، أكدت رئيس 
نادي روتاري الســـلمانية أميرة إســـماعيل 
الـــدور التثقيفـــي الذي يضطلع بـــه النادي 
من خـــال إقامـــة مثل تلـــك البرامـــج بما 
يصب لصالـــح تطوير القدرات والمهارات 
الشـــخصية لجيـــل المســـتقبل الواعد من 
شـــباب وفتيات مملكـــة البحرين، مضيفة 
أنهـــا ومعهـــا مجلـــس إدارة النـــادي بكامل 
أعضائه فـــي دورته الحالية ســـيواصلون 
الســـعي إلـــى النهـــوض بـــكل ما هـــو داعم 
مســـاندة  البحرينـــي  البشـــري  للعنصـــر 
ودعًمـــا للخطـــط الوطنيـــة للمملكـــة فيمـــا 

يتعلق بوســـائل التنميـــة والنماء. وذكرت 
إســـماعيل أن هناك اتفاقيـــة تعاون قائمة 
toastmas� الدولـــي  الروتـــاري  وبيـــن 

ters، علـــى ضوئهـــا تـــم عقـــد برنامج “فن 
نفســـه  الوقـــت  فـــي  مشـــيدة  الخطابـــة”، 
بالجهـــود التي تبذلهـــا الجمعيـــة لارتقاء 
وتطويـــر  مهـــارات  وتنميـــة  بالخطابـــة 
قـــدرات ممارســـيهاعلى نحو يســـهم خلق 
جيـــل قـــادر علـــى التعبيـــر عـــن إنجـــازات 
الوطـــن بشـــكل علمـــي متطـــور. وأعربـــت 

إســـماعيل عن خالـــص أمنياتهـــا للجمعية 
وأعضاء مجلس إدارتها بالنجاح والسداد 
لارتقاء بهذا الفن ورفع مستوى القائمين 
عليه علميا وعمليا، مثمنًة سعي الجمعية 
في االهتمام بالعنصر النســـائي في مجال 
“الخطابـــة” لتكون خير ســـفير لبادها في 
المســـتقبل القريـــب، كمـــا وصفـــت جهـــود 
ستســـتطيع  والتـــي  بالمقـــدرة،  الجمعيـــة 
مســـتقباً إخـــراج نماذج متميـــزة في هذا 

المجال تسهم في رفعة الوطن ونمائه.

المنامة - نادي روتاري السلمانية

إسماعيل: نساند كل 
ما هو داعم للعنصر 

البشري البحريني

أميرة إسماعيل

مروة خميس

أحالم جناحي سارة خنجيالشيخة هند بنت سلمانسمو الشيخة حصة بنت خليفة
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