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 …ó°üà∏d  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  ≥`̀≤`̀M
 IOÉ«≤H  z19-ó«aƒc{  ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 ∫Éée »a GójóL ÉMÉéf AGQRƒdG ¢ù∏ée
 ΩÉb  PEG  ,á«ªdÉ©dG  áëFÉédG  √òg  á¡LGƒe
 ô°ûæH  »æWƒdG  ≥jôØdG  AÉ°†YCG  øe  OóY
 áHôéàH  ≥∏©àj  ∫hC’G  ;ø««ª∏Y  ø«ãëH
 ¢üëØdG  ΩGóîà°SG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ΩGóîà°SÉH  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  ™jô°ùdG
 ó°UQ  ¿CÉ°ûH  »fÉãdGh  ,á«ØfC’G  áë°ùªdG
 ∫ó©e ™e á«eƒ«dG ä’ÉëdG ø«H QÉ°ûàf’G

.¢Shô«ØdG
 ió`̀MEG  ≈∏Y  ¿GQƒ°ûæªdG  ¿ÉãëÑdG
 »àdG  á«ªdÉ©dG  á``̀«``̀HhQhC’G  äÉ°üæªdG
 »a  á`̀bƒ`̀Kƒ`̀ª`̀dG  QOÉ`̀°`̀ü`̀ª`̀dG  ≈∏Y  óæà°ùJ
 øjôëÑdG  á`̀Hô`̀é`̀J  É`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SG  º`̀dÉ`̀©`̀dG
 Gò`̀¡`̀d …ó`̀ °`̀ü`̀ à`̀ dG ∫É``̀é``̀e »``̀ a Ió```̀ FGô```̀ dG
 Oƒ¡édG  π°†ØH  ∂`̀dPh  ,»ªdÉ©dG  AÉHƒdG
 Gòg »a áμ∏ªªdG É¡àdòH »àdG á«bÉÑà°S’G
 áHƒ©°U  øe  ºZôdG  ≈∏Y  ∂`̀dPh  ,∫ÉéªdG
 ¢VGôeCÓd  á«FÉHƒdG  äÉ«eÉæjódÉH  DƒÑæàdG

.É¡«°ûØJh á«°Shô«ØdG
 ójóëJ  ≈`̀ dEG  ∫hC’G  åëÑdG  ¥ô£Jh
 øY ∞°ûμdG »a ∞fC’G áë°ùe QÉÑàNG ábO
 Ωƒ©∏ÑdG ôÑY áë°ùªdÉH áfQÉ≤e ¢Shô«ØdG
 áØ«ØN É°VGôYCG ¿ƒfÉ©j øjòdG OGôaC’G »a

 É k°üî°T  4183  á°SGQódG  â∏ª°Th  ,¬æe
 ,≈`̀ª`̀ë`̀dG π`̀ã`̀e ¢```VGô```YCG ø``̀e ¿ƒ`̀fÉ`̀©`̀ j
 ¢`̀VGô`̀YCGh  ,º°ûdG  hCG  ¥hò`̀à`̀dG  ¿Gó`̀≤`̀ah
 ÜÉ¡àdGh  ,Gõ`̀fƒ`̀∏`̀Ø`̀fE’G  ¢`̀VGô`̀YCG  ¬Ñ°ûJ
 ,»ª°†¡dG  RÉ`̀¡`̀é`̀dG  ¢``VGô``YCGh  ,≥`̀∏`̀ë`̀dG
 èFÉàf äAÉL óbh ,Ö©àdGh ,»∏°†Y ºdCGh
 ∞`̀fC’G  äÉë°ùªd  »°ü«î°ûàdG  º««≤àdG
 Éª«a  Ió`̀YGh  á°SGQódG  »a  áeóîà°ùªdG
 É¡eGóîà°S’  á∏ªàëªdG  IóFÉØdÉH  ≥∏©àj
 ¿ƒfÉ©j øjòdG ≈°VôªdG »a ¢üëa IGOCÉc

 ¿CG äó````̀cCG É`̀ª`̀c ,á`̀Ø`̀«`̀Ø`̀N ¢``̀VGô``̀YCG ø``̀e
 ΩGóîà°SÓd  ¢ü°üîe  ™jô°ùdG  ¢üëØdG
 PCR`dG  ¢üëa  ™`̀e  ÖæL  ≈``̀dEG  É kÑæL

.¬dGóÑà°SG ¢ù«dh
 ó°UôH  ≥∏©àªdG  å`̀ë`̀Ñ`̀dG  ∫hÉ``æ``Jh
 á«©£≤e á°SGQO AGôLEG ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG
 É k°†jôe  63^879  ≈`̀∏`̀Y  »`̀©`̀LQ  ô`̀ KCÉ`̀ H
 30  ≈`̀ dEG  2020  ƒjÉe  4  øe  IôàØdG  »a
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  2020  ôÑªàÑ°S
 πãe  »°Shô«a  ¢Vôe  QÉ°ûàfG  ¿CG  âàÑKCG

 ≈∏Y  Ωƒ≤j  ¿Éμ°ùdG  ø«H  z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{
 áë°üdG äGAGôLEG  Ö©∏J PEG  ,πeGƒY IóY
 ,QÉ`̀ Ñ`̀ à`̀N’G ä’ƒ``̀ cƒ``̀ Jhô``̀ Hh ,á``̀eÉ``̀©``̀dG
 á«°Shô«ØdG πeGƒ©dGh ,¿Éμ°ùdG ∫ÉãàeGh
 ä’ÉëdG ∫ó©eh ,∫É≤àf’G áLQO »a G kQhO

.»FÉHƒdG QÉ°ùªdGh ,á«HÉéjE’G
 ≈dhC’G  á«æWƒdG  á°SGQódG  äQÉ°TCGh
 á«ªgCG ≈dEG ¿B’G ≈àM ôÑcC’Gh É¡Yƒf øe
 IOó©àe  êPÉ`̀ª`̀f  ô`̀jƒ`̀£`̀J  ≈``̀ dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀dG
 ,á«°Shô«ØdG áÄHhC’ÉH DƒÑæà∏d äGô«¨àªdG

 äGP  á∏KÉªe  äÉ°SGQO  Oƒ`̀Lh  á«ªgCG  ™e
 äô¡XCG PEG ,áØ∏àîe ¿Gó∏H »a ô«Ñc ºéM
 ø«HÉ°üªdG  OGô```̀ aC’G  ôªY  §°Sƒàe  ¿CG
 34^02  IôàØdG  √ò`̀g  ∫Ó`̀N  ¢Shô«ØdÉH
 ,(%67^24)  Qƒ``̀cP  á`̀«`̀Ñ`̀∏`̀ZCG  ™`̀e  ,á`̀æ`̀°`̀S
 á`̀«`̀Ñ`̀dÉ`̀¨`̀dG º`̀¡`̀æ`̀e ¿ƒ`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG π`̀ ã`̀ eh
 øe  %35^25  §≤a  ,(%53^68)  áÑ°ùæH
 ≠∏H Éªc ,¢VGôYCG º¡jód âfÉc áYƒªéªdG
 âjôLCG  »àdG  äÉ°UƒëØdG  OóY  §°Sƒàe

.GQÉÑàNG 9140 É«eƒj

 Ωƒj  AÉ°ùe  ,á«HÓ≤f’G  »KƒëdG  É«°û«∏e  âÑμJQG  :(âf.á«Hô©dG)  

 ÜôZ IójóëdG á¶aÉëe »a É«FÉ°ùf É°SôY âaó¡à°SG IójóL IQõée ,á©ªédG

 á∏°UGƒàªdG  É¡JÉbhôNh  ø««fóªdG  ≈∏Y  IQôμàªdG  ÉgQRÉée  øª°V  ,øª«dG

.á«ªeC’G áfó¡∏d

 ø¡æ«H äÉjôNCG 7 Ö«°UCGh AÉ°ùf 5 πàb ó≤a á«dhCG äÉeƒ∏©e Ö°ùëHh

 á«FÉ°ùf  ¢SGôYCG  áYÉb  ≈∏Y  â£≤°S  á«KƒM  á«©aóe  áØjò≤H  ,∫ÉØWCG  áKÓK

.IójóëdG áæjóe ÜƒæL

 áYÉ≤H  â£≤°S  »àdG  áØjò≤dG  ¿CG  á«∏ëe  QOÉ°üeh  ¿É«Y  Oƒ¡°T  ô`̀cPh

 IójóM{ á≤jóM á¡L øe á«KƒM ô°UÉæY É¡à≤∏WCG QÉ£ªdG ´QÉ°ûH Qƒ°üæªdG

 ΩÓYE’G ≥ah ,IójóëdG áæjóe ¥ô°T äÉ«°û«∏ªdG Iô£«°S âëJ á©bGƒdG zóf’

 ôª©e »æª«dG ΩÓYE’G ôjRh ¿GOCG ,¬ÑfÉL øe .ácôà°ûªdG äGƒ≤∏d …ôμ°ù©dG

 »KƒëdG  É«°û«∏e  É¡àÑμJQG  »àdG  IQõéªdG  Ió°ûH  ôμæà°SGh  ¢ùeCG  »fÉjQE’G

 »a Qƒ°üæªdG áYÉb »a »FÉ°ùf ¢SôY ∞°ü≤H ¿GôjEG øe áeƒYóªdG á«HÉgQE’G

.áYÉ≤dG ΩÉeCG â£≤°S ¿hÉg áØjò≤H ,IójóëdG áæjóªH QÉ£ªdG ´QÉ°T

 á«eGôLE’G ∫ÉªYC’G √òg ¿EG{ :zôàjƒJ{ »a ¬HÉ°ùM ≈∏Y »fÉjQE’G ∫Ébh

 πà≤dGh  ∞æ©dG  ≈∏Y  ºFÉ≤dG  É¡é¡f  ócDƒJ  »KƒëdG  É«°û«∏e  É¡ÑμJôJ  »àdG

.zø««fóªdG ìGhQCÉH çGôàc’G ΩóYh AÉeódG ∂Ø°Sh

(7¢U π«°UÉØàdG)

2021 »a ¿ƒ∏FÉØàe ¿ƒ«æjôëÑdG
:»°ùæe π°VÉa Öàc

 ±hô¶dG ºZQ ójóédG ΩÉ©dG ∫ƒ∏ëH º¡dDhÉØJ øY ø«æWGƒªdG øe OóY ôÑY
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  »°ûØJ  ÖÑ°ùH  ºdÉ©dG  ∫hO  É¡H  ôªJ  »àdG  á«FÉæãà°S’G
 ¿CÉH º¡dDhÉØJ »a É«°ù«FQ ÉÑÑ°S ¿Éc äÉMÉ≤∏dG ô«aƒJ ¿CG GhócCGh ,z19-ó«aƒc{
 QƒeC’G ø°ùëàJ ¿CG º¡JÉ«æeCG ™e ,ójóédG ΩÉ©dG »a É¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG Oƒ©J

.¢Shô«ØdG »°ûØJ ÖÑ°ùH IQô°†àªdG äÉYÉ£≤dG ™«ªL »a É«éjQóJ
 ≈æªàf ’h ≈°†e ób Gôe ÉeÉY ¿Éc 2020 ¿EG zè«∏îdG QÉÑNCG{`d GƒdÉbh
 äÉMÉ≤∏dG  ±É°ûàcG  ¿Éc  ∂dòdh  ,áeOÉ≤dG  ΩGƒ`̀YC’G  ∫ÓN  GOóée  Qôμàj  ¿CG
 ,É¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG IOƒ©H ∫DhÉØàdG ≈dEG ÉfQƒ©°T ô«¨J »a ÉÑÑ°S ¢Shô«Ø∏d
 IOƒY  ≥jôW  øY  ,≥HÉ°ùdG  »a  âfÉc  Éªc  á«YÉªàL’G  ÉæJÉ«M  Oƒ©J  ¿CGh
 äGƒæ°ùdG  »a  É¡«∏Y  ÉfóàYG  »àdG  Qƒ`̀eC’G  øe  Égô«Zh  ôØ°ùdGh  äÉ©ªéàdG

.á«°VÉªdG
 QÉ°ûàfG øe GQô°†J ºdÉ©dG ∫hO πbCG øe âfÉc øjôëÑdG ¿CG ≈dEG GhQÉ°TCGh
 IOÉ«≤H  øjôëÑdG  ≥jôØd  á«æWƒdGh  á«FÉæãà°S’G  Oƒ¡édG  ÖÑ°ùH  ¢Shô«ØdG
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ÖbGƒY ÉæàÑæL Iô«Ñc  áμæëH áeRC’G  áaO  ôjój  ¿Éc  …òdG  ,AGQRƒdG  ¢ù∏ée

.ºdÉ©dG ∫hO øe ô«Ñc OóY »a ÉgÉæjCGQ ób áª«Nh
 IOÉ«b QGôªà°SG ƒg ójóédG ΩÉ©dÉH º¡dDhÉØJ ÜÉÑ°SCG ºgCG óMCG ¿CG Gƒæ«Hh
 Iô«ÑμdG ¬JQób âÑKCG …òdGh ,äÉØ∏ªdG ™«ªéd AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S
 äÉ«fÉμeE’G  ™«ªL  ôah  å«ëH  ,iôÑμdG  á«æWƒdG  äÉ«dhDƒ°ùªdG  IOÉ«b  ≈∏Y
 ,¢Shô«ØdG QGô°VCG RhÉéàd ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh á«æ©ªdG äÉ¡é∏d ºYódGh
 ≈∏Y ádhO ∫hCÉc ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ÉfÉée ìÉ≤∏dG ô«aƒJ ó©H É°Uƒ°üNh

.É¡«æWGƒªd ìÉ≤∏dG ô«aƒJ »a á«Hô©dG ∫hódG iƒà°ùe
(4¢U π«°UÉØàdG)

 Éeõà∏j  º``d  ≈`̀¡`̀≤`̀eh  º`̀©`̀£`̀e  ¥Ó```̀ ZEG
á```̀jRGô```̀ à```̀M’G äGAGô```````LE’É```````H

 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉ`̀H  áeÉ©dG  äÉ¡édGh  äGQGRƒ``̀dG  áHÉ«f  ¢ù«FQ  ìô°U
 ≈¡≤e §Ñ°V ∫ƒM áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  øe ø«ZÓH ¢ùeCG  ìÉÑ°U â≤∏J  ób
 QÉ°ûàfG  ™æªd  ájRGôàM’G  äGAGôLE’G  Éª¡àØdÉîªd  ¢ùeCG  Ωƒj  AÉ°ùe  º©£eh
 óYÉÑàdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G  Ωó`̀Y  º©£ªdÉH  ó°UQ  PEG  ;óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 ΩóY  ø`̀Y  Ó°†a  ä’hÉ`̀£`̀dG  ø«H  øjôàe  áaÉ°ùe  Oƒ`̀Lh  Ωó`̀Yh  »YÉªàL’G
 ,í«ë°üdG πμ°ûdÉH ΩÉªμdG AGóJQG ΩóYh ¬LƒdG »bGh ø«∏eÉ©dG óMCG AGóJQG
 ΩGóîà°S’G IOó©àªdG  º«WGôîdG ΩGóîà°SÉH á°û«°ûdG  Ωó≤j ≈¡≤e §Ñ°V Éªc
 º©£ªdGh ≈¡≤ªdG ¥ÓZEGh áØdÉîªdÉH ô°VÉëe ôjôëJ ºJ ¬«∏Y AÉæHh ,øFÉHõ∏d
 ∫Éªμà°SG Qƒa ¥GQhC’G ¢Vô©H äôeCG »àdG áeÉ©dG áHÉ«ædG QÉ£NEG ºJh ,ÉjQGOEG

.á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G
 ΩÉ¡J’G  äóæ°SCGh  ø«ZÓÑdG  OhQh  Qƒa  É¡JGAGôLEG  áHÉ«ædG  äô°TÉH  óbh
 á«°üî°ûc º©£ªdGh ≈¡≤ªdG ºjó≤J øY Ó°†a º©£ªdGh ≈¡≤ªdG …ôjóe ≈dEG
 iô¨°üdG  áªμëªdG  »°VÉb  ≈∏Y  ø«à«°†≤dG  ¢`̀Vô`̀Y  äQô``̀bh  ,á`̀jQÉ`̀Ñ`̀à`̀YG
 QÉ°ûàfG  ™æªd  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  äÉØdÉîe  ô¶æH  ¢üàîªdG  á«FÉæédG

.óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a

 Oƒ≤j hQƒj ¿ƒ«∏e áª«≤H ÉHhQhCG »a ∫õæe
á«Yô``°ûdG áªμëªdG ≈dEG ø«LhR ±Ó``N

®ƒØ ΩÓ°SEG :Öàc
 ΩGõdE’ Ió«°S É¡àeÉbCG iƒYO ≈dhC’G iôÑμdG á«Yô°ûdG áªμëªdG â°†aQ
 ¬dOÉ©j Ée hCG hQƒj ¿ƒ«∏e ∞°üf âÑ∏W PEG Éª¡æ«H ¥Gó°üdG Ωó≤e ™aO É¡LhR
 QÉ≤Y »a É¡Ñ«°üf ≠∏ÑªdG  ¿CG  ≈dEG  ÉgGƒYO »a äQÉ°TCGh ,»æjôëÑdG  QÉæjódÉH
 QÉ≤©dG  áª«b  ∞°üf  ¿ƒμj  ¿CG  Éª¡bÉØJG  ¿É`̀c  á`̀«`̀HhQhCG  ádhóH  É¡LhR  ∂∏e
 ¿CG  ÉgGƒYO  ¢†aQ  äÉ«ã«M  »a  äó`̀cCG  áªμëªdG  ¿CG  ’EG  ,É¡bGó°U  Ωó≤e  ƒg
 ô¡ªdG ≥ëà°ùJ âfÉc GPEGh ,Ωƒ∏©e ô«Zh ∫ƒ¡ée Éª¡æ«H ¬«∏Y ≥ØàªdG ô¡ªdG

.¬Ñ∏£àd á©jô°T iƒYO ™aQ »a É¡fCÉ°Th »gh zπãªdG ô¡e{ ≥ëà°ùàa
 ¬∏«LCÉJ  Rƒéjh  ,π«é©àdG  ¥Gó°üdG  »a  π°UC’G  ¿CG  áªμëªdG  âaÉ°VCGh
 ádÉM »ah ,¬æY  äƒμ°ùdÉH  hCG  ¬«ØæH  §≤°ùj  ’h ó≤©dG  â«M  ¬°†©H  hCG  ¬∏c
 ¿CG  ≈dEG  áªμëªdG  äQÉ°TCGh  .πãªdG  ¥Gó°U  áLhõdG  ≥ëà°ùJ  ¬æY  äƒμ°ùdG
 ô«Zh ’ƒ¡ée ôÑà©j PEG IôμædG á¨«°üH AÉL á«YóªdG ¬H âÑdÉW …òdG ¥Gó°üdG
 ôcP  ºàj  ºdh ,É«aÉ°T  É≤«bO  ÉØ°Uh Éaƒ°Uƒe ¢ù«dh áª«≤dG  ’h ø«©dG  ø«©e

.êGhõdG ó≤Y á≤«Kh »a ¬àª«b hCG ¬fGƒæY hCG ¬ªbQ hCG QÉ≤©dG øY A»°T …CG
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

ÉfhQƒc áëaÉμªd »æWƒdG ≥jôØ∏d ójóL »ª∏Y RÉéfEG

IójóëdG »a z¢SôY{`H á∏ØWh ICGôeG 12 É¡à«ë°V IójóL á«KƒM IQõée

 ø«°üdG  OÉ`̀ª`̀à`̀YG  ó`̀©`̀H  :á`̀«`̀Hô`̀Y Rƒ`̀«`̀f  …É`̀μ`̀°`̀S
 ¢Shô«a  áëaÉμªd  zΩQÉaƒæ«°S{  ójóédG  É¡MÉ≤d
 á«ÑjôéàdG á∏MôªdG øe êôî«d ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc
 ÜQÉëJ  »àdG  á«°SÉ°SC’G  äÉMÉ≤∏dG  øª°V  íÑ°üjh
 ∫GDƒ°ùdG  äÉH  ,ºdÉ©dG  ácôM  â∏°T  »àdG  áëFÉédG
 ¢Shô«ØdG ó°V ¬∏ªY á«Ø«ch ìÉ≤∏dG á«dBG øY ºgC’G

?πJÉ≤dG
 ø«μH  ó`̀¡`̀©`̀e  CÉ`̀ °`̀û`̀fCG  2020  ΩÉ``̀Y  π````̀FGhCG  »`̀ a
 ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød  ÉMÉ≤d  á«Lƒdƒ«ÑdG  äÉéàæª∏d
 »a  ¬©°Vh  º`̀Jh  ,zBBIBP-CorV{  º°SÉH
 ácô°T πÑb øe ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG »a ≥M’ âbh
 ìÉ≤∏dG Gòg ,ádhó∏d ácƒ∏ªªdG á«æ«°üdG zΩQÉaƒæ«°S{
 ,¢ù«ªîdG  Ωƒj »ª°SQ πμ°ûH  ¬«∏Y á≤aGƒªdG  âªJ
 ≈∏Y  ,º«©£à∏d  ¬eGóîà°SÉH  á«ªdÉY  ∫hO  CGóÑà°Sh
 π©ØdÉH  ÉJCGóH  ø«à∏dG  øjôëÑdGh  äGQÉ``̀eE’G  ≈£N

.¬eGóîà°SG
 ™aO  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  zΩQÉ`̀aƒ`̀æ`̀«`̀°`̀S{  ìÉ`̀≤`̀d  πª©jh
 IOÉ°†e  ΩÉ°ùLCG  ™æ°üd  ¿É°ùfEÓd  »YÉæªdG  RÉ¡édG
 äÉæ«JhôÑdÉH  §ÑJôJ  »àdGh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød
 á«cƒ°ûdG  äÉæ«JhôÑdG  ≈ª°ùj  Ée  πãe  ,á«°Shô«ØdG

 .¢Shô«ØdG í£°S ™°UôJ »àdG
 ó¡©e  »a  ¿ƒãMÉÑdG  ô°†MCG  ìÉ≤∏dG  êÉ`̀à`̀fE’h
 ø«HÉ°üªdG øe ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ´GƒfCG 3 ø«μH
 ≈`̀ dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H  ,á`̀«`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  »`̀ a
 áØ«ë°üd  É≤ah ,ôKÉμàdG  ™«£à°ùj  Qƒëàe ¢Shô«a

.á«μjôeC’G zõªjÉJ ∑Qƒjƒ«f{
 øe  Iô«Ñc  äÉfhõîe  ø«ãMÉÑdG  êÉàfEG  iódh
 á«FÉ«ª«c  IOÉªH  É¡ qÑ°üH  GƒeÉb  ÉfhQƒc  äÉ°Shô«a
 π«£©àH ÖcôªdG ΩÉbh ,¿ƒàc’ƒ«HhôH Éà«H ≈ª°ùJ
 ,É¡JÉæ«éH •ÉÑJQ’G ≥jôW øY ÉfhQƒc äÉ°Shô«a
 á∏£©ªdG  É`̀fhQƒ`̀c  äÉ`̀°`̀Shô`̀«`̀a  ¿É`̀μ`̀eEÉ`̀H  ó©j  º``dh
 äÉ°Shô«ØdG  Öë°ùH  ¿ƒãMÉÑdG  ΩÉ`̀b  ºK  ,ôKÉμàdG
 ºFÉb  Öcôe  øe  á∏«Ä°V  á«ªμH  É¡£∏Nh  á∏£©ªdG

 OGƒªdG √òg õØëàd ,IóYÉ°ùe IOÉªc Ωƒ«æªdC’G ≈∏Y
 ,ìÉ≤∏d ¬àHÉéà°SG õjõ©àd áYÉæªdG RÉ¡L IóYÉ°ùªdG

.áØ«ë°üdG äQÉ°TCG ÉªÑ°ùM
 âëÑ°UCG ìÉ≤∏dG »a äÉ°Shô«ØdG ¿CG ≈dEG Gô¶fh
 »a  É¡æ≤M  ¿É`̀μ`̀eE’É`̀H  íÑ°UCG  á«M  ô`̀«`̀Zh  á∏£©e

 .áHÉ°UE’ÉH ÖÑ°ùàdG ¿hO øe º°ùédG
 ¢†©H  ´ÓàHG  ºàj  º°ùédG  É¡dƒNO  OôéªHh
 ÉjÓîdG  øe  ´ƒf  á£°SGƒH  á∏£©ªdG  äÉ°Shô«ØdG

.á«YÉæªdG
 »LÉàdG  ¢Shô«ØdG  á«YÉæªdG  á«∏îdG  ¥õªJh
 øμªjh  ,É¡ë£°S  ≈∏Y  √ÉjÉ¶°T  ¢†©H  ¢Vô©Jh
 iô`̀NC’G  á«YÉæªdG  ÉjÓîdG  ó«æéJ  »a  óYÉ°ùJ  ¿CG

.ìÉ≤∏d áHÉéà°SÓd

 øμªj  ΩQÉaƒæ«°S  ìÉ≤∏H  º«©£àdG  OôéªHh
 äÉ°Shô«a  ihó`̀©`̀d  áHÉéà°S’G  áYÉæªdG  RÉ¡éd
 ÉeÉ°ùLCG á«YÉæªdG ÉjÓîdG èàæJ PEG ,á«ëdG ÉfhQƒc
 ™æªj  É`̀e  ,z∂jÉÑ°S  ø`̀«`̀Jhô`̀H{  ±ó¡à°ùJ  IOÉ°†e
 ´Gƒ`̀fCG  ™æªJ  ó`̀bh  ,ÉjÓîdG  ∫ƒ`̀NO  øe  ¢Shô«ØdG
 πFÉ°SƒH  ¢Shô«ØdG  IOÉ°†ªdG  ΩÉ°ùLC’G  øe  iôNCG

.iôNCG
 ¢Shô«Ød  IOÉ`̀°`̀†`̀ª`̀dG  äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ´ƒ`̀æ`̀J  ™``̀eh
 ∫ƒM IóY ∫hO »a áMhô£ªdG ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc
 §∏îdG øμªj πg :º¡e ∫DhÉ°ùJ RôÑj ,É«dÉM ºdÉ©dG

?´GƒfC’G √òg ø«H
 Égôjƒ£J  ºJ  »àdG  äÉMÉ≤∏dG  º¶©e  ∑ôà°ûJh
 π°UÉa Éª¡æ«H ø«àYôL ≈∏Y òNDƒJ É¡fCG »a GôNDƒe

 áYôédG ∫hÉæJ øe ΩÉjCG ó©H É¡à«dÉ©a ô¡¶Jh ,»æeR
.á«fÉãdG

 π°üëj  ¿CG  øμªj  πg  ,áWÉ°ùH  ôãcCG  IQÉÑ©Hh
 ø≤ëj  ºK  ,ìÉ≤d  øe  ≈`̀dhCG  áYôL  ≈∏Y  Ée  ¢üî°T
 ìÉ≤d øe á«fÉK áYôéH IQô≤ªdG IôàØdG AÉ¡àfG ó©H

?¿Éc ÖÑ°S …C’ ôNBG
 ,É«dÉM  É«fÉ£jôH  »a  É©FÉ°T  ∫GDƒ°ùdG  Gòg  äÉH
 áHÉLEG  É«fÉ£jôH  »a  á«ë°üdG  äÉ£∏°ùdG  Ωó≤J  ºdh
 â°UhCG ÉªfEGh ,zäÉMÉ≤∏dG §∏N{ ádCÉ°ùe ≈∏Y á«aÉ°T

 .∂dP ÖæéàH
 áÄ«g  »`̀a  ø«°üëàdG  º°ùb  á°ù«FQ  â`̀dÉ`̀bh
 zRƒ«f …Éμ°S{ áμÑ°ûd …õeGQ …QÉe áeÉ©dG áë°üdG
 çóëj ¿CG  øμªj  øμd  ,¬H  ≈°Uƒe ô«Z §∏îdG{  ¿EG

 .z¥É£f ≥«°VCG »a §≤a
 äÉ`̀MÉ`̀≤`̀∏`̀ dG  §`̀∏`̀î`̀H  »`̀°`̀Uƒ`̀f  ’{  :â``̀©``̀HÉ``̀Jh
 »g  ≈dhC’G  ∂àYôL  âfÉc  GPEG  .ÉfhQƒμd  IOÉ°†ªdG
 ìÉ≤d ≈∏Y π°üëJ ¿CG Öéj Óa ∂àfƒ«H-QõjÉa ìÉ≤d
 ¢ùμ©dGh ,á«fÉãdG ∂àYôéd Éμ«æjRGôà°SCG OQƒØ°ùcCG

.zí«ë°U
 á«fÉ£jôÑdG  áeƒμëdG  äQó°UCG  ø«eƒj  πÑbh
 ¬fEG  É¡«a  ∫ƒ≤J  ,á«ë°üdG  õcGôªdG  ≈dEG  äÉ¡«LƒJ
 ¿Éch ,ìÉ≤d øe ≈dhCG áYôL ≈≤∏J ¢üî°T OÉY GPEG{
 øªa  ,á«fÉãdG  áYôé∏d  ôaGƒàe  ô«Z  ´ƒædG  ¢ùØf

.zôNBG ìÉ≤d øe á«fÉK áYôL ºjó≤J øμªªdG
 ÉeóæY ìô`̀£`̀ dG  Gò``̀g …õ```̀eGQ …QÉ```e äó````̀cCGh
 ä’ÉM  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ób{  :zRƒ«f  …Éμ°S{`d  âaÉ°VCG
 ’  hCG  ,¬°ùØf  ìÉ≤∏dG  É¡«a  ôaGƒàj  ’  ájÉ¨∏d  IQOÉ`̀f
 ≈∏Y ¢†jôªdG ¬æe π°üM …òdG ìÉ≤∏dG É¡«a ±ô©j

.z≈dhC’G áYôédG
 ìÉ≤∏dG  º¡ëæªd  ó¡L πc  ∫òH  Öéj{  :âaOQCGh
 π°†aC’G  øªa  Éæμªe  ∂`̀dP  øμj  ºd  GPEG  øμd  ,¬°ùØf
 ΩóY  øe  ’ó`̀H  ô`̀NBG  ìÉ≤d  øe  á«fÉK  áYôL  AÉ`̀£`̀YEG

.z¥ÓWE’G ≈∏Y áYôédG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG

 ?»`̀ æ`̀ «`̀ °`̀ ü`̀ dG zΩQÉ``̀ aƒ``̀ æ``̀ «``̀ °``̀ S{ ìÉ```≤```d π``ª``©``j ∞``̀ «``̀c
?ø```«```MÉ```≤```d ø```̀ «```̀ H ™```̀ ª```̀ é```̀ dG ø```̀μ```̀ª```̀j π```````̀ gh

 äÉªé¡d §``£îJ π«FGô``°SEG :∞``jôX
ÜôM ∫É©°TE’ ø««μjôeC’G ó°V ¥Gô©dÉH

 ≈∏Y  ¬d  Iójô¨J  »a  ,∞jôX  OGƒ`̀L  óªëe  ¿Gô`̀jEG  á«LQÉN  ô`̀jRh  º¡JG
 äÉªé¡d  §«£îàdG  ∫Ó`̀N  øe  ,Üô`̀M  ∫É©°TEG ádhÉëªH  π«FGô°SEG  ,ôàjƒJ
 §£îªdG  ¿CG  ∞jôX  OGƒ`̀L  ±É°VCGh  .¥Gô©dG  »a  á«μjôeC’G  äGƒ≤dG  ≈∏Y
 ∫É©°TE’ ∞jõe ¥RCÉe ΩÉeCG »μjôeC’G ¢ù«FôdG ™°†«°S ΩƒYõªdG »∏«FGô°SE’G

.ÜôëdG
 ÖeGôJ  ódÉfhO  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ¬eÉ¡JG  øe  ø«eƒj  ó©H  ∂dP  »JCÉj
 øe  äÉeƒ∏©e  ¬jód  ¿EG  ∫ƒ≤dG  ºK  ,¥Gô©dG  »a  Üôë∏d  á©jQP  øY  åëÑdÉH
 π°üàe  ¥É«°S  »`̀ah  .¿Gô``̀jEG  ó°V  Üôëd  §£îJ  ø£æ°TGh  ¿CG  øY  ¥Gô©dG
 ’CG  πeCÉJ  √OÓ`̀H  ¿EG  …ƒØ°U  º«MQ  ≈«ëj  »`̀fGô`̀jE’G  ó°TôªdG  QÉ°ûà°ùe  ∫Éb
 ÖeGôJ  ódÉfhO  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  πMôj  ≈àM  á≤£æªdG  »a  A»°T  nçóëj
 äGójó¡J  á«fGôjE’G  á«LQÉîdG  º°SÉH  çóëàªdG  O qóL ¬ÑfÉL øe.á£∏°ùdG  øY
 ¢SôëdG  óFÉb  √Q qôc  …òdG  ΩÓμdG  ƒgh ,É¡«∏Y Ωƒég …CG  ≈∏Y qOôdÉH  ¿Gô¡W

.…ôμ°ùY OôH O qóg …òdG »eÓ°S ø«°ùM »fGôjE’G …QƒãdG
 IóëàªdG  äÉj’ƒdG  ø«H  ôJƒàdG  iƒà°ùªd  IOÉ`̀jR  »a  ,∂`̀dP  ÖfÉL  ≈`̀dEG
 ∂°Th  ≈∏Y  É¡fCÉH  ø««dhódG  ø«°ûàØªdG  ¿Gô¡W  äô£NCG  ,¿Gô`̀jEGh  á«μjôeC’G
 ICÉ°ûæe »a Ö«°üîàdG øe ô«ãμH ≈∏YCG iƒà°ùªH Ωƒ«fGQƒ«dG êÉàfEG »a AóÑdG
 ôÑà©j Éª«a ,É¡àªLÉ¡e Ö©°üj å«M ,∫ÉÑédG ¥ÉªYCG »a ™≤J »àdG ,zhOQƒa{
 AÉ«MEG IOÉYEG ≈dEG ¬©aóJ ób ,ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G ¢ù«Fô∏d AGôªM áeÓY
 ∑Qƒjƒ«f{  ¬``JOQhCG  Éªd  É≤ah  ,á«fGôjE’G  ájhƒædG  äBÉ°ûæªdG  ∞°üb  §£N
 ôjQÉ≤J ™e â≤aGôJ QÉÑNC’G √òg ¿CG áØ«ë°üdG âaÉ°VCGh .á«μjôeC’G zõªjÉJ
 Gòg ájGóH »a á«μjôeC’G ±GógC’G ¢†©H ±ó¡à°ùJ ób ¿GôjEG ¿CÉH á«JGôHÉîe

.´ƒÑ°SC’G

á«ªdÉY äÉ°üæe »``a øjôëÑdG áHôéJ ø``Y ¿GóFGQ ¿É«ª∏Y ¿É``ãëH

(8 ¢U π«°UÉØàdG)
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 ¬∏dG  ∫É`̀b  ∂∏ oªdG  IQƒ°S  ™∏£e  »a
 nƒ og nh  o∂r∏ oªrdG  p√ pó n« pH  … pòsdG  n∑ nQÉ nÑ nJ)  :≈dÉ©J
 nä rƒ nªrdG n≥ n∏ nN … pòsdG , lôj pó nb mA r» n°T uπ oc ≈ n∏ nY
 kÓ nª nY  oø n°ù rMnCG  rº oμ tjnCG  rº oc nƒo∏ rÑ n« pd  nIÉ n« nërdG nh
 »gh  ,1  á`̀jB’G  ( oQƒoØ n̈ rdG  oõj põ n©rdG  nƒ`̀ og nh
 ≥∏N äô°üàNG PEG ,πeCÉàdÉH IôjóL ájBG
 ∫ÉÑ≤à°S’Gh ´GOƒdG á≤«≤M »a ¿É°ùfE’G
 ¿CG  ≈∏Y  äƒ`̀ª`̀dGh  IÉ«ëdG  á£ëe  »`̀a
 ,∂∏ØdG  Gò``g  »`̀a  Éª¡æ«H  É`̀e  π`̀c  Qhó``̀j
 øëf  É`̀gh  ,∫ÉÑ≤à°S’Gh  ´GOƒ``̀ dG  ∂∏a
 »FÉæãà°S’G  2020  ΩÉ``̀Y  É``̀æ``̀Y qOh  ó`̀ b
 IÉ«ëdG  ôªà°ùàd  2021 ΩÉY Éæ∏Ñ≤à°SGh

 »°†ªJ  ΩÉ``̀jCG  ,Aó`̀Ñ`̀dG  òæe  É¡d  Q qó``̀ ob  Éªc
 ΩÉY  πμa  ,IQOÉ¨e  ôNCGh  á∏Ñ≤e  ¢SÉfCGh

.ΩÓ°Sh ô«Nh ÖëH É k©«ªL ºàfCGh
 á≤∏£ªdG ΩC’G IÉ«M »a ´GOƒdG äÉ£ëe Ö©°UCGh ºgCG qó©oJ
 áfÉ°†ëdG  π≤àæàd  É¡fÉ°†MG  øe  É¡dÉØWCG  ´GõàfG  á¶ëd  »g
 ™Ñ°S  º¡æe  øH’G  Æƒ∏ÑH  ΩC’G  áfÉ°†M AÉ¡àfG  óæY ódGƒdG  ≈dEG
 ¿ƒfÉb  øe  (124)  IOÉªdG  øe  á«fÉãdG  Iô≤Ø∏d  É≤ah  äGƒæ°S
 ,É k©e  πØ£∏dh  ΩCÓd  áÑ°ùædÉH  G kóL  áÑ©°U  á∏≤f  »gh  ,Iô°SC’G
 AÉæ¨à°SG  »æ©j  ’  (äGƒæ°S  7)  ∞«∏μàdG  qø°S  Æƒ∏H  ¿EG  PEG
 ø°†M  …CG  ø`̀Y  ∞∏àîªdG  ¬`̀Jó`̀dGh  ø°†M  A±O  ø`̀Y  πØ£dG
 ≈dEG  êÉàëj  ¢VôªH  É k°†jôe  πØ£dG  ¿Éc  ¿EG  Éª«°S  ’h  ,ô`̀NBG
 ¬d  ¬eCG  ø°†ëa  ≈aÉ©e  πØ£dG  ¿Éc  ¿EG  ≈àMh  ,á°UÉN  ájÉYQ
 Qô°†d  á°VôY  ™≤«°S  πØ£dG  ¿CG  ∂°T  ’h  ,á«aÉ©dG  »a  IOÉ`̀jR
 á∏«Øc á¨d óLƒJ Óa É¡FÉæHCG ¥GôØd ΩC’G ∫ÉM ÉeCG ,¬eCG ábQÉØe
 Qhój ôNBG ´Gô°U CGóÑ«°S πH ,Éæg ádCÉ°ùªdG ∞≤J ’h ,¬Ø°UƒH
 ôeCG  ƒgh  É¡d  º¡àjDhQh  É¡FÉæHC’  ΩC’G  IQÉ`̀jR  ´ƒ°Vƒe  ∫ƒM
 Qô°†dÉa  ,É k«FÉ°VQ  ¬àjƒ°ùJ  ≈∏Y  ¿É≤«∏£dG  ≥Øqàj  ºd  ¿EG  π∏L
 ΩC’G ø°†M ábQÉØe Qô°V óæY ∞≤j ød AÉæHC’ÉH ≥ë∏«°S …òdG
 áàHÉK äÉbhCG »a ΩC’G ájDhQ ΩóY Qô°V ≈dEG √Gó©à«°S πH §≤a

.∫ƒ£J äGôàØd º¡æY É¡YÉ£≤fGh
 OƒdƒªdG ≈∏Y Ó°†a øjódGƒ∏d  ∞«æëdG ÉææjO ≈dhCG  óbh
 ¬æe  »°†à≤J  ¬à¡LGƒe  »`̀a  É«∏Y  áfÉμe  Éª¡d  π`̀Ø`̀ch  ,Éª¡d
 øe  q∫ò`̀dG  ìÉæL  ¢†ØNh  ±hô©ªdÉH  Iô°TÉ©ªdGh  ¿É°ùME’G
 óæY øjódGƒdG Óμd áfÉμªdG √òg É¡°VôØJ äÉÑLGhh ,áªMôdG
 É¡àfÉμeh  ¬`̀∏`̀dG  óæY  ΩC’G  π°†a  ¿CÉ``̀H  º∏©f  Éªc  ø`̀μ`̀dh  ,¬`̀∏`̀dG
 IódGƒdG  Qhó`̀H  á£ÑJôe  Iô«ãc  π«°UÉØJ  ºμëH  G kó`̀L  ¿Gô«Ñc
 ,É¡FÉ°ûMG »a áØ£æc º¡f qƒμJ òe É¡FÉæHCÉH ájó°ùédG É¡à£HGQh
 É¡æeh  áØjô°ûdG  ájƒÑædG  Iô«°ùdG  »a  Iô«ãc  ∂`̀dP  ógGƒ°Th
 ≈ q∏°U ¬∏dG ∫ƒ°SQ øY Iôjôg ƒHCG √GhQ …òdG áÑë°üdG åjóM
 ,¬∏dG  ∫ƒ`̀°`̀SQ  É`̀j  :∫É`̀≤`̀a  π`̀LQ  √AÉ``L  ø«M  º∏°Sh  ¬«∏Y  ¬∏dG
 :∫Éb  ,(»àÑë°U  »æ©j)  ?»àHÉë°U  ø°ùëH  ¢SÉædG  ≥MCG  øe
 ºK :∫Éb ,∂eCG :∫Éb ?øe ºK :∫Éb ,∂eCG :∫Éb ?øe ºK :∫Éb ∂eCG
 ∂dP  …ƒ£æj  ’h  ,¬«∏Y  ≥Øàe  åjóM  ƒgh  ,∑ƒ`̀HCG  :∫Éb  ?øe
 á∏°VÉØªdG  øμdh  ,á«eÉ°ùdG  ¬àfÉμeh  ÜC’G  π°†Ød  mQÉμfEG  ≈∏Y
 ¬àdÉMh  πØ£dG  Qƒ©°T  »a  ÉªgôKCGh  øjódGƒdG  á«ªgCG  ø«H
 É¡∏°ü«a  ¿ƒ`̀μ`̀j  ¿CG  Öéj  ájó°ùédGh  á«ægòdGh  á«°ùØædG
 √òîqJG ¿EG Éª«°S ’h ,G kô«NCGh k’hCG πØ£∏d ≈∏°†oØdG áë∏°üªdG
 ídÉ°üd  äÉØàdG  ¿hO  ôNB’G  øe  x∞°ûJ  ìÓ°ùc  øjódGƒdG  óMCG
 ¬àjÉYQ  ≈∏Y  IQób  ôãcC’Gh  É¡∏Ø£d  ÜôbC’G  »g  ΩC’Éa  ,πØ£dG
 ôjó≤àdGh ,¬cƒ∏°S ≈∏Y ∫ÉH ∫ƒWh G kôÑ°U ôãcC’Gh ¬H ájÉæ©dGh

 Éª¡JÉ«M â¡àfG øjódGh πμd ôjó≤àdG πc

 ídÉ°U  É`̀©`̀°`̀Vhh  ¥Ó`̀£`̀dÉ`̀H  á`̀«`̀Lhõ`̀dG

 ,Éª¡JÉjƒdhCG  ™«ªL áeó≤e »a Éª¡FÉæHCG

 .∂dP ±ÓN ºg øªd IòNGDƒªdGh

 ICGôªdG ÉjÉ°†≤d »MôW ¥É«°S »ah

 áeOÉb  ä’É≤e  á∏°ù∏°S  øª°V  πØ£dGh

 ∫É≤e πc »a ìôWCÉ°S ,≈dÉ©J ¬∏dG  ¿PEÉH

 É¡æμdh  ,É¡fƒª°†e  »a  áØ∏àîe  á«°†b

 ¿hCGô≤j  ¢Uƒî°ûd  ¬à°ûjÉY  m™`̀bGh  øe

 øjôNBG ¢Uƒî°Th ,¿B’G ä’É≤ªdG √òg

.á∏KÉªe áHôéJ GhôÑN

 »d  â`̀dÉ`̀b  mICGô```̀ e’  Ωƒ`̀«`̀dG  á«°†bh

 ∂`̀fG ∞`̀ °`̀Uƒ`̀j ’ Qƒ`̀©`̀°`̀û`̀ dG) ±ô`̀ë`̀dÉ`̀H

 âæμ°S ∂`̀Ñ`̀∏`̀b  ø``e  á`̀©`̀£`̀b  ø``e  Ωhô``ë``e

 áZÉ«°U ¿CG ó≤àYCGh ,( ô¡°TCG á©°ùJ ∂∏NGO

 øY É¡à¨d äõéY ICGôeG øe Qó°üj ô«Ñ©J ≠∏HCG »g √òg É¡à∏ªL

 ôãcCG πμ°ûH É¡àZÉ«°U hCG í«ë°üdG É¡©°Vh »a πªédG Ö«JôJ

 ó©oJ  ∂∏J  É¡àZÉ«°üH  √ò¡H  É¡fC’  É¡àdÉb  Éªc  ºμd  É¡à∏≤f  , mábÉfCG

 ,É¡à∏FÉb  Ö∏bh ¢ùØf  »a è∏àîj ÉªY ô«Ñ©àdG  »a káZÓH ôãcCG

 º¡æe ¿ÉæKG  ,AÉæHCG  áKÓK É¡dh á≤∏£e »g Ωƒ«dG  á°üb á∏£Ña

 ÉªgódGh  ≈dEG  É kYÉÑJ  Éª¡àfÉ°†M  â∏≤àfGh  á©HÉ°ùdG  ø°S  É¨∏H

 ,ø«æH’G øjòg óMCG ,»FÉ°†b ºμM ≈∏Y AÉæHh ¿ƒfÉ≤dG Iƒ≤H

 ájÉæY ≈dEG áLÉëH …CG (óMƒàdG) ¢VôªH ÜÉ°üe Éª¡æe ôμÑdG

 ΩC’G  iƒ°S  ¬d  É¡ªjó≤J  ™«£à°ùj  ’  Iôªà°ùe  ájÉYQh  á°UÉN

 Égó©H ÉëÑ°UCGh ,¬«NCÉH  ájÉæ©dÉH  ô¨°UC’G  øH’G ÉgóYh óbh

 AÉ°ûj  ø«M  º¡àjDhôH  É¡d  íª°ùj  ÜC’G  ój  »a  §¨°V  á`̀bQh

 ≈∏Y  ≈°†≤fG  ób  ¿ƒμj  á¶ë∏dGh  ,ôNBG  Éæ«M  º¡æY  É¡©æªjh

 ,áà°ùdG  ô¡°TC’G  ¥ƒØj  Ée  º¡àjDhôH  É¡d  ìÉª°ùdG  øY  ¬YÉæàeG

 º¡JQÉjRh º¡àjDhQ Ö∏£d ºcÉëªdG ábhQCG ø«H Ée ábõªe »gh

 É¡Jƒ°U  ™aQh  ,≈°Sƒe  Éfó«°S  ΩCG  OGDƒØc  É kZQÉa  íÑ°UCG  mOGDƒØH

 IÉfÉ©ªdG  √ò`̀g  â¡àfG  ¿Gh  ≈àMh  ,ø«© oe  ¿hO  ∑Éægh  Éæg

 Iôàa  ¬àØq∏N  …òdG  ´ó°üdG  ÜCGô«°S  …òdG  GP  øªa  ,á¶ëd  »a

 Ióªd º¡d kAÉYh Égó°ùL ¿Éc AÉæHCG  ájDhôd ´Gô°üdGh IÉfÉ©ªdG

 ¬àNô°U ñô°U ¿CG ≈dEG ¬JóHÉc Ée É¡dÓN äóHÉc ô¡°TCG á©°ùJ

!?¬H ájÉæ©dG ≈æ o°S øe Égó©H Éeh ≈dhC’G

 É¡FÉæHCG  IQÉ``̀ jR  »`̀a  ΩC’G  ≥`̀M  ¿CG  »`̀g  ∫ƒ`̀≤`̀dG  á°UÓN

 ¥ƒ≤M É¡fC’ π«LCÉà∏d  á∏HÉb ô«Z ájQƒa ¥ƒ≤M »g º¡àjDhQh

 É¡d Oƒdƒª∏d ≥M É¡fCG Éªμa ,ø«¡Lh äGP á∏ªY »g hCG ácôà°ûe

 É¡æe O’hC’G ≈∏Y Oƒ©J »àdG IóFÉØdÉa O’hCÓd ≥M É k°†jCG »¡a

 »g  Éæg  ájÉªëdÉH  ≈dhnC’G  áë∏°üªdÉa  øjódGƒdG  IóFÉa  ¥ƒØJ

 ,AGôLEG …CÉH hCG ÖÑ°S …C’ É¡∏«£©J Öéj ’h ,AÉæHC’G áë∏°üe

 äGAGôLEÉH  É¡à¡LGƒe  ºàj  ¿CG  Öéj  »àdG  ¥ƒ≤ëdG  øe  »¡a

 ôgÉX  ø`̀e  É¡H  ºμëoj  å«ëH  ∫Éé©à°S’G  áØ°U  É¡d  á«àbh

 ∫ÓN áYÉ°S ≈dEG máYÉ°S øe ¿ƒμJ ób Iô«°üb Oóe »a ¥GQhC’G

 øe ¥ô¨à°ùJ ób ájOÉY mäGAGôLEÉH ’ ,áYÉ°S øjô°ûYh á©HQCG

 iô`̀NC’G  á«Yƒ°VƒªdG  π«°UÉØàdG  É`̀eCG  ,¬bô¨à°ùJ  Ée  âbƒdG

 É¡ãëH ºà«a ¬«a ôKDƒJ ób »àdGh IQÉjõdG »a ≥ëdÉH á£ÑJôªdG

 ø«M ≈dEG  ΩCÓd  ¬àdÉØch ≥ëdG Gòg øe ∫Éæj  ’ π≤à°ùe πμ°ûH

.´ƒ°VƒªdG »a π°üØdG

layalialshoug@hotmail.com

º¡àjDhQh É``¡FÉæHCG IQÉ``jR »``a á``≤∏£ªdG ≥``M

:º∏≤H
 QOƒ÷G …OÉæg á«eÉëŸG

 ™ªàée Ωó≤J ióe ±ô©J ¿CG äOQCG GPEG{ :¢ùcQÉe ∫QÉc ∫Éb Éªc ,º©f
 IAGô`̀b  ¿EG  ∫ƒ≤dG  øμªj  ô`̀NBG  ≈æ©ªHh  ,zICGô`̀ª`̀dG  ™°Vh  ≈`̀ dEG  ô¶fÉa  ,É`̀e
 ICGôªdG  ¥ƒ≤M  ø«H  ájOô£dG  ábÓ©dG  ≈∏Y  ôNBÉH  hCG  πμ°ûH  ∫óJ  ïjQÉàdG

.ádhO …C’ …QÉ°†ëdG Ωó≤àdGh
 »dÉ©e  âHôYCG  ICGôªdG  ó°V  ∞æ©dG  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d  »dhódG  Ωƒ«dG  »a
 ÉæfCÉH Égôîa øY πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa Ió«°ùdG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
 ¢†aôj …òdG ,ΩÉ©dG »©ªàéªdG »YƒdG øe GQób øjôëÑdG áμ∏ªe »a ∂∏ªf
 á«fƒfÉb áeƒ¶æeh ,¬æé¡à°ùjh ICGôªdG ó°V ∞æ©dG á°SQÉªe Ωƒª©dG »a

.ôªà°ùªdG »Ø«≤ãàdGh …ƒYƒàdG QhódG øY Ó°†a ,IQƒ£àe á«©jô°ûJh
 iPC’G  ≥ë∏j  Ée  πc OÉ©HEG  É¡fCÉ°T  øe áeƒ¶æe øjôëÑdG  ∂∏àªJ ,º©f
 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ôjô≤J  ¬æY  ∞°ûc  Ée  Gò`̀gh  øjôNB’ÉH  º`̀ dC’Gh
 ,ΩÉY πc øe ôÑªaƒf 25 ≥aGƒj …òdG Ωƒ«dG Gòg áÑ°SÉæªH √Qó°UCG  …òdG
 ICGôªdG ≈∏Y ™bGƒdG …ô°SC’G ∞æ©dG ä’ÉM ¢VÉØîfG ≈dEG ¬«a QÉ°TCG …òdGh
 áfQÉ≤e »°VÉªdG ΩÉ©dG »a %1 ∫ó©ªH äÉ«æjôëÑdG »dÉªLEG øe á«æjôëÑdG
 äÉØæ©ªdG  äÉ«æjôëÑdG  äÉLhõdG áÑ°ùf ™LGôJ ≈dEGh ,¬d  ≥HÉ°ùdG  ΩÉ©dÉH
.IôàØdG ¢ùØf »a %2 ∫ó©ªH äÉLhõàªdG äÉ«æjôëÑdG AÉ°ùædG »dÉªLEG øe

 ø«H  Éeó≤àe  É`̀©`̀bƒ`̀e  π¨°ûJ  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¿CG  ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG  í``°``VhCG  ó`̀≤`̀d
 »dEG  á«eGôdG  á«dhódG  Oƒ¡édG  »a  ø««°SÉ°SC’G  ø«ªYGódGh  ø«ªgÉ°ùªdG
 ∫Éée  »a  Iô«Ñc  äGƒ£N  â©£b  É¡fCGh  ,ICGô`̀ª`̀dG  ó°V  ∞æ©dG  á°†gÉæe
 ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeGôc  ßØMh  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤M  ájÉªMh  ¿ƒ°U
 ÖfÉL ≈dEG ,áμ∏ªªdG É¡à©°Vh »àdG á«fƒfÉ≤dGh ájQƒà°SódG ôWC’G ÖLƒªH
 øe ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëH á«æ©ªdG á«dhódG äGógÉ©ªdGh äÉ«bÉØJ’ÉH É¡eGõàdG
 ócDƒj ÉªH ,ICGôªdG ó°V õ««ªàdG ∫Éμ°TCG  ™«ªL ≈∏Y AÉ°†≤dG  á«bÉØJG É¡æ«H
 ICGôªdG  ó°V ∞æ©dG  á°†gÉæe ´ƒ°Vƒe »a »YƒdG  ™aôH øjôëÑdG  ΩGõàdG

.»dhódGh »æWƒdG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y
 á©HÉàe  ≈∏Y  ¬∏ªY  π°UGƒj  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 »àdGh …ô°SC’G ∞æ©dG øe ICGôªdG ájÉªëd á«æWƒdG á«é«JGôà°S’G ò«ØæJ
 ájÉªëd πeÉ°ûdG »æWƒdG πª©∏d ≥jôW á£jôN »gh ,2015 ΩÉY â≤∏WCG
 ¿hÉ©àdG ƒg ¿CÉ°ûdG Gòg »a ≥≤ëJ Ée ºgCG ¿CG Éë°Vƒe ∞æ©dG øe ICGôªdG
 »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒeh  á°UÉîdGh  á«eƒμëdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™e
 ò«ØæJ  á©HÉàeh  OGó``̀YEGh  ,ájÉbƒdG  Qƒëe  øª°V  ácôà°ûe  Oƒ¡L  ∫òÑd
 »dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ájô°SC’G  á«YƒàdGh  OÉ`̀°`̀TQE’G  äÉeóîd  óMƒªdG  QÉ`̀WE’G
 ÖcGƒj  ÉªH  ,á«°SGQódG  ègÉæªdG  »a  ICGôª∏d  á«£ªædG  IQƒ°üdG  ô««¨J
 áaÉ≤ãdGh á«YƒàdG èeGôH »a É¡àcQÉ°ûe Rõ©jh ,á«æjôëÑdG ICGôªdG Iô«°ùe

.á«©ªàéªdG
 ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  øjôëÑdG  É¡à≤≤M  »àdG  áª¡ªdG  iôNC’G  AÉ«°TC’G  øe
 ´ôaCG  íàah  ,áWô°ûdG  äÉjôjóªH  Iô°SC’G  ájÉªM  õcGôe  äÉeóN  ôjƒ£J
 AGOCGh  IAÉØc  ™`̀aQh  ,á«YÉªàL’G  õcGôªdÉH  …ô`̀°`̀SC’G  ≥«aƒàdG  Öàμªd
 iô°SC’G  ∞æ©dG  ä’ÉM  AGƒ`̀jE’  ájÉªëdG  äÉeóN  ô«aƒJh  ,É¡H  ø«∏eÉ©dG
 äÉeóN ô«aƒJh ,¢SQGóªdGh á«ë°üdG õcGôªdGh äÉ«Ø°ûà°ùªdÉH IOQGƒdG

.…ô°SC’G ∞æ©dG »ÑμJôªd á«∏«gCÉJ èeGôH
 õ«côàdG á«ªgCG Éæg ócDƒf ¿CG »≤Ñjh ,∫ƒ£j ≥≤ëJ …òdG øY åjóëdG
 øe  ájÉbƒdG  πeGƒY  º`̀gCG  øe  ôÑà©J  »àdG  ájô°SC’G  áaÉ≤ãdG  èeGôH  ≈∏Y
 ô«N ájÉbƒdÉa ,ójóédG π«édG ø«H á°UÉNh ¬dÉμ°TCG áaÉμH …ô°SC’G ∞æ©dG

.êÓ©dG øe
!øjôëÑdG AÉ°ùf Éj ΩÉeC’G ≈dEGh

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

 AÉ°ùf Éj ΩÉeC’G ≈dEG
øjôëÑdG

 ¿hDƒ``̀ °``̀T  IQGRh  â``ª``à``à``NG
 ™e  ¿hÉ©àdÉH  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG
 èeÉfôÑdG  ,ábQÉ°ûdG  äÉ«àa  ÉjÉé°S
 ácQÉ°ûªH  ,z´óÑf  É k©e{  »ÑjQóàdG
 á`̀«`̀JGQÉ`̀eEG  IÉ`̀à`̀a  1000 ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG
 ø`̀gQÉ`̀ª`̀YCG ìhGô``à``J ,á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Hh
 ôªà°SG  å«M  ,É keÉY  18h  13  ø«H
 ,ø«YƒÑ°SCG  QGó``e  ≈∏Y  èeÉfôÑdG
 äÉ«àØdG  äGQó≤H  QÉªãà°S’G  ±ó¡H
 Iôàa  ∫ÓN  áØ∏àîªdG  ø¡ÑgGƒeh

.∫õæªdÉH øgóLGƒJ
 º«bCG  …ò`̀ dG  º«îªdG  øª°†Jh
 ó©H ø`̀Y »`̀Fô`̀ª`̀dG ∫É`̀ °`̀ü`̀J’G ô`̀Ñ`̀Y
 á`̀ °`̀ TQh  25  ,zΩhhR{  á`̀°`̀ü`̀æ`̀ª`̀H
 áYƒªée  É¡eób  ,á«∏YÉØJ  á°ù∏Lh
 ,ø`̀«`̀«`̀∏`̀«`̀μ`̀°`̀û`̀à`̀dG ø``«``fÉ``æ``Ø``dG ø```̀e
 ,ø``«``«``YÉ``ª``à``L’G ø```̀jô```̀KDƒ```̀ª```̀dGh
 øe ø`̀«`̀aô`̀à`̀ë`̀ª`̀dG ø`̀jQƒ`̀°`̀ü`̀ª`̀ dGh
 ∫hÉ`̀æ`̀Jh ,äGQÉ``````̀e’Gh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 á`̀ «`̀ æ`̀ Ø`̀ dG ä’É````é````ª````dG ∞``̀∏``̀à``̀î``̀e
 áªFÓªdG  ,á«YGóHE’Gh  á«°VÉjôdGh
 ,äÉ`̀©`̀∏`̀£`̀à`̀dGh Ö``gGƒ``ª``dG ≈`̀à`̀°`̀û`̀d
 êÉ`̀«`̀μ`̀ª`̀dG ø``̀a á`̀°`̀ù`̀∏`̀L É`̀ kæ`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀e
 ,IQƒ°üe  äÉjÉμMh  ,»FÉªæ«°ùdG
 ,»∏NGódG º«ª°üàdGh ∞«dCÉàdG øah
 IOÉ≤dG OGóYEGh ,IQƒ°üe äÉjÉμMh

 .Égô«Zh
 ó«°ùdG  ∫É`̀b  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ô`̀jRh ó`̀jDƒ`̀ª`̀dG ≥`̀«`̀aƒ`̀J ø`̀H ø`̀ª`̀jCG
 ¿EG{  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀T
 äGQÉ`̀e’G  á`̀dhOh  øjôëÑdG  áμ∏ªe

 ¿É`̀£`̀Ñ`̀Jô`̀J Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀dG á``̀«``̀Hô``̀©``̀dG
 ≈à°T  »a  ¿hÉ©Jh  IƒNCG  äÉbÓ©H
 ™e  ≥aGƒàj  …òdG  ôe’G  ä’ÉéªdG
 ÖMÉ°U  Iô°†ëd  Iójó°ùdG  ájDhôdG
 ≈°ù«Y ø`̀H  ó`̀ª`̀M ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ,ióØªdG  OÓ`̀Ñ`̀dG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ï«°ûdG  ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  ¬`̀ «`̀NCGh
 ¢ù«FQ  ¿É«¡f  ∫BG  ó`̀jGR  øH  áØ«∏N
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ``e’G  á`̀dhO
 ø«H  §HGhôdG  √òg  ¿EGh  ,á≤«≤°ûdG
 ø«H áî°SGQ ábÓ©d â°ù°SCG øjó∏ÑdG
 Éª¡«Ñ©°Th  Éª¡«JOÉ«bh  øjó∏ÑdG
 »a  É`̀gQhò`̀é`̀H  ó`̀à`̀ª`̀J  ø«≤«≤°ûdG

.øjó∏ÑdG ïjQÉJ
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ°T  ôjRh  ™HÉJh
 IQGRh  ¢``̀Uô``̀ë``̀J{  á``̀°``̀VÉ``̀jô``̀dGh
 ≈∏Y  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀T
 ≥«°ùæàdG  IOÉjõd  πª©dG  á∏°UGƒe

 áμ∏ªe  ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh
 á«Hô©dG äGQÉe’G ádhOh øjôëÑdG
 »HÉÑ°ûdG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a  Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG
 á``̀jDhQ  ≥≤ëj  É`̀ª`̀Hh  »`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dGh
 ∫BG  óªM  ø`̀H  ô°UÉf  ï«°ûdG  ƒª°S
 ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N
 »a  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  á«fÉ°ùf’G
 ÉªHh øjó∏ÑdG ø«H äÉbÓ©dG ájƒ≤J
 ÜÉÑ°ûdG  ∫É``̀eBGh  äÉMƒªW  ≥≤ëj
 IóFGQ  èeGôH  ôÑY  øjó∏ÑdG  Óc  »a
 »a  ºgÉ°ùJ  Iõ«ªàe  äGQOÉ``̀Ñ``̀eh
 »bÓàdGh  ¿hÉ©àdG  ô°UGhCG  ájƒ≤J
 ∫OÉ``̀Ñ``̀Jh ø``jó``∏``Ñ``dG ÜÉ``Ñ``°``T ø``«``H
 áMÉéædG  ÜQÉ`̀é`̀à`̀ dGh  äGô`̀Ñ`̀î`̀dG
 áHôéàdÉH AÉ≤JQ’G »a ºgÉ°ùJ »àdG
 á«æjôëÑdG  á«°VÉjôdGh  á«HÉÑ°ûdG

 .zá«JGQÉeE’G
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀T  ô`̀jRh  ø«Hh
 É`̀ k©`̀e{  IQOÉ``̀ Ñ``̀e  ¿EG{  á``°``VÉ``jô``dGh
 ™e  IQGRƒ`̀dG  É¡àª¶f  »àdG  ,z´óÑf
 ≈∏Y  πãªJ  ábQÉ°ûdG  äÉ«àa  ÉjÉé°S
 ∫Éμ°TCG  øe  ÉLPƒªf  ™bGƒdG  ¢VQCG
 ∫Éée  »`̀a  øjó∏ÑdG  ø«H  ¿hÉ©àdG
 »a äÉ`̀«`̀à`̀Ø`̀dG äGQÉ`̀¡`̀ª`̀H AÉ``̀≤``̀JQ’G
 »a  á`̀«`̀dhCG  º¡ëæeh  øjó∏ÑdG  Ó`̀c
 »≤JôJ  »àdG  äÉ«dÉ©ØdGh  èeGôÑdG
 ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »`̀a  º¡JGQó≤H
 »a äÉ«àØdG ø«μªJ »a áªgÉ°ùªdGh
 ¿ƒ∏ªëj  ºgQÉÑàYÉH  øjó∏ÑdG  Óc
 Öéjh IóFGQ QÉμaCGh Iô«Ñc äÉbÉW

.Iõ«ªàe IQƒ°üH É¡dÓ¨à°SG

 á``̀«``̀JGQÉ``̀eEGh á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H IÉ``à``a ∞````dCG
z´ó``̀Ñ``̀f É``̀ ©``̀ e{ è``̀eÉ``̀ fô``̀ H ø`̀ ª`̀ à`̀ à`̀ î`̀ j

.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ôjRh |

»°ùæe π°VÉa :ôjô≤J
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ

 ∫ƒ∏ëH  º¡dDhÉØJ  øY  ø«æWGƒªdG  øe  OóY  ôÑY
 ôªJ  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  ºZQ  ójóédG  ΩÉ©dG
 ó«aƒc ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ ¿ÉHEG ºdÉ©dG ∫hO É¡«a
 É«°ù«FQ ÉÑÑ°S ¿Éc äÉMÉ≤∏dG ô«aƒJ ¿CG  GhócCGh ,19
 »a  É¡à©«ÑW  ≈dEG  IÉ«ëdG  Oƒ©J  ¿CG  »a  º¡dDhÉØJ  »a
 Qƒ`̀eC’G  ø°ùëàJ  ¿CG  º¡JÉ«æeCG  ™`̀e  ,ójóédG  ΩÉ`̀©`̀dG
 ÖÑ°ùH  IQô°†àªdG  äÉYÉ£≤dG  ™«ªL  »a  É«éjQóJ

.¢Shô«ØdG »°ûØJ
 ¿Éc  ¬`̀fCÉ`̀H  Ωô°üæªdG  ΩÉ`̀©`̀dG  ¢†©ÑdG  ∞`̀°`̀Uhh
 äGô`̀«`̀KCÉ`̀J ø`̀e √hó`̀¡`̀°`̀T É`̀ª`̀d º`̀¡`̀JÉ`̀«`̀M »`̀a CGƒ``̀ °``̀SC’G
 …òdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ÖÑ°ùH  á«Ñ∏°S  äÉ«YGóJh
 ájOÉ°üàbGh ájƒæ©eh á«°ùØf GQGô°VCGh äÉ«ah ∞∏N
 Gôe ÉeÉY ¿Éc :zè«∏îdG QÉÑNCG{`d GƒdÉbh ,á«YÉªàLGh
 ΩGƒYC’G ∫ÓN GOóée Qôμàj ¿CG ≈æªàf ’h ≈°†e ób
 ¢Shô«Ø∏d  äÉMÉ≤∏dG  ±É°ûàcG  ¿Éc  ∂dòdh  ,áeOÉ≤dG
 IOƒY  »a  ø«∏FÉØàe  ≈`̀ dEG  ÉfQƒ©°T  ô«¨J  »a  ÉÑÑ°S

 á«YÉªàL’G ÉæJÉ«M Oƒ©J ¿CGh ,É¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG
 øe  √ô«Zh  ôØ°ùdGh  äÉ©ªéàdG  ,≥HÉ°ùdG  »a  Éªc

.á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG »a É¡«∏Y ÉfóàYG »àdG QƒeC’G
 ∫hO  πbCG  øe  âfÉc  øjôëÑdG  ¿CG  ≈dEG  GhQÉ°TCGh
 Oƒ¡édG ÖÑ°ùH ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe GQô°†J ºdÉ©dG
 IOÉ«≤H  øjôëÑdG  ≥jôØd  á«æWƒdGh  á«FÉæãà°S’G
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ôjój  ¿Éc  …òdG  ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh áØ«∏N
 ób áª«Nh ÖbGƒY ÉæàÑæL Iô«Ñc áμæëH áeRC’G áaO

.ºdÉ©dG ∫hO øe ô«Ñc OóY »a ÉgÉæjCGQ
 ºdÉ©dÉH  º¡dDhÉØJ  ÜÉÑ°SCG  º`̀gCG  ó`̀MCG  ¿CG  Gƒæ«Hh
 ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S IOÉ«b QGôªà°SG ƒg ójóédG
 Iô«ÑμdG ¬JQób âÑKCG …òdGh äÉØ∏ªdG ™«ªéd AGQRƒdG
 å«ëH  ,iôÑμdG  á«æWƒdG  äÉ«dhDƒ°ùªdG  IOÉ«b  ≈∏Y
 á«æ©ªdG äÉ¡é∏d äÉeƒYódGh äÉ«fÉμe’G ™«ªL ôah
 ,¢Shô«ØdG QGô°VCG RhÉéàd ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh
 ø«æWGƒª∏d  ÉfÉée  ìÉ≤∏dG  ô«aƒJ  ó©H  É°Uƒ°üN
 á«Hô©dG ∫hódG iƒà°ùe ≈∏Y ádhO ∫hCÉc ø«ª«≤ªdGh

.É¡«æWGƒªd ìÉ≤∏dG ô«aƒJ »a
 ™«ªédG  Oƒ`̀°`̀ù`̀j  ∫DhÉ`̀Ø`̀à`̀ dG  ¿CG  ≈``̀ dEG  GhQÉ``̀ °``̀TCGh

 ¬≤Ñ°S  ÉªY  ÉØ∏àîe  ÉeÉY  ójóédG  ΩÉ©dG  ¿ƒμj  ¿CÉ`̀H
 ô««¨àdG  QOGƒ`̀H  ôªà°ùJ  ¿CG  ø«æªàe  ,øjôëÑdG  »a
 äÉØ∏ªdG  É°Uƒ°üN  äÉØ∏ªdG  ™«ªL  »a  ôjƒ£àdGh
 GôNDƒe  ¢ùªd  ób  ™«ªédG  ¿CGh  É°Uƒ°üN  ,á«eóîdG
 ±ó¡H  äÉØ∏ªdG  ∂∏J  ∫ÉW  …ò`̀dG  ô««¨àdGh  ôjƒ£àdG
 øWGƒª∏d  áeó≤ªdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh  ø«°ùëJ

.º«≤ªdGh
 ¿ƒæWGƒªdG  Üô`̀YCG  »YÉªàL’G  ó«©°üdG  ≈∏Yh
 á«YÉªàL’G  IÉ«ëdG  Oƒ©J  ¿CG  Iô«ÑμdG  º¡JÉ«æªJ  øY
 äÉ©ªéàdGh  äGQÉjõdG  Oƒ©J  ¿CGh  ,≥HÉ°ùdG  »a  Éªc
 ó«dÉ≤Jh  äGOÉ```Y  Rô```HCG  ø`̀e  ôÑà©J  »`̀à`̀dG  á«∏FÉ©dG
 ô¡°TCG  òæe  É¡YÉ£≤fG  ¿CGh  ,»æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 ô«ÑμdG ôKC’G É¡d ¿Éc ájRGôàM’G äGAGôLEÓd É≤«Ñ£J

.IOÉ©dG ∂∏J Ghó≤àaG øjòdG ø«æWGƒªdG ¢SƒØf »a
 »g Éghó≤àaG  »àdG  QƒeC’G  ôãcCG  ¿CG  GhOÉaCG  Éªc
 OÉàYG  å«ëH ,äGRÉL’G AÉ°†≤d  êQÉîdG  ≈dEG  ôØ°ùdG
 ,∞«°üdG  IRÉLG AÉ°†≤d  Éjƒæ°S ôØ°ùdG  ¿ƒ«æjôëÑdG
 »a  IójóL  Iƒ£N  ójóédG  ΩÉ©dG  ¿ƒμj  ¿CG  ø«æªàe
 ºdÉ©dG  ∫hO  ™«ªL  »a  É¡à©«ÑW  ≈`̀dEG  IÉ«ëdG  IOƒ`̀Y

.ÉeÉªJ ¢Shô«ØdG ìÉjõfÉH

 ¿ƒæWGƒªdG  ø«H  …OÉ°üàb’G  ó«©°üdG  ≈∏Yh
 ó©H  »°VÉªdG  ΩÉ©dG  ájÉ¡f  ™e  CGó`̀H  ób  ∫DhÉØàdG  ¿CG
 äÉYÉ£b  ™«ªL  ∫É``W  …ò``̀dG  »`̀é`̀jQó`̀à`̀dG  ìÉ`̀à`̀à`̀a’G
 ,GôNDƒe ¢û©àæJ äCGóH ¥Gƒ°SC’G ¿CGh ,πª©dG ¥ƒ°S
 ºdÉ©dG  ∫hó`̀H  áfQÉ≤e  á£«°ùH  âfÉc  QGô`̀°`̀VC’G  ¿CGh
 »a ø«æWGƒªdG ÖJGhQ ±ô°U OÓÑdG áeƒμM πªëàd
 ÖæL ø«μªJ πª©dG ¥hóæ°U ºYOh ¢UÉîdG ´É£≤dG
 áª°UÉb  ¿ƒμà°S  âfÉc  Iô«Ñc  GQGô`̀°`̀VCG  OÉ°üàb’G

.»eƒμëdG ºYódG ’ƒd ºgQƒ¡¶d
 ∫ƒëJ  á£≤f  ójóédG  ΩÉ©dG  ¿ƒμj  ¿CG  ø«æªàe
 ™«ªLh  ¥Gƒ`̀°`̀SC’Gh  OÉ°üàb’G  ¢TÉ©àfG  »a  Iô«Ñc
 ™«ªL »a ¿ƒ∏eÉ©dG ¿ƒæWGƒªdG ≈¶ë«d äÉYÉ£≤dG

.»Ø«XƒdG QGô≤à°S’ÉH πª©dG ¥ƒ°S äÉYÉ£b
 ™«ªéd  AÉæãdGh  ôμ°ûdÉH  º¡ãjóM  GƒªààNGh
 á«ª«∏©àdGh  á«æeC’Gh  á«Ñ£dGh  á«æWƒdG  QOGƒ`̀μ`̀dG
 âμ°ThCG  »àdG  ÉfhQƒc  á`̀eRCG  IOÉ«b  »a  á«eÓYE’Gh
 ÉgƒdòH »àdG áª«¶©dG Oƒ¡édG ÖÑ°ùH AÉ¡àf’G ≈∏Y
 ójóédG ΩÉ©dG ¿ƒμj ¿CG ø«æªàe ,á∏jƒW ô¡°TCG ∫ÓN
 ºdÉ©dG  ∫hO  ™«ªéd  ô«°TÉÑàdGh  ô«îdÉH  ÉÄ«∏e  ÉeÉY

.øjôëÑdG áμ∏ªe ¢üNC’ÉHh

äÉ``jóëàdG RhÉ``éàd  AGQRƒ``dG  ¢``ù«FQ ó``¡©dG  »``dh IOÉ``«≤H  ¿ƒ``°ùªëàe :¿ƒ``æWGƒe
GOóée ÉfOÉ``°üàbG ¢û©àæj ¿CGh ..É``¡à©«ÑW ≈dEG IÉ``«ëdG Oƒ``©J ¿CG π``eCÉf
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 ô«¡°ûdG  »`̀fÉ`̀fƒ`̀«`̀dG  ±ƒ`̀°`̀ù`̀∏`̀«`̀Ø`̀dG  ∫ƒ`̀≤`̀ j
 »a  ´Qõj  ó«∏≤àdG{  :(Aristotle)  ƒ£°SQCG
 äÉaÓàN’G  ó``̀MCGh  ,ádƒØ£dG  òæe  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G
 πãªàj  iô``̀NC’G  äÉfGƒ«ëdGh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ø«H
 øeh  ,IÉcÉëe  á«ëdG  äÉæFÉμdG  ôãcCG  ¬`̀fCG  »a
 Gòg  »a  .z¬°ShQO  ∫hCG  º∏©àj  IÉcÉëªdG  ∫ÓN
 á«ªgCÉH ¢ùØædG AÉª∏Y øe ójó©dG ºàgG ,¥É«°ùdG
 »a  »YÉªàL’G  πYÉØàdGh  IÉcÉëªdGh  ó«∏≤àdG
 ºdÉ©dG  º`̀gô`̀¡`̀°`̀TCG  ø`̀e  ¿É``̀ch  ,º∏©àdG  çhó``̀M
 ¿ôàbG  …òdG  (Bandura)  GQhófÉH  äôÑdCG
 Social)  »YÉªàL’G  º∏©àdG  ájô¶æH  ¬ª°SG
 º`̀∏`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  ±ô``̀©``̀j  É``̀e  hCG  (Learning
 ,(Modeling)  áLòªædG  hCG  á¶MÓªdÉH
 ô°ûÑdG  ∑ƒ∏°S  º¶©e  ¿CG  ≈``̀dEG  ô«°ûJ  »`̀à`̀dGh
 áaó°üdÉH  AGƒ°S  á¶MÓªdG  ∫Ó`̀N  øe  º∏©àe
 »a πH ÆGôa »a ºàj ’ º∏©àdG ¿CGh ,ó°ü≤dÉH hCG

.»YÉªàLG §«ëe
 ÜÉ°ùàcG ¬fCG  ≈∏Y áLòªædÉH º∏©àdG ±ô©j
 á«cƒ∏°S  ÉWÉªfCGh  äÉHÉéà°SG  ¬ª∏©Jh  OôØdG
 ≥`̀jô`̀W ø``̀Y »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG ∞``bƒ``e »``̀a Ió``̀jó``̀L
 ƒ¡a  ¬HÉ°ûe  ∞jô©àHh  .ó«∏≤àdGh  á¶MÓªdG
 º∏©J  øª°†àj  …ò`̀ dG  º∏©àdG  •É`̀ª`̀fCG  ø`̀e  §ªf
 á`̀¶`̀MÓ`̀e ≥``jô``W ø``̀Y Ió``̀jó``̀L äÉ`̀HÉ`̀é`̀à`̀ °`̀SG
 çóëj  ¿CG  øμªªdG  øeh  ,√ó«∏≤J  hCG  êPƒªædG
 äÉHÉéà°SG  OôØdG  ≈∏Y  ô¡¶j  ¿CG  ¿hO  º∏©àdG
 ¿ƒμàjh  .É``̀ k≤``̀M’  ô¡¶j  ó`̀ b  ¬`̀æ`̀μ`̀dh  ,á``̀jQƒ``̀a
 :»g  ,ô°UÉæY  á`̀©`̀HQCG  ø`̀e  áLòªædÉH  º∏©àdG
 Écƒ∏°S  ¢Vô©à°ùj  …ò`̀ dG  »JÉ«ëdG  ∞bƒªdG
 ,∞bƒªdG  É¡°Vô©à°ùj  »àdG  äÉ«cƒ∏°ùdGh  ,Ée
 ∑ƒ∏°ùdG  ó∏≤j  …ò``̀dG  ó«∏≤àdG  hCG  ß`̀MÓ`̀ª`̀dGh
 IQOÉ°üdG  ∑ƒ∏°ùdG  èFÉàfh  ,¬eÉeCG  ºàj  …ò`̀dG
 AÉª°S’G  øeh  .√ó∏≤j  øeh  ó∏≤ªdG  øe  πc  øY
 á¶MÓªdÉH º∏©àdG{  áLòªædÉH  º∏©à∏d  áaOGôªdG
 Learning by)  zó«∏≤àdGh  (IógÉ°ûªdG)

.(Observing and Imitating
 øe G kOó````̀Y á`̀Lò`̀ª`̀æ`̀dÉ`̀H º`̀∏`̀©`̀à`̀dG ≥`̀≤`̀ë`̀jh
 •ÉªfCG  ÜÓ£dG  ÜÉ°ùcEG  :É¡ªgCG  øe  ,±Gó`̀gC’G
 IQó≤dGh á∏«îªdG §«°ûæJh ,í«ë°üdG ∑ƒ∏°ùdG
 ô««¨J  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,Qƒ°üàdGh  ™bƒàdG  ≈∏Y
 ±GógC’G  øeh  .êQóàdÉH  áÄWÉîdG  äÉaô°üàdG

 ∞bGƒªdG »a í«ë°üdG πeÉ©àdG ÜÉ°ùàcG É k°†jCG
 ºgÉ°ùjh  .Ihó≤dG  êPƒªf  ∫ÓN  øe  áØ∏àîªdG
 á«∏ªY  π«¡°ùJ  »`̀a  É`̀ k°`̀†`̀jCG  áLòªædÉH  º∏©àdG
 ∞`̀bGƒ`̀ª`̀dG ìô`̀°`̀T á`̀dƒ`̀¡`̀°`̀S ∫Ó``̀N ø`̀e º`̀∏`̀©`̀à`̀dG
 º∏©àdG  øe  ÖdÉ£dG  øμªj  ¬`̀fCG  Éªc  ,á«ª«∏©àdG

.ºgó«∏≤J ¿hO øjôN’G á¶MÓe ∫ÓN øe
 QOÉ°üe IóY ∑Éæg ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G QóéJh
 áLòªædG :É¡ªgCG øe ,áLòªædÉH º∏©à∏d ´GƒfCG hCG
 ,IQƒ°üªdG  áLòªædGh  ,Iô°TÉÑªdG  hCG  á«ëdG
 ,á«ëdG  áLòªædG  É`̀eCG  .ácQÉ°ûªdÉH  áLòªædGh
 ∑ƒ∏°ùdG  AGOCÉH  êPƒªædG  É¡«a  Ωƒ≤j  »àdG  »¡a
 ájOCÉJ  º∏©àªdG  ø`̀e  Ö∏£j  ’h  º∏©àªdG  ΩÉ``̀eCG
 IógÉ°ûªdÉH  AÉØàc’G  ºàj  π`̀H  ,∑ƒ∏°ùdG  ∂`̀ dP
 »¡a ,IQƒ°üªdG áLòªædG ÉeCGh .§≤a Iô°TÉÑªdG
 êPƒªædG  IógÉ°ûªH  º∏©àªdG  É¡«a  Ωƒ≤j  »àdG
 ,RÉØ∏àdÉc  ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  ∫ÓN  øe  Üƒ∏£ªdG
 ,»YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Shh  ,ΩÓ```̀aC’Gh
 Ωƒ≤j  ,ácQÉ°ûªdÉH  áLòªædG  »`̀ah  .Égô«Zh
 Ωƒ≤j  º`̀K  êPƒªædG  ∑ƒ∏°S  áÑbGôªH  º∏©àªdG
 ¬JÉ«cƒ∏°S  í«ë°üJ  ºàjh  √ógÉ°T  Ée  ò«ØæàH

.∂dòd É k≤ah
 º∏©à∏d  ájƒHôàdG  äÉ≤«Ñ£àdG  º``gCG  ø`̀eh
 äÉgÉéJ’Gh º«≤dGh äGOÉ©dG á«ªæJ áLòªædÉH
 ¿ƒμj ¿CG ∫ÓN øe ∂dP ºàjh .ø«ª∏©àªdG iód
 äGOÉ©dG  ∂∏J  á°SQÉªªH  ¬HÓ£d  Ihó`̀b  º∏©ªdG
 êPÉªf  ΩGóîà°SÉH  É k°†jCG  ∂`̀dP  ºàjh  ,º«≤dGh
 äGOÉ`̀©`̀ dG ∂`̀∏`̀J ¿ƒ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀j ø`̀ª`̀e ÜÓ`̀£`̀dG ø`̀e
 πFÉ°Sh ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG  É`̀ k°`̀†`̀jCG  ø`̀μ`̀ª`̀jh  ,º`̀«`̀≤`̀dGh
 OGƒe ≈∏Y πªà°ûJ  »àdG  »YÉªàL’G π°UGƒàdG
 øeh .ó«dÉ≤àdGh äGOÉ©dG ∂∏àH á≤∏©àe á«eÓYEG
 ∑ƒ∏°S  πjó©J  É`̀ k°`̀†`̀jCG  ájƒHôàdG  äÉ≤«Ñ£àdG
 ¢†©H ádGREG  ∫ÓN øe ∂dP  ºàj å«M ,ÖdÉ£dG
 º¡JógÉ°ûe  óæY  ÜÓ`̀£`̀dG  ió``d  äÉ«cƒ∏°ùdG
 hCG  ,É¡àÑbÉ©e  º`̀Jh  ∑ƒ∏°ùdÉH  âeÉb  êPÉªæd
 øeh  .É¡JCÉaÉμe  ºJ  á«HÉéjEG  á«cƒ∏°S  êPÉªf
 á«ªæJ  É k°†jCG  áahô©ªdG  ájƒHôàdG  äÉ≤«Ñ£àdG
 å«M ,á«aôëdGh á«æØdGh á«°VÉjôdG äGQÉ¡ªdG
 É¡YGƒfCÉH êPÉªædG ΩGóîà°SG ≥jôW øY ∂dP ºàj

.áØ∏àîªdG

abuloum@gmail.com

 zó«∏≤àdGh á¶MÓªdG{ áLòªædÉH º∏©àdG ájô¶f

 ´É`̀ª`̀à`̀L’G »`̀a ¿ƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ó``̀cCG
 ™`̀e äGô```̀Ñ```̀î```̀dG ∫OÉ```̀Ñ```̀à```̀d »``̀ª``̀ dÉ``̀©``̀ dG
 äÉ`̀ °`̀SÉ`̀ «`̀ °`̀ù`̀ dG ∫ƒ````̀M ø``«``«``fÉ``ª``dô``Ñ``dG
 ájô°SC’G  áYGQõ∏d  áeÉ©dG  äÉ©jô°ûàdGh
 …QÉ«©ªdG  ÖjQóàdG  èeÉfôH  ôjƒ£Jh
 áYGQõ∏d  áeÉ©dG  á°SÉ«°ùdG  äÉ≤∏M  ∫ƒM
 »a  ø««fÉªdôÑdG  QhO  á«ªgCG  ájô°SC’G
 »LPƒªædG  ÖjQóàdG  èeÉfôH  ôjƒ£J
 áYGQõ∏d  áeÉ©dG  á°SÉ«°ùdG  äGQhO  ∫ƒM
 ø««fÉªdôÑdG  ¿CG  ≈`̀dEG  Gô«°ûe  ,ájô°SC’G
 øe  áª°SÉMh  á∏YÉa  ô°UÉæY  ¿hôÑà©j
 ájò¨àdG Aƒ°Sh ô≤ØdG ≈∏Y AÉ°†≤dG πLCG
 á«©jô°ûàdG  ºgGQhOCG  ≈dEG  ô¶ædÉH  ∂dPh
 ≈∏Y  á`̀HÉ`̀bô`̀dGh  á«fGõ«ªdÉH  á≤∏©àªdG
 äÉMôà≤ªdG  ø`̀Y  Ó°†a  ,äÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG
 ∂dP AÉL .á«ª«¶æàdG ôWC’G »a IôμàÑªdG
 OÉ¡L  QƒàcO  ¬àeób  …ò`̀dG  ôjô≤àdG  »a
 äÉeóîdG áæéd á°ù«FQ π°VÉØdG ¬∏dGóÑY
 »a  É¡àcQÉ°ûe  ∫ƒM  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH
 ¬àeÉbCG  …ò``dG  »ªdÉ©dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  Gò`̀g
 »`̀dhó`̀ dG  ¥hó`̀æ`̀ °`̀ü`̀ dGh  hÉ``Ø``dG  áª¶æe
 QÉ``WEG  »`̀a  (OÉ``̀Ø``̀jEG)  á`̀«`̀YGQõ`̀dG  á«ªæà∏d
 ájô°SC’G  áYGQõ∏d  IóëàªdG  º`̀eC’G  ó≤Y

.GôNDƒe
 ø««fÉªdôÑdG  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  GhOó``̀°``̀Th
 áÄ«H  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  »`̀a  Éª¡e  GQhO  ¿ƒÑ©∏j
 ≥«≤ëàd  á«æ«μªJ  á«°SÉ«°S  á«©jô°ûJ
 ¿CGh ,2030 áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG
 …CG øe ôãcCG Ωƒ«dG ¿ƒ«æ©e ø««fÉªdôÑdG
 QÉ°ûàfG ≈dEG Gô¶f ôeC’G Gò¡H ≈°†e âbh
 ôjƒ£àH z19-ó«aƒc{ á«ªdÉ©dG áëFÉédG
 ,á`̀jô`̀°`̀SC’G  á`̀YGQõ`̀∏`̀d  áeÉ©dG  á°SÉ«°ùdG
 ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG ¿ƒ`̀∏`̀ã`̀ª`̀j º`̀¡`̀fƒ`̀μ`̀d ∂```̀dPh
 πcÉ°ûªdG  áédÉ©ªd  ø«fGƒ≤dG  ¿ƒæ°ùjh
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  õjõ©Jh  áeÉ©dG

 GQhO  ¿ƒÑ©∏j  º¡fCG  Éªc  ,ájOÉ°üàb’Gh
 åjóëJh  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  AÉ`̀æ`̀H  »`̀a  É«°ù«FQ
 ,á`̀«`̀ °`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dGh á`̀ «`̀ fƒ`̀ fÉ`̀≤`̀ dG ô`````̀WC’G
 ∫ƒM  QGƒ`̀ë`̀dG  õjõ©J  ≈∏Y  ¿ƒ∏ª©jh
 ¿ƒ∏ª©jh ,á«cQÉ°ûJ á≤jô£H äÉ°SÉ«°ùdG
 äÓ`̀Nó`̀à`̀dGh äÉ`̀«`̀£`̀©`̀ª`̀dG ô`̀«`̀aƒ`̀J ≈`̀∏`̀Y
 ,á«æWƒdG  äÉ©jô°ûàdG  áZÉ«°üd  áeRÓdG
 ¢ü«°üîJ  »`̀a  ácQÉ°ûªdG  ÖfÉL  ≈``dEG
 äÉ°SÉ«°ùdG  ò«Øæàd  á«dÉªdG  OQGƒ``ª``dG
 »°SÉ°SC’G  º``̀gQhOh  ,á«æWƒdG  áeÉ©dG
 äÉeƒμëdG äGAGôLEG ≈∏Y ±Gô°TE’G »a

.IQOÉ°üdG ø«fGƒ≤dG ò«ØæJ ¿CÉ°ûH
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G ø`̀Y ô`̀jô`̀≤`̀à`̀dG ∞`̀°`̀û`̀ch
 ≈∏Y AÉ`̀æ`̀ Ñ`̀ dÉ`̀ H  Ωƒ``̀≤``̀j  ±ƒ``̀°``̀S ΩOÉ```≤```dG
 Éªc  ,ø««fÉªdôÑ∏d  áØ∏àîªdG  QGhOC’G
 ø««fÉªdôÑdG  äGôÑN  èeO  ≈dEG  ±ó¡«°S
 ™æ°U  ∫ƒ`̀M  º¡aQÉ©e  øe  IOÉØà°S’Gh
 ájô°SC’G  áYGQõdÉH  á°UÉîdG  äÉ°SÉ«°ùdG
 Éªc  ,…QÉ«©ªdG  ÖjQóàdG  èeÉfôH  »`̀a
 èFÉàf  ≈∏Y  ΩOÉ`̀≤`̀dG  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  »æÑ«°S
 Iôjóà°ùªdG IóFÉªdG á°ûbÉæe äÉLôîeh
 ó≤©d »ªdÉ©dG ¥ÓWE’G ∫ÓN äó≤Y »àdG
 …òdG  ájô°SC’G  áYGQõ∏d  IóëàªdG  ºeC’G
 ø««fÉªdôÑdG  QhO  ó«cCÉàd  ¬°ü«°üîJ  ºJ
 ¬Lƒ«°Sh ,ájô°SC’G áYGQõdG  õjõ©J »a
 á«ª«∏©àdG  OGƒ``ª``dG  áZÉ«°U  Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e
.ábOÉ°üªdGh á©LGôªdG á«∏ªY øe Aõéc

 ´ÉªàL’G  ¿CG  ≈`̀ dEG  ôjô≤àdG  âØdh
 á«°ù«FôdG  ìÉéædG  π`̀eGƒ`̀Y  ±ó¡à°ùj
 É``̀¡``̀¡``̀LGƒ``̀j »````̀à````̀dG äÉ````̀jó````̀ë````̀à````̀dGh
 èeGôÑdG  º«ª°üJ ø«°ùëàd ¿ƒ«fÉªdôÑdG
 äÓNóàdGh  äÉ°SÉ«°ùdGh  áaó¡à°ùªdG
 Ö°ùëH  É`̀¡`̀Ñ`̀«`̀Jô`̀Jh  äGQÉ`̀ª`̀ ã`̀ à`̀ °`̀ S’Gh
 »a  ájô°SC’G  á`̀YGQõ`̀dG  ºYód  á`̀jƒ`̀dhC’G
 áaô©ªdG  ôjƒ£Jh  ø«°ùëJh  ,º¡fGó∏H

 Qƒ°ùédG  AÉæH  á«Ø«c  ∫ƒ`̀M  ∑QGó`̀ª`̀dGh
 ≥«°ùæàdG  õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d  ø`̀«`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG  ™``e
 OÉªàYGh  ø«fGƒ≤dG  ø°S  ø«H  »©jô°ûàdG
 áHÉbôdG  õ`̀jõ`̀©`̀Jh  á`̀eÉ`̀©`̀dG  äÉ°SÉ«°ùdG
 ≈∏Y  AGƒ`̀°`̀S  ò«ØæàdG  ≈∏Y  á«©jô°ûàdG
 øeh  ,»æWƒdG  hCG  »ª«∏bE’G  iƒà°ùªdG
 áYGQõ∏d  á«JGƒe á«°SÉ«°S áÄ«H ≥∏N ºK

.ájô°SC’G
 »àdG äÉjóëàdG RôHCG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ójó©dG »`̀a á`̀jô`̀°`̀SC’G á`̀YGQõ`̀dG  ¬`̀LGƒ`̀J
 ájhGôë°üdG  áÄ«ÑdG  »`̀g  ¿Gó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø`̀e
 ∞`̀Mõ`̀dGh  á«aƒédG  √É`̀«`̀ª`̀dG  Üƒ`̀°`̀†`̀fh
 ºYódG  IOÉ`̀jõ`̀H  ≈`̀°`̀UhCG  Éªc  ,»fGôª©dG
 á«YGQõdG  äGQOÉÑª∏d  »eƒμëdG  »dÉªdG
 á`̀jô`̀ °`̀SC’G á``̀YGQõ``̀ dG QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fG IOÉ``̀jõ``̀d
 AÉHô¡μ∏d á«eƒμëdG Ωƒ°SôdG ¢†«ØîJh

.ájô°SC’G áYGQõdG ´hô°ûªd √É«ªdGh
 π°VÉØdG  ¬∏dGóÑY  OÉ¡L  .O  âfÉch
 ¢ù∏éªH  äÉ``̀eó``̀î``̀dG  á`̀æ`̀é`̀d  á`̀°`̀ù`̀«`̀FQ
 ´É`̀ª`̀à`̀L’G »`̀a â`̀cQÉ`̀°`̀T ó`̀b iQƒ`̀°`̀û`̀dG
 á`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¢`̀ù`̀ «`̀ Fô`̀ d É``̀ kÑ``̀FÉ``̀f É`̀¡`̀à`̀Ø`̀°`̀ü`̀H
 É«≤jôaEG  »a  »FGò¨dG  øeCÓd  á«fÉªdôÑdG
 QGhOC’G á«ªgCG IócDƒe ,»Hô©dG ºdÉ©dGh
 äÉeƒμëdGh äÉfÉªdôÑdG  ø«H  á«∏eÉμàdG
 º`̀¶`̀æ`̀dG á`̀eGó`̀ à`̀ °`̀ SG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J π````LCG ø``̀e
 á°ù°SDƒªdG  äÉÑLGh  øe  ¿CGh  ,á«YGQõdG
 áHPÉédG äÉ©jô°ûàdG QGó°UEG á«©jô°ûàdG
 QÉÑàYÉH  ,»YGQõdG  QÉªãà°S’G  ™«é°ûàd
 áeGóà°SG  ìÉàØe  äÉ©jô°ûàdG  √ò`̀g  ¿CG

.Égôjó°üJh äGQÉªãà°S’G
 äÉfÉªdôÑdG  πØμJ  á«ªgCG  âæq«Hh
 á`̀£`̀Ñ`̀Jô`̀ª`̀dG äÉ``̀YÉ``̀æ``̀°``̀ü``̀dG ø``«``Wƒ``à``H
 ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀a  É`̀ k°`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀Nh  á``YGQõ``dÉ``H
 É«LƒdƒæμàdGh  äGó`̀©`̀ª`̀dGh  äÉ`̀«`̀dB’É`̀H
 ,á«YGQõdG äÉYhô°ûªdG »a áeóîà°ùªdG

 √ò¡d  á«dÉe  äGOÉªàYG  QGô`̀bEG  ∫ÓN  øe

 ≈∏Y á≤aGƒªdG hCG áªî°†dG äÉYhô°ûªdG

 áØ∏c  ≈dEG  G kô¶f  ,É¡d  ¢VGôàb’G  ø«fGƒb

 ±õæà°ùJ  »`̀à`̀dG  OGô`̀«`̀à`̀°`̀S’Gh  êÉ`̀à`̀ fE’G

.Iô«ãc ’GƒeCG

 …ò`̀dG  ôjô≤àdG  ¿CG  ô`̀cò`̀dÉ`̀H  ô`̀jó`̀L

 ¬à°ù∏L »a iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ≈∏Y ¢VôY

 »ÑjQóJ  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ø`̀Y  ∞°ûc  Iô`̀ «`̀NC’G

 áeÉ©dG  äÉ°SÉ«°ùdG  äGQhO  ∫ƒM  »£ªf

 º`̀eC’G ó≤Y π`̀X »`̀a á`̀jô`̀°`̀SC’G á`̀YGQõ`̀∏`̀d

-2019  á`̀jô`̀°`̀SC’G  á`̀YGQõ`̀∏`̀d  IóëàªdG

 ƒg èeÉfôÑdG  Gòg ¿CG  ≈dEG  Éàa’ ,2028

 ¥hóæ°üdG  ∑ôà°ûj  »ªdÉY  èàæe  ∫hCG

 ºeC’G áª¶æeh á«YGQõdG á«ªæà∏d »dhódG

 zhÉ`̀Ø`̀dG{  á`̀YGQõ`̀ dGh  á`̀jò`̀ZCÓ`̀d  IóëàªdG

 ¥hóæ°U  QÉ`̀WEG  »a  ∂`̀ dPh  √ôjƒ£J  »a

 ±ƒ`̀°`̀Sh ,»``̀FÉ``̀ª``̀fE’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG º```̀ eC’G

 äGQó≤dG  á«ªæàd  IGOCG  èeÉfôÑdG  ôaƒj

 ò«ØæJh ôjƒ£Jh º«ª°üJ »a IóYÉ°ùª∏d

 áeÉY äGQÉªãà°SGh äÉ°SÉ«°S á©LGôeh

 ,ájô°SC’G áYGQõdG ºYód ¥É«°ùdG IOóëe

 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  º¡°ù«°S  ∂``̀dP  ≈`̀∏`̀Y  IhÓ```Y

 Iõ«côdG  AÉ``°``SQEG  »`̀a  »`̀°`̀SÉ`̀°`̀SCG  πμ°ûH

 ¥hóæ°üH á°UÉîdG πª©dG á£îd ≈dhC’G

 ≈dEG ±ó¡J »àdG »FÉªfE’G IóëàªdG ºeC’G

 áYGQõdG  õjõ©àd  á«JGƒe  áÄ«H  ôjƒ£J

 á«æ«μªàdG  áÄ«ÑdG  √ò`̀g  ó©Jh  ájô°SC’G

 ¢UÉîdG  ¢`̀SÉ`̀°`̀SC’G  AÉ`̀ °`̀SQE’  á`̀jQhô`̀°`̀V

 »a  IOóëe  äÓNóJh  äÉ«é«JGôà°SÉH

 ¥hóæ°U πªY á£îd iôNCG õFÉcQ QÉWEG

 ±ó¡à°ùJ »àdG »FÉªfE’G IóëàªdG ºeC’G

 .√ó©H Éeh ó≤©dG ∫ÓN ájô°SC’G áYGQõdG

 á`̀Ä`̀«`̀H  AÉ```̀°```̀û```̀fEG  »```̀ a  ø`̀ «`̀ «`̀ fÉ`̀ ª`̀ dô`̀ Ñ`̀ ∏`̀ d  π```̀YÉ```̀a  QhO
á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ±Gó`````̀ gCG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d á`̀«`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀J
zájô°SC’G áYGQõdG{ ∫ƒM äGôÑîdG ∫OÉÑàd »ªdÉY ´ÉªàLG ¿CÉ``°ûH iQƒ``°ûdG ΩÉeCG ôjô≤J

ô£b Éj ¥ôëªdG »g √òg
 :¢ù«b ≈°ûYCG oôYÉ°ûdG ∫Éb
 »`̀dÉ`̀©`̀dG pπ`̀ Ñ`̀é`̀ dG ní``̀WÉ``̀f É``̀j
 ’  p¢`̀SCGô`̀ dG  ≈∏Y  r≥`̀ pØ`̀°`̀TCG  ¬ nª p∏μ«d

pπÑédG ≈∏Y r≥ pØ r°ûoJ
 É``̀ keƒ``̀j kIô``̀î``̀ °``̀U mí``̀WÉ``̀ æ``̀ c
 ≈`̀ghCGh  ,Ég rô p°†nj  rº∏a  É¡nægƒ«d

 oπ pYƒdG o¬ nfôb
 ≥`̀ë`̀ °`̀ SEG ô``̀YÉ``̀°``̀û``̀dG ∫É`````̀bh

:»∏°UƒªdG
 oÖ```gò```Jh oAÉ```̀æ```̀ã```̀dG ≈``≤``Ñ``j
o∫ÉLQh ládhO môgO uπμdh o∫GƒeC’G

 , p¿óªdG tΩCGh oAÉ qª q°ûdG »g ∂∏J
 oI qô```bh , oá`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG É`̀æ`̀ oà`̀°`̀SQó`̀eh

 ∂∏ªdG  pádÓédG  oÖMÉ°U  É¡«∏Y  ≥∏WCG  Éªc  -  pø«©dG
 ;√É``̀YQh  ¬`̀∏`̀dG  ¬¶ØM  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM
 Éªdh , kAÉ°ùfh ’ÉLQ É¡∏gCGh ¥ôëªdG áfÉμªd G kôjó≤J
 ó≤a  . pOÉéeC’Gh  pAÉ£©dÉH  mπaÉM  mïjQÉJ  øe  ¥ôëª∏d
 pπ oã oªdGh  pºn« p≤dÉH  G kôNGR  É`̀ kK rQEG  OGó`̀LC’Gh  oAÉ`̀HB’G  ô q£°S
 . oA’ƒdGh  oáÑëªdG  ÉgOƒ°ùJ  »àdG  á«dÉ©dG  p¥ÓNC’Gh
 π qãªJ »¡a ,É`̀¡`̀ sÑ`̀MCG  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG  »`̀a  ¢`̀TÉ`̀Y ø`̀e tπ``̀ch
 øe  ô©°ûj  Óa  ,¢ù«jÉ≤ªdG  qπμH  ká«FÉæãà°SG  kIôgÉX
 »a  ¬`̀∏`̀gCG  ø«H  ¬ n°ùØf  oóéj  π`̀H  ,áHô ö dÉH  É¡æμ°ùj
 p¢ûjÉ©qàdGh  pΩGôàM’G  oAGƒ`̀LCG  √Oƒ°ùJ  ÅaGO  ø°†M

. ká qaÉc É¡ pfÉμ°S ø«H
 mó`̀bÉ`̀Mh  m∞`` pLô`` oe  uπ``c  ≈∏Y  lá q«°üY  ¥ôëªdÉa
 É¡H ≈`̀ qæ`̀¨`̀J É`̀¡`̀ oî`̀jQÉ`̀Jh É``̀g oOÉ``̀é``̀eCGh , m¢`̀ü`̀ qHô`̀à`̀eh
 o≥jôW o∫Gõj  ’h ,ÉãjóMh Éªjób  oAÉHOC’Gh oAGô©°ûdG
 ¥ôëªdG  pºdÉ©e  øe  G kRQÉ`̀H  É kªn∏ r©eh  É kîeÉ°T  DƒdDƒ∏dG
 , p¥ô°ûªdG  ÉæîjQÉJ  n¢ü°üb  Éæd  nOô°ù«d  ; pAÉ qª q°ûdG
 á«îjQÉJ  máÑ≤M  øe  ¬∏ãªj  ÉªH  ,π«ªédG  Éæ«°VÉeh
 pQÉéJ  póaGƒJh  ,»Hô©dG  è«∏îdG  »a  DƒdDƒ∏dG  ó«°üd
 pè«∏îdG nIDƒdDƒd âëÑ°UCG ≈àM ,É¡«dEG ¬FÉæHCGh è«∏îdG
 Ée  Gƒaô©àd  -IOÉ°S  Éj-  ïjQÉàdG  GhCGôbÉa  ,»Hô©dG

 !¥ôëªdG »g
 É¡ neƒª°S  tåÑJ  »àdG  nIô`̀cÉ`̀ª`̀dG  päGAÉ```̀ Y qO’G  q¿EG
 ¬∏ªëJ  Éeh  ,¥ôëªdG  á¶aÉëe  øY  IôjõédG  oIÉæb
 pAGOCG  só°V  má«fƒfÉb  pô«Z  mäÉ°SQÉªeh  nø«eÉ°†e  øe
 m¬jƒ°ûJh  m¢†jôëJ  ø`̀e  ¥ôëªdG  áWô°T  ájôjóe
 √òg  pá`̀ q«`̀f  nAƒ`̀°`̀S  oâÑãJ  pá∏°VÉØdG  áæjóªdG  á©ª°ùd
 , p±É```LQE’Gh  p∂«μ°ûqà∏d  É`` kehO  ≈©°ùJ  »àdG  pIÉæ≤dG
 Iô«ÑμdG  Oƒ¡édGh  á¨eGódG  ≥FÉ≤ëdG  ∂∏àH  ká q°UÉN
 ájôjóe  øe  ¿ƒ°ü∏îªdG  ÉgDhÉæHCG  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG
 oôîØJ  mäGRÉ`̀é`̀fEG  øe  ≥≤ëJ  É`̀eh  ,¥ôëªdG  áWô°T
 pèeGôÑdG  øe  pójó©dG  nôÑY  , o¿Gó∏ÑdGh  o¿É``̀WhC’G  É¡H
 u»W nô t°ûdG  pπª©dG  p∫Éée  »a  páëLÉædG  pÜQÉéàdGh
 »àdG  páYƒæàªdG  päÉeóîdGh  pá q«©ªàéªdG  pácGô°ûdGh
 pô«aƒJ »a oº p¡°ùoj ÉªH , pIô°SC’G pájÉªM Öàμe É¡e qó≤j
 ÉªHh  , q…ô``̀°``̀SoC’G  p≥`̀aGƒ`̀ qà`̀dG  p≥«≤ëàd  máªFÓe  máÄ«H
 Ó°†a , u»YÉªàL’Gh q…ô°SoC’G p∂°SÉªqàdG ≈∏Y oßaÉëj
 , päÉ¶aÉëªdG pôFÉ°S ø«H páªjôédG iƒà°ùe »qfóJ øY
 »Ñ© q°ûdG  p∂°SÉªqàdGh  p»YƒdG  iƒà°ùe  o¢ùμ©j  ÉªH

. pá≤jô©dG pá¶aÉëªdG √ò¡H
 »æjôH á«fÉ£jôÑdG pá«∏NGódG pIôjRh oIQÉjR Éeh
 áμ∏ªªdG oô«Ø°S ófƒeQGO ∂jQOhQ ó«°ùdG É¡≤aGôj πJÉH
 áWô°T  á`̀jô`̀jó`̀e  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió``d  IóëàªdG
 ø°ùëdG ¥QÉW ≥jôØdG  Qƒ°†ëH ,¥ôëªdG á¶aÉëe
 , p•ÉÑ q°†dG  QÉ`̀Ñ`̀c  ø`̀e  mOó``̀Yh  , uΩÉ`̀©`̀ dG  pø``̀ eC’G  p¢ù«FQ
 ¬«dEG  â∏°Uh  …ò`̀dG  »dÉ©dG  iƒà°ùªdÉH  É¡oHÉéYEGh
 É¡nàÑZQ  pIô«Ø°ùdG  oAGó`̀HEGh  ,¥ôëªdG  áWô°T  oájôjóe

 pÜQÉ`̀é`̀à`̀dGh päGô`̀Ñ`̀î`̀dG p∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀H

 nø«H  pá`̀ë`̀LÉ`̀æ`̀dG  päÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh

 ≈∏Y  lí°VGh  lπ«dO  ’EG  -  pøjó∏ÑdG

 râ∏°Uh …òdG pΩ qó≤àªdG iƒà°ùªdG

 mAÉ£Y  øe  pá¶aÉëªdG  √ò`̀g  ¬«dEG

 oOÉØà°ùojh nπ n≤æoj r¿CG t≥ëà°ùj mõ q«ªe

 ; nº`̀ sª`̀ n©`̀ ojh  ,iô``̀NCG  m∫hO  »`̀a  ¬æe

 »a  G kó`̀ª`̀à`̀©`̀ oe  É`̀ kLÉ`̀¡`̀æ`̀e  níÑ°ü«d

 . uΩÉ©dG pøeC’G p∫Éée

 G kõ q«ªe  É k°UôM  É`̀fó`̀Lh  ó≤d

 Éæ pJOÉ«b  ø`̀e  É kª«¶Y  G kô`̀jó`̀≤`̀ Jh

 pÖ`̀MÉ`̀°`̀U pIOÉ``̀«``̀≤``̀H pá``̀cQÉ``̀Ñ``̀ª``̀dG

 ≈°ù«Y  øH  óªM  p∂∏ªdG  pádÓédG

 uƒª q°ùdG  pÖMÉ°Uh  ,i qóØ oªdG  pOÓÑdG  pπgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG

 ó¡©dG »dh ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S pô«eC’G q»μ∏ªdG

 pAÉæHC’  ≈dÉ©J  ¬∏dG  ¬¶ØM  pAGQRƒ``dG  p¢ù∏ée  p¢ù«FQ

 nø«ªFÉ≤dGh  É¡ p°ùdÉéeh  É¡ p∏gCGh  ¥ôëªdG  á¶aÉëe

 º¡ØbGƒªd  ; pá¶aÉëªdÉH  pá`̀ q«`̀æ`̀eC’G  pIõ``̀¡``̀LC’G  ≈∏Y

 pAÉæHCG  ø«H  pºMÓqàdG  á nª n¶Y  oó`̀cDƒ`̀J  »àdG  pábOÉ°üdG

.É k©«ªL É¡H oôîØf »àdG º¡JOÉ«bh ¥ôëªdG

 nOhóëeÓdG Éf nôjó≤Jh n≥«ª©dG Éf nôμ°T oócDƒf Éæ qfEG

 ó°TGQ  ï«°ûdG  »dÉ©e  uQÉ`̀Ñ`̀dG  ¥ôëªdG  ø`̀HG  IOÉ«≤d

 √Oƒ¡éd  ;á«∏NGódG  pô``jRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH

 , p√Qó`̀°`̀U  pá`̀©`̀°`̀Sh  , pá`̀ª`̀YG qó`̀ dG  p¬`̀ pà`̀jÉ`̀YQh  pá°ü∏îªdG

 pº`̀FG qó`̀dG  p¬ pfÉ°†àMGh  ¬uÑMh  , pá`̀ª`̀FG qó`̀dG  p¬ pàeÉ°ùàHGh

 ,º¡ pàjÉYQh º¡bƒ≤M ≈∏Y p¢UôëdGh , pøWƒdG pAÉæHC’

 ájôjóªH  pø``̀eC’G  p∫É`̀Lô`̀H  nº`̀FGó`̀dG  Éf nôîa  oó`̀cDƒ`̀f  Éªc

 øe √ƒe qób Éeh , pá q«æ¡ªdG º¡ pJAÉØch ¥ôëªdG áWô°T

 pïjQÉàdG  pIô``cGP  »a  máXƒØëe  mOÉ`̀é`̀eCGh  mäÉ«ë°†J

.É kãjóMh É kªjób

 ó q«°ùdG uQÉÑdG p¥ôëªdG øHG ≈dEG l∫ƒ°Uƒe oôμ°ûdGh

 ¬ pØbƒªd  ;»YÉqæªdG  …óæg  ø`̀H  ≈°ù«Y  ø`̀H  ¿Éª∏°S

 ≈∏Y  pºFG qódG  p¬ p°UôMh  , pÜ nô¨à°ùªdG  pô«Zh  p± qô°ûªdG

 , oô oª r© nJh  o¿ÉWhC’G  »≤JôJ  º p¡ p∏ãªÑa  ,É¡ p∏gCGh  p¥ôëªdG

 , nø«°ü∏îªdG É¡ pdÉLôH G kóHCGh É kªFGO oôîàØJ o¥ôëªdGh

 oôNõj …òdG pπaÉëdG º¡ pîjQÉJ ≈∏Y lógÉ°T oïjQÉàdGh

. páª«μëdG p¬ pJOÉ«bh pøWƒ∏d º p¡ uÑMh ,º¡FÉ£©H

 ≈dEG  Éæ pdƒ≤Yh  Éæ pHƒ∏≤H  o¬ qLƒàf  ÉæfEÉa  Gô`̀«`̀NCGh

 º¡«∏Yh , káæ«ªK káë«°üf º¡d oΩ qó≤æa ,ô£b »a pIƒNE’G

 pIôjõédG  nIÉæb  s¿EG  : p¿GhC’G  päGƒ`̀a  nπÑb  É¡H  oò``NC’G

 ’h  É k≤jó°U  ºμd  ŕ nó```̀ nJ  º`̀d  -É¡fƒæ°†àëJ  »`̀à`̀dG  -

 tôªj  oºndÉ©dGh  , o¢†ØàæJ  ºμ pdƒM  øe  o∫h qó`̀dGh  ,É kÑjôb

 øY  oåëÑJ  mádhO  tπch  , mIô«£Nh  mIójóY  mäGô«¨àªH

 »àdG päÉØdÉëqàdG iôfh , m∞«∏M hCG mÖjôb hCG m≥jó°U

 . pá n© næ nªdGh pI qƒ≤dG pÜÉ°ùàcG pπLCG øe m∑Éægh Éæg oó n≤ r© oJ

 nIôrÑ p©dG  GhòNCÉJ  ¿CG  - nø«jô£≤dG  Éæ nJƒNEG-  ºμ«∏©a

 ’  êÉLR  øe  ∂à«H  GPEG)  :πFÉ≤dG  q»Ñ© q°ûdG  pπãªdG  øe

!(≈°üM ¢SÉædG ≈∏Y ±òëJ

 ,ä rƒnØdG  nπÑb  näÉ`̀a  Ée  ô£b  n∑Qó`̀ oJ  r¿CG  lπ`̀eCG  Éæt∏ oc

 pá«Hô©dG  páμ∏ªªdG  pIô`̀°`̀VÉ`̀M  ¢`̀VÉ`̀jô`̀dG  »`̀a  π`̀ë`̀dGh

 nø`̀eCG  oßØëj  ÉªH  iô`̀Ñ`̀ oμ`̀dG  pá≤«≤°ûdG  , pá`̀ qjOƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG

.ÉæfGó∏Hh Éæ pHƒ©°T QGô≤à°SGh

 qπc  ≈∏Y  ká s«°üY  oøjôëÑdGh  o¥ôëªdG  ≈≤Ñà°Sh

 uπX »a pΩÓ°ùdGh pøeC’ÉH  oº o©æJ  , m¢V uôë oeh m¢üuHôàe

 . pΩGôμdG áØ«∏N ∫BG pºμ oM

 .»ã«eôdG ΩÉ°ûg .O :º∏≤H |
 ™ªL á«dÉ©a øjôëÑdG âcQÉJhQ …OÉf ™e ¿hÉ©àdÉH áª°UÉ©dG áfÉeCG âª¶f
 á«°ùfôØdG á°SQóªdG øe ø«Yƒ£àe Qƒ°†ëH Iôà°S ≈°ûªe »a ∂dPh ∂«à°SÓÑdG
.áª°UÉ©dG á¶aÉëeh ø«bÉ©ªdG QƒeG AÉ«dhG á«©ªLh Berlitz õàdô«H ó¡©eh

 ìhQ õjõ©J ±ó¡H ájƒYƒàdG áª°UÉ©dG áfÉeCG äÓªM QÉWG »a ∂dP »JCÉjh
 í«ë°üJ ≈∏Y åëdGh ádÉ©ØdG ácQÉ°ûªdG ôÑY ™ªàéªdG äÉÄa ™«ªL iód IQOÉÑªdG
 á«μ«à°SÓÑdG  äÉØ∏îªdG  π«∏≤Jh  áaÉ¶ædÉH  á≤∏©àªdG  á«©ªàéªdG  äÉ«cƒ∏°ùdG

.áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëe
 »àdGh ájƒYƒàdG É¡Ñ«dÉ°SCG ôjƒ£J »a Iôªà°ùe É¡fG áª°UÉ©dG áfÉeCG âæ«Hh
 ô««¨àdG  ≈`̀dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG  iód  IQOÉÑªdG  ¢ùM  õjõ©J  ±ó¡à°ùJ
 ácGô°ûdG  á«ªgCG  ≈`̀dEG  Iô«°ûe  ,áÄ«ÑdG  áeÓ°Sh  áaÉ¶æH  ≥∏©àj  Éª«a  »HÉéjE’G
 ÓeÉYh  IQOÉÑªdG  ¢ùM  ™aQ  ≥«≤ëJ  »a  á«°SÉ°SCG  Iõ«cQ  ÉgQÉÑàYÉH  á«©ªàéªdG

.áÄ«ÑdGh OQGƒªdG áeGóà°SG õjõ©J »a É vª¡eh GôKDƒe
 √É«ªdG »fÉæb Ghô°†MG øjòdG ô«gÉªédG øe G kô«Ñc k’ÉÑbG á«dÉ©ØdG äó¡°Th

.∂«à°SÓÑdG øe áYƒæ°üªdG ≥jOÉæ°üdGh ¢SÉ«cC’G øe É k°†©Hh á«μ«à°SÓÑdG
 iƒà°ùe  ôjƒ£àd  á«æ¡e  á«é¡æe  ≥ah  πª©J  áfÉeC’G  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédGh

.á«∏ª©dGh ájƒYƒàdG Ö«dÉ°SC’G π°†aCG ΩGóîà°SÉH áaÉ¶ædG äÉeóN

 øjôëÑdG  âcQÉJhQh áª``°UÉ©dG  áfÉeCG
∂«à``°SÓÑdG ™``ªL á``«dÉ©a ¿É``ª¶æj

 á«HÉÑ°ûdG  ájódÉîdG  á«©ªL  â≤∏WCG
 zIÉ`̀«`̀M á`̀°`̀†`̀Ñ`̀f{ ≥`̀ jô`̀ a ™``̀e ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dÉ`̀H
 »àdG zájódÉîdG ¢†Ñf{ IQOÉÑe »aÉ©°SE’G
 ø«Yƒ£àªdG øe ºbÉW øjƒμJ ≈dEG  ±ó¡J
 ≈∏Y Gƒ`̀fƒ`̀μ`̀«`̀d  º`̀¡`̀«`̀∏`̀gCÉ`̀Jh º`̀¡`̀Ñ`̀jQó`̀Jh
 á«ª°SôdG  Oƒ¡édG  óaôd  OGó©à°S’G  áÑgCG
 ,»Yƒ£àdG  øjôëÑdG  ≥jôa  IófÉ°ùeh
 ÇQÉ`̀W ô``̀eCG …CG ´ƒ``̀bh ∫É``̀M »`̀a ∂``̀ dPh
 ¢`̀Shô`̀«`̀a ø```Y ∞`̀ °`̀û`̀μ`̀ dG á`̀«`̀Ø`̀∏`̀N ≈``∏``Y
 º¶fh  .z20  ó«aƒc{  QƒëàªdG  ÉfhQƒc
 øY ø``̀∏``̀YCGh ¬`̀aƒ`̀Ø`̀°`̀U IQOÉ`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG ≥`̀jô`̀a
 ¢ù«FQ  :ø``̀e  á`̀fƒ`̀μ`̀ª`̀dG  ¬`̀fÉ`̀é`̀d  π«μ°ûJ
 º`̀«`̀gGô`̀HEG  á«HÉÑ°ûdG  á`̀jó`̀dÉ`̀î`̀dG  á«©ªL
 á°†Ñf  ≥jôa  ¢ù«FQ  ,É k°ù«FQ  –  ó`̀°`̀TGQ
 »æ«HódG  »∏Y  ΩÉ°ùàHG  »Yƒ£àdG  IÉ«M
 -  ó«ªM  ƒH  AGô`̀gR  ,¢ù«Fô∏d  É kÑFÉf  –
 å«∏dG  áªWÉa  .O  ,¢ù«FôdG  ÖFÉf  óYÉ°ùe
 ¿É°VôªªdG  ,á«Ñ£dG  áæé∏dG  ∫hDƒ°ùe  -
 - π``̀eÉ``̀μ``̀dG  ô¶àæeh ø«°ùM  Qƒ`````̀gR
 óªëe øàHÉμdG ,¢†jôªàdG áæéd ’hDƒ°ùe
 ,ÖjQóàdG  áæéd  ∫hDƒ`̀°`̀ù`̀e  - »bQÉ°ûdG
 »∏Yh ±hô©e  ø`̀jô`̀°`̀ù`̀f  ¿É``̀«``̀eÓ``̀YE’G
 ,á«eÓYE’G  áæé∏dG  ’hDƒ°ùe  - ¿GOôØdG
 IPÉà°SC’Gh óªMCG ºjôe á«Øë°üdG áÑJÉμdG
 ,QÉÑNC’G  áæéd  ÉàdhDƒ°ùe  Qƒf  á«ª°TÉg
 ¿hDƒ``̀°``̀T  ∫hDƒ``̀°``̀ù``̀e - º`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀dG  ≈`̀∏`̀ «`̀ d
 ∫hDƒ°ùe  - º°SÉL  PÉ`̀©`̀e  ,ø«Yƒ£àªdG
 ∫hDƒ°ùe - ôcÉ°T áæ«eCG ,áeÉ©dG äÉbÓ©dG
 ,»`̀dÉ`̀©`̀dG ó``ª``MCG ø`̀à`̀HÉ`̀μ`̀dG ,ø`̀«`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG
 - AÉ«∏Y  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’Gh  ¢ù«ªN  óªëe  .O
 IQOÉÑªdG õcôJh .»æ≤àdG ºYódG ƒdhDƒ°ùe
 πÑ°ùdG  áaÉμH  ø«Yƒ£àªdG  õ«ØëJ  ≈∏Y
 ΩÉª°†f’G  ≈∏Y  º¡©«é°ûJh  áMÉàªdG

 »a á«ª°SôdG  Oƒ¡édG  óaôd  IQOÉÑªdG  ≈dEG
 π≤°Uh  º¡ÑjQóJh  ,áëFÉédG  áëaÉμe
 ø`̀jõ`̀gÉ`̀L ¿ƒ``̀fƒ``̀μ``̀j å`̀«`̀ë`̀H äGQÉ```̀¡```̀e
 ó«©°U  ≈∏Y  äGóéà°ùe  …CG  ™e  πeÉ©à∏d
 AÉ°ûfEG  ºà«°Sh  .ΩÉ©dG  »ë°üdG  ™°VƒdG
 ™bƒe  ≈∏Y  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dÉ`̀H  ¢`̀UÉ`̀N  ÜÉ°ùM
 .zΩGô`̀¨`̀à`̀°`̀ù`̀fG{ »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG
 IQOÉÑª∏d ΩÉª°†f’G »a ø«ÑZGô∏d øμªjh
 ≈∏Y  É¡H  ¢`̀UÉ`̀N  §``̀HGQ  ôÑY  π«é°ùàdG
 ,»fhôàμdE’G  IÉ«M  á°†Ñf  ≥jôa  ™bƒe
 áaÉμd  á«ÑjQóJ  á°üæe  ôaƒ«°S  …ò``̀dGh
 ≈∏Y  º¡ÑjQóJ  ºà«°S  øjòdG  ø«Yƒ£àªdG
 ºà«°Sh  á`̀eRÓ`̀dG  á«°SÉ°SC’G  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG

.É¡«a ácQÉ°ûªdÉH äGOÉ¡°T º¡ëæe
 äGQhódG áaÉc ´ƒ£àªdG AÉ¡fEG ó©Hh
 ¬∏jƒëJ  ºà«°S  áHƒ∏£ªdG  á`̀«`̀Ñ`̀jQó`̀à`̀dG
 áÑ°SÉæªdG  áæé∏dG  ≈dEG  ¬°ü°üîJ Ö°ùëH
 ºàj  ¿CG  ó`̀©`̀H  ¬``JGQÉ``¡``eh  ¬`̀°`̀UÉ`̀°`̀ü`̀à`̀N’

.ÖjQóàdG áæéd πÑb øe ¬ª««≤J

á«``Yƒ``£`J IQOÉ``Ñ``e ≥∏``£J zájódÉîdG{
zÉ``̀fhQƒ``̀c{ á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e Oƒ`̀¡`̀é`̀d É`̀ ª`̀ YO
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

نورة غايل

بحبها  امتازت  التي  والتعليمية  الرتبوية  الكوادر  من 

للعمل والإخال�ص فيه، ذات ن�ساط متميز �سواء اأكانت يف 

الرتبية  بوزارة  املناهج  اإدارة  اإىل  ُنِقلت  عندما  اأو  املدار�ص 

دعاين  الذي  الأمر  لها،  الآخرين  احرتام  تفر�ص  والتعليم، 

اإىل اأن اأ�سطر عموًدا با�سمها مل�ساهمتها من قريب اأو من بعيد 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف مئوية التعليم من خالل عملها 

بنات  من  را�سد  غايل  نورة  الأ�ستاذة  اإنها  واملتقن،  اجلاد 

الرفاع الغربي الالتي حظني ببعثة للتخ�س�ص يف  منطقة 

الرتبية الفنية يف جامعة حلوان بجمهورية م�سر العربية.

عام  الغربي  الرفاع  يف  غايل  نورة  الأ�ستاذة  ولدت 

باملثابرة والعتماد على  اأبنائها  ُجل  لأ�سرة متيز  1961م 

البتدائية  الغربي  الرفاع  مدار�ص  يف  در�ست  اإذ  النف�ص، 

والعدادية والثانوية، وعا�ست وت�سربت من عادات وتقاليد 

وموروثات اأهل الرفاع الغربي.

بعد تخرج الأ�ستاذة نورة غايل من جامعة حلوان يف 

بداية الثمانينيات من القرن املا�سي، ُعّينت معلمة للرتبية 

الفنية يف عدد من مدار�ص البحرين، فكانت حمطتها الأوىل 

الرفاع  مدر�سة  تلتها  للبنات،  البتدائية  �سرتة  مدر�سة 

املدر�سة  مديرة  كانت  عندما  للبنات  الثانوية  الغربي 

طويلة  فرتة  ق�ست  اإذ  العبداهلل،  يو�سف  �ساحلة  الأ�ستاذة 

يف هذه املدر�سة تخرج على يدها العديد من طالبات الرفاع 

الغربي واملناطق املجاورة لها.

ونظًرا لتميز الأ�ستاذة نورة غايل ُنِقلت اإىل اإدارة املناهج 

ق�سم  يف  تربوية  كاخت�سا�سية  والتعليم  الرتبية  بوزارة 

وخا�سة  املناهج  تطوير  يف  �ساركت  وقد  الفنية،  الرتبية 

�ساركت يف  كما  الثانوية،  للمرحلة  الفنية  الرتبية  مناهج 

اللقاءات الرتبوية واملوؤمترات ذات العالقة.

بوزارة  مكتبي  يف  غايل  نورة  الأ�ستاذة  زارتني  لقد 

مقرتحاتها يف جمال  من  بع�ص  لعر�ص  والتعليم  الرتبية 

فنية  بلوحة  حظّيُت  وقد  الفنية،  الرتبية  مناهج  تطوير 

اللوحة  بهذه  احتفظ  ومازلُت  ال�سرقي  الرتاث  ج�سدت 

التي اعتربها حتفة فنية تعك�ص جهد الأ�ستاذة نورة غايل 

ودقتها يف اظهار املوروث ال�سعبي.

ومن جانب اآخر، �ساركت الأ�ستاذة نورة غايل بلوحات 

البحرين  داخل  الفنية  املعار�ص  من  العديد  يف  مماثلة 

للفنون  البحرين  جمعية  يف  ع�سوة  باعتبارها  وخارجها 

املعا�سرة، اإذ متيز ن�ساطها بدور وا�سح لهذه اجلمعية.

هذا التميز بالإ�سافة اإىل بروزها يف ق�سم الرتبية الفنية 

باإذن اهلل تعاىل �ساحب  له  املغفور  للتكرمي من قبل  قادها 

اهلل  اآل خليفة طيب  الأمري خليفة بن �سلمان  امللكي  ال�سمو 

ثراه يف احدى الحتفالت بعيد العلم.

كما اأن هذا التميز ي�سهد له تاريخ التعليم يف البحرين 

الرتاث  روح  فيها  جت�سدت  التي  الفنية  اأعمالها  جلهة 

التج�سيد مل يدم طويالً،  اأن هذا  اإل  البحرين،  ال�سعبي يف 

2016م  عام  العمل  عن  غايل  نورة  الأ�ستاذة  تقاعدت  اإذ 

بعد ا�سابتها مبر�ص ع�سال على اثره انتقلت اإىل رحمة اهلل 

نف�سه،  العام  دي�سمرب يف  �سهر  الثالث ع�سر من  تعاىل يف 

رحمة  اهلل  رحمها  احلنينة  مقربة  يف  الرثى  تو�سدت  وقد 

وا�سعة.

اأبدى قبوله بقرار هيئة امل�ست�سارين بقانونية الجتماع الأول للجنة.. الكوهجي:

ندفع بتبّني »التو�سيات ال�سابقة« للجنة التحقيق الإ�سكانية 

250 مرًتا احلد الأدنى مل�ساحة الوحدة وتطوير برنامج مزايا.. اأبرز تو�سيات جلنة التحقيق الإ�سكانية:

اإدراج »احلالة ال�سحية« يف الطلب الإ�سكاين وال�ستعانة بـ»ال�سّحة« لدرا�سة حالت املر�سى

غالب اأحمد:

قرار  اإن  الكوهجي  حمد  النائب  قال 

احلا�سم يف  القرار  هو  امل�ست�سارين  هيئة 

ب�ساأن  الربملانية  التحقيق  جلنة  ت�سكيل 

ال�سكانية،  للطلبات  التوزيع  معايري 

الإ�سكانية،  الوحدات  بناء  وتكلفة 

ت�سميم  يف  الفنية  ال�سروط  ومراعاة 

التام  تاأييده  موؤكداً  الإ�سكانية،  الوحدات 

واحرتامه  امل�ست�سارين  هيئة  لقرار 

الكامل للقرار وان الطعن منهم جاء لآلية 

انتخاب رئا�سة اللجنة.

قرار  يحرتم  انه  الكوهجي  واأ�ساف 

الطعن  جاء  حيث  امل�ست�سارين  هيئة 

متواجدين  غري  الع�ساء  غالبية  لكون 

وانه �سيوا�سل العمل يف اللجنة ملا ميثله 

للمواطنني،  اأولوية  من  ال�سكان  ملف 

لفتاً اىل ان اللجنة ال�سابقة رفعت تقرير 

قابلت  حيث  اللجنة  حماور  حول  كامل 

الوزير وامل�سوؤولني بالإ�سكان.

احلايل  اللجنة  عمل  ان  اىل  واأ�سار 

واحد،  �سهر  من  اكرث  ي�ستمر  ل  اأن  يجب 

حيث ان طلب ت�سكيل اللجنة يف الأ�سا�ص 

التي  التو�سيات  �سرعنة  بهدف  جاء 

اإلغائها  بعد  ال�سابقة  اللجنة  لها  لت  تو�سّ

و�سقوطها قانونًيا، حيث ان املحاور حيث 

الوزير  ان  موؤكداً  نف�سها،  وال�سئلة  ذاتها 

التو�سيات  يف  النظر  يف  تعاون  اأبدى 

لذلك  التو�سيات  يف  وترحيبه  ال�سابقة 

التقرير  هو  �سيكون  اللجنة  اأ�سا�ص  فاإن 

ال�سابق.

عملت  ان  »�سبق  الكوهجي:  وتابع 

يجب  لذلك  بتو�سيات،  وخرجت  اللجنة 

هذا  يف  النواب  ووقت  عمل  ا�ساعة  عدم 

النواب  من  العديد  ان  وخ�سو�ساً  امللف 

من  كثريا  وان  اأخرى،  جلان  يف  اأع�ساء 

النواب كان معار�سا لتمديد عمل اللجنة 

باجتاه  ندفع  فنحن  ولذلك  ال�سابق،  يف 

على  حفاًظا  ال�سابقة  التو�سيات  تبّني 

جهد املجل�ص ووقته«.

ولفت اىل ان العمل القادم يف هذا امللف 

بدورهم  للقيام  للنواب  العمل  اإتاحة  هو 

يف ملف الإ�سكان وتوجيه الأ�سئلة لوزير 

ع�سًوا   17 تواجد  اأن  موؤكداً  ال�سكان، 

الن�ساب  اللجنة يف حتقيق  �سيعيق عمل 

وذلك لرتباط عدد من اع�ساء اللجنة يف 

والتي  املالية  اللجنة  ومنها  اخرى  جلان 

امليزانية  م�سروع  وهو  مهم  ملف  عليها 

العامة.

واأ�ساف ان امللف ال�سكاين ميثل ملفا 

مهما لكل النواب، موؤكداً ان احلكومة اأبدت 

التو�سيات،  يف  بالخذ  النظر  يف  رغبة 

ال�سابقة رفعت اىل هيئة  التو�سيات  وان 

املكتب بعد موافقة 11 ع�سًوا يف اللجنة 

الد�ستورية  املحكمة  حكم  ولول  ال�سابقة 

جاء ليبطل عمل اللجنة.

خل�ست جلنة التحقيق يف اخلدمات الإ�سكانية التي 

تو�سيات،  عّدة  اإىل  املا�سي  النعقاد  دور  يف  ت�سّكلت 

املا�سي، لول حكم  ال�سيف  اأكملت عملها  اأن  وذلك بعد 

واإلغاء  اإ�سقاط  يف  ت�سّبب  والذي  الد�ستورية  املحكمة 

جلنة التحقيق الإ�سكانية.

اللجنة  لها  و�سلت  التي  التو�سيات  اأبرز  ومن 

القدمية  مبعيار  اللتزام  �سرورة  اإىل  احلكومة  دعوة 

بني الطلبات ال�سكانية ا�سا�ساً وحيداً لتوزيع اخلدمات 

احلالة  باإدارج  الإ�سكان  وزارة  تقوم  وان  ال�سكانية 

ال�سحية ل�ساحب الطلب، وال�ستعانة بخربات متنوعة 

الإ�سكان  وزارة  غري  الأخرى  املعنية  الوزارات  من 

امل�ستحقة  والإن�سانية  املر�سية  احلالت  لدرا�سة 

للخدمات الإ�سكانية، والتو�سية من قبلها بالإ�سراع يف 

تقرير ا�ستحقاقها للخدمة الإ�سكانية.

لت�سمل  مزايا  برنامج  بتطوير  اللجنة  واأو�ست 

ال�سروط  وتي�سري  املواطنني،  من  اأكرب  قاعدة  مظلته 

باختيار  للمنتفعني  وال�سماح  وال�سن،  بالدخل  املتعلقة 

ت�ستهدف  وملزمة  حمددة  زمنية  خطة  وو�سع  املطور 

الإ�سكانية  اخلدمات  ملختلف  النتظار  فرتات  من  احلد 

ال�سكنية  بالق�سائم  يتعلق  ما  الأخ�ص  وعلى  املختلفة، 

حال اإعادة تنظيم العمل بها على نحو قانوين �سحيح.

من  احلرمان  تنظيم  اإعادة  اىل  اللجنة  دعت  كما 

اخلدمات الإ�سكانية على نحو مو�سوعي وعادل، �سيما 

ما يتعلق ب�سحب اخلدمات الإ�سكانية للمحكوم عليهم 

يف ق�سايا جنائية، وعلى النحو الذي يتفادى الأ�سرار 

اخلدمات  اإلغاء  يف  النظر  اإعادة  اأ�سرهم  تلحق  التي 

العتداد  عن  والناجم  منها،  احلرمان  اأو  الإ�سكانية 

املانع  ال�سرط  لتكون �سوابط  عقار  ملكية  عدم  ب�سرط 

امللكية  باأيلولة  يتعلق  ما  �سيما  وعدالة،  منطقية  اأكرث 

من غري طريق الت�سرفات الإرادية كاملرياث اأو الو�سية 

بناء  ال�ستحقاق  ال�سكنية وقت  الوحدة  وحتديد حجم 

م�ساحة  تقل  األ  على  حينها،  الأ�سرة  اأفراد  عدد  على 

الأر�ص عن )250( مرتا.

حمد الكوهجي

وزيرة ال�سحة: 49 مليون

 دينار كلفة الأدوية يف العام 2020

فاطمة �سلمان:

قالت وزيرة ال�سّحة فائقة ال�سالح اإن موازنة الأدوية 

والعقاقري الطبية يف القطاع احلكومي خالل العام املن�سرم 

امليزانية  اإىل  منّوهًة  دينار،  مليون   49.4 بلغت   2020

كانت يف العام 2018 حوايل 47.7 مليون دينار.

�سو�سن  للنائب  برملاين  �سوؤال  على  رّدها  ذلك يف  جاء 

كمال.

الأدوية اخلا�سة بعالج  ورًدا على �سوؤال ب�ساأن تكلفة 

الأمرا�ص النف�سية للفرتة نف�سها، اأفادت الوزيرة اأن تكلفة 

الأدوية اخلا�سة بعالج الأمرا�ص النف�سية قد بلغت حوايل 

مليون   2.8 وبلغت  العام 2019،  دينار يف  ماليني   3.1

يناير وحتى  الفرتة من  العام 2020 وذلك يف  دينار يف 

نهاية نوفمرب املا�سي.

واأرفقت وزيرة ال�سحة يف ردها جداول لبنود وكميات 

اأدوية عالج الأمرا�ص النف�سية التي مت �سراوؤها وتوفريها 

وتكلفة �سراء كل منها لكل �سنة من ال�سنوات املطلوبة.

�سو�سن كمال

تاأكيد على �سرورة عدم امل�سا�س مبكت�سبات املتقاعدين.. م�ساركون يف ندوة »التقاعد« مبجل�س ال�سالح:

�سّم العّمال الأجانب لل�سناديق التقاعدية وزيادة ال�ستثمار اأ�سبح �سرورة

ل حرمان من اخلدمة الإ�سكانية للمحكوم جنائًيا.. »الإ�سكان«:

اإلغاء 575 طلًبا اإ�سكانًيا ب�سبب متّلك عقار �سالح لل�سكن
حمرر ال�سوؤون املحلية:

طلًبا   575 باإلغاء  قامت  اإّنها  الإ�سكان  وزارة  قالت 

متلّك  ب�سبب  وذلك  املا�سية،  ال�سنوات  خالل  اإ�سكانًيا 

�ساحب الطلب لعقار �سكني.

اأن  النواب  ملجل�ص  مذكرة  يف  الوزارة  واأّكدت 

التقدم  اإمكانية  عدم  بال�سرورة  يعني  ل  امللكية  �سرط 

باحل�سول على خدمة اإ�سكانية، واأن متلّك اأر�ص ي�سمح 

للمواطن بالتقّدم للح�سول على قر�ص بناء.

يتم  الإ�سكانية  اخلدمات  تنظيم  اأن  الوزارة  واأّكدت 

من خالل قرارات تنظيمية حّددت املعايري وال�سرتاطات 

الطلب  قبول  من  الإ�سكانية  اخلدمات  بكافة  اخلا�سة 

حتديد  اإىل  بالإ�سافة  ال�سكنية،  الوحدة  متلّك  وحتى 

كخدمة  الثانوية  الإ�سكانية  اخلدمات  ومعايري  �سروط 

ال�سكن املوؤقت وخدمة متويل الرتميم، وهذه ال�سرتاطات 

حتّدد الفئة امل�ستحقة لكل خدمة اإ�سكانية، وفقدان �سرط 

على  للح�سول  املتقّدم  حرمان  يعني  ل  ال�سروط  من 

اخلدمة الإ�سكانية، بل تعني عدم ا�ستحقاقه لها.

حترم  ل  اأنها  الوزارة  اأّكدت  مت�سل،  �سياق  ويف 

الإ�سكانية،  اخلدمة  من  جنائًيا  حمكوم  مواطن  اأي 

يف  الطلب  ا�ستمرارية  اأو  قبول  اإجراءات  وقف  يتم  بل 

مبعلومات  بالإدلء  املواطن  قيام  من  التحّقق  حال 

القرار  اأن  اإىل  منوّهًة  الطلب،  تقدمي  لدى  �سحيحة  غري 

املقّدم  الإ�سكاين  الطلب  اأن  اإىل  بو�سوح  ي�سري  التنظيمي 

يعترب كاأنه مل يكن وُيحرم مقّدمه من تقدمي طلب جديد 

اأو  معلومات  الطلب  ت�سّمن  حال  يف  وذلك  �سنة،  ملدة 

اإخفاء  اأو  مزّورة  م�ستندات  اأو  �سحيحة  غري  بيانات 

مقّدمه لبيانات كانت �سبًبا يف قبول طلبه.

تت�سمن  قبول طلبات  اأنها ولتفادي  الوزارة  واأّكدت 

الطلب،  قبول  مرحلة  يف  �سحيحة  غري  معلومات 

اجلهات  مع  البيانات  لقاعدة  الإلكرتوين  بالربط  قامت 

الدالة  املعلومات  كاّفة  وبيان  ال�سلة،  ذات  احلكومية 

على �سّحة البيانات املقدمة من املواطن.

فاطمة �سلمان:

عن  وممثلون  ونا�سطون  نّواب  دعا 

�سرورة  اإىل  للمتقاعدين  احلكمة  جمعية 

زيادة حجم ال�ستثمار للفوائ�ص املتوافرة 

عدد  وزيادة  التقاعدية  ال�سناديق  يف 

اإىل  الأجانب  �سّم  خالل  من  امل�سرتكني 

اأن ذلك �سرورة  اإىل  ال�سرتاكات، منّوهني 

ملعاجلة العجز الكتواري.

جمل�ص  نظمها  ندوة  يف  ذلك  جاء 

بعنوان  ال�سالح  ممدوح  النائب 

وم�ستقبلها  التقاعدية  »ال�سناديق 

ال�ستثماري والقانوين« عن ُبعد بح�سور 

عدد من النواب وممثلي املتقاعدين، حيث 

التقاعد  ب�ساأن  ال�ست  التو�سيات  بحث  مت 

اىل جانب مناق�سة متديد �سن التقاعد اىل 

60 عاما.

اجلانب  الندوة  تناولت  كما 

والقانوين  والجتماعي  القت�سادي 

ا�ستدامة  على  للمحافظة  احللول  وو�سع 

الفجوة  ومعاجلة  التقاعدية  ال�سناديق 

بني امل�سروفات واليرادات..

ممدوح  النائب  اأكد  مداخلته  ويف 

ال�سالح على ان النواب هم ممثلو ال�سعب 

املجل�ص، منوها  املتقاعدين داخل  و�سوت 

النربا�ص  هي  املتقاعدين  اآلم  ان  على 

نهجه  على  ي�سري  الذي  ال�سا�سي  واخلط 

�سوت  اي�سال  اجل  من  للتحرك  النواب 

العامل الكادح واملتقاعد.

الكتواري  اخلبري  تو�سية  واأكد 

نظر  اإعادة  اإىل  حتتاج  التقاعد  �سن  برفع 

ا يف ظل وجود وظائف ت�ستهلك  خ�سو�سً

من  اأكرث  للعامل  اجل�سدية  الطاقة  من 

تو�سيح  وجب  لذلك  لها  الذهنية  الطاقة 

او حتديد تلك الوظائف كما �سدد على ان 

ح�ساب  على  تتم  ل  ال�سناديق  معاجلة 

املواطن واملتقاعد.

ومن جانبه اكد النائب حممد العبا�سي 

باأن التو�سيات املطروحة من قبل اخلبري 

املطلوب  بال�سكل  تدر�ص  مل  الكتواري 

وال�سحيح خا�سة ب�ساأن رفع �سن التقاعد 

اىل 60 عاما الذي من �ساأنه خلق م�سكلة 

ن�سب  م�ساعفة  وهي  فادحة  اجتماعية 

البحريني  املجتمع  مقابل  يف  البطالة 

الفتي.

كما اأ�سار اإىل عدم �سوح الروؤية ب�ساأن 

زيادة الـ1% والتي �ست�سل خالل عام اىل 

هل  لها  املتحمل  من   %  28 بن�سبة  زيادة 

هو �ساحب العمل اأم املواطن املوؤمن عليه 

فاإذا كانت ل�ساحب العمل فهو امر جيد يف 

مقابل العفاءات الطويلة التي ا�ستفاد منها 

�ساحب العمل على مدى ال�سنوات املا�سية 

عليه  املوؤمن  هو  لها  املتحمل  كان  اذا  اأما 

ل�ساحب  وا�ستفادة  كربى  خ�سارة  فهو 

ل  ما  وهذا  المتيازات  تلك  كل  من  العمل 

ميكن قبوله اطالقا.

عدد  �سم  يف  يكمن  احلل  باأن  ووجد 

من  تعزيز  اجل  من  امل�سرتكني  من  اكرب 

تعزيز  جانب  اىل  ال�سندوق  �سيولة 

من  الذي  اي�سا  ال�ستثماري  اجلانب 

احلل  هذا  يبقى  لكن  زيادته  املفرت�ص 

الهيئة  على  يجب  بل  وحيدا  حال  لي�ص 

اليوم وقف بع�ص املمار�سات ومنها لكبار 

املوظفني واملدراء يف حال تقاعدهم ت�سرتي 

لهم �سنوات وهذه ميزة عالية جدا جتعل 

وهذا  ت�سخم  يف  التقاعدية  رواتبهم  من 

ايقاف  ايقافه كما مت  العمل على  ما يجب 

تقاعد النواب وال�سوريني والبلدين وعلى 

وامل�سوؤولني  املوظفني  بكبار  البدء  الهيئة 

وتغري هذه المتيازات كما على ال�سندوق 

ال�سابقني  املتقاعدين  رواتب  يتحمل  ل  ان 

حتمل  جانب  اىل  وال�سوريني  النواب  من 

رواتب تغيري الوزراء.

ع�سو   – ال�سيد  نواف  املحامي  اما 

طبيعة  ان  فاأكد   - املحامني  جمعية 

التقاعد  ل�سناديق  املنظمة  الت�سريعات 

على  قائمة  كونها  تختلف  طبيعة  لها 

ا�سا�ص احلق املحا�سبي والقانوين والفني 

من  حزمة  مترير  ان  منوها  والكتواري، 

�ساهم  املا�سية  ال�سنوات  يف  القوانني 

تخفي�ص  مقابل  يف  اللتزامات  زيادة  يف 

وجود  اىل  اليوم  ادت  التي  ال�سرتاكات 

هناك  كان   1986 العام  ففي  العجز  هذا 

اىل   %  14 من  الن�سبة  بتخفي�ص  قرار 

وغريها  العمل  جهة  جانب  من   %10

اىل جانب  العجز  ادى لوجود  الذي  المر 

يف  حيث  العامة  القطاعات  خ�سخ�سة 

قوانني اخل�سخ�سة هناك ن�سو�ص ادخلت 

�سبيل  على  ومنها  التقاعد  من  م�ستفيدين 

املثال خ�سخ�سة قطاع الكهرباء وغريها.

نائب   – ال�سماك  �سعيد  الدكتور  اأما 

للمتقاعدين  احلكمة  جمعية  اإدارة  رئي�ص 

- فاأكد ان احلل يكمن يف قول ا�سرتاكات 

باململكة  موجود  اجنبي  عامل  األف   800

اىل  ال�سناديق  متد  ان  �ساأنها  من  والتي 

150 عاما، ففر�ص ن�سبة 3% كفيلة ب�سخ 

�سنويا  مليارات  و4  �سهريا  مليون   96

مو�سحا ان القوانني احلالية مل تطالها اي 

تغريات جوهرية منذ 20 عاما خا�سة مع 

تغري احلياة املعي�سية للمتقاعد.

ويف ال�سياق ذاته ا�سار عطية حم�سن 

احلكمة  جمعية  �سر  اأمني   – عبداهلل 

هو  التقاعدي  املعا�ص  ان  اىل  للمتقاعدين 

حق ولي�ص منحه ملواطنني خدموا الوطن 

ل�سنوات، مبينا ان القرتاب من هذا احلق 

خط اأحمر يجب ان ل يتجاوز.
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مبادرة »مًعا نبدع« عززت قدرات 1000 فتاة بحرينية واإماراتية

املوؤيد: موا�صلة العمل لزيادة التعاون مع الإمارات

دعت �صركات النظافة اإىل الإ�صراع يف الت�صجيل 

»الأ�صغال« تد�صن نظاًما اإلكرتونًيا لرتخي�ص ناقالت النفايات

ال�صرياوي: برنامج م�صاندة خا�صة للطلبة املحولني

»الأهلية« تفتح باب القبول للف�صل الثاين هذا الأ�صبوع

يف برنامج الأمن الإذاعي

ا�صتعرا�ص �صجل الإجنازات التي حققتها اإدارات الداخلية

ال�شباب  �ش�ؤون  وزارة  اختتمت 

فتيات  �شجايا  مع  بالتعاون  والريا�شة 

»مًعا  التدريبي  الربنامج  ال�شارقة، 

فتاة   1000 من  اأكرث  مب�شاركة  نبدع«، 

اإماراتية وبحرينية، ترتاوح اأعمارهن بني 

على  الربنامج  ا�شتمر  اإذ  عاًما،  و18   13

بقدرات  ال�شتثمار  بهدف  اأ�شب�عني،  مدار 

فرتة  خالل  املختلفة  وم�اهبهن  الفتيات 

ت�اجدهن باملنزل.

وت�شمن املخيم الذي اأقيم عرب الت�شال 

 25 »زووم«،  مبن�شة  ُبعد  عن  املرئي 

جمم�عة  قدمها  تفاعلية،  وجل�شة  ور�شة 

وامل�ؤثرين  الت�شكيليني،  الفنانني  من 

من  املحرتفني  وامل�ش�رين  الجتماعيني، 

خمتلف  وتناول  والإمارات،  البحرين 

والإبداعية،  والريا�شية  الفنية  املجالت 

والتطلعات،  امل�اهب  ل�شتى  املالئمة 

ال�شينمائي،  املكياج  فن  جل�شة  مت�شمًنا 

التاأليف  وفن  م�ش�رة،  وحكايات 

م�ش�رة،  وحكايات  الداخلي،  والت�شميم 

واإعداد القادة، وغريها.

وزير  امل�ؤيد  ت�فيق  بن  اأمين  وقال 

مملكة  »اإن  والريا�شة:  ال�شباب  �ش�ؤون 

البحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة 

يف  وتعاون  اأخ�ة  بعالقات  ترتبطان 

مع  يت�افق  الذي  الأمر  املجالت،  �شتى 

الروؤية ال�شديدة حل�شرة �شاحب اجلاللة 

عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

واأخيه  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد 

زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 

العربية  الإمارات  دولة  رئي�س  نهيان  اآل 

واإن  ورعاه،  اهلل  حفظه  ال�شقيقة  املتحدة 

لعالقة  اأ�ش�شت  البلدين  بني  الروابط  هذه 

را�شخة بني البلدين وقيادتيهما و�شعبيهما 

تاريخ  يف  بجذورها  متتد  ال�شقيقني 

البلدين«.

ال�شباب  �ش�ؤون  وزير  واأ�شاف 

�ش�ؤون  وزارة  »حتر�س  والريا�شة: 

العمل  م�ا�شلة  على  والريا�شة  ال�شباب 

بني  امل�شرتك  والتعاون  التن�شيق  لزيادة 

العربية  الإمارات  ودولة  البحرين  مملكة 

والريا�شي  ال�شبابي  املجال  يف  املتحدة 

نا�شر  ال�شيخ  �شم�  روؤية  يحقق  ومبا 

امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل  حمد  بن 

يف  ال�شباب  و�ش�ؤون  الإن�شانية  لالأعمال 

يحقق  ومبا  البلدين  بني  العالقات  تق�ية 

البلدين  كال  يف  ال�شباب  واآمال  طم�حات 

عرب برامج رائدة ومبادرات متميزة ت�شاهم 

بني  والتالقي  التعاون  اأوا�شر  تق�ية  يف 

�شباب البلدين وتبادل اخلربات والتجارب 

الرتقاء  يف  ت�شاهم  التي  النجاحة 

بالتجربة ال�شبابية والريا�شية البحرينية 

الإماراتية«.

وبني وزير �ش�ؤون ال�شباب والريا�شة 

نظمتها  التي  نبدع«،  »مًعا  مبادرة  اأن 

ال�شارقة ميثل  فتيات  �شجايا  مع  ال�زارة 

اأ�شكال  من  من�ذًجا  ال�اقع  اأر�س  على 

الرتقاء  جمال  يف  البلدين  بني  التعاون 

مبهارات الفتيات يف كال البلدين ومنحهم 

اأولية يف الربامج والفعاليات التي ترتقي 

وامل�شاهمة  املجالت  خمتلف  يف  بقدراتهم 

البلدين  كال  يف  الفتيات  متكني  يف 

باعتبارهم يحمل�ن طاقات كبرية واأفكاًرا 

رائدة ويجب ا�شتغاللها ب�ش�رة متميزة.

للخدمات  امل�شاعد  ال�كيل  ك�شفت 

الأ�شغال  وزارة  يف  امل�شرتكة  البلدية 

العمراين  والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون 

تد�شني  عن  حميدان  �ش�قية  املهند�شة 

ناقالت  لرتخي�س  جديد  اإلكرتوين  نظام 

دفع  نظام  تغيري  جانب  اإىل  النفايات 

ر�ش�م الدخ�ل اإىل مدفن ع�شكر من خالل 

الك�ب�نات ال�رقية م�شبقة الدفع اإىل نظام 

الدفع الإلكرتوين.

ودعت حميدان �شركات النظافة واإزالة 

بالت�شجيل  الإ�شراع  اإىل �شرورة  املخلفات 

 mun.gov.bh الإلكرتوين  امل�قع  عرب 

للدخ�ل  الالزم  الرتخي�س  لأخذ  وذلك 

داعية  ع�شكر،  يف  النفايات  مكب  اىل 

املخت�شني  مع  الت�ا�شل  اإىل  ال�شركات 

الأرقام  على  املنزلية  املخلفات  باإدارة 

 17981168  -  17983252 التالية: 

.17981939 -

ملا  وتنفيًذا  »اإنه  حميدان  وقالت 

ل�شنة  العامة  النظافة  قان�ن  يف  جاء 

)يح�شر  اأنه  على  ين�س  والذي   2019

كان م�شدرها من م�قع  اأًيا  النفايات  نقل 

اإل عن طريق  م�قع معاجلتها  اإىل  رفعها 

ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات املرخ�شة وامل�شنفة 

لهذا الغر�س وفًقا لل�ش�ابط التي حتددها 

الالئحة التنفيذية لهذا القان�ن مع وج�ب 

لدى  املفع�ل  �شارية  البلدية  من  �شهادة 

قامت  فقد  ذلك(،  تثبت  ال�شاحنة  �شائق 

وبعد  بال�زارة  املنزلية  املخلفات  اإدارة 

الأول من هذا  الربع  منذ  بداأت  خطة عمل 

لرتخي�س  اإلكرتوين  نظام  بتد�شني  العام 

ناقالت النفايات يف مرحلته التجريبية اإىل 

جانب تغيري نظام دفع ر�ش�م الدخ�ل اإىل 

مدفن ع�شكر من خالل الك�ب�نات ال�رقية 

م�شبقة الدفع اإىل نظام الدفع الإلكرتوين«.

النظام  هذا  �شاأن  من  اأن  واأو�شحت 

املقدمة  اخلدمات  وت�شريع  »ت�شهيل 

لل�شركات املتخ�ش�شة يف نقل النفايات«.

»مدفن  اأن  اإىل  حميدان  واأ�شارت 

ع�شرة  ال�شتة  وخالل  بع�شكر  النفايات 

الثانية  ال�شاعة  �شاعة عمل واملعتمدة من 

م�شاء  الرابعة  ولغاية  �شباًحا  ع�شرة 

 500 عن  يقل  ل  عدًدا  ي�مًيا  ي�شتقبل 

يقل  ل  ومبعدل  نفايات  نقل  �شاحنة 

ب�شكل  النفايات  من  طن  اآلف  اأربعة  عن 

ي�مي«.

نقلة  �شيك�ن  النظام  »هذا  اأن  وراأت 

ن�عية �شت�شهم يف تعزيز التح�ل الرقمي 

�شمن الت�جه احلك�مي لعمليات التح�ل 

لقرار جمل�س  وتنفيًذا  ال�شامل  الإلكرتوين 

ال�زراء الأخري بالدفع الإلكرتوين جلميع 

اإ�شهام  من  الأنظمة  لهذه  ملا  اخلدمات، 

وت�فري  الت�شغيلية  امل�شاريف  تقليل  يف 

قن�ات �شحيحة ومي�شرة«.

الأثر  للنظام  �شيك�ن  »كما  واأ�شافت 

النفايات  ورمي  طمر  من  احلد  يف  الكبري 

الع�ش�ائي خارج املدافن املخ�ش�شة ور�شد 

تلك املخالفات من خالل نظام التتبع امللزم 

بح�شب  ال�شاحنات  هذه  قبل  من  تركيبه 

 ،2019 ل�شنة  العامة  النظافة  قان�ن 

وهي تعترب ا�شرتاتيجية وطنية تهدف اإىل 

اإدارة  حتقيق )الإدارة املتكاملة( لعمليات 

املخلفات وفًقا لأف�شل املمار�شات القيا�شية 

املعتمدة  والفنية  والبيئية  ال�شحية 

دولًيا«.

م�افقة  »حال  ويف  اأنه  اإىل  واأ�شارت 

على  يتعني  الت�شجيل،  على  ال�زارة 

املركبات  ت�شجيل  اأرقام  اإدخال  ال�شركة 

جلميع املركبات امل�شتخدمة لنقل النفايات، 

وحجمها  املنق�لة،  النفايات  ون�ع 

اخلا�شة  واملتطلبات  ال�شرتاطات  ح�شب 

خالل  من  جميعها  وامل��شحة  بالت�شجيل 

هذا النظام«.

اأنه »يتحتم ت�فري نظام تتبع  واأكدت 

التخل�س  ل�شمان   )GPS( املركبة  داخل 

من النفايات يف امل�قع ال�شحيح«.

فتح  عن  الأهلية  اجلامعة  اأعلنت 

البكال�ري��س  برامج  يف  القب�ل  باب 

للطلبة  والدكت�راه  واملاج�شتري 

الدرا�شي  للف�شل  واملح�لني  امل�شتجدين 

اجلديد  الدرا�شي  العام  من  الثاين 

الأكادميية  لل�ائح  2020/ 2021 طبًقا 

لالأمانة العامة ملجل�س التعليم العايل.

 واأو�شحت الدكت�رة ثائرة ال�شرياوي 

م�شاعدة رئي�س اجلامعة ل�ش�ؤون الإعالم 

اأب�اب  اأن  والت�ش�يق  العامة  والعالقات 

من  واملح�لني  اجلدد  للطلبة  القب�ل 

اخلارجية  اأو  البحرينية  اجلامعات 

�شتك�ن مفت�حة بدًءا من ي�م غد الثنني 

يف  وذلك   ،2021 يناير   4 امل�افق 

واملاج�شتري  البكال�ري��س  برامج  جميع 

اجلامعة  اأن  اإىل  م�شرية  والدكت�راه، 

جائحة  فر�شتها  التي  للتحديات  م�اكبة 

ك�فيد 19 اأعدت برنامج م�شاندة خا�شة 

للطلبة املح�لني لتقدمي امل�ش�رة والن�شح 

وامل�شاندة.

ت�شريح  يف  ال�شرياوي  واأكدت 

ا�شتقبال  اإىل  اأن اجلامعة تطمح  �شحايف 

عن  الباحثني  الطلبة  من  اإ�شافية  اأعداد 

تعليم  على  والنفتاح  والإبداع  التميز 

يت�شف بامل�شت�ى العاملي، اإذ تق�ل يف هذا 

واأولياء  الطلبة  الأبناء  »فليثق  ال�شدد: 

اأم�رهم اأنهم حني يلتحق�ن بالدرا�شة يف 

اجلامعة الأهلية فاإنهم �ش�ف يحظ�ن – 

باإذن اهلل تعاىل – بتعليم مب�شت�ى عاملي 

مع  من�شجم  وطني  اإطار  يف  وع�شري 

ه�ية هذه البالد وتاريخها العريق«.

احلمد  وهلل   – »الأهلية  واأ�شافت: 

جمل�س  من  العتمادية  على  حا�شلة   –
اجل�دة  ق�ائم  وتت�شدر  العايل  التعليم 

وهي  والأكادميي،  امل�ؤ�ش�شي  الأداء  يف 

الإطار  يف  اأدرجت  التي  اجلامعات  اأوىل 

ال�طني للم�ؤهالت«.

اجلامعة  اأن  ال�شرياوي  واأو�شحت 

املتميزين  الطلبة  اجتذاب  بهدف 

منًحا  تقدم  الرائد،  بالتعليم  واجلديرين 

جزئية ب�اقع 50% من الر�ش�م الدرا�شية 

الحتياجات  وذوي  والأيتام  للمبدعني 

اخلا�شة واملتف�قني ممن ل تقل معدلتهم 

اجلامعة  وتقدم   ،%95 عن  الثان�ية  يف 

منًحا جزئية بن�شب اأقل للطلبة املتف�قني 

واملجدين طبًقا ملعايري عادلة.

جدير بالذكر اأن برامج البكال�ري��س 

املالية  العل�م  ت�شمل:  الأهلية،  باجلامعة 

املالية،  والعل�م  املحا�شبة  وامل�شرفية، 

املعل�مات  نظم  والت�ش�يق،  الإدارة 

الإدارية، القت�شاد واملال، هند�شة الهاتف 

احلا�شب  هند�شة  وال�شبكات،  اجل�ال 

الأنظمة  املعل�مات،  تكن�ل�جيا  الآيل، 

الت�شميم  املتعددة،  وال��شائط  امل�زعة 

الداخلي، الإعالم والعالقات العامة.

وتقدمه  تعده  الذي  الإذاعي  الأمن  برنامج  ا�شتعر�س 

مع  بالتعاون  الأمنية  والثقافة  لالإعالم  العامة  الإدارة 

اإذاعة البحرين، اأهم الإجنازات التي حققتها اإدارات وزارة 

الحتفاء  ت�شمنت  والتي   ،2020 العام  خالل  الداخلية 

مبرور 50 عاًما على تاأ�شي�س ال�شرطة الن�شائية، واحلفاظ 

على م�قع البحرين �شمن الفئة الأوىل يف تقرير اخلارجية 

الأمريكية املعني بت�شنيف الدول يف جمال مكافحة الجتار 

بالأ�شخا�س، وف�ز مملكة البحرين باملركز الأول عربًيا يف 

م�ؤ�شر بازل ملكافحة غ�شل الأم�ال، وف�ز رئي�س اجلمارك 

برئا�شة جمل�س منظمة اجلمارك العاملية، وحتقيق وزارة 

التزاًما  الأكرث  امل�ؤ�ش�شات  بني  الأول  للمركز  الداخلية 

بالإجراءات الحرتازية للحد من انت�شار ك�رونا.

والإبداع  املعل�مات  تكن�ل�جيا  اإدارة  فازت  كما 

العاملية  �شتيفي  م�شابقة  يف  ج�ائز  بثالث  الإلكرتوين 

2020 لالبتكار، وفازت الإدارة العامة لالإ�شالح والتاأهيل 

ال�شرق  يف  اإ�شالحية  م�ؤ�ش�شة  كاأول  دولية  بجائزة 

الأو�شط يف جمال التنفيذ والمتثال لربوت�ك�لت ال�شحة 

ف�ز هيئة  اإىل  بالإ�شافة  وال�شالمة �شد فريو�س ك�رونا، 

تطبيق  اأف�شل  بجائزة  الإلكرتونية  واحلك�مة  املعل�مات 

بجائزة  العا�شمة  حمافظة  وف�ز  ذكي،  عربي  حك�مي 

برنامج  وف�ز  العمالء،  خدمة  فئة  عن  العاملية  �شتيفي 

املجتمع )متام( وبرنامج  واإدماجهم يف  املحك�مني  تاأهيل 

يف  الأول  باملركز  )�شامع(  العامة  املنفعة  اأعمال  �شاعي 

جائزة �شتيفي العاملي، واعتماد نادي �شباط المن العام 

كاأول م�ؤ�ش�شة حك�مية معززة لل�شحة الداخلية، والف�ز 

للعمل  خليفة  اآل  علي  بن  عي�شى  ال�شيخ  �شم�  بجائزة 

دوري  لقب  الداخلية  وزارة  فريق  وحتقيق  التط�عي، 

الحتاد البحريني للتن�س لعام 2020.

وقد ت�شمن برنامج الأمن الإذاعي تقدمي عدد من الفقرات 

الأمنية والت�ع�ية والجتماعية، حيث مت ت�شليط ال�ش�ء 

التي  البالغات  اأبرز  على  اأ�شب�ع«  يف  »الأمن  فقرة  خالل 

املبا�شر بغرفة  الت�شال  التعامل معها وذلك من خالل  مت 

العمليات الرئي�شة وغرفة العمليات واملراقبة املرورية.

اخلمي�س«  »درد�شة  فقرة  يف  الربنامج  ناق�س  كما 

ال�شنة  ا�شتقبال  خالل  ال�شالمة  على  احلفاظ  م��ش�ع 

امليالدية 2021، وذلك من خالل التقيد بالق�اعد والأنظمة 

وجتنب  ك�رونا  فريو�س  من  ال�قاية  بتدابري  اخلا�شة 

احل�ادث املرورية.

من  املنتفعني  اأحد  اأمل«  »اإ�شراقة  فقرة  وا�شت�شافت 

من  ا�شتفادته  ومدى  البديلة  والتدابري  العق�بات  قان�ن 

الإ�شالح  لإدارة  �شكره  عن  اأعرب  حيث  التجربة،  هذه 

العق�بات  لقان�ن  املنتفعني  �شمن  لرت�شيحه  والتاأهيل 

والتدابري البديلة والذي انعك�س اإيجاًبا على حياته ك�نه 

الآن مع اأ�شرته، كما ا�شتفاد من انخراطه يف برنامج متام 

لتاأهيل املحك�مني واإدماجهم يف املجتمع، وذلك من خالل 

مع  والتعاون  الجتماعي  الت�ا�شل  منها  دورات  عدة 

الآخرين واإدارة ال�قت وفن الإلقاء وال�شتماع ودورات يف 

الإ�شعافات الأولية.

وزير �ض�ؤون ال�ضباب والريا�ضة

�ض�قية حميدان

ثائرة ال�ضرياوي

تغرمي 4 متهمني امتنعوا عن تنفيذ

 ال�صرتاطات ال�صحية يف املطاعم واملقاهي

اإغالق مقهى ومطعم

 ملخالفتهما الإجراءات الحرتازية

»الإ�صالح والتاأهيل«: املحكوم عبداهلل 

املحرو�ص يتلقى الرعاية ال�صحية الكاملة

اأمانة العا�صمة و»روتاكت البحرين« 

ينظمان فعالية جمع البال�صتيك

باأن  للق�شاء  الأعلى  للمجل�س  العامة  الأمانة  �شرحت 

اأحكاًما  اأم�س  اأ�شدرت  الثامنة  اجلنائية  ال�شغرى  املحكمة 

ق�شائية على اأربعة متهمني امتنع�ا عن تنفيذ ال�شرتاطات 

ال�شحية ال�اجب تطبيقها يف املطاعم واملقاهي ملنع انت�شار 

التهمة  حمل  اجلرمية  وارتكب�ا  امل�شتجد  ك�رونا  فريو�س 

ترتاوح  بغرامات  مبعاقبتهم  املحكمة  ق�شت  حيث  الأوىل، 

من 1000 اإىل 2000 دينار.

باأن  العامة  واجلهات  ال�زارات  نيابة  رئي�س  �شرح 

اإدارة  من  بالغني  اأم�س  �شباح  تلقت  قد  العامة  النيابة 

ال�شحة العامة ح�ل �شبط مقهى ومطعم مب�شاء ي�م اأم�س 

الأول ملخالفتهما الإجراءات الحرتازية ملنع انت�شار فريو�س 

ك�رونا امل�شتجد، حيث ر�شد باملطعم عدم اللتزام بالتباعد 

الجتماعي وعدم وج�د م�شافة مرتين بني الطاولت ف�شالً 

ارتداء  وعدم  ال�جه  ل�اقي  العاملني  اأحد  ارتداء  عدم  عن 

الكمامة بال�شكل ال�شحيح، كما �شبط مقهى يقدم ال�شي�شة 

وبناء  للزبائن؛  ال�شتخدام  متعددة  اخلراطيم  با�شتخدام 

عليه مت حترير حما�شر باملخالفة واإغالق املقهى واملطعم 

بعر�س  اأمرت  والتي  العامة  النيابة  اإخطار  ومت  اإدارًيا، 

الأوراق ف�ر ا�شتكمال الإجراءات القان�نية.

هذا وقد با�شرت النيابة اإجراءاتها ف�ر ورود البالغني 

تقدمي  عن  ف�شالً  واملطعم  املقهى  ملديري  التهام  واأ�شندت 

عر�س  وقررت  اعتبارية  ك�شخ�شية  واملطعم  املقهى 

الق�شيتني على قا�شي املحكمة ال�شغرى اجلنائية املخت�س 

بنظر خمالفات الإجراءات الحرتازية ملنع انت�شار فريو�س 

ك�رونا امل�شتجد.

تعقيًبا على ما تداولته بع�س ح�شابات و�شائل الت�ا�شل 

الجتماعي ب�شاأن ال��شع ال�شحي للمحك�م عبداهلل عي�شى 

لالإ�شالح  العامة  الإدارة  عام  مدير  �شرح  املحرو�س، 

احلق�ق  كل  يتلقى  عاًما«،   56« املذك�ر  باأن  والتاأهيل 

ولئحته  والتاأهيل  الإ�شالح  قان�ن  يف  عليها  املن�ش��س 

م��شًحا  الكاملة،  ال�شحية  الرعاية  بينها  ومن  التنفيذية، 

اأنه يعاين من مر�س ال�شكر وتطلب و�شعه ال�شحي �شرف 

اأدوية اإ�شافية له لعالج مر�س ال�شكر.

ال�شحية،  بحالته  علم  على  املذك�ر  ذوي  اأن  واأ�شاف 

الأنظمة  الهاتفية والتي يتلقاها وفق  من خالل الت�شالت 

والل�ائح املعم�ل بها واملطبقة على جميع النزلء.

قبل  من  للمذك�ر  ت��شف  التي  الأدوية  اأن  اإىل  واأ�شار 

يعاين  التي  املر�شية  باحلالة  واملتعلقة  املعاجلني  الأطباء 

ال�شحية  الرعاية  ك�ن  منتظم،  ب�شكل  له  ت�شرف  منها، 

املقدمة لكل النزلء، متكاملة ومن�شبطة وت�شتند اإىل املعايري 

القان�نية والإن�شانية كافة.

نادي روتاركت  بالتعاون مع  العا�شمة  اأمانة  نظمت 

مم�شى  يف  وذلك  البال�شتيك،  جمع  فعالية  البحرين 

ومعهد  الفرن�شية  املدر�شة  من  متط�عني  بح�ش�ر  �شرتة، 

Berlitz وجمعية اأولياء اأم�ر املعاقني وحمافظة  بريلتز 

العا�شمة.

اأمانة العا�شمة الت�عية  اإطار حمالت  وياأتي ذلك يف 

املجتمع  فئات  جميع  لدى  املبادرة  روح  تعزيز  بهدف 

ال�شل�كيات  ت�شحيح  على  واحلث  الفعالة  امل�شاركة  عرب 

املجتمعية املتعلقة بالنظافة وتقليل املخلفات البال�شتيكية 

حمافظة على البيئة. وبينت اأمانة العا�شمة اأنها م�شتمرة 

تعزيز  ت�شتهدف  والتي  الت�ع�ية  اأ�شاليبها  تط�ير  يف 

التغيري  اإىل  لل��ش�ل  املجتمع  اأفراد  لدى  املبادرة  ح�س 

الإيجابي فيما يتعلق بنظافة و�شالمة البيئة، م�شرية اإىل 

يف  اأ�شا�شية  ركيزة  باعتبارها  املجتمعية  ال�شراكة  اأهمية 

حتقيق رفع ح�س املبادرة وعامالً م�ؤثًرا ومهًما يف تعزيز 

ا�شتدامة امل�ارد والبيئة.

الذين  اجلماهري  من  كبرًيا  اإقبالً  الفعالية  و�شهدت 

الأكيا�س  من  ا  وبع�شً البال�شتيكية  املياه  قناين  اأح�شروا 

وال�شناديق امل�شن�عة من البال�شتك.

منهجية  وفق  تعمل  الأمانة  اأن  بالذكر  واجلدير 

مهنية لتط�ير م�شت�ى خدمات النظافة با�شتخدام اأف�شل 

الأ�شاليب الت�ع�ية والعملية.
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يتاأ�سف اجلميع ويتح�سر عند �سماع خرب وفاة عائلة 

الذي  املنزل  يف  حريق  حادث  وقوع  جراء  �سخ�ص  اأو 

يقطنونه، فنتمنى اأنه لو كان كذا ما وقع احلريق ولو كان 

املاأزق ولو  العائلة اخلروج من هذا  اأفراد  هكذا ل�ستطاع 

وعائلته،  هو  النجاة  ل�ستطاع  الفعل  بهذا  ال�سخ�ص  قام 

لإنقاذ  منا  تربير  مبثابة  كانت  جميًعا  متنيناها  اأمنيات 

تاأتي  دائًما  وللأ�سف  لكنها  املوت،  من  الأ�سخا�ص  هوؤلء 

متاأخرة وذلك بعد وقوع احلادثة. ومن هذا املنطلق ترغب 

اإجراءات الأمن  اأهم  �سفحة الأمن يف ت�سليط ال�سوء على 

وال�سلمة التي يجب اأن تتوافر يف املنازل وال�سقق والتي 

ت�سهم يف تقليل ومنع وقوع حوادث احلرائق املميتة.

اإجراءات الأمن وال�سالمة يف املنزل

جتنبها  ميكن  التي  الأمور  من  املنازل  حرائق  اإن   

والتخفيف من اآثارها، وذلك باتباع متطلبات ال�سلمة التي 

تن�سح الدفاع املدين بتوفريها يف املنزل، حيث تعمل الإدارة 

بتو�سيل  الت�سريح  متنح  األ  على  املدين  للدفاع  العامة 

التيار الكهربائي لأي مبنى اأو من�ساأة قبل ا�ستيفاء جميع 

متطلبات احلماية وال�سلمة التي يتم تو�سيحها للقائمني 

اخلرائط  لتقدمي  الأوىل  البدايات  منذ  امل�ساريع  هذه  على 

ب�سفة  واملنازل  الفلل  يف  اخلطورة  تكمن  كما  الهند�سية، 

خا�سة حيث ل يوجد اإ�سراف عليها، مما ي�ستوجب توفري 

اأجهزة الإنذار عن احلريق ككا�سف الدخان الذي يتوافر يف 

الأ�سواق باأ�سعار زهيدة ويف متناول اجلميع.

ويف حال توفري هذه الأجهزة فاإنها ت�سيع مناًخا من 

الأمان والثقة عند حدوث احلريق؛ لأنها تعمل كجهاز اإنذار 

اأول يف حال حدوث احلريق يف املنزل ل �سيما يف فرتة الليل 

وخلود الأ�سرة للنوم، حيث من املعلوم اأن حا�سة ال�سمع 

خا�سية  فيها  وجل  عز  اهلل  جعل  التي  احلوا�ص  من  هي 

وبديهي  النوم،  وقت  فيها  مبا  الأوقات  جميع  يف  العمل 

الدخان  كا�سف  اأجهزة  تطلقه  الذي  الإنذار  اأ�سوات  اأن 

�ستكون كفيلة باأن تكون خط الإنذار الأول لإ�سعار من يف 

ال�سباح  ذلك يف فرتة  كان  �سواء  املنزل بحدوث احلريق 

اأو القيلولة اأو يف فرتة الليل، وعليه فاإن اجلميع �سيكون 

متاأهًبا وحمتاًطا للتعامل مع احلريق منذ بداياته الأوىل، 

الأمر �سيكون له الأثر الإيجابي على التقليل من التلفيات 

والأ�سرار الناجمة من احلريق و�سيحول ذلك دون حدوث 

وفيات اأو اإ�سابات بالأرواح اأو اأ�سرار باملمتلكات. واإن من 

مميزات توفري اأجهزة كا�سف الدخان اأنها تعمل ببطاريات 

عادية متوافرة يف جميع الأ�سواق، واأن هذه الأجهزة تطلق 

باأخرى  ل�ستبدالها  البطارية  نفاذ  قرب  حال  يف  اأ�سواًتا 

جديدة، واأنها تعمل يف حال انقطاع التيار الكهربائي.

  وت�سعى الإدارة العامة للدفاع املدين دائًما بالتعاون 

توعية  اإىل  الأمنية  والثقافة  للإعلم  العامة  الإدارة  مع 

اجلمهور من املواطنني واملقيمني وكذلك زوار اململكة باأهم 

يف  �سواء  الأماكن  خمتلف  يف  وال�سلمة  الأمن  اإجراءات 

املنازل اأو ال�سيارات اأو يف ال�سارع وكذلك يف البحر، وذلك 

والتلفاز  كال�سحافة  الإعلم  و�سائل  خمتلف  خلل  من 

توفري  اأجل  من  ذلك  وكل  الإلكرتونية،  واملواقع  والإذاعة 

تقع  ل  وحتى  للجميع  وال�سلمة  الأمن  درجات  اأق�سى 

اأبرياء  اأنا�ص  �سحيتها  يروح  التي  واحلرائق  احلوادث 

اأمور  اتخاذ  يف  ق�سروا  قد  اإنهم  اأو  بذلك،  لهم  ذنب  ل 

واحتياطات قد تكون ب�سيطة لكن نتيجتها كبرية ومفيدة، 

اجلمهور  واإر�ساد  توعية  على  التاأكيد  دور  ياأتي  وهنا 

مبخاطر ال�ستهانة اأو الإهمال باتخاذ تلك الإجراءات وعدم 

اقتناء بع�ص الأجهزة ال�سغرية التي تقدر مبالغها بدنانري 

معدودة، خا�سة واإن الأرواح ل تقدر بثمن.

 

م�سببات احلرائق

احلوادث  م�سببات  معرفة  اجلميع  على  ويجب   

واحلرائق الرئي�سة، وهي غالًبا ما تكون ب�سبب تو�سيلت 

ال�ستهانة  عدم  يجب  والتي  الرديئة  الكهربائية  الأ�سلك 

واملدفاأة،  املاء  و�سخان  واأ�سطوانته  الغاز  موقد  ثم  بها، 

فجميع تلك الأجهزة عادة ما تكون هي امل�سببات الرئي�سة 

للحرائق يف املنازل وامل�ساكن، وبالإمكان تفاديها باأكرب قدر 

عندما يتخذ اأفراد املنزل احليطة واحلذر عند ا�ستخدام تلك 

الأجهزة، فبداية يجب على رب املنزل عدم العبث بالأ�سلك 

موؤ�س�سة  اأو  الكهربائية ويف�سل طلب �سخ�ص متخ�س�ص 

الأ�سلك  تو�سيلت  جميع  اأن  ل�سمان  وذلك  كهربائية، 

والبتعاد  واملنا�سب،  الطبيعي  و�سعها  يف  الكهربائية 

قدر الإمكان عن الجتهادات ال�سخ�سية اأو جلب اأ�سخا�ص 

يتقا�سون اأجًرا زهيًدا، حيث اإن ذلك ل يعد ذكاء بل اإنذاًرا 

التو�سيلت  بع�ص  اأن  كما  وقت.  اأي  يف  كارثة  بوقوع 

للخطر  ت�سبح حملً  ال�سنع  رديئة  الكهربائية  والأجهزة 

ثم  وتن�سهر  تتلف  ا�ستخدامها  عمر  يزيد  عندما  فبع�سها 

حترتق، وطبًعا ل نن�سى التاأكد من �سلمة و�سلت اأنبوب 

الإمكان  قدر  عنها  الأطفال  واإبعاد  ت�سربها،  وعدم  الغاز 

واإغلقها ليلً، اأما �سخان املاء فيجب اأن يكون ممتلًئا دائًما 

الدائمة  ال�سيانة  له  واأن جنري  ا�ستغاله  حالة  باملاء يف 

حتى ل يتلف وينفجر، كما اأنه من املهم عدم تو�سيل اأكرث 

من مكب�ص كهربائي مع ا�ستخدام املدفئة حيث اإنه يجب اأن 

تو�سل لوحدها لأنها تتطلب قوة كهربائية قوية، ويف�سل 

دائًما القيام بعملية فح�ص تو�سيلت الأجهزة الكهربائية 

اأو  خا�سة القدمية منها، ويف حالة ال�سك يف وجود تلف 

خلل يجب ال�ستعانة بالفنيني اأو املتخ�س�سني الكهربائيني.

اإليها  يلتفت  اأن  يجب  اأخرى  خماطر  هناك  اإن  كما   

الوالدان يف املنزل مثل الأدوات احلادة كال�سكني وم�سببات 

اإبعاد  اإىل  بالإ�سافة  وال�سموع،  الثقاب  كاأعواد  احلريق 

الأطفال  يت�سلقها  املنافذ حتى ل  الكرا�سي والطاولت عن 

ويقفزون منها، وكذلك و�سع قفل يدوي لأبواب احلمامات 

ولي�ست املفاتيح، اإذ اإن عادة ما يلعب بها الأطفال ويقومون 

بقفل الباب عليهم.

 40 األف بالغ ا�ستلمه املركز.. مدير اإدارة العمليات مبركز الإ�سعاف الوطني:

مركبات الإ�سعاف الوطني جمهزة باأحدث الأجهزة

 واملعدات وامل�ستلزمات الطبية والأدوية من اأجل تقدمي العالج امليداين
واأو�سح العقيد لوؤي عبدالرحمن، اأن مركز 

واحلالت  البلغات  يتلقى  الوطني  الإ�سعاف 

التي تتطلب تدخل طبي ويتم مبا�سرتها من قبل 

حوادث  كاإ�سابات  الوطني،  الإ�سعاف  طواقم 

واإ�سابات  التنف�ص  �سعوبة  وحالت  الطرق، 

املزمنة  الأمرا�ص  اإىل  بالإ�سافة  احلريق، 

والت�سمم  الت�سنج،  وحالت  القلبي  والإنعا�ص 

الوطني  الإ�سعاف  مركز  باأن  منوًها  باأنواعه، 

ي�سم 13 مركًزا منت�سًرا يف حمافظات اململكة 

كافة.

وقال مدير اإدارة العمليات مبركز الإ�سعاف 

الوطني جمهزة  الإ�سعاف  اإن مركبات  الوطني 

باأحدث الأجهزة واملعدات وامل�ستلزمات الطبية 

والأدوية وذلك من اأجل تقدمي العلج امليداين، 

حيث تت�سمن هذه الأجهزة نقل املر�سى ال�سرير 

يف  ي�ستخدم  الذي  اخل�سبي  واللوح  املتحرك 

والرقبة،  الفقري  العمود  اإ�سابات  حالت 

وجهاز  الأك�سجني،  اأ�سطوانات  اإىل  بالإ�سافة 

وجهاز  القلب،  وتخطيط  الكهربائية  ال�سدمة 

كما  )املونتور(.  احليوية  العلمات  مراقبة 

يتوافر يف �سيارة الإ�سعاف جهاز )الأوك�سميرت( 

لقيا�ص نب�سات القلب ون�سبة الأك�سجني بالدم، 

واأدوات  بالدم،  ال�سكر  ن�سبة  قيا�ص  وجهاز 

بجميع  اجلبائر  اإىل  اإ�سافة  الولدة،  واأجهزة 

اأنواعها، وكر�سي الدرج املتنقل، وجهاز ال�سغط 

وقلبية  اإ�سعافية  واأدوية  واملتنقل،  الثابت 

الأجهزة  من  والعديد  للأمل وخمدرة،  وم�سكنة 

والأدوات التي ت�ساهم يف تقدمي اأف�سل اخلدمات 

الإ�سعاف  مركبات  تبا�سر  حيث  للمر�سى، 

القلبي  الإنعا�ص  احلالت  من  العديد  الوطني 

علج  اإىل  بالإ�سافة  واملتقدم،  الأويل  الرئوي 

هبوط  وحالت  اأنواعها،  مبختلف  الإ�سابات 

ال�سكر والت�سنج.  

متر  ما  اأن  عبدالرحمن  العقيد  واأ�ساف 

به مملكة البحرين والعامل ب�سكل عام يف ظل 

جائحة فريو�ص كورونا اأدى اإىل و�سع اإجراءات 

مع  للتعامل  الوطنية  لل�سيا�سة  وفًقا  اإ�سافية 

للجهات  هذه اجلائحة، وعليه مت و�سع خطة 

وذلك  الوطني،  الإ�سعاف  مركز  ومنها  املعنية 

فيما يتعلق بنقل الأ�سخا�ص امل�ستبه باإ�سابتهم 

اأو  املحاجر  اإىل  بالفريو�ص  امل�سابني  اأو 

املوؤ�س�سات ال�سحية، حيث مت ال�ستجابة لعدد 

3927 بلًغا متعلًقا بجائحة كورونا لغاية 23 

دي�سمرب 2020، ويقوم الإ�سعاف الوطني بنقل 

للأ�سخا�ص  فقط  والطارئة  احلرجة  احلالت 

امل�ستبه فيهم اأو امل�سابني من منازلهم اأو مراكز 

العزل واحلجر اإىل امل�ست�سفيات املعنية، وذلك 

بالتن�سيق مع اإ�سعاف م�ست�سفى ال�سلمانية على 

ح�سب التوزيع اجلغرايف.

واأكد العقيد لوؤي عبدالرحمن اأنه بالن�سبة 

درجة  رفع  مت  فقد  الحرتازية  للإجراءات 

ال�ستعداد مبركز الإ�سعاف الوطني، حيث يتم 

عملية  كل  بعد  كافة  الإ�سعاف  مركبات  تعقيم 

واملطهرة  املنظفة  املواد  با�ستخدام  وذلك  نقل 

على  ومدرب  متخ�س�ص  كادر  طريق  عن 

الإ�سعاف  �سيارات  اأنه مت جتهيز  ذلك، م�سيًفا 

احلماية  وملب�ص  العزل  مب�ستلزمات  الوطني 

مبا  واملري�ص  وال�سائق  للم�سعف  ال�سخ�سية 

ونظارات  والقفازات  الوجه  كمامات  ذلك  يف 

اإ�سافة  اجل�سم،  ولبا�ص  والوجه  العني  حماية 

للبدلة البي�ساء املخ�س�سة للتعامل مع مثل هذه 

الظروف. 

يف  للنخراط  املراأة  تاأهيل  خطط  وحول 

العقيد  اأ�سار  الإ�سعاف،  خدمات  تقدمي  جمال 

اأ�سا�سًيا  دوًرا  للمراأة  اأن  اإىل  الرحمن  عبد  لوؤي 

يف الرعاية ال�سحية منذ القدم، وذلك يف جمايل 

التمري�ص وتاأمني العلج، موؤكًدا م�ساركة عدد 

بع�ص  ففي  امل�سعفني،  طاقم  يف  امل�سعفات  من 

احلالت ت�ستدعي تدخل طاقم ن�سائي ملبا�سرة 

حالت الولدة وغريها.

بوزارة  الوطني  الإ�سعاف  مركز  ونظم 

العامة  املوؤ�س�سة  مع  بالتعاون  الداخلية 

ت�سنيف  حول  دورة  باري�ص،  مل�ست�سفيات 

من  عدد  مب�ساركة  وذلك  الطارئة،  احلالت 

ال�سباط وامل�سعفني ومتلقي البلغات باملركز.

عبدالرحمن  لوؤي  طيار  املقدم  واأو�سح 

العمليات  اإدارة  اأعمال  بت�سيري  املكلف  عبداهلل، 

جهود  �سمن  اأنه  الوطني،  الإ�سعاف  مبركز 

املركز يف الرتقاء بخدمات الإ�سعاف وامل�سعفني، 

وال�ستعداد  م�ستويات اجلاهزية  ووقوًفا على 

واتخاذ الإجراءات التي ت�سمن الرتقاء بجودة 

خدمة الإ�سعاف، مت تنظيم الدورة التي ي�سارك 

يف تقدميها اأطباء ومتخ�س�سون من فرن�سا.

ت�سليط  اإىل  تهدف  الدورة،  اأن  واأ�ساف 

الطارئة،  احلالت  ت�سنيف  اأ�س�ص  على  ال�سوء 

وكيفية التعامل معها منذ حلظة ا�ستلم البلغ 

مركز  ا�ستمرار  موؤكًدا  املري�ص،  اإ�سعاف  اإىل 

الإ�سعاف الوطني يف تنظيم مثل هذه الربامج 

وقدرات  كفاءة  رفع  يف  ي�سهم  مبا  والدورات 

الن�سباط  اأعلى معايري  باملركز وفق  العاملني 

والكفاءة يف الأداء وحتقيق ال�ستجابة ال�سريعة 

�سوء  يف  وذلك  الطبية،  الطوارئ  حلالت 

يف  املتميزة  الدولية  التجارب  من  ال�ستفادة 

جمال الإ�سعاف.

العقيد طيار ل�ؤي عبدالرحمن

ل�ؤي  طيار  العقيد  اأ�شار 

عبدالرحمن عبداهلل مدير اإدارة 

الإ�شعاف  مبركز  العمليات 

البالغات  اأن  اإىل  ال�طني، 

الإ�شعاف  مركز  ا�شتلمها  التي 

ال�طني منذ �شهر ي�ني� 2019 

 40 بلغت   2020 ن�فمرب  اإىل 

األًفا، من�ًها باأن �شرعة ا�شتجابة 

عند  ال�طني  الإ�شعاف  مركز 

باملت��شط  هي  البالغ  ا�شتالم 

ومت��شط  دقيقة،   1:30
يبلغ  الإ�شعاف  مركبة  و�ش�ل 

تقدمي  يتم  حيث  دقيقة،   11
حلني  وامل�شاعدة  التعليمات 

و�ش�ل �شيارة الإ�شعاف، وذلك 

بروت�ك�لت  اتباع  طريق  عن 

اأول�ية الإر�شال املعتمدة  نظام 

pr o اأي  كي�  برو  (كربنامج 

.)qa

عدم تعري�ض �شالمة الأطفال للخطرالتاأكد من �شالمة ت��شيالت الأ�شالكغلق اأ�شط�انات الغاز ف�ر النتهاء من ا�شتعمالها ت�فري اأجهزة كا�شف الدخان التي تعمل بالبطارية

حرائق املنازل ميكن جتنبها باتباع متطلبات ال�سالمة التي ين�سح الدفاع املدين بتوفريها 
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»املربة اخلليفية« تفتح الت�شجيل يف برنامج اإثراء ال�شباب 
فتح  عن  اخلليفية  املربة  م�ؤ�س�سة  اأعلنت 

واملُ�ستحدثة  الثالثة  للن�سخة  الت�سجيل  باب 

وياأتي   .2021 ال�سباب  اإثراء  برنامج  من 

باأهمية  امل�ؤ�س�سة  اإميان  منطلق  من  الربنامج 

تنمية ال�سباب ك�نهم حجر الأ�سا�س مل�ستقبل 

واعد حيث يهدف اإىل تنمية مهاراتهم وقدراتهم 

وم�اهبهم الفكرية والعقلية واجل�سدية وذلك 

بباع  يتمتع�ن  متخ�س�سا   18 مع  بالتعاون 

ط�يل يف هذا املجال.

عرب  الرائد  الربنامج  هذا  ت�سميم  مت  وقد 

وحتليل  امل�ساركني  احتياجات  درا�سة  اعتماد 

�ستت�سمن  حيث  الذاتي،  التقييم  نتائج 

منها  متن�عة  عمل  ور�س  اجلديدة  الن�سخة 

اتباع  على  احلر�س  مع  وفعلية،  افرتا�سية 

ال�طني  والفريق  ال�سحة  وزارة  ت��سيات 

يتعلق  فيما  وذلك  ك�رونا  فايرو�س  ملكافحة 

بتطبيق الإجراءات الحرتازية وتنفيذ التدابري 

ال�قائية.

كل  مدة  مرحلتني  على  الربنامج  وميتد 

الربيع  عطلة  خالل  الأوىل  اأ�سب�عان،  منهما 

والأخرى يف الإجازة ال�سيفية، و�سيتم تنظيم 

»زووم«  من�سة  عرب  افرتا�سي  تعريفي  لقاء 

امل�ساركني  اأم�ر  اأولياء  لتعريف  الإلكرتونية، 

وتعريفهم  الربنامج  من  املُ�ستحدثة  بالن�سخة 

القادمة  لالأجيال  يقدمها  التي  بالفر�س 

التعليم  على  الطلبة  ح�س�ل  �سمنها:  من 

التغريات  مل�اكبة  الالزم  والدعم  والتدريب 

وحتقيق النجاح يف احلياة التعليمية.

مائة األف م�شتفيد من

م�شروعات ال�شتاء »بخريية الإ�شالح«

بجمعية  اخلريية  الأعمال  جلنة  د�سنت 

ال�ستاء  ف�سل  اإطاللة  ومع  م�ؤخًرا  الإ�سالح 

منها  الن�عية  ال�ستاء  م�سروعات  من  عدد 

اأجهزة  وت�فري  ال�ستاء،  ك�س�ة  م�سروعات 

عازلة  اأ�سقف  وعمل  القادرين،  لغري  التدفئة 

للمطر.

املدير  ال�سيخ  طه  طارق  ال�سيخ  واأ�سار 

الأعمال  بلجنة  اخلريية  لل�س�ؤون  التنفيذي 

تق�م  اللجنة  اأن  الإ�سالح  بجمعية  اخلريية 

ال�ستاء حتديًدا بحمالت  �سن�ًيا خالل م��سم 

ن�عية تدعم من خاللها ما يقارب من 100 

احلملة  هذه  ت�ستهدف  حيث  م�ستفيد،  األف 

واملحتاجة  املتعففة  لالأ�سر  الدعم  تقدمي 

بالإ�سافة اإىل الأرامل والأيتام.

الظروف  ظل  يف  اأنه  ال�سيخ  واأكد 

يف  الحرتازية  لالإجراءات  واتباًعا  الراهنة 

تق�م  اللجنة  فاإن  ك�رونا،  وباء  انت�سار  ظل 

ال�قائية  التدابري  الإجراءات  جميع  مبراعاة 

التي يلتزم بها جميع املتط�عني العاملني يف 

اللجنة اأثناء الت�ا�سل مع امل�ستفيدين وتقدمي 

اخلدمة وت��سيل امل�ساعدات لهم.

ال�شيخ طارق طه

طلبة وخريجو البوليتكنك ي�شطرون

معنى الوطنية بالتربع يف حملة مكافحة كورونا

املجتمعية،  بال�سراكة  التزامها  اإطار  يف 

يف  البحرين  مملكة  حك�مة  جله�د  وم�ساندة 

البحرين  كلية  قامت  املتط�عني،  وتكرمي  دعم 

نح� 15  بتكرمي  البحرين(  )ب�ليتكنك  التقنية 

من طلبتها وخريجيها نظري تط�عهم يف احلملة 

بعد  وذلك  ك�رونا،  فريو�س  ملكافحة  ال�طنية 

طلبتها  من  اأخرى  جمم�عة  بتكرمي  قامت  ان 

دي�سمرب  �سهر  من  �سابق  وقت  يف  املتط�عني 

اجلاري.

واخلريجني  الطلبة  ا�ستقبال  يف  وكان 

جيف  الدكت�ر  التنفيذي  الرئي�س  من  كل 

ل�س�ؤون  التنفيذي  الرئي�س  ونائب  زاب�د�سكي، 

امل�ارد واملعل�مات ال�سيخ علي بن عبدالرحمن 

لل�س�ؤون  التنفيذي  الرئي�س  ونائب  خليفة،  اآل 

الأكادميية الدكت�رة رمي الب�عينني، ومدير اإدارة 

اخلدمات الطالبية بالب�ليتكنك ال�سيخ خالد بن 

الطلبة  ببادرة  اأ�سادوا  حيث  خليفة،  اآل  خليفة 

الطيبة وح�سهم ال�طني الذي دفعهم لاللتحاق 

بهذه املهمة ال�سعبة، معربين عن فخرهم بطلبة 

وخريجي الب�ليتكنك الذين مل يت�ان�ا ي�ًما عن 

املجالت،  كافة  والتط�ع يف  ال�طن  نداء  تلبية 

اإن دل فاإمنا يدل على ح�سهم بامل�س�ؤولية  وهذا 

املجتمعية واأهمية تعزيز التكافل والتعاون بني 

اأفراد املجتمع يف مملكة البحرين.

من ذوي �شنوات اخلدمة الطويلة

»البور�شة« و»البحرين للمقا�شة« حتتفيان بتكرمي املوظفني 

نظمت ب�ر�سة البحرين و�سركة البحرين 

للمقا�سة حفالً تكرميياً عن بعد للم�ظفني من 

احتفتا  حيث  الط�يلة  اخلدمة  �سن�ات  ذوي 

بتكرمي 25 م�ظفاً من ذوي �سن�ات اخلدمة 

الط�يلة ممن اأ�سهم�ا بالتزامهم وتفانيهم يف 

العمل يف جناح امل�ؤ�س�ستني خالل ال�سن�ات، 

حيث مت التكرمي يف حفل عقد عن بعد. 

بعد  عن  التكرميي  احلفل  اإقامة  ومت 

فر�ستها  التي  ال�ستثنائية  للظروف  نتيجة 

تكرمي  مت  حيث  )ك�فيد-19(  جائحة 

امل�ظفني ممن ق�س�ا خم�س وع�سرة وع�سرين 

عاماً من العمل يف ب�ر�سة البحرين و�سركة 

عن  الب�ر�سة  من  تعبريا  للمقا�سة  البحرين 

خالل  والتزامهم  امل�ظفني  لإجنازات  �سكرها 

�سن�ات عملهم الط�يلة واإ�سهاماتهم يف جناح 

ب�ر�سة البحرين و�سركة البحرين للمقا�سة 

على مدى ال�سن�ات.

التنفيذي  الرئي�س  اأعرب  املنا�سبة  وبهذه 

ل�سركة  املنتدب  والع�س�  البحرين  لب�ر�سة 

بن  خليفة  ال�سيخ  للمقا�سة  البحرين 

الذي  للدور  تقديره  عن  خليفة  اآل  اإبراهيم 

من  كل  تط�ير  يف  املكرم�ن  امل�ظف�ن  لعبه 

ب�ر�سة البحرين و�سركة البحرين للمقا�سة، 

جناح  يف  اجللّية  لإ�سهاماتهم  اإياهم  �ساكرا 

امل�ؤ�س�ستني. ومت تقدمي دروع ال�سكر والتقدير 

للم�ظفني املكرمني خالل احلفل.

لب�ر�سة  التنفيذي  الرئي�س  و�سرح 

البحرين  ل�سركة  املنتدب  والع�س�  البحرين 

للمقا�سة ال�سيخ خليفة بن اإبراهيم اآل خليفة 

يلعبه  الذي  املهم  الدور  نعي  اإننا  بق�له: 

امل�ؤ�س�سة  اإ�سهامه يف جناح  امل�ظف�ن ومدى 

كاأحد اأهم م�اردها، حيث يعك�س هذا التكرمي 

البحرين  و�سركة  البحرين  ب�ر�سة  اإميان 

الب�سرية  للتنمية  الفعال  بالدور  للمقا�سة 

وه�  والنماء،  الن�عي  التط�ر  اأعمدة  كاأحد 

من  الب�ر�سة  ت�ليه  ما  على  ينعك�س  ما 

اأهمية بالغة لربامج تقدير ومكافاأة امل�ظفني 

بالإ�سافة اإىل بناء القدرات وامليزات التناف�سية 

امل�ظفني  تفاين  اإن  امل�ؤ�س�ستني.  تقدمها  التي 

ه� ما نعّ�ل عليه مل�ا�سلة مناء اأعمالنا كما 

اأوا�سر العالقات مع  اإنه حافزنا نح� تق�ية 

�سركاءنا واجلهات الأخرى ذات ال�سلة.

الهالل الأحمر البحريني يعزز

قدرات متطوعيه يف جمال العمل الإن�شاين

الأحمر  الهالل  نظم 

البحريني ور�سة عمل تط�ير 

بعن�ان  التفاعلية  الذات 

بداخلك«  الق�ة  »اأيقظ 

بهدف  املتط�عني  لأع�سائه 

ومهاراتهم  قدراتهم  تعزيز 

واأثناء  اخلا�سة  حياتهم  يف 

الإن�ساين،  العمل  اأدائهم 

اإيجابية  اأفكار  وخلق 

النف�سي  بال�ستقرار  ت�ساهم 

وقادت  الإيجابي،  والتفكري 

املدربة  ال�ر�سة  هذه 

الذات  لتط�ير  املعتمدة 

اإميان اخلاجة.

احلادي  مبارك  وقال 

بال�كالة  العام  الأمني 

الأحمر  الهالل  جلمعية 

العام  املدير  البحريني 

هذه  اإن  للجمعية 

اإطار  يف  تاأتي  ال�ر�سة 

بناء  على  اجلمعية  عمل 

من  املتط�عني  �سخ�سية 

واأ�ساف  الن�احي،  جميع 

ثقة  املتط�ع  امتلك  »كلما 

واإميانا  بالنف�س  اأعلى 

العطاء  على  بالقدرة  اأكرب 

الأهداف  حتقيق  ا�ستطاع 

الهالل  يعمل  التي  العليا 

يف  اأجلها  من  الأحمر 

للمحتاجني  الع�ن  تقدمي 

واملت�سررين واملنك�بني«.

املعهد ال�شعودي البحريني للمكفوفني يحتفل باليوم الوطني 

ال�سع�دي  املعهد  مدير  كلمة  افتتحت 

البحريني للمكف�فني عبدال�احد اخلياط احتفال 

العيد ال�طني الذي اأقيم يف مم�سى املعهد بكلمة 

يف  ممثلة  الر�سيدة،  القيادة  فيها  هناأ  ترحيبية 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

ال�سم�  املفدى، و�ساحب  البالد  اآل خليفة عاهل 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

وعيد  ال�طني  بالعيد  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س 

البحرين  مملكة  حك�مة  كذلك  مهنئاً  اجلل��س، 

و�سعبها ال�يف بهذه املنا�سبة ال�طنية ال�سعيدة.

الحتفال  ا�ستمرار  يف  اهتمامه  فيها  واأكد 

ك�رونا  جائحة  ا�ستمرار  رغم  ال�طني  بالعيد 

جلميع  احلماية  �سبل  اأف�سل  باتباع  وذلك 

منت�سبي املعهد م�سيدا بذلك دور اأبطال ال�سف�ف 

الأوىل ودور القطاعات امل�ستمرة يف العطاء دون 

البحريني  ال�سع�دي  املعهد  بينها  من  خلل  اأي 

التح�ل  على  قدرته  اأثبت  والذي  للمكف�فني 

املكف�فني  للطلبة  التعليم  مل�ا�سلة  الإلكرتوين  

اأو خارج البحرين مرجعا ذلك اإىل  �س�اء داخل 

القيادة احلكيمة لدورها البارز يف الت�سدي لهذه 

اجلائحة.

هاتف HUAWEI Mate 40 Pro: حتقيق

اأق�شى قدر من الأمان با�شتخدام »احلد الأدنى من التفوي�ش«

وهي  التجربة  بهذه  مررنا  جميعنا 

منك  ُيطلب  والآن  جديد  تطبيق  حتميل 

بني  لالختيار  ال�قت  حان  الأذونات. 

كثري  يف  »الرف�س«.  اأو  دائًما«  »ال�سماح 

الختيار هاما،  الأحيان، وُيعترب هذا  من 

لأنه اإذا اخرتت »رف�س«، فلن تتمكن حتى 

الإنرتنت  تط�ر  ومع  التطبيق.  فتح  من 

م�اٍز  تط�ر  هناك  العامل،  على  كنافذتنا 

للتقنيات املبتكرة التي ميكن اأن حتمينا.

حققت ه�اوي تقدًما كبرًيا يف حماية 

خ�س��سية امل�ستهلك، وه� ما يتجلى يف 

هاتف Pro 40 HUAWEI Mate. على 

 Notepad املثال، يحت�ي تطبيق  �سبيل 

على ميزة القفل، والتي تتيح للم�ستخدمني 

مرور  بكلمة  الفردية  املالحظات  حماية 

معل�مات  اإزالة  اأو حتى خيار  ب�سمة  اأو 

م�ساركتها  قبل  لل�س�رة  وال�قت  امل�قع 

 HUAWEI مع الأ�سدقاء من خالل ميزة

الأكرث  امليزة  فاإن  ذلك،  ومع   .Share
عملية على الإطالق هي احلد الأدنى من 

 Minimum  – اخل�س��سية  ترخي�س 

Privacy Authorization. فبا�ستخدام 
جديد  تطبيق  يطلب  كلما  امليزة،  هذه 

دائًما«  »ال�سماح  اإىل  بالإ�سافة  اأذونات، 

وهي  اأخرى،  بدائل  لديك  و»رف�س«، 

فقط  وال�سماح  فقط  واحدة  مرة  ال�سماح 

يحميك من جتاوز  ال�ستخدام، مما  اأثناء 

الأذونات.
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دعت شركات النظافة إلى اإلسراع في التسجيل

 »األشغال«: تدشين نظام لترخيص ناقالت 
النفايات ودفع رسوم »مدفن عسكر« إلكترونيًا

كشفت الوكيل المس��اعد للخدمات 
البلدية المشتركة في وزارة األشغال 
والتخطي��ط  البلدي��ات  وش��ؤون 
العمران��ي ش��وقية حمي��دان ع��ن 
إلكترون��ي جدي��د  تدش��ين نظ��ام 
لترخيص ناقالت النفايات إلى جانب 
تغيير نظام دفع رس��وم الدخول إلى 
مدفن عس��كر من خالل الكوبونات 
الورقي��ة مس��بقة الدفع إل��ى نظام 

الدفع اإللكتروني.
ودع��ت حمي��دان ش��ركات النظافة 
وإزالة المخلفات إلى ضرورة اإلسراع 
بالتس��جيل عبر الموق��ع اإللكتروني 
mun.gov.bh وذلك ألخذ الترخيص 
ال��الزم للدخول إلى مك��ب النفايات 
في عسكر، داعية الشركات التواصل 
التواص��ل م��ع المختصي��ن ب��إدارة 
األرقام  عل��ى  المنزلي��ة  المخلف��ات 
التالية: 17983252 - 17981168 

.17981939-
وقال��ت: »إن��ه وتنفيذًا لم��ا جاء في 
قانون النظافة العامة لسنة 2019 
وال��ذي ينص على أن��ه »يحضر نقل 
النفاي��ات أي��ًا كان مصدره��ا م��ن 
موق��ع رفعها إلى موق��ع معالجتها 
إال عن طريق الشركات والمؤسسات 
المرخص��ة والمصنفة لهذا الغرض 
تحدده��ا  الت��ي  للضواب��ط  وفق��ًا 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون مع 
وجوب ش��هادة من البلدية س��ارية 
المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت 

ذل��ك فق��د قام��ت إدارة المخلفات 
المنزلية بال��وزارة وبعد خطة عمل 
بدأت منذ الربع األول من هذا العام 
بتدش��ين نظام إلكتروني لترخيص 
مرحلت��ه  ف��ي  النفاي��ات  ناق��الت 
التجريبي��ة إلى جان��ب تغيير نظام 
دفع رسوم الدخول إلى مدفن عسكر 
من خالل الكوبونات الورقية مسبقة 
الدفع إلى نظام الدفع اإللكتروني«، 
مبين��ة أن م��ن ش��أن ه��ذا النظام 
الخدم��ات  وتس��ريع  هو»تس��هيل 
المقدمة للشركات المتخصصة في 

نقل النفايات«.
وأش��ارت حمي��دان إل��ى أن »مدفن 
النفايات بعسكر وخالل الستة عشر 
ساعة عمل والمعتمدة من الساعة 
الثانية عشرة صباحًا ولغاية الرابعة 

مساء يستقبل يوميًا عدد ال يقل عن 
500 ش��احنة نقل نفايات وبمعدل 
ال يق��ل ع��ن أربع��ة آالف ط��ن من 

النفايات بشكل يومي«.
وأضاف��ت: »إن هذا النظام س��يكون 
نقل��ة نوعية ستس��هم ف��ي تعزيز 
التوج��ه  الرقم��ي ضم��ن  التح��ول 
التح��ول  لعملي��ات  الحكوم��ي 
اإللكتروني الش��امل وتنفي��ذًا لقرار 
بالدف��ع  األخي��ر  ال��وزراء  مجل��س 
اإللكترون��ي لجمي��ع الخدم��ات، لما 
لهذه األنظمة من إسهام في تقليل 
المصاريف التشغيلية وتوفير قنوات 

صحيحة وميسرة«.
وتابع��ت: »كم��ا س��يكون للنظ��ام 
األثر الكبير في الحد من طمر ورمي 
النفايات العش��وائي خارج المدافن 
المخالفات  تل��ك  ورصد  المخصصة 
م��ن خ��الل نظ��ام التتب��ع المل��زم 
تركيب��ه من قب��ل هذه الش��احنات 

بحسب قانون النظافة العامة لسنة 
2019، وه��ي تعتب��ر اس��تراتيجية 
وطني��ة تهدف إلى تحقي��ق »اإلدارة 
إدارة  لعملي��ات  المتكامل��ة« 
المخلفات وفقًا ألفضل الممارس��ات 
القياس��ية الصحية والبيئية والفنية 

المعتمدة دوليًا«.
ولفتت إلى أنه وفي »حال موافقة 
التس��جيل، يتعين  ال��وزارة عل��ى 
على الش��ركة إدخال أرقام تسجيل 
المركب��ات  لجمي��ع  المركب��ات 
المستخدمة لنقل النفايات، ونوع 
وحجمه��ا  المنقول��ة،  النفاي��ات 
حس��ب االش��تراطات والمتطلبات 
الخاص��ة بالتس��جيل والموضح��ة 
جميعها من خالل ه��ذا النظام«، 
مؤكدة أنه »يتحت��م توفير نظام 
 )GPS( المركب��ة  داخ��ل  تتب��ع 
لضمان التخلص من النفايات في 

الموقع الصحيح«.

شوقية حميدان

»األمن اإلذاعي« يستعرض إنجازات »الداخلية« خالل 2020
استعرض برنامج األمن اإلذاعي الذي تعده 
وتقدم��ه اإلدارة العام��ة لإلع��الم والثقافة 
األمنية بالتع��اون مع إذاع��ة البحرين، أهم 
اإلنجازات التي حققتها إدارات وزارة الداخلية 
خ��الل العام 2020، والتي تضمنت االحتفاء 
بم��رور 50 عام��ا عل��ى تأس��يس الش��رطة 
النسائية، الحفاظ على موقع البحرين ضمن 
الفئة األولى في تقري��ر الخارجية األمريكية 
المعن��ي بتصنيف الدول ف��ي مجال مكافحة 
االتجار باألش��خاص، وفوز مملك��ة البحرين 
بالمركز األول عربيًا في مؤشر بازل لمكافحة 
غس��ل األموال، فوز رئيس الجمارك برئاسة 
مجلس منظمة الجم��ارك العالمية، تحقيق 
وزارة الداخلية للمركز األول بين المؤسسات 
األكثر التزامًا باإلجراءات االحترازية للحد من 

انتشار كورونا.

كم��ا ف��ازت إدارة تكنولوجي��ا المعلوم��ات 
واإلب��داع اإللكترون��ي بث��الث جوائ��ز ف��ي 
مسابقة س��تيفي العالمية 2020 لالبتكار، 
وف��ازت اإلدارة العام��ة لإلص��الح والتأهيل 
بجائ��زة دولية كأول مؤسس��ة إصالحية في 
الشرق األوسط في مجال التنفيذ واالمتثال 
لبروتوكوالت الصحة والسالمة ضد فيروس 
كورونا، باإلضافة إلى فوز هيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية بجائزة أفضل تطبيق 
حكومي عربي ذكي، وفوز محافظة العاصمة 
بجائ��زة س��تيفي العالمية ع��ن فئة خدمة 
العمالء، وف��وز برنامج تأهي��ل المحكومين 
وإدماجهم ف��ي المجتمع »تم��ام« وبرنامج 
س��اعي أعم��ال المنفع��ة العامة »س��امع« 
بالمركز األول في جائزة س��تيفي العالمي، 
واعتم��اد نادي ضب��اط االمن الع��ام كأول 

مؤسس��ة حكومية معززة للصحة الداخلية، 
والفوز بجائزة س��مو الش��يخ عيسى بن علي 
آل خليف��ة للعمل التطوع��ي وتحقيق فريق 
وزارة الداخلية لق��ب دوري االتحاد البحريني 

للتنس لعام 2020.
وق��د تضمن برنامج األم��ن اإلذاعي تقديم 
والتوعوي��ة  األمني��ة  الفق��رات  م��ن  ع��دد 
واالجتماعية، حيث تم تس��ليط الضوء خالل 
فقرة »األمن في أس��بوع« على أبرز البالغات 
الت��ي ت��م التعام��ل معها وذل��ك من خالل 
االتصال المباشر بغرفة العمليات الرئيسية 

وغرفة العمليات والمراقبة المرورية.
كم��ا ناق��ش البرنامج ف��ي فقرة »دردش��ة 
الخميس« موض��وع الحفاظ على الس��المة 
خالل استقبال السنة الميالدية 2021 وذلك 
من خالل التقيد بالقواعد واألنظمة الخاصة 

بتدابي��ر الوقاية من فيروس كورونا وتجنب 
الحوادث المرورية.

واس��تضافت فق��رة »إش��راقة أم��ل« أح��د 
المنتفعين من قان��ون العقوبات والتدابير 
البديلة ومدى اس��تفادته من هذه التجربة، 
حي��ث أع��رب ع��ن ش��كره إلدارة اإلص��الح 
المنتفعي��ن  ضم��ن  لترش��يحه  والتأهي��ل 
لقانون العقوبات والتدابي��ر البديلة والذي 
انعك��س إيجابًا عل��ى حياته كون��ه اآلن مع 
أسرته كما استفاد من انخراطه في برنامج 
تمام لتأهي��ل المحكومي��ن وإدماجهم في 
المجتم��ع وذلك من خالل ع��دة دورات منها 
التواصل االجتماع��ي والتعاون مع اآلخرين 
وإدارة الوقت وفن اإللقاء واالستماع ودورات 

في اإلسعافات األولية.
فيم��ا تضمنت فق��رة »فاصل ش��خصيات« 

التع��رف على أحد الش��خصيات الب��ارزة في 
تاريخ ش��رطة البحرين وهو العميد س��لمان 
جبر المس��لم الذي بدأ مس��يرته منذ س��نة 
1947 برتب��ة تلمي��ذ عس��كري ث��م ابتعث 
لدراسة علوم الشرطة في بريطانيا في عام 
1952 في مج��ال التحقيقات الجنائية، حيث 
تدرج بالعمل في عدة إدارات منها آمر قسم 
شرطة المحرق، آمر قسم المرور والترخيص 
ث��م مدي��ر إدارة خف��ر الس��واحل، كم��ا نال 
العديد من األوس��مة واألنواط العس��كرية 
خالل مس��يرته الوظيفية وت��درج في الرتب 
العس��كرية حتى حصل على رتبة عميد سنة 

1981 وتقاعد عن العمل في التاريخ ذاته.
وتخلل برنامج األم��ن اإلذاعي تقديم جوائز 
نقدية للمستمعين وذلك من خالل االتصال 

والمشاركة في المسابقة.

 النظام نقلة نوعية لتعزيز التحول 
الرقمي ضمن التوجه الحكومي

 500 شاحنة نقل نفايات 
يستقبلها مدفن عسكر يوميًا

 تقليل المصاريف التشغيلية 
وتوفير قنوات صحيحة وميسرة

»الطاقة المستدامة«: نعمل مع »األشغال« 
إلعداد سياسات مكملة لدليل المباني الخضراء

أن  المس��تدامة  الطاق��ة  هيئ��ة  ذك��رت 
العم��ل يجري حالي��ًا على إعداد سياس��ات 
مكملة لدليل المباني الخضراء بالتنس��يق 
البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال  وزارة  م��ع 
والتخطي��ط العمران��ي، يتم م��ن خاللها 
تصنيف المباني بحس��ب توفيرها للطاقة 
والمياه ومطابقتها لالشتراطات اإللزامية 
واالختياري��ة المندرجة في دلي��ل المباني 

الخضراء.
وأوضحت في تقرير أن العام 2020 ش��هد 
تطورات بارزة للهيئة بدعم ال محدود من 
قب��ل حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
وصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، إيمان��ًا بأهمي��ة دور الهيئ��ة في 
النه��وض بقطاع الطاقة المس��تدامة في 
المملكة وتعزي��زًا لدورها الرائد في جعل 
البحري��ن مركزًا للتميز في مجاالت الطاقة 
المتج��ددة وكفاءة الطاق��ة ومثااًل يحتذى 

في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
وأكد رئي��س الهيئة د.عبدالحس��ين ميرزا 
أن م��ا حققته الهيئ��ة من إنج��ازات على 
مختل��ف األصعدة خالل الع��ام 2020 يعد 
عاماًل أساسيًا في التغيرات والتطورات في 
المملكة. وحرصًا على اس��تمرار المس��يرة 
التنموية ف��ي قطاع الطاقة المس��تدامة 
ت��م البدء في تنفي��ذ عدد م��ن المبادرات 
المدرج��ة ف��ي الخط��ة الوطني��ة للطاقة 
المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، 
وت��م البدء في إنج��از عدة مش��اريع رائدة 
ف��ي مج��ال الطاق��ة المتج��ددة على وجه 
الخص��وص، باإلضافة إل��ى تبني الحكومة 
هيئ��ة  قدمته��ا  ومقترح��ات  مب��ادرات 
الطاقة المس��تدامة للتغلب على تحديات 
محدودية المساحة مثل مبادرة االستفادة 
من أس��طح المباني واستخدام المساحات 
غير المش��غلة في مش��اريع البنية التحتية 

كتركي��ب األلواح الشمس��ية عل��ى خزانات 
المياه ودمج حلول الطاق��ة المتجددة في 
الجس��ور وتصامي��م المراف��ق الترفيهي��ة 
والممش��يات،  والمنتزه��ات  كالحدائ��ق 
ودراسة مشاريع األلواح الشمسية العائمة 
ومش��اريع إنتاج طاق��ة الرياح ف��ي المياه 
الس��احلية والعميقة. كما تم العمل على 
استحداث س��جل تجاري لتسجيل الشركات 
والمؤسس��ات الت��ي تعم��ل ف��ي مج��ال 
الطاقة المتج��ددة، وبدء العمل في إعداد 
إس��تراتيجية وطنية للمركبات الكهربائية 
بالتع��اون م��ع وزارة الصناع��ة والتج��ارة 
والس��ياحة، وكذل��ك العم��ل عل��ى إطالق 
جائزة الطاق��ة المتج��ددة، باإلضافة إلى 
إجراء دراس��ات ومس��وحات تدقيق الطاقة 
ف��ي المباني لتخفيض اس��تهالك الطاقة 
ودراسة االس��تفادة من الطاقة المتجددة 
لتحلية مي��اه البحر لتخفيض كلفة اإلنتاج 
بدعم إنشاء المصنع الثاني لصناعة األلواح 
الشمسية. كما تمت المشاركة في حضور 
وإقام��ة ن��دوات ومؤتمرات ح��ول الطاقة 

المتج��ددة لالطالع على آخر المس��تجدات 
ف��ي ه��ذا المجال، ما يس��هم ف��ي تحقيق 
ال��رؤى التنموية في إطار اس��تدامة موارد 
الطاق��ة وتنويعه��ا ويض��ع المملك��ة في 
مص��اّف الدول المتقدمة ف��ي هذا المجال 
ويؤس��س لمزيد من االس��تثمار في مجال 
البيئ��ة النظيفة، باإلضافة إلى ما يس��هم 
به ذل��ك في تحقي��ق االلتزام��ات الدولية 

واإلقليمية والعالمية.
وأض��اف مي��رزا: »الخطة الوطني��ة للطاقة 
المتجددة بمجمل مبادراتها وسياس��اتها 
تتمحور حول زيادة نصي��ب موارد الطاقة 
المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 
5% أي ما يعادل حوالي 250 ميغاواط من 
الطاقة النظيفة بحلول 2025 بنسبة %10 
أي ما يع��ادل 710 ميغ��اواط من الطاقة 
وتش��كل   ،2035 ع��ام  بحل��ول  النظيف��ة 
مشاريع الطاقة الشمسية الجزء األكبر من 
هذه النس��ب نظرًا إلى الموق��ع الجغرافي 

والظروف المناخية المواتية لذلك«.
وأض��اف: »في الوقت الحال��ي يبلغ إجمالي 

إنتاج الكهرباء ف��ي البحرين حوالي 3920 
ميغاوات م��ن الطاقة يومي��ًا من محطات 
الغاز الطبيعي، ومن خالل الخطة الوطنية 
للطاق��ة المتج��ددة نهدف إلى مش��اركة 
محطات الطاقة المتجددة في هذا اإلنتاج، 
وم��ن خالل الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة 

لتحسين كفاءة االستهالك«.
الطاق��ة  هيئ��ة  تكلي��ف  »ت��م  وتاب��ع: 
المس��تدامة بموج��ب المرس��وم الملكي 
الصادر م��ن صاحب الجالل��ة عاهل البالد 
المتعلق��ة  الوطني��ة  المف��دى باألجن��دة 
بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز 
مفاهيم االس��تدامة م��ن خاللهما كإحدى 
الركائز الرئيسية لتحقيق الخطط الوطنية 
التنموية، وكعنصر أساس��ي لتحقيق عدد 
من التزامات المملكة الوطنية واإلقليمية 
والدولية التي تعنى بالتنمية المستدامة 

وجهود التصدي للتغير المناخي«. 
وفيم��ا يتعل��ق باالس��تفادة من أس��طح 
المباني س��ارت الهيئ��ة بوتي��رة إيجابية 
وتوس��عية ف��ي مب��ادرة تركي��ب أنظمة 
الطاق��ة الشمس��ية الموزعة على أس��طح 
المبان��ي الحكومي��ة من خ��الل مناقصات 
عام��ة يتقدم لها القطاع الخاص بدون أي 
تكلفة استثمارية على الجهات الحكومية، 
الت��ي  الحكومي��ة  المبان��ي  حص��ر  وت��م 
باإلمكان االس��تفادة منها لتركيب أنظمة 
الطاقة الشمس��ية على أس��طحها وقد بلغ 
عددها 535 مبنى، وأسطحها كافية إلنتاج 

حوالي 50 ميغاواط من الطاقة النظيفة.
وقام��ت الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية 
والتعليم بط��رح مناقصة عام��ة لتركيب 
أنظم��ة الطاق��ة الشمس��ية على أس��طح 
كمش��روع  حكومي��ة  م��دارس   8 مبان��ي 
تجريبي من دون أي تكلفة اس��تثمارية أو 
مصاريف تتحملها وزارة التربية والتعليم، 
وضمت هذه الم��دارس الثماني 20 مبنى 
ت��م تضمينه��ا لتركي��ب أنظم��ة الطاقة 

الشمس��ية عليه��ا م��ن خ��الل المناقصة، 
مقابل تعرفة تطرحها الشركات المتقدمة 
بالعطاءات عل��ى المناقصة على أن تكون 

التعرفة أقل من التعرفة الحكومية.
وبذلك م��ن المتوق��ع أن تنخفض تكلفة 
الكهرباء عل��ى المدارس بنحو 30%، بحيث 
تقوم الشركة الفائزة بالمناقصة بتمويل 
وتركيب النظ��ام وإدارت��ه وتأمين أعمال 

الصيانة على مدى 20 عامًا. 
وش��كلت ه��ذه المناقصة المرحل��ة األولى 
من المشروع، وسيلي هذه المرحلة مراحل 
أخرى من العمل على مباني تابعة لوزارات 
وهيئات ومؤسس��ات حكومية أخرى، حيث 
سجلت الهيئة طلبات مما يزيد عن 22 جهة 
حكومية أبدت م��ن خاللها الجهات رغبتها 
في ط��رح مبانيها والمس��احات المتوافرة 
لديها ف��ي مناقصات عامة لتركيب أنظمة 
الطاق��ة الشمس��ية عليها، ليتس��نى لهم 
بذل��ك تحقي��ق المناف��ع والوف��ورات التي 
س��تعود عليهم من األنظمة وإلسهامهم 
في دعم تحقيق األهداف الوطنية المتعلقة 

بالطاقة المتجددة. 
م��ن جهة أخ��رى، لمس��ت الهيئ��ة كذلك 
اهتمامًا ونموًا واضحًا ف��ي القطاع وإقبااًل 
على مثل هذه المناقصات ومشاريع الطاقة 
المتجددة بش��كل عام، وتح��رص الهيئة 
على العمل مع المقاولين والمس��تثمرين 
واالستشاريين وتشجيعهم على االستثمار 
في مجال الطاقة المتجددة واإلس��هام في 
النه��وض ب��ه وتحقيق األه��داف الوطنية 

التنموية.
واس��تقبلت الهيئ��ة خ��الل الع��ام 2020 
برئاس��ة مبعوثين اقتصاديين لعدد من 
الس��فارات في المملكة كان منها السفارة 
البريطانية والس��فارة البلغارية والسفارة 
المصرية، وف��ودًا عالمية كبرى للبحث في 
الفرص االس��تثمارية في مجاالت الطاقة 

المتجددة وكفاءة الطاقة في المملكة. 
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عززت قدراتهن ومواهبهن خالل تواجدهن بالمنزل

 »الشباب والرياضة«: اختتام مبادرة 
»معًا نبدع« بمشاركة 1000 فتاة بحرينية وإماراتية

اختتم��ت وزارة ش��ؤون الش��باب 
والرياض��ة بالتعاون مع س��جايا 
البرنام��ج  الش��ارقة،  فتي��ات 
التدريبي »معًا نبدع«، بمشاركة 
أكث��ر م��ن 1000 فت��اة إماراتية 
أعماره��ن  تت��راوح  وبحريني��ة، 
بين 13 و18 عامًا، حيث اس��تمر 
البرنام��ج عل��ى مدار أس��بوعين، 
بهدف االستثمار بقدرات الفتيات 
المختلفة خالل فترة  ومواهبهن 

تواجدهن بالمنزل.
وتضمن المخيم ال��ذي أقيم عبر 
االتصال المرئي عن بعد بمنصة 
وجلس��ة  ورش��ة   25 »زووم«، 
مجموع��ة  قدمه��ا  تفاعلي��ة، 
التش��كيليين،  الفناني��ن  م��ن 
االجتماعيي��ن،  والمؤثري��ن 
م��ن  المحترفي��ن  والمصوري��ن 
وتن��اول  واإلم��ارات،  البحري��ن 
الفني��ة  المج��االت  مختل��ف 
المالئمة  واإلبداعية،  والرياضية 
والتطلع��ات،  المواه��ب  لش��تى 
متضمن��ًا جلس��ة ف��ن المكي��اج 
الس��ينمائي، وحكاي��ات مصورة، 

وفن التأليف والتصميم الداخلي، 
وحكايات مص��ورة، وإعداد القادة 

وغيرها.
الش��باب  ش��ؤون  وزي��ر  وق��ال 
والرياض��ة أيم��ن المؤي��د: »إن 
البحري��ن ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة ترتبطان بعالقات أخوة 
وتعاون في شتى المجاالت األمر 
الذي يتوافق مع الرؤية السديدة 
الملك  الجالل��ة  لحضرة صاح��ب 
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المف��دى، وأخي��ه صاحب 
الس��مو الش��يخ خليفة ب��ن زايد 
آل نهي��ان رئيس دول��ة االمارات 
الش��قيقة،  المتح��دة  العربي��ة 
وإن ه��ذه الروابط بي��ن البلدين 
بي��ن  راس��خة  لعالق��ة  أسس��ت 
البلدين وقيادتيهما وش��عبيهما 
الش��قيقين تمت��د بجذوره��ا في 

تاريخ البلدين«.
وتاب��ع: »تح��رص وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة على مواصلة 
العمل لزيادة التنسيق والتعاون 
البحري��ن ودولة  المش��ترك بين 

في  المتحدة  العربي��ة  اإلم��ارات 
المجال الش��بابي والرياضي وبما 
يحق��ق رؤية س��مو الش��يخ ناصر 

بن حمد آل خليف��ة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
الشباب في تقوية العالقات بين 

البلدي��ن وبم��ا يحق��ق طموحات 
وآمال الش��باب ف��ي كال البلدين 
ومب��ادرات  رائ��دة  برام��ج  عب��ر 

تقوي��ة  ف��ي  تس��اهم  متمي��زة 
أواص��ر التع��اون والتالق��ي بين 
ش��باب البلدين وتب��ادل الخبرات 
التي تس��اهم  الناجحة  والتجارب 
ف��ي االرتقاء بالتجربة الش��بابية 
والرياضية البحرينية اإلماراتية«.

الش��باب  ش��ؤون  وزي��ر  وبي��ن 
»مع��ًا  مب��ادرة  »إن  والرياض��ة: 
نبدع«، الت��ي نظمتها الوزارة مع 
سجايا فتيات الشارقة يمثل على 
أرض الواقع نموذجًا من أش��كال 
التعاون بي��ن البلدين في مجال 
االرتق��اء بمه��ارات الفتي��ات في 
كال البلدي��ن ومنحه��م أولية في 
البرام��ج والفعاليات التي ترتقي 
بقدراتهم ف��ي مختلف المجاالت 
الفتيات  والمساهمة في تمكين 
باعتباره��م  البلدي��ن  كال  ف��ي 
يحمل��ون طاق��ات كبي��رة وأفكار 
اس��تغاللها بصورة  رائدة ويجب 

متميزة«.

أيمن المؤيد

يعاني من مرض السكر وصرفت له أدوية عالجية إضافية

 »اإلصالح والتأهيل«: المحكوم 
المحروس يتلقى كامل الرعاية الصحية

ق��ال مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة لإلص��الح 
والتأهي��ل إن المحك��وم عب��داهلل المحروس 
»56 عامًا«، يتلقى كافة الحقوق المنصوص 
عليه��ا في قانون اإلصالح والتأهيل والئحته 
التنفيذي��ة، وم��ن بينه��ا الرعاي��ة الصحية 
الكامل��ة، وذل��ك تعقيب��ًا على م��ا تداولته 
بعض حسابات وسائل التواصل االجتماعي 

بشأن الوضع الصحي له.
وأوضح أنه يعاني من مرض الس��كر وتطلب 
وضعه الصحي صرف أدوية إضافية له لعالج 
مرض الس��كر، مضيفًا أن ذوي المذكور على 
علم بحالت��ه الصحية، من خ��الل االتصاالت 
الهاتفي��ة والت��ي يتلقاه��ا وف��ق األنظم��ة 
واللوائ��ح المعم��ول به��ا والمطبق��ة عل��ى 

كاف��ة النزالء. وأش��ار إل��ى أن األدوي��ة التي 
توصف للمذكور من قبل األطباء المعالجين 
والمتعلق��ة بالحالة المرضي��ة التي يعاني 
منها، تصرف له بشكل منتظم، كون الرعاية 
الصحي��ة المقدم��ة ل��كل الن��زالء، متكاملة 
ومنضبط��ة وتس��تند إل��ى كاف��ة المعايير 

القانونية واإلنسانية.

تغريم 4 متهمين 1000 إلى ألفي دينار 
المتناعهم عن تنفيذ االشتراطات الصحية

قال��ت األمانة العامة للمجلس األعلى للقضاء إن 
المحكمة الصغرى الجنائية الثامنة أصدرت أمس 
أحكامًا قضائية على أربعة متهمين امتنعوا عن 
تنفيذ االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها في 
المطاعم والمقاهي لمنع انتشار فيروس كورونا، 
وارتكب الجريمة محل التهمة األولى الحتس��ابه 
ومنفعت��ه حي��ث قض��ت المحكم��ة بمعاقبتهم 

بغرامات تتراوح من ألف دينار إلى األلفي دينار.

 »النيابة«: إغالق مقهى ومطعم 
لمخالفتهما اإلجراءات االحترازية

قال رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة إن النيابة العامة قد تلقت صباح 
أمس بالغين من إدارة الصحة العامة حول ضبط مقهى ومطعم بمساء يوم 

أمس األول لمخالفتهما اإلجراءات االحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وأضاف: »رص��د بالمطعم عدم االلت��زام بالتباعد االجتماع��ي وعدم وجود 
مس��افة مترين بين الطاوالت فض��اًل عن عدم ارتداء اح��د العاملين لواقي 
الوج��ه وعدم ارت��داء الكمام بالش��كل الصحي��ح، كما ضب��ط مقهى يقدم 
الشيش��ة باستخدام الخراطيم متعددة االس��تخدام للزبائن، وبناء عليه تم 

تحرير محاضر بالمخالفة وإغالق المقهى والمطعم إداريًا، وتم إخطار النيابة 
العامة والتي أمرت بعرض األوراق فور استكمال اإلجراءات القانونية«.

 واختت��م بقول��ه: »باش��رت النيابة إجراءاته��ا فور ورود البالغين وأس��ندت 
االته��ام لمديري المقه��ى والمطعم فضاًل عن تقدي��م المقهى والمطعم 
كش��خصية اعتبارية وقررت عرض القضيتين على قاضي المحكمة الصغرى 
الجنائية المختص بنظر مخالفات اإلجراءات االحترازية لمنع انتشار فيروس 

كورونا«.

»الصحة« لـ                    : تفتيش 
دوري على »الفودتراك« المرخص

ياسمينا صالح «

أكد رئيس قس��م مراقبة األغذية ب��إدارة الصحة 
العام��ة فيص��ل الس��اري التفتيش ال��دوري على 
أطعم��ة المركبات المرخص��ة »الفودتراك«، أما 
غير المرخصة فيتم التعامل معها من قبل وزاتي 

الصناعة والتجارة والسياحة وشؤون والبلديات.
وردًا على سؤال ل�»الوطن« حول آلية الرقابة على 

»الفودتراك«، أوضح أن وزارة الصحة تتعامل مع 
المركب��ات المرخصة؛ والتي تحتوي على س��جل 
تجاري بالتفتيش الدوري عليها ورصد المخالفات 
واتخ��اذ اإلجراءات حس��ب قانون الصح��ة العامة 
رقم 34 لسنة 2018 وإذا كانت هناك أية مخالفة 
قد تسبب ضررا مباش��را على الصحة العامة يتم 
اتخاذ اإلجراء الف��وري بوقف العمل والغلق لحين 

إزالة المخالفات.

وق��ال: »أما بخصوص المركب��ات غير المرخصة، 
فهي تكون تحت بند مخالفة اش��تراطات إشغال 
الطري��ق ف��ي وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات 
والتخطي��ط العمران��ي باإلضاف��ة إل��ى مخالفة 
مزاولة نش��اط دون ترخيص م��ن وزارة الصناعة 
والتجارة والس��ياحة، ويكون ذل��ك بتعاون جميع 
الجه��ات الرقابي��ة للح��د من المخالف��ات بعمل 

حمالت مشتركة«.

»الحراك الدولي« يشيد بفوز 
 »المبرة الخليفية« بجائزة 

الملك حمد لتمكين الشباب
ق��ال المرك��ز البحريني للح��راك الدول��ي إن جائ��زة الملك حمد 
لتمكي��ن الش��باب تحظى بثق��ة عالمية م��ن الش��باب وهذا ما 
تعكسه زيادة أعداد المش��اركين سنويًا والسعي لتحقيق أهداف 
التنمي��ة المس��تدامة ودع��م المنجزات الش��بابية ح��ول العالم، 
مؤك��دًا أن دع��م حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى للش��باب وصل إلى المس��تويين 

المحلي والعالمي.
وهن��أ رئيس مجلس إدارة المركز ع��ادل المطوع جميع الفائزين 
في المس��ابقة التي تحظى باهتمام ومتابعة من س��مو الش��يخ 
ناص��ر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية 
وش��ؤون الش��باب. وأعرب عن اعتزاز المركز بفوز البحرين ضمن 
الجائزة من خالل مؤسس��ة المبرة الخليفية التي تحظى برئاسة 
مجلس أمنائها س��مو الش��يخة زين بنت خالد آل خليفة الرئيس 
الفخ��ري للمرك��ز، والت��ي تق��دم جه��ودًا كبي��رة لدع��م مختلف 
القطاع��ات في المملكة ومنها الش��بابية وذوو اإلعاقة واألعمال 
الخيري��ة والتطوعية. وقال إن مؤسس��ة المبرة الخليفية تمكنت 
من ترجمة أهداف التنمية المستدامة في عمل تطوعي وشبابي 
ممي��ز يعب��ر ع��ن المس��ؤولية الوطنية الت��ي يتميز به��ا جميع 
منتسبي المؤسس��ة ويبعث بالفخر واالعتزاز بالطاقات الشبابية 

الوطنية ضمن المسيرة التنموية للمملكة.

موظف في »التربية« يفوز 
بمسابقة قصص المدارس المصغرة

ب��إدارة  الموظ��ف  ف��از 
التعلم  ومص��ادر  التقني��ات 
والتعلي��م  التربي��ة  ب��وزارة 
عبدالرحمن البوفالس��ة، في 
مس��ابقة قص��ص المدارس 
المصغرة لعام 2020، والتي 
قام��ت بتنظيمها مؤسس��ة 
بالتع��اون  ترس��ت  بحري��ن 
م��ع هيئة البحري��ن للثقافة 
واآلث��ار، بقصته التي تحمل 

عنوان »أنا طباخ ماهر«.
ق��ال  المناس��بة  وبه��ذه 

البوفالسة: »مشاركتي في مسابقة بحرين ترست هي األولى 
م��ن نوعها م��ن ناحية التأليف والرس��م مع��ًا لقصة موجهة 
لفئة ري��اض األطفال والمرحلة االبتدائي��ة، حيث أنني دائمًا 
كنت أرس��م الرس��وم الكارتونية والكتب لألطفال، والوسائط 

التعليمية للمناهج«.
وأضاف: »بع��د التحاقي بوزارة التربية والتعليم ومباش��رتي 
العمل في إدارة التقنيات ومصادر التعلم بقسم إنتاج الكتب، 
اكتس��بت الكثير من الخبرة التي رفعت من مستوى عطائي، 
كما قمت بإعداد دورات للرس��م، واإلشراف على اختيار الطلبة 

الموهوبين في البحرين«. 
كم��ا أثنى على جهود والديه في صقل موهبته الفنية، وقال: 
»بدأت في الرس��م منذ الطفولة، واس��تمر تش��جيع الوالدين 

بتوفير كل ما احتاج إليه للرسم«.

المؤيد: المبادرة نموذج لالرتقاء بالتجارب الشبابية والرياضية بين البحرين واإلمارات



كشفت الوكالة الدولية للطاقة  «
الذرية أن إيران أبلغتها أنها تعتزم 

إنتاج اليورانيوم المخّصب بنسبة 20 
%، وهو معّدل أعلى بكثير من ذلك 

المنصوص عليه في االتفاق النووي 
المبرم بين طهران والدول الكبرى 

في العام 2015.

كسب الرفاع قمة الجولة  «
الرابعة لدوري ناصر بن حمد 
الممتاز، بعد أن تخطى الحد 

بهدف دون مقابل، في المباراة 
التي جمعت الطرفين، السبت، 
على االستاد الوطني في ختام 

منافسات الجولة.

أعلنـــت وزارة الصحـــة أن الـــوزارة تقدم 
الخدمات الصحية األساسية في المملكة 
ـــا وعيادتين  مـــن خـــال 25 مركـــًزا صحيًّ
موزعـــة على خمس مناطـــق صحية في 
كافـــة المحافظـــات األربـــع، وتوفـــر هـــذه 

المراكـــز الخدمـــات العاجيـــة والوقائيـــة 
والتأهيليـــة للعائلـــة والمجتمـــع، إذ يتـــم 
فـــي  والمقيميـــن  المواطنيـــن  تســـجيل 
المراكز الصحية التابعة لمناطق ســـكنهم 

لتلقي الخدمات الصحية.
موزعـــة  الصحيـــة  المراكـــز  أن  وبّينـــت   

تحتـــوي  حيـــث  المحافظـــات  حســـب 
محافظـــة العاصمـــة علـــى 8 ومحافظـــة 
المحـــرق علـــى 6 والمحافظـــة الشـــمالية 
علـــى 6 مراكـــز وعيـــادة صحيـــة واحدة، 
فيمـــا يوجد فـــي المحافظـــة الجنوبية 4 

مراكز وعيادة صحية واحدة.
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الرفاع يكسب الحد برأسية علي حرمإيران تخصب اليورانيوم بنسبة 20 %

الحكم

كســـب مطور عقـــاري حكما قضائيا 
التخطيـــط  هيئـــة  بإلـــزام  نهائيـــا 
والتطويـــر العمرانـــي بفرز األراضي 

وتقسيمها.
وانتصرت محكمة التمييز للمطور، 
عديـــدا  قضيتـــه  تشـــبه  والـــذي 
مـــن القضايـــا، والتـــي شـــدا وجذبـــا 
بيـــن هيئـــة التخطيـــط مـــن جهـــة، 

والمتضررين من جهة أخرى.
ويتلخـــص الموضـــوع فـــي صـــدور 

المتضرريـــن  لمصلحـــة  أحـــكام 
لتقســـيم عقاراتهـــم، ولكن تحفظت 
الهيئـــة على ذلـــك، ولجـــأت لتقديم 
“الئحـــة  تســـمى  للمحكمـــة  الئحـــة 
اعتـــراض الخارج عـــن الخصومة”، 
تـــرى  وهـــي دعـــوى ترفعهـــا جهـــة 
نفســـها متضـــررة من صـــدور حكم 
قضائـــي ضدها ولـــم تكن طرفا في 
الخصومة التي أسفرت عن صدور 

حكم جعلها ملتزمة به.

فراغ تشريعي يطيح بطعن “التخطيط” 
عن تقسيم األراضي بـ “التمييز”

)04(

دبي- ايتوس واير

ضمـــن  البحريـــن  قائمـــة  شـــملت 
أفضل 20 مكانا للعمل في منطقة 
 .  2020 لعـــام  األوســـط  الشـــرق 
فقد ضمت قائمة المرّشـــحين في  
العمـــل”  أماكـــن  “أفضـــل  برنامـــج 
كًا مـــن: “جـــي بـــي إم” البحريـــن، 
“لوندبيـــك” مصـــر، “أســـترازينيكا” 
لبنان، “نوفو نورديســـك” الكويت، 
الســـعودية،  نورديســـك”  “نوفـــو 
وشـــركات أخرى.وقـــام البرنامـــج 
مؤّخـــرا بإعـــداد قائمتـــه الســـنوية 
بنـــاًء علـــى تقييـــم أكثر مـــن 250 
أنحـــاء  جميـــع  فـــي  مؤسســـة 
المنطقـــة. وفـــي هذا الســـياق قال 
المديـــر العـــام لشـــركة “جـــي بـــي 
إســـحق  عبـــدهللا  البحريـــن”،  إم 
الكبـــرى،  ثروتنـــا  هـــم  “موظفونـــا 
وهذا ما انعكس من خال تحقيق 
ألفضـــل   )%  91( النتائـــج  أعلـــى 

مكان للعمل في البحرين”.

البحرين ضمن 
أفضل 20 مكانا 

للعمل

)07(

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

صرحـــت األمانة العامـــة للمجلس 
المحكمـــة  بـــأن  للقضـــاء  األعلـــى 
الصغرى الجنائية الثامنة أصدرت 
علـــى  قضائيـــة  أحكامـــا  أمـــس 
أربعة متهميـــن امتنعوا عن تنفيذ 
الواجـــب  الصحيـــة  االشـــتراطات 
تطبيقهـــا في المطاعـــم والمقاهي 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  لمنـــع 
المستجد، وارتكب الجريمة محل 
التهمـــة األولى لحســـابه ومنفعته، 

حيث قضـــت المحكمة بمعاقبتهم 
بغرامـــات تتـــراوح من ألـــف دينار 

إلى ألفي دينار.

تغريم 4 متهمين لم يتقيدوا باالشتراطات

ا أقصى للوصول إليها ا بالمملكة و20 دقيقة حدًّ 25 مركًزا صحيًّ
علوي الموسوي

راشد الغائب
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تجهيز 400 معمل وصف للحضور الجزئي... و300 زيارة افتراضية

“التربية” تخص “^” بإنجازات التعليم الفني في الجائحة

القاسم: األخطاء الطبية ليست ظاهرة

الفنـــي  التعليـــم  إدارة  مديـــر  قـــال 
محمـــد  التربيـــة  بـــوزارة  والمهنـــي 
الفنـــي  التعليـــم  إدارة  إن  الصديقـــي 
والمهنـــي قـــد وضعت خطة تشـــغيلية 
متطلبـــات  مـــع  تتناســـب  اســـتثنائية 
وتكاتفـــت  االســـتثنائية،  األوضـــاع 
المســـتدام  للنجـــاح  الجهـــود تحقيقـــا 

وتذليل التحديات.
تصريحـــه  فـــي  الصديقـــي  وأشـــار 
الخاص لــــ “الباد” إلـــى أن فرق العمل 
الفصـــل  مطلـــع  تابعـــت  اإلدارة  فـــي 
2020- الدراســـي  العـــام  مـــن  األول 
تنفيـــذ  مـــن  بـــدءا  المـــدارس،   2021
إجـــراءات الخطـــة االحترازيـــة وفـــق 
المعايير المطلوبة، وتنســـيق الجداول 
وطلبـــة  الحضـــور  لطلبـــة  المدرســـية 
التعلم عـــن بعد، باإلضافـــة إلى توزيع 

الكوادر المدرسية.
المقدمـــة  وتابـــع أن عـــدد اإلثـــراءات 

للطلبـــة بلـــغ نحـــو 4000 إثـــراء للمواد 
الماضـــي  نوفمبـــر  فـــي  األساســـية 
للمدارس المطبقة لنظام التعليم الفني 
والمهني، وضمن المعنيون جاهزية ما 
يقرب مـــن 400 معمل وورش وفصل 
بمـــا يتوافـــق مـــع إجـــراءات الصحـــة 

والسامة المهنية واالحترازية.
المـــدارس  منتســـبي  أن  وأردف 
ومـــن مكاتـــب الدعـــم أولـــت اهتمامـــا 

بالغـــا؛ لضمـــان فاعليـــة حضـــور الطلبة 
ومشـــاركتهم أثناء الحصص الدراسية 
من خال منصات التواصل والمتابعة، 
حيث تم تحديد اختصاصي متابع لكل 
مدرســـة من المـــدارس المطبقة لنظام 
التعليـــم الفنـــي والمهني معنـــي بتنفيذ 
باإلجمالـــي  زيـــارات صفيـــة، وشـــملت 
نحو 300 زيارة للحصة الدراســـية لكل 

.Teams أسبوع عبر تطبيق تيمز

جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  أكـــدت    
أن  القاســـم  غـــادة  البحرينيـــة  األطبـــاء 
الخطـــأ الطبي فـــي البحرين ليـــس ظاهرة 
علـــى اإلطاق بحســـب إحصـــاءات الهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 

الصحية في السنوات الماضية.وجاء ذلك 
في الرد الـــذي رفعته رئيس مجلس إدارة 
الجمعيـــة إلـــى لجنـــة التحقيـــق البرلمانية 
بشأن الخدمات الطبية المقدمة من وزارة 
الصحـــة. وقالت القاســـم: الموجود حاالت 
محـــدودة جـــًدا مقارنـــة بكثير مـــن الدول 

بمـــا فـــي ذلـــك الـــدول المتقدمـــة، ومملكة 
البحرين تمتلك منظومة متكاملة للتحقق 
مـــن أي شـــكوى متعلقـــة بالخطـــأ الطبـــي 
بمشاركة جهات عدة، بما في ذلك القضاء 
وأســـتطيع أن أؤكـــد أن هـــذه المنظومـــة 

فاعلة وعادلة وموثوق بها.

فائض بميزانية “الشورى” وحسابه بالبنك أكثر من 4 ماليين دينار
4.7 مليون دينار وديعة بـ “البحرين الوطني”... و ”الرقابة”: ال تجاوزات بالمجلس

كشـــفت بيانات مالية رسمية لمجلس 
الشـــورى حصلـــت عليهـــا “البـــاد” عن 
وجود فائض بميزانيته )قرابة 1.295 
مليون دينار(، وارتفاع ملحوظ بنسبة 
54 % بنقـــد الصنـــدوق ولـــدى البنوك 
مـــن مليونين و756 ألف دينـــار بالعام 
2018 إلـــى 4 مايين و240 ألفا بالعام 

.2019
ولفـــت التقرير لوجـــود وديعة قصيرة 
األجل ببنـــك البحرين الوطني قيمتها 

4.736 مايين دينار بالعام 2019.
العامـــة  األمانـــة  أبـــرز مرئيـــات  ومـــن 
لمجلس الشورى بشأن البيانات المالية 
للمجلـــس االلتزام بدراســـة ماحظات 
واإلداريـــة،  الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان 
وتقريـــر الديـــوان لـــم يظهـــر حـــدوث 

تجـــاوزات أثـــرت علـــى صحـــة الوضع 
علـــى  التأكيـــد  مـــع  للمجلـــس  المالـــي 
تجـــاوب المجلس مـــع كل المقترحات 
الســـابقة للديوان وماحظـــات اللجنة 
مـــا  أبـــرز  ومـــن  بالمجلـــس.  الماليـــة 
تضمنه التقرير المالي وتحليل بياناته 
انخفـــاض عـــدد الموظفيـــن مـــن 158 
موظفا بالعـــام 2018 إلى 144 موظفا 

بالعام 2019.

الجلسة األخيرة لمجلس الشورى

راشد الغائب
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محرر الشؤون المحلية

علوي الموسوي
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المنامة - وزارة الداخلية

تعقيبـــًا على ما تداولته بعض حســـابات 
بشـــأن  االجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل 
عبـــدهللا  للمحكـــوم  الصحـــي  الوضـــع 
المحـــروس، صـــرح مديـــر عـــام اإلدارة 
العامـــة لإلصالح والتأهيـــل بأن المذكور 
الحقـــوق  كافـــة  يتلقـــى  عامـــا”،   56“
المنصـــوص عليهـــا في قانـــون اإلصالح 
والتأهيل والئحته التنفيذية، ومن بينها 
الرعايـــة الصحيـــة الكاملـــة، موضحًا أنه 
يعاني من مرض الســـكر وتطلب وضعه 
الصحـــي صرف أدوية إضافية له لعالج 

مرض السكر.

المذكـــور علـــى علـــم  وأضـــاف أن ذوي 
بحالتـــه الصحية، من خـــالل االتصاالت 
الهاتفيـــة والتـــي يتلقاها وفـــق األنظمة 
واللوائـــح المعمـــول بهـــا والمطبقة على 

كافة النزالء.
وأشـــار إلـــى أن األدويـــة التـــي توصـــف 
للمذكـــور مـــن قبـــل األطبـــاء المعالجين 
والمتعلقـــة بالحالة المرضية التي يعاني 
منهـــا، تصـــرف له بشـــكل منتظـــم؛ كون 
الرعايـــة الصحية المقدمة لـــكل النزالء، 
متكاملـــة ومنضبطة وتســـتند إلى كافة 

المعايير القانونية واإلنسانية.

“الداخلية”: المحروس يتلقى رعاية صحية كاملة
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“الداخلية” تستعرض إنجازاتها في 2020
ــا وعــالــمــيــا ــي ــرب ــة ع ــدم ــق ــت ــز م ــراكـ ــق مـ ــي ــق ــح ــد الـــجـــوائـــز وت ــص ح

اســـتعرض برنامـــج األمـــن اإلذاعـــي الذي 
لإلعـــالم  العامـــة  اإلدارة  وتقدمـــه  تعـــده 
إذاعـــة  مـــع  بالتعـــاون  األمنيـــة  والثقافـــة 
البحريـــن، أهـــم اإلنجـــازات التـــي حققتها 
العـــام  خـــالل  الداخليـــة  وزارة  إدارات 
2020، والتـــي تضمنـــت االحتفـــاء بمـــرور 
50 عاما على تأســـيس الشـــرطة النسائية، 
الحفاظ علـــى موقع البحريـــن ضمن الفئة 
األولـــى فـــي تقريـــر الخارجيـــة األمريكية 
مجـــال  فـــي  الـــدول  بتصنيـــف  المعنـــي 
مكافحة اإلتجار باألشخاص، وفوز مملكة 
البحريـــن بالمركـــز األول عربيا في مؤشـــر 
بازل لمكافحة غســـل األموال، فوز رئيس 
الجمارك برئاســـة مجلس منظمة الجمارك 
العالميـــة، تحقيـــق وزارة الداخليـــة للمركز 
التزامـــا  األكثـــر  المؤسســـات  بيـــن  األول 
باإلجـــراءات االحترازية للحد من انتشـــار 

كورونا.
كمـــا فـــازت إدارة تكنولوجيـــا المعلومـــات 
واإلبـــداع اإللكترونـــي بثـــالث جوائـــز في 
مســـابقة ســـتيفي العالمية 2020 لالبتكار، 

وفازت اإلدارة العامـــة لإلصالح والتأهيل 
بجائـــزة دوليـــة كأول مؤسســـة إصالحية 
في الشـــرق األوســـط فـــي مجـــال التنفيذ 
واالمتثال لبروتوكوالت الصحة والسالمة 
ضـــد فيـــروس كورونا، باإلضافـــة إلى فوز 
هيئـــة المعلومات والحكومـــة اإللكترونية 
بجائزة أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، 
وفـــوز محافظة العاصمة بجائزة ســـتيفي 
العالميـــة عـــن فئـــة خدمـــة العمـــالء، وفوز 
برنامج تأهيل المحكومين وإدماجهم في 
المجتمـــع )تمـــام( وبرنامـــج ســـاعي أعمال 
المنفعـــة العامة )ســـامع( بالمركز األول في 
جائـــزة ســـتيفي العالمـــي، واعتمـــاد نـــادي 
ضباط االمن العام كأول مؤسسة حكومية 
معـــززة للصحـــة الداخلية، والفـــوز بجائزة 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بن علـــي آل خليفة 
للعمـــل التطوعـــي وتحقيـــق فريـــق وزارة 
الداخليـــة لقـــب دوري االتحـــاد البحرينـــي 

للتنس للعام 2020.
وقد تضمن برنامـــج األمن اإلذاعي تقديم 
الفقـــرات األمنيـــة والتوعويـــة  مـــن  عـــدد 
واالجتماعيـــة، حيـــث تـــم تســـليط الضوء 

خـــالل فقرة “األمن في أســـبوع” على أبرز 
البالغـــات التي تم التعامل معها وذلك من 
خـــالل االتصال المباشـــر بغرفـــة العمليات 
والمراقبـــة  العمليـــات  وغرفـــة  الرئيســـة 

المرورية.
كمـــا ناقـــش البرنامـــج فـــي فقرة “دردشـــة 
الخميس” موضوع الحفاظ على الســـالمة 
خـــالل اســـتقبال الســـنة الميالديـــة 2021 
وذلك من خالل التقيد بالقواعد واألنظمة 
الخاصـــة بتدابيـــر الوقايـــة مـــن فيـــروس 

كورونا وتجنب الحوادث المرورية.
واســـتضافت فقـــرة “إشـــراقة أمـــل” أحـــد 
المنتفعين من قانـــون العقوبات والتدابير 
البديلة ومدى استفادته من هذه التجربة، 
حيـــث أعـــرب عـــن شـــكره إلدارة اإلصالح 
المنتفعيـــن  ضمـــن  لترشـــيحه  والتأهيـــل 
لقانون العقوبـــات والتدابير البديلة والذي 
انعكـــس إيجابـــا علـــى حياتـــه؛ كونـــه اآلن 
مـــع أســـرته، كمـــا اســـتفاد مـــن انخراطـــه 
فـــي برنامـــج تمـــام لتأهيـــل المحكوميـــن 
وإدماجهـــم في المجتمـــع وذلك من خالل 
عـــدة دورات منهـــا التواصـــل االجتماعـــي 

الوقـــت  وإدارة  اآلخريـــن  مـــع  والتعـــاون 
فـــي  ودورات  واالســـتماع  اإللقـــاء  وفـــن 

اإلسعافات األولية.
فيمـــا تضمنت فقـــرة “فاصل شـــخصيات” 
التعـــرف علـــى أحـــد الشـــخصيات البـــارزة 
فـــي تاريـــخ شـــرطة البحرين وهـــو العميد 
ســـلمان جبـــر المســـلم الـــذي بـــدأ مســـيرته 
منـــذ ســـنة 1947 برتبـــة تلميـــذ عســـكري 
ثـــم ابتعـــث لدراســـة علـــوم الشـــرطة فـــي 
مجـــال  فـــي   1952 العـــام  فـــي  بريطانيـــا 
التحقيقات الجنائيـــة، حيث تدرج بالعمل 
فـــي عـــدة إدارات منهـــا آمر قســـم شـــرطة 
المحرق، آمر قســـم المرور والترخيص ثم 
مدير إدارة خفر السواحل، كما نال العديد 
من األوســـمة واألنـــواط العســـكرية خالل 
مســـيرته الوظيفيـــة وتـــدرج فـــي الرتـــب 
العســـكرية حتـــى حصـــل على رتبـــة عميد 
سنة 1981 وتقاعد عن العمل في التاريخ 

ذاته.
وتخلـــل برنامـــج األمـــن اإلذاعـــي تقديـــم 
جوائز نقدية للمســـتمعين وذلك من خالل 

االتصال والمشاركة في المسابقة.

المنامة - وزارة الداخلية

إغالق مقهى ومطعم خالفا اإلجراءات االحترازية
الـــوزارات  نيابـــة  رئيـــس  صـــرح 
والجهات العامة بأن النيابة العامة 
قد تلقت صباح أمس، بالغين من 
إدارة الصحـــة العامـــة حول ضبط 
مقهى ومطعم مساء أمس األول؛ 
لمخالفتهما اإلجراءات االحترازية 
كورونـــا  فيـــروس  انتشـــار  لمنـــع 

المســـتجد، حيـــث رصـــد بالمطعم 
عدم االلتـــزام بالتباعد االجتماعي 
وعدم وجـــود مســـافة مترين بين 
الطـــاوالت فضال عن عـــدم ارتداء 
أحد العاملين لواقي الوجه وعدم 
ارتـــداء الكمام بالشـــكل الصحيح، 
كمـــا ضبـــط مقهـــى يقدم الشيشـــة 
متعـــددة  الخراطيـــم  باســـتخدام 

االستخدام للزبائن، وبناء عليه تم 
تحرير محاضر بالمخالفة وإغالق 
وتـــم  إداريـــا،  والمطعـــم  المقهـــى 
إخطار النيابة العامة والتي أمرت 
اســـتكمال  فـــور  األوراق  بعـــرض 

اإلجراءات القانونية.
وباشـــرت النيابـــة إجراءاتهـــا فور 
ورود البالغيـــن وأســـندت االتهام 

لمديـــري المقهـــى والمطعم، فضال 
والمطعـــم  المقهـــى  تقديـــم  عـــن 
وقـــررت  اعتباريـــة،  كشـــخصية 
قاضـــي  علـــى  القضيتيـــن  عـــرض 
الجنائيـــة  الصغـــرى  المحكمـــة 
مخالفـــات  بنظـــر  المختـــص 
لمنـــع  االحترازيـــة؛  اإلجـــراءات 
انتشار فيروس كورونا المستجد.

المنامة - النيابة العامة

“ترخيص وتتبع” ناقالت النفايات ودفع الرسوم إلكترونًيا
للخدمـــات  المســـاعد  الوكيـــل  كشـــفت 
البلديـــة المشـــتركة فـــي وزارة االشـــغال 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
نظـــام  تدشـــين  عـــن  حميـــدان  شـــوقية 
ناقـــالت  لترخيـــص  جديـــد  إلكترونـــي 
النفايـــات إلـــى جانـــب تغييـــر نظـــام دفع 
رســـوم الدخـــول إلـــى مدفـــن عســـكر من 
خالل الكوبونات الورقية مســـبقة الدفع 

إلى نظام الدفع اإللكتروني.
النظافـــة  شـــركات  حميـــدان  ودعـــت 
وإزالـــة المخلفـــات الى ضرورة اإلســـراع 
اإللكترونـــي  الموقـــع  عبـــر  بالتســـجيل 
الترخيـــص  mun.gov.bh وذلـــك ألخـــذ 
الـــالزم للدخـــول الى مكـــب النفايات في 
عســـكر”. داعيـــة الشـــركات  التواصل مع 
المختصيـــن بـــإدارة المخلفـــات المنزليـــة 
 -  17983252 التاليـــة:  األرقـــام  علـــى 

.-17981939 17981168
وقالـــت حميـــدان “ إنه وتنفيـــذًا لما جاء 
فـــي قانـــون النظافة العامة لســـنة 2019 
نقـــل  أنـــه “يحضـــر  ينـــص علـــى  والـــذي 
النفايـــات أيـــا كان مصدرهـــا مـــن موقـــع 
عـــن  إال  معالجتهـــا  موقـــع  الـــى  رفعهـــا 
طريق الشـــركات والمؤسسات المرخصة 
والمصنفـــة لهـــذا الغرض وفقـــًا للضوابط 
التـــي تحددهـــا الالئحـــة التنفيذيـــة لهذا 
القانـــون مع وجوب شـــهادة مـــن البلدية 
ســـارية المفعـــول لـــدى ســـائق الشـــاحنة 
تثبـــت ذلك فقـــد قامـــت إدارة المخلفات 
المنزليـــة بالوزارة وبعد خطة عمل بدأت 
منذ الربـــع األول من هذا العام بتدشـــين 
ناقـــالت  لترخيـــص  إلكترونـــي  نظـــام 
النفايـــات فـــي مرحلتـــه التجريبيـــة إلـــى 
جانب تغييـــر نظام دفع رســـوم الدخول 
إلى مدفن عســـكر من خـــالل الكوبونات 

الورقيـــة مســـبقة الدفع إلى نظـــام الدفع 
اإللكتروني”. وأوضحت أن من شأن هذا 
النظـــام هو” تســـهيل وتســـريع الخدمات 
فـــي  المتخصصـــة  للشـــركات  المقدمـــة 
نقـــل النفايـــات”. وأشـــارت حميـــدان بأن 
“مدفـــن النفايات بعســـكر وخالل الســـتة 
عشر ســـاعة عمل والمعتمدة من الساعة 
الثانيـــة عشـــرة صباحـــًا ولغايـــة الرابعـــة 
مســـاء يســـتقبل يوميـــًا عـــدد ال يقل عن 
500 شـــاحنة نقل نفايات وبمعدل ال يقل 
عن أربعة آالف طن من النفايات يوميا”.

النظـــام ســـيكون نقلـــة  ورأت “ إن هـــذا 
التحـــول  تعزيـــز  فـــي  ستســـهم  نوعيـــة 
الرقمي ضمن التوجه الحكومي لعمليات 
التحـــول االلكترونـــي الشـــامل وتنفيـــذًا 
لقـــرار مجلـــس الـــوزراء األخيـــر بالدفـــع 
اإللكترونـــي لجميـــع الخدمـــات، لما لهذه 
األنظمة من إسهام في تقليل المصاريف 
صحيحـــة  قنـــوات  وتوفيـــر  التشـــغيلية 

وميسرة”.
وأضافـــت “ كمـــا ســـيكون للنظـــام األثـــر 
الكبير في الحد من طمر ورمي النفايات 
العشـــوائي خـــارج المدافـــن المخصصـــة 
ورصـــد تلـــك المخالفات مـــن خالل نظام 
الملـــزم تركيبـــه مـــن قبـــل هـــذه  التتبـــع 
الشاحنات بحسب قانون النظافة العامة 
لســـنة 2019، وهـــي تعتبر اســـتراتيجية 
»اإلدارة  تحقيـــق  الـــى  تهـــدف  وطنيـــة 
المتكاملة« لعمليات ادارة المخلفات وفقا 
ألفضـــل الممارســـات القياســـية الصحية 

والبيئية والفنية المعتمدة دوليًا”.
وأشـــارت أنه وفي “حال موافقة الوزارة 
علـــى التســـجيل، يتعيـــن علـــى الشـــركة 
إدخال أرقـــام تســـجيل المركبات لجميع 
المركبـــات المســـتخدمة لنقـــل النفايـــات، 
ونوع النفايات المنقولة، وحجمها حسب 
الخاصـــة  والمتطلبـــات  االشـــتراطات 

مـــن  جميعهـــا  والموضحـــة  بالتســـجيل 
خالل هذا النظام”.

وأكـــدت أنـــه “يتحتـــم توفير نظـــام تتبع 
داخـــل المركبة )GPS( لضمـــان التخلص 

من النفايات في الموقع الصحيح”.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

يحد من رمي المخلفات 
عشوائيا خارج المدافن 

المخصصة

2021 أجمل
Û  لــم أعــد أســتمع للمنجميــن “ولــو صدقــوا”، وال للكهنــة حيــن يتشــبثون

بآرائهم، فال تنزل برًدا وسالًما على أمة بني البشر.
Û  فــي نهايــة عــام 2019 تنبأ الفالســفة وقارئــو األفالك بأن 2020 ســوف

يكــون األســوأ فــي حيــاة الكون منــذ 700 ســنة، ومع مطلع عــام 2021 
أفــرط المنجمــون فــي التفــاؤل وبثــوا إلينــا مــن الخزعبالت مــا يجعلنا 
متفائلين أشد التفاؤل بزوال كامل لجائحة كورونا، وبكون أكثر عافية 

من الذي كانت تهددنا مخلوقاته في عام 2020.
Û  فــي جميــع األحــوال وتحــت قصف التنبــؤات ال يســعنا إال أن ندور في

فلــك التنجيــم، فــي أجرامــه الســماوية، وفضاءاته الهالميــة، وأضغاث 
أحالمه المخملية.

Û  ،في الوقت ذاته ال يمكننا إال أن ننظر إلى األمام، لكن من تحت أقدامنا
بالتحديــد مــن فــوق األرض التي نقــف عليها بثبات فــي محيط بالدنا، 
في جغرافية أوطاننا، هل اكتســبنا مناعة من بطش الفيروس؟ أم إننا 
ألقينــا بالرمــح والــدرع مــن أول جولة؟ هل تماســكنا وتوحدنــا ووقفنا 
متراصيــن، متكاتفيــن فــي وجــه الفيروس اللعيــن؟ أم إننا ســقطنا من 

أول نزال وبلمس األكتاف؟
Û  ثــم هــل كنــا علــى مســتوى المســئولية واحترزنــا واســتعنا بالكمامــات

الواقية و”الكحوالت الشــرعية”، والتباعد غير المأســوف عليه؟ أم إننا 
لم نستمع للنصح واإلرشاد، ولم نتبع تعاليم أولي األمر منا وبالغنا في 

التردد والتجاوز واالستهتار بصحتنا وصحة من حولنا؟
Û  بكل تأكيد لقد كان للجنة التنســيقية برئاســة ولي العهد رئيس الوزراء

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة حفظه هللا 
ورعــاه حق الســبق فــي أن يضع بالده في مقدمة األحــداث، أن يواجه 
الجائحــة بقلــب ملــؤه اإليمــان بشــعبه بعــد إيمانــه بقضــاء هللا وقــدره، 
أن يســتعين بالتكنولوجيــا الحديثــة وبالمحفــزات المعتبــرة لالقتصاد، 
واآلليات والبرمجيات المشتدة إلعادة كل مفردات الوطن إلى نصابها 

الصحيح، كي يعمل، وينتج، ويتعافى.
Û  وبالفعل كانت تجربة البحرين سباقة في مواجهة جائحة كورونا ليس

علــى مســتوى الفحوصــات المجانيــة التي تجــاوزت عدد ســكان البالد 
بأكثــر مــن 700 ألف فحص، لتصل إلى أكثر من مليونين وثالثمئة ألف 

فحص على وجه التقريب، وبمعدل وفيات لم يتجاوز الـ 350 وفاة.
Û  بنيــة تحتيــة تكنولوجية مكنت كل مفــردات الدولة من القيام بأعمالها

علــى أكمــل وجــه من خالل تقنيات الـ “أون الين”، أو عن طريق التباعد 
الُمرقم، والتعاضد التباعدي المؤهل، واالستشراف المعرفي عن ُبعد.

Û  لقــد نجحــت مملكــة البحريــن أن تكــون دائًمــا فــي المقدمــة، أن تواجه
التحــدي بــإرادة من حديد، وبإمكانات الزمن المتراكم، وإرادة اإلنســان 
الواعي المتحضر، وها نحن نستقبل هذه األيام عام 2021 بأقل خسائر 
ممكنة مقارنة بما ُمنينا به في عام 2020، نســتقبله بلقاحين معتبرين، 
وبوعــي كامــل متكامــل مــن شــعب يفهم في لغــة الحضــارة، ويدرك أن 
الوقايــة خيــر ألــف مــرة مــن العــالج، وأن االســتجابة لنداء أولــي األمر 
منــا مــا هــي إال خطوة في الطريق الصحيح من أجل صون مكتســباتنا 
والدفــاع عــن منجزاتنــا، واالنطالق مجــدًدا إلى آفاق المســتقبل ونحن 

في تمام الصحة وكمال العافية.
Û  2021 يطــل علــى بالدنا ونحن ال نمتلك غيــر األمل والدعاء وإنجازات

عــام كامــل مضــى، اللهم أعنا على ما قد يصادفنا من أيام، وعلى ما قد 
يعيق خطانا من عثرات، وهللا الموفق لوالة أمورنا فيما يحبه ويرضاه، 

وفيما هو األصلح لشعوبنا وبالدنا وأيامنا، إنك سميع مجيب.

د. عبداهلل الحواج

الفضالة تهنئ  سمو الشيخة زين بفوز “المبرة الخليفية” بجائزة الملك حمد
ـــبابي ـــل الش ـــاندة العم ـــي مس ـــموها ف ـــة لس ـــود حثيث جه

هنأت رئيسة لجنة شؤون الشباب بمجلس 
الشـــورى ســـبيكة الفضالـــة، رئيس مجلس 
أمنـــاء مؤسســـة المبـــرة الخليفيـــة عضـــو 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة ســـمو الشـــيخة 
زيـــن بنـــت خالـــد آل خليفة، بمناســـبة فوز 
مؤسســـة المبـــرة الخليفية بجائـــزة الملك 
حمـــد لتمكيـــن الشـــباب لتحقيـــق أهـــداف 

فئـــة  عـــن  وذلـــك  المســـتدامة،  التنميـــة 
التمكين المالي. 

وأعربـــت عـــن تقديرهـــا للجهـــود الكبيـــرة 
التي بذلتها  ســـمو الشـــيخة زيـــن الحثيثة 
في اإلشراف على هذه المبادرة اإلنسانية 
والتنمويـــة الهادفـــة وإســـهامها في الرفعة 
العمـــل  الـــذي تحققهـــا مســـيرة  والنجـــاح 
الشبابي التي يرعاها عاهل البالد صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
 بدعم ومساندة ولي العهد رئيس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
بـــن حمـــد آل خليفـــة، إلحـــراز المزيـــد من 
التقدم والتطور اإليجابي لتمكين الشباب 
البحريني واالرتقاء بالوعي الوطني لهذه 
الشـــريحة المهمة من المجتمع، بفضل من 

هللا وتوفيقه.

القضيبية - مجلس الشورى

سبيكة الفضالة

تأكيد دور سمو الشيخة زين بنت خالد بدعم المسيرة الشبابية
“الحراك الدولي”: جائزة الملك حمد لتمكين الشباب تحظى بثقة عالمية

قال المركـــز البحريني للحـــراك الدولي إن 
جائزة الملك حمد لتمكين الشباب تحظى 
بثقة عالمية من الشـــباب وهذا ما يعكســـه 
زيادة أعداد المشـــاركين ســـنويًا والســـعي 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم 
المنجـــزات الشـــبابية حول العالـــم، مؤكدًا 
بـــأن دعـــم عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، للشباب 

على المستوى المحلي والعالمي.
المركـــز  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  وهنـــأ 
البحريني للحـــراك الدولي عـــادل المطوع 
جميع الفائزين في المســـابقة التي تحظى 
باهتمـــام ومتابعة من ممثـــل جاللة الملك 
الشـــباب  وشـــؤون  اإلنســـانية  لألعمـــال 
ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة، 
معربـــًا عن اعتـــزاز المركـــز بفـــوز البحرين 
ضمـــن الجائـــزة من خالل مؤسســـة المبرة 

الخليفيـــة التـــي تحظـــى برئاســـة مجلس 
أمنائها الرئيس الفخـــري للمركز البحريني 
للحـــراك الدولـــي ســـمو الشـــيخة زين بنت 
خالـــد آل خليفة، والتي تقدم جهود كبيرة 
لدعـــم مختلـــف القطاعـــات فـــي المملكـــة 
ومنهـــا الشـــبابية وذوي اإلعاقـــة واألعمال 
المطـــوع  وقـــال  والتطوعيـــة.  الخيريـــة 
تمكنـــت  الخليفيـــة  المبـــرة  مؤسســـة  أن 
مـــن ترجمـــة أهـــداف التنمية المســـتدامة 

فـــي عمـــل تطوعـــي وشـــبابي مميـــز يعبـــر 
عـــن المســـؤولية الوطنية التـــي يتميز بها 
جميع منتســـبي المؤسســـة ويبعث بالفخر 
الوطنيـــة  الشـــابية  بالطاقـــات  واالعتـــزاز 

ضمن المسيرة التنموية للمملكة.

المنامة- المركز البحريني للحراك الدولي

شوقية حميدان



أعلنــت وزارة الصحــة أن الــوزارة تقــدم الخدمــات الصحيــة األساســية فــي 
ا وعيادتين موزعة على خمس مناطق صحية  المملكة من خالل 25 مركًزا صحيًّ
في كافة المحافظات األربع، وتوفر هذه المراكز الخدمات العالجية والوقائية 
والتأهيليــة للعائلــة والمجتمــع، حيــث يتــم تســجيل المواطنيــن والمقيمين في 

المراكز الصحية التابعة لمناطق سكنهم لتلقي الخدمات الصحية.

 وبّينـــت أن المراكـــز الصحيـــة موزعـــة 
تحتـــوي  حيـــث  المحافظـــات  حســـب 
مراكـــز   8 علـــى  العاصمـــة  محافظـــة 
 6 المحـــرق علـــى  صحيـــة ومحافظـــة 
مراكـــز صحيـــة والمحافظـــة الشـــمالية 
علـــى 6 مراكز صحية وعيـــادة صحية 
واحـــدة، فيمـــا يوجـــد فـــي المحافظـــة 
وعيـــادة  مراكـــز صحيـــة   4 الجنوبيـــة 

صحية واحدة.
 وقالـــت الـــوزارة فـــي رّدها علـــى لجنة 
بخصـــوص  البرلمانيـــة  التحقيـــق 
وزارة  “تســـعى  الصحيـــة:  الخدمـــات 
الصحـــة للحفاظ على النســـبة العالمية 
بين عدد األطباء وأعداد المســـتفيدين 
مـــن الخدمـــة وذلـــك لضمـــان اســـتقرار 
تقديـــم الخدمـــات بمســـتويات جـــودة 
متقدمـــة، وذلـــك بـــأن ال يتجـــاوز عـــدد 
المسجلين 3000 نسمة لكل طبيب في 

المركز الصحي”.
وتابعت: “وفي عام 2019 بلغ متوسط 
فـــي   مســـجالً   2376 الطبيـــب  حصـــة 
جميـــع المراكـــز الصحيـــة وتحقيـــق ما 
يقـــارب 80 % مـــن المراكـــز الصحيـــة 
لحصـــة كل طبيـــب  المعتمـــد  المعيـــار 
)3000 نســـمة( علًمـــا بـــأن هذه النســـبة 
هـــي بالمقيـــاس للقوى العاملـــة الفعلية 
ـــا وليـــس بالعدد المعتمـــد من قبل  حاليًّ
ديـــوان الخدمـــة المدنية علـــى الهياكل 

التنظيمية”.
الـــوزارة جاهـــدة   وأضافـــت: “تســـعى 
لتحسين تلك النسبة في جميع المراكز 
توزيـــع  وإعـــادة  بتوظيـــف  الصحيـــة 
القوى العاملة، كما تســـعى الوزارة إلى 
تحســـين الوضـــع الصحـــي مـــن خـــالل 
مشـــروع اختـــر طبيبـــك الـــذي يهـــدف 
إلـــى تحســـين توزيـــع المســـجلين على 
األطباء في المراكز الصحية باإلضافة 
إلـــى تحســـين ورفـــع جـــودة الخدمـــة 

فـــرد  كل  ربـــط  عـــن طريـــق  المقدمـــة 
وعائلتـــه مع طبيب أســـرة من اختياره 
بحيث ال تتجاوز حصة الطبيب 3000 
نســـمة، وســـيتم إعادة دراســـة احتياج 
المراكـــز الصحية من عدد األطباء تبًعا 

لعدد المسجلين الختيار الطبيب”.
وأردفـــت: عنـــد إنشـــاء مركـــز صحـــي 
جديـــد يتـــم التخطيـــط إلعـــادة توزيع 
الصحيـــة  المراكـــز  بيـــن  المجمعـــات 
لمعاييـــر  تبًعـــا  المحيطـــة  للمنطقـــة 
المسافة أو الوقت المستغرق للوصول 
إلـــى المركز الصحي بحيـــث ال يتجاوز 

20 دقيقة في الوضع االعتيادي.
ونّوهـــت إلى أن المراكز الصحية تقدم 
باقـــة متكاملة من الخدمـــات الصحية 
لجميـــع فئات المجتمـــع بهدف االرتقاء 
وتشـــتمل  والمجتمـــع،  الفـــرد  بصحـــة 
هـــذه الخدمـــات علـــى مجموعـــة مـــن 
البرامـــج الصحية العالجيـــة والوقائية 
الصحيـــة  والخدمـــات  والتشـــخيصية 
المساندة من خالل العيادات واألقسام 
الموجودة في المراكز الصحية ســـواء 
فـــي مجـــال طـــب العائلـــة مـــن خـــالل 
العيادات العامة أو من خالل مجموعة 
التخصصيـــة  والعيـــادات  الخدمـــات 
التـــي تقدم في المراكز الصحية بهدف 
خدمـــات  مـــن  المســـتفيدين  حصـــول 
المراكـــز الصحيـــة في جميـــع المناطق 
الصحيـــة علـــى رعاية صحية شـــاملية 

وقريبة وسهلة الوصول.
واختتمـــت الوزارة أن المراكز الصحية 
)مركـــز صحي واحد على األقل في كل 
منطقـــة صحية( تقـــدم خدمات العالج 
الطبيعـــي وخدمـــات بعـــض العيـــادات 
التخصصيـــة ويســـاعد هذا فـــي زيادة 
المتاحـــة  المـــوارد  اســـتغالل  كفـــاءة 
والحفاظ على مستويات عالية لجودة 

الخدمات المقدمة.

ا بالبحرين و2380 فرًدا لكل طبيب 25 مركًزا صحيًّ
إلــــيــــهــــا لـــــــلـــــــوصـــــــول  أقــــــــصــــــــى  كــــــــحــــــــدٍّ  دقــــــيــــــقــــــة   20

 إعــــداد: 
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إنفوجرافيك: 

محمد خليل

 المراكز
 الصحية

 وتوزيعاتها
 في المملكة

المنطقة 
الصحية األولى:

مركز بنك البحرين الصحي بالدير

مركز بنك البحرين الوطني بعراد

مركز المحرق الصحي

مركز الشيخ سلمان الصحي

مركز حالة بوماهر الصحي

مركز بنك البحرين والكويت 
الصحي بالحد

المنطقة 
الصحية الرابعة:

مركز حمد كانو الصحي

مركز الرفاع الشرقي الصحي

مركز سترة الصحي

مركز أحمد علي كانو الصحي

مركز جو وعسكر الصحي

المنطقة 
الصحية الثالثة:

مركز جدحفص الصحي 

مركز الشيخ جابر الصحي

مركز مدينة عيسى الصحي

مركز يوسف انجنير الصحي 

مركز عالي الصحي

المنطقة 
الصحية الخامسة:

مركز البديع الصحي

مركز البديع الساحلية

مركز مدينة حمد الصحي 

مركز الكويت الصحي 

مركز محمد بن جاسم كانو 
الصحي

مركز الزالق الصحي

المنطقة الصحية الثانية:
مركز الحورة الصحي 

مركز ابن سينا الصحي

مركز النعيم الصحي

مركز الشيخ صباح السالم الصحي

مركز بالد القديم الصحي

القاسم: األخطاء الطبية ليست ظاهرة وال غطاء على المخطئين
ــق فــــــــي الـــــــحـــــــاالت ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــة مــــــوثــــــوقــــــة تـ ــ ــومـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مـ

أكــدت رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة األطبــاء البحرينيــة غــادة القاســم 
أن الجمعيــة تولــي اهتماًمــا بالًغــا فــي توفيــر البيئــة المالئمــة التي تمكن 
الطبيــب مــن العمــل والعطــاء بإخالص وبمــا يمليه ويحتمه عليه شــرفه 
المهني، دون أن يكون ســيف الخوف من الوقوع بالخطأ الطبي مســلًطا 
على رقبته طوال ساعات عمله الطويلة، بما يؤثر سلًبا على أدائه وربما 
يمنعــه مــن الجــرأة واالبتكار فــي التعاطي مــع الحاالت الحرجــة وإنقاذ 

حياة المرضى وتقديم الرعاية الالزمة.

ونوهـــت أنه يجـــب التأكيد على أن 
الجمعية حريصـــة على عدم توفير 
غطاء شرعي أو قانوني ألي طبيب 
أنـــه  والممارســـة  بالقانـــون  يثبـــت 
ارتكـــب خطـــأ طبيـــا بالفعـــل، وجاء 
ذلـــك فـــي الرد الـــذي رفعتـــه رئيس 
مجلـــس إدارة الجمعيـــة إلـــى لجنة 
التحقيق البرلمانية بشأن الخدمات 
الطبية المقدمة من وزارة الصحة.

وقالـــت: من خـــالل عمـــل الجمعية 
علـــى  الماضيـــة  الســـنوات  طـــوال 
قضيـــة األخطـــاء الطبية، أســـتطيع 
فـــي  الطبـــي  الخطـــأ  أن  التأكيـــد 
البحرين ليس ظاهرة على اإلطالق 
بحســـب إحصاءات الهيئة الوطنية 
لتنظيم المهـــن والخدمات الصحية 

في السنوات الماضية.
هـــذا  فـــي  الموجـــود  وتابعـــت: 

الموضـــوع حـــاالت محـــدودة جـــًدا 
مقارنة بكثير من الدول بما في ذلك 
الدول المتقدمـــة، ومملكة البحرين 
تمتلـــك منظومة متكاملـــة للتحقق 
بالخطـــأ  متعلقـــة  شـــكوى  أي  مـــن 
الطبـــي بمشـــاركة جهـــات عـــدة، بما 
في ذلك القضاء وأستطيع أن أؤكد 
أن هـــذه المنظومـــة فاعلـــة وعادلة 

غادة القاسم وموثوق بها.
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إلزام الوزارات بإخطار “الخارجية” قبل إبرام االتفاقات الدولية
أكــدت وزارة الخارجيــة أنهــا تضطلع بدور مهم وحيوي بشــأن التنســيق والمتابعة 
فيما يتصل بالمعاهدات واالتفاقات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المبرمة 

بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية واإلقليمية.

وبينـــت، في ســـياق ردها علـــى االقتراح 
حكوميـــة  لجنـــة  إنشـــاء  بشـــأن  برغبـــة 
لمراجعة المعاهدات واالتفاقات الدولية 
التي أبرمتها مملكـــة البحرين وأصبحت 
طرًفـــا فيهـــا، أن مجلـــس الـــوزراء أصدر 
عـــددا مـــن القـــرارات التـــي تعنى بشـــكل 
والمعاهـــدات  باالتفاقـــات  مباشـــر 
ومذكرات التفاهـــم والبرامج التنفيذية، 
الـــوزارات  كافـــة  المجلـــس  كلـــف  إذ 
وزارة  بإخطـــار  الحكوميـــة  والجهـــات 

الخارجية بشكل مسبق بكافة االتفاقات 
التفاهـــم  ومذكـــرات  والمعاهـــدات 
ومذكـــرات التعاون والبرامـــج التنفيذية 
التي ترغب في التوقيع عليها مع أي من 
الـــدول والمنظمات اإلقليميـــة والدولية، 
وذلك قبل الشروع في اتخاذ اإلجراءات 

لعرضها على مجلس الوزراء.
وأضافت أن قرارا بهذا الشـــأن صدر عن 
مجلس الوزراء نـــص على تكليف وزارة 
الخارجية بإنشـــاء ســـجل مركـــزي تجمع 

فيه نصوص كافة المعاهدات واالتفاقات 
ومذكـــرات التفاهـــم الســـارية بين مملكة 
البحريـــن والـــدول والمنظمـــات الدوليـــة 
واإلقليمية، وأن يتـــم تبويبها وتصنيفها 
وفًقا لمعايير الحفظ والمتابعة الحديثة.
فـــوض  الـــوزراء  مجلـــس  أن  وتابعـــت 

الـــوزارة برفـــع تقريـــر نصف ســـنوي إلى 
الـــوزراء ببيـــان مـــا تـــم بشـــأن  مجلـــس 
تنفيذ االتفاقـــات والمعاهدات ومذكرات 
التفاهـــم ومذكـــرات التعـــاون والبرامـــج 
التنفيذيـــة المبرمة بين مملكـــة البحرين 
والصديقـــة  الشـــقيقة  الـــدول  وجميـــع 
والمنظمات الدوليـــة واإلقليمية، وكذلك 
بإنشـــاء   2020 لســـنة   9 رقـــم  القـــرار 
وتشـــكيل لجنـــة تعنـــى بأتمتـــة الســـجل 

المركـــزي للمعاهدات ومذكـــرات التفاهم 
بوزارة الخارجية.

وأفـــادت أن من مهام هذه اللجنة، العمل 
على تحويل السجل المركزي إلى األتمتة 
الشـــاملة، وتشـــكيل فريـــق عمـــل يتولى 
مهمـــة إدخـــال المعلومـــات فـــي النظـــام 
اإللكتروني للسجل المركزي، ووضع آلية 
لمتابعـــة تنفيـــذ المعاهـــدات واالتفاقـــات 
ومذكـــرات التفاهـــم مع الجهـــات المعنية 

ومراجعـــة  وإعـــداد  البحريـــن،  بمملكـــة 
التقاريـــر النصـــف ســـنوية المرفوعة إلى 
مجلـــس الـــوزراء والمتضمنـــة بيـــان مـــا 
تم بشـــأن تنفيذ المعاهـــدات واالتفاقات 

ومذكرات التفاهم.
 وعطًفـــا علـــى ما تـــم بيانه مـــن مرئيات، 
رأت الـــوزارة أن الرغبة محـــل االقتراح، 
بشـــأن إنشـــاء لجنـــة حكوميـــة لمراجعة 
المعاهـــدات واالتفاقـــات الدوليـــة التـــي 
متحققـــة  البحريـــن،  مملكـــة  أبرمتهـــا 
بالفعـــل على أرض الواقـــع، وتؤكد وزارة 
الخارجية على تعاونها الدائم والمستمر 
مـــع الســـلطة التشـــريعية لمـــا فيـــه خيـــر 

ورفعة مملكة البحرين.

رفع تقارير نصف 
سنوية لمجلس 

الوزراء لبيان تنفيذ 
ما ُيستجد
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