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ق��ال �شاح��ب �ل�ش��مو �ل�ش��يخ حمم��د ب��ن ر��ش��د �آل
مكت��وم ،نائ��ب رئي���س �لدول��ة ،رئي���س جمل���س �ل��وزر�ء،
حاكم دبي ،رعاه �هلل� :نتخاب دولة �المار�ت لع�شوية
جمل���س �الأم��ن للف��رة  ،2022-2023يعك���س
دبلوما�ش��يتها �لن�ش��طة ..وموقعه��ا �ل��دويل ومنوذجه��ا
�لتنم��وي �ملتمي��ز ،كل �ل�ش��كر لفري��ق �لدبلوما�ش��ية
�الإمار�ت��ي بقي��ادة �ل�ش��يخ عب��د�هلل ب��ن ز�ي��د ..ونتطل��ع
لف��رة ع�شوي��ة فاعل��ة و�إيجابي��ة ون�ش��طة يف جمل���س
�الأم��ن �ل��دويل.
و�أك��د �شاح��ب �ل�ش��مو �ل�ش��يخ حمم��د بن ز�ي��د �آل نهيان
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�شلحة،
�أن ف��وز دول��ة �الإمار�ت ،بع�شوية جمل���س �الأمن �لدويل
يج�شد ثقة �لعامل يف �ل�شيا�شة �الإمار�تية ..وقال �شموه
عرب ح�شابه يف توير �إن �نتخاب دولة �الإمار�ت �ليوم
لع�شوي��ة جمل���س �الأم��ن �ل��دويل للف��رة من 2022-
 ..2023يج�ش��د ثق��ة �لع��امل يف �ل�شيا�ش��ة �الإمار�تية،
وكف��اءة منظومتها �لدبلوما�ش��ية وفاعليتها..و�نطالق ًا
م��ن �ملب��ادئ و�لقي��م �لت��ي تاأ�ش�ش��ت عليه��ا� ،ش��تو��شل
�الإم��ار�ت م�ش �وؤوليتها م��ن �أج��ل تر�ش��يخ �ل�ش��الم
و�لتع��اون و�لتنمي��ة على �ل�ش��احة �لدولية.

وق��د �أطلق��ت دول��ة �الإم��ار�ت حملته��ا ب�ش��كل ر�ش��مي يف
�ش��بتمرب  ،2020وق ّدم��ت �شل�ش��لة م��ن �الإحاط��ات
�الفر��شي��ة للمجموع��ات �الإقليمي��ة يف �الأمم �ملتحدة،
م��ا �أ�ش��هم يف تعزي��ز �لعالق��ات م��ع �ل��دول �الأع�ش��اء،

ومت �لتاأكي��د خ��الل ه��ذه �ملناق�ش��ات عل��ى �لت��ز�م دول��ة
�الإم��ار�ت باال�ش��تماع ل�ش��و�غل جمي��ع �ل��دول �الأع�ش��اء
يف �الأمم �ملتحدة و�الأخذ بوجهات نظرهم يف �العتبار
خ��الل ف��رة ع�شوي��ة �لدول��ة يف �ملجل���س.
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مواجهة التحديات العاملية

اإلعالن الرمسي للترشح

بتاري��خ � 2020 /9/ 29أعلن��ت الإم��ارات
العربي��ة املتح��دة ر�س��مي ًا تر�ش��حها وانط�لاق حملته��ا
للح�صول على مقعد غري دائم يف جمل�س الأمن التابع
ل�ل�أمم املتح��دة للف�ترة  ،2023 – 2022وذل��ك
يف بي��ان �أم��ام املناق�ش��ة العام��ة لل��دورة اخلام�س��ة
وال�س��بعني للجمعي��ة العام��ة ل�ل�أمم املتح��دة ،وال��ذي
�أدىل ب��ه �س��مو ال�ش��يخ عب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان وزير
اخلارجي��ة والتع��اون ال��دويل.
وق��ال �س��مو ال�ش��يخ عب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهي��ان
�آن��ذاك� :س��توا�صل ب�لادي بنف���س اخلط��ى واملب��ادئ
الت��ي ت�أ�س�س��ت عليه��ا جهوده��ا يف �ص��ون ال�س��لم والأم��ن
الدولي�ين بالتع��اون مع �أع�ضاء املجل���س ..و�أ�ضاف� :إننا
ن��درك حجم امل�س���ؤولية املرتتب��ة على ع�ضويتنا ومقدار
التحدي��ات الت��ي تواج��ه املجل���س ون�ؤك��د �أن ب�لادي
�س��تعمل بعزم و�إ�صرار ملعاجلة الق�ضايا الهامة للدول،
م�سرت�ش��دين يف ذل��ك بفهمن��ا للأزم��ات وبخربتن��ا
يف املنطق��ة العربي��ة وعالقاتن��ا الوثيق��ة م��ع ال��دول
و�ستوا�صل بالدي الدعوة لإ�شراك املنظمات الإقليمية
يف بل��ورة حل��ول دائم��ة للأزم��ات ونعتم��د عل��ى دعمك��م
لنتمك��ن م��ن حتقي��ق ه��ذه الغاي��ات.

به��ذه املنا�س��بة ،ق��ال �س��مو ال�ش��يخ عب��د اهلل ب��ن زاي��د
�آل نهيان ،وزير اخلارجية والتعاون الدويل ،لقد كانت
دولة الإمارات م�ستعدة دائم ًا لال�ضطالع بن�صيبها يف
م�س���ؤولية مواجه��ة التحدي��ات العاملي��ة امللح��ة بالتع��اون
مع املجتمع الدويل ،وهذا هو الدافع الأ�سا�سي حلملتنا
لع�ضوي��ة جمل���س الأمن.و�أ�ض��اف �س��م ّوه التزم��ت دول��ة
الإم��ارات بالعم��ل املتع��دد الأط��راف ،والقان��ون الدويل
وميثاق الأمم املتحدة منذ ت�أ�سي�س��ها و�ست�س��تمر الدولة
يف التم�س��ك به��ذه املب��ادئ خ�لال ع�ضويته��ا يف جمل���س
الأمن.
و�إنن��ي عل��ى ثق��ة م��ن �أن تاريخين��ا ودورن��ا ك�ش��ريك
وو�سيط موثوق به� ،سيمكننا من تقدمي م�ساهمة فاعلة
خالل ال�سنتني اللتني �سنعمل فيهما يف جمل�س الأمن..
و�إنن��ا ن��درك امل�س���ؤولية الكب�يرة املرتبط��ة بالع�ضوي��ة
و�أهمي��ة التحدي��ات الت��ي يواجهه��ا املجل���س ،وبكل عزم
ومثاب��رة� ،س��تحر�ص دول��ة الإمارات عل��ى احلفاظ على
ال�س��لم والأم��ن الدوليني.

السلم واألمن الدوليني

م��ن جانبه��ا ،قال��ت �س��عادة ال�س��فرية الن��ا ن�س��يبة،
م�س��اعدة وزي��ر اخلارجي��ة والتع��اون ال��دويل لل�ش���ؤون
ال�سيا�س��ية واملندوب��ة الدائم��ة لدول��ة الإم��ارات ل��دى
الأمم املتح��دة �إن دور دول��ة الإم��ارات يف جمل���س
الأم��ن ،ينطل��ق م��ن �إميانن��ا ب���أن قيمن��ا ومبادئن��ا ميكن
�أن ت�س��اعد يف دف��ع عجل��ة التق��دم نح��و حتقي��ق هدفن��ا
امل�ش�ترك ،واملتمث��ل يف ال�س��لم والأم��ن الدولي�ين..
و�أ�ضاف��ت خ�لال العام�ين اللذي��ن �س��نخدم بهم��ا يف
املجل���س� ،سي�س��عى فريقن��ا هن��ا يف نيوي��ورك و�أبوظب��ي
ويف جمي��ع �أنح��اء الع��امل� ،إىل العم��ل ب�ش��كل بن��اء
م��ع زمالئن��ا م��ن ال��دول الأع�ض��اء ،للتغل��ب عل��ى
االنق�سامات ،و�إحراز تقدم ملمو�س يف مواجهة �أخطر
التحدي��ات ،بداي��ة ببن��اء الق��درة عل��ى ال�صم��ود يف
مواجه��ة تغ�ير املن��اخ� ،إىل معاجل��ة الأزم��ات ال�صحي��ة
العاملي��ة والأوبئ��ة ،واال�س��تفادة م��ن �إمكان��ات االبت��كار
يف حتقي��ق ال�س�لام .و�س��تلتزم دول��ة الإم��ارات بالعم��ل
يف املجل���س ب��روح م��ن التع��اون وال�ش��راكة ..كم��ا �أهن��ئ
�ألبانيا والربازيل وغابون وغانا على انتخابهم ملجل���س
الأم��ن  ،و�أتطل��ع �إىل العم��ل مع�� ًا لبن��اء م�س��تقبل �أك�ثر
�س�لام ًا و�آمن�� ًا و�ش��ام ًال للجمي��ع.

أقوى باحتادنا

الســفرية النــا نســيبة ،مســاعدة وزيــر اخلارجيــة والتعــاون الــدويل
للشــؤون السياســية واملندوبــة الدائمــة لدولــة اإلمــارات لــدى األمــم
املتحــدة :فريقنــا يف نيويــورك وأبوظــي ويف أحنــاء العــامل يعمــل بشــكل
بنــاء مــع زمالئنــا مــن الــدول األعضــاء للتغلــب علــى االنقســامات

رك��زت حمل��ة الدول��ة لع�ضوي��ة جمل���س الأم��ن ،الت��ي
انطلق��ت حت��ت �ش��عار "�أق��وى باحتادن��ا" ،عل��ى جه��ود
تعزي��ز ال�ش��مولية وحتفي��ز االبت��كار وبن��اء الق��درة عل��ى
ال�صمود وت�أمني ال�س�لام..وقالت ال�س��فرية النا ن�س��يبة
املندوب��ة الدائم��ة لدول��ة الإمارات ل��دى الأمم املتحدة،
�آن��ذاك� ،إن "العم��ل يف جمل���س الأم��ن م�س���ؤولية كب�يرة
وخالل الع�ضوية يف جمل�س الأمن؛ ف�إن دولة الإمارات
�ستكون �شريك ًا ب ّنا ًء يف مواجهة التحديات الهامة التي
تواج��ه وقتن��ا احلا�ضر.و�أ�ضاف��ت :لق��د �أثبت��ت جائح��ة
كوفيد 19 -مرة �أخرى �أنه يف عاملنا املرتابط حالي ًا،
ل��ن ي�صب��ح �أي ع�ض��و يف جمتمعن��ا ال��دويل �آمن�� ًا ،م��ا مل
ي�صب��ح اجلمي��ع يف �أم��ان ،ولذل��ك ف���إن دول��ة الإم��ارات
عل��ى ا�س��تعداد للقي��ام بدوره��ا يف ه��ذا ال�ص��دد م��ن
خ�لال تعزي��ز امل�س��اواة بني اجلن�س�ين وتعزيز الت�س��امح

ومكافح��ة التط��رف والإره��اب ،وبن��اء الق��درة عل��ى
ال�صم��ود يف مواجه��ة تغ�ير املن��اخ و�إعط��اء الأولوي��ة
للإغاثة الإن�سانية ومعاجلة الأزمات ال�صحية العاملية
�إىل جانب ت�س��خري �إمكانيات االبتكار خلدمة ال�س�لام،
كم��ا �س��تعمل دول��ة الإم��ارات ب�ش��كل حثي��ث مل�س��اعدة
جمل���س الأم��ن عل��ى مواجه��ة ه��ذه التحدي��ات الهام��ة
خ�لال ال�س��نوات املقبل��ة.

العــامل يهنــئ اإلمــارات علــى
اإلجنــاز الدبلوماســي
وق��د تلق��ت دول��ة الإم��ارات الته��اين م��ن دول عربي��ة
وعاملي��ة ومنظم��ات غ�ير حكومي��ة بع��د انتخابه��ا،
لع�ضوي��ة جمل���س الأم��ن ال��دويل للف�ترة م��ن 2022-
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دول��ة م��ن ال��دول الأع�ض��اء باجلمعي��ة العام��ة ل�ل�أمم
املتحدة ..وقدم ال�س��فري ال�س��عودي لدى الأمم املتحدة
عب��داهلل املعلم��ي التهنئ��ة �إىل دول��ة الإم��ارات به��ذا
الإجن��از الدبلوما�س��ي ..وق��دم �أي�ض�� ًا من��دوب الكوي��ت
لدى الأمم املتحدة ،ال�س��فري من�صور العتيبي ،التهنئة
�إىل ال�س��فرية النا ن�س��يبة ،املندوبة الدائمة للدولة لدى
الأمم املتح��دة..
كم��ا قدم��ت مملك��ة البحري��ن تهانيه��ا �إىل الإم��ارات،
يف بي��ان ر�س��مي ،حي��ث �أعرب��ت وزارة اخلارجي��ة ع��ن
اعت��زاز مملك��ة البحري��ن قي��اد ًة و�ش��عب ًا ،وتهانيه��ا
ال�صادق��ة لدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ،مبنا�س��بة
انتخ��اب الإم��ارات ع�ض��و ًا غ�ير دائ��م مبجل���س الأم��ن
ال��دويل ،مبارك��ة لقيادته��ا و�ش��عبها ال�ش��قيق عل��ى ه��ذا
الإجن��از الدبلوما�س��ي التاريخي الذي يعك���س امل�س��اعي
احلثيث��ة الت��ي تبذله��ا دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة
لتعزي��ز اجله��ود الرامي��ة لإح�لال الأم��ن وال�س��لم يف
الع��امل.
ورحب��ت وزارة اخلارجي��ة الكويتي��ة بانتخ��اب املجتم��ع
ال��دويل لدول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة ع�ض��و ًا غ�ير
دائ��م يف جمل���س الأم��ن ال��دويل .و�أو�ضح��ت ال��وزارة يف
بي��ان �أ�صدرت��ه �أن اختي��ار املجتمع الدويل يعك���س الدور

البارز الذي تقوم به الإمارات على امل�ستويني الإقليمي
والدويل بقيادة �صاحب ال�س��مو ال�ش��يخ خليفة بن زايد
�آل نهي��ان رئي���س الدول��ة حفظ��ه اهلل .
كم��ا ق��دم لبن��ان عل��ى ل�س��ان رئي���س ال��وزراء املكل��ف،
�س��عد احلري��ري ،التهنئ��ة �إىل الإم��ارات به��ذا احل��دث
التاريخ��ي ..وهن���أ الع��راق على ل�س��ان بعثت��ه الدائمة يف
الأمم املتح��دة الإم��ارات به��ذا الإجن��از التاريخ��ي..
كم��ا ق��دم وزي��ر اخلارجي��ة و�ش���ؤون املغرتب�ين الأردين
�أمي��ن ال�صف��دي الته��اين به��ذا احل��دث ..وبدوره��ا،
قدم��ت بعث��ة اجلزائ��ر ل��دى الأمم املتح��دة التهاين �إىل
الإم��ارات به��ذه املنا�س��بة.
وقدم��ت الوالي��ات املتح��دة عل��ى ل�س��ان مندوبته��ا ل��دى
الأمم املتح��دة ،ال�س��فرية لين��دا توما���س جرينفيل��د،
التهنئ��ة �إىل الإم��ارات عل��ى هذا احل��دث ،م�ؤكد ًة تطلع
وا�شنطن �إىل العمل مع ًا ب�ش�أن الق�ضايا الأكرث �إحلاح ًا
لل�س��لم والأم��ن الدوليني..
وبه��ذه املنا�س��بة ،قدم��ت كب�يرة امل�س���ؤولني يف مكت��ب
�ش���ؤون املنظم��ات الدولي��ة ل��دى وزارة اخلارجي��ة
الأمريكية ال�س��فرية� ،إيريكا بارك���س ،التهاين �إىل دولة
الإم��ارات� ،إىل جان��ب �ألباني��ا والربازي��ل واجلاب��ون
وغان��ا ،معرب�� ًة ع��ن تطلعه��ا �إىل العم��ل مع�� ًا يف جمل���س
الأم��ن ال��دويل.
وهن���أ ع��ادل ب��ن عب��د الرحم��ن الع�س��ومي رئي���س
الربمل��ان العرب��ي دولة الإم��ارات العربية املتحدة قيادة
وحكوم��ة النتخابه��ا لع�ضوي��ة جمل���س الأم��ن ال��دويل
و�أكد يف بيان� ،أن هذه اخلطوة تعترب تتويج ًا لإجنازات
دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة بقيادة �صاحب ال�س��مو
ال�ش��يخ خليف��ة ب��ن زاي��د �آل نهي��ان رئي���س الدولة حفظه
اهلل وجهود �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب��ي رع��اه اهلل و�صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ حممد بن زايد
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات
امل�س��لحة  ،وم��ا يبذلون��ه م��ن م�س��اعي م�س��تمرة لإر�س��اء
دعائم الأمن واال�ستقرار باملنطقة ودفاعهم املتوا�صل
ع��ن الق�ضاي��ا العربية .
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تمنى له التوفيق
في البطوالت المحلية
واإلقليمية والقـاريــــــة

محمد بن زايد
يشيد بأداء فريق الجزيرة
ً
ويهنئ النادي بتتويجه بطال للدوري
أشاد صاحب السمو الشيخ حممد بن زايد آل هنيان ،ويل عهد أبوظيب نائب القائد
األعلى للقوات املسلحة ،مبستوى أداء العيب الفريق األول لنادي اجلزيرة لكرة القدم،
وجهود اجلهازين اإلداري والفين للفريق الذي ُت ِّوج بدرع دوري اخلليج العريب ملوسم
 ،2021 - 2020للمرة الثالثة يف تارخيه.
جاء ذلك خالل استقبال مسوه يف قصر الشاطئ ،مسو الشيخ منصور بن زايد آل هنيان،
نائب رئيس جملس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي اجلزيرة ،والشيخ حممد
بن محدان بن زايد آل هنيان ،عضو جملس إدارة النادي ،ووزير الصناعة والتكنولوجيا
املتقدمة نائب رئيس جملس إدارة نادي اجلزيرة رئيس اللجنة التنفيذية ،الدكتور
سلطان بن أمحد اجلابر ،الذين أهدوا مسوه فوز النادي بدوري اخلليج العريب ،تقديرا
وعرفانا بدعم مسوه واهتمامه بالقطاع الرياضي يف الدولة وتطويره يف خمتلف فروعه
وأنواعه ،ما يعد حافزا ملواصلة التميز وحصد املزيد من اإلجنازات.
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هن���أ �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ حمم��د ب��ن زاي��د �آل نهي��ان
م�س���ؤويل الن��ادي والعبي��ه واجلهازي��ن الإداري والفن��ي
وجماهري النادي ،بتتويج جهودهم طوال املو�سم بهذا
الف��وز وحتقي��ق لق��ب ال��دوري ..و�أعرب �صاحب ال�س��مو
ال�ش��يخ حمم��د ب��ن زاي��د �آل نهي��ان ،عن �ش��كره وتقديره
ل��كل الف��رق الت��ي �ش��اركت يف ال��دوري ،و�أمتع��ت حمب��ي
ريا�ض��ة ك��رة الق��دم ب��روح ريا�ضي��ة وتناف���س ي�س��همان
يف تعزي��ز جماهريي��ة ه��ذه الريا�ضة يف دول��ة الإمارات
ومكانتها ،ومتنى �سموه التوفيق والنجاح للفريق خالل
م�ش��اركاته املقبل��ة يف البط��والت واملناف�س��ات املحلي��ة
والإقليمي��ة والقارية.

دعم األداء املتميز

م��ن جانب��ه ..ثم��ن الدكت��ور �س��لطان �أحم��د اجلاب��ر
ا�س��تقبال �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ حمم��د ب��ن زاي��د �آل
نهي��ان ،ويل عه��د �أبوظب��ي نائ��ب القائ��د الأعلى للقوات
امل�س��لحة ،لقي��ادة ن��ادي اجلزيرة مبنا�س��بة ف��وز النادي
ب��درع دوري اخللي��ج العربي لك��رة القدم ،وقال اجلابر

يف ت�صري��ح �صح��ايف :لق��اء �س��يدي �صاح��ب ال�س��مو
ال�ش��يخ حمم��د ب��ن زاي��د �آل نهي��ان ،م��ع قي��ادة ن��ادي
اجلزي��رة يج�س��د تقدي��ر �س��موه للريا�ض��ة وال�ش��باب
والريا�ضي�ين ،وي�ؤك��د حر���ص قيادتن��ا الر�ش��يدة عل��ى
دع��م الأداء املتمي��ز والنج��اح والتف��وق ..و�أ�ض��اف:
�أ�ش��كر جمل���س �إدارة ن��ادي اجلزي��رة وجمي��ع الإداري�ين
والفني�ين والالعب�ين ،الذي��ن �ضاعف��وا العم��ل واجلهود
لتحقي��ق ه��ذا التق��دم والتمي��ز اللذي��ن ت�� ّوج بالف��وز يف
دوري اخللي��ج العرب��ي.
و�أ�ض��اف :ن�س��عى دائم�� ًا �إىل �أن يك��ون ن��ادي اجلزي��رة
عل��ى م�س��توى الطموح��ات الكب�يرة جلماه�يره
وم�ش��جعيه ،وجميعن��ا فخ��ورون بالتتوي��ج بلق��ب دوري
اخللي��ج العرب��ي ،و�أود �أن �أ�ش��يد بجه��ود ومثاب��رة
�أع�ضاء جمل�س �إدارة النادي ،و�سعيهم امل�ستمر لتنفيذ
ر�ؤي��ة وخط��ط اجلزي��رة� ،س��عي ًا لتحقي��ق التمي��ز يف كل
املجاالت ،و ُيعد تكامل اجلهود �أحد الأ�س��باب الرئي�س��ة
التي جعلت النادي يتفوق يف هذا املو�س��م ،ونتطلع �إىل

ا�س��تمرار هذا الزخم نحو م�س��تقبل م�شرق من النجاح
والتمي��ز.

لقب الدوري للمرة الثالثة
جدي��ر بالذك��ر �أن ن��ادي اجلزي��رة تُ�� ّوج بلق��ب دوري
اخللي��ج العرب��ي للم��رة الثالث��ة ،بع��د تقدمي��ه مو�س��م ًا
متمي��ز ًا بالأ�س��لوب الهجوم��ي واللع��ب اجلماع��ي ،حي��ث
�أحرز العبو النادي  65هدف ًا بفارق �شا�سع و�صل �إىل
 ،36+وه��و �أك�بر ع��دد م��ن الأه��داف ي�س��جله فري��ق
يف مو�س��م واحد يف دوري اخلليج العربي ،منذ حتقيق
اجلزي��رة للق��ب يف مو�س��م  ،2016-2017وكان
املو�س��م مبثاب��ة �ش��هادة كب�يرة عل��ى ر�ؤي��ة قي��ادة النادي
و�إدارت��ه ،بالرتكي��ز عل��ى تطوي��ر املواه��ب الوطني��ة
ال�ش��ابة يف �أكادميي��ة الن��ادي ورعايته��ا و�صقله��ا ،حي��ث
�ش��ارك  17العب�� ًا م��ن خريج��ي الأكادميي��ة خ�لال
املو�سم.
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ن��وه �س��مو ال�ش��يخ حم��دان ب��ن زاي��د �آل نهي��ان ممث��ل احلاك��م يف
منطق��ة الظف��رة رئي���س هيئ��ة اله�لال الأحم��ر الإمارات��ي يف ه��ذا
ال�ص��دد بالعدي��د م��ن املب��ادرات املبتك��رة الت��ي تبنته��ا الإم��ارات
م�ؤخ��ر ًا للم�س��اهمة يف حت�س�ين �أو�ض��اع الالجئ�ين ،والت��ي م��ن �أهمه��ا
احلمل��ة ال�صحي��ة الت��ي تنفذه��ا هيئ��ة اله�لال الأحم��ر الإمارات��ي
حالي��ا لتطعي��م الالجئ�ين يف الأردن والع��راق �ض��د فريو���س كوفي��د-
 ،19حلمايته��م م��ن اجلائح��ة والت�ص��دي لتف�ش��ي الوب��اء داخ��ل
خميماته��م وخارجه��ا ،ه��ذا بالإ�ضاف��ة �إىل مب��ادرة التعلي��م عن بعد
واملدر�س��ة الرقمي��ة الت��ي مت تطبيقه��ا يف عدد من الدول امل�س��ت�ضيفة
لالجئني ،وذلك بهدف دعم العملية التعليمية لأبناء الالجئني من
خ�لال �إيج��اد و�س��ائل تعليمي��ة ذكي��ة ومرن��ة ملواجهة التحدي��ات التي
تعي��ق م�س�يرتهم يف التح�صي��ل الأكادمي��ي ب�س��بب ظ��روف اللج��وء.

مبادرات نوعية
و�أ�ض��اف �س��مو ال�ش��يخ حم��دان ب��ن زاي��د �آل نهي��ان ،يف ت�صري��ح مبنا�س��بة
ي��وم الالج��ئ العامل��ي ال��ذي ي�ص��ادف  20يوني��و "�إن املب��ادرات النوعي��ة
الت��ي ت�ضطل��ع به��ا الدول��ة لدع��م ق��درات الالجئ�ين تع��زز اجله��ود الدولية
لتخفي��ف وط���أة املعان��اة الت��ي يواجهونه��ا ب�س��بب �أو�ضاعه��م اال�س��تثنائية،
وتعم��ل عل��ى توف�ير ظ��روف حي��اة �أف�ض��ل لهم".
و�أ�ش��اد �س��موه مبب��ادرات �س��مو ال�ش��يخة فاطم��ة بن��ت مب��ارك رئي�س��ة
االحت��اد الن�س��ائي الع��ام ،الرئي���س الأعل��ى مل�ؤ�س�س��ة التنمي��ة الأ�س��رية،
رئي�سة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة الرئي�سة الفخرية لهيئة الهالل
الأحم��ر الإمارات��ي (�أم الإم��ارات) يف جم��ال حت�س�ين �أو�ض��اع الالجئ�ين
ع�بر �صن��دوق دع��م امل��ر�أة الالجئ��ة ال��ذي ت�أ�س���س مبب��ادرة كرمي��ة م��ن
�س��موها ،وال��ذي ع��زز جه��ود �س��موها املتوا�صل��ة يف جم��ال متك�ين امل��ر�أة
الالجئ��ة اقت�صادي��ا واجتماعي��ا ونف�س��يا و�أح��دث نقل��ة نوعي��ة يف الربام��ج
وامل�ش��اريع املوجه��ة للم��ر�أة يف املجتمع��ات النامي��ة.

منظومة قيم وأهداف
و�أك��د �س��مو ال�ش��يخ حم��دان ب��ن زاي��د �آل نهي��ان �أن جه��ود الإم��ارات يف
ه��ذا ال�ص��دد نابع��ة م��ن منظوم��ة قي��م و�أه��داف تبنته��ا الدولة من��ذ عقود
للح��د م��ن تداعي��ات اللج��وء القا�س��ية عل��ى حي��اة الالجئ�ين وم�س��اعدتهم
على جتاوز حمنتهم وا�ستعادة ن�شاطهم وحيويتهم يف مناطق تواجدهم،

وج��دد �س��مو ال�ش��يخ حم��دان ب��ن زاي��د �آل نهي��ان الت��زام الدول��ة مبواقفه��ا الإن�س��انية امل�س��اندة لق�ضاي��ا الالجئ�ين

ودعم املجتمعات امل�ست�ضيفة لهم وم�شاركتها الأعباء الناجمة عن حركة

والداعمة لتحقيق الأمن واال�س��تقرار يف ال�س��احات واملناطق امل�ضطربة ،و�أ�ضاف �س��موه �س��تظل الإمارات الدرع

اللج��وء والن��زوح املتزاي��دة م��ن خ�لال �إقام��ة امل�ش��اريع التنموي��ة التي تفي

الواق��ي لالجئ�ين م��ن تداعي��ات اللج��وء القا�س��ية واحل�ص��ن املني��ع للح��د م��ن معاناته��م املتفاقم��ة وال�س��ند الق��وي

مبتطلب��ات الالجئ�ين ال�صحي��ة والتعليمي��ة واملعي�ش��ية واخلدمية.

ل�ص��ون كرامتهم الإن�س��انية".
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احلد من ظاهرة اللجوء

ونا�ش��د �س��موه املجتم��ع ال��دويل بب��ذل املزي��د م��ن
اجله��ود للح��د م��ن ظاه��رة اللج��وء وحتم��ل م�س���ؤوليته
يف توف�ير ظ��روف حي��اة �أف�ض��ل ل�ضحاياه��ا معرب��ا ع��ن
قلق��ه �إزاء م��ا يتعر���ض ل��ه الالجئ��ون ح��ول الع��امل م��ن
م�آ�س��ي �إن�س��انية �أدت �إىل ت��ردي �أو�ضاعه��م ب�ص��ورة
كبرية ..و�ش��دد �س��مو ال�ش��يخ حمدان بن زايد �آل نهيان
عل��ى حر���ص الإم��ارات الدائ��م عل��ى توف�ير رعاي��ة �أكرب
لالجئ�ين وتعزي��ز قدرته��م عل��ى الت�أقل��م م��ع ظروفه��م
الطارئ��ة ،وم�س��اندة برام��ج الع��ودة الطوعي��ة لالجئ�ين
�إىل دوله��م وتوف�ير �س��بل اال�س��تقرار له��م يف مناطقه��م
الأ�صلية.وح��ذر �س��موه م��ن مغب��ة تفاق��م �أو�ض��اع
الالجئ�ين الإن�س��انية �أك�ثر مم��ا علي��ه الآن ،م�ش�ير ًا �إىل
�أن ال�س��نوات الأخ�يرة �ش��هدت زي��ادة كب�يرة يف �أع��داد
الالجئ�ين والنازح�ين نتيج��ة احل��روب والأزم��ات يف
ع��دد م��ن ال��دول خا�ص��ة يف املنطق��ة العربي��ة� ،إ�ضاف��ة
�إىل ت�صاعد وترية الهجرة غري ال�شرعية ب�صورة غري
م�سبوقة ،ما يهدد حياة مئات الآالف من الب�شر الذين
يخاط��رون بحياته��م م��ن �أج��ل الهج��رة �إىل دول �أك�ثر
�أمن�� ًا وا�س��تقرار ًا ،و يحلم��ون مب�س��تقبل �أف�ض��ل خ��ارج
دوله��م الت��ي ت�ش��هد �صراع��ات ونزاع��ات ح��ادة.

سخاء أكثر من املاحنني

وق��ال �س��مو ال�ش��يخ حم��دان ب��ن زاي��د �آل نهي��ان� ،إن
م��ا يواجه��ه الالجئ��ون م��ن معان��اة ب�س��بب ظروفه��م
اال�س��تثنائية يتطل��ب �س��خاء �أك�ثر من املانح�ين والإيفاء
بالتزاماته��م جت��اه الالجئ�ين والنازح�ين وامل�ش��ردين،
والتعبري ب�صورة �أكرب عن �إن�سانيتنا امل�شرتكة وت�ضافر
اجله��ود الدولي��ة وتعزي��ز ال�ش��راكة ب�ين املنظم��ات
الإن�س��انية من �أجل حت�س�ين واقع هذه ال�شريحة الهامة
ولف��ت االنتب��اه لق�ضاياه��ا العاجل��ة وامللح��ة.
ودع��ا �س��مو ال�ش��يخ حم��دان ب��ن زاي��د �آل نهي��ان �إىل
توحي��د اجله��ود الإن�س��انية الإقليمي��ة والدولية لتح�س�ين
ظ��روف الالجئ�ين ومبارك��ة جه��ود الدول��ة يف ه��ذا
ال�ص��دد وم�س��اندة مبادراته��ا املتع��ددة جت��اه الالجئني
ودع��م ق�ضاياه��م الإن�س��انية..
و�أ�ش��ار �س��مو ال�ش��يخ حم��دان ب��ن زاي��د �آل نهي��ان �إىل
ال�ش��راكة اال�س�تراتيجية القائم��ة ب�ين هيئ��ة اله�لال
الأحم��ر الإمارات��ي واملفو�ضي��ة ال�س��امية للأمم املتحدة
ل�ش���ؤون الالجئني لدعم �أو�ضاع الالجئني حول العامل،
والت��ي �أ�س��فرت م�ؤخ��ر ًا ع��ن اجن��از تل��ك املب��ادرات

والربام��ج عل��ى �أر���ض الواق��ع املي��داين ،م��ا كان ل��ه �أك�بر الأث��ر يف تعزي��ز اخلدم��ات املوجهة لالجئني خا�ص��ة يف قطاعي
ال�صح��ة والتعلي��م ،و�أ�ش��اد �س��موه بال��دور ال��ذي ت�ضطل��ع ب��ه املفو�ضية يف خدمة الالجئني حت�س�ين �أو�ضاعهم الإن�س��انية.

ق��ال مدي��ر �إدارة الإغاث��ة والت�أه��ب للك��وارث يف هيئ��ة
اله�لال الأحم��ر الإمارات��ي عبي��د رحم��ت البلو�ش��ي� ،إن
ق�ضاي��ا الالجئ�ين والنازح�ين و�أو�ضاعه��م الإن�س��انية
ح��ول الع��امل متث��ل �أولوي��ة لدول��ة الإم��ارات العربي��ة
املتح��دة ،ممثل��ة يف ذراعه��ا الإن�س��انية هيئ��ة اله�لال
الأحم��ر ،م�ش�ير ًا �إىل �أن��ه بالت��وازي م��ع جه��ود الدول��ة
بتطعي��م �س��كانها �ض��د كوفي��د 19 -يت��م تطعي��م
الالجئ�ين يف بع���ض املخيم��ات ..و�أو�ض��ح البلو�ش��ي يف
حديث مبنا�س��بة اليوم العاملي لالجئني الذي ي�صادف
 20م��ن يوني��و م��ن كل ع��ام �أن��ه �ضم��ن �صن��دوق
ال�ش��يخة فاطم��ة للم��ر�أة الالجئ��ة ،ال��ذي ت�أ�س���س ع��ام
 2000مببادرة كرمية من �سمو ال�شيخة فاطمة بنت
مبارك رئي�س��ة االحتاد الن�س��ائي العام رئي�س��ة املجل���س
الأعل��ى للأموم��ة والطفول��ة الرئي�س��ة الأعل��ى مل�ؤ�س�س��ة
التنمي��ة الأ�س��رية "�أم الإم��ارات" الرئي�س��ة الفخري��ة
لهيئ��ة اله�لال الأحم��ر ،يت��م تطعي��م نح��و � 27أل��ف
الج��ئ ،منه��م � 12أل��ف الج��ئ يف املخي��م الإمارات��ي
 الأردين مبريجي��ب الفه��ود و � 15أل��ف الج��ئ يفكرد�س��تان الع��راق.
و�أك��د البلو�ش��ي �أن للج��وء �أوجه�� ًا متع��ددة وت�أث�يرات
مبا�ش��رة على الأمن واال�س��تقرار العامليني ،ف�إىل جانب
تداعياته امل�أ�ساوية على الالجئني �أنف�سهم ،ف�إنه يعيق
جهود التنمية الب�شرية يف املجتمعات النامية ،ويعرقل
خط��ط وبرام��ج الق�ض��اء عل��ى الفقر واجله��ل واملر�ض،
ويزي��د م��ن مع��دالت تف�ش��ي الأوبئ��ة وانت�ش��ار اجلرمي��ة،
ويعم��ل عل��ى تغي�ير اخلريط��ة الدميوغرافي��ة لل��دول
امل�س��تقبلة لالجئني.
ولف��ت �إىل �أن هيئ��ة اله�لال الأحم��ر اكت�س��بت خ�برة
كب�يرة وكف��اءة عالي��ة يف جم��ال �إغاث��ة و�إي��واء ورعاي��ة
الالجئ�ين ،بف�ض��ل براجمه��ا املتميزة يف ه��ذا ال�صدد،
وحتركاته��ا امليداني��ة امل�س��تمرة و�س��ط الالجئ�ين،
ومتكنت من �إن�شاء و�إدارة عدد من خميمات الالجئني
والنازح�ين يف ال�صوم��ال واليم��ن والأردن ولبن��ان
واليون��ان وكرد�س��تان الع��راق وتون���س والبو�س��نة ودول
البلق��ان وفل�س��طني و�أفغان�س��تان وباك�س��تان ،وت�ش��رف
الهيئ��ة عل��ى ت�س��يري العم��ل يف املخيم��ات حت��ى تنجل��ي
حمن��ة النازح�ين والالجئ�ين.

و�أ�ش��ار �إىل �أن �أنه بالتن�س��يق مع املفو�ضية ال�س��امية للأمم املتحدة تعترب هيئة الهالل الأحمر من �أكرب امل�س��اندين
جله��ود املفو�ضي��ة والداعم�ين لقدراته��ا واملعززي��ن لرباجمه��ا ،حيث اكت�س��بت الهيئة خربة كب�يرة وكفاءة عالية يف
جم��ال �إغاث��ة و�إي��واء ورعاي��ة الالجئ�ين بف�ض��ل براجمه��ا املمي��زة وحتركاته��ا امليداني��ة امل�س��تمرة و�س��ط الالجئ�ين،
حي��ث متكن��ت م��ن �إن�ش��اء و�إدارة ع��دد م��ن املخيم��ات يف كل م��ن الأردن وكرد�س��تان العراق واليونان واليمن وتون���س
والبو�س��نة و�أفغان�ستان وغريها.
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ق��ال املب��ارك خ�لال مقابلت��ه ال�س��نوية م��ع تلفزي��ون مان�ش�س�تر �س��يتي" :فخ��ور
جد ًا مبا حققه هذا الفريق ..الو�صول �إىل نهائي دوري �أبطال �أوروبا هو قمة
اله��رم يف ك��رة الق��دم والريا�ض��ة ،وتتوي��ج ل�س��نوات م��ن العمل اجل��اد للو�صول
�إىل ه��ذا امل�س��توى" ..و�أ�ض��اف" :ال ميكن��ك الف��وز يف كل عام ولكن عام ًا بعد
عام �سنكون هناك "نهائي الأبطال" الفوز واخل�سارة جزء من كرة القدم..
م��ا حققن��اه يف ال�س��نوات الع�ش��ر املا�ضي��ة مينحن��ي ومين��ح اجلمي��ع الثق��ة �أنن��ا
قادرون على العودة ..ا�سرتاتيجيتنا �سليمة ،وميزانيتنا املالية قوية ،بالنظر
�إىل ال�س��نوات ال��ـ � 13أو ال��ـ  15القادم��ة م��ن كيفي��ة تط��ور ك��رة الق��دم،
�س��نكون دائم�� ًا يف الطليع��ة" ..و�أنه��ى خل��دون املب��ارك املب��ارك ت�صريحات��ه
يف ه��ذا ال�ص��دد بقول��ه�" :إىل جماه�ير م��ان �س��يتي� ،أق��ول لك��م ،فق��ط كون��وا
�إيجابيني ،وكونوا واثقني ،وا�ستمتعوا بهذه اللحظات ،نحن نتطلع �إىل املو�سم
املقب��ل و�س��ن�أخذه كرحل��ة جدي��دة يف كل مرة".

شراكة عظيمة

كم��ا و�ض��ع خل��دون املبارك ح��د ًا للأخبار التي تربط بي��ب غوارديوال بالرحيل
ع��ن الفري��ق ،مبين�� ًا كان��ت ه��ذه ال�ش��راكة �ش��راكة عظيم��ة� ..إن��ه يف البيئ��ة
املنا�س��بة ،لدي��ه البني��ة التحتي��ة املنا�س��بة م��ن حول��ه ..لدين��ا �أك�بر ثق��ة و�أق��وى
عالق��ة ،وحققن��ا الكث�ير �س��وي ًا ..لذلك� ،أعتقد �أن الرحلة �ست�س��تمر طاملا كان
بي��ب �س��عيد ًا ونحن �س��عداء.
و�أك��د رئي���س جمل���س �إدارة ن��ادي مان�ش�س�تر �س��يتي �أن الفري��ق عاق��د الع��زم
عل��ى �إيج��اد البدي��ل املنا�س��ب للمهاج��م الأرجنتين��ي �س�يرخيو �أغوي��رو يف
االنتقاالت ال�صيفية ..و�ش��دد املبارك على رغبة النادي يف موا�صلة التقدم،
وحتقي��ق النجاح��ات ع��ن طري��ق تعزي��ز الفري��ق باملواه��ب «�أح��د الأ�ش��ياء التي
تعلمته��ا عل��ى م��ر ال�س��نني ه��و �أن��ك حتت��اج با�س��تمرار �إىل جل��ب املواه��ب �إىل
��ال ،وعندم��ا تك��ون يف
الفري��ق ،وحتديثه��ا خا�ص��ة عندم��ا تك��ون يف م�س��توى ع ٍ
القم��ة ..بع��د الف��وز بال��دوري ،مل يح��ن الوقت للجلو���س واال�س��تمتاع� ..س��يكون
هذا هو �أكرب خط�أ لك �إذا مل تدعم الفريق ..و�أو�ضح هذا هو الوقت املنا�سب
را�ض ع��ن الفوز
لإر�س��ال ر�س��الة قوي��ة مفاده��ا �أن��ه ال يوج��د قناع��ة ب�أن��ك غري ٍ
بال��دوري فق��ط ..ه��ذا رائ��ع ،لكن��ك تري��د الف��وز ب��ه م��رة �أخ��رى ،و�أن��ت ملتزم
وجتلب املزيد من املواهب التي �ستتناف���س ،لي���س من �أجل الفريق ،ولكن من
�أجل الت�ش��كيلة الأ�سا�س��ية.

ميزانية قوية

وق��ال خل��دون املب��ارك" :اخلط���أ الأك�بر �س��يكون الراح��ة بع��د الف��وز بال��دوري
الإجنلي��زي ،مل يح��ن حت��ى الآن الوق��ت للجلو���س واالكتف��اء مب��ا و�صلن��ا ل��ه،
و�س��يكون الرتكي��ز يف ال�صفق��ات املقبل��ة عل��ى ج��ودة الالعب�ين" ..و�أ�ض��اف
"هذا هو الوقت املنا�سب لإر�سال ر�سالة قوية مفادها �أنه ال يوجد قناعة مبا
و�صلن��ا ل��ه و�أن��ك غ�ير را�ض ملجرد الف��وز بالدوري".
ووا�ص��ل املب��ارك" :ح��ذاء �س�يرجيو �أجوي��رو ح��ذاء �صع��ب للغاي��ة تعوي�ض��ه
ولكنن��ي واث��ق م��ن �أنن��ا �س��نجد الالع��ب املنا�س��ب مل��لء ه��ذا امل��كان" ..وتاب��ع
ميزاني��ة الن��ادي املالي��ة قوي��ة و�سن�س��تثمر بحكم��ة ونفعل ما علين��ا القيام به..
و�ش��دد لك��ن ال�س��وق �س��تكون �صعب��ة ول��ن يك��ون هن��اك �س��يولة كافي��ة� ،س��تكون
هن��اك حرك��ة ولكنه��ا �س��تتم بطريق��ة �أك�ثر �إبداع�� ًا ..و�أ�ش��ار �س��نفعل كل م��ا يف
و�س��عنا للإبق��اء عل��ى جواردي��وال لأط��ول ف�ترة ممكن��ة يف ه��ذا الن��ادي� ،إنه يف
البيئ��ة املنا�س��بة ولدي��ه البني��ة التحتي��ة املنا�س��بة حول��ه".
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خلدون المبارك :منصور بن زايد فخور بـ"مانشستر سيتي"
�أك��د خل��دون املب��ارك خ�لال مقابلت��ه
ال�س��نوية مع تلفزيون مان�ش�س�تر �سيتي
بقول��ه  :بالنظ��ر �إىل جمريات الأعوام
الع�ش��رة املا�ضي��ة يب��دو وا�ضح�� ًا �أن
تل��ك الثق��ة مل تك��ن مبني��ة عل��ى ف��راغ،
ب��ل عل��ى ر�ؤي��ة وا�ضح��ة وتخطي��ط
ودراي��ة ،والك��وادر الت��ي يتمت��ع به��ا
الفري��ق ،وا�س�تراتيجية وا�ضح��ة وثق��ة
بق��درة اجلمي��ع عل��ى تنفيذه��ا .وم��ن
بع��د ذل��ك ت�أت��ي املواه��ب الكروي��ة،
ف�لا ميك��ن الف��وز م��ن دون تواجده��ا،
ويف مناف�س��ات ال��دوري ع��ادة م��ا يف��وز
الفريق الأف�ضل �أدا ًء ،و�أعتقد �أننا كنا
الفري��ق الأف�ض��ل يف �أغل��ب الأوق��ات.
وبح�س��ب ذل��ك فق��د ح�صدن��ا خم�س��ة
�ألق��اب للدوري خالل ع�ش��رة �س��نوات،
كم��ا كن��ا خ�لال تل��ك الف�ترة �ضم��ن
الف��رق الأربع��ة الأوىل عل��ى �س��لم
الرتتي��ب� .أعتق��د �أن الفري��ق حق��ق
الأه��داف الت��ي مت بن��ا�ؤه م��ن �أجله��ا،
و�أن املنظوم��ة ب�أكمله��ا �أدت م��ا ي��راد
منه��ا.
و�أن��ا �أع��رف �أن �س��مو ال�ش��يخ من�ص��ور
بن زايد �آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ،وزير �ش���ؤون الرئا�س��ة ،مالك

الن��ادي ،فخ��ور ج��د ًا مب��ا حققن��اه ..فر�ؤيت��ه الت��ي و�ضعه��ا يف ع��ام  ،2008راغب�� ًا و�س��اعي ًا �إىل تنفيذه��ا خ�لال � 10إىل  12عام�� ًا ،ق��د
حتققت ،وفيما نتطلع �إىل الأعوام الع�ش��رة القادمة ور�ؤيته التي ي�س��عى �إىل حتقيها خالل تلك الفرتة ،ف�أنا اعتقد �أننا يف مرحلة متكننا
م��ن حتقيقه��ا� ..أ�س��تح�ضر املا�ض��ي ب��كل فخ��ر و�أتطل��ع �إىل امل�س��تقبل ب��كل حما���س ..و�أن��ا �أعتق��د ب�أنن��ا ق��د و�ضعن��ا الأ�س���س املتين��ة والأركان
الثابتة ،والآن تتوا�صل امل�س�يرة و�أنا متحم���س لها.
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ق��ال �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ حمم��د ب��ن را�ش��د �آل
مكت��وم ،نائ��ب رئي���س الدول��ة رئي���س جمل���س ال��وزراء
حاك��م دب��ي "رع��اه اهلل": :م ّثل��ت جائح��ة كوفي��د19 -
�أح��د �أك�بر التحدي��ات الت��ي واجهته��ا الب�ش��رية عل��ى مر
التاري��خ ،و�أحدث��ت حال��ة من االرتباك غري امل�س��بوق يف
عموم العامل وعلى كافة امل�ستويات� ،إال �أنها كانت �سبب ًا
يف الو�ص��ول �إىل درج��ة ال ميك��ن تخيله��ا م��ن املرون��ة يف
التعام��ل م��ع تبعاته��ا ..وق��ال �س��موه يف مقدم��ة التقري��ر
ال�س��نوي لط�يران الإم��ارات :قدم��ت دول��ة الإم��ارات
العربي��ة املتح��دة ق�ص��ة جن��اح حقيقي��ة يف مواجه��ة
اجلائح��ة ،ب��كل ق��وة وثب��ات وق��درة على التحم��ل ،حيث
متكن��ت بج��دارة م��ن جت��اوز االختب��ار ب�إظه��ار ق��درة
عالي��ة عل��ى التعام��ل مع مثل هذه الأو�ضاع اال�س��تثنائية

غ�ير املتوقع��ة ،ب��ل وتخطت الأ�س��و�أ فيها وه��ي �أقوى من
ذي قب��ل .و�أ�ض��اف �س��موه� :أثبت��ت الإم��ارات �أنه��ا م��ن
�أف�ض��ل دول الع��امل ا�س��تعداد ًا وجاهزي�� ًة للتعام��ل م��ع
ه��ذه اجلائح��ة؛ فه��ي مل تق��م بحماي��ة �صح��ة ورفاهي��ة
مواطن��ي الدول��ة واملقيم�ين عل��ى �أر�ضه��ا ب�ش��كل ف ّع��ال
فح�س��ب ،ب��ل جتاوزت �أي�ض ًا الآث��ار االقت�صادية للأزمة
وذل��ك بف�ض��ل ا�س��تثماراتنا خ�لال العق��ود القليل��ة
املا�ضي��ة يف �إن�ش��اء بني��ة حتتي��ة رائ��دة عل��ى م�س��توى
الع��امل� ،إ�ضاف��ة �إىل م��ا متلك��ه الدول��ة م��ن م�ؤ�س�س��ات
را�سخة وخدمات رفيعة امل�ستوى ،وكلها عنا�صر �ش ّكلت
عون�� ًا مهم�� ًا لن��ا يف مواجه��ة حتدي��ات "كوفي��د."-19
وق��ال �س��موه :م��ن ال�ص��ور امل�ضيئ��ة الت��ي جت ّل��ت خ�لال
اجلائح��ة ،ت�ضاف��ر جه��ود جمتم��ع دول��ة الإم��ارات

وم�ؤ�س�س��اتها لتعبئ��ة الإمكان��ات وامل��وارد الالزم��ة
ملكافح��ة اجلائح��ة .وج��اء تكام��ل جه��ود القطاع�ين
الع��ام واخلا���ص يف جم��ال الرعاي��ة ال�صحي��ة ك�أح��د
�أب��رز الأمثل��ة عل��ى روح الت�ضام��ن الت��ي ت�س��ود املجتم��ع
الإمارات��ي ..وتاب��ع �س��موه :ت�أكي��د ًا له��ذه ال��روح ،منحت
للتو�س��ع يف دعم ال�ش��ركات
حكوم��ة دب��ي �أولوي��ة ق�صوى ُّ
لك��ي ال يتح��ول الت�أث�ير ق�ص�ير امل��دى للجائح��ة �إىل
حتدي��ات �أك�بر م�س��تقب ًال ،م��ع موا�صل��ة التزامن��ا
مب�س��اعدة جمي��ع القطاع��ات م��ن �أج��ل ت�س��ريع التع��ايف
عل��ى �أ�س���س �س��ليمة ..و�أك��د �س��موه :خ�لال اجلائح��ة،
ات�س��م الأمن��وذج ال��ذي تبعن��اه يف �إيجاد حل��ول ملا جلبته
م��ن حتدي��ات بالتع��اون و�إعالء القيم الإن�س��انية النبيلة
و�س��رعة العم��ل والإجن��از.

�أك��د �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ حمم��د ب��ن زاي��د �آل نهي��ان
ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�س��لحة
موقف دولة الإمارات الثابت جتاه دعم ليبيا ال�ش��قيقة
وحتقي��ق تطلع��ات �ش��عبها نح��و اال�س��تقرار والتنمي��ة
والوح��دة ..ج��اء ذل��ك خ�لال ا�س��تقبال �س��موه م�ؤخ��ر ًا
 يف ق�ص��ر ال�ش��اطئ  -الدكت��ور حمم��د يون���س املنف��يرئي���س املجل���س الرئا�س��ي يف ليبي��ا ،ال��ذي يق��وم بزي��ارة
�إىل دول��ة الإم��ارات العربي��ة املتح��دة.
ورح��ب �س��موه يف بداي��ة اللق��اء بالدكت��ور حمم��د املنف��ي
ومتن��ى ل��ه التوفي��ق م��ع �إخوان��ه يف املجل���س الرئا�س��ي
وحكوم��ة الوح��دة الوطني��ة ،يف قي��ادة بالده��م �إىل ب��ر
الأم��ان ..ونق��ل �إلي��ه حتي��ات �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ
خليف��ة ب��ن زاي��د �آل نهي��ان رئي���س الدول��ة "حفظ��ه
اهلل" ومتنيات��ه لليبي��ا ال�ش��قيقة و�ش��عبها ،بال�س�لام
واال�س��تقرار ..وتناول��ت املباحث��ات العالق��ات الثنائي��ة
و�س��بل تعزيزه��ا يف خمتل��ف املج��االت �إ�ضاف��ة �إىل
تط��ورات العملي��ة ال�سيا�س��ية يف ليبي��ا واجلهود املبذولة

لدفعها �إىل الأمام ،ف�ض ًال عن عدد من الق�ضايا حمل
االهتم��ام امل�ش�ترك.
و�أك��د �صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ حمم��د بن زاي��د �آل نهيان
ا�ستعداد دولة الإمارات العربية املتحدة لتقدمي جميع
�أوج��ه الدعم والتعاون للتغلب على التحديات القائمة،
وموا�صل��ة العم��ل م��ع الأط��راف الإقليمي��ة والدولي��ة من
�أج��ل تعزي��ز �أركان ال�س�لام واال�س��تقرار وف��ق م��ا يتطلع
�إليه ال�ش��عب الليبي ال�شقيق.
وق��ال �س��موه يف تغري��دة عل��ى "توي�تر" "�:س��عدت بلق��اء
الأخ حمم��د املنف��ي رئي���س املجل���س الرئا�س��ي الليب��ي.
�أجرين��ا مباحث��ات بن��اءة حول عالقاتن��ا الثنائية .نقف
�إىل جان��ب ليبي��ا خ�لال مرحل��ة بناء عه��د جديد يحقق
تطلع��ات �ش��عبها ال�ش��قيق �إىل اال�س��تقرار وال�س�لام
والتنمي��ة".
م��ن جانب��ه �ش��كر الدكت��ور حمم��د املنف��ي رئي���س
املجل���س الرئا�س��ي يف ليبي��ا� ..صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ
حمم��د ب��ن زاي��د �آل نهي��ان ملواق��ف دول��ة الإم��ارات

الإيجابي��ة يف دع��م ليبي��ا و�ش��عبها ،وم�س��اندتها له��ا يف
املحافل الدولية ..كما عرب عن �ش��كره وتقديره حل�س��ن
اال�س��تقبال وك��رم ال�ضياف��ة..
م�ؤك��د ًا عم��ق العالق��ات ب�ين الإم��ارات وليبي��ا والتطل��ع
نحو مزيد من التعزيز والتطوير لهذه العالقات خالل
الف�ترة املقبل��ة مل��ا في��ه م�صلح��ة البلدي��ن و�ش��عبيهما
ال�ش��قيقني.
ح�ض��ر اللق��اء� ..س��مو ال�ش��يخ حم��دان ب��ن حمم��د ب��ن
زاي��د �آل نهي��ان وال�ش��يخ حمم��د ب��ن حم��د ب��ن طحن��ون
�آل نهيان رئي���س جمل���س �إدارة �ش��ركة مطارات �أبوظبي
وال�ش��يخ �ش��خبوط ب��ن نهي��ان بن مب��ارك �آل نهيان وزير
دول��ة ،وعل��ي ب��ن حم��اد ال�شام�س��ي نائ��ب الأم�ين الع��ام
للمجل���س الأعل��ى للأم��ن الوطن��ي وحمم��د مب��ارك
املزروع��ي وكي��ل دي��وان ويل عه��د �أبوظب��ي..
فيم��ا ح�ض��ره م��ن اجلان��ب الليب��ي جن�لاء حمم��د
املنقو�ش وزيرة اخلارجية وعدد من امل�س�ؤولني الليبيني
املرافق�ين لرئي���س املجل���س الرئا�س��ي.
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وافــق جملــس وزراء اإلعــام العــرب يف ختــام
اجتماعــات الــدورة العاديــة ال ـ  51الــي عقــدت يف مقر
األمانــة العامــة جلامعــة الدولــة العربيــة يف القاهــرة،
علــى طلــب دولــة اإلمــارات التمديــد لــديب عاصمــة
لإلعــام العــريب لــدورة جديــدة لعــام  ..2021وقــال
الدكتــور راشــد النعيمــي املديــر التنفيــذي ملكتــب تنظيــم
اإلعــام يف وزارة الثقافــة والشــباب الــذي يتــرأس وفــد
الدولــة يف االجتماعــات :إن جملــس وزراء اإلعــام
العــرب وافــق علــى الطلــب الــذي تقدمــت بــه الــوزارة
للتمديــد لــديب "عاصمــة اإلعــام العــريب  "2020إىل
دورة جديــدة لعــام .2021
وأضــاف :إن قــرار جملــس وزراء اإلعــام العــرب يــأيت تأكيــدًا لــدور دولــة اإلمــارات الرائــد بوصفهــا حاضنــة لإلعــام العــريب والــدويل ،وتقديــرًا للمكانــة اإلعالميــة املتميــزة
الــي حتظــى هبــا إمــارة ديب ،والثقــة بإمكانياهتــا الــي رســختها علــى مــدى عقــود مــن الزمــن لــدى املؤسســات اإلعالميــة العربيــة والعامليــة.
وأعــرب عــن بالــغ شــكره وتقديــره ملجلــس وزراء اإلعــام العــرب والــوزراء للموافقــة علــى طلــب دولــة اإلمــارات لتكــون ديب عاصمــة اإلعــام العــريب لعــام  ،2021وعــر عــن
هتانيــه لقيــادة دولــة اإلمــارات وشــعبها هبــذا االختيــار الــذي يتزامــن مــع اســتضافة دولــة اإلمــارات ملعــرض إكســبو ديب .2020

ق ـدّم عضــو جملــس الشــيوخ األمريكــي عــن واليــة
نيويــورك ،الســيناتور كيفــن تومــاس ،قــرارًا إىل
املجلــس ،لتخصيــص يــوم  2ديســمرب ،2021
"يومــا إماراتيــا" يف نيويــورك ،وذلــك احتفــا ًال
بالذكــرى اخلمســن لتأســيس دولــة اإلمــارات..
وقــال الســيناتور تومــاس" :ترتبــط اإلمــارات وواليــة
نيويــورك بعالقــات متينــة تتنــوع جماالهتــا مــا
بــن التجــارة والتعليــم وغريهــا ..كمــا ال تــزال
واليــة نيويــورك واحــدة مــن أكثــر الوجهــات شــعبية
مــن قبــل الطلبــة اإلماراتيــن الذيــن يســعون إىل
احلصــول علــى فــرص تعليميــة خمتلفــة ومتنوعــة..
وهبــذه املناســبة ،يســرين أن أغتنــم هــذه الفرصــة
لتســليط الضــوء علــى الذكــرى الســنوية اخلمســن
لدولــة اإلمــارات (عــام اخلمســن) ،وأمهيتهــا يف
تاريــخ اإلمــارات ،مــن خــال إعــان  2ديســمرب
( 2021اليــوم اإلمــارايت) يف الواليــة".
مــن جهتــه قــال قنصــل اإلمــارات يف نيويــورك،
عبــداهلل شــاهني" :حتتفــل دولــة اإلمــارات يف شــهر
ديســمرب مــن هــذا العــام ،بالذكــرى اخلمســن علــى
تأسيســها ،وكذلــك مبــرور  50عامــً علــى عالقــات
الصداقــة والعمــل املشــترك بينهــا وبــن واليــة
نيويــورك ،إذ تقــوم هــذه العالقــات علــى أســس
راســخة ومتينــة يف جوانــب متعــددة منهــا التجاريــة
والفنيــة والرياضيــة والتعليميــة" ..وأضــاف" :أود أن

أتقــدم بالشــكر إىل الســيناتور كيفــن تومــاس علــى
مبادرتــه الطيبــة هبــدف إحيــاء الذكــرى اخلمســن
لتأســيس دولــة اإلمــارات يف واليــة نيويــورك ،األمــر
الــذي يعكــس فهمنــا املشــترك بأن مســتقبل الصداقة
بــن دولــة اإلمــارات ونيويــورك يف منــو مســتمر"،
حســبما نقلــت وكالــة األنبــاء اإلماراتيــة "وام".
جتــدر اإلشــارة اىل أن الســناتور كيفــن تومــاس ولــد
يف إمــارة ديب ،وهاجــر مــع أســرته إىل نيويــورك يف
ســن العاشــرة مــن العمــر ..وميثــل الســناتور املنطقــة
السادســة ملجلــس الشــيوخ يف نيويــورك ،ويشــغل
منصــب رئيــس جملــس اإلدارة يف جلنــة محايــة
املســتهلك املتخصصــة بالبنــوك والتمويــل والصحــة
واإلنترنــت والتكنولوجيــا والقضــاء وجلــان احلكــم
املحلــي.

�س��لم وزي��ر اخلارجي��ة امل�ص��ري �س��امح �ش��كري م�ؤخ��ر ًا
ر�س��الة من الرئي���س امل�صري عبد الفتاح ال�سي�س��ي �إىل
�أمري دولة قطر ال�شيخ متيم بن حمد �آل ثاين �أمري دولة
قطر ..جاء ذلك على هام�ش ا�ستقبال ال�شيخ متيم بن
حم��د �آل ث��اين �أم�ير دولة قطر ،وزير اخلارجية �س��امح
�شكري ،وذلك خالل زيارته �إىل قطر التي تعد الأوىل
لوزي��ر خارجي��ة م�ص��ري من��ذ � 8س��نوات ..وت�ضمن��ت
ر�س��الة الرئي���س امل�ص��ري الإعراب ع��ن �أهمية موا�صلة
الت�ش��اور والعم��ل م��ن �أج��ل دف��ع العالق��ات ب�ين البلدين
خ�لال املرحل��ة املُقبل��ة ،والتطل��ع ال�س��تمرار اخلط��وات
املتبادل��ة به��دف ا�س��تئناف خمتل��ف �آلي��ات التع��اون
الثنائي ات�ساق ًا مع ما ي�شهده م�سار العالقات امل�صرية
القطري��ة م��ن تق��دم ملمو���س ورغب��ة يف ت�س��وية كاف��ة
امل�س��ائل العالق��ة يف �إط��ار م��ا ن���ص علي��ه بي��ان ال ُع�لا..
ونق��ل �ش��كري خ�لال لقائ��ه دع��وة الرئي���س عب��د الفت��اح
ال�سي�س��ي �إىل �أم�ير دول��ة قط��ر لزي��ارة م�ص��ر يف �أق��رب
فر�صة.
وق��ال املتح��دث الر�س��مي با�س��م وزارة اخلارجي��ة
امل�صري ال�سفري �أحمد حافظ �إن �أمري دولة قطر طلب
نق��ل حتيات��ه �إىل الرئي���س ال�سي�س��ي ،معرب�� ًا عن تقديره
و�إ�شادته بالتطورات الإيجابية التي ت�شهدها العالقات

امل�صري��ة القطري��ة وم��ا �ش��هدته الآون��ة الأخ�يرة م��ن
تبادل للزيارات الوزارية وا�س��تئناف لأطر التعاون بني
البلدي��ن ..وتناول اللقاء مناق�ش��ة م�س��تجدات الأو�ضاع
الإقليمي��ة والدولي��ة ،و�س��بل تعزي��ز الت�ش��اور والتن�س��يق
ب�ين اجلانب�ين يف �ض��وء رئا�س��ة قط��ر احلالي��ة ملجل���س
جامعة الدول العربية وما ت�ضطلع به م�صر من دور يف
تعزي��ز �أوا�ص��ر العم��ل العربي امل�ش�ترك وتدعي��م ركائز

الأم��ن واال�س��تقرار يف املنطق��ة ،ومب��ا يخ��دم م�صال��ح
البلدي��ن وال�ش��عبني ..و�أع��اد �س��امح �ش��كري الت�أكي��د
عل��ى موق��ف م�ص��ر الرا�س��خ م��ن دع��م وم�س��اندة دول
اخلليج العربي �ضد �أي خماطر �أو تهديدات ت�ستهدف
�أمنه��ا وا�س��تقرارها ،و�أهمي��ة تن�س��يق اجله��ود وتعزي��ز
الت�ضام��ن امل�ش�ترك يف مواجه��ة كاف��ة التحدي��ات الت��ي
ت�س��تهدف الني��ل م��ن الأم��ن القوم��ي العرب��ي.

 53منظمة دولية تطالب األمم المتحدة بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت
دع��ت �أك�ثر م��ن  50منظم��ة دولي��ة ،الأمم املتح��دة
�إىل �إن�ش��اء بعثة حتقيق دولية يف انفجار مرف�أ بريوت،
بعدم��ا مل يح��رز التحقي��ق املحل��ي خ�لال � 10ش��هور �أي
تق��دّم ..ومن��ذ وقوع��ه يف الراب��ع م��ن �أغ�سط���س ،موقع�� ًا
�أك�ثر م��ن مئت��ي قتي��ل و  6500جري��ح ع��دا عن تدمري
�أحي��اء ع��دة يف ب�يروت ،رف���ض لبن��ان �إج��راء حتقي��ق
دويل يف االنفج��ار ال��ذي عزت��ه ال�س��لطات �إىل تخزي��ن
كمي��ات هائل��ة م��ن ني�ترات الأموني��وم ل�س��نوات يف �أح��د
عناب��ر املرف���أ م��ن دون �إج��راءات وقاي��ة ،لك��ن حمققني
�أمريكي�ين وفرن�س��يني �ش��اركوا يف التحقيق��ات الأولي��ة
ب�ش��كل م�ستقل.
وتوجه��ت  53منظم��ة حقوقي��ة دولي��ة و�إقليمي��ة
ّ
وحملية ،ف�ض ًال عن � 62شخ�ص ًا من الناجني وعائالت
ال�ضحاي��ا ،بر�س��الة �إىل جمل���س حق��وق الإن�س��ان التاب��ع
ل�ل�أمم املتح��دة ،اعت�بروا فيه��ا �أن��ه "�آن الأوان ملجل���س
حق��وق الإن�س��ان �أن يتدخ��ل و�أن ي�صغ��ي �إىل مطالب��ات

عائ�لات ال�ضحاي��ا وال�ش��عب اللبن��اين بامل�س��اءلة ،عل��ى
اعتب��ار �أن االنفج��ار �ش��كل م�أ�س��اة ذات �أبع��اد داخلي��ة،
جنم عن التقاع�س يف حماية �أب�سط احلقوق ،احلق يف
احلياة" ..ودعا املوقعون �إىل "�إن�شاء بعثة حتقيق دولية
وم�س��تقلة وحماي��دة ،م��ن قبي��ل بعث��ة لتق�ص��ي احلقائ��ق
ملدة �سنة" ،معتربين �أ ّنه "مع اقرتاب الذكرى ال�سنوية
الأوىل لالنفج��ار ،ف���إن احلج��ج لإج��راء هك��ذا حتقي��ق
دويل ق��د ازدادت ق��وة".
و� ّأج��ج االنفج��ار غ�ض��ب ال�ش��ارع الناق��م عل��ى الطبق��ة
ال�سيا�س��ية بكامله��ا الت��ي يتهمه��ا بالف�س��اد والإهم��ال،
وب��ات يح ّمله��ا �أي�ض�� ًا م�س���ؤولية الكارث��ة بعدم��ا تب�ين
�أن الأجه��زة الأمني��ة وم�س���ؤولني �س��ابقني وحالي�ين م��ن
اجلم��ارك و�إدارة املرف���أ واحلكوم��ة كان��وا عل��ى عل��م
مبخاط��ر تخزي��ن ني�ترات الأموني��وم يف املرف���أ .وق��د
دخلت ال�سيا�سة على خط التحقيق يف لبنان و�ساهمت
يف عرقلت��ه خا�ص��ة بعدم��ا ادع��ى املحق��ق الع��ديل فادي

�ص��وان عل��ى م�س���ؤولني �سيا�س��يني بتهم��ة الإهم��ال ،قب��ل
�أن تت��م تنحيت��ه ..ويف فرباي��ر املا�ض��ي ،ج��رى تعي�ين
ط��ارق بيط��ار حمقق�� ًا عدلي�� ًا جدي��د ًا يف االنفج��ار.
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دع��ت الأمان��ة العام��ة جلامع��ة ال��دول العربي��ة �إىل
ت�ش��كيل حتال��ف �إعالم��ي عرب��ي ميك��ن �أن يق��وم ب��دور
مه��م يف كث�ير م��ن الق�ضاي��ا ويف مقدمته��ا ن�ص��رة
الق�ضي��ة الفل�س��طينية والو�ض��ع يف لبن��ان و�س��وريا
واليم��ن ،وكل الق�ضاي��ا العربي��ة الت��ي تتطل��ب خطاب�� ًا
�إعالمي�� ًا موح��د ًا..
كم��ا دع��ت اجلامع��ة خ�لال انعق��اد ال��دورة العادي��ة
( )13للمكت��ب التنفي��ذي ملجل���س وزراء الإع�لام
العرب التي انطلقت اليوم باجلامعة العربية ح�ضوري ًا،
للتح�ضري للدورة الـ  51ملجل�س وزراء الإعالم العرب،
�إىل اعتم��اد ُمق�ترح قدمت��ه دول��ة الع��راق لتنظي��م
اخلط��اب الدين��ي يف الإع�لام العرب��ي بحي��ث يج��ري
العم��ل عل��ى ن��زع خط��اب الكراهي��ة واحلق��د.
و�أعل��ن ال�س��فري �أحم��د ر�ش��يد خطاب��ي الأم�ين الع��ام
امل�س��اعد جلامع��ة ال��دول العربي��ة امل�ش��رف عل��ى قط��اع
الإع�لام واالت�ص��ال� ،أن الأمان��ة العام��ة للجامع��ة
تقدم��ت مبب��ادرة ح��ول تعام��ل الإع�لام العرب��ي م��ع

تداعي��ات جائح��ة "كورون��ا" حي��ث تدار�س��تها اللجن��ة
الدائم��ة للإع�لام العرب��ي ،وهي معرو�ض��ة على املكتب
التنفي��ذي ملجل���س وزراء الإع�لام الع��رب.
و�أ�ض��اف �أن ه��ذا الو�ض��ع اال�س��تثنائي للجائح��ة يتطل��ب
وقف��ة ت�أم��ل م��ن حي��ث ا�س��تنتاج خال�ص��ات التج��ارب
الوطني��ة يف التعام��ل م��ع ه��ذه الأزم��ة عل��ى امل�س��تويات
ال�صحي��ة واالجتماعي��ة والنف�س��ية ،وم��ن حيث احلاجة
املا�س��ة مل�س��ايرة الإع�لام العرب��ي ل�ض��رورات التط��ور
الهيكل��ي والتح��ول الرقم��ي ،ومب��ا ي�ؤه��ل الفاعل�ين

الإعالمي�ين عل��ى امت��داد وطنن��ا العرب��ي.
و�أ�ش��ار �إىل �أن الق�ضي��ة الفل�س��طينية تظ��ل م��ن �أه��م
�أولويات جمل�س وزراء الإعالم ان�سجام ًا مع املحددات
الثابت��ة وق��رارات اجلامع��ة العربي��ة الداعم��ة للح��ق
الفل�س��طيني امل�ش��روع يف �إقام��ة دولت��ه امل�س��تقلة عل��ى
ح��دود يوني��و  1967وعا�صمته��ا القد���س ال�ش��رقية وفق
ق��رارات ال�ش��رعية الدولي��ة وح��ل الدولت�ين ومب��ادرة
ال�س�لام العربي��ة..
وق��ال �إن الأمان��ة العام��ة حر�ص��ت عل��ى اال�س��تعداد
الكام��ل للتع��اون م��ع جمل���س وزراء الإع�لام الع��رب
لو�ض��ع الآلي��ات ال�ضروري��ة لتفعي��ل اال�س�تراتيجية
الإعالمي��ة العربي��ة ،وحتديث خطة التحرك الإعالمي
باخل��ارج باعتب��ار كل منهم��ا �أدات�ين مرجعيت�ين له��ذا
التوج��ه الت�ضامن��ي الرا�س��خ م��ع الق�ضي��ة الفل�س��طينية
�إ�ضاف��ة �إىل �أهدافهم��ا الأخ��رى املتمثل��ة يف حمارب��ة
الإرهاب ونزعات التطرف ،وحت�سني ال�صورة العربية
ل��دى الآخ��ر.

مصر تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في أزمة سد النهضة
�أك��د وزي��ر اخلارجي��ة امل�ص��ري �س��امح �ش��كري �أن ب�لاده مل جت��د �إرادة �سيا�س��ية
م��ن اجلان��ب الإثيوب��ي للتو�ص��ل التف��اق قان��وين مل��زم ح��ول قواع��د ملء وت�ش��غيل
�س��د النه�ضة ،مطالب ًا ب�ضرورة اتخاذ �أدي���س �أبابا ملواقف �أكرث مرونة ..و�ش��دد
�ش��كري خ�لال م�ؤمت��ر �صحف��ي م��ع وزي��ر خارجي��ة لوك�س��مبورج جان �أ�س��يلبورن،
عل��ى �أن م�ص��ر وال�س��ودان قدمت��ا تنازالت على �س��بيل املرونة وعلى �س��بيل توفري
الفر�صة لإثيوبيا للنهو�ض مب�ستوى املعي�شة وحتقيق التنمية ،م�شري ًا �إىل تراجع
�إثيوبيا عن التوقيع على اتفاق متت �صياغته يف وا�شنطن يف اللحظات الأخرية.
و�أ�ض��اف �أن مواق��ف اجلان��ب الإثيوب��ي ب�ش���أن رف���ض التو�ص��ل �إىل اتف��اق ح��ول
م��لء وت�ش��غيل �س��د النه�ض��ة ت�ؤك��د عل��ى التعن��ت ،وحماول��ة �إثيوبي��ا التن�ص��ل م��ن
حتقيق هذا الهدف ،الفت ًا �إىل اجتماع وزراء اخلارجية العرب الت�ش��اوري حول
�س��د النه�ض��ة ال��ذي عق��د يف العا�صم��ة القطري��ة الدوح��ة ،و�ص��دور ق��رار يدع��م
املوق��ف امل�ص��ري ال�س��وداين وحقوقهم��ا املائي��ة ..و�أ�ش��ار �ش��كري �إىل �أن امل�س��ار
الأفريق��ي عل��ى م��دار ع��ام كام��ل �أخف��ق يف التو�ص��ل التف��اق ب�ين ال��دول الث�لاث،
م�ش�يرا �إىل �أن م�ص��ر وال�س��ودان �س��عيا يف اجتماع��ات كين�شا�س��ا بالكونغ��و
الدميقراطي��ة يف �أبري��ل املا�ض��ي ،ال�س��تئناف العملي��ة التفاو�ضي��ة لكنه��ا تعطلت
نظ��را لرف���ض اجلان��ب الإثيوب��ي ا�س��تئناف املفاو�ض��ات ب��ل رف�ض��ه ه��ذا الأمر ..ولفت وزي��ر اخلارجية امل�صري �إىل �ضرورة حتمل املجتمع الدويل م�س���ؤولياته يف ه��ذه الق�ضية ،وذلك
بالنظر ملا قد ينتج عن ا�س��تمرار هذا الو�ضع من توتر وت�صعيد قد يكون له �آثار �س��لبية على الأمن واال�س��تقرار يف �ش��رق �إفريقيا ومنطقة القرن الإفريقي ،و�أي�ض ًا القارة الإفريقية
ب�أكملها.

قمة بايدن  -بوتين في جنيف
عودة السفيرين إلى واشنطن وموسكو  ..ومنع الحرب النووية

اتف��ق الرئي���س الأمريك��ي ج��و باي��دن ونظ�يره الرو�س��ي
فالدمي�ير بوت�ين يف �أول قم��ة بينهما ،يف جنيف م�ؤخر ًا
عل��ى ع��ودة �س��فريي البلدي��ن �إىل وا�ش��نطن ومو�س��كو
بع��د �س��حبهما يف وق��ت �س��ابق ه��ذا الع��ام ،وا�س��تئناف
املحادث��ات ب�ش���أن التغي�يرات املحتمل��ة ملعاهدة �س��تارت
اجلدي��دة للح��د م��ن الت�س��لح الت��ي ج��رى متديده��ا ملدة
� 5س��نوات يف فرباي��ر املا�ض��ي ،انطالق�� ًا م��ن ت�ش��اطر
البلدي��ن امل�س���ؤولية ع��ن اال�س��تقرار الن��ووي.
وا�س��تمرت القم��ة الت��ي عق��دت يف في�لا "ال ج��راجن"
املطلة على بحرية يف جنيف نحو �أربع �ساعات ون�صف
ال�س��اعة ،تاله��ا م�ؤمت��ران �صحفي��ان منف�ص�لان ،كان
الأول لبوت�ين ال��ذي و�صف املحادثات ب�أنها كانت بناءة
للغاي��ة وخل��ت م��ن امل�ش��اعر العدائي��ة ،و�أثبت��ت رغب��ة
اجلانب�ين يف فه��م بع�ضهما البع�ض ،الفتا �إىل �أنه اتفق
م��ع نظ�يره الأمريك��ي على ع��ودة �س��فريي البلدين.
�أم��ا الث��اين فق��ال باي��دن خالل��ه� :إن ن�برة املحادث��ات
مع الرئي�س الرو�سي كانت جيدة و�إيجابية ،و�إن هناك
�آفاق�� ًا حقيقي��ة لتح�س�ين العالق��ات ..لكن��ه ح�� ّذر من �أن
وا�ش��نطن ل��ن تت�س��امح م��ع � ّأي تدخ��ل يف االنتخاب��ات،
�أو انته��اك ال�س��يادة الدميقراطي��ة الأمريكي��ة ،و�س�ترد
يف ح��ال ح�ص��ل ذل��ك ..و�أع��رب ع��ن ثقت��ه يف �أن نظريه

الرو�س��ي ال يري��د حرب��ا ب��اردة جدي��دة ،م�ش�ير ًا �إىل �أن
مث��ل ه��ذه احل��رب ل��ن ت�ص��ب يف م�صلح��ة �أح��د ،و�أن��ه
�أك��د بو�ض��وح �أن الوالي��ات املتح��دة �س�ترد على امل�سا���س
مب�صاحله��ا احليوي��ة �أو م�صال��ح حلفائه��ا.
و�أ�ش��ار باي��دن �إىل �أن �أجندت��ه لي�س��ت معادي��ة لرو�س��يا،
و�أنه ن ّبه الرئي�س الرو�سي من �أن الهجمات الإلكرتونية
يج��ب �أال تط��ال البنى التحتية احليوية احل�سا�س��ة ،ومت
االتف��اق عل��ى �أن يعم��ل اخل�براء عل��ى حتدي��د م��ا ه��و
غ�ير مقب��ول يف جم��ال الأن�ش��طة ال�س��يربانية ..وق��ال:
"بحثن��ا اخلط��وات الالحق��ة ب�ش���أن الرقاب��ة عل��ى

الأ�س��لحة واتفقن��ا عل��ى �إط�لاق ح��وار ثنائ��ي ،كم��ا مت
االتف��اق ب�ش���أن العم��ل عل��ى �ضم��ان عدم ح�ص��ول �إيران
عل��ى �أ�س��لحة نووي��ة ..وو�ص��ف انتق��ادات بوت�ين حلق��وق
الإن�س��ان يف الواليات املتحدة ب�أنها �س��خيفة ،وحذر من
�أنه �س��تكون هناك عواقب مدمرة بالن�س��بة لرو�س��يا �إذا
م��ات املعار���ض �أليك�س��ي نافالن��ي يف ال�س��جن.
و�أ�ش��ار بوت�ين �إىل �أ ّن��ه تباح��ث وباي��دن ح��ول احتم��ال
تبادل �سجناء ،الفت ًا �إىل �إمكانية التو�صل �إىل ت�سويات
معين��ة ،وحت��رك اخلارجيت�ين الرو�س��ية والأمريكي��ة يف
ه��ذا االجت��اه ،وق��ال �إ ّن��ه لي���س على وا�ش��نطن �أن تقلق
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م��ن ع�س��كرة رو�س� ّية للقطب ال�ش��مايل ،الفت� ًا �إىل �أنه ال
جديد يف ما تقوم به بالده يف هذه املنطقة و�إمنا تعمل
عل��ى �إ�ص�لاح البن��ى التحتي��ة املد ّم��رة وتعت��زم التق ّي��د
الت��ام باملعاي�ير القانوني��ة الدولية ،وم�س��تعدة مل�س��اعدة
كل ال�ش��ركات يف تطوي��ر م�س��ار بح��ر ال�ش��مال ..لك��ن
بوتني رف�ض بواعث القلق التي �أبدتها وا�ش��نطن ب�ش��أن
اعتق��ال نافالن��ي وتنام��ي الوج��ود الع�س��كري الرو�س��ي
ق��رب احل��دود ال�ش��رقية لأوكراني��ا ،والتلمي��ح ب ��أن
جمهولني رو�س��يني م�س��ؤولون عن �سل�سلة من الهجمات
الإلكرتوني��ة يف الوالي��ات املتح��دة .وق��ال� :إن نافالن��ي
جتاهل القانون وكان يعلم ماذا �س��يحدث �إذا عاد �إىل
رو�سيا من �أملانيا ،حيث تلقى العالج من حماولة داخل
رو�س��يا لقتله بال�س��م.
 .كم��ا اته��م كيي��ف بخ��رق �ش��روط اتف��اق وق��ف �إط�لاق
الن��ار م��ع املتمردي��ن يف �ش��رق �أوكراني��ا .و�أ�ض��اف �أن
وا�ش��نطن ومو�س��كو �س��تبد�آن م�ش��اورات ب�ش ��أن الأم��ن
الإلك�تروين ،الفت��ا �إىل �أن معظ��م الهجم��ات عل��ى
رو�س��يا ج��اءت م��ن الوالي��ات املتح��دة.
ونقل��ت وكال��ة �إنرتفاك���س الرو�س��ية للأنب��اء ع��ن
الكرمل�ين قول��ه عقب اختتام املحادثات� :إن الرئي�س�ين
الرو�سي والأمريكي اعتمدا �إعالنا م�شرتكا بخ�صو�ص
اال�س��تقرار الن��ووي اال�س�تراتيجي ،يه��دف �إىل من��ع
ن�ش��وب ح��رب نووي��ة ..فيم��ا ق��ال نائ��ب وزي��ر اخلارجية

عل��ق "الكرمل�ين" الرو�س��ي ،عل��ى احلدي��ث الدائ��ر ع��ن �أن
�أوكراني��ا رمب��ا ُتن��ح يوم��ا م��ا خط��ة عم��ل لني��ل ع�ضوي��ة حل��ف
�شمال الأطل�سي "الناتو" ،معتربا �أن هذا الأمر �سيكون "خطا
�أحمر" بالن�سبة ملو�سكو ..وكان الرئي�س الأوكراين فولودميري
زيلين�س��كي قد قال� ،إنه يريد نعم �أو ال وا�ضحة" من الرئي���س
الأمريك��ي ج��و باي��دن ،ب�ش ��أن ح�ص��ول �أوكراني��ا عل��ى خط��ة
عم��ل لالن�ضم��ام حلل��ف �ش��مال الأطل�س��ي ..م��ن جانب��ه ،ق��ال
باي��دن �إن��ه ال ب��د لأوكرانيا �أن ت�س��ت�أ�صل الف�س��اد وتفي مبعايري
�أخرى ،قبل �أن يت�س��نى لها االن�ضمام ،ح�س��ب ما ذكرت وكالة
روي�ترز ..وتعليق��ا عل��ى ه��ذه التط��ورات ،ق��ال املتح��دث با�س��م
الكرمل�ين ،دمي�تري بي�س��كوف ،لإذاع��ة حملي��ة :نتاب��ع ه��ذا
الأم��ر ع��ن كث��ب �ش��ديد ..وه��و حق��ا خط �أحم��ر بالن�س��بة لنا..
كم��ا �أع��رب ع��ن قلق��ه ،بالق��ول :بالطب��ع ه��ذا (م�س��ألة خط��ة
لأوكراني��ا لني��ل ع�ضوي��ة احلل��ف) يث�ير خماوفن��ا.

الرو�س��ي �س�يرجي ريابك��وف� :إن ال�س��فري �أنات��ويل
�أنتون��وف �س��يعود للوالي��ات املتح��دة بحل��ول نهاي��ة �ش��هر
يوني��و .2021
وق��د ت�صاف��ح بوت�ين وباي��دن ل��دى و�صولهم��ا قبل دخول
القاع��ة ..ورف��ع بوت�ين �إبهام��ه يف م�ؤ�ش��ر عل��ى الر�ض��ا
لل�صحفي�ين ل��دى مغادرت��ه الفي�لا الت��ي �أجري��ت فيه��ا
املحادث��ات قب��ل �أن ي�س��تقل �س��يارته الليموزي��ن ..وق��ال
وه��و يجل���س بجان��ب باي��دن� :س��يادة الرئي���س �أود �أن
�أ�ش��كرك عل��ى مبادرتك باللق��اء ..العالقات الأمريكية
 الرو�س��ية �ش��هدت تراك��م الكث�ير م��ن الق�ضاي��ا الت��يتتطل��ب االجتم��اع عل��ى �أعل��ى امل�س��تويات ..فيم��ا ق��ال

باي��دن �إنهم��ا �س��يحاوالن حتدي��د جم��االت التع��اون
وامل�صال��ح امل�ش�تركة ،و�أ�ض��اف :م��ن الأف�ض��ل دائم��ا �أن
نلتق��ي وجه��ا لوج��ه.
وذك��ر م�س ��ؤولون �أن اجلول��ة الأوىل م��ن املحادث��ات،
الت��ي �ضم��ت باي��دن وبوت�ين ووزير اخلارجي��ة الأمريكي
�أنت��وين بلينك��ن ووزي��ر اخلارجي��ة الرو�س��ي �س�يرجي
الف��روف ،ا�س��تمرت قراب��ة ال�س��اعتني..
وا�س��ت�ؤنفت املحادث��ات بع��د ف�ترة ا�س�تراحة نح��و
ال�س��اعة الرابع��ة ع�ص��ر ًا ،وان�ض��م �إليه��ا م�س ��ؤولون،
منه��م �س��فري مو�س��كو ل��دى الوالي��ات املتح��دة �أنات��ويل
�أنتون��وف ،ال��ذي ا�س��تدعته مو�س��كو يف مار���س.

قال��ت وزي��رة اخلارجي��ة الإ�س��بانية �أران�ش��ا غونزالي���س راي��ا �إن مدري��د تدر���س �إدراج منطقت��ي �س��بتة ومليلي��ة اخلا�ضعت�ين
لل�س��يطرة الإ�س��بانية �ضمن نطاق منطقة �ش��نغن الأوروبية بالكامل ..وت�أتي الت�صريحات الإ�س��بانية يف ظل �أزمة دبلوما�س��ية
متفاقم��ة بني �إ�س��بانيا واملغرب..
وب�إم��كان املغارب��ة م��ن البل��دات املحيط��ة بـ"اجليب�ين" دخولهم��ا حالي ًا دون ت�أ�ش�يرة ،لكنها تكون مطلوبة عند ال�س��فر جو ًا �أو
بحر ًا �إىل �إ�س��بانيا �أو بقية �أنحاء منطقة �ش��نغن املعفية من الت�أ�ش�يرات يف �أوروبا ..وجاء هذا الت�صريح بعدما نقلت وزارة
اخلارجي��ة ع��ن خ��وان غونزالي���س بارب��ا الوزي��ر امل�س��ؤول عن العالقات مع االحت��اد الأوروبي خالل زيارة ل�س��بتة �أن احلكومة
"تدر���س� ..إلغاء النظام اخلا�ص" ،م�ضيف ًا �أنه حينها "�س�تُطبق �ضوابط احلدود حينها على احلدود مع املغرب"..
وتبن��ى الربمل��ان الأوروب��ي ب�أغلبي��ة � 397صوت� ًا م�ؤخ��ر ًا ق��رار ًا اقرتح��ه �أع�ض��اء �إ�س��بان وين���ص عل��ى �أن "رف���ض ا�س��تخدام
املغ��رب ل�ضواب��ط احل��دود والهج��رة ،وال�س��يما الق�ص��ر غ�ير امل�صحوب�ين بذويه��م ،ي�ش��كل �أداة لل�ضغ��ط ال�سيا�س��ي عل��ى دولة
ع�ض��و يف االحتاد" بح�س��ب تعب�ير البيان.
يف املقاب��ل ،ا�س��تنكر الربمل��ان املغرب��ي م�ضم��ون الق��رار الأوروب��ي ،ال��ذي قال عنه مكتب جمل���س النواب يف بي��ان �إنه "ينطوي
عل��ى العدي��د م��ن الأكاذي��ب" ،م�ش��دد ًا "عل��ى الو�ض��ع القان��وين" ل�س��بتة الواقع��ة �ش��مال اململك��ة باعتباره��ا "مدين��ة مغربي��ة
حمتلة" ..وكانت منظمات دولية وعربية قد �أعلنت ت�ضامنها مع الرباط ،راف�ضة م�ضمون القرار الأوروبي ،مثل ما �أعلنته
خ�لال اليوم�ين املا�ض�ين "رابط��ة جمال���س ال�ش��يوخ وال�ش��ورى واملجال���س املماثل��ة يف �إفريقي��ا والع��امل العرب��ي" ،و"االحت��اد
الربمل��اين العرب��ي" ،و"احت��اد املحام�ين الع��رب" ،و"منظم��ة التع��اون الإ�س�لامي"� ،إ�ضاف��ة �إىل مواق��ف ع��دد م��ن الن��واب
الربملاني�ين الأوروبيني.

القمة األوروبية  -األمريكية:
إحياء االتفاق النووي يتطلب تنفيذ
إيران التزاماتها وإلغاء العقوبــــــــات

�أك��د زعم��اء االحت��اد الأوروب��ي والوالي��ات املتح��دة ،عق��ب قمته��م الأخ�يرة �أن
�إحي��اء االتف��اق الن��ووي م��ع �إي��ران يتطل��ب تنفي��ذ طه��ران اللتزاماته��ا و�إلغ��اء
العقوب��ات الأمريكي��ة املفرو�ض��ة علي��ه ..وج��اء يف البي��ان امل�ش�ترك بع��د القمة
الأوروبي��ة الأمريكي��ة يف بروك�س��ل � ،أن "االحت��اد الأوروب��ي والوالي��ات املتح��دة
ي��دركان �أن��ه بجان��ب ع��ودة �إي��ران لتنفي��ذ كام��ل التزاماته��ا املتعلق��ة باملج��ال
النووي ،يعد رفع العقوبات عن طهران جزء ًا �أ�سا�سي ًا من االتفاق النووي"..
و�أو�ض��ح البي��ان امل�ش�ترك �أي�ض� ًا �أن االتف��اق الن��ووي يظ��ل �ضروري� ًا بالن�س��بة
ل�ضم��ان ا�س��تمرار �س��لمية الربنام��ج الن��ووي الإيراين.
وت�س��ت�ضيف فيين��ا من��ذ �أبري��ل مفاو�ض��ات برعاي��ة االحت��اد الأوروب��ي ح��ول
�سبل �إنقاذ االتفاق حول الربنامج النووي الإيراين يف ظل ان�سحاب الواليات
املتحدة منه عام  2018خالل والية رئي�سها ال�سابق ،دونالد ترامب ،الذي
فر�ض عقوبات موجعة على الطرف الإيراين ،لريد الأخري بخف�ض التزاماته
�ضم��ن ال�صفقة منذ .2019
وجت��ري املحادث��ات ر�س��مي ًا ب�ين �إي��ران م��ن جه��ة ورو�س��يا وال�ص�ين وبريطاني��ا
وفرن�سا و�أملانيا من جهة �أخرى ،لكن االحتاد الأوروبي �سبق �أن �أكد م�شاركة
الوالي��ات املتح��دة ،الت��ي يقي��م وفده��ا بفندق قري��ب ،يف احل��وار دون خو�ضها
�أي ات�ص��االت مبا�ش��رة م��ع الطرف الإي��راين الذي يرف�ض التفاو�ض مع �إدارة
الرئي�س الأمريكي ،جو بايدن ،قبل رفع العقوبات ،التي �ضربت قطاع النفط،
بينما ت�صر وا�ش��نطن على �ضرورة التقدم مببد�أ خطوة مقابل خطوة.
31-30

ق��ال زعي��م املعار�ض��ة الرتكي��ة كم��ال قليج��دار �أوغل��و� ،إن "املافي��ا ه��ي ال�ش��ريك
الثال��ث يف ال�س��لطة ،ب��ل ال�ش��ريك الأق��وى" ..ج��اء ذل��ك يف ت�صريح��ات �أدىل به��ا
قليج��دار �أوغل��و ،زعي��م ال�ش��عب اجلمه��وري� ،أك�بر �أح��زاب املعار�ض��ة بالب�لاد،
خ�لال اجتم��اع حلزب��ه ،وف��ق م��ا ذك��ره املوق��ع الإلك�تروين ل�صحيف��ة "جمهوريي��ت"
املعار�ض��ة ..وتط��رق زعي��م املعار�ض��ة للحدي��ث عن ق�ضية لها عالقة بت�س��هيل نظام
الرئي���س الرتك��ي رج��ب طي��ب �أردوغ��ان ،خ��روج املطلوب�ين م��ن رج��ال املافي��ا م��ن
الب�لاد� ،أال وه��ي ق�ضي��ة رج��ل الأعم��ال �س��زغني ب��اران قورقم��از ،ال��ذي تبح��ث عن��ه
احلكومت��ان الرتكي��ة والأمريكي��ة ..و�أك��د قليج��دار �أوغل��و �أن "احلكوم��ة الرتكي��ة
�أم��رت ب�إلغ��اء الإج��راءات املتخذة باحلجز على �أمواله وممتلكاته ب�أق�صى �س��رعة،
و�س��محت ل��ه بال�س��فر خ��ارج الب�لاد" ..وتاب��ع مت�س� ً
�ائل "�أي��ن املدع��ي ال��ذي �أعط��ى
تعليمات ب�إزالة الإجراءات املتخذة باحلجز على �أمواله وممتلكاته ب�أق�صى �سرعة
ٌع�ين نائب� ًا للوزي��ر ،يف وزارة الع��دل".
وق��ال قليج��دار �أوغل��و�" :إن املخ��ادع امل�ش��هور ،امللت��وي �صاح��ب جمموع��ة ال�ش��ركات القاب�ض��ة ،قورقم��از ،وال��ذي كان يت��م البح��ث عن��ه ،ورفع��ت علي��ه ع��دة ق�ضاي��اُ ..فتح��ت علي��ه ق�ضاي��ا
بتهم��ة ارت��كاب جرائ��م وت�أ�سي���س منظم��ات وغريه��ا الكث�ير" ..وا�س��تطرد" :لك��ن احلكوم��ة الرتكي��ة �س��محت ل��ه بال�س��فر �إىل اخل��ارج ..وق��د كانت عليه ق�ضي��ة مت نظرها �أم��ام املحكمة،
وحكم��ت باعتقال��ه ولك��ن الرج��ل خارج البالد ..هل ت�س��خرون م��ن الأمة؟!".
وعل��ى م��دار �أك�ثر م��ن �ش��هر ن�ش��ر زعي��م املافي��ا الرتكي��ة� ،س��ادات بكر� ،سل�س��لة فيديوهات على قناته مبوق��ع "يوتيوب" ،ف�ض ًال عن تغريدات على ح�س��ابه مبوقع "تويرت" ،ك�ش��ف فيها عن
جرائ��م ع��دة ت�ضمن��ت اجت��ا ًرا باملخ��درات ،والقت��ل ،واالغتي��ال ،وجت��ارة ال�س�لاح ،واالغت�صاب ،وقال �إن م�س��ؤولني �أتراك ًا حاليني و�س��ابقني متورطون فيها ..وم��ن �ضمن هذه الأمور التي
ك�ش��ف عنها ،ما قاله يف مقطع الفيديو التا�س��ع الذي ن�ش��ره م�ؤخر ًا� ،أن وزير الداخلية� ،س��ليمان �صويلو� ،س��بق �أن ح ّذر �أحد رجال الأعمال ب�أنه �س��يتم القب�ض عليه �إذا مل يغادر تركيا،
وذلك يف �إ�ش��ارة ل�س��زغني باران قورقماز ،الذي قال �إنه غادر البالد ،بعد �أن و�صلته معلومة من �أحد رجال الوزير ب�ش��أن انطالق حتقيقات معه ..ومن قبل ،ويف �أحد مقاطع الفيديو
امل�ش��ار �إليها ،ذكر زعيم املافيا �أن الوزير نف�س��ه كان قد حذره من قبل باجتاه ال�س��لطات للتحقيق معه ،و�أو�صاه باخلروج من تركيا حتى ال يتم القب�ض عليه.

بكين تتهم حلف األطلسي بالمبالغة بـ"نظرية التهديد الصيني"

جاريد كوشنر بصدد نشر كتاب "حاسم" عن رئاسة ترامب
تو�ص��ل جاري��د كو�ش�نر� ،صه��ر الرئي���س الأمريك��ي
ال�س��ابق دونال��د ترام��ب وامل�ست�ش��ار الكب�ير يف �إدارت��ه،
�إىل اتف��اق لت�ألي��ف كت��اب ع��ن رئا�س��ة ترام��ب ،و�صفت��ه
ال��دار الت��ي �س��تتوىل ن�ش��ره "باحلا�س��م" ..وقال��ت
دار ن�ش��ر برود�س��ايد بوك���س ،التابع��ة ل�ش��ركة هارب��ر
كولين��ز بابلي�ش��رز واملتخ�ص�ص��ة يف ن�ش��ر كت��ب امل�ؤلف�ين
املحافظ�ين� ،إن الكت��اب �س��ي�صدر يف مطل��ع الع��ام
املقب��ل.
ومل تف�ص��ح برود�س��ايد بوك���س ع��ن �ش��روط االتف��اق
املالي��ة ..وقال��ت دار الن�ش��ر ل��دى �إعالنه��ا االتف��اق
جاريد كو�شرن كان �أهم م�ست�شار خالل رئا�سة ترامب،
ولكون��ه م�ست�ش��ارا كب�يرا فق��د لعب دور ًا رئي�س��ي ًا يف �أهم
�إجن��ازات الإدارة -ومنه��ا االتفاقي��ات الإبراهيمي��ة
و�إ�ص�لاح العدال��ة اجلنائي��ة وعمل��ة ال�س��رعة الق�ص��وى املتح��دة واملك�س��يك وكن��دا ..و�أ�ضاف��ت ال��دار "�س��يقدم كتاب��ه الرواي��ة احلا�س��مة وال�ش��املة للأح��داث املتعلق��ة ب��الإدارة"..
(بخ�صو���ص لقاح��ات كورون��ا) واالتفاقية ب�ين الواليات وكو�ش�نر عم��ره  40عام � ًا ومت��زوج م��ن �إيفان��كا ،ابن��ة ترام��ب.

اتّهم��ت بك�ين حل��ف �ش��مال الأطل�س��ي الثالث��اء باملبالغ��ة بـ"نظري��ة التهدي��د ال�صين��ي" وال�س��عي �إىل "خل��ق مواجه��ات" ،وذل��ك غ��داة �إع��راب ق��ادة دول احلل��ف يف قم��ة بربوك�س��ل ع��ن
"قلقه��م" حي��ال الطموح��ات ال�صيني��ة الت��ي ت�ش� ّكل "حت ّدي��ات لأ�س���س النظ��ام ال��دويل" ..ودع��ت البعث��ة ال�صيني��ة ل��دى ّ
االت��اد الأوروب��ي يف بي��ان احلل��ف الأطل�س��ي �إىل "النظ��ر �إىل
من ّو ال�صني بعقالنية ،والتو ّقف عن املبالغة بنظرية التهديد ال�صيني ب�أ�شكال خمتلفة ،وعدم ا�ستخدام امل�صالح امل�شروعة لل�صني وحقوقها القانونية كذرائع للتالعب ب�سيا�سات
املجموعة".
واتّهم��ت البعث��ة احلل��ف ب�إظه��ار "عقلي��ة احل��رب الب��اردة" وبال�س��عي �إىل "خل��ق مواجه��ات ب�ش��كل مفتع��ل" ..يف خت��ام ق ّمته��م يف بروك�س��ل� ،أع��رب ق��ادة دول حل��ف الأطل�س��ي ع��ن
قلقه��م حي��ال رو�س��يا وكذل��ك ال�ص�ين ..و�أ ّك��د احللف��اء �أنّ "طموح��ات ال�ص�ين املعلن��ة و�س��لوكها املتوا�صل ت�ش� ّكل حتدّيات لأ�س���س النظام الدويل امل�س��تند �إىل قواع��د ،ويف جماالت لها
�أهميته��ا بالن�س��بة �إىل �أمن احللف".
ور�أت البعث��ة ال�صيني��ة �أن تعب�ير "حت ّدي��ات لأ�س���س النظ��ام ال��دويل" ال��ذي ا�س��تخدمه احللف��اء "ي�ش� ّوه التط��ور ال�س��لمي" ال��ذي �أحرزت��ه الب�لاد التي متلك ر�ؤو�س� ًا نووية �أق ّل بع�ش��رين
م��رة مم��ا متلك��ه ال��دول الأع�ض��اء يف حل��ف الأطل�س��ي ..وح��اول الأمني العام للحلف ين���س �س��تولتنربغ التخفيف من وط��أة الإعالن النهائي للقمة فقال �إنّ "ال�صني لي�س��ت خ�صمنا �أو
عد ّونا .لكن علينا �أن نواجه التحديات التي تطرحها ال�صني على �أمننا" ..من جهته ،قال الرئي�س الأمريكي جو بايدن �إنّ "رو�سيا وال�صني ت�سعيان لزرع ال�شقاق يف ما بيننا ،لكنّ
موحد والواليات املتّحدة عادت".
حتالفنا متني .حلف �ش��مال الأطل�س��ي ّ
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الكث�ير م��ن الإجن��ازات والأعم��ال
الت��ي دون��ت ب��كل فخ��ر واعت��زاز يف
�س��جل ق��وة دف��اع البحري��ن؛ لت�ضي��ف
املزي��د م��ن التق��دم والنج��اح يف
م�س�يرة البن��اء والعط��اء ال��ذي
ي��زداد يوم � ًا بع��د ي��وم ر�س��وخ ًا
و�ش��موخ ًا ،وذل��ك بف�ض��ل الرعاي��ة
امللكي��ة الكرمي��ة حل�ض��رة �صاح��ب
اجلالل��ة املل��ك حم��د ب��ن عي�س��ى �آل
خليف��ة عاه��ل الب�لاد املف��دى القائ��د

مدراج الرقي واالزدهار

م��ع تط��ور البحري��ن احل�ض��اري ،وات�س��اع نه�ضته��ا
االقت�صادي��ة و االجتماعي��ة ،ج��اء �إن�ش��اء ق��وة دف��اع
البحري��ن كمطل��ب �أ�سا�س��ي يحق��ق الأه��داف الوطني��ة
ال�س��امية يف بن��اء جمتم��ع حدي��ث متط��ور يواك��ب
متطلب��ات الع�ص��ر ،ويق��وم عل��ى دعائ��م را�س��خة م��ن
القوة و املنعة من �أجل الو�صول �إىل مزيد من الرفعة و
التقدم و االزدهار لبحرين امل�س��تقبل الزاهر امل�ش��رق.
م��ن ه��ذا املنطل��ق ،ويف العه��د الزاه��ر للمغف��ور ل��ه
�صاح��ب ال�س��مو ال�ش��يخ عي�س��ى ب��ن �س��لمان �آل خليف��ة

الأعل��ى حفظ��ه اهلل ورع��اه ..ه��ذه
الإجن��ازات الت��ي حتقق��ت يف ق��وة
دف��اع البحري��ن ال ميك��ن الإحاط��ة
ب��كل جان��ب م��ن جوانبه��ا يف �أ�س��طر
قليل��ة� ،إال �أن ه��ذا التقرير �س��يعر�ض
بع�ض � ًا م��ن م�س�يرة البن��اء والعط��اء
خ�لال الع��ام املن�ص��رم عل��ى �س��بيل
املث��ال ال احل�صر ،ويتطرق لعدد من
الإجن��ازات ،وماه��ي ب�ص��دد تنفي��ذه
م��ن م�ش��روعات خ�يرة م�س��تمرة.

طي��ب اهلل ث��راه ،ت�أ�س�س��ت ق��وة دف��اع البحري��ن ع��ام
 1968م معلن��ة بداي��ة انطالق��ة ح�ضاري��ة ب��ارزة يف
تاري��خ البحري��ن املعا�ص��ر� ،آخ��ذه عل��ى عاتقه��ا مهم��ة
حماي��ة اجنازاتها العظيمة ،وحفظ نه�ضتها ال�ش��املة..
لق��د �أ�ش��رقت �شم���س ق��وة دف��اع البحري��ن ،وبلغ��ت �ش��أن ًا
عظيم ًا يف جمدها وعزها ،و�سارت بخطى حثيثة وثابتة
نحو مدراج الرقي والإزدهار ،وحتقق لها من املنجزات
الع�س��كرية م��ا جعله��ا يف م�ص��اف اجليو���ش املتقدم��ة.
وب�إ�ش��راف مبا�ش��ر ،ورعاي��ة كرمي��ة من ح�ض��رة �صاحب

اجلالل��ة املل��ك حمد بن عي�س��ى �آل خليفة عاهل البالد
املف��دى القائ��د الأعلى حفظ��ه اهلل ورعاه بنيت اللبنات
الأ�سا�س��ية له��ذا ال�صرح الدفاعي ال�ش��امخ ،وتر�س��خت
دعائم��ه ،وعل��ت �أركان��ه ،مم��ا مكن��ه م��ن �أداء واجب��ه،
والقيام مبهامه العظيمة املتمثلة يف الدفاع عن الوطن
واحلف��اظ عل��ى ا�س��تقراره ومكت�س��باته ومنجزات��ه
احل�ضاري��ة والتنموي��ة ،فحقق��ت ه��ذه امل�ؤ�س�س��ة
�أهدافه��ا ،وكان��ت دائم� ًا احل�صن املني��ع والدرع الواقي
للوط��ن واملواط��ن.

اللبنة األوىل

ب��د�أ ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة املل��ك حم��د ب��ن عي�س��ى
�آل خليف��ة عاه��ل الب�لاد املف��دى القائ��د الأعل��ى حفظ��ه
اهلل ورع��اه جه��وده اخل�يرة يف بن��اء الوط��ن و�إع��داد
قوت��ه الع�س��كرية بع��د تخ��رج جاللت��ه م��ن كلي��ة (مونز)
احلربية لل�ضباط يف اململكة املتحدة يف ال�ساد�س ع�شر
م��ن فرباي��ر لع��ام  1968م  ،و�ص��دور الإرادت�ين
الأمرييت�ين ال�س��اميتني يف الع��ام نف�س��ه م��ن ل��دن
املغف��ور ل��ه  -ب��إذن اهلل تعاىل � -صاحب ال�س��مو ال�ش��يخ
عي�س��ى بن �س��لمان �آل خليفة �أمري البالد الراحل طيب
اهلل ثراه بت�أ�سي���س قوة دفاع البحرين يف م�س��تهل �ش��هر
�أغ�سط���س م��ن ع��ام  1968م  ،وتعي�ين جاللت��ه قائ��د ًا
له��ذه الق��وة يف الثال��ث م��ن �ش��هر �س��بتمرب م��ن الع��ام
نف�سه.
فكان��ت تل��ك املرا�س��م ال�س��امية �إيذان � ًا بب��دء مرحل��ة
جدي��دة م��ن مراح��ل العم��ل والعط��اء الوطن��ي ،وعالمة
ب��ارزة و�إنطالق��ة خ�ير يف تاري��خ البحري��ن الع�س��كري
التلي��د ،نح��و حتقيق العديد م��ن الأهداف والطموحات
الوثابة.
كم��ا كان��ت يف الوق��ت نف�س��ه ت�أكي��د ًا وا�ضح � ًا ورا�س��خاً
بين� ًا ملع��اين الق��وة واملنع��ة والإ�ص��رار عل��ى حماي��ة �أم��ن
الوط��ن ب�إمت�لاك ق��وة ق��ادرة ب ��إذن اهلل تع��اىل عل��ى
القيام بواجبها ال�س��امي املقد���س يف حماية مكت�س��باته
الوطني��ة و�س�لامة ح��دوده ودرء الأخط��ار الت��ي حتي��ط
ب��ه ..ق��ال اهلل تع��اىل  ( :و�أع��دوا له��م ما ا�س��تطعتم من
ق��وة وم��ن رب��اط اخلي��ل ترهب��ون ب��ه ع��دو اهلل وعدوك��م
و�آخرين من دونهم ال تعلمونهم اهلل يعلمهم ) (�سورة
الأنف��ال  :م��ن الآي��ة .)60
فم��ن ه��ذا املنطل��ق الق��ر�آين عم��ل املغف��ور ل��ه �صاح��ب
ال�س��مو ال�ش��يخ عي�س��ى بن �سلمان �آل خليفة �أمري البالد
الراح��ل طي��ب اهلل ث��راه يف �إن�ش��اء جه��از دفاع��ي يك��ون

ن��واة لق��وة �أك�بر حجم � ًا ،و�أك�ثر ا�س��تعداد ًا ومالئم��ة
ملتطلب��ات الأم��ن والدف��اع ع��ن �س��يادة الوط��ن.

محاية املكتسبات

بنهاي��ة الع��ام املا�ض��ي �ص��رح �صاح��ب اجلالل��ة
املل��ك حم��د ب��ن عي�س��ى �آل خليف��ة حفظ��ه اهلل ورع��اه
بقول��ه :نع��رب ع��ن اعتزازن��ا بق��وة دف��اع البحري��ن
ورجاله��ا البوا�س��ل ،كم��ا �أنك��م مو�ض��ع تقديرن��ا الكب�ير
وفخ��ر للبحري��ن و�أهله��ا دائم� ًا� ،ش��اكرين لك��م جميع� ًا

اجله��ود ال�س��امية الت��ي تقومون بها حلماية املكت�س��بات
والإجن��ازات الت��ي حققته��ا مملك��ة البحري��ن و�ش��عبها
الك��رمي ،والت�أه��ب الدائ��م خا�ص��ة يف ظ��ل م��ا ت�ش��هده
املنطق��ة م��ن م�س��تجدات.
و�أ�ض��اف جاللت��ه حفظ��ه اهلل ورع��اه :نق��در ا�س��هامات
ق��وة دف��اع البحري��ن النبيل��ة يف العدي��د م��ن اجلوان��ب
الإن�سانية ال�سامية �إ�ضافة �إىل قيامها بواجبها الوطني
الرئي�س��ي للدف��اع ع��ن الوطن وحماية م�س�يرته املباركة
ب��كل �ش��جاعة و�إخال���ص متمني� ًا للجمي��ع دوام التوفي��ق
والنجاح ولوطننا العزيز ا�س��تمرار الرقي واالزدهار..
كم��ا �أ�ض��اف جاللت��ه حفظ��ه اهلل ورع��اه: :نع��رب ع��ن
تقديرن��ا لق��وة الدف��اع عل��ى ه��ذه امل�س��اهمة النبيل��ة
وجاهزي��ة اخلدم��ات الطبي��ة بتوف�ير املن�ش��آت املجهزة
ب�أح��دث امل�س��تلزمات الطبي��ة العالجي��ة والتداب�ير
الوقائي��ة م��ن خ�لال كوادر طبية م�ؤهل��ه ومتخ�ص�صه .

دعم ومساندة ملكية

مبنا�س��بة الذك��رى الثاني��ة واخلم�س�ين لت�أ�سي���س ق��وة
دفاع البحرين ا�س��تقبل ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك
حم��د ب��ن عي�س��ى �آل خليفة عاه��ل البالد املفدى القائد
الأعل��ى حفظ��ه اهلل ورع��اه بح�ض��ور �صاح��ب ال�س��مو
امللك��ي الأم�ير �س��لمان ب��ن حم��د �آل خليف��ة ويل العه��د
نائ��ب القائ��د الأعل��ى رئي���س ال��وزراء بق�ص��ر ال�صخ�ير
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� ،صاح��ب املع��ايل امل�ش�ير الرك��ن ال�ش��يخ خليف��ة ب��ن
�أحم��د �آل خليف��ة القائ��د الع��ام لق��وة دف��اع البحري��ن
يرافقه �سعادة وزير �ش�ؤون الدفاع و�سعادة رئي�س هيئة
الأركان وع��دد م��ن كبار ال�ضباط بقوة دفاع البحرين.
وبه��ذه املنا�س��بة �ص��رح جاللت��ه حفظ��ه اهلل ورع��اه
بقوله �" :إن �إ�شراقة ال�ضوء الأول لقوة دفاع البحرين
ه��ي ذك��رى م�ضيئة يف م�س�يرتنا الوطني��ة املباركة ،فها
ه��ي بع��ون اهلل وبجهود رجالها الأ�شاو���س تُعلي جمدها
عام� ًا بع��د عام ،ف�إىل جانب نهو�ض قوة دفاع البحرين
بواجبها ال�سامي اجلليل بالذود عن الوطن بكل ب�سالة،
ف�إننا ن�شهد يف الوقت ذاته ا�سهاماتها املهمة والكبرية
يف دع��م م�س�يرته التنموي��ة واحل�ضاري��ة ال�ش��املة ب��كل
ج��دارة وكف��اءة م��ن خ�لال العدي��د م��ن املج��االت ،م��ن
خدمات �صحية رفيعة ومميزة توفر للمواطنني الكرام
الع�لاج والعناي��ة الطبية الراقية ،و�إ�س��هامات كبريه يف
جم��ال اال�س��كان ،ف�ض� ً
لا ع��ن م��ا حقق��ه منت�س��بيها م��ن
�إجن��ازات ريا�ضي��ة ممي��زة رفع��ت ا�س��م وطنه��م عالي� ًا
يف املحاف��ل الإقليمي��ة والدولي��ة ،وم��ن �أه��م ال�ش��واهد
عل��ى ذل��ك ف��وز منتخ��ب البحري��ن الع�س��كري لك��رة
الق��دم لق��وة الدف��اع ببطولة العامل الع�س��كرية ال�س��ابعة
يف ال�ص�ين و�إح��راز مراك��ز متقدم��ة عاملي � ًا و�إقليمي � ًا،
�إ�ضاف��ة �إىل التنظي��م وامل�س��اهمة املهم��ة يف املعار���ض
الع�سكرية الدولية وامل�شاركة يف العديد من املنا�سبات
الوطني��ة الكب�يرة لإعالء مكانة وطنهم البحرين ،فهم
ِنع��م م��ن ُيعتم��د عليه��م يف كاف��ة امليادي��ن ،فق��د �أثبت��وا
�زم ال يلني.
جدارته��م بع� ٍ

مواقف نبيلة

و�أ�ض��اف جاللت��ه حفظ��ه اهلل ورع��اه بقول��ه � :إنن��ا
ب��كل التقدي��ر والإعجاب نكرر �ش��كرنا للطواقم الطبية
والتمري�ضية الع�سكرية واملدنية الذين يقفون ب�شجاعة
وثب��ات ملواجه��ة ه��ذه اجلائح��ة و�إ�صراره��م لتحقي��ق
الف��وز والنج��اح بع��ون اهلل ،وتق��دمي �أرق��ى اخلدم��ات
للمواطنني الكرام واملقيمني على هذه الأر�ض الطيبة،
فه��م مث��ا ًال رائع� ًا لأبن��اء البحرين يف مثل ه��ذه املواقف
النبيل��ة ،مق��در ًا جاللت��ه اال�س��تجابة الفوري��ة لأبن��اء
وبن��ات البحري��ن للتط��وع به��ذه الأع��داد الكب�يرة ب��روح
البحري��ن الأ�صيلة للم�س��اهمة يف ه��ذا الواجب الوطني
ال�س��امي  ..و�أ�ض��اف جاللت��ه حفظ��ه اهلل ورع��اه يف
�إح��دى ا�س��تقباالته ل�صاح��ب املعايل القائ��د العام لقوة
دفاع البحرين وعدد ًا من كبار امل�س�ؤولني بقوله  :ن�شيد
مبا ت�ش��هده قوة دفاع البحرين من تطور م�س��تمر ورقي
يف جم��االت الت�س��ليح واملن�ش��آت الع�س��كرية يف خمتل��ف
�أ�س��لمتها .
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وج��رى اللق��اء بح�ض��ور معايل ال�ش��يخ �س��لمان بن خليفة �آل خليفة وزي��ر املالية واالقت�صاد
الوطن��ي ومع��ايل ال�ش��يخ ف��واز ب��ن حمم��د �آل خليف��ة �س��فري مملك��ة البحري��ن ل��دى اململك��ة
املتح��دة ،حي��ث مت خ�لال اللق��اء ا�س��تعرا�ض عالق��ات ال�صداق��ة الوثيق��ة ب�ين مملك��ة
البحري��ن واململك��ة املتح��دة و�س��بل تعزيز �أطر التعاون الثنائ��ي بينهما مبا يحقق امل�صالح
امل�ش�تركة وي�س��هم يف الو�ص��ول للأه��داف املن�ش��ودة.

عالقات متميزة

�أ�ش��اد �صاح��ب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير �س��لمان ب��ن حم��د �آل خليفة ويل العهد رئي���س جمل���س
ال��وزراء بتم ّي��ز العالق��ات التاريخي��ة م��ع اململك��ة املتح��دة ودوره��ا اال�س�تراتيجي واحليوي
يف حف��ظ �أم��ن وا�س��تقرار املنطق��ة ،و�أهمي��ة موا�صل��ة تنمي��ة امل�س��ارات املتمي��زة بن��ا ًء عل��ى
م��ا حتق��ق م��ن �إجن��ازات �أ�سا�س��ها التع��اون والتن�س��يق القائ��م عل��ى قي��م ومب��ادئ م�ش�تركة
جتم��ع البلدي��ن ال�صديق�ين عل��ى خمتل��ف ال�صع��د كالع�س��كرية واالقت�صادي��ة والتجاري��ة،
منوه� ًا �س��موه ب�أهمي��ة تعزي��ز التع��اون التج��اري والتن�س��يق املتب��ادل ب�ين البلدي��ن حتقيق� ًا
للم�صال��ح والتطلع��ات امل�ش�تركة ،م�ش�ير ًا �س��موه �إىل التع��اون املثم��ر ب�ين مملك��ة البحري��ن
واململك��ة املتح��دة �ضم��ن جم��االت التع��اون ال��دويل امل�ش�ترك ملواجه��ة فريو���س كورون��ا
( )COVID-19وت�س��هيل توف�ير التطعيم��ات للع��امل.

مواجهة التحديات

ون � ّوه �س��موه بنج��اح قم��ة جمموع��ة ال�س��بع ( )G7الت��ي انعق��دت يف اململك��ة املتح��دة
م�ؤخ��ر ًا وم��ا نت��ج عنه��ا م��ن تن�س��يق دويل ملواجه��ة خمتل��ف التحدي��ات ،معرب ًا ع��ن متنياته
بالنج��اح للم�ؤمت��ر ال�ساد���س والع�ش��رين للأط��راف يف اتفاقي��ة الأمم املتح��دة الإطاري��ة
ب�ش�أن تغري املناخ (كوب  )26الذي ت�ست�ضيفه اململكة املتحدة يف نوفمرب القادم ،م�ؤكد ًا
دع��م مملك��ة البحري��ن ل��كل جه��د ي�س��تهدف تعزي��ز التع��اون ال��دويل حلماي��ة البيئ��ة عل��ى
كاف��ة امل�س��تويات ..وج��رى خ�لال اللق��اء ا�س��تعرا�ض الق�ضاي��ا ذات االهتم��ام امل�ش�ترك،
ومناق�ش��ة امل�س��تجدات عل��ى ال�س��احتني الإقليمي��ة والدولي��ة ..م��ن جانب��ه� ،أع��رب مع��ايل
رئي���س وزراء اململك��ة املتح��دة ال�صديق��ة ع��ن �ش��كره وتقدي��ره ل�صاح��ب ال�س��مو امللكي ويل
العه��د رئي���س جمل���س ال��وزراء عل��ى م��ا يولي��ه م��ن حر� ٍ��ص عل��ى تنام��ي م�س��ارات العالق��ات
الثنائي��ة يف خمتل��ف املج��االت مب��ا ي�ش��كل امت��دادًا للعالقات التاريخية اال�س�تراتيجية بني
البلدي��ن وال�ش��عبني ال�صديق�ين.

أسس راسخة

ويف �س��ياق مت�ص��ل �أك��د �صاح��ب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير �س��لمان ب��ن حم��د �آل خليف��ة ويل
العه��د رئي���س جمل���س ال��وزراء �أن العالق��ات الت��ي تربط مملكة البحري��ن باململكة املتحدة
ذات �أبع��اد ا�س�تراتيجية ومبني��ة عل��ى �أ�س���س را�س��خة وتاري��خ ممت��د �س��اهم يف دعم الر�ؤى
امل�ش�تركة نح��و مزي��د م��ن التع��اون والتن�س��يق الثنائ��ي ب�ين البلدي��ن يف خمتل��ف املج��االت
وبخا�ص��ة ذات الأولوي��ة عل��ى خمتل��ف ال�صع��د ..ج��اء ذل��ك ل��دى لق��اء �س��موه حفظ��ه اهلل
معايل ال�سيد دومينيك راب وزير خارجية اململكة املتحدة ،وذلك بح�ضور معايل ال�شيخ

�سلمان بن خليفة �آل خليفة وزير املالية واالقت�صاد الوطني ومعايل ال�شيخ فواز بن حممد
�آل خليف��ة �س��فري مملك��ة البحري��ن ل��دى اململك��ة املتحدة ،حيث مت بح��ث �أوجه التعاون بني
مملكة البحرين واململكة املتحدة و�س��بل زيادة وتطوير حجم ال�ش��راكة بينهما ،مبا يعزز
الأم��ن واال�س��تقرار ويدع��م ا�س��تمرارية وترية التنمية يف خمتلف الظ��روف مبا فيه �صالح
املنطق��ة و�ش��عوبها ،منوه��ا �س��موه بال��دور الربيط��اين يف دعم �أمن وا�س��تقرار املنطقة.
وخ�لال اللق��اء مت ا�س��تعرا�ض ع��دد م��ن املو�ضوع��ات والق�ضاي��ا ذات االهتم��ام امل�ش�ترك
عل��ى ال�صعيدي��ن الإقليم��ي وال��دويل ،و�أف��ق تو�س��يع دائ��رة االتفاقي��ات الت��ي تعط��ي �إ�ضافة
نوعية لفر�ص التعاون وتعزز ا�س��تجابتها ملختلف الظروف والتحديات ..وقد �أعرب وزير
خارجي��ة اململك��ة املتح��دة ع��ن �ش��كره وتقدي��ره ل�صاح��ب ال�س��مو امللك��ي ويل العه��د رئي���س
جمل�س الوزراء ملا يوليه �سموه من اهتمام بتطوير العالقات الثنائية بني البلدين ،منوه ًا
بحر���ص �س��موه عل��ى تعزي��ز �أف��ق التع��اون والتن�س��يق ب�ين البحري��ن وبريطاني��ا يف خمتل��ف
املجاالت.

توطيد التعاون املشترك

م��ن جانب��ه �أ�ش��اد مع��ايل ال�ش��يخ ف��واز ب��ن حمم��د �آل خليف��ة� ،س��فري مملك��ة البحري��ن لدى
اململكة املتحدة ،بنتائج الزيارة الر�س��مية ل�صاحب ال�س��مو امللكي الأمري �س��لمان بن حمد
�آل خليفة ،ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ،حفظه اهلل� ،إىل اململكة املتحدة ال�صديقة..
و�أع��رب ع��ن اعت��زازه مبخرجات هذه الزيارة ،والتي ت�أتي ت�أكيد ًا على عمق العالقات
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التاريخي��ة الوطي��دة الت��ي جتم��ع بني البلدين ال�صديقني واملمتدة لأكرث من مئتي عام من
العالقات الثنائية املميزة والتعاون امل�شرتك يف خمتلف املجاالت احليوية وهي عالقات
مبنية على �أ�س�س وركائز متينة يف ظل احلر�ص املتبادل بني البلدين على توطيد التعاون
امل�ش�ترك وتوف�ير بيئ��ة منا�س��بة لدع��م ال��ر�ؤى امل�ش�تركة نح��و مزيد م��ن التعاون والتن�س��يق
الثنائ��ي ب�ين البلدين ال�صديقني يف خمتلف املجاالت.
و�أك��د مع��ايل �س��فري مملك��ة البحري��ن يف لن��دن عل��ى اجله��ود الكب�يرة املبذول��ة م��ن
قب��ل قي��ادة البلدي��ن وحر�صهم��ا العظي��م عل��ى تعزي��ز ه��ذه العالق��ة اال�س�تراتيجية املهم��ة
واملحوري��ة ،لي���س فق��ط لتحقي��ق امل�صال��ح امل�ش�تركة ب�ين البلدي��ن ،ولكن �أي�ضا ت�ش��كل هذه
اجله��ود رافع��ة مهم��ة وت�أت��ي كداع��م لتحقي��ق �أم��ن املنطق��ة وا�س��تقرارها وازدهاره��ا،
والبلدي��ن ال�صديق�ين ي�س��همان �إ�س��هاما كب�يرا يف ه��ذا املج��ال.
و�أو�ض��ح مع��ايل �س��فري مملك��ة البحري��ن يف لن��دن �أن االجتماع��ات الت��ي بحث��ت ع��دد ًا
م��ن املو�ضوع��ات ذات الأهمي��ة مت التط��رق خالله��ا كذل��ك جله��ود البلدي��ن يف مواجه��ة
تداعي��ات فريو���س كورون��ا ،نظ��ر ًا �إىل �أن مملك��ة البحري��ن واململك��ة املتح��دة يف م�ص��اف

الدول املتميزة يف التعامل مع اجلائحة ،مبا يف ذلك الدفع بربامج التطعيمات امل�ضادة
املختلفة ،وبحث كيفية اال�ستفادة من اخلربات املوجودة يف البلدين يف املجال ال�صحي
والعلم��ي والبحث��ي للتعام��ل الأمث��ل م��ع اجلائح��ة ،كم��ا رحب��ت مملك��ة البحري��ن بدع��وة
اململك��ة املتح��دة للم�ش��اركة يف م�ؤمت��ر قم��ة املن��اخ ( )COP26ال��ذي �س � ُيعقد يف
مدين��ة غال�س��غو الربيطاني��ة ه��ذا الع��ام.
و�أ�ش��ار مع��ايل �س��فري مملك��ة البحري��ن يف لن��دن ب ��أن اجلانب�ين ق��د �أك��دا خ�لال
االجتماعات عن تقديرهما للجهود املبذولة من قبل جمموعات العمل الثنائية املختلفة
القائمة بني البلدين ،التي تتناول �س��بل زيادة وتطوير حجم ال�ش��راكة بني الدولتني على
خمتل��ف الأ�صع��دة مب��ا يع��زز التع��اون الثنائ��ي امل�ش�ترك ،وبخا�ص��ة العم��ل عل��ى تطوي��ر و
ت�س��هيل وزي��ادة التج��ارة البيني��ة ب�ين البلدي��ن مب��ا فيه��ا مناق�ش��ة التج��ارة احلرة وتو�س��يع
دائرة االتفاقيات التي تعطي �إ�ضافة نوعية خللق فر�ص من التعاون االقت�صادي وت�سهل
فر�ص اال�ستثمار املبا�شر يف البلدين مبا يعزز م�ستوى التبادل التجاري ويحفز ال�شراكة
االقت�صادي��ة.

لدى لقائه ولي عهد المملكة المتحدة أمير "ويلز"

سلمان بن حمد آل خليفة:

يجمع البحرين وبريطانيا أسس متينة
من العالقات الممتدة ألكثر من مائتي عام

�أك��د �صاح��ب ال�س��مو امللك��ي
الأمري �س��لمان ب��ن حمد �آل خليفة
ويل العهد رئي���س جمل���س الوزراء
عل��ى م��ا يجم��ع مملك��ة البحري��ن
واململك��ة املتحدة من �أ�س���س متينة
م��ن العالق��ات املمت��دة لأك�ثر م��ن
مائت��ي ع��ام ،وم��ا حتظ��ى ب��ه ه��ذه
العالق��ات م��ن اهتم��ام للدف��ع به��ا
نح��و مزي��دٍ م��ن العم��ل امل�ش�ترك
عل��ى كاف��ة الأ�صع��دة مب��ا يحق��ق
التطلع��ات نح��و عالق��ات �أك�ثر
ر�س��وخ ًا.
ج��اء ذل��ك ل��دى لق��اء �س��موه
حفظ��ه اهلل الي��وم يف دار
كالرن���س� ،صاح��ب ال�س��مو امللك��ي
الأم�ير ت�ش��ارلز ويل عه��د اململك��ة
املتح��دة �أم�ير ويل��ز ،وذل��ك
بح�ض��ور مع��ايل ال�ش��يخ �س��لمان
ب��ن خليف��ة �آل خليف��ة وزي��ر املالي��ة
واالقت�ص��اد الوطن��ي ومع��ايل
ال�ش��يخ ف��واز ب��ن حمم��د �آل خليفة
�س��فري مملك��ة البحري��ن ل��دى
اململك��ة املتح��دة ،حيث نقل �س��موه
حتي��ات ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة
املل��ك حم��د ب��ن عي�س��ى �آل خليف��ة
عاه��ل الب�لاد املف��دى حفظ��ه اهلل
ورعاه �إىل �صاحبة اجلاللة امللكة
اليزابي��ث الثاني��ة و�إىل �صاح��ب
ال�س��مو امللك��ي الأم�ير ت�ش��ارلز
ومتنيات��ه للمملك��ة املتح��دة بدوام
التق��دم واالزده��ار ..ون��وه �س��موه
مبا و�صلت �إليه م�ستويات التعاون
الثنائي من متيز و�أهمية موا�صلة
العم��ل عل��ى تعزيزه��ا عل��ى كاف��ة
الأ�صع��دة مب��ا يفت��ح �آفاق� ًا جديدة
يف م�سار العالقات ويحقق النماء
للبلدي��ن وال�ش��عبني ال�صديق�ين.
م��ن جانب��ه� ،أع��رب �صاح��ب
ال�س��مو امللك��ي الأم�ير ت�ش��ارلز
ع��ن �ش��كره وتقدي��ره ل�صاح��ب
ال�س��مو امللك��ي ويل العه��د رئي���س
جمل���س ال��وزراء عل��ى م��ا يولي��ه
�س��موه م��ن اهتم��ام وحر���ص عل��ى
تعزي��ز عالق��ات البلدي��ن عل��ى
خمتل��ف امل�س��تويات ،و�أبل��غ �س��موه
بنق��ل حتيات��ه �إىل ح�ضرة �صاحب
اجلالل��ة مل��ك الب�لاد املف��دى
ومتنيات��ه ململك��ة البحري��ن دوام
التق��دم والنم��اء.

رئيس الوزراء الربيطاين يستقبل األمري سلمان بن محد يف " 10داوننغ ستريت"

األمري سلمان بن محد ووزير اخلارجية الربيطاين
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�أع��رب جالل��ة املل��ك املف��دى �أي��ده اهلل ع��ن اعت��زازه
باجله��ود املخل�ص��ة واملق��درة الت��ي يبذله��ا �صاح��ب
ال�س��مو امللك��ي وىل العه��د رئي���س جمل���س ال��وزراء
خدم��ة لوطن��ه يف كاف��ة املج��االت ،م�ش��يد ًا جاللت��ه
بالعم��ل املخل���ص لفري��ق البحري��ن بقي��ادة �س��موه يف
الت�ص��دي له��ذه اجلائحة والت��ي تت�ضمن و�ضع اخلطط
واالح�ترازات الوقائية املنا�س��بة للتعام��ل مع ما تتطلبه
الأو�ض��اع للمرحلة الراهنة واجلهود الوطنية املخل�صة
للت�ص��دي للجائح��ة ل�ضم��ان �س�لامة كاف��ة املواطن�ين
واملقيمني ،م�ؤكدً ا جاللته حفظه اهلل ب�أن ما مت اتخاذه
م��ن �إج��راءات خفف��ت بحم��د اهلل م��ن �أع��داد احل��االت

القائم��ة لفريو���س كورون��ا ومع��دل االنت�ش��ار ،و�إن ذل��ك
يب�ش��ر باخل�ير.

جهود إنسانية نبيلة

وثم��ن رع��اه اهلل ال��دور الكب�ير ال��ذي ت�ضطل��ع ب��ه
الك��وادر الطبي��ة وال�صحي��ة وجمي��ع العامل�ين يف
ال�صف��وف الأمامي��ة واجله��ات امل�س��اندة ،م�ؤك��د ًا ب ��أن
جهوده��م الإن�س��انية النبيل��ة ه��ي حم��ل فخ��ر وتقدي��ر
اجلمي��ع ،داعي� ًا �إياه��م ملوا�صل��ة العم��ل ب��روح الإ�ص��رار
واملثابرة لتحقيق �أهدافهم ال�س��امية لتوفري املزيد من
الطم�أنين��ة وال�س�لامة للجمي��ع.

و�أك��د جاللت��ه ب��أن الو�ض��ع ال�صحي بخ�ير وهلل احلمد،
و�أن اململك��ة ت�س�ير بع��ون اهلل تع��اىل عل��ى طريق التعايف
م��ن ه��ذا الوب��اء يف ظل الإقب��ال املتزايد لأخذ التطعيم
امل�ض��اد لفريو���س كورون��ا والتداب�ير التي مت��ت من �أجل
زي��ادة وتريت��ه �ضم��ن احلمل��ة الوطني��ة للتطعي��م والذي
قط��ع �ش��وط ًا كب�ير ًا �ش��مل غالبي��ة املواطن�ين واملقيم�ين،
و�أن حر���ص �أه��ل البحرين عل��ى �أخذ اللقاح والتزامهم
بالتدابري ال�صحية الوقائية نابع من وعيهم وثقافتهم
الأ�صيل��ة� ،س��ائ ًال اهلل ع��ز وج��ل �أن يحف��ظ البحري��ن
و�أهله��ا ،و�أن يعج��ل ب��زوال ه��ذا الوب��اء ع��ن الب�ش��رية
جمعاء.

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة:
اعتزاز جاللة الملك المفدى بالجهود الوطنية للتعامل مع
"كورونا" دافع لنا جميعًا لمزيد من البذل والعطاء

م�ش�ير ًا �إىل �أن اململك��ة تتاب��ع ب�ش��كل م�س��تمر تط��ور
انت�ش��ار الفريو�س عاملي ًا و�سيتم دائم ًا اتخاذ اخلطوات
املنا�س��بة عل��ى ال�صعي��د املحلي حلماية الوط��ن و�أبنائه
وكل م��ن يقي��م في��ه ..و�أ�ض��اف �س��موه حفظ��ه اهلل �أن
العمل م�ستمر لو�ضع احللول املنا�سبة لدعم القطاعات
املت�أث��رة م��ن تداعيات الفريو���س والدفع بعجلة التنمية
نح��و امل�س��ارات املن�ش��ودة.
كم��ا �أع��رب �س��موه ع��ن خال���ص تعازي��ه ل��كل �أبن��اء
البحري��ن واملقيم�ين مم��ن فق��دوا عزي��ز ًا ب�س��بب
اجلائح��ة� ،س��ائ ًال �س��موه امل��وىل جل��ت قدرت��ه �أن
يتغمده��م بوا�س��ع رحمت��ه وي�س��كنهم ف�س��يح جناته ،و�أن
مي��ن عل��ى احل��االت القائم��ة بال�ش��فاء العاج��ل ..داعي� ًا
املوىل العلي القدير �أن يرفع هذه اجلائحة عن مملكة
البحري��ن وع��ن الع��امل �أجم��ع.

حس املسؤولية

و�أك��د �س��موه �أن التعام��ل م��ع فريو���س كورون��ا �ش��كل
حتدي ًا ا�س��تثنائي ًا قابله جهد م�ضاعف وبح�� ٍ�س م�س��ؤول
م��ن كاف��ة �أف��راد الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للت�ص��دي
لفريو���س كورون��ا والعامل�ين يف ال�صف��وف الأمامي��ة من
الكوادر الطبية واجلهات امل�ساندة واملتطوعني ،والذي
ل��ه حمل��ه م��ن التقدير واالعتزاز ،فه��م قدموا النموذج

امل�ش��رف ال��ذي �س��يكون ملهم � ًا للأجي��ال يف التف��اين
والإخال�ص من �أجل الوطن و�صحة و�سالمة املواطنني
واملقيمني�.أ�شار �سموه �إىل �أننا اليوم منر بتحدٍ متر به
كاف��ة دول الع��امل وم��ا ي�صن��ع النج��اح في��ه ه��و االلت��زام
ال��ذي تقت�ضي��ه امل�س ��ؤولية الوطني��ة ،م��ن �أج��ل �صح��ة
و�س�لامة املجتم��ع و�أف��راده ك�أولوي��ة ق�ص��وى ،م�ؤك��د ًا
�س��موه �أن االلت��زام الي��وم واج��ب وطن��ي ،ويتطلب عزم ًا
متج��دد ًا لتج��اوز ه��ذه املرحل��ة والو�ص��ول للأه��داف
املن�ش��ودة ،م�ش��دد ًا �أن��ه بال��روح الوثاب��ة والعزمي��ة
وال�ص�بر والثب��ات �س��ننت�صر يف مواجه��ة الفريو���س.

كورون��ا (كوفي��د )-19بح�ض��ور مع��ايل الفري��ق طبي��ب
ال�ش��يخ حمم��د ب��ن عب��داهلل �آل خليف��ة رئي���س املجل���س
الأعلى لل�صحة رئي�س الفريق الوطني الطبي وعدد من
�أع�ض��اء الفري��ق والعامل�ين يف ال�صف��وف الأمامي��ة م��ن
الك��وادر الطبي��ة واجله��ات امل�س��اندة ،حي��ث نق��ل �س��موه
للجمي��ع حتي��ات ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة املل��ك حم��د
ب��ن عي�س��ى �آل خليف��ة عاه��ل الب�لاد املف��دى حفظ��ه اهلل
ورع��اه ،وتقدي��ر جاللت��ه لعطائه��م وجهوده��م الوطني��ة
املخل�ص��ة للت�ص��دي للجائح��ة ..كم��ا �أع��رب �س��موه ع��ن
ال�ش��كر الكب�ير له��م عل��ى م��ا يقوم��ون ب��ه م��ن دور مميز
وجه��د ا�س��تثنائي ل��ه كل التقدي��ر م��ن اجلمي��ع.

وفيم��ا �أع��رب �س��موه ع��ن ال�ش��كر والتقدي��ر للمواطن�ين
عل��ى ح�س��هم الوطن��ي ومواقفه��م امل�ش��رفة الت��ي قدم��ت
منوذج � ًا رائع � ًا للوع��ي والتع��اون واال�س��تجابة ل��كل
متطلب��ات الت�ص��دي للجائحة ،م�ضيف ًا �أن ب�إميان �أبناء
البحري��ن بامل�س��ؤولية ووعيه��م بدوره��م الوطني ي�ش��كل
مرتكز النجاح ملواجهة خمتلف الظروف وامل�ستجدات
وجتاوزه��ا بنج��اح.
كم��ا عق��د �س��موه بح�ض��ور ع��دد م��ن �أ�صح��اب ال�س��مو
واملع��ايل وال�س��عادة م��ن كب��ار امل�س��ؤولني اجتماع� ًا ع��ن
ُبع��د م��ع الفري��ق الوطن��ي الطب��ي للت�ص��دي لفريو���س

الصفوف األمامية

الوعي والتعاون واالستجابة

م��ن جانبه��م� ،أع��رب رئي���س و�أع�ض��اء الفري��ق
الوطن��ي الطب��ي للت�ص��دي لفريو���س كورون��ا والعامل�ين
يف ال�صف��وف الأمامي��ة م��ن الك��وادر الطبي��ة واجله��ات
امل�س��اندة ،عن عظيم امتنانهم لتقدير ح�ضرة �صاحب
اجلالل��ة املل��ك املف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه و�ش��كرهم
وتقديره��م ل�صاح��ب ال�س��مو امللك��ي ويل العه��د رئي���س
جمل���س ال��وزراء عل��ى م��ا يولي��ه �س��موه م��ن اهتم��ام ب��كل
م��ا يتعل��ق ب�صح��ة املواطن�ين واملقيم�ين و�س�لامتهم،
م�ش�يرين �إىل �أن ه��ذا االهتم��ام كان الداف��ع الأكرب لهم
لب��ذل املزي��د م��ن العط��اء يف خدم��ة الوط��ن.

�أك��د �صاح��ب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير �س��لمان ب��ن حم��د
�آل خليفة ويل العهد رئي���س جمل���س الوزراء �أن اعتزاز
ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة املل��ك حم��د ب��ن عي�س��ى �آل
خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه باجلهود
الوطني��ة للتعام��ل م��ع فريو���س كورون��ا داف� ٌع لن��ا جميع� ًا
ملزي��د م��ن الب��ذل والعط��اء ،ون � ّوه �س��موه ب�أن��ه يثم��ن
عالي� ًا �ص�بر وتكات��ف اجلمي��ع والتزامه��م ال��د�ؤوب مب��ا
يدع��م اجله��ود الوطني��ة الت��ي �ست�س��تمر ب��روح الفري��ق
الواح��د للت�ص��دي للفريو���س والتقليل من �آثاره يف كافة
املج��االت وا�ضع� ًة �أم��ام عينه��ا �صح��ة و�س�لامة اجلمي��ع
�أولوي� ًة ق�ص��وى.
�أ�ش��ار �س��موه �إىل �أن املرحل��ة الراهن��ة م��ن التعام��ل
م��ع فريو���س كورون��ا تع��د مرحل��ة دقيق��ة ت�س��توجب م��ن
اجلمي��ع �إدراك امل�س��ؤولية الت��ي تق��ع علي��ه يف احل��د من
مع��دالت االنت�ش��ار مب��ا يف ذل��ك الإقب��ال عل��ى التطعي��م
واجلرعات املن�ش��طة منه يف وقتها املحدد مع االلتزام
بكاف��ة الإج��راءات االحرتازي��ة الت��ي حدده��ا الفري��ق
الوطن��ي الطب��ي.
ج��اء ذل��ك ل��دى لق��اء �س��موه حفظ��ه اهلل بق�ص��ر الرفاع
م�ؤخر ًا� ،س��مو ال�ش��يخ حممد بن مبارك �آل خليفة نائب

رئي�س جمل�س الوزراء ،و�سمو ال�شيخ نا�صر بن حمد �آل أمهية االلتزام

خليف��ة ممث��ل جالل��ة امللك للأعمال الإن�س��انية و�ش��ؤون
ال�ش��باب ،ومع��ايل ال�ش��يخ خال��د ب��ن عب��داهلل �آل خليف��ة
نائب رئي���س جمل���س الوزراء ،والفريق �أول ركن معايل
ال�ش��يخ را�ش��د ب��ن عب��داهلل �آل خليف��ة وزي��ر الداخلي��ة،
ومعايل ال�شيخ �سلمان بن خليفة �آل خليفة وزير املالية
واالقت�ص��اد الوطني.

و�أو�ض��ح �س��موه �أن عل��ى اجلمي��ع م�س ��ؤولية م�ش�تركة
حلماي��ة كل ف��رد م��ن املجتم��ع ،فال��كل ي��درك الآن
خط��ورة هذا الوب��اء و�أهمية االلتزام بكافة الإجراءات
االحرتازي��ة وع��دم التهاون بالتعليم��ات ال�صادرة للحد
م��ن انت�ش��ار الفريو���س ومواجه��ة التح��ورات اجلدي��دة
الأ�ش��د خط��ورة من��ه وخا�ص��ة املتح��ور احل��ايل دلت��ا،
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ت�ضــ��م ممثليــ��ن وخمت�صيــ��ن مــ��ن جميــ��ع ال��وزارات
وامل�ؤ�س�س��ات الر�سـ��مية والقطــ��اع اخلــ��ا�ص وم�ؤ�س�س��ات
املجتمــ��ع املدنــ��ي وممثل��ي املنظمــ��ات الدوليــ��ة فــ��ي
البحريــ��ن .وتـ��م تد�ش�ين الإ�س�تراتيجية الوطني��ة
للنهو���ض بامل��ر�أة البحريني��ة فـ��ي العـ��ام 2005
واعتمادهـ��ا مـ��ن قبـ��ل جاللـ��ة امللــ��ك املفــ��دى حفظــ��ه
اهلل ورعــ��اه فــ��ي �ســ��ابقة لــ��م ت�شــ��هد مثي� ً
لا لهــ��ا
جمتمعــ��ات اخلليــ��ج العربــي و املنطقـة العربيـة ،ك�أول
ا�س�تراتيجية نوعي��ة معني��ة ب�ش ��ؤون امل��ر�أة تعتم��د م��ن
ر�أ���س الدول��ة ،والتـ��ي كانـ��ت مبثاب��ة خارط��ة الطري��ق
الت��ي ترافقـ��ت مـ��ع بدايـ��ة العمـ��ل امل�ؤ�س�س��ي للمجلـ���س،
وبـ��د�أ العمـ��ل الفعلـي فـي ذلـ��ك بتنظيـم م�ؤمتـر بعنـوان
"املـ��ر�أة �شـ��ريك جديـ��ر فـ��ي بنـ��اء الدولـ��ة ومنوه��ا"
يف الع��ام � 2004شـ��ارك فيـ��ه ممثلـ��ون عـ��ن جميـ��ع
امل�ؤ�س�سـ��ات الر�سـ��مية والقطـ��اع اخلـ��ا�ص وم�ؤ�س�سـ��ات
املجتمـ��ع املدنـ��ي املعنيـ��ة� ،أ�س��فر عنـ��ه و�ضـ��ع اخلطـ��ة
الوطنيـ��ة لتنفي��ذ ا�س�تراتيجية النهو���ض بامل��ر�أة
البحريني��ة . 2007-2012

اخلطــة الوطنيــة لتنفيــذ
اســتراتيجية النهــوض باملــرأة
2007-2012
البحرينيــة

ج��رى رف��ع املرئي��ات الوطني��ة الت��ي نتج��ت ع��ن تل��ك
امل�ش��اورات �إىل جالل��ة املل��ك املف��دى ،حي��ث تف�ض��ل
جاللت��ه ب�إ�ص��دار �أم��را �س��اميا يف العـــ��ام 2001
ب�إن�ش��اء املجل���س الأعل��ى للمـ��ر�أة ،يتبـ��ع جاللت��ه
مبا�شــ��رة وتر�أ�ســـ��ه �صاحب��ة ال�س��مو امللك��ي الأم�يرة
�س��بيكة بن��ت �إبراهي��م �آل خليفة قرين��ة جاللته ،وي�ضم
 16ع�ض��وة م��ن ال�ش��خ�صيات الن�س��ائية العامة وذوات
اخل�برة يف �ش ��ؤون امل��ر�أة والأن�ش��طة املختلف��ة ،ميثل��ن
كاف��ة �أطي��اف املجتم��ع البحرين��ي.
وبنـ��اء علـ��ى ه��ذا الأمـ��ر ال�سـ��امي يخت���ص املجلـ���س
الأعلـ��ى للمـ��ر�أة باقرتاح ال�سيا�سـ��ة العامـ��ة فـ��ي جمـ��ال
تنميـ��ة وتطويـ��ر �شـ��ؤون املـ��ر�أة فـ��ي م�ؤ�س�سـ��ات املجتمـ��ع
الد�سـ��تورية واملدنيـ��ة ،ومتكيـ��ن املـر�أة مـ��ن �أداء دورهـا
فـ��ي احليـ��اة العامـة مـ��ع مراعاة عـدم التمييز �ضدهـا،
وو�ضـ��ع خطـ��ة وطنيـ��ة لنهـ��و�ض املـ��ر�أة والتو�صي��ة
باق�تراح تعديـ��ل الت�شـ��ريعات املتعلقـ��ة باملـ��ر�أة..

ويعت�بر املجل���س الأعل��ى للم��ر�أة املرج��ع ل��دى جمي��ع
اجله��ات الر�س��مية فيما يتعلق ب�ش��ؤون امل��ر�أة ،ويخت�ص
ب�إب��داء ال��ر�أي والب��ت يف الأم��ور املرتبط��ة مبركز املر�أة
ب�صف��ة مبا�ش��رة �أو غ�ير مبا�ش��رة وعل��ى كاف��ة اجله��ات
الر�س��مية �أخ��ذ ر�أي��ه قب��ل اتخ��اذ �أي �إج��راء �أو ق��رار
بذلك.
وعمــ��ل املجلــ���س الأعلــ��ى للمــ��ر�أة منــ��ذ �إن�شــ��ائه فــ��ي
العــ��ام  2001علــ��ى حتقيــ��ق �سل�ســ��لة مــن الأهــداف
والغاي��ات ذات العائ��د االقت�ص��ادي واالجتماع��ي
والثق��ايف للمــ��ر�أة والأ�ســ��رة البحرينيــ��ة علــ��ى حــ��د
�ســ��واء ،حيــ��ث قــ��ام املجلــ���س بتق��دمي تو�صي��ات تـ��م
ترجمته��ا �إلـ��ى �أوامـ��ر ملكيـ��ة �سـ��واء ب�إ�ص��دار �أو
تعديـ��ل القوانيـ��ن ع�بر القن��وات الد�س��تورية وال�س��لطة
الت�ش��ريعية �أو باتخ��اذ تداب�ير وق��رارات وزاري��ة عبـ��ر
ال�سـ��لطة التنفيذيـ��ة ..وين�س��ب الف�ضـ��ل الكامـ��ل لهـ��ذا
الإجنـ��از فـ��ي تاريـ��خ املـ��ر�أة البحرينيـة للر�ؤيـ��ة الثاقبـة

ل�صاحـ��ب اجلـاللـ��ة امللـك حمـد بـ��ن عي�سـى �آل خليفة
عاه��ل الب�لاد املف��دى حفظ��ه اهلل ورعـ��اه ،و�صاحبـ��ة
ال�سمـو امللكـي الأمرية �سبيكة بنت �إبراهيم �آل خليفة
قرين��ة عاه��ل الب�لاد املف��دى رئي�سـ��ة املجلـ���س الأعلـ��ى
للمـ��ر�أة حفظه��ا اهلل ،واملب��ادرات ال�سـ��امية بتبنـ��ي
العمـ��ل امل�ؤ�س�سـ��ي ل�شـ�ؤون املـ��ر�أة وحتديـث ال�سيا�سـات
الالزمـ��ة للتنفيـ��ذ علـ��ى �أر���ض الواقـ��ع.

عملــ��ت اللجــ��ان املتخ�ص�ص��ة علــ��ى حتويــ��ل
اال�س�تراتيجية الوطنيــ��ة �إلــ��ى خط��ة تنفيذي��ة �ضمــ��ت
�ســ��بع حم��اور رئي�س��ية ه��ي اتخـ��اذ القــ��رار ،التمك�ين
االقت�صــ��ادي ،اال�س��تقرار الأ�ســ��ري ،املجتمــ��ع

املدنــ��ي ،التعليــ��م ،ال�صحــ��ة ،البيئـ��ة ،وكان��ت مبثاب��ة
وثيقـ��ة العهـ��د الت��ي اعتمده��ا املجلـ���س منهج��ا لعملـ��ه،
وبـ��د�أ املجلـ���س الأعلـ��ى للمـ��ر�أة بالتــ��درج فــ��ي تنفيــ��ذ
�أولوياتــ��ه التــ��ي ركــ��زت علــ��ى حمــ��اور اال�س��تقرار
الأ�ســ��ري ،والتمك�ين االقت�ص��ادي والتمك�ين ال�سيا�س��ي
للمر�أة �إلــى جانــب تنفيــذ برامــج التوعيــة والتدريــب
فــ��ي املحـ��اور الأخــ��رى.
وبذل��ك اعتمــ��د املجلــ���س الأعل��ى للمــ��ر�أة اخلط��ة
الوطني��ة لتنفي��ذ ا�س�تراتيجية النهو���ض بامل��ر�أة
البحريني��ة ر�سـ��م ًيا فـ��ي  6فربايـ��ر مـ��ن عـ��ام 2007
واعتبـ��رت الوثيق��ة الأ�سا�س��ية لعمـ��ل املجلـ���س،
وا�س��تمر العمـ��ل فيهـ��ا منـ��ذ عـ��ام  2007لغايــ��ة
عــ��ام  ..2012وتتويج � ًا جلميــ��ع تل��ك اجله��ود
واملبــ��ادرات ،وتفعيــ�لا لتطويــ��ر ال�سيا�سـ��ات والآلي��ات
ملح��اور اخلطــ��ة التنفيذيــ��ة وخ�صو�ص��ا حمــ��ور اتخـ��اذ
القـ��رار ال��ذي انبث��ق منــ��ه �ض��رورة �إدم��اج احتياج��ات
املــ��ر�أة فــ��ي جميــ��ع املج��االت ،عقــ��د امل�ؤمتـ��ر الوطنـ��ي
الأول للمر�أة البحرينية فـي نوفمبـر مـن عـام 2010
حتـ��ت عنـ��وان "دمـ��ج احتياجات املـ��ر�أة فـ��ي التنميـ��ة..
دور اجلهـ��ود الوطنيـ��ة".

مراجعة اخلطة الوطنية

وفـ��ي ماي��و  ،2011قامـ��ت الأمانـ��ة العامـ��ة للمجلـ���س
الأعلـ��ى للمـر�أة باتخـ��اذ اخلطـوات التنفيذيـة ملراجعـة
وتقييـ��م اخلطـة الوطنيـة لتنفيذ ا�سرتاتيجية النهو�ض
بامل��ر�أة البحريني��ة  2007-2012باعتباره��ا

وثيقـ��ة ومرجعي��ة وطنيـ��ة حتمـ��ل فـ��ي طياته��ا الر�ؤيـ��ة
العامـة للدولـة لتحقيـق تكافـ�ؤ الفـر�ص بيـن اجلن�سـني،
مـ��ن خـ�لال درا�سـ��ة وحتليـ��ل مـ��ا حتقـ��ق مـ��ن �إجنـازات
علـ��ى �أر���ض الواقـ��ع ،والوقـ��وف علـ��ى �أبـ��رز التحديــ��ات
واملعوقـ��ات ،ليبـ��د�أ انطالقتـ��ه بر�ؤيـ��ة �أكثـ��ر طموحـ��ا
تت�ضمـن �آليـات تعتمد امللكيـة الوطنيـة ملفرداتهـا ،وفـق
منهجي��ات مدرو�سـ��ة قائمـ��ة علـ��ى ال�شـ��راكة فـ��ي بنـ��اء
التحالفـات ،وب�صـورة ت�ضمـن �إدماج احتياجات املـر�أة
فـي عمليـة التنميـة ،وتعتمـد علـى قيـا�س الأثـر والغايـة
امل�سـ��تهدف حتقيقهـ��ا والتـ��ي تـ�ؤدي �إلـ��ى �إحـداث تغييـر
نحـ��و الأف�ضـ��ل فـ��ي �أداء وتوجه��ات وقيـ��م الأفـ��راد �أو
امل�ؤ�س�سـ��ات �أو املجتمـ��ع ب�ش��كل م�س��تدام.

اخلطــة الوطنيــة لنهــوض املرأة
البحرينية 2013-2022

بنــ��اء علــ��ى نتائــ��ج التقييــ��م ،بــ��د�أ املجلــ���س الأعل��ى
للمــ��ر�أة مراحــ��ل عمليــ��ة حتديــ��ث اخلطــ��ة الوطنيــ��ة
مــ��ن خــ�لال فك��ر وقيـ��م التميـ��ز ،والإنطـ�لاق مـ��ن
منهجيـ��ة النهـ��و�ض باملـر�أة �إلـى منهجيـة نهـو�ض املـر�أة
بذاتهـ��ا م�سـ��تفيدة مل��ا يهيئ��ه لهـ��ا املجتمـ��ع مـ��ن فـ��ر�ص
التدريـ��ب والتوعيـ��ة والتنميـة ،معتمـ��دة علـى قدراتهـا،
وم�سـتلهمة �أهدافهـا مـن قناعـات واعيـة ومتيـز الأداء
امل�ؤ�س�س��ي لتحقيـ��ق الأثـ��ر امل�س��تدام.
وبعـ��د املبارك��ة امللكيـ��ة ال�س��امية حل�ض��رة �صاح��ب
اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعــ��اه ،تــ��م �إعــ��ادة
�إط�لاق اخلط��ة الوطني��ة لنهو���ض امل��ر�أة البحريني��ة

�أو ًال :الن�ش�أة والت�أ�سي�س 2001-2004
وتنفي��ذ ًا الخت�صا�صات��ه ،عمــ��ل املجلــ���س الأعل��ى
للمــ��ر�أة علــ��ى و�ضــ��ع م�شــ��روع خط��ة وطني��ة للنهو���ض
باملر�أة البحرينيــ��ة ،منــ��ذ الــ��دورة االولــى فـي الفرتة
 2004 – 2001بال�شــ��راكة والتعــ��اون الفاعــ��ل
مــ��ع جميــ��ع اجلهــ��ات مــ��ن �أ�صحــ��اب االخت�صـ��ا�ص
املعنيــ��ة ب�شـ ��ؤون املــ��ر�أة ،وبــ��د�أت مرحلــ��ة الإع��داد
لال�س�تراتيجية ب�إن�ش��اء ع�ش��ر جلــ��ان متخ�ص�صــ��ة
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 2013-2022كخطـ��ة وا�ضحـ��ة املعالـ��م
بـ ��أدوات تقييميـ��ة وم�ؤ�ش��رات قيـ��ا�س دقيقـ��ة لر�ص��د
وتتب��ع �أو�ضـ��اع التنميـ��ة فـ��ي ق�ضاي��ا امل��ر�أة ..وته��دف
اخلط��ة مبختل��ف جماالته��ا �إىل �ضمـ��ان اال�سـ��تقرار
الأ�سـ��ري فـ��ي �إطـ��ار الرتابـ��ط العائلـ��ي ،وتعزيز قــ��درة
املر�أة علــ��ى امل�ســ��اهمة التناف�ســية فــي م�ســار التنميــة
القائــ��م علــ��ى مبــد�أ التــ��وازن بيــن اجلن�سـني ،و�إدمـاج
احتياجـ��ات املـ��ر�أة فـ��ي التنميـ��ة مبـا يحقـ��ق لهـا فـر�ص
التميـ��ز فـ��ي الأداء واالرتق��اء بخياراتهـ��ا نحـ��و جـ��ودة
حياتهـ��ا والتعلـ��م مـ��دى احليـ��اة مـ��ن خ�لال التكامـ��ل
مـ��ع ال�شـ��ركاء واحللفـ��اء فـ��ي العم��ل امل�ؤ�س�سـ��ي ليكـ��ون
املجلـ���س الأعلـ��ى للمـ��ر�أة بالتايل بيـ��ت اخلبـرة الوطني
املتخ�ص���ص يف �ش ��ؤون امل��ر�أة..
وبالت��ايل انتق��ل املجل���س الأعل��ى للم��ر�أة م��ن مرحل��ة
النهو���ض بامل��ر�أة �إىل مرحل��ة نهو���ض امل��ر�أة ،وبر�ؤي��ة

قائم��ة عل��ى ال�ش��راكة املتكافئ��ة لبن��اء جمتم��ع تناف�س��ي
م�س��تدام.
ي�ش��ار �إىل �أن��ه؛ وحت��ت رعاي��ة ح�ض��رة �صاح��ب اجلاللة
املل��ك حم��د ب��ن عي�س��ى �آل خليف��ة عاه��ل الب�لاد املفدى
حفظ��ه اهلل ورع��اه ،يحتف��ي املجل���س الأعل��ى للم��ر�أة
ه��ذا الع��ام  2021مبنا�س��بة ي��وم امل��ر�أة البحريني��ة
واملتزامن��ة م��ع م��رور  20عام� ًا عل��ى ت�أ�سي�س��ه ك�ص��رح
وطن��ي معن��ي مبتابع��ة تق��دم امل��ر�أة البحريني��ة ،حي��ث
تف�ضل��ت �صاحب��ة ال�س��مو امللك��ي الأم�يرة �س��بيكة بن��ت
�إبراهي��م �آل خليف��ة قرين��ة عاهل البالد املفدى رئي�س��ة
املجل���س حفظه��ا اهلل ،باعتم��اد مو�ض��وع ي��وم امل��ر�أة
البحريني��ة حت��ت عن��وان امل��ر�أة البحريني��ة يف التنمي��ة
الوطني��ة ..م�س�يرة ارتق��اء يف وطن معط��اء ،وي�أتي هذا
التقري��ر �ضم��ن �سل�س��لة تقاري��ر ت�برز �أب��رز حمط��ات
املجل���س خ�لال ع�ش��رين عام� ًا عل��ى �إن�ش��ائه.
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�أج��رى ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة املل��ك حم��د ب��ن
عي�س��ى �آل خليف��ة عاه��ل الب�لاد املفدى ات�ص��ا ًال هاتفي ًا
م��ع فري��ق البحري��ن التاب��ع للحر���س امللك��ي ال��ذي و�صل
�إىل قم��ة �إفر�س��ت وه��ي �أعل��ى قم��م الع��امل يف نيب��ال..
وهن��أ جاللت��ه الرائ��د ال�ش��يخ حممد بن حم��د �آل خليفة
قائد فريق احلر�س امللكي لت�سلق قمة �إفر�ست بتحقيق
ه��ذا االجن��از اله��ام ورف��ع عل��م اململك��ة يف �أعل��ى قم��ة
جب��ل يف الع��امل ،م�ش��يد ًا ب�ش��جاعة �أع�ض��اء الفري��ق
وفخ��ر كل بحرين��ي وبحريني��ة مب��ا متكن��وا م��ن حتقيقه
م��ن �إجن��از عامل��ي ..و�أك��د ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة �أن
ر�س��الة مملك��ة البحري��ن م��ن �أعل��ى قم��ة عاملي��ة ه��ي �أن
يعم ال�سالم والأمن على العامل �أجمع ،مبارك ًا لأع�ضاء
الفري��ق بحل��ول عي��د الفط��ر املب��ارك ،متمني� ًا له��م كل
التوفي��ق وال�س��داد عل��ى �أم��ل اللق��اء به��م يف البحري��ن
قريب ًا .

لتحقي��ق �إجن��از ا�س��تثنائي ي�س��جل با�س��م مملك��ة البحري��ن يف الو�ص��ول
اىل قم��ة اجلب��ل العاملي.وتاب��ع �س��مو ال�ش��يخ نا�ص��ر ب��ن حم��د �آل خليف��ة
الإجن��از العامل��ي ال��ذي ي�س��جل بح��روف م��ن ذهب وحققه رجال احلر���س
امللك��ي لي���س بغري��ب عليه��م فق��د عودون��ا دائم��ا ب�أنه��م على ق��در عال من
امل�س��ؤولية امللق��اة عل��ى عاتقه��م يف خمتل��ف املجاالت وكان��ت ثقتنا كبرية
فيهم للو�صول اىل قمة �إفر�ست و�صناعة اجناز كبري للمملكة من خالل
رف��ع عل��م البحري��ن.

حلظة تارخيية

وم��ن جانبه��م �أع��رب �أع�ض��اء فري��ق احلر���س امللك��ي ع��ن فخره��م
واعتزازه��م مبتابع��ة ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة املل��ك املف��دى لرحلته��م
وات�صال جاللته لهم وتهنئته بالإجناز الكبري ململكة البحرين بالو�صول
اىل قم��ة �إفر�س��ت م�ؤكدي��ن �أن متابع��ة �س��مو ال�ش��يخ نا�ص��ر ب��ن حم��د �آل
خليف��ة للفري��ق قبي��ل مغادرت��ه اىل مهمت��ه لت�س��لق اجلب��ل وكلم��ات �س��موه
�ش��كلت الدافع الكبري واملحفز للفريق من �أجل موا�صلة الت�س��لق وتخطي
التحديات وال�صعوبات و�صو ًال اىل قمة اجلبل ورفع علم البحرين عالي ًا
خفاق� ًا يف م�ش��هد وحلظ��ة تاريخي��ة �س��تظل حمف��ورة يف تاري��خ البحري��ن.

الظروف الصعبة

جدي��ر بالذك��ر �أن مهم��ة الفري��ق مت��ت عل��ى مرحلت�ين
ت�ضمن��ت تخطي��ط وتدري��ب متق��ن ملواجه��ة الظ��روف
ال�صعب��ة ،حي��ث �ض��م الفري��ق  18م�ش��اركا يف املرحل��ة
الأوىل والت��ي كان��ت مدته��ا  86يوم� ًا لت�س��لق جمموع��ة
م��ن اجلب��ال منه��ا قم��ة البوجت��ي عل��ى ارتف��اع 6150
م�تر وقم��ة مان�س��لو عل��ى ارتف��اع  8163م�تر ،ومت
تنفي��ذ املرحل��ة الثاني��ة (احلالي��ة) مب�ش��اركة 12
م�شاركا يف عملية ال�صعود التي ت�ستغرق من � 6إىل 7
�س��اعات يف اليوم حتى متكنوا من الو�صول �إىل ارتفاع
 8848م�تر ب��كل احرتافي��ة وج��دارة.

األعمال اإلنسانية واخلريية

وق��د ق��ام �أع�ض��اء الفري��ق بع��دد من الأعمال الإن�س��انية
واخلريي��ة الت��ي متثل��ت يف توزي��ع م��واد غذائي��ة عل��ى
ال�س��كان املحلي�ين يف منطق��ة املخي��م والت��ي كان له��ا
الأث��ر الطي��ب ل��دى ح��كام الإدارات املحلي��ة وح�صل��ت
عل��ى �إ�ش��ادة كب�يرة م��ن املواطن�ين يف باق��ي املناط��ق..
وقام��ت حكوم��ة جمهورية النيبال ال�صديقة با�س��تقبال
الفري��ق البحرين��ي ب��كل حف��اوة وتقدير وذل��ك ملا تتمتع
ب��ه العالق��ات امل�ش�تركة ب�ين البلدي��ن من متي��ز وتطور،
و�أعربت عن تقديرها للأعمال االن�س��انية التي قدمها

الفري��ق �أثن��اء تواج��ده عل��ى الأرا�ض��ي النيبالي��ة ،كم��ا
قام��ت ب�إط�لاق ت�س��مية ( قم��ة البحري��ن امللكي��ة) عل��ى
�إح��دى القم��م العاملي��ة يف منطق��ة جب��ال وادي مان�س��لو
عل��ى الأرا�ض��ي النيبالي��ة.

اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه يف نفو�س �أبناء
مملك��ة البحري��ن ح��ب التحدي واملغام��رة والت�ضحية يف
�س��بيل رفع��ة مملك��ة البحري��ن و�إع�لاء �ش��أنها وهو الأمر
ال��ذي ات�ض��ح م��ن خ�لال ما قام به فريق احلر���س امللكي
و�إ�ص��رار الفري��ق عل��ى الو�ص��ول اىل قمة �إفر�س��ت .

ق��ال �س��مو ال�ش��يخ نا�ص��ر ب��ن حم��د �آل خليف��ة "�أتق��دم
اىل �أع�ض��اء الفري��ق بالتهنئ��ة والتربي��ك به��ذا الإجن��از
الكب�ير ال��ذي حققوه بالو�صول اىل �أعلى قمة يف العامل
االم��ر ال��ذي ميث��ل �إ�ضاف��ة نوعي��ة يف �س��جل التمي��ز
واالجناز للحر�س امللكي ورجاالته البوا�سل كما ون�شيد
باجلهود التي بذلها �أع�ضاء الفريق خالل مهمتهم يف
ت�سلق اجلبل وحتدي كافة الظروف ورفع علم البحرين
عالي� ًا عل��ى قم��ة �أعل��ى اجلبال".و�أ�ض��اف �س��مو ال�ش��يخ
نا�ص��ر ب��ن حم��د �آل خليف��ة " لق��د زرع ح�ض��رة �صاح��ب

التكاتف وروح فريق

سجل التميز واالجناز

و�أ�ش��ار �س��مو ال�ش��يخ نا�ص��ر ب��ن حم��د �آل خليف��ة "ن��درك
متام� ًا �أن �أبن��اء البحري��ن قادري��ن على جت��اوز ال�صعاب
والتحديات مهما كربت وج�س��ده �أع�ضاء فريق احلر���س
امللك��ي يف قه��ر ال�صع��اب والو�ص��ول اىل قم��ة �إيفر�س��ت
و�س��ط الأح��وال اجلوي��ة ال�صعب��ة واملم��رات اجلبلي��ة
الوع��رة ،ولك��ن �أبن��اء البحري��ن الذي��ن ميتلك��ون عزمي��ة
ال تل�ين و�إرادة ال تنك�س��ر �أثبت��وا قدرته��م و�ش��جاعتهم
وعمله��م اجلماع��ي والتكات��ف ب��روح فري��ق البحري��ن
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ترك��ز الر�ؤي��ة االقت�صادي��ة  2030عل��ى ت�ش��كيل
ر�ؤي��ة احلكوم��ة واملجتم��ع واالقت�ص��اد ،ا�س��تناد ًا �إىل
ثالث��ة مب��ادئ توجيهي��ة؛ اال�س��تدامة والإن�ص��اف
والقدرة التناف�س��ية ..وبع��د �إطالق الر�ؤية االقت�صادية
 ،2030ب��د�أ جمل���س التنمي��ة االقت�صادي��ة برناجم � ًا
م�س��تم ًرا للإ�ص�لاح االقت�ص��ادي وامل�ؤ�س�س��ي ..ويع��د
من��وذج التنمي��ة امل�س��تدامة والنم��و االقت�ص��ادي ،كم��ا
ي��روج ل��ه برنام��ج الأمم املتح��دة الإمنائ��ي ،مكم�ل ًا
ال�س�تراتيجية ر�ؤي��ة البحري��ن  2030وميك��ن �أن ي�ؤث��ر
ب�ش��كل �إيجاب��ي عل��ى اخلط��ط امل�س��تقبلية الت��ي ته��دف
�إىل حت�س�ين حي��اة املواطن�ين العادي�ين.

املبــادئ التوجيهيــة للرؤيــة
2030
االقتصاديــة
ت�س��تند الر�ؤي��ة االقت�صادي��ة للبحري��ن �إىل مب��ادئ
اال�س��تدامة والتناف�س��ية والإن�ص��اف؛ والت��ي ته��دف �إىل
م�ضاعف��ة الدخ��ل البحرين��ي بحل��ول ع��ام .2030

االستدامة

ج��زء كب�ير م��ن من��و الب�لاد عل��ى م��دى العقدي��ن
املا�ضي�ين كان مدفوع� ًا بالقط��اع الع��ام ،ث��م �أ�صبح��ت
املالي��ة احلكومي��ة �أك�ثر �إحكام � ًا وتزاي��دت املناف�س��ة
يف االقت�ص��اد العامل��ي ..وبحل��ول ع��ام  ، 2030يج��ب
�أن يك��ون القط��اع اخلا���ص ق��ادر ًا عل��ى دف��ع النم��و
االقت�ص��ادي يف البحري��ن ب�ش��كل م�س��تقل.
و�س��تلتزم املالي��ة احلكومي��ة مبب��د�أ اال�س��تدامة ،ودع��م
نظام م�ستقر وتطلعي ،و�ست�ستخدم البحرين مواردها
لال�س��تثمار يف امل�س��تقبل ،وحت�سني ر�أ�س مالها الب�شري
م��ن خ�لال التعلي��م والتدري��ب ،وال �س��يما يف جم��ال
العل��وم التطبيقية.

القدرة التنافسية

ت�أت��ي زي��ادة الإنتاجي��ة ب�ش��كل طبيع��ي �أك�ثر يف بيئ��ة
تناف�س��ية ،مم��ا ي��ؤدي �إىل النمو االقت�ص��ادي والربحية
والأج��ور ..والإنتاجي��ة العالي��ة والتح�س�ين امل�س��تمر
�س��تم ّكن ال�ش��ركات م��ن زي��ادة �أج��ور موظفيه��ا ..حي��ث
تتطل��ب الإنتاجي��ة العالية �أ�ش��خا�ص ًا يتمتعون باملهارات
املنا�س��بة ل��كل من�ص��ب ..ولتك��ون ق��ادرة عل��ى املناف�س��ة
؛ �س��تبذل البحري��ن ق�ص��ارى جهده��ا لتثقي��ف �ش��عبها
واالحتفاظ باملوظفني امل�ؤهلني وجذب العمال الأجانب
بامله��ارات الت��ي تفتق��ر �إليه��ا.
ً
ً
املفت��اح ه��و جع��ل البحري��ن مكان �ا رائع �ا ملمار�س��ة
الأعم��ال التجاري��ة لل�ش��ركات املحلي��ة والأجنبي��ة..
وق��د اجتمع��ت العدي��د م��ن العوام��ل جلع��ل البحري��ن
بل��دً ا جذا ًب��ا للم�س��تثمرين يف ال�صناع��ات ذات القيم��ة
امل�ضاف��ة العالي��ة؛ م��ن بينها خدمة عامة عالية اجلودة
وبني��ة حتتي��ة متط��ورة وبيئ��ة معي�ش��ية جذاب��ة.

اإلنصاف

تتمث��ل ر�ؤي��ة البحري��ن يف �أن النج��اح االقت�ص��ادي
امل�س��تقبلي للب�لاد �س��ي�ؤثر عل��ى املجتم��ع عل��ى نط��اق
�أو�س��ع ،مما يوفر قاعدة وا�س��عة من االزدهار ..وميكن
ل��كل ف��رد �أن يق��دم م�س��اهمة جدي��رة بالقيم��ة للمجتمع
�إذا م��ا �أعطي��ت الو�س��ائل املتاح��ة و�أتيحت ل��ه الفر�صة،

وم��ن �أج��ل تعزي��ز الإن�ص��اف ،يج��ب �أن تك��ون جمي��ع
املعام�لات الت��ي يق��وم به��ا كل م��ن القطاع�ين الع��ام
واخلا���ص �ش��فافة.
يج��ب �أن ت�س��ود املناف�س��ة احل��رة والعادل��ة ،م��ع �إج��راء
الأن�ش��طة اخلا�ص��ة والعام��ة يف العل��ن � ،س��واء كان��ت
تتعل��ق بالتوظي��ف �أو الأرا�ض��ي للم��زاد العلن��ي �أو نتيج��ة
املناق�ص��ة ..ويتمث��ل دور احلكوم��ة يف توف�ير الإط��ار
القان��وين والتنظيم��ي ال��ذي ي�ضم��ن حماية امل�س��تهلكني
واملعامل��ة العادل��ة لأ�صح��اب الأعم��ال؛ مب��ا يف ذل��ك
امل�ستثمرين الأجانب .وهذا يعني الق�ضاء على الف�ساد
والت�أك��د م��ن تطبي��ق القوان�ين ب�ش��كل ع��ادل.
الإن�ص��اف يف املجتم��ع يعن��ي �أن يعام��ل اجلمي��ع
عل��ى ق��دم امل�س��اواة مبوج��ب القان��ون ،وف ًق��ا حلق��وق
الإن�س��ان الدولي��ة؛ و�أن اجلمي��ع مت�س��اوون يف الو�ص��ول
�إىل اخلدم��ات ،وحتدي��د ًا التعلي��م والرعاي��ة ال�صحي��ة،
و�أن املحتاج�ين يت��م دعمه��م م��ن خ�لال تدريب وظيفي
منا�س��ب و�ش��بكة �أم��ان اجتماع��ي م�س��تهدفة ..وت�س�ير
ه��ذه املب��ادئ التوجيهي��ة الثالث��ة يف نف���س اجت��اه
�أه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة  ،2030و�س��ي�ؤدي النم��و
االقت�صادي املرتفع والتمويل احلكومي وحت�س�ين ر�أ���س
امل��ال الب�ش��ري والإن�ص��اف وال�س��وق �ش��ديدة التناف�س��ية
�إىل حتقي��ق معظ��م �أه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة.
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خطة عمل احلكومة

ترك��ز خط��ة عم��ل احلكوم��ة عل��ى �إجن��ازات اململك��ة
و�ش��عبها يف �ض��وء الت��وازن امل��ايل ب�ين النفق��ات
والإي��رادات  ،والنم��و االقت�ص��ادي الإيجاب��ي امل�س��تمر،
واال�س��تقرار النق��دي ،والتنمي��ة امل�س��تدامة وال�ش��املة..
ومت تطوي��ر خط��ة عم��ل احلكوم��ة مب��ا يتما�ش��ى م��ع
التعليم��ات وال�سيا�س��ات واملب��ادرات الرئي�س��ية املرج��و
حتقيقه��ا خ�لال ال�س��نوات الأرب��ع القادم��ة للحف��اظ
عل��ى الأم��ن واال�س��تقرار ،وتق��دمي اخلدم��ات الالزم��ة
للمواط��ن ..ويتحق��ق ذل��ك م��ن خ�لال احلف��اظ عل��ى
املكا�س��ب احلالي��ة ،وجتن��ب �أي �أعب��اء م�س��تقبلية عل��ى
املواطن ،وحت�س�ين الظروف املعي�ش��ية للمواطن لتعزيز
التنمي��ة الت��ي يقوده��ا املواط��ن.

وزير المالية واالقتصاد الوطني:

سلمان بن خليفة آل خليفة:

سنواصل الخطط البناءة لتطوير اإلجراءات المالية
بما يدعم مسيرة الخير واالزدهار لمملكة البحرين

أهداف الرؤية
االقتصادية 2030

اال�س��تثمار يف املواطن�ين م��ن خ�لال تعزي��ز
اخلدمات احلكومية وحت�سينها وا�ستدامتها
يف قطاع��ات التعلي��م وال�صح��ة وغريه��ا..
و�إن�ش��اء جمتمع �آمن وم�س��تقر تعزيز التنمية
امل�س��تدامة وال�ش��املة لتحقي��ق الت��وازن
امل��ايل واحلف��اظ عل��ى النم��و االقت�ص��ادي
الإيجاب��ي ..ث��م دع��م القط��اع اخلا���ص
لي�صب��ح الداف��ع الأه��م يف التنمي��ة ..وو�ض��ع
قواع��د لال�س��تخدام الأمثل للم��وارد و�ضمان
ا�س��تدامتها للأجي��ال القادم��ة.

سلمان بن خليفة آل خليفة وزير
املالية واالقتصاد الوطين

�أق�س��ام امل��وارد املالي��ة باجله��ات احلكومي��ة ،وذل��ك يف
�إط��ار االجتماع��ات الدوري��ة ملتابع��ة تنفي��ذ ال�سيا�س��ات
واال�س�تراتيجيات اخلا�ص��ة بتعزي��ز كف��اءة الإنف��اق
احلكوم��ي ،حي��ث �ش��كر مع��ايل الوزي��ر م��دراء ور�ؤ�س��اء
�أق�س��ام امل��وارد املالي��ة باجله��ات احلكومي��ة عل��ى م��ا
يبذلون��ه م��ن جه��ود خمل�ص��ة ومتفاني��ة يف �ضب��ط
امل�صروف��ات احلكومي��ة مب��ا ي�ص��ب يف امل�صلح��ة العلي��ا
للوط��ن ،م�ش��يد ًا يف الوق��ت ذات��ه ب�إ�س��هاماتهم املتمي��زة
يف مراح��ل �إع��داد امليزاني��ة العام��ة للدول��ة لل�س��نتني
املاليت�ين  2021و  ،2022وا�س��تعر�ض معالي��ه
خ�لال االجتم��اع عملي��ة تدوي��ر م��دراء امل��وارد املالي��ة
م��ا ب�ين اجله��ات احلكومي��ة والتي متت م��ع نهاية العام
املا�ض��ي ،ودوره��ا يف تب��ادل اخل�برات واملمار�س��ات
املالي��ة ال�س��ليمة م��ا ب�ين اجله��ات احلكومي��ة.
وذك��ر وزي��ر املالي��ة واالقت�ص��اد الوطن��ي ب��أن اخلدمات

املالي��ة امل�ش�تركة تع��د منوذج � ًا يحت��ذى ب��ه يف العم��ل
احلكوم��ي ،وذل��ك نظ��ر ًا مل��ا حققت��ه اخلدم��ات املالي��ة
امل�ش�تركة م��ن جن��اح ومتي��ز يف �أداء امله��ام عل��ى �أكم��ل
وج��ه ..كم��ا ن��وه �إىل دور م��دراء امل��وارد املالي��ة يف
�ضم��ان تطبي��ق متطلب��ات الدلي��ل امل��ايل املوح��د وال��ذي
مت �إطالق��ه م�ؤخ��ر ًا بن�س��خته املحدثة ،وذلك من خالل
تفعي��ل امل�س ��ؤولية امل�ش�تركة لكاف��ة م��دراء ور�ؤ�س��اء
�أق�س��ام امل��وارد املالي��ة باحلكوم��ة ل�ش��رح م�ضم��ون
الدلي��ل ل�ل�إدارات الداخلي��ة مب��ا ي�س��اعد يف حت�س�ين
الإج��راءات واملمار�س��ات املالي��ة و�ضبطه��ا وفق� ًا لبن��ود
رقابي��ة موح��دة ..و�أك��د ب ��أن وزارة املالي��ة واالقت�ص��اد
الوطن��ي �س��توا�صل حتقي��ق كاف��ة الربام��ج واخلط��ط
البن��اءة الت��ي ت�س��تهدف تطوي��ر الإج��راءات املالي��ة
وحت�س�ين جودته��ا مب��ا يدع��م م�س�يرة اخل�ير واالزدهار
ململك��ة البحري��ن.

�أك��د ال�ش��يخ �س��لمان ب��ن خليف��ة �آل خليف��ة وزي��ر املالي��ة
واالقت�ص��اد الوطن��ي �أهمي��ة موا�صلة اجله��ود بكل عزم
وب��روح الفري��ق الواح��د لإث��راء العم��ل احلكوم��ي م��ن
خ�لال ط��رح مب��ادرات جدي��دة وتبن��ي �أف��كار ًا مبتك��رة
ت�س��هم يف حت�س�ين كفاءة ال�صرف والإنفاق احلكومي،
منوهً ��ا معالي��ه بال��دور الذي ي�ضطلع به مدراء ور�ؤ�س��اء
�أق�س��ام امل��وارد املالي��ة باجله��ات احلكومي��ة يف حتوي��ل
�سيا�س��ات تر�ش��يد الإنفاق �إىل واقع ملمو���س يف العمل،
م�ؤك��دً ا معالي��ه اال�س��تمرار يف تطوير ال�سيا�س��ات املالية
وتفعي��ل الأدوات الرقابي��ة التي تع��زز احلوكمة وتتوافق
ب�ش��كل ت��ام م��ع االج��راءات املالي��ة املعتم��دة بالتن�س��يق
امل�س��تمر م��ع الإدارات الداخلي��ة باجله��ات احلكومي��ة
مب��ا ي�ص��ب يف �صال��ح خدم��ة الوط��ن واملواطن.
ج��اء ذل��ك ل��دى اجتم��اع ع��ن ُبع��د م��ع م��دراء ور�ؤ�س��اء
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ميثاق العمل الوطين

عكست الرعاية امللكية السامية حلضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل
ورعاه للفعاليات اإلعالمية ما حتظى به الصحافة واالعالم البحريين بشكل خاص واالعالم العريب بشكل عام من مكانة
وتقدير لدى قائد مسرية االعالم األول ،ولتؤكد على مدى دعم جاللته الكامل للصحافة البحرينية وحريتها ودورها
الوطين ومسئولياهتا النهضوية والتنموية.
وقد وجه حضرة صاحب اجلاللة امللك محد بن عيسى آل خليفة ملك البالد املفدى رسالة سامية مبناسبة اليوم العاملي
حلرية الصحافة الذي وافق يوم  3مايو املاضي ..وفيما يلي نص الرسالة السامية حلضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى
مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة:
يسعدنا أن نتوجه برسالة شكر وتقدير إىل محلة مشاعل التنوير والوعي واإلبداع الفكري من أصحاب الكلمة املسؤولة
والرسالة الصادقة يف وسائل اإلعالم جبميع أنواعها املقروءة واملطبوعة واملسموعة واملرئية وااللكترونية مبناسبة اليوم
العاملي حلرية الصحافة.
وحتت شعار "املعلومات كمنفعة عامة" ،يأيت احتفاء هذا العام بالتزامن مع مرور ثالثني عاما على إعالن "ويندهوك"
التارخيي ،ليمثل مناسبة عاملية جندد من خالهلا فخرنا بالتاريخ العريق لصحافتنا احلرة واملستقلة وإعالمنا الوطين
املسؤول ،ودورمها احليوي على مدى أكثر من مثانية عقود يف نشر احلقائق واملعلومات الصحيحة ،وتغليب املصلحة العليا
للوطن ومجيع املواطنني فوق أي اعتبار مبهنية وموضوعية.

ولق��د �أكدن��ا حر�صن��ا واهتمامن��ا من��ذ انطالق��ة
م�س�يرتنا التنموي��ة ب�إجم��اع �ش��عبي عل��ى ميث��اق العم��ل
الوطن��ي ،على توفري ال�ضمانات الد�س��تورية والقانونية
حلماي��ة حق��وق ال�صحفي�ين والإعالمي�ين يف التعب�ير
عن �آرائهم ب�أمان وا�س��تقاللية ،وحرياتهم يف التما���س
خمتل��ف �ض��روب املعلوم��ات والأف��كار وتلقيه��ا ونقله��ا
ب�لا قي��ود ،باعتباره��ا م��ن �أه��م احلق��وق امل�صون��ة يف
جمتمعن��ا الدميقراط��ي ،م��ع مراع��اة اح�ترام حق��وق
الآخري��ن و�س��معتهم، وحماي��ة الأم��ن القوم��ي وال�صحة
والآداب العام��ة ،بالتواف��ق م��ع العه��ود الدولي��ة.
و�أثبت��ت جائح��ة فريو���س كورون��ا (كوفي��د ،)19 -
وم��ا فر�ضت��ه م��ن حتدي��ات عاملي��ة� ،أهمي��ة دور الإعالم
الوطن��ي ك�ش��ريك فاع��ل �ضم��ن فري��ق البحري��ن بقيادة
االب��ن العزي��ز ويل العه��د الأم�ين �صاح��ب ال�س��مو
امللكي الأمري �س��لمان بن حمد �آل خليفة رئي���س جمل���س
ال��وزراء ،ع�بر التزام��ه بن�ش��ر املعلوم��ات املوثق��ة يف
مواجهة ال�شائعات والأخبار الزائفة وامل�ضللة ،وتعميق
الوع��ي املجتمع��ي بالإج��راءات االحرتازي��ة والتداب�ير
الوقائي��ة ،وحتفي��ز العم��ل التطوع��ي والإن�س��اين ،م��ا
�أ�س��هم يف ب��ث الطم�أنين��ة ،واحلف��اظ عل��ى ال�صح��ة
وال�س�لامة العام��ة جلمي��ع املواطن�ين واملقيم�ين،
و�إب��راز النم��وذج البحرين��ي امل�ش��رف يف �إدارة الأزم��ة
وتداعياته��ا ،داخلي � ًا وخارجي � ًا.

كفاءة ومتيز وإخالص

ومتكن��ت وزارة الإع�لام وجمي��ع من�س��وبيها بكف��اءة
ومتي��ز و�إخال���ص م��ن توظي��ف �إمكاناته��ا الإعالمي��ة
ومن�صاته��ا الرقمي��ة ع�بر �ش��بكة الإنرتن��ت يف ن�ش��ر
�أخب��ار ومعلوم��ات ذات ج��ودة وم�صداقي��ة ،و�ضم��ان
التدف��ق احلر للأف��كار والأنباء وتداولهما دومنا حدود
�س��وى مراع��اة ال�ضم�ير الوطن��ي والتم�س��ك ب�أخالقيات
املهن��ة ،وجناحه��ا بالتعاون مع مركز االت�صال الوطني
وجمعي��ة ال�صحفي�ين ودور ال�صحاف��ة والن�ش��ر يف
التعب�ير ب�ص��دق ونزاه��ة و�ش��فافية ع��ن �ضم�ير الوط��ن
ووحدت��ه وهويت��ه الثقافية واحل�ضاري��ة الأ�صيلة ،و�آمال
�أبنائ��ه يف حتقي��ق �أمن اقت�صادي واجتماعي م�س��تدام.
وتعزي��ز ًا له��ذا ال��دور الوطن��ي ،ن�ؤك��د تقديرن��ا للتع��اون

الب َّناء بني ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية يف مناق�شة
تعدي�لات قان��ون تنظي��م ال�صحافة والطباعة والن�ش��ر،
مبا يلبي تطلعات الأ�سرة الإعالمية يف اخلروج بقانون
ع�صري �أكرث تطور ًا و�شمو ًال ،يعزز احلريات امل�س�ؤولة،
ويحق��ق امل�صلح��ة الوطني��ة يف جمتم��ع ت�س��وده قي��م
العدال��ة وامل�س��اواة وتكاف��ؤ الفر�ص ب�ين جميع مكوناته،
ويرتق��ي بالإع�لام الإلك�تروين ،ويواك��ب �إجنازاتن��ا
الوطني��ة الرائ��دة يف التح��ول الرقم��ي وحتدي��ث البني��ة
التحتي��ة لتقني��ة املعلوم��ات واالت�ص��االت.

املعلومات الصحيحة

ويف �ض��وء �إدراكن��ا لأهمي��ة الكلم��ة ال�صادق��ة
واملعلوم��ات ال�صحيح��ة يف حتقي��ق املنفع��ة العام��ة
وتر�س��يخ الأم��ن وال�س�لام والتنمي��ة امل�س��تدامة ،فق��د
وجهن��ا �إىل �إع��داد م�ش��روع قان��ون جدي��د و�ش��امل
ملكافح��ة خط��اب الكراهية والتطرف وازدراء الأديان،
يف و�س��ائل التعبري عن الر�أي بجميع �صورها و�أ�ش��كالها
التقليدي��ة وامل�س��تحدثة ،مب��ا يدعم اجله��ود الوطنية يف
ن�ش��ر قيم االعتدال والت�س��امح وثقافة ال�س�لام واحلوار
ب�ين جميع الأديان والثقافات واحل�ضارات ،والت�صدي
للأف��كار املت�ش��ددة املغذي��ة للف�تن والعن��ف والإره��اب.
كم��ا جن��دد دعوتن��ا للمجتم��ع ال��دويل ،يف ه��ذا الي��وم
العاملي� ،إىل تعزيز التعاون الت�شريعي والفني يف �إقرار
اتفاقي��ة دولي��ة لتج��رمي خطاب��ات الكراهي��ة الديني��ة
والطائفي��ة والعن�صري��ة بجميع �صورها و�أ�ش��كالها ،مبا
فيها مكافحة جرائم الإ�سالموفوبيا ومعاداة الأجانب
وامل�س��لمني ،ومن��ع �إ�س��اءة ا�س��تغالل و�س��ائط الإع�لام

واملعلوم��ات و�ش��بكات الإنرتن��ت والتوا�ص��ل االجتماع��ي
والف�ض��اءات املفتوح��ة يف ب��ث ال�ش��ائعات �أو التحري���ض
عل��ى التط��رف �أو العن��ف والإره��اب ،و�ضب��ط االنفالت
الإعالم��ي واملعلومات��ي مب��ا يتواف��ق مع مب��ادئ الإعالن
العاملي حلقوق الإن�س��ان وتعاليم ديننا احلنيف والقيم
الإن�س��انية كافة.
اإلبداع واملعرفة
و�س��تبقى مملك��ة البحري��ن من��ارة للإب��داع واملعرف��ة،
ومث��ا ًال عاملي � ًا يف الت�س��امح والتعاي���ش الإن�س��اين
واحل�ض��اري بف�ض��ل منظومته��ا الد�س��تورية والقانوني��ة
املتط��ورة ،و�إ�س��هامات رواده��ا الأوائ��ل يف غر���س
مفاهي��م الوطني��ة والت�س��امح واالنتم��اء ،وتوا�ص��ل
�إبداع��ات �ش��بابها ،وعط��اءات ن�س��ائها �إىل جان��ب
الرج��ال يف جم��االت العم��ل ال�صحف��ي والإعالم��ي
و�ش��تى امليادي��ن التنموية والتطوعي��ة ،م�ؤكدين �أن وعي
املجتم��ع وتكاتف��ه بجمي��ع مكونات��ه ،ووقوف��ه �إىل جان��ب
قوات��ه الدفاعي��ة والأمني��ة البا�س��لة ه��و �صم��ام الأم��ان
يف وج��ه التحديات�.س��ائلني اهلل ع��ز وج��ل ،يف الع�ش��ر
الأواخ��ر م��ن �ش��هر رم�ضان املب��ارك� ،أن يحفظ مملكة
البحري��ن وي��دمي علين��ا نعم��ه وف�ضائل��ه ،و�أن ُمي� َّ�ن عل��ى
�ش��عبنا الأبي و�أمتنا العربية والإ�س�لامية والعامل �أجمع
بنعم��ة الأم��ن وال�س�لام وال�صحة والعافي��ة ،و�أن يوفقنا
جمي ًع��ا يف جت��اوز ه��ذه اجلائح��ة والعم��ل امل�ش�ترك م��ن
�أج��ل خ�ير و�س��عادة الإن�س��انية.
محد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
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�أك��د �س��عادة ال�س��يد عل��ي ب��ن حمم��د الرميح��ي وزي��ر الإع�لام �أن مملك��ة
البحرين تنعم بحرية �صحفية و�إعالمية يف ظل امل�سرية التنموية ال�شاملة
بقي��ادة ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة املل��ك حم��د ب��ن عي�س��ى �آل خليف��ة عاه��ل
الب�لاد املف��دى �أي��ده اهلل ورع��اه ،وذل��ك يف كلم��ة مبنا�س��بة ي��وم ال�صحاف��ة
البحريني��ة ال��ذي ي�ص��ادف ال�س��ابع م��ن �ش��هر مايو من كل ع��ام ،بالتزامن
م��ع احتف��ال الع��امل بالي��وم العاملي حلرية ال�صحاف��ة جاء فيها:
ُي�س��عدين �أن �أتوج � َه بتحي � ِة تقدي� ٍ�ر واعت��زازٍ �إىل الأ�س��ر ِة ال�صحفي � ِة
باليوم العاملي حلري ِة ال�صحافة واحتفالنا
والإعالمية مبنا�س��ب ِة االحتفا ِء ِ
�كر
بي��وم ال�صحاف��ة البحريني��ة ..و ُي�ش��رفني �أنْ �أرف � َع �أ�س��مى �آي� ِ
�ات ال�ش� ِ
والتقدي� ِ�ر وعظي��م االمتن��ان �إىل ح�ض��ر ِة �صاح� ِ�ب اجلالل� ِة املل��ك حم��د ب��ن
عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى� ،أيده اهلل ورعاه ،على دعم ِه الكرمي
والالحم��دود حلري� ِة ال�صحاف� ِة والإع�لام ،واحل� ِ�ق يف التعبري ع��ن الر�أي.
لام الوطن��ي ج��ز ًءا م��ن
و�إ َّن��ه مل��ن دواع��ي �س��رورِنا ِ
وفخرن��ا �أنْ يك��ونَ الإع� ُ
فري� ِ�ق البحري��ن بقي��اد ِة �صاح� ِ�ب ال�س��مو امللك��ي الأمري �س��لمان ب��ن حمد �آل
خليفة ويل العهدرئي���س جمل���س الوزراء حفظه اهلل ،م�س��تمرين على هذا
النه��ج ب��إذن اهلل انطال ًق��ا م��ن دورن��ا الوطني امل�س��ؤول� ..إنَّ هذه املنا�س��ب َة
الوطني� َة فر�ص� ٌة للنظ� ِ�ر فيم��ا تنع� ُ�م ب��ه مملك� ُة البحري��ن بقي��اد ِة ح�ض��ر ِة
�صاح� ِ�ب اجلالل��ة املل��ك املف��دى �أي��د ُه اهلل م��ن حري� ٍة �صحفي� ٍة و�إعالمي��ة،
�وي ب�س��واعدِ �أبن��ا ِء البحري� ِ�ن املخل�ص�ين ،م��ن
م ّكن��ت ه��ذا القط��ا َع احلي� َ
الوطني
�ام بواجبا ِت� ِه الوطني� ِة على الوج ِه الأكمل ،حت��ى غدا �إعال ُمنا
ُ
القي� ِ
تك�س��رت عليه��ا
بوع� ِ�ي القائم� َ
ين علي� ِه خ� َ�ط الدف��ا ِع الأول وال�صخ��ر َة الت��ي ّ
�يج ِه املجتمع��ي.
حم��اوالتُ الني� ِ�ل م��ن �أم� ِ�ن الوط� ِ�ن وا�س��تقرا ِر ِه ووح��د ِة ن�س� ِ
لات �إعالمي� ٍة مغر�ض��ة ،ه��ي
�إن م��ا تتعر��ُ�ض ل��ه مملك� ُة البحري� ِ�ن م��ن حم� ٍ
�داف معروف��ة ،م��ن و�س� َ
املفارقات التي
�رف والكراهي ِة واحلقد ..ومن
�إ�س��اءاتٌ ممنهج� ٌة ذاتُ �أه� ٍ
ِ
منابرها ب�ؤر ًة للتط� ِ
�ائل فتح��ت �أبوا َبه��ا جلمي ِع م��ن لفظت ُهم �أوطا ُنهم ،وجعلت من ِ
عام على م�ش��ارك ِة
ال ب� َّد لن��ا �أن ن�س��تذك َرها �أنن��ا ويف الوق� ِ�ت ال��ذي نحتف� ُ�ل في� ِه مب��رو ِر �أك�ث َر م��ن ً 80
إعالم املقرو ِء وامل�س��موع ،و�س��نحتف ُل قري ًب��ا مبرو ِر ٍ 100
عام��ا عل��ى ت�أ�سي�� ِ�س ال ِ
احلمالت امل�س��يئ َة التي يتب ّناها من مل ْ
يعرف معنى ال�صحاف ِة احلرة امل�س��ؤولة،
العمل ال�سيا�س��ي ،نرى هذه
املر�أ ِة �أخيها الرجل يف الإدال ِء ب�صو ِتها يف
ِ
ِ
االنتخابات وامل�ش��ارك ِة يف ِ
متار�سها مملك ُة
للعمال �أو غ ِريها من ال
نقابات
أ�سي�س
منظمات
ومل ميار�س الدميقراطي َة واحلقَ يف التعب ِري عن الر�أي ،ومل ي�شهد �إن�شا َء
ٍ
ِ
ِ
ِ
جمتمع مدين� ،أو حري َة ت� ِ
إجنازات التي ُ
ٍ
ُ
أر�ض الواقع.
نهجا وعم ًال،
البحرين على مدى ِ
ويحفظها الد�س��تو ُر ونلم�� ُ�س �ش��واهدَ ها على � ِ
تاريخها ً
ِ
ون�س� ُ
منوذجا
وح�س��هم الوطني،
احلمالت الإعالمي ِة امل�ش��بوهة ،فكان �أبنا ُء
لكل تلك
البحرين ب�أخال ِقهم الرفيع ِة ِ
ِ
أقالم الوطني ِة احلرة ،التي ت�صدت ِ
�جل هنا ِ
بكل ٍ
ً
ِ
تقدير وقف َة ال ِ
ُ
مبختلف �أطيا ِف ِه ومكونا ِت ِه َ
بف�ضل �سواعدِ �أبنا ِئ ِه منار ًة للإبدا ِع واملعرفة،
امللك املفدى ،و�سيظل �إعال ُمنا الوطني
خلف ر�ؤي ِة القياد ِة احلكيم ِة
ال�شعب
اللتفاف
ل�صاحب اجلالل ِة ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ورمزً ا للوحد ِة الوطنية.
إعالمي م�س�ؤول..
لكل
ِ
حر ِ
�شكر ًا ِ
وطني ٍ
ولكل � ٍ
قلم ٍ
�صاحب ٍ
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
ُ

أعلنــت إنفســتكورب وشــركة "أبرديــن ســتاندرد
إنفستمنتس" ،Aberdeen Standard Investments
اليــوم ،تعيــن الســر مايــكل فالــون ،وزيــر الدفــاع
الربيطــاين الســابق ،رئيســا ملشــروع البــى التحتيــة
املشــترك "شــراكة أبرديــن ســتاندرد إنفســتكورب
ـل الســر مايــكل فالــون ،الــذي
للبــى التحتيــة" .وحيـ ّ
عمــل يف املجلــس االستشــاري الــدويل إلنفســتكورب
منــذ  ،2018حمــل اللــورد جــري غرميســتون الــذي
انضــم إىل احلكومــة الربيطانيــة كوزيــر لالســتثمار.
تســعى "شــراكة أبرديــن ســتاندرد انفســتكورب للبنيــة
التحتيــة" إىل املشــاركة يف التعــايف االقتصــادي
واإلصــاح بعــد جائحــة "كوفيــد –  "19يف بلــدان
الشــرق األوســط مــن خــال االســتثمار يف مشــاريع
البنيــة التحتيــة األساســية املســتدامة الــي ســيكون
هلــا تأثــر إجيــايب علــى املجتمعــات املحليــة واألجيال
القادمــة.
تعليقــا علــى التعيــن ،قــال حممــد العارضــي رئيــس
جملــس اإلدارة التنفيــذي إلنفســتكورب" :يســعدنا
كرئيــس ملجلــس
أن نرحــب بالســر مايــكل فالــون
ٍ
اإلدارة خــال فتــرة مثــرة هلــذا املشــروع املشــترك
ومســتثمرينا اجلــدد .إن خــرة الســر مايــكل الغن ّيــة
يف كل مــن القطاعــن العــام واخلــاص ،ومعرفتــه
بالعديــد مــن القطاعــات ،مبــا يف ذلــك الطاقــة والبىن
التحتيــة ،ســتكونان مفيدتــن يف حتقيــق منــو الشــركة
وطموحاهتــا".
وأضــاف" :كمــا نــود أن نشــكر اللــورد غرميســتون علــى
مســامهته الكبــرة يف أعمالنــا حــى اآلن ونتمــى
لــه كل التوفيــق يف منصبــه يف احلكومــة .وهــو يبقــى
صدي ًقــا إلنفســتكورب حيظــى باحتــرام وتقديــر
كبرييــن".

جتــدر اإلشــارة إىل أن الســر مايــكل فالــون كان
عضــوًا يف جملــس العمــوم (الربملــان) الربيطــاين
ألكثــر مــن ثالثــة عقــود وشــغل عــد ًدا مــن املناصــب
احلكوميــة القياديــة ،أبرزهــا وزيــر الدفــاع مــن 2014
إىل  .2017وشــغل ســاب ًقا منصــب وزيــر الصناعــة
والطاقــة يف حكومــة ديفيــد كامــرون .ومــن بــن
مناصبــه اإلداريــة األخــرى ،يشــغل حال ًيــا منصــب
نائــب رئيــس شــركة "جينيــل إينرجــي" Genel
.Energy Plc
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قرب على أماكن السياحة بالبحرين وأهم املزارات السياحية للشباب واألطفال وكل األعمار.
هنا نتعرف عن ٍ

 - 1جامع أمحد الفاتح الكبري

يعت�بر جام��ع �أحم��د الف��احت الكب�ير م��ن �أه��م معامل ال�س��ياحة
يف البحرين ،فهو واحد من �أكرب امل�ساجد يف العامل ،موجو ٌد
يف قري��ة اجلف�ير يف املنام��ة عا�صم��ة البحري��ن وق��د بن��اه
ال�ش��يخ "عي�س��ى ب��ن �س��لمان �آل خليف��ة" �أم�ير البحري��ن يف
ع��ام  1987م ،و�أطل��ق علي��ه ا�س��م م�س��جد �أحم��د الف��احت
ن�سبة �إىل القائد العربي �أحمد الفاحت الذي فتح البحرين..
وق��د بن��ي امل�س��جد ليت�س��ع حل��وايل  7000م�ص��ل ،وه��و
ر ي�ض��م مكتب��ة ت�ضم ع��دد ًا هائ ًال
لامي كب�ي ٌ
حالي� ًا مرك� ٌز �إ�س� ٌ
م��ن الكت��ب يزي��د ع��ن  7000كت��اب ،بع�ضه��ا يع��ود مل��ا يزيد
�ات متع��دد ًة مث��ل الفق��ه
�ام م�ض��ت يف مو�ضوع� ٍ
ع��ن مائ��ة ع� ٍ
واحلديث ،والعديد من الكتب الدينية و�أعداد جملة الأزهر
واملو�س��وعة العربي��ة الإ�س�لامية.

 - 2باب البحرين

ب��اب البحري��ن م��ن �أماك��ن ال�س��ياحة يف البحري��ن الت��ي
جتت��ذب الكث�ير م��ن ال�س��ياح والزائرين للمملك��ة ،وهو عبارة
ع��ن بواب � ٌة �أثري � ٌة قدمي � ٌة مت ترميمه��ا ع��ام  1945عل��ى
ي��د ال�س�ير "ت�ش��ارلز بلجري��ف" م�ست�ش��ار حكوم��ة البحري��ن
يف ذل��ك الوق��ت ،ث��م �أعي��د جتدي��د بنائ��ه يف ع��ام ،1986
لتحم��ل كل تفا�صيل��ه الطاب��ع الإ�س�لامي الغن��ي بالنقو���ش
الدقيق��ة والآي��ات القر�آني��ة باخلط��وط العربي��ة الرائع��ة.
�أم��ا موق��ع ب��اب البحري��ن فه��و يف مدخ��ل احل��ي التج��اري
املرك��زي ،واملو�ص��ل ل�س��وق املنام��ة �أه��م �أ�س��واق البحري��ن،
منا�سب متام ًا اللتقاط ال�صور التذكارية بجوار هذا
واملكان
ٌ
ال�ص��رح الأث��ري اله��ام ،وهن��اك العدي��د من الفاعلي��ات التي
تق��ام عن��د ب��اب البحري��ن مث��ل معر���ض املنتج��ات ال�ش��عبية،
والت��ي تعر���ض العدي��د م��ن املنتج��ات اليدوي��ة مث��ل املالب���س
وال�س�لال والأدوات املنزلي��ة و�أن��واع احلل��وى ال�ش��عبية الت��ي
ت�ش��تهر به��ا الب�لاد.

 - 4مسجد اخلميس

يعت�بر م�س��جد اخلمي���س م�س� ٌ�جد �أث��ريٌ تاريخ� ٌ�ي ،حي��ث �أن��ه
�أول م�س��جد يبن��ى خ��ارج اجلزي��رة العربي��ة حي��ث مت بن��ا�ؤه
ع��ام  692م يف عه��د اخلليف��ة "عم��ر ب��ن عب��د العزيز" وقد
تعر���ض امل�س��جد للكث�ير م��ن عوام��ل اله��دم بفع��ل الزم��ن ومل
فرتات
يتب��ق من��ه �س��وى منارت�ين ،كان ق��د جت��دد بنا�ؤهم��ا يف ٍ
�س��ابق ًة ،وتعت�بر املئذن��ة الغربي��ة ه��ي الأك�ثر قدم� ًا حي��ث مت
بنا�ؤه��ا يف ع��ام  1085م ح�س��ب البيان��ات املوج��ودة عل��ى
قاعدته��ا� ،أم��ا املئذن��ة ال�ش��رقية فق��د مت بنا�ؤه��ا يف الق��رن
 14املي�لادي ،وق��د مت االهتم��ام بامل�س��جد نظ��ر ًا ملكانت��ه
التاريخي��ة ،و�أعي��د ترميم��ه ع��دة م��رات م��ن �أج��ل احلف��اظ
علي��ه ك�أث��ر ه��ام م��ن �آث��ار ال�س��ياحة يف البحري��ن ..وق��د كان
مل�س��جد اخلمي���س يف ع�ص��وره الأوىل �أهمي� ًة ق�ص��وى كم��كان
لإقام��ة ال�ش��عائر واالحتف��االت الديني��ة ،كم��ا كان م��زود ًا
مبدر�س� ٍة لتعلي��م وتدري���س تعالي��م الدي��ن و�س��كن ًا للط�لاب.

 - 5متحف البحرين الوطين

متح��ف البحري��ن الوطن��ي ه��و الأق��دم يف منطق��ة اخللي��ج
العرب��ي ،ومت افتتاح��ه ع��ام  ،1988ويتمي��ز ببنائه ال�ضخم

 - 3قلعة البحرين

قلع��ة البحري��ن الأثري��ة ،و�أحيان � ًا يطل��ق عليه��ا قلع��ة
الربتغال ،من معامل ال�سياحة يف البحرين والتي يعود تاريخ
بنا�ؤه��ا للق��رن  14املي�لادي ،وق��د �أ�ضيف��ت له��ا العدي��د م��ن
املب��اين عل��ى مراح��ل خمتلف��ة ،والقلعة موج��ودة يف العا�صمة
املنام��ة ،وحتدي��د ًا يف �ش��ارع ال�س��يف ،عل��ى �ش��اطئ اخللي��ج،
�اري ه��ام ،خ�صو�ص ًا
ويق�صده��ا ال�س��ياح ك�أث� ٍ�ر تاريخ� ٍ�ي ومعم� ٍ
وه��ي مدرج� ٌة عل��ى قوائ��م ال�تراث العامل��ي للمنظم��ة الدولي��ة
اليون�س��كو ..وت�ض��م القلع��ة العدي��د من الآث��ار التاريخية التي
حتك��ي ع��ن تاري��خ البحري��ن يف الأزمن��ة املختلف��ة� ،إ�ضاف � ًة
�ات ترج��ع �إىل � 2300س��ن ًة قب��ل املي�لاد ،تثب��ت
�إىل حفري� ٍ
وج��ود الإن�س��ان يف ه��ذه املنطق��ة من��ذ ب��د�أ اخلليق��ة ،ويحل��و
لل��زوار التق��اط ال�ص��ور التذكاري��ة بج��وار القلع��ة والقناط��ر
القريب��ة.

 ..وه��و ذو واجه� ًة حجري� ًة ،ويط��ل عل��ى بح�ير ٍة جميل� ًة يف مع�بر ال�ش��يخ حم��د عل��ى الكورني���ش ال�ش��رقي ..ويتمي��ز
وعدد م��ن القاعات الداخلي��ة التي ت�ضم
املتح��ف مبمرات��ه و�س��احاته الوا�س��عة ،الت��ي تزينه��ا �أعم��ا ٌل فني� ٌة معا�صرةٌٍ ،
�ات �أثري� ٍة يع��ود تاريخه��ا مل��ا قب��ل  6000عام� ًا مم��ا ي��دل على قدم تاري��خ مملكة البحري��ن ،وقد مت جتميع
جمموع� ٍ
هذه القطع الأثرية النادرة كناجت لعمليات اال�ستك�شاف امل�ستمرة عن الآثار يف مناطق عديدة من البحرين� ،أي�ضاً
توج��د قاعت��ان خم�ص�صت��ان لعر���ض حمتل��ف الفنون املحلية القدمية من مالب�� ٍ�س و�أدوات طه��ي و�أثاث قدمي �أثري،
واحل��رف ال�ش��عبية الت��ي ا�ش��تهرت عل��ى م��دار التاري��خ ،و�أي�ض� ًا من��اذج م��ن البي��ت البحرين��ي القدمي ،واملتح��ف قبل ًة
للدار�س�ين والوافدي��ن وال�س��ياح م��ن �أج��ل التع��رف على ال�س��ياحة يف البحري��ن والتعرف على تاري��خ وعراقة البالد.
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 - 8حممية العرين

تع��د حممي��ة العري��ن امل��كان املف�ض��ل للأ�س��ر والعائ�لات
البحرينية للرتفيه واال�س��تمتاع بالطبيعة ،حيث مت �إن�ش��ا�ؤها
يف منطق��ة ال�صخ�ير يف ع��ام  ،1976وتعت�بر منطق��ة
ج��ذب م��ن �أج��ل ال�س��ياحة يف البحري��ن ..وتنق�س��م حممي��ة
العري��ن �إىل ق�س��مني :ق�س��م املحمي��ة وه��و م��ا ي�س��مح بدخوله
بت�صاري��ح ر�س��مية� ،أم��ا الق�س��م الث��اين فه��و عب��ارة ع��ن
�كل
منت��زه وحديق� ٌة للحيوان��ات ،وق��د مت ت�صمي��م املنت��زه ب�ش� ٍ
جمي��ل حي��ث بل��غ ع��دد احليوان��ات  50نوع � ًا ،والطي��ور
 90نوع � ًا ،وي�س��عد ال��زوار مب�ش��اهدة الطي��ور املائي��ة الت��ي
ت�س��بح يف برك �أعددت خ�صي�ص ًا لها عددها  5برك تتوزع
فيه��ا �أن��وا ٌع م��ن الطي��ور �أغلبه��ا م��ن الطي��ور املهاج��رة مث��ل
طائ��ر الفالمنك��و وطائ��ر الكرك��ي ،وهناك بع���ض البحريات
املخ�ص�ص��ة للأ�س��ماك ذات الأل��وان والأ�ش��كال الرائع��ة..
�أما منطقة احليوانات املفرت�س��ة ففيها احليوانات اخلا�صة
باملنطق��ة العربي��ة مث��ل الأ�س��د والنمر والذئ��ب ،ويوجد حول
املحمي��ة العدي��د م��ن املطاع��م والفن��ادق.

 - 6مركز البحرين التجاري العاملي

يق��ع مرك��ز البحري��ن العامل��ي يف منت�ص��ف عا�صم��ة امل��ال
والأعم��ال وعا�صم��ة البحري��ن املنام��ة ب�إطالل � ٍة رائع � ًة عل��ى
كورني���ش البحري��ن ،وق��د اقامت��ه ال�ش��ركة العاملي��ة "اتكن��ز"
ك�أح��د �أب��رز املع��امل التجاري��ة وال�س��ياحية يف البحري��ن ،وه��و
مك��ون م��ن برج�ين متماثل�ين عمالق�ين عل��ى �ش��كل ال�ش��راع

 - 7شجرة احلياة
ال �ش��ك �أن ا�س��م "�ش��جرة احلي��اة" ينا�س��ب متام � ًا ه��ذه
ال�ش��جرة العتيق��ة الت��ي ا�س��تمرت تتح��دى الطبيع��ة لأك�ثر من
� 400س��نة ،وه��ي موج��ود ٌة يف منطق � ٍة �ش��ديدة اجلف��اف
دون وج��ود �أي م�ص��د ٍر للمي��اه ول��و عل��ى بع��د �أعم��اق يف ج��وف
الأر���ض..
ه��ذه ال�ش��جرة تعت�بر �أح��د العجائ��ب الت��ي ي�أت��ي ال��زوار �إليه��ا
م��ن جمي��ع مناط��ق البحري��ن� ،إىل �أن �ش��اع خربه��ا ف�أ�صب��ح
زواره��ا ي�أت��ون م��ن جمي��ع ب�لاد الع��امل مل�ش��اهدة ال�ش��جرة
املعجزة ،فهي ال�ش��جرة الوحيدة على قيد احلياة يف حميط
من بحر الرمال الذهبي الذي يحيط بها ،وقد متت العديد
م��ن الدرا�س��ات املحلي��ة والعاملي��ة م��ن �أج��ل الوقوف على �س��ر
ه��ذه ال�ش��جرة العمالقة،
وم��ا م�ص��در مده��ا بعنا�ص��ر احلي��اة وب��اءت درا�س��اتهم
بالف�ش��ل دون الو�ص��ول ل�س��رها ،وهك��ذا تعترب م��ن اهم معامل
ال�س��ياحة يف البحري��ن.

يتك��ون ال�برج م��ن  44طابق � ًا ،وي�ض��م املرك��ز مكات��ب
ال�ش��ركة ،و�أحد فنادق ال�ش�يراتون ،واملجمع الراقي مودا
م��ول ،وال��ذي ي�ض��م �أك�ثر م��ن  150بران��د.
�أي�ض � ًا ي�ض��م مرك��ز البحري��ن التج��اري العامل��ي �أك�بر
م��والت البحري��ن والكث�ير م��ن املقاهي الراقي��ة واملطاعم
الفخم��ة املنوعي��ة والكث�ير م��ن �أماك��ن الرتفي��ه ،ولذل��ك

يعت�بر م��ن م��زارات ال�س��ياحة يف البحرين الهام��ة على مدار
معماري مميز ،واملبني
ت�صميم
العام ،نظر ًا ملا يتمتع به من
ٍ
ٍ
ب�أ�ساليب الأبنية الذكية والتي توفر �أكرب قدر ملرتاديها ،كما
حتقق مكاتبه �أكرب قد ٍر من النجاح ب�أف�ضل �أ�س��اليب الإدارة
الناجح��ة واملتميزة.

 - 9جزيرة أمواج البحرين

تعد جزيرة �أمواج البحرين مثا ًال رائع ًا لل�س��ياحة الرتفيهية
يف البالد ،ومن �أماكن ال�س��ياحة يف البحرين التي يع�ش��قها
ال�صغ��ار والكب��ار عل��ى ال�س��واء ،وه��ي عب��ارة ع��ن جمموع��ة
م��ن اجل��زر اال�صطناعي��ة وعدده��ا  6ج��زر ،يف ال�ش��مال
ال�ش��رقي لدولة البحرين ،مت �إقامتها على ال�س��احل القريب
م��ن جزي��رة املحرق ،ويربطها ج�س��ر املنام��ة بجزيرة �أمواج
البحري��ن ،وتنت�ش��ر يف جمموع��ة اجل��زر املب��اين ال�س��كنية
واملناط��ق الرتفيهي��ة مث��ل املقاه��ي واملطاع��م واملنتجع��ات
والفن��ادق حي��ث ميك��ن ممار�س��ة العدي��د م��ن الأن�ش��طة
ال�ش��اطئية مثل ال�س��باحة وال�صيد والتجديف والغو�ص ،كما
تنت�ش��ر املراكز ال�صحية واللياقة البدينة وال�س��با يف مناطق
متعدد ًة داخل اجلزر� ..أما هواة الت�سوق ف�سوف ي�ستمتعون
بالت�س��وق يف جمم��ع الج��ون الرائ��ع ،واملوج��ود بكامل��ه داخ��ل
املي��اة ،وتتواف��ر في��ه العدي��د م��ن املتاج��ر الرائعة.

" - 10جنة دملون" املفقودة

ه��ي �أك�بر حديق��ة مائي��ة يف البحري��ن وال�ش��رق الأو�س��ط،
و�أك�بر مرف��ق لل�س��ياحة الرتفيهية بالبحري��ن وقد بنيت على
ن�س��ق ح�ض��ارة دمل��ون املفق��ودة م��ن �أك�ثر م��ن � 4آالف �س��نة،
لذل��ك فه��ي ذات ت�صمي��م فري��د وج��اذب ملحب��ي ال�س��ياحة
يف البحري��ن ،و�أك�ثر �أماك��ن ال�س��ياحة يف البحري��ن لل�ش��باب
الذين ي�ستمتعون بالأن�شطة البحرية الكثرية ،والتي متار�س �أم��ا �ش��اطئ دمل��ون فه��و امل��كان املف�ض��ل للأطفال ،وق��د �صمم مالع��ب التزل��ج العمالق��ة الت��ي يع�ش��قها ال�صغ��ار والكب��ار،
م��ع �أف��راد الأ�س��رة ،فامل��كان رائ��ع تنت�ش��ر في��ه امل�س��احات وك�أنه �شاطئ بحر طبيعي برماله الناعمة و�أمواجه الهادئة ،وتق��ام يف احلديق��ة العديد من الفاعليات التي ي�ش��ارك فيها
اخل�ض��راء و�أحوا���ض ال�س��باحة واجلاك��وزي.
وتنت�ش��ر يف امل��كان املطاع��م واملقاه��ي املختلف��ة ،وهن��اك كب��ار املطربني البحرينيني ،واملهراجانات واال�س��تعرا�ضات.
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 - 11بيت القرآن

لامي �أقي��م م��ن �أج��ل خدم��ة الق��ر�آن الك��رمي،
ه��و متح� ٌ�ف �إ�س� ٌ
وكل العل��وم املنبثق��ة عن��ه ،مت افتتاح��ة ع��ام  ،1990ومن��ذ
ذلك التاريخ ال ينقطع عنه الزائرون وال�سائحون من خمتلف
�أنحاء العامل ك�أحد �أهم معامل ال�سياحة يف البحرين ،وي�ضم
�ات
املتح��ف العدي��د م��ن ن�س��خ الق��ر�آن الك��رمي يف خمطوط� ٍ
متنوع� ًة ي�ص��ل عددها �إىل � 10آالف خمطوطة ون�س��خة منها
�أهم ن�سخة تلك التي كتبت يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان
ر�ض��ي اهلل عن��ه ..وق��د بن��ي املتح��ف عل��ى الط��راز الإ�س�لامي
عدد م��ن القاع��ات �أهمها قاعة
الق��دمي ،ويتك��ون املتح��ف م��ن ٍ
ً
مك��ة املكرم��ة ،و�س��وف يج��د الزائ��ر فيه��ا ن�س��خا م��ن الق��ر�آن
الك��رمي ترج��ع �إىل �ص��در الإ�س�لام م��ن الق��رن الأول الهج��ري
�إىل الثال��ث الهج��ري ،وه��ي بداي��ة جم��ع القر�آن.

 - 12الســوق الصيــي مدينــة
ا لتنــن

تعت�بر مدين��ة التن�ين ج��زء م��ن امل�ش��روع ال�س��كني العم�لاق
"دي��ار املح��رق" وق��د مت �إن�ش��ا�ؤها يف ع��ام  ،2015وتتمي��ز
ب�ش��اطئها ال�س��احر عل��ى �س��احل اخلليج العرب��ي ،وقد �صممت
مدين��ة التن�ين عل��ى الط��راز ال�صين��ي ب�ألوان��ه املبهج��ة
وت�صميمات��ه الرائع��ة� ،أم��ا املجم��ع التج��اري باملدين��ة فان��ه
ي�ش��مل  787وح��دة جتاري��ة ،وق��د مت تق�س��يم املجم��ع �إىل
�وع من املنتجات،
�أربع��ة �أق�س��ام رئي�س��ية ،خ�ص�ص كل جزءٍ لن� ٍ
فق�س��م الل��ون الأحم��ر يخت���ص مب�س��تلزمات الأطف��ال م��ن
�ات ل��كل املراح��ل العمري��ة ،والل��ون
�اب ومنتج� ٍ
مالب�� ٍ�س و�ألع� ٍ
الأخ�ض��ر مل�س��تلزمات ومع��دات البن��اء من اخلام��ات املختلفة،
�أما اللون الأ�صفر فقد خ�ص�ص ملحالت بيع الهواتف النقالة
والإك�س�س��وارات اخلا�ص��ة به��ا ،وخ�ص���ص الل��ون الأ�صف��ر
ملع��دات الكهرب��اء والإ�ض��اءة ،ومدين��ة التن�ين تعن��ي �س��ياحة
الت�س��وق و�أح��د �أ�س��باب ال�س��ياحة يف البحري��ن.

 - 13منتزه عذاري

يعت�بر منت��زه ع��ذاري م��ن �أه��م م��زارات ال�س��ياحة يف
البحري��ن ،وق��د �أقي��م املنت��زة يف منطق��ة ع�ين ع��ذاري ،وه��ي
ع�ين مي��اه طبيعي � ًة رقراق � ًة و�صافي � ًة ،وق��د ق�س��م املنت��زه �إىل
�ام ه��ي �س��بورت كام��ب ،ودي�س��كفري فيلي��ج،
�أربع��ة �أق�س� ٍ
وج��رويف ت��اون ،والرتفي��ه الداخل��ي ،ويبل��غ �إجم��ايل الألع��اب
املوج��ودة يف املنت��زه  38لعب��ة تنا�س��ب جمي��ع الأعم��ار للكب��ار
وال�صغ��ار ،لع��ل �أكرثه��ا �إث��ار ًة و�إقب��ا ًال عليه��ا ه��ي لعب��ة قط��ار
ال��رود تري��ن ،و�أي�ض� ًا املونوري��ل ،وهن��اك العدي��د م��ن الألع��اب
املائي��ة واملنتجع��ات واحلدائ��ق الرائع��ة ،ويوج��د �أي�ض� ًا ملعب� ًا
للمين��ي جول��ف وللبولنج.واملنت��زه ملح��ق ب��ه عد ٌد م��ن املقاهي
واملطاع��م و�أك�ش��اك الوجب��ات اخلفيفة وامل�ش��روبات املختلفة،
و�أي�ض ًا عد ٌد من املتاجر املتنوعة ل�شراء الهدايا والتذكارات،
وبالق��رب م��ن املنت��زه ينت�ش��ر ع��د ٌد م��ن الفن��ادق الت��ي تنا�س��ب
�إقام��ة ال�س��ائحني.

 - 14حديقة خليفة بن سلمان

تق��ع حديق��ة خليف��ة ب��ن �س��لمان قريب� ًا م��ن اجل�س��ر املو�ص��ل
�إىل جزي��رة املح��رق ،يف العا�صم��ة البحريني��ة املنام��ة ،وه��ي
م��ن �أجم��ل احلدائ��ق باململك��ة ،وال ينقط��ع عنه��ا ال��زوار عل��ى
م��دار الع��ام ،فهي �أحد معامل ال�س��ياحة يف البحرين ومركز ًا
للرتفي��ه واال�س��تمتاع بالطبيع��ة ال�س��احرة ،مب�س��طحاتها
اخل�ض��راء و�إطاللته��ا عل��ى اخللي��ج مم��ا مينحه��ا متي��ز ًا
وخ�صو�صي� ًة ..وي�س��تطيع الواف��دون �إىل احلديق��ة اال�س��تمتاع
مب�ش��اهد ٍة بانورامي� ًة للعا�صمة املنام��ة من خالل برج خليفة
املوج��ود داخ��ل احلديق��ة ،وال��ذي ي�ص��ل ارتفاع��ه �إىل 45
مرت�أً ،و�أي�ض ًا اال�س��تمتاع باجلو الرائع والت�س��لية على �ش��اطئ
البحر ،كما يوجد باحلديقة بحري ًة �صناعي ًة ملمار�س��ة بع�ض
الألعاب املائية ،ومنطقة لألعاب الأطفال ،كما يوجد مم�شى
لريا�ض��ات امل�ش��ي والدراج��ات الهوائي��ة.

 - 15جزيرة سترة

تق��ع جزي��رة �س�ترة عل��ى ال�س��احل ال�ش��رقي ململك��ة البحري��ن،
جن��وب العا�صم��ة املنام��ة ،وه��ي م��ن �أجم��ل اجل��زر يف
البحري��ن ،وكان��ت تك�س��وها �أ�ش��جار النخي��ل الت��ي ت��روى م��ن
�دد م��ن العي��ون الطبيعي��ة ،وم��ع جف��اف معظم ه��ذه العيون
ع� ٍ
ق��ل ع��دد النخي��ل فيه��ا ..وكان ال�س��كان يعي�ش��ون عل��ى �صي��د
الل�ؤل�ؤ ،لذلك يق�صدها ع�ش��اق �صيد الل�ؤل�ؤ للآن وتعترب �أحد
مع��امل ال�س��ياحة يف البحري��ن ،وم��ع اكت�ش��اف النف��ط تعددت
احلرف وزاد عدد ال�سكان ،كما مت �إقامة ج�سرين لربطهما
بال�س��احل ،وبه��ا ع��دد م��ن الق��رى ذات الطاب��ع الق��دمي مم��ا
يجعل لهذه القرى خ�صو�صة وعراقة وحنني للما�ضي يجذب
�إليه��ا ال��زوار م��ن كل م��كان.

 - 16جسر امللك فهد

مت بن��اء ج�س��ر املل��ك فه��د ب�ين اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية
ومملك��ة البحري��ن يف ع��ام  ،1986وذل��ك م��ن �أج��ل
توف�ير طري��ق بري يربط الدولتني ،وي�س��هل انتقال املواطنني
والوافدين بينهما ،مما عمل على تن�شيط التجارة وال�سياحة
يف البحرين ،وال�س��ياحة يف ال�س��عودية وزيادة عدد الزائرين
م��ن البلدين..
وعل��ى هام���ش الإن�ش��اءات اخلا�ص��ة باجل�س��ر فق��د مت �إن�ش��اء
جزي��رة �صناعي��ة يف املنطق��ة الو�س��طى ب�ين البلدي��ن ،تعت�بر
�أح��د �أه��م املقا�ص��د ال�س��ياحية ،وقد مت ت�صميمها على �ش��كل
ال�س��اعة ،و�أقيم��ت به��ا العديد م��ن املن�ش��ئات الرتفيهية ،وقد
�أقيم فيها برجني �أحدهما �ضمن احلدود ال�سعودية ،والآخر
�ضمن احلدود البحرينية ،وبهذه الأبراج عدد ًا من املطاعم
الفاخ��رة الت��ي تزدح��م بال��رواد م��ن كل االجتاه��ات ،حي��ث
ي�ش��اهدون الكث�ير م��ن املع��امل يف كال االجتاه�ين م��ن �أعل��ى
ال�برج ،وهن��اك العديد من احلدائق وامل�س��طحات اخل�ضراء
الت��ي ي�س��مح للعابرين التن��زه فيها.
75-74

 - 17جبل الدخان

جب��ل الدخ��ان م��ن �أبرز مع��امل ال�س��ياحة يف البحرين ،وميثل
�أعل��ى نقط � ًة به��ا ،حي��ث يبل��غ ارتفاع��ه  134م�تر ًا ويتمي��ز
بالأج��واء املنع�ش��ة الت��ي حتيط به ،وعندم��ا تنخف�ض درجات
احل��رارة ح��ول قم��ة اجلب��ل تظه��ر تكثف��ات الهواء ح��ول قمته
فتحيطه هالة �ضبابية يراها ال�س��كان دخان ًا ،ولذلك �أطلقوا
عليه جبل الدخان ..ويقع جبل الدخان يف منطقة ال�صخري
جن��وب مملك��ة البحري��ن وو�س��ط جزي��رة املنام��ة ،وه��ي �أول
منطق��ة مت اكت�ش��اف النف��ط فيه��ا ،ويتمي��ز اجلب��ل بوج��ود
الكثري من الآثار التاريخية املكت�ش��فة فيه ترجع �إىل الع�صر
احلج��ري ،و�أي�ض� ًا يحي��ط باجلب��ل العدي��د م��ن الكه��وف التي
حتت��وي عل��ى الغ��از الطبيعي.

 - 19قلعة عراد

قلع��ة قدمي��ة بناه��ا العماني��ون اثن��اء احتالله��م ململك��ة
البحري��ن ع��ام  1800عل��ى �أنقا���ض قلع� ٍة يوناني� ٍة قدمي ًة،
واتخذوه��ا مرك��ز ًا للحك��م نظ��ر ًا ملوقعه��ا اال�س�تراتيجي
الهام ،وتعترب من �أهم املعامل التاريخية ومن �أهم مزارات
ال�س��ياحة يف البحري��ن ،وتق��ع يف جزي��رة املحرق ،وهي الآن
�صرح� ًا ثقافي� ًا هام� ًا �إىل جان��ب مكانته��ا التاريخي��ة ،حي��ث
تق��ام فيه��ا العدي��د م��ن الفاعلي��ات واملهرجان��ات املحلي��ة
واخلليجي��ة والعربي��ة ،ويتواف��د عليه��ا ال��زوار وال�س��ائحني
عل��ى م��دار العام.

 - 20جزر حوار

 - 18سوق املنامة

�س��وق املنام��ة ل��ه �أهمي� ًة خا�ص� ًة عن��د �أه��ل البحري��ن والوافدي��ن �إليه��ا فه��ي �أح��د عوام��ل
ج��ذب ال�س��ياحة يف البحري��ن ،حي��ث يع�ش��ق ال�س��ياح ال�تردد عل��ى الأ�س��واق القدمي��ة الت��ي
حتم��ل عب��ق التاري��خ ،وتك��ون غني� ًة ع��اد ًة مبالم��ح الأ�صال��ة والعراق��ة ،و�س��وق املنام��ة ه��و
الأق��دم يف مملك��ة البحري��ن ،وال�س��وق الأول ال��ذي يجم��ع ب�ين عراق��ة املا�ض��ي وحداث��ة
امل�س��تقبل ،فالزائ��ر لل�س��وق �س��وف ي�ص��ادف املنتج��ات ال�ش��عبية تب��اع يف اله��واء الطل��ق
واملتاج��ر املك�ش��وفة م��ن مالب���س �ش��عبية ووتواب��ل الهن��د واخللي��ج ،واحللوي��ات والأطعم��ة
ال�ش��عبية ،ويف نف���س الوق��ت هن��اك املراك��ز التجارية العاملية وامل��اركات الفاخرة ،ويحيط
بال�سوق العديد من الفنادق يف م�ستويات خمتلفة ،ومن عوامل اجلذب ال�سياحي لل�سوق
وجود مركز للرتاث يحوي الكثري من املج�س��مات التاريخية مثل �س��فن ال�صيد القدمية.

ج��زر ح��وار ه��ي ج��زء م��ن �أرخبي��ل ي�ض��م
 14جزي��رة ،تبل��غ م�س��احة جزي��رة ح��وار
وه��ي �أك�بر ج��زر الأرخبي��ل مب�س��احة  41ك��م
 ،2وه��ي ذات موق��ع فري��د ومقوم��ات �س��ياحية
هائل��ة ،لذل��ك تع��د من �أهم معامل ال�س��ياحة يف
البحري��ن ،وق��د كان��ت ه��ذه اجل��زر حم��ل ن��زاع
ب�ين البحري��ن وقط��ر� ،إال �أن املحاك��م الدولي��ة
حكم��ت بانتمائها للبحري��ن ..وتتميز اجلزيرة
ب�ش��اطئ يغطي��ة احل�ص��ى ،وع��دد م��ن الطي��ور
واحليوان��ات الن��ادرة امله��ددة باالنقرا���ض،
وميار���س عل��ى اجلزي��رة العدي��د م��ن الأن�ش��طة
البحري��ة مث��ل �صي��د الأ�س��ماك.
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جزي��رة ج��رادة تق��ع عل��ى بعد ما يقارب من  30كيلومرت ًا �إىل اجلهة ال�ش��مالية ال�ش��رقية من
مدين��ة املح� ّرق البحريني��ة  ..تتمت��ع برم��ال بي�ض��اء "طبيعية" غري مدفونة ق ّلما ت�ش��اهد مثلها
يف منطقة اخلليج  ،،وبزرقة املياه ال�صافية  ..وال يوجد مرافق على اجلزيرة ما عدا ن�صب
�إ�سمنتي يتم عنده قيا�س درجات احلرارة و�أبعاد املياه ويعترب كاملنارة دلي ًال لل�سفن القريبة
 ،،وال يوجد ما ميكن �أن ي�س��كن ال�ش��خ�ص فيه كال�ش��اليهات والفنادق لأ�س��باب عديدة �أبرزها
�صغ��ر حج��م اجلزي��رة وال�س��بب الآخ��ر ه��و احلف��اظ عل��ى الطاب��ع الطبيع��ي للجزي��رة  ،حي��ث
ي�س��اهم يف جعلها رومان�س��ية لأبعد احلدود خا�صة .
ي�س��مي �أه��ل البحري��ن جزي��رة ج��رادة ب�ـ" قطع��ة ج��رادة " وه��ذا ه��و اال�س��م املع��روف وتعت�بر
درجات احلرارة على �سطحها من �ألطـف الدرجات على �أي نقطة ياب�سة يف البحرين �سواء
يف ال�صي��ف وال�ش��تاء  ..ولك��ي نذه��ب �إىل جزي��رة ج��رادة يجب ت�أجري قارب من مارينا كالب
�أو منتج��ع البن��در �أو ن��ادي اليخ��وت والتن�س��يق من �أجل الذهاب واملغادرة يف نف���س النهار .
وم��ن �أب��رز الأن�ش��طة يف اجلزي��رة ال�س��باحة والغو���ص عن��د اجل��دار املرج��اين القري��ب م��ن
اجلزي��رة �أو ا�صطي��اد الأ�س��ماء بالق��رب م��ن اجل��دار املرج��اين املحي��ط باجلزي��رة ..علم � ًا
ب��أن جزي��رة ج��رادة تتمي��ز بظاه��رة طبيعي��ة فري��دة حي��ث �إذا �أ�صبح��ت مي��اه البح��ر يف حال��د
امل��د تنغم��ر غالبي��ة �أرا�ض��ي اجلزي��رة وت�صب��ح عبارة عن م�س��تنقع مائي �صايف ونـقـ��ي ال يتبلغ
غزارت��ه �أك�ثر م��ن � 60س��نتمرت ًا.

حلبــة البحريــن الدوليــة
لســباقات الفورمــوال 1
حلب��ة البحري��ن الدولي��ة ه��و م�ضم��ار �س��باق �س��يارات
يق��ع يف منطق��ة ال�صخ�ير مبملك��ة البحري��ن ..تق��ام
عليه��ا مناف�س��ات جائ��زة البحري��ن الك�برى للفورم��وال
� 1س��نوي ًا ،بالإ�ضاف��ة �إىل �س��باقات ال��دراغ (drag
 )racingو�س��باقات �أخ��رى مث��ل �س��باق �سل�س��لة ج��ي
ب��ي  )GP2( 2ويف � 8س��وبركارز الأ�س�ترايل (V8
. )Supercars
ب��د�أ �إن�ش��اء احللب��ة ع��ن طري��ق ويل عه��د البحري��ن
والرئي���س الفخ��ري لالحت��اد البحريني لل�س��يارات ال�ش��يخ
�س��لمان ب��ن حم��د �آل خليف��ة بع��د االتف��اق م��ع ب�يرين
�إيكل�س��تون مدي��ر الفورم��وال  1ال�س��ت�ضافة ال�س��باقات
ابت��داء م��ن ع��ام  .2004ا�س��تمر بن��اء امل�ش��روع مل��دة
 485يوم � ًا م��ن  8نوفم�بر  2002حت��ى  7مار���س
 2004بكلف��ة  150ملي��ون دوالر �أمريك��ي..
وتول��ت �ش��ركتي تيلك��ي العاملي��ة و�س��يباركو البحري��ن بن��اء
امل�ش��روع بالتع��اون م��ع دبلي��و �س��ي ت��ي املاليزي��ة للهند�س��ة،
وه��ي ال�ش��ركة الت��ي �أن�ش ��أت حلب��ة الفوروم�لا  1يف
كواالملب��ور مباليزي��ا ..م�س��احة احللب��ة ه��ي  1.7ملي��ون
م�تر مرب��ع .ق��ام بت�صميم احللبة الأمل��اين هريمان تيلك.

إعادة فتح جسر الملك فهد يدعم
اقتصاد البحرين بـ 2.9مليار دوالر

ك�ش��فت غرف��ة جت��ارة و�صناع��ة البحري��ن �أن��ه م��ن املتوق��ع
�أن يقف��ز الإنف��اق ال�س��ياحي �إىل قراب��ة  2.9ملي��ار دوالر
بع��د �إع��ادة افتت��اح ج�س��ر املل��ك فه��د الذي يرب��ط البحرين
بال�س��عودية ،وه��ي �أك�بر �س��وق خليجي��ة ،وذل��ك بن��ا ًء عل��ى
متو�س��ط الإنف��اق ال�س��ياحي خ�لال ع��ام  ..2019ي�أت��ي
ذل��ك بعدم��ا �أعلن��ت ال�س��عودية رف��ع تعلي��ق �س��فر املواطن�ين
�إىل اخل��ارج.
ورحب��ت البحري��ن ب�أك�ثر م��ن  12ملي��ون زائ��ر ع��ام
 ،2019معظمه��م م��ن اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية ودول
جمل���س التع��اون اخلليج��ي املج��اورة .وق��ال عل��ي املديف��ع،
املدي��ر التنفي��ذي لال�س��تثمارات يف جمل���س التنمي��ة
االقت�صادي��ة :،تع��د ال�ص�لات االقت�صادي��ة وال�سيا�س��ية
والثقافي��ة العميق��ة ب�ين البحري��ن وال�س��عودية �أ�سا���س
عالقتنا ..ورغم ا�ستمرار التجارة بني بلدينا بنجاح كبري
رغ��م جائح��ة كوفي��د � ،19إال �أن ال�س��ياحة ت�أث��رت ب�ش��كل
ح��اد ..و�أ�ض��اف :توف��ر البحرين فر�ص ًا واعدة يف قطاعات
�س��ياحية متع��ددة ميكنه��ا اال�س��تفادة م��ن ق��رب اململكة من
ال�سعودية ت�شمل فر�ص ًا يف قطاع العقارات واال�ستثمار� ،إذ
ين�شط يف هذه القطاعات م�ستثمرون من ال�سعودية وبقية

املنطقة .ولهذا ف�سي�س��عدنا الرتحيب بزوار البحرين من اململكة العربية ال�س��عودية مع افتتاح اجل�س��ر قريب ًا ب�إذن اهلل .يذكر �أنه على مدار ال�س��نة املا�ضية مت �ضخ ا�س��تثمارات كبرية يف
قطاع��ي العق��ارات وال�س��ياحة يف البحري��ن� ،ش��ملت ع��دة م�ش��اريع تطويري��ة يف قطاع��ات ال�صح��ة واملنتجع��ات وال�ش��واطئ.

إعادة انتخاب البحرين للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية
ف��ازت مملك��ة البحري��ن يف انتخاب��ات املجل���س التنفي��ذي ملنظمة ال�س��ياحة العاملية لتمثيل �إقليم ال�ش��رق الأو�س��ط
 ،وي�أت��ي �إع��ادة انتخ��اب مملك��ة البحري��ن وال�ش��قيقة االمارات العربية املتحدة خ�لال االنتخابات التي �أقيمت يف
اط��ار انعق��اد ال��دورة ال�ـ  47للجن��ة الإقليمي��ة ملنظم��ة ال�س��ياحة العاملي��ة ال��ذي تنظم��ه وزارة ال�س��ياحة باململك��ة
العربي��ة ال�س��عودية خ�لال الف�ترة � 26إىل  27ماي��و  ، 2021بالإ�ضاف��ة �إىل �إع��ادة انتخابه��ا يف جلن��ة وثائ��ق
التفوي�ض يف منظمة ال�س��ياحة العاملية.
ويع��د انتخ��اب مملك��ة البحري��ن يف املجل���س التنفي��ذي �ضم��ن ال�ـ  35دول��ة لتمثي��ل � 6أقالي��م �ضم��ن �أع�ض��اء
املجل���س التنفيذي ملنظمة ال�س��ياحة العاملية خالل الفرتة  2021وحتى  2024لتمثيل �إقليم ال�ش��رق الأو�س��ط
 ،تتويج��ا للجه��ود املبذول��ة والكب�يرة يف �س��بيل م�ضاعف��ة �إ�س��هام القط��اع ال�س��ياحي كم��ورد �أ�سا�س��ي للدخل �ضمن
خط��ط تنوي��ع االقت�ص��اد ال��ذي تتبعه��ا اململك��ة ،ف�ض� ً
لا ع��ن البني��ة التحتي��ة املتط��ورة لل�س��ياحة يف البحري��ن عل��ى
م�ستوى ال�ش��رق الأو�سط.
وبه��ذه املنا�س��بة رف��ع وزي��ر ال�صناع��ة والتج��ارة وال�س��ياحة رئي���س جمل���س �إدارة هيئ��ة البحري��ن لل�س��ياحة
واملعار�ض وجميع العاملني بالقطاع ال�س��ياحي ا�س��مى �آيات التهاين والتربيكات قيادة وحكومة مملكة البحرين
بقي��ادة ح�ض��رة �صاح��ب اجلالل��ة املل��ك حم��د ب��ن عي�س��ى �آل خليف��ة مل��ك الب�لاد املف��دى حفظ��ه اهلل ورع��اه و �إىل
مق��ام �صاح��ب ال�س��مو امللك��ي الأم�ير �س��لمان ب��ن حم��د �آل خليف��ة ويل العه��د رئي���س جمل���س ال��وزراء حفظ��ه اهلل
مبنا�س��بة ه��ذه الإجن��از الكب�ير ململك��ة البحري��ن  ،معرب� ًا يف الوقت ذاته عن �س��عادته لهذا الإجن��از الذي ي�ضاف
�إىل �س��جل �إجن��ازات مملك��ة البحري��ن عل��ى امل�س��توى الإقليم��ي والعامل��ي  ،م�ؤك��دا يف الوق��ت نف�س��ه ب�أن ه��ذا الفوز
يعك���س التطلع��ات وال��ر�ؤى احلكيم��ة لقي��ادة وحكوم��ة مملك��ة البحري��ن  ،والدعم الذي تولي��ه احلكومة املوقرة يف
�س��بيل االرتق��اء بالقط��اع ال�س��ياحي يف البحري��ن .
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أكــد كل مــن معــايل رمي بنــت إبراهيــم اهلامشــي وزيــرة دولــة لشــؤون التعــاون الــدويل املديــر العــام إلكســبو  2020ديب،
وســعادة هــال ســعيد املــري ،مديــر عــام دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري بــديب املديــر العــام لســلطة مركــز ديب
ا جديــدًا يف مســرة النجــاح
التجــاري العاملــي عضــو اللجنــة العليــا إلكســبو  2020أن إكســبو الــدويل القــادم ســيغدو فص ـ ً
الــي تشــهدها ديب و جتربــة عامليــة مــن شــأهنا أن تــرز ثقــة اإلمــارة وأماهنــا وانفتاحهــا علــى الــزوار كافــة وتعــزز قطاعــي
الســياحة الترفيهيــة وســياحة األعمــال اآلخذيــن يف االزدهــار.
�ش��اد كل م��ن مع��ايل رمي الها�ش��مي و�س��عادة ه�لال
�سعيد املري  -يف �إطار احلديث بعد اجتماع امل�شاركني
الدولي�ين ال��ذي ا�س��تمر يوم�ين ،ورح��ب مبمثل�ين ع��ن
 173م��ن ال��دول امل�ش��اركة يف �إك�س��بو 2020
الت��ي يزي��د عدده��ا عل��ى  190دول��ة -بثق��ة دب��ي
ور�ؤيته��ا ،ف�ض� ً
لا ع��ن التزامه��ا الرا�س��خ با�س��ت�ضافة
�إك�س��بو ال��دويل املقب��ل ،يف �ض��وء التع��اون الوثي��ق ب�ين
�إك�س��بو  2020ودائ��رة ال�س��ياحة والت�س��ويق التج��اري
لتقدمي حدث دويل من �ش�أنه �أن يبهر زواره من �أنحاء
الع��امل و�أن يلهمه��م ،الفت�ين �إىل جن��اح االجتم��اع الذي
ح�ض��ره �ش��خ�صي ًا �أك�ثر م��ن  370موف��دا متهي��دا
الفتت��اح �إك�س��بو  2020يف �أكتوب��ر املقب��ل.

معايري جديدة

قال��ت مع��ايل رمي الها�ش��مي" :منذ مراح��ل التخطيط،
عملن��ا ي��د ًا بي��د مع دائرة ال�س��ياحة والت�س��ويق التجاري
بدبي لإجناز �إك�س��بو ي�س��تقطب الزوار من �ش��تى �أنحاء
الع��امل وتفخ��ر ب��ه دب��ي و دول��ة الإم��ارات ب�أكمله��ا ..يف
ظ��ل تب��دل مالم��ح الع��امل ،تكيفن��ا نح��ن �أي�ض� ًا وبف�ض��ل
تعاوننا مع دائرة ال�سياحة والت�سويق التجاري� ،أجنزنا
�إك�س��بو دولي � ًا م��ن �ش ��أنه �أن ين�ش��ر ال�س��عادة والإله��ام
ب�ين ه��واة اال�ستك�ش��اف ،ورواد الأعم��ال ،والأطف��ال،
والكب��ار ،وال�س��ياح العابري��ن ،وحمب��ي اال�س��تطالع
الراغب�ين يف اختب��ار امل�س��تقبل  -الآن ..ب��دوره ق��ال
�س��عادة ه�لال امل��ري :من��ذ البداي��ة ،ج�س��دت دب��ي م��ا
يعني��ه النج��اح رغ��م ال�صع��اب ،حي��ث ارتق��ت باعت��زاز
وت�صمي��م عل��ى �أن ت�صب��ح حم��رك ًا اقت�صادي� ًا ومرك��ز ًا
حيوي� ًا للم�س��افرين م��ن جمي��ع �أنحاء الع��امل� ..إن و�ضع
معاي�ير جدي��دة مت�أ�ص��ل يف جوهرنا ولهذه الغاية ،نرى
�إك�س��بو  2020دب��ي نقط��ة حت��ول للعامل نظرا ملا نحن
في��ه جميع� ًا اليوم.

حنو املستقبل
وتف��ا�ؤل بتج��اوز التحدي��ات غ�ير امل�س��بوقة باملثاب��رة،
عدن��ا �أق��وى مم��ا كن��ا علي��ه يوم � ًا" ..و�أ�ش��ار �إىل �أن
دب��ي ع��اودت الرتحي��ب بال�س��ياح يف يولي��و - 2020
حي��ث نظم��ت الإم��ارة �أوىل فعالياته��ا الت��ي ي�س��مح فيها
باحل�ض��ور �ش��خ�صيا ،بع��د ف�ترة احلظ��ر  -وظل��ت من��ذ
ذل��ك احل�ين مفتوح��ة للعامل ،مبا يع��زز دورها بو�صفها
مركز ًا لل�سفر من �أجل العمل والرتفيه على حد �سواء.

األولوية للسالمة

وق��ال �إن دب��ي جنح��ت يف ن�ش��ر انفتاحه��ا االقت�ص��ادي
على مراحل مانحة الأولوية لل�سالمة يف ظل احلد من
تبع��ات اجلائح��ة احلالي��ة  -وه��و نه��ج يجعلن��ا مهي�أي��ن
لقي��ادة التع��ايف يف مرحل��ة م��ا بع��د ه��ذه اجلائح��ة..

وب�صفتن��ا وجه��ة �س��ياحية مزده��رة ومرك��زا عاملي��ا
لقط��اع االجتماع��ات واحلوافز وامل�ؤمت��رات واملعار�ض،
ف�إنن��ا نتطل��ع �إىل الرتحي��ب باملزي��د م��ن م�س��افري
الأعم��ال والرتفي��ه العاملي�ين يف دب��ي على مدى الأ�ش��هر
املقبل��ة ..و�أ�ض��اف  :يف �إك�س��بو  2020دب��ي �س��يكون
مرك��ز دب��ي للمعار���ض اجلدي��د ،ال��ذي ا�س��ت�ضاف يف
افتتاح��ه االجتم��اع الأخ�ير للم�ش��اركني الدولي�ين يف
�إك�س��بو ،وجه��ة ممي��زة �أثن��اء فعالي��ات احل��دث ال��دويل
ويف مرحل��ة الإرث متيح��ا �إمكانية و�صول غري م�س��بوقة
�إىل جمه��ور عامل��ي وفر�ص � ًا ال تتك��رر لبن��اء �ش��بكات
التوا�ص��ل ،مب��ا يحف��ز ال�صناع��ة والأعم��ال والأ�س��واق
ويدف��ع عجل��ة النم��و االقت�ص��ادي يف دول��ة الإم��ارات
العربي��ة املتح��دة ،ويف منطقتن��ا ،والع��امل.

وذك��ر �أن��ه يف �إط��ار ا�س�تراتيجيات دب��ي املوجه��ة
نح��و امل�س��تقبل� ،س��يعمل �إك�س��بو  2020دب��ي عل��ى
حتفي��ز قطاع��ي ال�س��ياحة والفعالي��ات املزدهري��ن يف
املنطق��ة ،فيم��ا �س��ي�ؤدي مرك��ز دب��ي للمعار���ض  -وه��و
مرك��ز متط��ور ،متع��دد الأغرا���ض ،ميت��د عل��ى م�س��احة
 45,000م�تر مرب��ع وحج��ز بالفع��ل بن�س��بة  80يف
املائ��ة عل��ى م��دار احل��دث ال��دويل  -دور ًا حموري � ًا

يف ج��ذب امل�س��افرين املحلي�ين والدولي�ين وم��ن رج��ال
الأعم��ال ..و�أك��د �أن املرك��ز �س��يكون رم��ز ًا ب��ارز ًا لإرث
�إك�سبو الطويل الأمد على �صعيدي الأعمال وال�سياحة،
وه��و م��ن الإن�ش��اءات الدائم��ة التي �س��تبقى بع��د اختتام
�إك�س��بو  2020لتك��ون ج��زء ًا م��ن د�س�تركت ،2020
منظوم��ة االبت��كار احل�ضري��ة اجلدي��دة وجمتم��ع
امل�س��تقبل العامل��ي النموذج��ي.

كورونا تغري الواقع

و�أ�ض��اف  ":مل يك��ن لأح��د �أن يتوق��ع كي��ف �س��تغري
جائح��ة كوفي��د 19 -واقعن��ا نهائي � ًا غ�ير �أن دب��ي
و�إك�س��بو � ،2020ش ��أن بقي��ة الع��امل ،توقف��ا قلي� ً
لا
للتفكري والتدبر  -ومبا جبلنا عليه من معنويات عالية
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يط��رح �إك�س��بو  2020دب��ي تذاك��ر ح�ض��ور املعر���ض
�أم��ام جمي��ع �ش��رائح ال��زوار يف ال�س��وقني املحلي��ة والدولي��ة،
اعتبار ًا من منت�صف �شهر يوليو  ،2021بح�سب �سوماثي
راماناثان ،نائبة رئي�س ا�سرتاتيجية ال�سوق واملبيعات ،لدى
مكت��ب "�إك�س��بو  2020دب��ي" ..وقال��ت راماناث��ان ،يف
ت�صريحات �صحفية على هام���ش م�ش��اركة اك�س��بو 2020
دبي يف �سوق ال�سفر العربي بدبي� ،إنه بحلول عيد الأ�ضحى
�س��يتم �إط�لاق احلمل��ة اخلا�ص��ة بتذاك��ر معر���ض �إك�س��بو
 ،2020مب��ا يف ذل��ك �أ�س��عار التذاك��ر والباق��ات ،م�ش�يرة
�إىل التن�س��يق املبا�ش��ر م��ع ال�ش��ركاء املحلي�ين مث��ل ط�يران
الإم��ارات وات�ص��االت و�إين��وك �إىل جان��ب الفن��ادق و�ش��ركاء
ال�سياحة وال�سفر وغريها من الأطراف بخ�صو�ص مبيعات
التذاكر.وفيما يتعلق بالأ�س��واق الدولية� ،أ�ش��ارت �إىل �أنه مت
اعتم��اد نح��و  2500م��ن وكالء ال�س��فر ع�بر الإنرتن��ت
ّ
ومنظم��ي الرح�لات ال�س��ياحية وجمموع��ات الفن��ادق

و�ش��ركات الط�يران ،كموزع��ي تذاك��ر ل��دى �إك�س��بو 2020
دب��ي ال��ذي ينطل��ق �أكتوب��ر املقب��ل.
وقال��ت� :إن��ه �س��يتم �أي�ض � ًا الإع�لان ع��ن باق��ات �ش��املة
للإقام��ة الفندقي��ة وتذاك��ر الط�يران �إىل جان��ب تذاك��ر
ح�ض��ور املعر���ض واملوا�ص�لات م��ن و�إىل املعر���ض خ�لال
فعالي��ات احل��دث ،م�ش�يرة �إىل الباق��ات تت�ضم��ن عرو���ض
العائ�لات وملجموع��ات الأعم��ال� ،إىل جان��ب عرو�ض طالب

اجلامع��ات واملدار���س الثانوي��ة وغريه��ا م��ن التفا�صي��ل
الأخ��رى الت��ي �س��تعلن الحق � ًا.
وذك��رت �أن موزع��ي التذاك��ر يف الأ�س��واق الرئي�س��ة ،ع�بر
�أك�ثر م��ن  100دول��ة� ،س��يقدمون باق��ات �س��فر ذات قيم��ة
م�ضاف��ة لل��زوار الدولي�ين لتجرب��ة �أف�ض��ل م��ا يقدم��ه �إك�س��بو
 2020بن��اء عل��ى جمموع��ة وا�س��عة م��ن امليزاني��ات
والتف�ضي�لات ،مم��ا يدع��م مهم��ة �إك�س��بو يف الرتحي��ب
بال��زوار م��ن جمي��ع �أنح��اء الع��امل لي�ش��اركوا يف �صن��ع ع��امل
جدي��د.

وقال��ت� :إن هن��اك طلب � ًا كب�ير ًا م��ن الأ�س��واق الدولي��ة
حل�ض��ور املعر���ض ،وه��ذا م��ا مل�س��ناه م��ن خ�لال توا�صلن��ا مع
وكالء ال�س��فر ع�بر الإنرتن��ت ّ
ومنظمي الرحالت ال�س��ياحية
وجمموع��ات الفن��ادق و�ش��ركات الط�يران..
و�أعل��ن �إك�س��بو  2020دب��ي ع��ن �سل�س��لة م��ن برام��ج
الزيارات املختارة ،التي �أُعدت خ�صي�ص ًا لتلبية اهتمامات
ال��زوار ورغباته��م ،ليتي��ح ل��زواره م��ن جمي��ع �أنح��اء الع��امل
ومناح��ي احلي��اة اال�س��تمتاع مبجموع��ة م��ن �أب��رز معامل��ه.
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يف  21يناير  2009وقع الرئيس األمريكي األسبق ،باراك أوباما ،أمرًا بإغالق
املعتقل على خلفية فضائح متعددة كشفت عن ممارسة الواليات املتحدة عمليات
التعذيب وانتهاكات حقوق اإلنسان حبق املعتقلني بشكل واسع النطاق ،إال أن
الكونغرس عارض هذا اإلجراء لتبقى هذه املنشأة عاملة حىت اليوم ..وسبق أن
أكد البيت األبيض أن إدارة بايدن بدأت مراجعة السياسة فيما خيص متعقل
غوانتانامو وهتدف إىل إغالقه.
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وعد بني رئيسني

ويف فرباي��ر املا�ض��ي �أعلن��ت املتحدث��ة با�س��م البي��ت
الأبي���ض �أن الرئي���س الأمريك��ي ،ج��و باي��دن ،يري��د
�إغ�لاق معتق��ل غوانتانام��و قب��ل انته��اء واليت��ه ..به��دف
�إعادة �إحياء وعد الرئي�س ال�سابق باراك �أوباما ،تع ّهد
ب��ه خ�لال حملته االنتخابية ،لكنه مل يتمكن من الوفاء
به لعدم وجود ت�سوية مع الكونغر�س ..ورد ًا على �س�ؤال
ح��ول �إغ�لاق حمتم��ل ملعتق��ل غوانتانام��و خ�لال ف�ترة
حك��م باي��دن ،قال��ت املتحدث��ة با�س��م البي��ت الأبي���ض،
ج�ين �س��اكي :ه��ذا بالت�أكي��د هدفن��ا ونيتن��ا ،و�أ�ضاف��ت:
ل��ذا بد�أن��ا عملي��ة مع جمل���س الأم��ن القوم��ي ،للعمل مع
خمتل��ف ال��وكاالت الفيدرالي��ة وتقيي��م الو�ض��ع احل��ايل
ال��ذي ورثن��اه ع��ن الإدارة ال�س��ابقة.
عب الرئي���س
وخ�لال حملت��ه الرئا�س��ية لع��ام ّ ،2016
ال�س��ابق ،دونال��د ترام��ب ،ع��ن نيته الإبق��اء على معتقل
غوانتانام��و مفتوح � ًا وجعل��ه مليئ � ًا بالأ�ش��رار ،وي�ض��م
ال�س��جن معتقل��ي احل��رب الأمريكي��ة عل��ى الإره��اب
وبينه��م �ش��خ�صيات ب��ارزة يف القاع��دة والعق��ل املدب��ر
وراء هجم��ات � 11س��بتمرب ،خال��د �ش��يخ حمم��د.

مراجعة رمسية

ويف تفا�صي��ل نقلته��ا وكال��ة روي�ترز ب��د�أت �إدارة باي��دن
مراجع��ة ر�س��مية ح��ول م�س��تقبل ال�س��جن الع�س��كري
الأمريك��ي يف خلي��ج غوانتانام��و به��دف �إغالق��ه ب�صف��ة
نهائي��ة ..وق��ال م�ص��دران مطلع��ان عل��ى الأم��ر �إن
امل�ساعدين امل�شاركني يف املناق�شات الداخلية ينظرون
يف �إج��راء تنفي��ذي يوقع��ه الرئي���س خ�لال الأ�س��ابيع
�أو الأ�ش��هر املقبل��ة ،فيم��ا يع��د �إ�ش��ارة عل��ى جه��د جدي��د
لإزال��ة املعتق��ل ال��ذي �أ�ض��ر ب�س��معة الوالي��ات املتح��دة
�أم��ام املدافع�ين ع��ن حق��وق الإن�س��ان.

األصل والقصة

يق��ع �س��جن غوانتانام��و يف قاع��دة ع�س��كرية تابع��ة
للوالي��ات املتح��دة بخلي��ج غوانتانامو جنوب �ش��رق كوبا
الت��ي كان��ت يف ي��وم م��ن الأي��ام حليف��ا وثيق��ا لأم�يركا،
�إذ ا�س��تخدمته وا�ش��نطن يف عه��د الرئي���س اجلمه��وري
جورج دبليو بو�ش لإيواء ال�سجناء الأجانب بعد �أحداث
� 11س��بتمرب  2001الإرهابي��ة الت��ي تعر�ض��ت له��ا
الوالي��ات املتح��دة ..وا�س��تعمل املعتق��ل ال�ش��هري ال��ذي
يبع��د ع��ن والي��ة فلوري��دا  145كيلوم�ترا ،للم��رة
الأوىل عام  2002من خالل �سجن امل�شتبه بقيامهم
�أعم��ال �إرهابي��ة� ،إذ احتج��ز في��ه مئ��ات املعتقل�ين م��ن
جن�س��يات خمتلف��ة بع�ضه��م يحمل��ون جن�س��يات عربي��ة.

أبرز املعتقلني

يف عام  ،1903قامت كوبا بت�أجري الواليات املتحدة
قاع��دة غوانتانام��و مقاب��ل  200دوالر �س��نويا� ،إذ
ا�س��تمرت وا�ش��نطن يف دف��ع قيمة الإيج��ار املرتتب على
ا�س��تئجار القاع��دة الع�س��كرية ،عل��ى الرغ��م م��ن رف���ض
كوب��ا ا�س��تالم قيم��ة الإيج��ار من��ذ الثورة الكوبي��ة و�أزمة
ال�صواري��خ يف �س��تينات الق��رن املا�ض��ي ..وانتق��دت
املنظم��ات احلقوقي��ة واملدافع�ين ع��ن حق��وق الإن�س��ان
املعتق��ل ال�ش��هري م��رار ًا� ،إذ طالب��ت ب�إغ�لاق �س��جن
غوانتانام��و ب�صف��ة نهائي��ة لوج��ود انته��اكات بداخل��ه
�ض��د ال�س��جناء.

وعود مل تتحقق

�أعل��ن الرئي���س الأ�س��بق �أوبام��ا �أن��ه �س��يغلق املعتق��ل
املث�ير للج��دل يف نوفم�بر م��ن ع��ام  ،2008فيم��ا
ج��دد وع��وده بذل��ك يف ع��ام  ،2012مرجع��ا ذل��ك
�إىل �أن غوانتانام��و �أ�ض��ر ب�ش��راكة ب�لاده م��ع ال��دول
الت��ي ت�س��اعد وا�ش��نطن يف احل��رب عل��ى الإره��اب..

لك��ن تل��ك الوع��ود الت��ي �أطلقه��ا �أوبام��ا مل تتحق��ق عل��ى
�أر���ض الواق��ع ب�ش��كل فعل��ي ..وواج��ه �أوبام��ا �صراعا بني
اجلمهوري�ين والدميقراطي�ين يف الكونغر���س ،حي��ث
رف���ض الأخ�ير ق��رار الرئي���س ب�إغ�لاق املعتق��ل ب�س��بب
�س��يطرة اجلمهوري�ين عل��ى الكونغر���س يف ذل��ك الوق��ت
والذي��ن ي�س��اندون ق��رار الإبق��اء عل��ى ه��ذا ال�س��جن.
وعل��ى م��دى ال�س��نوات العدي��دة املا�ضي��ة� ،س��ن
الكونغر���س الأمريك��ي ت�ش��ريعا مين��ع نق��ل املعتقل�ين
يف غوانتانام��و �إىل الوالي��ات املتح��دة ملحاكمته��م..
�أح��د �أه��داف ه��ذا الت�ش��ريع ه��و �إجب��ار احلكوم��ة عل��ى
حماكمة املتهمني بالإرهاب �أمام اللجان الع�سكرية يف
غوانتانام��و ولي���س يف املحاك��م الفيدرالية ..يف حني �أن
القواعد التي حتكم اللجان الع�سكرية حت�سنت منذ �أن
�أ�صبح باراك �أوباما رئي�سا ،ف�إن النظام يف غوانتانامو
ال ي��زال ت�ش��وبه بع���ض العي��وب ،مم��ا يح��ول دون �إج��راء
حماكم��ات عادل��ة ..ويف الوق��ت نف�س��ه ،كان��ت املحاك��م
الفيدرالي��ة �أك�ثر فعالي��ة بكث�ير يف مقا�ض��اة املتهم�ين
بالإره��اب.

وي�ض��م غوانتنام��و مئ��ات املعتقل�ين املتهم�ين ب�أعم��ال
�إرهابي��ة� ،إذ �أطل��ق �س��راح البع�ض منهم خالل �س��نوات
�س��ابقة ،لك��ن �آخري��ن ال يزال��ون موجودي��ن بداخل هذا
ال�سجن..
وم��ن ب�ين املعتقل�ين يف ال�س��جن ال�ش��هري �أ�ش��خا�ص
يحمل��ون جن�س��يات عدي��دة منه��ا دول ك�أفغان�س��تان
واليمن وال�سعودية الذين �شكلوا ما ن�سبته  60يف املئة
م��ن �إجم��ايل ع��دد ال�س��جناء ،كم��ا �أن هن��اك جن�س��يات
�أخ��رى ت�ش��مل دول عربي��ة وبع���ض الأ�ش��خا�ص ال��ذي
يحمل��ون جن�س��يات �آ�س��يوية وغربي��ة �أي�ض��ا..
ويع��د خال��د �ش��يخ حمم��د �أح��د عم�لاء تنظي��م
القاع��دة ،وال��ذي ينظ��ر �إلي��ه عل��ى �أن��ه العق��ل املدب��ر
لعملي��ات � 11س��بتمرب � ،2001أب��رز املعتقل�ين يف
كوب��ا حت��ى الآن.
* يف مار���س  2003مت �إلق��اء القب���ض عل��ى �ش��يخ
حمم��د بباك�س��تان ،حي��ث ظ��ل معتق�لا يف �س��جن �س��ري
يف بولندا قبل �أن ينقل �إىل غوانتانامو عام ..2006
* كم��ا ي�صن��ف املعتق��ل اليمن��ي رم��زي ب��ن ال�ش��يبة من
�أب��رز ن��زالء ال�س��جن ،حي��ث اته��م بامل�ش��اركة يف ت�س��هيل
هجم��ات � 11س��بتمرب م��ن مق��ر �إقامت��ه يف �أملاني��ا.
* قب���ض عل��ى ب��ن ال�ش��يبة يف باك�س��تان �أي�ض��ا ع��ام
 ،2002حي��ث احتج��ز م��ن قب��ل وكال��ة اال�س��تخبارات

املركزي��ة يف املغ��رب قب��ل نقل��ه �إىل غوانتانام��و يف
�س��بتمرب .2006
* ولي��د حمم��د ب��ن عطا���ش ال��ذي �ش��ارك يف املع��ارك
الدائ��رة ب�أفغان�س��تان خ�لال احل��رب �ض��د الق��وات
الرو�س��ية يع��د �أي�ض��ا م��ن �أ�ش��هر املحتجزي��ن يف
غوانتانام��و ،باعتب��اره مته��م رئي�س��ي يف ق�ضي��ة تفج�ير
�س��فارتي الوالي��ات املتح��دة يف كيني��ا وتنزاني��ا ع��ام
.1998
* اعتق��ل ب��ن عطا���ش يف باك�س��تان �أي�ض��ا ع��ام
 ،2003وه��ي الدول��ة ذاته��ا الت��ي قت��ل فيه��ا زعي��م
تنظي��م القاع��دة ال�س��ابق �أ�س��امة ب��ن الدن يف عملي��ة
للوالي��ات املتح��دة.
* املغرب��ي عبداللطي��ف النا�ص��ر� ،أي�ض��ا م��ن املعتقل�ين
البارزي��ن يف غوانتانام��و ،حي��ث مت القب���ض علي��ه يف
�أفغان�س��تان بع��د احلمل��ة الأمريكي��ة عل��ى القاع��دة
وطالب��ان يف ع��ام  ،2001حيث اتهم بالقتال ل�صالح
اجلماعت�ين.
* ورغ��م �إط�لاق �س��راحه م��ن املعتق��ل ع��ام ،2006
�إال �أن �إبراهي��م الربي���ش ،ع��اد �إىل االن�ضم��ام لتنظي��م
القاعدة يف اليمن ،لكن قتل بغارة �أمريكية بدون طيار
عام .2015

* حمم��د مان��ع القحط��اين ،وه��و �س��عودي اجلن�س��ية،
�أي�ض��ا م��ن �أ�ش��هر املعتقل�ين يف ال�س��جن املث�ير للج��دل،
وه��و املته��م يف �أح��داث � 11س��بتمرب �أي�ض��ا� ،إذ اعتق��ل
القحط��اين يف �أفغان�س��تان ع��ام .2001
وق��د يتطل��ب �إخ�لاء املعتق��ل مفاو�ض��ات مطول��ة م��ن �أجل
نقل بع�ض ه�ؤالء املعتقلني لدولهم الأم ،ومل يتم الإعالن
بعد عن خطة وا�ضحة مل�صريهم حال �إغالق املعتقل.

كورونا وغوانتنامو

عل��ق البنتاغ��ون م�ؤخ��ر ًا خط��ة ملن��ح املحتجزي��ن يف
معتق��ل غوانتانام��و اللق��اح امل�ض��اد لفريو���س كورون��ا
امل�س��تجد ،وذلك بعد �أن �أثار �إعالن منح النزالء تطعيم
كوفي��د 19 -ا�س��تياء كب�ير يف الوالي��ات املتح��دة..
وت�أت��ي من��ح املعتقل�ين يف كوب��ا للق��اح وذل��ك للحفاظ على
�س�لامة ق��وات الواليات املتحدة ،كما تق��ول وزارة الدفاع
الأمريكي��ة ،قب��ل �أن تعل��ق تل��ك اخلط��ة.
ورف���ض امل�ش��رعون اجلمهوري��ون يف الكونغر���س من��ح
ال�سجناء يف غوانتانامو اللقاح امل�ضاد للفريو�س التاجي،
يف وقت تكافح فيه الواليات املتحدة للتطعيم �ضد الوباء
باعتباره��ا الدول��ة الأك�ثر ت�ض��ررا م��ن الفريو���س ..وكان
باي��دن تعه��د بتطعي��م  100ملي��ون مواط��ن �أمريك��ي يف
�أول  100ي��وم ل��ه يف البي��ت الأبي���ض.
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يف  23فرباي��ر  ،1903قام��ت كوب��ا ممثل��ة
برئي�س��ها توما���س بت�أج�ير الوالي��ات املتح��دة
الأمريكي��ة قاع��دة غوانتانام��و مبقاب��ل 2000
دوالر �أمريك��ي ،يف عه��د الرئي���س ثي��ودور
روزفل��ت ،كان ذل��ك امتنان��ا م��ن الرئي���س الكوب��ي
للم�س��اعدة الت��ي قدمه��ا الأمريكيون لتحرير كوبا.
احت��ج الث��وار الوطني��ون عل��ى ذل��ك الق��رار ،وعل��ى
�إثر ذلك مل تقم كوبا ب�صرف ال�شيكات اعرتا�ض ًا
على قرار الإيجار ..وعلى الرغم من ذلك تر�س��ل
الواليات املتحدة الأمريكية �ش��يك ًا بقيمة 2000
دوالر �س��نوي ًا �إىل حكوم��ة كوب��ا.

وف��ق تقري��ر ل�صحيف��ة "نيوي��ورك تامي��ز" ف ��إن
التكلف��ة الإجمالي��ة لإي��واء � 40س��جين ًا ،ودف��ع روات��ب
احلرا���س ،و�إدارة املحاك��م الع�س��كرية هن��اك ،بلغ��ت
 540ملي��ون دوالر � ،أو م��ا يق��رب م��ن  13ملي��ون
دوالر ل��كل �س��جني ع��ام . .2018
وكم��ا كتب��ت مرا�س��لة "نيوي��ورك تامي��ز" فه��ي
لي�س��ت بال�ضب��ط مقارن��ة ب�ين التف��اح والربتق��ال ب�ين
�س��جن غوانتانام��و وال�س��جون الفيدرالي��ة الأخ��رى،
نظ��ر ًا لوقوع��ه يف جزي��رة خ��ارج الوالي��ات املتح��دة،
حي��ث يتع�ين عل��ى البنتاج��ون �إر�س��ال حرا���س للتن��اوب
هن��اك  -ع��ادة م��ا يكون��ون م��ن احلر���س الوطن��ي �أو
جن��ود االحتي��اط ،بالإ�ضافة �إىل ح�س��اب التكاليف مثل
دوري��ات خف��ر ال�س��واحل يف املي��اه القريب��ة ،والطاق��م
الطب��ي ،واملحام�ين ..ويف ع��ام  ، 2013بلغ��ت تكلف��ة
ال�سجني الواحد داخل معتقل غوانتانامو حوايل 2.7
ملي��ون دوالر...
تكالي��ف يراه��ا العقي��د املتقاع��د بالق��وات اجلوي��ة
غ��اري ب��راون  ،امل�ست�ش��ار القان��وين ال�س��ابق للرئي���س
ال�س��ابق للمحكم��ة الع�س��كرية يف غوانتنام��و ،ب�أنه��ا
"�إه��دار رهي��ب وكارث��ي للم��ال.
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يق��ول خب�ير تخطي��ط
الطاق��ة يف جامع��ة "Vrije
Universiteit
 "Brusselوجامع��ة "KU
 "Leuvenيف بلجي��كا
وامل�ؤل��ف الرئي�س��ي للدرا�س��ة،
�سيبا�س��تيان �س��تريل� ،إن املنطقة
�ش��هدت توت��ر ًا مت�صاع��د ًا بني كل
م��ن م�ص��ر وال�س��ودان و�إثيوبي��ا،
ب�س��بب ال�س��د ال��ذي يعت�بر �أك�بر
حمط��ة للطاق��ة الكهرومائي��ة يف
�إفريقيا ،خ�صو�ص ًا بعد �أن بد�أت
�أثيوبي��ا عملي��ة م��لء ال�س��د بحجة
ت�أم�ين الكهرب��اء ملواطنيه��ا،
لك��ن املفاو�ض��ات مل تثم��ر ع��ن
نتائ��ج جدي��دة بل تتواج��د �أقاويل
جدي��دة وادع��اءات تتح��دث ع��ن
حرب مياه و�شيكة قد تندلع بني
القاهرة و�أدي���س �أبابا ..وبح�س��ب
جمل��ة ""scitechdaily
العلمي��ة ،فق��د ك�ش��فت الدرا�س��ة
اجلدي��دة ع��ن �آلي��ات فعالة تتعلق
بالطاق��ة ق��د حتل الأزم��ة العالقة
يف املنطق��ة.
السر يف "التآزر
املومسي"
ي�ش�ير الباح��ث �س��تريل ،خب�ير
تخطي��ط الطاق��ة� ،إىل �أن الني��ل

الأزرق نه��ر مو�س��مي ب�ش��كل كب�ير ،و�أن خ��زان ال�س��د
(النه�ضة) كبري جد ًا بحيث ميكنه تخزين ذروة تدفق
النه��ر بالكام��ل وتوف�ير الطاق��ة الكهرومائي��ة مبع��دل
ثاب��ت عل��ى م��دار الع��ام ،مم��ا يزي��ل مو�س��مية تدف��ق
املي��اه ..يب��دو ه��ذا منطقي ًا م��ن املنظ��ور الإثيوبي ،لكنه
يع��دل التوقي��ت الطبيع��ي لو�ص��ول املي��اه �إىل ال�س��ودان
وم�ص��ر ..وهن��ا يكم��ن �س��ر اخل�لاف ح��ول ال�س��د ،م��ن
يح��ق ل��ه ممار�س��ة ال�س��يطرة على املياه يف نه��ر النيل..
وق��د ح��دد جمموع��ة م��ن الباحث�ين يف بلجي��كا و�أملاني��ا،
بقي��ادة الباح��ث �س�تريل ،طريق��ة مفاجئ��ة ميكنه��ا ح��ل
اخلالف��ات املت�ش��عبة ح��ول ال�س��د يف وق��ت واح��د ،لي���س
ذل��ك فح�س��ب ب��ل تق��دمي فائ��دة كب�يرة للبل��دان الثالثة
الت��ي تتن��ازع ح��ول تل��ك امل�ش��كلة.
تثبي��ت تقلب��ات الطاق��ة مبوازن��ة امل�ص��ادر
املتعاك�س��ةتتلخ�ص الفك��رة يف ن�ش��ر الطاق��ة ال�شم�س��ية
وطاق��ة الري��اح عل��ى نط��اق وا�س��ع لتك��ون مبثاب��ة مكم��ل
للطاقة الكهرومائية ل�س��د النه�ضة ..ويقرتح الباحثون
�أن تق��وم �إثيوبي��ا وجريانه��ا م�ص��ر وال�س��دوان بن�ش��ر
م��زارع �شم�س��ية وطاق��ة ري��اح وا�س��عة النط��اق ،والعم��ل
عل��ى �إن�ش��اء �ش��بكة طاق��ة متكامل��ة �إقليمي� ًا ،ث��م االتفاق
عل��ى ت�ش��غيل �إثيوبي��ا ل�س��د النه�ض��ة بالت��آزر م��ع الطاق��ة
ال�شم�س��ية وطاق��ة الري��اح ..وقد يعني ه��ذا تقليل حجز
املي��اه يف الأي��ام امل�شم�س��ة والري��اح ،وزي��ادة تدف��ق املياه
م��ن ال�س��د خ�لال ف�ترات الري��اح واللي��ل ،م��ن �أج��ل
تثبيتالتقلب��ات الدائم��ة للطاق��ة ال�شم�س��ية وطاق��ة
الري��اح.
ون��وه الباحث��ون �إىل �أن �أ�ش��عة ال�شم���س والري��اح يف
العدي��د م��ن مناط��ق �إثيوبي��ا وال�س��ودان ومناط��ق �ش��رق

�إفريقي��ا لديه��ا مالم��ح مو�س��مية متعاك�س��ة لتدف��ق مياه
الني��ل الأزرق .يف ه��ذه الأماك��ن ،ت�ش��رق ال�شم���س
ب�ش��كل �س��اطع والرياح تكون قوية يف موا�س��م اجلفاف،
و�أك��د الباحث��ون �أن ه��ذا الت ��آزر املو�س��مي ب�ين امل��اء
وال�شم���س والري��اح يعت�بر �صمي��م نتائ��ج الباحث�ين.
ووج��دت الدرا�س��ة �أن��ه �إذا مت ت�ش��غيل �س��د النه�ض��ة
لدع��م الطاق��ة ال�شم�س��ية وطاق��ة الري��اح عل��ى م��دار
الع��ام ،عل��ى م��دار ال�س��اعة واملو�س��م ،ف ��إن ه��ذا يعن��ي
تلقائي� ًا �إنت��اج طاق��ة مائية �أقل خالل مو�س��م اجلفاف،
و�أك�ثر خ�لال مو�س��م الأمط��ار ،دون الت�أث�ير �س��لب ًا
عل��ى املتو�س��ط ال�س��نوي للمياه،عندئ��ذ �س��تكون امل�س��اه
املتدفق��ة م��ن ال�س��د يف املوا�س��م م�ش��ابهة �إىل ح��د كب�ير
املي��اه املتدفق��ة من��ه يف حال��ة النهر الطبيع��ي ،مع ذروة
وا�ضحة يف مو�س��م الأمطار ..وبح�س��ب الباحث� :إذا مت
ت�ش��غيل �س��د النه�ض��ة به��ذه الطريق��ة� ،س��تتمتع �إثيوبي��ا
بكل الفوائد املتوقعة من �سد كبري ،وبالن�سبة لل�سودان
وم�صر� ،سيبدو الأمر كما لو �أن الإثيوبيني قاموا ببناء
خ��زان متوا�ض��ع و�صغ�ير ن�س��بي ًا.
 5فوائد عظيمة واحدة ختص السد العايل

ح��دد الباحث��ون م��ا ال يق��ل ع��ن خم���س فوائ��د ملمو�س��ة
ملث��ل ه��ذا التخطي��ط املتكام��ل للري��اح وامل��اء وال�شم���س،
وال��ذي يحت��اج �إىل تع��اون وتعا�ض��د �إقليم��ي كب�ير ب�ين
ال��دول ،وه��ذه الفوائ��د ه��ي:
�أو ًال :ميك��ن �أن ت�صب��ح �إثيوبي��ا �أك�بر م�ص��در للطاقة يف
�إفريقي��ا م��ع تقليل اعتماده��ا على الطاقة الكهرومائية
وخف�ض تكاليف توليد الكهرباء على املدى الطويل.
ثاني � ًا  :ميك��ن ا�س��تبدال الوق��ود الأحف��وري امل�س��بب
للتلوث يف كل من ال�سودان ودول �شرق �إفريقيا الأخرى

بالطاق��ة ال�شم�س��ية وطاق��ة الرياح.
ثالث � ًا :بف�ض��ل خمط��ط الت�ش��غيل املق�ترح ل�س��د
النه�ض��ة ،ميك��ن مل�ص��ر احل�ص��ول على املزي��د من املياه
خ�لال �س��نوات اجلف��اف �أك�ثر م��ن ذي قبل ول��ن حتتاج
�إىل تغي�ير مواعي��د ت�ش��غيل �س��د �أ�س��وان الع��ايل اخلا�ص
بها.
ً
رابع �ا� :س��تعمل �إثيوبي��ا ب�ش��كل �أك�ثر كف��اءة عل��ى
ا�ستخدام �أكرث من ع�شرة توربينات يف �سدها ال�ضخم
م��ن خ�لال الإنت��اج املتك��رر ب�أق�ص��ى طاق��ة عندم��ا ال
تتوف��ر الطاق��ة ال�شم�س��ية وطاق��ة الري��اح.
خام�س� ًا :ل��ن تت�أث��ر البيئ��ة ح��ول نه��ر النيل يف ال�س��ودان
ب�ش��كل كب�ير ب�س��بب ال�س��د اجلدي��د (النه�ض��ة) ،حي��ث
تع��د مو�س��مية التدف��ق مكون� ًا مهم� ًا لال�س��تدامة البيئي��ة
للأنهار.
ووفق� ًا للم�ؤلف�ين ،ف��إن منطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا ب�أكمله��ا
�ست�ساهم و�ست�ستفيد من هذا امل�شروع ال�ضخم ،ويقول
�س��تريل :ميك��ن لإثيوبي��ا �أن تعم��ل مبفرده��ا نظري � ًا،
با�س��تخدام �س��د النه�ض��ة لدع��م طاقته��ا ال�شم�س��ية
وطاق��ة الري��اح .لك��ن الأم��ر �س��يكون �أف�ض��ل بكث�ير �إذا
ان�ضم��ت ال�س��ودان حي��ث يتوف��ر لديها م�صادر �شم�س��ية
ورياح �أف�ضل من �إثيوبيا ،مما ي�س��مح بت�آزر �أف�ضل بني
الطاق��ة املائي��ة وال�شم�س��ية والري��اح وتقلي��ل التكالي��ف
الإجمالي��ة لتولي��د الطاق��ة املتج��ددة ..وبالإ�ضاف��ة �إىل
ذل��ك ،وبح�س��ب امل�ص��در ،متتل��ك م�ص��ر م��وارد كب�يرة
م��ن الطاق��ة ال�شم�س��ية وطاق��ة الري��اح �أي�ض � ًا ،وميك��ن
�أن يك��ون التع��اون الإقليم��ي يف عملي��ة جتم��ع الطاق��ة
امل�ش�تركة ملنطق��ة �ش��رق �إفريقي��ا عام� ً
لا �أ�سا�س��ي ًا يف
�إجن��از ه��ذا امل�ش��روع وح��ل امل�ش��كلة.
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مم��ا ال�ش��ك في��ه �أن هن��اك يق�ين عن��د البع���ض �أن
املمثل�ين ميتلك��وا الكث�ير من الأموال ت�ص��ل �إىل ماليني
الدوالرات و�إن كان عادل �أمام واحد ًا من �أ�شهر واكرث
الفنان�ين عم� ً
لا وجناح� ًا فطبع ًا �س��يكون م��ن �أغناهم..
وظل عادل �إمام الذي قدم لل�سينما وامل�سرح والدراما
�أعم��ا ًال ال تن�س��ى من��ذ ب��د�أ رحلت��ه الفنية ع��ام ،1960
ل�س��نوات طويل��ة الأعل��ى �أج��ر ًا وجماهريي��ة يف م�ص��ر
والع��امل العرب��ي�..إال �أن��ه مل ي�صرح يوم ًا ب�ش��كل ر�س��مي
ع��ن مق��دار ثروت��ه الت��ي تتناوله��ا ال�صحاف��ة ومواق��ع
التوا�ص��ل االجتماع��ي.

ابن املنصورة

ول��د ع��ادل حمم��د �إم��ام يف �أ�س��رة ب�س��يطة بقري��ة
�ش��ها مرك��ز املن�ص��ورة مبحافظ��ة الدقهلي��ة يف م�ص��ر
ع��ام  ،1940وبالتحدي��د ي��وم  17ماي��و (�أي��ار)،
وانتق��ل حل��ي ال�س��يدة زين��ب م��ع عائلته وه��و يف املرحلة
االبتدائي��ة ،ورغ��م موهبت��ه مل يدر���س الف��ن ،ب��ل تخ��رج
يف كلي��ة الزراع��ة بجامع��ة القاه��رة ،وم��ع �إح�سا�س��ه
بتزاي��د موهبت��ه الفنية التحق مب�س��رح اجلامعة و�أظهر
نبوغ��ا ،و�ش��ارك يف عرو���ض الف��رق اجلامعي��ة والتح��ق
بفرق��ة التلفزي��ون امل�س��رحية ع��ام  ،1962وب��رز يف

عدد من الأدوار رغم �صغرها يف �أعمال مثل م�س��رحية
"�أن��ا وه��و" يف دور د�س��وقي �أفن��دي وكي��ل املحام��ي م��ع
النج��م ف��ؤاد املهند���س ،وكان هذا الدور بداية �ش��هرته،
ث��م ا�ش�ترك يف م�س��رحية "الن�صاب�ين" ع��ام 1966
عل��ى م�س��رح احلكي��م ،وم�س��رحية "البيجام��ة
احلم��راء "ع��ام  ،1967ث��م ق��دم م�س��رحية "مدر�س��ة
امل�شاغبني" التي ا�ستمر عر�ضها من عام � 1971إىل
 1975وحقق��ت ه��ذه امل�س��رحية انقالب��ا يف ع��امل
الكوميدي��ا ،وتع��د االنطالق��ة احلقيقي��ة كنج��م كوميدي
وم�س��رحي.

رحلة عطاء

ع��ادل �إم��ام  ..رحل��ة طويلة من العط��اء الفني والنجاح
والنجومي��ة غ�ير امل�س��بوقة يف تاري��خ امل�س��رح وال�س��ينما
والتلفزي��ون ،و�ش� ّكل حال��ة ا�س��تثنائية مبوهبت��ه الفريدة
واحرتاف��ه كل �أن��واع التمثي��ل ،الكومي��دي والرتاجيدي،
وه��و الفن��ان الوحيد الذي ا�س��تطاع جت�س��يد كل الأدوار
بقدرة فائقة ،وبنجاح مل يقل عرب ال�سنني ،وظل النجم
الأول جماهريي��ا ،وبلغ��ة �ش��باك التذاكر والإيرادات يف
امل�س��رح وال�س��ينما ،وحت��ى بالتلفزي��ون احت��ل القم��ة،
وكان وم��ازال النج��م الأعل��ى �أج��ر ًا يف تاري��خ الدرام��ا
امل�صري��ة ،ومتي��ز ع��ادل بالكوميدي��ا لدرج��ة جعل��ت
اجلمهور يلقبه بالزعيم بعد م�س��رحيته ال�ش��هرية التي
حملت نف���س اال�س��م.
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جناح وراء جناح

ت��واىل جن��اح ع��ادل �إمام ومتيزه يف امل�س��رح مب�س��رحية �ش��اهد
م�شاف���ش حاج��ة وا�س��تمر عر�ضه��ا �س��بع �س��نوات ،وم�س��رحية
ال��واد �س��يد ال�ش��غال  ،1985وا�س��تمرت �إىل ع��ام ،1993
وبعده��ا ق��دم م�س��رحية "الزعي��م" من��ذ ع��ام � 1993إىل
ع��ام  ،1999و�أخ�يرا ق��دم م�س��رحية "ب��ودي ج��ارد"،
وعر�ض��ت م��ن ع��ام � 1999إىل ع��ام � ..2010أم��ا
ال�س��ينما فب��د�أت �ش��هرته احلقيق��ة م��ع بداي��ة ال�س��بعينيات،
وح�ص��ل عل��ى البط��والت املطلق��ة يف تل��ك الف�ترة يف �أف�لام
مث��ل "البح��ث ع��ن ف�ضيحة" مع مريفت �أمني و�س��مري �صربي،
و"عن�تر �ش��ايل �س��يفه" م��ع ن��ورا ،و"البح��ث ع��ن املتاع��ب"
م��ع ناه��د �ش��ريف و�صف��اء �أب��و ال�س��عود ،وفيل��م "رج��ب ف��وق
�صفي��ح �س��اخن" م��ع �س��عيد �صال��ح وناه��د �ش��ريف ،و"�أل��و �أن��ا
القط��ة" ،و"البع���ض يذه��ب للم ��أذون مرت�ين" و"�أزواج
طائ�ش��ون" و"�إحن��ا بت��وع الأتوبي���س" ع��ام  1979م��ع
الفن��ان عب��د املنع��م مدب��ويل ،وكان بعيدا ع��ن الكوميديا وذي
طابع �سيا�س��ي ،ومت ت�صنيفه على �أنه من �أهم �أفالم ال�س��ينما
امل�صري��ة.

 جائ��زة �أف�ض��ل ممث��ل لع��ام 1995ع��ن فيل��م الإرهاب��ي م��ن مهرج��ان القاهرة
ال�س��ينمائي.
 جائ��زة الإجن��از م��دى احلي��اة م��نمهرج��ان دب��ي ال�س��ينمائي ال��دويل لع��ام
. 2005
 جائ��زة م��ن جلن��ة التحكي��م الدولي��ةلأف�ض��ل ممث��ل لع��ام  2006ع��ن فيل��م
عم��ارة يعقوبي��ان م��ن مهرج��ان �س��او باول��و
ال�س��ينمائي ال��دويل.
 جائ��زة �أف�ض��ل ممث��ل لأف�لام ال�س��ردلع��ام  2006م��ن مهرج��ان تريبي��كا
ال�س��ينمائي ال��دويل يف نيوي��ورك.
 -جائ��زة �أف�ض��ل ممث��ل لع��ام 2007

ع��ن فيل��م عم��ارة يعقوبي��ان م��ن مهرج��ان
القاه��رة ال�س��ينمائي.
 جائ��زة الإجن��از م��دى احلي��اة م��نمهرج��ان دب��ي ال�س��ينمائي ال��دويل لع��ام
.2 0 0 8
 جائ��زة �ش��رفية م��ن مهرج��ان مراك���شال�س��ينمائي ال��دويل ع��ام . 2014
 جائ��زة التاني��ت الذهب��ي م��ن مهرج��انقرط��اج ال�س��ينمائي ع��ام 2016 .
 الو�س��ام الوطن��ي للإ�س��تحقاق يف قط��اعالثقافة من ال�صنف الأول من قبل الرئي���س
التون�س��ي الباج��ي قائ��د ال�سب�س��ي ع��ام
2016
 جائ��زة الإجن��از االبداع��ي يف ال��دورةالأوىل من مهرجان اجلونة لعام . 2017

شريك النجوم

ووا�ص��ل ع��ادل �إم��ام جناح��ه الكب�ير يف ف�ترة الثمانيني��ات
بع��دد م��ن الأف�لام املهم��ة مثل امل�ش��بوه وحت��ى ال يطري الدخان
وح��ب يف الزنزان��ة واحلري��ف والهلف��وت واملول��د ..و�ش��ارك
ع��ادل �إم��ام يف ال�س��ينما يف �أعم��ال م��ع �أك�بر جن��وم الف��ن
امل�ص��ري والعرب��ي مث��ل فري��د �ش��وقي وعم��ر ال�ش��ريف و�أحم��د
مظه��ر ور�ش��دي �أباظة و�س��عاد ح�س��ني و�ص�لاح نظمي وحممد
ر�ض��ا وعب��د املنع��م مدب��ويل ،بالإ�ضاف��ة لنور ال�ش��ريف و�س��هري
رمزي ومريفت �أمني و�شم�س البارودي ولبلبة ونيللي ومديحة
كامل.
ويف بداي��ة الت�س��عينيات اختلف��ت نوعي��ة الأعم��ال ال�س��ينمائية
الت��ي يقدمه��ا ع��ادل �إم��ام ،و�ش � ّكل فري��ق عم��ل ناج��ح م��ع
ال�سيناري�س��ت وحي��د حام��د واملخ��رج �ش��ريف عرف��ة ،وق��دم
الثالثي جمموعة من �أهم الأفالم ال�سيا�سية والكوميدية مثل
"الإره��اب والكب��اب" و"املن�س��ي" و"طي��ور الظ�لام" و"اللع��ب
م��ع الكبار".
وبداي��ة م��ن ع��ام  2000ق��دم �أعم��ا ًال �س��ينمائية كوميدي��ة
ممي��زة مث��ل "هالل��و �أم�يركا" و"�أم�ير الظ�لام" و"التجرب��ة
الدمناركي��ة" و"ال�س��فارة يف العم��ارة" و"عري���س م��ن جه��ة
�أمني��ة" و"عم��ارة يعقوبي��ان" و"مرج��ان �أحم��د مرج��ان"
و"ح�س��ن ومرق���س" و"بوبو���س" و"زهامي��ر" وكان �آخ��ر
�أفالم��ه ع��ام  ..2010وبع��د توقف��ه ع��ن ال�س��ينما ق��دم
م�سل�س�لات تليفزيوني��ة مهم��ة مث��ل "فرق��ة ناج��ي عط��ا اهلل"
و"الع��راف" و"�أ�س��تاذ ورئي���س ق�س��م" و"م�أم��ون و�ش��ركاه"
و"�صاح��ب ال�س��عادة" و"عفاري��ت ع��ديل ع�لام" و"ع��وامل
خفي��ة" ،و�أخ�يرا "فالنتين��و".

عادل إمام يف بدايات النجومية

الرئيس التونسي الرحل يكرم النجم عادل إمام
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هك��ذا �أعل��ن بي��ل غيت���س وزوجت��ه ميلن��دا انف�صالهم��ا يف بي��ان م�ش�ترك بع��د زواج
وعم��ل ناج��ح دام لأك�ثر م��ن  27عام� ًا ،ومن��ذ �ص��دور ه��ذا الإع�لان يح��اول اجلميع
البح��ث ع��ن الأ�س��باب احلقيقي��ة وراء ه��ذا االنف�صال ..لكن يبدو �أن تلك ال�س��نوات
خب�أت الكثرية الأ�س��رار حول عالقة الثنائي الأ�ش��هر لي���س يف جمال الأعمال فقط،
و�إمن��ا يف جم��ال العم��ل اخل�يري �أي�ض � ًا ،فت�س��اءل املجتم��ع ال��دويل ع��ن م�ص�ير
امل�ؤ�س�س��ة اخلريي��ة الت��ي حتم��ل كال اال�س��مني ،والت��ي افتتح��ت ع��ام  ،2000والت��ي
تبل��غ �أ�صوله��ا  50ملي��ار دوالر وف��ق �آخ��ر الإح�ص��اءات.

حسنات ومساوئ الزواج

كان االنف�ص��ال �ش��بح ًا يه��دد حي��اة الزوج�ين قب��ل �أن ي�صبح��ا ر�س��مي ًا �ش��ريكني
يف حي��اة واح��دة ،فق��د التقي��ا عل��ى م�أدب��ة ع�ش��اء يف نيوي��ورك بع��د ان�ضم��ام ملين��دا
�إىل �ش��ركة ميكرو�س��وفت الت��ي �أ�س�س��ها بي��ل غيت���س ع��ام  ،1987وظ�لا يتواع��دان
مل��دة ع��ام كام��ل ،حينه��ا قرر الثنائي االختيار بني االنف�صال ع��ن بع�ضهما للأبد �أو
االرتباط ر�س��مي ًا بعقد زواج لت�أ�سي���س عائلة م�س��تقرة ..واختار بيل ومليندا غيت���س
ال��زواج بع��د �أن و�ضع��ا قائم��ة يع��ددان فيه��ا ح�س��نات وم�س��اوئ ال��زواج ،وحينها كان
بي��ل يف ال�ـ  32م��ن عم��ره ،بينم��ا ميلن��دا كان��ت يف  23فق��ط ،وحينه��ا ت��رددت
حوله��ا ال�ش��ائعات ومل��اذا اخت��ارت رج ًال يكربها بت�س��عة �أع��وام� ،إال �أنها كانت جتيب
نف���س الإجاب��ة يف كل م��رة� ،أنه��ا �أحبت��ه وال توج��د لديه��ا �أي دواف��ع �أخ��رى.
�أثم��ر ال��زواج ثالث��ة �أبن��اء ،ه��م :جينيف��ر ،وفيب��ي ،وروري غيت���س ،والت��زم اثن��ان
منهما ال�صمت حيال قرار االنف�صال ،بينما غردت جينفر ذات الـ  25عام ًا على
ح�س��ابها عل��ى موق��ع ان�س��تجرام قائل��ة" :كان��ت ف�ترة �صعب��ة لعائلتن��ا ب�أكمله��ا ،م��ا
زل��ت �أتعل��م كيفي��ة دع��م عمل��ي وعواطف��ي ب�أف�ض��ل �س��بل".
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مقدمات االنفصال

مل يك��ن انف�ص��ال الثنائ��ي ولي��د اللحظ��ة ب��ل �س��بقه
مقدم��ات خفي��ة كان �أوله��ا يف ع��ام  2013عندم��ا
طلب��ت ملين��دا تغي�ير الر�س��الة ال�س��نوية للم�ؤ�س�س��ة
اخلريي��ة ،بينم��ا اعتقده��ا بي��ل �أنه��ا عل��ى م��ا ي��رام وال
حتت��اج �إىل تغي�ير ،ث��م تن��ازل ع��ن ر�أي��ه وجعله��ا تكت��ب
ج��زء ًا منف�ص� ً
لا م��ن الر�س��الة ،وبع��د عام�ين �أ�ص��درا
ر�س��الة م�ش�تركة للم�ؤ�س�س��ة ..ويف ع��ام 2018
ظه��رت ملين��دا �ضيف��ة يف برنام��ج تلفزي��وين ،وعندم��ا
�س��ئلت ع��ن �س��ر جن��اح عالقته��ا م��ع بي��ل �أجاب��ت ب ��أن
العالق��ة ال ميك��ن �أن تك��ون جي��دة طيل��ة الوق��ت ،و�أن
هن��اك بع���ض التفا�صيل الت��ي ال يتفقون فيها دائم ًا ،ثم
عادت مليندا لرتوي جزء ًا من تفا�صيل حياتها مع بيل
يف كت��اب �ص��در يف ع��ام .2019
وذك��رت يف كت��اب بعن��وان :ذي مومن��ت �أوف ليف��ت
�أنه��ا عان��ت م��ن ال�صعوب��ات ب�س��بب تخليه��ا ع��ن عمله��ا
يف ميكرو�س��وفت وحتوله��ا �إىل �أم ترع��ى ثالث��ة �أبن��اء،
واكتف��ت بدوره��ا كزوجة لرجل م�ش��هور ،وهو ما جعلها
تفك��ر يف اال�س��تقاللية ،وتنفي��ذ م�ش��روعات خا�ص��ة به��ا
بعيد ًا عن امل�ؤ�س�سة اخلريية ومايكرو�سوفت�..أما ال�سر
ال��ذي كان��ت تعلن��ه دائم � ًا ملين��دا ع��ن حياتهم��ا ،فه��و

أكرب مؤسسة خريية يف العامل

خالفهما الدائم ب�س��بب كرثة الأ�س��ئلة التي يطرحانها
عل��ى بع�ضهم��ا البع���ض ،ويف ع��ام  2019حينم��ا
كان��ت يف لق��اء م��ع طلب��ة �إح��دى املدار���س الثانوي��ة
طالبته��م بالتدقي��ق يف اختي��ار �ش��ريك احلي��اة ،وب ��أن
اختي��ار ال�ش��ريك �أه��م م��ن اختي��ار الوظيف��ة.

ورغ��م كل ه��ذه الأ�س��باب املعلن��ة ل��ن يع��رف اجلمي��ع
ال�س��بب احلقيق��ي وراء �إنه��اء ال��زواج ال��ذي ا�س��تمر ل�ـ
 27عام� ًا ،وال��ذي �س��يرتتب علي��ه تق�س��يم �أ�ص��ول ث��روة
بي��ل غيت���س ،راب��ع �أغني��اء الع��امل وف��ق جمل��ة فورب���س،
والت��ي تق��در ثروت��ه حالي� ًا ب�ـ  130ملي��ار دوالر.

�ش��هد ع��ام  2000ب��زوغ فج��ر امل�ؤ�س�س��ة اخلريي��ة
الأك�بر والأ�ش��هر يف الع��امل ،حي��ث افتتحه��ا الثنائ��ي
ب�إجم��ايل  126ملي��ون دوالر ،ث��م ا�س��تمرت يف
الت�ضاع��ف حت��ى ان�ض��م �إليه��ا ث��اين �أغن��ى �أغني��اء
الع��امل حينه��ا امللياردي��ر وارن باف��ت ،وكان ذل��ك ع��ام
 ،2006وبعده��ا بع��ام واح��د ارتفع��ت قيم��ة امل�ؤ�س�س��ة
اخلريي��ة �إىل  37ملي��ار دوالر �أمريك��ي.
ه��دف امل�ؤ�س�س��ة ال يتغ�ير ه��و تق��دمي الرعاي��ة ال�صحي��ة
يف البل��دان الفق�يرة واحل��د م��ن الفق��ر املدق��ع ،وله��ا
�أه��داف �أخ��رى يف الوالي��ات املتحدة الأمريكية تخت�ص
بن�ش��ر التعلي��م وخا�ص��ة تكنولوجي��ا املعلوم��ات والتو�س��ع
يف التعري��ف به��ا ،ويف ع��ام � 2010أ�ضي��ف ه��دف
جدي��د للم�ؤ�س�س��ة وهو دع��م تقدمي اللقاحات واحلر�ص
عل��ى تلق��ي ال�ش��عوب الفق�يرة التطعي��م �ض��د الأوبئ��ة..
وخ�لال �أزم��ة فريو���س "كورون��ا" امل�س��تجد� ،أنفق��ت

م�ؤ�س�س��ة بي��ل وملين��دا غيت���س اخلريي��ة م��ا يق��رب م��ن
مليار دوالر على الأبحاث العلمية للت�سريع من التو�صل
�إىل لق��اح يق�ض��ي عل��ى "كوفي��د "19 -ب�ش��كل
قاطع ،وما زالت امل�ؤ�س�سة ت�ضخ الأموال يف هذا املجال
حت��ى الآن.

شبح "جيفري إبستني"

ك�ش��فت �صحيف��ة "وول �س�تريت جورن��ال" تفا�صي��ل
جديدة عن ق�ضية انف�صال بيل وميليندا غيت���س ت�ش�ير
�إىل �أن ميليندا كانت تعد لالنف�صال منذ فرتة طويلة،
و�أنه��ا كان��ت لديه��ا خم��اوف م��ن عالق��ة زوجه��ا برج��ل
الأعم��ال ال��ذي �أدي��ن باالعت��داء اجلن�س��ي ،جيف��ري
�إب�س��تني..
ووف��ق "�أ�ش��خا�ص مطلع�ين" ووثائ��ق راجعته��ا
ال�صحيفة ،ت�شاورت ميليندا مع حمامني متخ�ص�صني
يف م�س��ائل الط�لاق ،من��ذ ع��ام  ،2019لتق��دمي طل��ب

ط�لاق م��ن زوجه��ا بي��ل ،قائل��ة �إن زواجهم��ا "حتط��م
ب�شكل ال رجعة فيه".جاء ذلك بعد �أن ذكر تقرير ن�شرته
�صحيفة "نيويورك تاميز" يف نف���س ال�ش��هر �أن بيل غيت�س
التق��ى ب�إب�س��تني ع��دة م��رات ،و�أنه مكث مع��ه ذات مرة يف
منزل��ه بنيوي��ورك حت��ى وق��ت مت�أخ��ر م��ن الليل..وقال��ت
متحدث��ة با�س��م غيت���س يف ذل��ك الوق��ت �أنه التقى �إب�س��تني
ع��دة م��رات ملناق�ش��ة الأعم��ال اخلريي��ة ،و�أن��ه "ي�أ�س��ف
ملقابلت��ه يف �أي وق��ت م�ض��ى وي��درك �أن��ه كان خط ��أ يف
احلك��م �أن يفع��ل ذل��ك.
و�أ�ش��ار تقري��ر "وول �س�تريت جورن��ال" �إىل �أن ميلين��دا
كان��ت ت�ش��عر بع��دم ارتي��اح ب�ش��أن عالق��ة زوجه��ا ب�إب�س��تني
من��ذ ع��ام  ..2013ومت توقي��ف �إب�س��تني ،مطل��ع يولي��و
 ..2019حي��ث كان ينتظ��ر املحاكم��ة عل��ى خلفي��ة
اتهام��ات تتعل��ق با�س��تغالل قا�ص��رات يف �أعمال جن�س��ية..
وق��د ُع�ثر علي��ه بعد ذلك ميت ًا يف زنزانته يف نيويورك ،يف
� 10أغ�سط���س .2019

خرباء طالق

ع� ّين بي��ل غيت���س وزوجت��ه املنف�صل��ة

ميليندا بع�ض املحامني من ذوي اخلربة
يف الط�لاق واالنف�ص��االت املكلف��ة..
و�أ�ض��اف كل منهم��ا حمام�ين رفيع��ي
امل�س��توى عمل��وا عل��ى ط��ريف نقي���ض م��ن
ط�لاق م�ؤ�س���س �أم��ازون ،جي��ف بيزو���س،
م��ن زوجت��ه ال�س��ابقة ماكن��زي �س��كوت..
وح�ص��ل بي��ل غيت���س ،م�ؤ�س���س �ش��ركة
مايكرو�سوفت ،على تيد بيلبي من فريق
�س��كوت ،وع ّين��ت ميليندا غيت���س� ،ش�يري
�أندر�س��ون الت��ي عمل��ت �س��ابقا يف فري��ق
بيزو���س ،وفق � ًا ل�ش��بكة ".."CNN
و�أعل��ن بيزو���س و�س��كوت ع��ن
انف�صالهم��ا يف ع��ام  ..2019وبع��د
الط�لاق الباهظ التكاليف ،انتهى الأمر
بـ"�س��كوت" �إىل �أن ت�صب��ح ثال��ث �أغن��ى
ام��ر�أة يف الع��امل ..ويوجد لدى الزوجني
ثالث��ة �أطف��ال بالغ�ين ،لك��ن غيت���س ق��ال
�إن��ه يعت��زم ت��رك  10مالي�ين دوالر ل��كل
منه��م يف امل�يراث ..ولي���س م��ن الوا�ض��ح
م��ا �إذا كان امل�يراث مدرج� ًا يف اتفاقي��ة
انف�ص��ال الزوج�ين.
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 - 1جيين  4630دوالرًا يف الثانية

ق��ام موق��ع  Business Insiderالأمريك��ي بح�س��اب مق��دار م��ا
يجني��ه بي��ل غيت���س يف الثاني��ة الواح��دة م��ن خالل فح�ص ثروت��ه التي زادت
الع��ام املا�ض��ي م��ن  105ملي��ار دوالر �إىل  146ملي��ار دوالر.

 - 2حيتاج أكثر من  400عام إلنفاق ثروته

عل��ى الرغ��م م��ن �أن��ه م��ن املع��روف عن��ه �أن��ه يعي���ش �أ�س��لوب حي��اة مقت�ص��د
ن�سبي ًا مقارن ًة بزمالئه الأثرياء ،ف�إنه �سيحتاج �أكرث من  400عام لإنفاق
ثروت��ه ل��و �صرف ملي��ون دوالر يف اليوم.

 - 3أغــى بـــ 66%مــن العائلــة امللكيــة
ا لرب يطا نيــة
تبل��غ قيم��ة ث��روة العائل��ة امللكي��ة الربيط��اين ح��وايل  88ملي��ار دوالر ،م��ا
يعن��ي �أن��ه �أغن��ى بن�س��بة  66٪م��ن ث��روة العائل��ة امللكي��ة الربيطاني��ة.

 - 4ثروتــه أكــر مــن الناتــج املحلــي اإلمجــايل
لثالث دول

يبل��غ الن��اجت املحل��ي الإجم��ايل يف لوك�س��مبورغ ح��وايل  71ملي��ار دوالر،
و�إ�س��تونيا  31.4ملي��ار دوالر ،وبوليفي��ا  40.8ملي��ار دوالر ،وف ًق��ا
لبيانات البنك الدويل ،ما يعني �أن ثروة بيل غيت�س �أكرب من الناجت املحلي
الإجم��ايل لل��دول الث�لاث جمتمع��ة.

 - 5كل شخص على األرض  15دوالرًا

�إذ من��ح بي��ل غيت���س كل �ش��خ�ص عل��ى ظه��ر الكوك��ب  15دوالر ًا ،ل��ن تنته��ي
ثروته� ،إذ �سيتبقى لديه  28مليار دوالر.

 - 6شاشات بـ  80ألف دوالر حول مزنله

توج��د ح��ول من��زل بي��ل غيت���س �شا�ش��ات كمبيوت��ر تبل��غ قيمته��ا � 80أل��ف
دوالر تقريب � ًا.

 - 7تربع  27%من ثروته لألعمال اخلريية

ت�برع بي��ل بن�س��بة  % 27م��ن �ص��ايف ثروت��ه للأعم��ال اخلريي��ة
عل��ى م��ر ال�س��نني ،يف ع��ام  ،2017عل��ى �س��بيل املث��ال ،ا�س��تثمر 50
ملي��ون دوالر يف �أبح��اث مر���ض الزهامي��ر ومن��ح الحق��ا  30ملي��ون
دوالر �أخ��رى ل�صن��دوق “م�ش��روع خ�يري” ي�س��مى Diagnostics
 ،Acceleratorوال��ذي يه��دف �إىل ت�ش��خي�ص مر���ض الزهامي��ر يف
وق��ت مبك��ر.

من��ذ الإع�لان ع��ن انف�صالهم��ا ،وبي��ل غيت���س وزوجت��ه
ميلين��دا يت�ص��دران عناوي��ن و�س��ائل الإع�لام العاملي��ة
ب�س��بب ثروتهم��ا ال�ضخم��ة ،واجل��دل الوا�س��ع ع��ن
تكلف��ة ه��ذا الط�لاق ..وق��د ذك��رت تقارير�إعالمي��ة
�أمريكي��ة �أن الزوج�ين ميلين��دا وبي��ل غيت���س كان��ا ق��د
وقع��ا اتفاقي��ة يف حال��ة الإنف�ص��ال عل��ى �أ�سا�س��ها �س��يتم
تق�س��يم الأ�ص��ول ..التفا�صي��ل لي�س��ت معروف��ة بع��د ،وال
زال ينتظر البث يف طلب الطالق الذي قدمته ميليندا
غيت���س ،غ�ير �أن �صحيف��ة وول �س�تريت جورن��ال �أف��ادت
�أن غيت���س ق��د نق��ل  2.4ملي��ار دوالر �أمريك��ي (حوايل

ملي��اري ي��ورو) يف �ش��كل �أ�س��هم �إىل زوجت��ه يف الي��وم
ال��ذي �أعلن��وا في��ه انف�صالهم��ا.
تلق��ت ميلين��دا غيت���س  14ملي��ون �س��هم يف �ش��ركة
ال�س��كك احلديدي��ة الكندي��ة م��ن خ�لال �ش��ركة قاب�ض��ة
ي�ستخدمها رجل الأعمال لإدارة �أ�صوله ،كما مت حتويل
 2.9ملي��ون ورق��ة مالي��ة م��ن �ش��ركة "�أوتوني�ش��ن"
�إليه��ا ..ووفق� ًا له��ذا فه��ي متتل��ك الآن ح��وايل  2باملائة
من �ش��ركة ال�س��كك احلديدية وثالثة باملائة من �ش��ركة
"�أوتوني�ش��ن" ..ط�لاق امل�ؤ�س���س امل�ش��ارك ل�ش��ركة
مايكرو�س��وفت بي��ل غيت���س ( 65عام��ا) وزوجته ،التي

يطل��ق عليها لقب “�س��يدة الأعم��ال اخلريية” ميليندا
غيت���س ( 56عام��ا) ،ي�س��اوي امللي��ارات.
وق��د ت�صب��ح ميلين��دا غيت���س ث��اين �أغن��ى ام��ر�أة يف
الع��امل بع��د طالقه��ا م��ن بي��ل غيت���س ،كم��ا ذك��رت
�صحيف��ة "الإندبندن��ت" الربيطانية ..وبح�س��ب ملفات
املحكم��ة ،يح��ق له��ا احل�ص��ول عل��ى  73ملي��ار دوالر
�أمريك��ي (ح��وايل  60ملي��ار ي��ورو) ..يق��ال �إن ث��روة
الزوج�ين تبل��غ  146ملي��ار دوالر �أمريك��ي (ح��وايل
 120ملي��ار ي��ورو) ،بن��ا ًء عل��ى اتفاقي��ة االنف�ص��ال،
ويت��م الآن تق�س��يمها ب�ين االثن�ين.
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أمر سبحانه كل الناس بالتقيد باتباع كتابه
وحكمة آياته ليحقق هلم املنفعة واخلري

حينمــا كلــف اهلل رســوله حبمــل خطابــه للنــاس ورســالته مــن أجــل إرشــادهم وهديهــم إىل طريــق
احلــق والنــور الــذي محلــه هلــم رســوله الكــرمي ليبلغهــم بآيــات القــرآن الكــرمي؛ ليبــن هلــم ســبل
العيــش الكــرمي يف ظــل التراحــم والعــدل وحريــة العقيــدة للنــاس أمجعــن يدعوهــم يف كتابــه
الكــرمي إىل تطبيــق تشــريعاته واتبــاع عظاتــه والتعامــل فيمــا بــن النــاس بقيــم الفضيلــة واألخالق
الكرميــة يف منهاجــه اإلهلــي ليســروا علــى هــداه يف احليــاة الدنيــا يف ظــل األمــن والســام دون خــوف
أو فــزع يض ّيــق عليهــم ســكينتهم.

طريق الحق كما أمر الله سبحانه

وقــد وضــع اهلل للنــاس حــق االختيــار يف الطريــق الــذي يقــررون اتباعــه ،إمــا طريــق احلــق وإمــا
ض َعــن
اي َفـ َ
ـا َي ِضـ ُّ
َم ِن َّ
ـر َ
ات َب ـ َع ُهـ َ
ـل َو َل َي ْش ـ َق ٰى (َ )123و َمـ ْ
ـد َ
طريــق الباطــل فقــال ســبحانه..«:ف َ
ـن أَ ْعـ َ
ـر ُه َي ـ ْو َم ا ْل ِق َيا َمـ ِ
ـى (( »)124طــه).
ِيشـ ً
ـه َمع َ
ذْ
ِك ـرِي َف ـ ِإ َّن َلـ ُ
ـة َضن ـ ًكا َو َن ْح ُشـ ُ
ـة أَ ْع َمـ ٰ
كمــا أمــر اهلل ســبحانه كل النــاس بالتقيــد باتبــاع كتابــه وحكمــة آياتــه ليحقــق هلــم املنفعــة واخلــر
يف احليــاة الدنيــا وجيازيهــم يــوم القيامــة مبــا ط ّبقــوه مــن التشــريعات اإلهليــة واتبــاع منهاجــه يف
التعامــل والســلوك؛ متبعــن األخــاق القرآنيــة ومن ّفذيــن االبتعــاد عــن حمرماتــه وقــال ســبحانه
َت ِب ُعــوا ِمــن ُدو ِنـ ِ
ـا َّمــا
ـاء َقلِيـ ً
«ات ِب ُعــوا َمــا أُنـز َ
يدعوهــم باتبــاع قرآنــهَّ :
ـم َو َل ت َّ
ِل ِإ َل ْي ُكــم ِّمــن َّر ِّب ُكـ ْ
ـه أَ ْو ِل َيـ َ
ون» (األعــراف)3 :
تَ
ـر َ
َذ َّكـ ُ

التحذير من اتباع األكاذيب والفتاوى المضللة

زل هبــا ســلطان وأكاذيــب مت
حيذرهــم ســبحانه بعــدم إتبــاع كتــب غــر القــرآن وفتــاوى مل يتــ ّ
تزويرهــا علــى عقيــدة اإلنســان ،وبالتــايل ســيجدوا أنفســهم يــوم القيامــة يف خســران.
ولذلــك جعــل اهلل القــرآن املرجعيــة الوحيــدة لديــن اإلســام حــى ال يضللهــم أعــوان الشــيطان ومــن
ـدا عــن ديــن اإلســام..
أجــل ذلــك حذرهــم ســبحانه مــن التفــرق وتأخذهــم أقــوال البشــر بعيـ ً
ِن ال ِ
ـم ِفــي
َّسـ َ
وقــد حــذر املســلمني مــن التفــرق بقولــه « :إ َّ
َّذيـ َ
ـت ِم ْن ُهـ ْ
َر ُقــوا دِي َن ُهـ ْ
ـم َوكَا ُنــوا ِش ـ َي ًعا ل ْ
ـن ف َّ
ـم ِإ َلــى َّ ِ
ـون» (األنعــام .)159 :
ـم ُي َن ِّب ُئ ُهــم ِب َمــا كَا ُنــوا َي ْف َعلُـ َ
الل ُثـ َّ
ـي ٍء إ َِّن َمــا أَ ْم ُر ُهـ ْ
َشـ ْ
فــاهلل يبلــغ رســوله بــأن املســلمني ســيتفرقون إىل ِفــرق وطوائــف وســوف يــؤدي ذلــك إىل الصــراع
والقتــال فيمــا بينهــم إىل ســفك دمــاء األبريــاء واســتباحة املحرمــات واالعتــداء علــى التشــريعات
اإلهليــة لتحــل البغضــاء بــدل املــودة ،وحيــل اخلصــام بــدل الوئــام ألهنــم عصــوا أمــر اهلل كمــا أمرهم
باتبــاع كتــاب اهلل واتبعــوا كتــب البشــر ومــا مســي باألئمــة واملفســرين وناقلــي الروايــات.

الروايات الكاذبة فرقت المسلمين عن طريق الحق

فتفرقــوا وِفــق تعــدد املرجعيــات البشــرية الــي غــررت باملســلمني واســتدرجتهم إىل طريــق الباطــل
مبــا شــحنت العقــول بالســموم والروايــات الكاذبــة والتحريــف فوقــع اخلــاف بــن املســلمني وتعــددت
املذاهــب وأضلتهــم عــن ديــن اإلســام حــن ابتعــدوا عــن رســالة اإلســام الــي بلغهــا الرســول
األمــن عليــه الســام.
والشــرط األساســي لصحــة إســام املــرء اعتمــاده كل ًيــا علــى مرجعيــة القــرآن كمــا أمــر اهلل النــاس
ـل َّ ِ
الل َجمِي ًعــا َو َل َت َف َّر ُقــوا ( »..آل عمــران.)103 :
اع َت ِص ُمــوا ِب َح ْبـ ِ
بقولــهَ « :و ْ
ِن َّ َ
وحذرهــم بقولــهَ « :وأَ ِطي ُعــوا َّ َ
الل
َه َو َل َت َنا َز ُعــوا َف َت ْف َشـلُوا َوت ْ
الل َو َر ُســول ُ
ـروا إ َّ
ـب ر ُ
ِحي ُكـ ْ
َذ َهـ َ
ـم َو ْ
اص ِبـ ُ
ـن ()46االنفــال فأبــوا إال أن يعصــون اهلل فحــق عليهــم عقابــه ولذلــك قــال ســبحانه
الصا ِبرِيـ َ
َم ـ َع َّ
ـر ٍ
ـذي أُ ِ
ـك ِب َّالـ ِ
ِيم ()43
ـك إ َِّنـ َ
ـي ِإ َل ْيـ َ
َاس َت ْم ِسـ ْ
اط ُّم ْسـ َتق ٍ
ـرا لــه ف ْ
ـى ِصـ َ
خماط ًبــا رســوله الكــرمي وآمـ ً
وحـ َ
ـك َعلَـ ٰ
ـه ل ِ
ُون (( »)44الزخــرف).
ـك َو ِل َق ْو ِمـ َ
ـر َّلـ َ
َوإ َِّنـ ُ
ُسـ َأل َ
ـك َو َسـ ْو َف ت ْ
َذ ْكـ ٌ
تؤكــد اآليــة الكرميــة مرجعيــة اإلســام كتــاب اهلل وآياتــه مرجعيــة وحيــدة لديــن اإلســام
ولذلــك كلفــه اهلل ســبحانه بالتمســك بقرآنــه وأمــر بتذكــر قومــه باتباعــه والتمســك بكتابــه
وســوف يســألون عنــه يــوم القيامــة وعــن مــدى متســكهم بكتابــه يف حياهتــم الدنيــا وكل علــى أساســه
ـل
ال ْسـ َ
ـا ِم دِي ًنــا َفلَــن ُي ْق َبـ َ
ـر ْ ِ
ســينال جــزاءه لذلــك يؤكــد اهلل علــى النــاس بقولــهَ « :و َمــن َي ْب َتـ ِغ َغ ْيـ َ
ْخ ِ
ِين» (آل عمــران.)85 :
ـن ال َ
ِم ْنـ ُ
اس ـر َ
ـر ِة ِمـ َ
ـه َو ُه ـ َو ِفــي ْال ِخـ َ

التفرق إلى جماعات وطوائف

فمــا عاشــه املســلمون يف املاضــي ويعيشــونه اليــوم مــن تفــرق إىل مجاعــات وطوائــف إمنــا ســببه
يعــود إىل اختــاق مذاهــب متعــددة مــا أنــزل اهلل هبــا مــن ســلطان.
ومــن يريــد اإلســام احلــق واإلســام اخلالــص عليــه أن يؤمــن بوحدانيــة اهلل ال شــريك لــه وبكتــاب
ـدا كلفــه اهلل وحــده بتبليــغ كتابــه
اهلل الــذي ال نــد لــه وبرســوله حممــد عليــه الســام إما ًمــا أوحـ ً
للنــاس وعلمهــم إقامــة شــعائر العبــادات مــن صــاة وزكاة وصيــام وحــج ،كمــا علَّــم النــاس قيــم
اإلســام وأخالقياتــه مــن خــال ممارســتها علــى أرض الواقــع يف عالقاتــه املختلفــة مــع كل النــاس
دون تفرقــة لديــن أو مذهــب وذلــك مــن أجــل أن يتأســى املســلمني بــه ويتخــذوه قــدوة يف تعاملهــم
باإلحســان واملعــروف والرمحــة والعــدل.
ودعوهتــم للتعــاون يف كل مــا حيقــق مصاحلهــم وأمنهــم واســتقرارهم كمــا قــال ســبحانهَ ..« .و َت َعا َو ُنــوا
ان ( »..املائــدة )2 :
ـد َو ِ
ـر َو َّ
ال ْثـ ِ
ـم َوا ْل ُعـ ْ
الت ْقـ َو ٰى َو َل َت َعا َو ُنــوا َعلَــى ْ ِ
َعلَــى ا ْل ِبـ ِّ
ذلك هو اإلسالم دين شرعته ومنهاجه القرآن.
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صنــدوق االســتثمارات العامــة يشــارك كمســتثمر رئيســي مــع صنــدوق
أبرديــن ســتاندارد وإنفســتكورب المشــترك لالســتثمار فــي البنــى التحتيــة
أعلنــت إنفســتكورب ،املؤسســة املاليــة العامليــة املتخصصــة يف االســتثمارات البديلــة ،اليــوم أن الصنــدوق املشــترك لشــركيت
أبرديــن ســتاندارد وإنفســتكورب يف قطــاع البنيــة التحتيــة ،قــد تلقــى تع ّهــدات رأمساليــة مــن صنــدوق االســتثمارات العامــة
كمســتثمر رئيســي لتصــل إىل  20%مــن حجــم الصنــدوق املشــترك قبــل اإلغــاق األول املتوقــع .وحصــل الصنــدوق املشــترك
أيضــا علــى موافقــة جملــس إدارة البنــك اآلســيوي لالســتثمار يف البنيــة التحتيــة ليســاهم بـــ  90مليــون دوالر أمريكــي .ومــن
ً
املتوقــع أن ينضــم مســتثمرون دوليــون أخــرون ،مبــا يف ذلــك :صناديــق تقاعــد وشــركات تأمــن ومكاتــب عائليــة وعمــاء مــن
القطــاع اخلــاص وغريهــا.
وي�س��عى ال�صن��دوق امل�ش�ترك ل�ش��ركتي �أبردي��ن �س��تاندارد و�إنف�س��تكورب �إىل امل�ش��اركة يف
التح��ول واالنتعا���ش االقت�ص��ادي يف اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية وباق��ي دول جمل���س التع��اون
اخلليج��ي ،ومنطق��ة ال�ش��رق الأو�س��ط و�ش��مال �إفريقي��ا ،م��ن خ�لال اال�س��تثمار يف م�ش��اريع
البني��ة التحتي��ة الأ�سا�س��ية امل�س��تدامة .ومع االلت��زام مببادئ احلوكمة البيئي��ة واالجتماعية
و�أهداف التنمية امل�ستدامة للأمم املتحدة يف �صميم فل�سفتها ،تتمثل مهمة �شراكة �أبردين
�س��تاندارد و�إنف�س��تكورب يف تق��دمي حل��ول يف جم��االت الرعاي��ة ال�صحي��ة والتعلي��م واملي��اه
والنق��ل والبني��ة التحتي��ة الرقمية ،التي �س��يكون لها ت�أثري �إيجاب��ي على املجتمعات والأجيال
القادمة.
ويع��د �صن��دوق اال�س��تثمارات العام��ة املح��رك الأ�سا�س��ي لدع��م جه��ود التح��ول االقت�ص��ادي
للمملكة �ضمن �أهداف الر�ؤية  .2030ويتما�شى هذا اال�ستثمار مع �أهداف ال�صندوق يف
بن��اء �ش��راكات اقت�صادي��ة ا�س�تراتيجية ،و�إط�لاق فر���ص واعدة يف اململكة ،وا�س��تثمار ر�أ���س
م��ال �صب��ور لدع��م القطاع��ات التي تتمتع ب�إمكانات عالية للنمو على املدى الطويل.
تعليق � ًا عل��ى ه��ذا التط��ور ،ق��ال ح��ازم ب��ن قا�س��م ،الرئي���س التنفي��ذي امل�ش��ارك ل��دى
�إنف�ستكورب �" :أوجدت البيئة االقت�صادية امل�ضطربة وال�صعبة الراهنة فجوة بني احلاجة

�إىل تطوير �أو ترقية البنية التحتية احليوية واملوارد املتاحة مل�شاريع كهذه .منذ قرابة
عام��ا ،عمل��ت �إنف�س��تكورب ك�ش��ريك موث��وق ب��ه لعمالئن��ا وجمتمعاتن��ا يف ال�س��عي
ً 40
�إىل حتقي��ق ر�ؤيتن��ا لإث��راء حي��اة الأجي��ال القادم��ة .ونعتق��د �أن اال�س��تثمار يف البني��ة
التحتية �أمر بالغ الأهمية لدعم النمو االقت�صادي على املدى الطويل ،ونحن فخورون
ب�ش��راكتنا مع �صندوق اال�س��تثمارات العامة لال�س��تفادة من مواردنا وخرباتنا العاملية
يف تعزي��ز القيم��ة امل�س��تدامة جلمي��ع �أ�صحاب امل�صلح��ة لدينا".
�أم��ا �س��امي النفات��ي ،ال�ش��ريك الإداري لل�صن��دوق امل�ش�ترك ب�ين �أبردي��ن �س��تاندارد
و�إنف�س��تكورب ،فق��ال�" :صن��دوق اال�س��تثمارات العام��ة ه��و �أح��د �أك�بر �صنادي��ق ال�ثروة
ال�س��يادية يف الع��امل وه��و املحرك الأ�سا�س��ي لدعم جهود التح��ول االقت�صادي للمملكة
�ضم��ن ر�ؤي��ة  ،2030ونح��ن �س��عداء ب�ش��راكتنا مع��ه .لق��د حددن��ا فر���ص ا�س��تثمار
مهم��ة يف قط��اع البن��ى التحتي��ة يف اململك��ة واملنطقة .ونحن نعتمد على �ش��بكتنا التي ال
ت�ضاهى من العالقات واخلربة العاملية لتعزيز اال�ستثمار الأجنبي والإقليمي واملحلي
يف البني��ة التحتي��ة امل�س��تدامة الت��ي حتاف��ظ عل��ى البيئ��ة وتخ��دم املجتمع��ات والأجي��ال
القادمة".
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