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 ,¿ÉeR ó«ªëdGóÑY IOÉàb πÑ≤à°SG

 øjôëÑdG  õcôªd  …ò«ØæàdG  ôjóªdG

 á«dhódGh  á«é«JGôà°S’G  äÉ°SGQó∏d

 ¢ù∏ée øe G kóah ,zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh

 Qƒ°üæe QƒàcódG º¡eó≤àj ,iQƒ°ûdG

 ,¢ù∏éªdG  ƒ°†Y  ,¿É`̀Mô`̀°`̀S  óªëe

 QÉ°ûà°ùªdG  ΩÉ©dG  ø`̀«`̀eC’G  ¬à«©ªHh

 IQƒàcódGh  ,QƒØ°ü©dG  óªMCG  áeÉ°SCG

 ΩÉ©dG ø«eC’G ,Ö«édG ∞°Sƒj ájRƒa

 ΩÓY’Gh äÉbÓ©dG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG

 óªMCG óªëe QÉ°ûà°ùªdGh ,çƒëÑdGh

 áfÉeCÓd  »fƒfÉ≤dG  QÉ°ûà°ùªdG  ,óªëe

 ø«ãMÉÑdG øe mOóY ÖfÉL ≈dEG ,áeÉ©dG

 ≈∏Y ´Ó`̀WÓ`̀d ∂``̀ dPh ,ø```̀«```̀jQGOE’Gh

 áMÉàªdG  ∫ƒ∏ëdGh  åëÑdG  πFÉ°Sh

 áÑàμe  É`̀ ¡`̀ °`̀SCGQ  ≈`̀∏`̀Yh  ,ø`̀«`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀∏`̀d

 ¬«∏Y â°üf Éªd ká∏°UGƒe ,zäÉ°SGQO{

 ¢ù∏éªdG ø«H á©bƒªdG ºgÉØàdG Iôcòe

 ÖjQóJh  »ãëÑdG  ¿hÉ©à∏d  õcôªdGh
 óaƒdG  ∫ÉÑ≤à°SG  »a  ¿Éch  .ø«ãMÉÑdG
 õcôªdG »a äGQGOE’G äGôjóe øe πc

 .ø«ØXƒªdG øe OóYh
 Ö`̀MQ  ,IQÉ``̀jõ``̀dG  π¡à°ùe  »``̀ah
 G kó«°ûe  ,ó`̀aƒ`̀dÉ`̀H  …ò«ØæàdG  ôjóªdG
 IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀Y ¬`̀FÉ`̀°`̀†`̀YCG ¢`̀Uô`̀ë`̀H

 äGõ«ªªdG  ø`̀e  IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀S’G  π«©ØàH
 ,zäÉ```°```SGQO{ õ`̀cô`̀e É`̀gô`̀aƒ`̀j »`̀à`̀ dG
 Gòg  øe  IóFÉØdG  ≥≤ëàJ  ¿CG  É k«æªàe
 êÉàfE’G  ≈∏Y  ¢ùμ©æj  ÉªH  ¿hÉ©àdG

.É vªch É kYƒf çÉëHC’G øe »æWƒdG
 ±ô`̀°`̀TCG Qƒ`̀à`̀có`̀dG Ωó``b ,É`̀gó`̀©`̀H
 äÉ`̀ °`̀SGQó`̀ dG è`̀eÉ`̀fô`̀H ô`̀jó`̀e ,∂`̀°`̀û`̀c

 IòÑf  ,á``̀«``̀dhó``̀dGh  á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 ,zäÉ`̀°`̀SGQO{  »a  »ãëÑdG  πª©dG  øY
 á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG OQGƒ````̀ª````̀dG ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀SÉ``̀H
 Ö`̀jô`̀≤`̀à`̀d ∂`````̀dPh ,á``Kó``ë``à``°``ù``ª``dGh
 ΩÉ«b ó`̀æ`̀Y ô``FGõ``dG ó`̀aƒ`̀∏`̀d  IQƒ`̀°`̀ü`̀dG
 áfÉ©à°S’ÉH iQƒ°ûdG ¢ù∏ée »ãMÉH

.OQGƒªdG √ò¡H

 ,QOÉ`̀≤`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ¿É`̀ª`̀jEG  â`̀eó`̀b  Éªc
 É k°VôY  ,zäÉ°SGQO{  áÑàμe  á«FÉ°üNCG
 »a  ∞«æ°üàdGh  á`̀°`̀Sô`̀¡`̀Ø`̀dG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀d
 Iô`̀aGƒ`̀à`̀ª`̀ dG ∫ƒ``̀∏``̀ë``̀dGh ,á`̀Ñ`̀à`̀μ`̀ª`̀dG
 ≈``̀ dEG å``̀MÉ``̀Ñ``̀dG ∫ƒ``̀ °``̀Uh π`̀«`̀¡`̀°`̀ù`̀à`̀d
 ™`̀LGô`̀ª`̀ dG ≥``̀jô``̀W ø``̀Y á`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG

.á«∏YÉØàdG á«fhôàμdE’G áª¶fC’Gh

 ƒ°†Y  OÉaCG  ,IQÉjõdG  ΩÉàN  »ah
 Qƒ°üæe  QƒàcódG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée
 ¢ù∏éªdG »ãMÉH ¿CÉH ,¿ÉMô°S óªëe
 ™e πª©dG ≈dEG Öjôb ÉªY ¿hQOÉÑ«°S
 É k«YGO ,zäÉ°SGQO{ õcôe øe º¡FGô¶f
 ¿hÉ©àdG π«©ØJ ≈dEG zäÉ°SGQO{ õcôe

.ziQƒ°ûdG{ áÑàμe ™e

 ô`̀jó`̀ª`̀dG »`̀MÉ`̀æ`̀L ¿É``̀ª``̀jEG IPÉ``̀à``̀°``̀SC’G äó```̀ cCG
 á«°SÉ«°ùdG  á«ªæà∏d  øjôëÑdG  ó¡©ªd  …ò«ØæàdG
 É¡à≤≤M  »àdG  äÉÑ°ùàμªdGh  äGõéæªdG  á«ªgCG
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »`̀a  …ó`̀∏`̀Ñ`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG  Iô«°ùe
 ≈∏Y  πª©dG  »a  áªgÉ°ùªdG  ≈∏Y  ó¡©ªdG  ¢UôMh
 á«ªæJ  ≈`̀ dEG  áaOÉ¡dG  ¬éeGôH  ∫Ó`̀N  øe  Égõjõ©J
 »a  Iô«°ûe  ,ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG  AÉ°†YCG  äGQÉ¡e
 ø«H  áªFÉ≤dG  ácGô°ûdGh  ¿hÉ©àdG  ≈dEG  Oó°üdG  Gòg
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ`̀ °`̀ Th  ∫É`̀¨`̀°`̀TC’G  IQGRhh  ó¡©ªdG
 äGQÉ¡e{ èeÉfôH ∫ÓN øe »fGôª©dG §«£îàdGh
 º`̀YO  »`̀ a  ΩÉ`̀ ¡`̀ °`̀ SE’G  ≈```̀dEG  ≈©°ùj  …ò```̀dG  ,zá`̀jó`̀∏`̀ H
 »YÉªàL’G ºgQhO á°SQÉªe »a ø«jó∏ÑdG AÉ°†YC’G

.»eóîdGh
 ó¡°T  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  ¿CG  ≈``̀ dEG  »`̀MÉ`̀æ`̀L  â`̀gƒ`̀fh
 πª©dG  ¢``̀TQh  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀J  ¬æ«°TóJ  ò`̀æ`̀e
 AÉ°†Y’G  äÉLÉ«àMG  »Ñ∏J  »àdG  ,á°ü°üîàªdG
 ¢ù∏éeh á©HQC’G  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG  »a  ø«jó∏ÑdG
 ôjƒ£J  ídÉ°U  »`̀a  Ö°üj  ÉªH  ,áª°UÉ©dG  á`̀fÉ`̀eCG

.…ó∏ÑdG πª©dG Iô«°ùe
 º¶f ó¡©ªdG ¿CG »MÉæL âæ∏YCG QÉWE’G Gòg »ah

 ¢ù∏éeh  ájó∏ÑdG  ¢ùdÉéªdG  AÉ°†YC’  πªY  á°TQh
 ™e  πeÉ©àdG  äGQÉ`̀¡`̀e{  ¿Gƒæ©H  áª°UÉ©dG  á`̀fÉ`̀eCG
 ,{ájó∏H äGQÉ¡ez èeÉfôH øª°V ,{ΩÓYE’G πFÉ°Sh

 .»°ùæéjôdG ¥óæØH ¢ù«ªîdG Ωƒj
 ™e  πeÉ©àdG  äGQÉ`̀¡`̀e  ¿CG  »MÉæL  äó```̀cCGh
 ájQhô°†dG  äGQÉ`̀¡`̀ª`̀dG  ø`̀e  ó©J  ΩÓ``̀YE’G  πFÉ°Sh
 ¢Vƒ¡ædG  ≈`̀∏`̀Y  …ó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ƒ°†©dG  óYÉ°ùJ  »`̀à`̀dG
 …òdG  …QƒëªdG  Qhó`̀ dG  ∫Ó`̀N  øe  ¬JÉ«dhDƒ°ùªH
 ™e π°UGƒàdG  õjõ©J »a ΩÓYE’G πFÉ°Sh ¬H Ωƒ≤J
 ¬JÉjƒdhCGh  ¬JÉÑ∏£àe  ≈∏Y  ±ƒbƒdGh  ,™ªàéªdG

 .ájó∏ÑdG äÉeóîdG ∞∏àîe »a áë∏ªdG
 PÉà°SC’G É¡eób »àdG á°TQƒdG QhÉëe âdhÉæJh
 »`̀eÓ`̀YE’G  ÖàμªdG  IQGOEG  ôjóe  ¢Sôég  »eÉ°S
 »a á«°SÉ°SCG óYGƒb ìô°T »æWƒdG ∫É°üJ’G õcôªH
 á«°ù«FôdG ô°UÉæ©dGh ,ΩÓYE’G πFÉ°Sh ™e πeÉ©àdG
 ,ΩÓYE’G πFÉ°SƒH …ó∏ÑdG ƒ°†©dG ábÓY øjƒμJ »a
 ¿ƒjõØ∏àdGh  ƒjOGôdG  »a  äÓHÉ≤ªdG  ø«H  ¥ôØdGh
 »a Ió`̀FÉ`̀°`̀ù`̀dG äÓ`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀dG ´Gƒ````̀fCGh ,∞`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh
 äÓHÉ≤ªdGh  ,á«ëdG  äÓHÉ≤ªdG)  ΩÓ`̀YE’G  πFÉ°Sh
 πFÉ°SôdG  ¢VGô©à°SG  ≈``dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,(á∏é°ùªdG

 äÉª∏μdGh  ,á«eÓYE’G  äÓHÉ≤ªdG  »a  á«°SÉ°SC’G

.áÑ©°üdG á∏Ä°SC’G á¡LGƒe á«Ø«ch ,á«MÉàØªdG

 ø«cQÉ°ûªdG ÖjQóJ ≈dEG  á°TQƒdG âbô£J Éªc

 ¥ô`̀Wh  ,á«Øë°üdG  äÉ`̀ë`̀jô`̀°`̀ü`̀à`̀dG  OGó````YEG  ≈`̀∏`̀Y

 πFÉ°Sh  ™e  πeÉ©àdG  »a  äÓμ°ûªdG  ºgCG  áédÉ©e

 ∫Ó`̀N á`̀gÉ`̀μ`̀Ø`̀dG ΩGó`̀î`̀à`̀°`̀SG äGQÉ``̀¡``̀eh ,ΩÓ````̀YE’G

 .ó°ùédG á¨d º¡ah ,á∏HÉ≤ªdG

 ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh πÑ≤à°SG
 ódÉN  ï«°ûdG  ±É``̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G
 ¢ùeCG  ¬ÑàμªH  ,áØ«∏N  ∫BG  »∏Y  ø`̀H
 ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ≥æYƒH  ódÉN  ÖFÉædG

.ÜGƒædG
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dÉ`̀H ô```̀jRƒ```̀dG OÉ```̀ °```̀ TCGh
 ¿hDƒ°ûdG  ∫ó©dG  IQGRh  ø«H  ºFÉ≤dG
 ¢ù∏éeh  ±É``````̀bhC’Gh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G
 ôjƒ£J ø``e  ≥`̀≤`̀ë`̀J  É``̀eh  ,ÜGƒ``̀æ``̀ dG
 ≈`̀dEG  á`̀aOÉ`̀¡`̀dG  ø«fGƒ≤dG  ø`̀e  ô«ãμ∏d
 áeó≤ªdG  á«dó©dG  äÉeóîdG  ôjƒ£J

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
 OóY ∫hÉæJ AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh
 ΩÉ`̀ª`̀à`̀g’G  äGP  äÉ`̀Yƒ`̀°`̀Vƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 »dó©dG ôjƒ£àdG ∫Éée »a ∑ôà°ûªdG

.»fƒfÉ≤dGh
 IQGRƒ```̀dG  π`̀«`̀ch  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ô°†M
 á``̀«``̀eÓ``̀°``̀SE’G ¿hDƒ```̀°```̀û```̀dGh ∫ó``̀©``̀∏``̀d

.…ÓYƒH ó«°TQ πFGh QÉ°ûà°ùªdG

 ∫ó``©``dG ô````̀ jRh π`̀ Ñ`̀≤`̀ à`̀ °`̀SG É``ª``c

 ,±É``̀ bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh

 ∫BG  QÉ`̀ª`̀Y  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ,¢``̀ù``̀eCG  ¬ÑàμªH

 á≤aôH  ÜGƒædG  ¢ù∏ée ƒ°†Y ¢SÉÑY

.»dÉgC’G øe OóY

 ¢ù∏ée  QhO  ô``̀ jRƒ``̀ dG  ø``ª``Kh

 Oƒ`̀¡`̀L ø``̀e ¬`̀ eó`̀≤`̀ j É```̀eh ÜGƒ```̀æ```̀dG

 »©jô°ûàdG  ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀dG  ∫É``é``e  »``̀a

.á«dó©dG áeƒ¶æª∏d

 OóY ∫hÉæJ AÉ≤∏dG ∫ÓN iôLh

 ¿hDƒ°ûH  á≤∏©àªdG  äÉYƒ°VƒªdG  øe

.á«dó©dG äÉeóîdG

 IQGRƒ```̀dG  π`̀«`̀ch  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ô°†M

.á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©∏d
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 …QhôªdG ΩÉMOR’G øY
!!..¢†©ÑdG äGRhÉéJh

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ójõªd ´QGƒ°ûdG »a á«æeC’G äGô«eÉμdG øe ójõe ≈dEG áLÉëH øëf πg
 πg ?äÉÑcôªdGh ìGhQC’G ájÉªMh ,QhôªdG ¿ƒfÉb ΩGôàMGh ,•ÉÑ°†f’G øe
 πX  »a  ,äÉÑcôªdG  »≤FÉ°ùd  ájQhôªdG  á«YƒàdG  øe  ójõe  ≈dEG  áLÉëH  øëf
 á∏ªM ≈dG  áLÉëH øëf πg ?äGRhÉéàdGh äÉØdÉîªdG  ≈∏Y ¢†©ÑdG  QGô°UEG
 ¢†©H äÓØfG §Ñ°V ±ó¡H ,QhôªdG ¿ƒfÉ≤H ¢SÉædG ô«còàd IójóL ájQhôe
 ΩóY  »a  á°UÉNh  ,ájQÉ°†M  ô«Z  äÉ°SQÉªªH  ΩÉ«≤dGh  äÉÑcôªdG  »≤FÉ°S

?ájQhôªdG äGOÉ°TQE’ÉH ΩGõàd’G
 ≈dEG  áLÉëH  ô`̀eC’G  ¿EÉa  ,á«YƒJ  äÓªM  øe  QhôªdG  IQGOEG  âeÉb  Éª¡e
 RhÉéàdG ≈∏Y ô°üj ¢†©ÑdG ΩGO Ée ,»Øμj ’ √óMh ¿ƒfÉ≤dÉa ,™«ªédG ¿hÉ©J
 πãªdG  Üô°†e  âfÉc  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ájQhôªdG  áaÉ≤ãdGh  ,πjÉëàdGh
 äÉaÉ≤K  Oó©Jh  ,áØdÉîªdG  ≈∏Y  ¢†©ÑdG  QGô°UEG  øμdh  ,Éaô°ûe  ÉLPƒªfh

.á©jô°Sh á∏LÉY ô¶f IOÉYEG ≈dEG áLÉëH âJÉH ,¥Gƒ°ùdG
 ¥ÓWEG ..áéYõe âëÑ°UCG äÉÑ∏£dG π«°UƒJ äÉLGQO ¥Gƒ°S äÉ°SQÉªe
 ..¥É£j ’ É«FÉ°Vƒ°V ÉKƒ∏J âë°VCG á«æμ°ùdG AÉ«MC’G »a äGQÉ«°ùdG ¥GƒHCG
 ..øjô«ãμ∏d GójóL ÉYQÉ°T äóZ áeÉ©dG ´QGƒ°ûdG »a ¿ÉeC’G IQÉM ΩGóîà°SG
 IôgÉX  ≈°ùeCG  ájQhôªdG  äGQÉ°TE’G  óæY  ôØ°UC’G  ™HôªdG  πÑb  ∞bƒàdG  ΩóY
 ∫ƒNódÉH ∂ÑdÉ£jh ∂Ø∏N ∞≤j áÑcôe ≥FÉ°S ÆôØàj ¿CG É¡æe ÜôZC’Gh ,áÑjôZ

!!..¿ƒfÉ≤dÉH Ωõà∏ªdG ’ Å£îªdG âfCG ∂fCÉch !!..ôØ°UC’G ™HôªdG »a
 äÉ`̀jQhó`̀dG  IOÉ``jR  ≈`̀ dEG  á°SÉe  áLÉëH  ÉæëÑ°UCG  ™°VƒdG  Gò`̀g  πX  »a
 ó¡°ûJ  ,IOóëe  ´QGƒ°Th  áæ«©e  ΩÉ`̀jCG  »a  á«æeC’G  äGô«eÉμdGh  ájQhôªdG
 ,Iôªà°ùeh Iô«ãc äGRhÉéJh äÉØdÉîe ó¡°ûJ  Éªc ,ÉªFGO  ÉjQhôe ÉeÉMORG
 áahô©e  ´QGƒ`̀°`̀T  »`̀a  øμdh  ,Ió``̀MGh  á¶aÉëªH  ó``MGh  ´QÉ`̀°`̀T  »`̀a  â°ù«d

.™«ªé∏d
 ôjƒ°üJ äGô«eÉc ΩÉ¶f á«é«∏îdG ∫hódG ióMEG âæ°TO ,Öjô≤dG ¢ùeC’ÉH
 ƒd ≈àM ,äGQÉ«°ùdG ø«H áæeBG áaÉ°ùe ∑ôàJ ’ »àdG áØdÉîªdG äÉÑcôªdG ó°Uôd
 (∑óÑL »a ≥°U’) ∂Ø∏N É≤FÉ°S óéJ ,iô°ù«dG hCG ≈£°SƒdG IQÉëdG âμ∏°S
 »a  IOóëªdG  áYô°ùdÉH  ∂eGõàdGh  ∑ô«°S  øe  Ö°†¨jh  πH  ,RhÉéàdG  ójôjh

  !!..´QÉ°ûdG
 áYô°ùdGh  ,¿ÉeC’G  ΩGõM  ΩGóîà°SG  ΩóYh  ,ádÉ≤ædG  ∞JGƒ¡dG  ΩGóîà°SG
 ,»eÉeC’G  ó©≤ªdG  »a  ∫ÉØWCG  OƒLh  ,AGôªëdG  IQÉ°TE’G  RhÉéJh  ,á«fƒæédG
 ≥jô£dG »`̀a ∫ƒ`̀Nó`̀dG ,á`̀jQhô`̀ª`̀dG äGQÉ``̀°``̀TE’Gh äGOÉ``̀°``̀TQE’G ΩGô`̀à`̀MG Ωó`̀Y
 á«eƒj ógÉ°ûe ,ô«ãc Égô«Zh ..äGQÉ«°ùdG QƒHÉW RhÉéJ πLCG øe ¢ùcÉ©ªdG
 çOGƒëdG ™bh »a ÖÑ°ùàJ ¿C’ IÉYóe ,ájQÉ°†M ’h á«fƒfÉb ô«Z ,áéYõeh

.ájQhôªdG
 ,™«ªédG  ¬H  Ωõà∏e  ôeCG  áÑcôªdG  ábÉ«°S  ≈dEG  √ÉÑàf’G  ¿Éc  ≥HÉ°ùdG  »a
 √ÉÑàf’G íÑ°UCG ,ÉjQhôe á«fƒfÉ≤dG ô«Z äÉ°SQÉªªdG Oó©J ™eh Ωƒ«dG øμdh
 ¢û«Wh  ,iô`̀NC’G  äGQÉ«°ùdG  øe  QòëdGh  √ÉÑàf’G  ™e  áÑcôªdG  ábÉ«°S  ≈dEG
 íÑ°UCG ¢†©ÑdG ¿CG áLQód ,Gô«Ñc É°ùLÉgh ÉØYÉ°†e GôeCG ,¢†©ÑdG RhÉéJh

 !!..¬àÑcôªd ¬°ùØf ¬àbÉ«°S øe ôãcCG øjôNB’G ábÉ«°S øe ≈°ûîj
 ¢UÉîdG ,ºFÉ≤dG …QhôªdG ™°VƒdG »a ô¶ædG IOÉYE’ á∏LÉY IƒYO √òg

 .¿ƒfÉ≤dGh QhôªdÉH á«æ©ªdG äÉ¡édG øe ôãcCG ,º¡°ùØfCG ¥Gƒ°ùdÉH

 ..á«WÉ«àM’G Iƒ≤dG
á°UÉîdG ¢SQGóªdG Ωƒ°SQh

 ó©H  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  πÑ pb  øe  á«WÉ«àM’G  Iƒ≤dG  ¿ƒfÉb  QGô``bEG
 ô°ûÑj  ôeCG  ¿ƒfÉ≤dG  ≈∏Y  ´ÉªLE’ÉH  ∫hC’G  ¢ùeCG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  á≤aGƒe
 Iƒb  AÉ°ûfE’  íjô°Uh  í°VGh  ™jô°ûJ  øe  ¬«dEG  áLÉëH  øëf  Éªd  ô«îdÉH

.øjôëÑdG ´ÉaO Iƒ≤d áØjOQ á«WÉ«àMG
 Iƒ≤dG  »`̀a  •Gô`̀î`̀f’G  AÉ°ùædGh  ∫ÉLô∏d  í«àj  …ò``̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG  Gò`̀g
 ¬æY Ö¨J ºd º«∏bEG »a ¢û«©f øëfh ,√QÉ¶àfG ∫ÉWh Ö«W ôeG á«WÉ«àM’G

.1979 ΩÉY òæe ÜhôëdG ’h äÉYGô°üdG
 ¬JOÉ«°Sh øWƒdG øeG Rõ©J ¿G É¡fCÉ°T øe »àdG äÉMôà≤ªdGh QÉμaC’G πc
 ìôWh ôjƒ£àdG øe ø«©e óM óæY ∞≤f ’h ,ÉªFGO åëÑJ ¿G »¨Ñæj ¬Jƒbh
 Ö©°Th OÓÑdG  øeCG  ßØM ≈∏Y ÉæeõY øe ójõJ  ¿G  É¡fCÉ°T  øe »àdG  QÉμaC’G

.øjôëÑdG
 »a  ôcP  ¬∏dG  óÑY  øH  ó°TGQ  ï«°ûdG  π°VÉØdG  πLôdG  á«∏NGódG  ô`̀jRh
 ∫ÓN øe ΩÉ©dG  øeC’G  áeóN »a  ´ƒ£àdG  ¿ƒfÉb  ¿CG  Iôàa  πÑb  ¬d  íjô°üJ
 É°†jCG ôeC’G Gògh ,á«fƒfÉ≤dG äGQÉ°ùªdG ≥ah ¬≤jôW òNCÉj á«∏NGódG IQGRh
 É¡ª∏©àf »àdG ¢ShQódG øe ƒg ÉªfEG  ¿ƒfÉ≤dG  Gògh ,ô«îdÉH ô°ûÑeh ìôØe

.≥HÉ°ùdG »a Éæd çóM Éªe Ö©°Th ádhóc
 »g  ÉªfEG  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  ø`̀eGh  OÓÑdG  ø`̀eCG  ßØëJ  Iƒ£N  πc

.É¡H Ωƒ≤j øe Oƒ¡L ≈∏Y »æãf ¿G »¨Ñæjh ô«N Iƒ£N

á°UÉîdG ¢SQGóªdG Ωƒ°SQ  
 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée á°ù∏L »a á°UÉîdG ¢SQGóªdG Ωƒ°SQ ´ƒ°Vƒe ìôW
 ≥M øe ¿G  º∏©j  ™«ªédG  ,GóL º¡e  ´ƒ°VƒªdG  Gòg ,¢TÉ≤æ∏d  ∫hC’G  ¢ùeCG
 %30 íHQ ∑Éæg ¿CG  ô«Z  ,¬H  ºq∏°ùe  ôeCG  Gòg ,íHôJ  ¿G  á°UÉîdG  ¢SQGóªdG

.%80 íHQ ∑Éægh ,Óãe
 á°UÉîdG ¢SQGóªdG ≈dEG ºgAÉæHCG GhòNCÉj ºd øjôëÑdG AÉæHCG øe ô«ãμdG
 Éæg  √ôcP  Oƒf  ’  É¡°†©H  ,IOó©àeh  Iô«ãc  ÜÉÑ°SC’  ÉªfEGh  ,Óãe  ágÉLƒ∏d

.á«eƒμëdG ¢SQGóªdÉH º∏©àj ƒgh
 AÉæHC’G º«∏©J »a ôªãà°ùJ ¿G ójôJ ¢SÉædG Ö∏ZCG ¿CG ƒg ôNB’G ¢†©ÑdGh
 …ƒb áÑdÉ£dG hCG ÖdÉ£dG êôîj ¿Gh ,äÉ¨∏dG Oó©àe ø«°UQh …ƒb º«∏©àH
 QÉ«àNG  ¬«∏Y  π¡°ùj  Ée  ,IOó©àe  äÉ¨∏H  ÉYQÉH  ÉKóëàe  ¿ƒμjh  á«°üî°ûdG

.ójôj …òdG ¢ü°üîàdG É¡H »àdG á©eÉédG
 øe  IOÉjR  ’  ¬fEG  ,á°ù∏édG  ∫ÓN  ∫Éb  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  πãªe
 ,Éë«ë°U ¿Éc GPEG  Ö«W ΩÓμdG  Gògh ,QƒeC’G AÉ«dhCG  ¢ù∏ée á≤aGƒe ¿hO

?çóë«°S GPÉe ..QƒeC’G AÉ«dhCG ¢ù∏ée ≥aGƒj ºd GPEG :∫GDƒ°ùdG øμd
?ÉØ«©°V Ωƒ°SôdG IOÉjR ´ƒ°Vƒe »a á«HôàdG IQGRh QhO ≈≤Ñj GPÉªdh
 ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓL  πNóJ  Ω  2018  ΩÉ`̀Y  »a
 á«°SGQódG Ωƒ°SôdG IOÉjR ∞bƒH »eÉ°ùdG √ôeCG Qó°UCGh ,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM
 ¢SQO ƒg ÉªfEG  ,¬∏dG  ¬¶ØM ,¬àdÓL øe πNóàdG  Gòg ,á°UÉîdG  ¢SQGóªdÉH
 á«°SGQódG Ωƒ°SôdG IOÉjR ∞bh »a ÉgQhO òNCÉJ ¿CG πLG øe á«HôàdG IQGRƒd

.ΩÉY πc »a Ωƒ°SôdG ójõJ ¿É«MC’G ¢†©H »ah ,QôÑe ¿hO øe
 §HGƒ°V ™°Vh ™e iQƒ°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YCG á«ÑdÉZ ∞≤j ¿CG ≈æªàf Éæc

.á°UÉîdG ¢SQGóªdG »a Ωƒ°SôdG IOÉjR ´ƒ°Vƒe »a IOóëe

ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

»©jô°ûàdG ô``jƒ£àdG »``a zÜGƒ``ædG{ QhO ø``ªãj ∫ó``©dG ô``jRh

ΩÓYE’G πFÉ°Sh ™e πeÉ©àdG ≈∏Y ø«jó∏ÑdG ÜQó oj zá«°SÉ«°ùdG á«ªæàdG{

zäÉ````°````SGQO{ ™```e á`̀ «`̀ ã`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG á``̀cGô``̀°``̀û``̀dG π`̀ «`̀©`̀Ø`̀à`̀ d iQƒ``̀ °``̀ û``̀ dG ø```e ó````ah

πjó©àd ÉMôà≤e åëÑJ iQƒ°ûdG á«dÉe
á°ùaÉæªdG á``jÉªMh ™``«é°ûJ ¿ƒ``fÉb

 ∫ÓN  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  âãëH
 ¿ƒfÉ≤H  ìGôàb’G  »£≤°ùªdG  ø«°ùM  ódÉN  ó«°ùdG  á°SÉFôH  ó≤©æªdG  ´ÉªàL’G
 ¿ƒfÉ≤dÉH  QOÉ°üdG  á°ùaÉæªdG  ájÉªMh  ™«é°ûJ  ¿ƒfÉb  ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©àH
 ΩÉ°ùHh  ,êôa  ¬∏dGóÑY  É°VQ  :AÉ°†YC’G  øe  Ωó≤ªdGh  ,2018  áæ°ùd  (31)  ºbQ
 ,»YÉæªdG  óªMCG  ¢`̀û`̀jhQOh  ,•É«îdG  Ö«ÑM  OGƒ`̀Lh  ,óªëªæÑdG  π«YÉª°SEG
 áæé∏dG  É¡H  Ωƒ≤J  »àdG  Oƒ¡édG  ¥É«°S  »a  ∂`̀dPh  ,»ë«eôdG  óªM  ¢ù«ªNh
 ,…OÉ°üàb’Gh  »dÉªdG  ¿CÉ°ûdÉH  á«æ©ªdG  ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdG  ôjƒ£àd
 áÑcGƒe  øª°†J  »àdG  ø«fGƒ≤H  äÉMGôàb’G  øe  ójõªH  Ωó≤àdG  ≈∏Y  πª©dGh
 áæéd …CGQ ≈∏Y áæé∏dG  â©∏WG ´ÉªàL’G ∫ÓNh  .äGóéà°ùªdG  äÉ©jô°ûàdG
 ,ø««fƒfÉ≤dG  øjQÉ°ûà°ùªdG  áÄ«g  äÉ«Fôeh  á«fƒfÉ≤dGh  á«©jô°ûàdG  ¿hDƒ°ûdG
 ,¿ƒfÉ≤H ìGôàb’G »eó≤e ™e É¡fCÉ°ûH ≥aGƒàdG ºJ »àdG äÓjó©àdG ÖfÉL ≈dEG

.ΩOÉ≤dG ´ÉªàL’G ∫ÓN ìGôàb’G åëH á∏°UGƒe áæé∏dG äQôb Éª«a

.»MÉæL ¿ÉªjEG |

 ¢`̀ ü`̀ Ø`̀ Mó`̀ L{ ô``jƒ``£``J ´hô``̀°``̀û``̀e ø```e AÉ``̀ ¡``̀ à``̀ f’G
ΩOÉ````̀≤````̀dG ô````jGô````Ñ````a á```̀jÉ```̀¡```̀f zIO’ƒ``````̀ ∏``````̀ d

 âæH  á≤FÉa  IPÉ`̀à`̀ °`̀SC’G  â`̀eÉ`̀b
 áë°üdG  Iô```jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S
 ôjÉæj  19  ≥aGƒªdG  ó`̀MC’G  ìÉÑ°U
 ≈Ø°ûà°ùªd ájó≤ØJ IQÉjõH Ω2020
 É¡dÓN â©∏WG ,IO’ƒ∏d  ¢üØMóL
 ≈∏Y  ±ô©àdGh  πª©dG  ô«°S  ≈∏Y
 ∂dPh ≈Ø°ûà°ùªdÉH áfÉ«°üdG ∫ÉªYCG
 ≥aôªdG Gòg »a äÉeóîdG ôjƒ£àd

.»ë°üdG
 á`̀jó`̀≤`̀Ø`̀à`̀dG IQÉ```̀jõ```̀dG ∫Ó````Nh
 äÉeóîdG  IQGOEG  Iôjóe  Qƒ°†ëH
 »°Sóæ¡eh  πæjR  Éª«°S  IPÉà°SC’G
 ,≈Ø°ûà°ùªdG  …QGOEGh  ´hô°ûªdG
 (í``dÉ``°``ü``dG) Iô```̀ jRƒ```̀ dG â``̀©``̀∏``̀WCG
 ±ô`̀¨`̀H á`̀fÉ`̀«`̀ °`̀ü`̀dG ∫É```̀ª```̀YCG ≈`̀ ∏`̀ Y
 »``̀à``̀dGh ,¢``̀VÉ``̀î``̀ª``̀ dGh IO’ƒ```````̀dG
 ájÉ¡f  ™e  É kÑjôb  É¡MÉààaG  ™bƒàj
 á©°SƒJ  º`̀J  ó`̀bh  .2020  ôjGôÑa
 áfÉ«°Uh  ≈°VôªdG  ∫ƒ`̀NO  á≤£æe
 áaôZ  ójóéJh  ,¢VÉîªdG  ìÉæL
 ,¢`̀VÉ`̀î`̀ª`̀dG ±ô```̀Zh ,äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀©`̀dG
 á¶MÓªdGh  áYÉ°VôdG  ±ôZ  ∂dòc

 .IO’ƒdG »ãjóM ∫ÉØWCÓd
 ≈∏Y  ¿ƒ``̀ª``̀FÉ``̀≤``̀dG  í```̀ °```̀VhCGh
 ≈Ø°ûà°ùªdG  ô`̀jƒ`̀£`̀J  ´hô``°``û``e
 â¨∏H  ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  á`̀«`̀fGõ`̀«`̀e  ¿CÉ```̀H
 ¿CÉHh  ,»æjôëH  QÉæjO  222^200
 ∫GƒW ¥É°Sh Ωób ≈∏Y ºFÉb πª©dG
 ∂``̀dPh Ωƒ``̀«``̀dG  »``̀a á`̀YÉ`̀°`̀S 24 ```̀ dG
 º«∏°ùJ øe AÉ¡àf’G áYô°S ¿Éª°†d

 π°†aCG  ô«aƒJ  πLCG  øe  ,´hô°ûªdG
 ø«°ùëJh  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äÉ``eó``î``dG
 á«ë°üdG äÉeóîdG IOƒL iƒà°ùe

.≈Ø°ûà°ùªdÉH áeó≤ªdG
 áfÉ«°üdG  ∫É``̀ª``̀YCG  ¿CG  ô`̀ cò`̀ j
 óbh  ,Ω2018  ôHƒàcCG  »`̀a  äCGó``̀H
 ∫É``̀NOG á`̀≤`̀£`̀æ`̀e á`̀©`̀°`̀Sƒ`̀J â`̀∏`̀ª`̀°`̀T
 7  ≈dEG  Iô°SCG  2  OóY  øe  ≈°VôªdG
 øY  ÇQGƒ£dG  ÜÉH  π°üah  ,Iô°SCG
 ójóéJh  ,≈°VôªdG  ∫É`̀NOEG  IóMh
 ±ôZ  ójóéJh  ,äÉ«∏ª©dG  á`̀aô`̀Z
 7 ø``̀e ¿ƒ`̀μ`̀ à`̀J »``à``dG ¢`̀VÉ`̀î`̀ª`̀dG
 áYÉ°VôdG  ±ô`̀Z  ójóéJh  ,Iô`̀°`̀SCG

 IO’ƒ````dG »`̀ã`̀jó`̀ë`̀d á`̀¶`̀MÓ`̀ª`̀ dGh
 ójóéJh  ,Iô°SCG  5  ÉgOóY  ≠dÉÑdGh
 ÖJÉμeh  ø«HhÉæªdG  AÉÑWC’G  ±ôZ
 QOGƒ````μ````dGh ¢``̀†``̀jô``̀ª``̀à``̀dG º```bÉ```W
 ∂`̀ dP ≈````̀dEG á``̀aÉ``̀°``̀VEG   .á`̀ «`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 ,äÉjÉØædGh øjõîàdG ±ôZ ójóéJ
 ∫GóÑà°SGh ,√É«ªdG äGQhO ójóéJh
 á«æØdGh  á«°Sóæ¡dG  äÉeóîdG  áaÉc
 äÉeóîdGh  ∞««μàdG  áæª°†àªdGh
 á`̀«`̀μ`̀ «`̀ fÉ`̀μ`̀ «`̀ª`̀ dGh á``̀«``̀FÉ``̀Hô``̀¡``̀μ``̀dG

.IQÉfE’Gh ä’É°üJ’Gh
 â¡Lh IQÉ``̀jõ``̀dG  ΩÉ`̀à`̀N »``̀ah
 (í``̀dÉ``̀°``̀ü``̀dG) á``̀ë``̀°``̀ü``̀dG Iô```````̀jRh

 »àdG äGAGôLE’G á©HÉàªH ø«ªFÉ≤dG
 ∫ÉªYCG  ø`̀e  ´ô°ùJ  ¿G  É¡fCÉ°T  ø`̀e
 ºàj  ≈àM  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  áfÉ«°üdG
 ,áæμªe á°Uôa  ÜôbCG  »a  π«¨°ûàdG
 áãjóëdG  äÉeóîdG  øe  IOÉØà°SÓd
 ,á``̀ë``̀æ``̀LC’G »```a ô`̀ aƒ`̀à`̀ °`̀S »``̀à``̀dG
 ™ªée  ≈∏Y  §¨°†dG  ∞«Øîàdh
 øY  äô`̀Ñ`̀Yh  .»`̀Ñ`̀£`̀dG  á«fÉª∏°ùdG
 ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀∏`̀d É``gô``jó``≤``Jh É`̀gô`̀μ`̀ °`̀T
 äÉeóîdG  ôjƒ£J  ≈∏Y  ø«ªFÉ≤dGh
 ¢üØMóL  ≈Ø°ûà°ùªH  á«ë°üdG
 ≥«aƒàdG ΩGhO º¡d âæªJh IO’ƒ∏d

.ìÉéædGh

 IQGRh  ±Gó`````̀gCG  QÉ````̀WEG  »``̀a
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dGh ∫ó``̀©``̀dG
 ΩÉªàg’G  ≈dEG  á«eGôdG  ±É`̀bhC’Gh
 »a  á«fBGô≤dG  äÉ≤∏ëdGh  õcGôªdÉH
 É¡d  É k©«é°ûJh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ôjƒ£Jh  É¡JÉLôîe  IOÉ`̀jR  ≈∏Y
 èeGôÑdGh  §£îdG  øª°V  É`̀¡`̀FGOCG
 É¡°UôM  QÉ```WEG  »``ah  ,ájƒæ°ùdG
 IQGOEG âeÉb ,™ªàéªdG áeóN ≈∏Y
 ìÉààaÉH  ºjôμdG  ¿BGô`̀≤`̀dG  ¿hDƒ`̀°`̀T
 ≈∏Y  áYRƒe  IójóL  õcGôe  áKÓK

.äÉ¶aÉëe çÓK
 óªëe Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ∂`̀dò`̀H  ìô`̀°`̀U
 óYÉ°ùªdG  π`̀«`̀cƒ`̀dG  ¿É`̀£`̀≤`̀dG  ô`̀gÉ`̀W

 ºdÉ°S ó`̀dÉ`̀N õ`̀cô`̀e ø`̀e π`̀c ìÉ`̀à`̀à`̀aG º`̀J :±É``̀°``̀VCGh ,á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 ±Éæ°T  õcôeh ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdÉH  óæ°S  á≤£æe »a AÉ°ùæ∏d  …Qƒ°üæªdG
 óé°ùe  äÉ≤∏Mh  ,¥ôëªdG  á¶aÉëªH  óëdG  á≤£æe  »a  ∫ÉLô∏d  »dÉª°ûdG
 QÉ°TCGh.á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdG »a OÉHÉª∏°ùH ∫ÉLô∏d á©ªL óªëe âæH áªWÉa
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈dEG ¿É£≤dG
 ºjôμdG ¿BGô≤dG áeóîH ôîØJh õà©J ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
 ºjôμdG ¿BGô≤dG ß«ØëJ õcGôe QÉ°ûàfG »a º¡°SCG Ée ,¬FGôbh ¬XÉØM ájÉYQh
 ø«KÓK øe ôãcCG  É¡«a  º¶àæj  G kõcôe 282 â¨∏H  å«M ,øjôëÑdG  áμ∏ªe »a
 ,áª∏©eh º∏©e áFÉª°ùªNh ø«ØdCG øe ôãcCG É¡«a πª©jh ,áÑdÉWh ÖdÉW ∞dCG
 ¢ù∏éªdG  πÑb  øe  G kô«Ñc  É keÉªàgGh  É kªYO  ≈≤∏J  õcGôªdG  √òg  ¿CG  ≈dEG  É kàa’
 ,±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRhh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°û∏d ≈∏YC’G
 ∞∏àîe  ≈∏Y  äGõéæªdGh  äÉLôîªdG  øe  ô«ãμdG  õcGôªdG  √òg  â≤≤M  óbh

.á«dhódGh á«∏ëªdG äÉjƒà°ùªdG

 í`̀à`̀à`̀Ø`̀J z¿BGô`````≤`````dG ¿hDƒ````̀ °````̀ T{
á```̀«```̀fBGô```̀b õ````̀ cGô````̀ e á````KÓ````K

.¿É£≤dG óªëe .O |

 áæé∏dG  ó``jGR  »∏Y  ÖFÉædG  É`̀YO
 á`̀jhOCÓ`̀d  óMƒªdG  AGô°û∏d  á«æWƒdG
 º¡à«ª°ùJ  ó©H  á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdGh
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  øe  QGô≤H
 OÉØf  á∏μ°ûe  Gƒ©°†j  ¿CG  áë°ü∏d
 QôμàJ  ’ »c QÉÑàY’G ø«©H á`̀jhOC’G
 OƒLh  Ωó`̀Y  øe  ø«æWGƒªdG  IÉfÉ©e
 øª°V  É¡fƒª∏à°ùj  »`̀à`̀dG  á````̀ jhOC’G
 õcôªdG ∫ÓN øe kÉ≤Ñ°ùe Oóëe ∫hóL
 øe  ô«ãc  »a  ¿hCÉLÉØàjh  ,»ë°üdG

 hCG ¿hõ`̀î`̀ª`̀dG AÉ`̀¡`̀à`̀fÉ`̀H ¿É``̀«``̀MC’G
 Ée  ƒ``̀gh  ,AGhó````̀ dG  á`̀«`̀Yƒ`̀f  ô««¨J
 º¡àdÉM  »a  á°SÉμàfG  »a  ÖÑ°ùàj
 Ö°SÉæJ  Ωó```̀Y  Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

.áæeõªdG ¢VGôeC’G á°UÉNh á«ë°üdG º¡àdÉM ™e ójóédG AGhódG
 ¿hõîªdG ≈∏Y ±ô°ûJ á°üàîe á«æWh áæéd OƒLh ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 §HGƒ°†dG  ™°†Jh  ¬```̀JQGOEG  ø°ùMh  á`̀jhOCÓ`̀d  »é«JGôà°S’G  »æWƒdG
 ≈∏Y kÉHÉéjEG  Oƒ©J  ¿CG  Öéjh GóL áª¡e  ádCÉ°ùe  ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a  á≤∏©àªdG
 º¡æe áëjô°T CÉé∏j ó≤a ¬«dG  êÉàëj …òdG AGhódG ≈∏Y øWGƒªdG ∫ƒ°üM
 á¶gÉH  QÉ©°SCÉHh  á°UÉîdG äÉ«dó«°üdG  øe  Iô°TÉÑe  á`̀jhOC’G  AGô°T  »a
 kÉjQƒà°SO øWGƒªdG ≥M øe Éªæ«H ,ø«æWGƒªdG ≈∏Y ÉÄÑY πμ°ûj Ée ,øªãdG
 ,á«ë°üdG ájÉYôdG »a ≥ëdG øWGƒe πμd ¿CGz Qƒà°SódG øe 8 IOÉª∏d kÉ≤ah
 ,(..)  êÓ©dGh  ájÉbƒdG  πFÉ°Sh  πØμJh  ,áeÉ©dG  áë°üdÉH  ádhódG  ≈æ©Jh
 ∂dòch  kÉfÉée  á``̀jhOC’G  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  øWGƒªdG  ≥M  øe  ¿CG  kÉë°Vƒe
 ø«æWGƒªdG ¢†©H õé©j πHÉ≤ªdG »ah ,AGhódGh »ë°üdG êÓ©dGh ájÉYôdG
 óH ’h á«ë°üdG ¬àdÉM ¢ùμàæàa á°UÉîdG äÉ«dó«°üdG øe AGhódG AGô°T øY

.πëdG øe
 á«fGõ«e  áÑbGôªH  á«æWƒdG  áæé∏dG  ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG  Qhó`̀dG  ¿G  ∫É`̀bh
 ∫Ó¨à°S’ Qó¡dG øe óëdGh ¥ÉØf’G §Ñ°Vh á«Ñ£dG äÉeõ∏à°ùªdGh ájhOC’G
 IOƒL  ÜÉ°ùM  ≈∏Y  ¿ƒμj  ¿CG  Öéj  ’  øμdh ,»HÉéjEG  ÖfÉL  OQGƒ`̀ª`̀dG
 á«Yƒf  øe  »WÉ«àMG  πjóH  OÉéjEG  IQhô°Vh  ,øWGƒª∏d  Ωó≤ªdG  AGhó`̀dG
 Ö°SÉæJ  ΩóY  ∫ÉM  »ah  ø«æWGƒª∏d  ¬aô°U  ºàj  ¿Éc  …òdG  ºjó≤dG  AGhódG
 ’ πFGóH OÉéjEGh ºjó≤dG AGhódG ±ô°üH QGôªà°S’G ¿ƒμj ójóédG AGhódG
 áë°ü∏d  ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG  ≈∏Y  ÖLGh  Gògh  ,øWGƒªdG  áë°U  ≈∏Y  ôKDƒJ
 øWƒdG áë∏°üe ƒgh ¢ù∏éªdG AÉ°ûfEG ºJ ¬dÓN øe …òdG ±ó¡dG ≥«≤ëàH

.áë°üdÉH ≥∏©àj Ée πc »a øWGƒªdGh

 ó`̀ jô`̀ f :ó`````̀ jGR »``∏``Y Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG
á```````````̀jhOC’G OÉ```̀ Ø```̀ æ```̀ d Ó`````̀ M

.ójGR »∏Y |

 á«Ñ∏b áàμ°ùH …ƒ«°SBG IÉ``ah »a ≥«≤ëàdG
¬dÉÑ≤à°SG ¢``UÉN ≈Ø°ûà°ùe ¢``†aQ ó©H

 äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG âMô°U
 ≠dÉH ΩÉªàgÉH â©HÉJ áÄ«¡dG ¿CÉH áªgÓédG »HòY ºjôe IQƒàcódG á«ë°üdG
 ¬≤jôW »a á«Ñ∏b  áàμ°ùH  …ƒ«°SBG  óaGh IÉah ¿CÉ°ûH  áaÉë°üdG  »a  ô°ûf  Ée
 ,¬dÉÑ≤à°SG  á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG óMCG ¢†aQ áé«àf á«fÉª∏°ùdG ™ªée ≈dEG
 ≥≤ëà∏d  áÄ«¡dGh áë°üdG  IQGRh ø«H  ≥«°ùæJ  OƒLh ≈dEG  áÄ«¡dG  äQÉ°TCGh

.¬«dEG QÉ°ûªdG ≈Ø°ûà°ùªdGh ¢†jôªdG øY IOQGƒdG äÉeƒ∏©ªdG øe
 É¡àë°U âàÑK GPEGh ,á©bGƒdG øe ≥≤ëàdÉH Ωƒ≤à°S É¡fCG áÄ«¡dG äócCGh
 ∫É«M  AGƒ`̀°`̀S  á`̀ª`̀¶`̀fC’Gh  íFGƒ∏dG  Ö°ùëH  äGAGô```̀LE’G  áÄ«¡dG  òîàà°ùa

.ø«ØdÉîªdG ø««æ¡ªdG hCG á«Ñ£dG á°ù°SDƒªdG
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Ω2020 ôjÉæj 21 - `g1441 ≈dhC’G inOÉª oL 26 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15278) Oó©dG7

 ôãcCG  ¿CG  ≈dG  ø«æ«YƒÑdG  QÉ°TCGh
 ºcÉëªdG É¡àª°ùM iƒYO ∞dCG 85 øe
 øe ,2019 ΩÉ©dG »a É¡JÉLQO ™«ªéH
 É¡Jô¶f  iƒ``YO  ∞``dCG  101 ø`̀e  ô`̀ã`̀cCG
 ,2019 »a É¡JÉLQO ™«ªéH ºcÉëªdG
 ôãcCG  õ««ªàdG  ºcÉëe  äò`̀î`̀JG  Éª«a
 áÑ°ùf â¨∏Hh QGôb ¿ƒ«∏e ∞°üf øe

.%25 áØfCÉà°ùªdG ΩÉμMC’G
 AGOC’  ΩÉ`̀©`̀dG  AÉ`̀°`̀ü`̀ME’G  ∞°ûch
 ºcÉëªdG ¿CG 2019 ΩÉ©dG »a ºcÉëªdG
 ™«ªéH á«Yô°ûdGh á«FÉæédGh á«fóªdG
 ,iƒ`̀YO  101^167  äô¶f  É¡JÉLQO
 áeƒ°ùëªdG  ÉjÉ°†≤dG  Oó`̀Y  ≠∏H  Éª«a
 ,iƒ`̀YO  85^717  ¬Yƒªée  Ée  É¡æe
 áØfCÉà°ùªdG  ΩÉ`̀μ`̀MC’G  Oó`̀Y  ≠∏H  Éª«a
 øe  %25  áÑ°ùæH  ∂``̀ dPh  ,14^655
 ∫hCG  øY  IQOÉ°üdG  ΩÉμMC’G  »dÉªLEG
 AGOCG  äGô`̀°`̀TDƒ`̀ oe  â∏ qé°S  Éªc  ,á``̀LQO
 áÑ°ùf ¢VÉØîfG 2019 ΩÉ©d ºcÉëªdG

 áÑ°ùf)  %56`````H  …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  º`̀cGô`̀ à`̀ dG
 ΩGƒ``YC’G  øe  ájQÉédG  ÉjÉ°†≤dG  Oó`̀Y

.(á«°VÉªdG
 AGOCG  äGô`̀°`̀TDƒ`̀ª`̀H  ≥∏©àj  Éª«a
 äÉfÉ«ÑdG  äô``¡``XCG  ò«ØæàdG  º`̀cÉ`̀ë`̀e
 »àdG  äÉÑ∏£dG  Oó`̀Y  ¿CG  á«FÉ°üME’G
 â`̀¨`̀∏`̀H  2019  ΩÉ```̀©```̀dG  »```̀a  â```̀e qó```̀ ob
 äò`̀î`̀JG  ó``̀ bh  ,É`̀Ñ`̀∏`̀W  (496^160)
 »àdGh ,QGôb ∞dCG 519 ò«ØæàdG ºcÉëe
 ΩÉ©dG  ø`̀Y  IOQGƒ```dG  äÉÑ∏£dG  πª°ûJ
 á«FÉ°üME’G ΩÉbQC’G âæ«H Éªc .2018
 ΩÉ©dG  ájGóH  ™e  ájQÉédG  äÉÑ∏£dG  ¿CG
 Éªe  ,Ö∏W  ∞`̀dCG  4686  ≠∏ÑJ  »dÉëdG
 Oó`̀Y  »`̀ a  G kô`̀«`̀Ñ`̀c  É`̀ k°`̀VÉ`̀Ø`̀î`̀fG  πé°ùj
 á≤HÉ°ùdG áæ°ùdG øY ájQÉédG äÉÑ∏£dG
 º°ùëdG  ∫ó©e  ´ÉØJQGh  %80  áÑ°ùæH

.ò«ØæàdG ºcÉëe »a
 º°ùM  á`̀Yô`̀°`̀S  ô`̀ °`̀ TDƒ`̀e  ≥``≤``Mh
 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e ≈``∏``Y É``̀ keó``̀≤``̀J ihÉ```̀ Yó```̀ dG

 äô`̀¡`̀XCG  PEG  ,ΩÉ``̀©``̀dG  º`̀cÉ`̀ë`̀ª`̀dG  AGOCG
 ôªY  §`̀°`̀Sƒ`̀à`̀e  ¿CG  äGAÉ```̀°```̀ü```̀ME’G
 áLQódG »a ô¡°TCG  6 øe πbCG  iƒYódG
 øe  %60  É¡æe  ,Ió`̀MGƒ`̀dG  á«FÉ°†≤dG
 »a áeƒ°ùëªdG iƒYódG ôªY §°Sƒàe
 øe  π`̀bCG  É¡JÉLQO  ∞∏àîªH  ºcÉëªdG

.ô¡°TCG 3
 π°UGƒo«°S  :ø«æ«YƒÑdG  ∫É``̀bh
 ¿hÉ©àdÉH  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 ∫ó©dG  IQGRh  ™e  ∑ôà°ûªdG  πª©dGh
 ±É````bhC’Gh á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ``°``û``dGh
 ±ó¡J  IójóL  äGQOÉ`̀Ñ`̀e  IQƒ∏H  ≈∏Y
 AGOC’  ôjƒ£àdG  QGôªà°SG  ¿Éª°V  ≈dEG
 ,É¡d  áfhÉ©ªdG  Iõ`̀ ¡`̀LC’Gh  ºcÉëªdG
 ≥«Ñ£J »`̀a  ™`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  π`̀ª`̀©`̀dGh
 áfÉ©à°S’Gh  ,á«fhôàμdE’G  äÉeóîdG
 øe IOÉ`̀Ø`̀à`̀°`̀SÓ`̀d ¢`̀UÉ`̀î`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀dÉ`̀H

.¬JÉ«fÉμeEG
 ™e äGAÉ`̀≤`̀d  É`̀fCGó`̀H  :±É`̀°`̀VCG  Éªc

 äGQOÉ``Ñ``e IQƒ``∏``H ±ó`̀¡`̀H AÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG
 Ö«éà°ùj  ÉªH  ,ájôgƒL  ájôjƒ£J
 »àdGh  ,á«∏©ØdG  äÉÑ∏£àªdG  ∞∏àîªd
 ,∫ÉªYC’G  ´É£bh  ,ø«eÉëªdG  πª°ûJ
 ºgô«Zh  ø««aô°üªdGh  ,ø«jQÉ≤©dGh

.á«°ù«FôdG äÉYÉ£≤dG øe
 »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀ dG ó`````̀cCG ¬``̀Ñ``̀fÉ``̀L ø````̀eh
 ¢ù«FQ  Ó©ªdG  ó«°ùdG  øªMôdGóÑY
 ¢û«àØàdG IQGOEG ¿CG »FÉ°†≤dG ¢û«àØàdG
 ™e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ≥«°ùæàdÉH  â`̀∏`̀°`̀UGh
 õjõ©J ≈∏Y πª©dG »FÉ°†≤dG ±Gô°TE’G
 ∫ÓN  øe  ,á«FÉ°†≤dG  ΩÉμMC’G  IOƒL
 ôjQÉ≤àdG  OGóYEGh  Iôªà°ùªdG  á©HÉàªdG
 øe áYƒªée ò«ØæJh ,áeRÓdG  á«æØdG

.á°ü°üîàªdG á«ÑjQóàdG èeGôÑdG
 2019 ΩÉ©dG  »a ¬fCG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 πÑb  ø`̀e  Ió`̀©`̀ª`̀dG  ôjQÉ≤àdG  Oó`̀Y  ≠∏H
 Gôjô≤J 101 »FÉ°†≤dG ¢û«àØàdG IQGOEG
 ΩÉb Éª«a ºcÉëªdG ôFGhO ∞∏àîe ≈∏Y

 537  á©HÉàªH  »FÉ°†≤dG  ±Gô`̀ °`̀TE’G
 ø«°VÉ≤àªdG  øe  ¬«dEG  IOQGh  iƒμ°T
 É kéeÉfôH  48  ò«ØæJh  ,ø«©LGôªdGh
 øe »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG ΩÉ``̀©``̀dG »``̀a É`̀ k«`̀ Ñ`̀ jQó`̀J
 á«FÉ°†≤dG  äÉ`̀ °`̀SGQó`̀ dG  ó¡©e  ∫Ó``̀N
 3600  ´ƒªéªH  ∂`̀dPh  ,á«fƒfÉ≤dGh
 ∞∏àîe  É¡«a  ∑QÉ°T  ,á«ÑjQóJ  áYÉ°S
 á«fóªdG  ºcÉëªdG  ™«ªéH  IÉ°†≤dG

.á«Yô°ûdGh á«FÉæédGh
 ó`̀ª`̀MCG »`̀∏`̀Y »`̀°`̀VÉ`̀≤`̀dG ó``̀cCG É`̀ª`̀c
 ≈∏YC’G ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G »Ñ©μdG
 ôjƒ£J  »a  G kQGôªà°SG  ¬`̀fCG  AÉ°†≤∏d
 ó≤a  á«FÉ°†≤dGh  á«dó©dG  áeƒ¶æªdG
 ÉgRôHCG ,ø«fGƒ≤dG øe ójó©dG äQó°U
 á∏jóÑdG  ô«HGóàdGh  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb
 äÉHƒ≤©dG ≥«Ñ£J õjõ©J ≈dEG ±OÉ¡dG
 IOÉ`̀YEG  ±ó¡H  ™ªàéªdG  »a  á∏jóÑdG
 áªjôédG  ÖμJôe  ¢üî°ûdG  ºjƒ≤Jh
 ¬Ø«∏μJ ∫ÓN øe ∫É©a ¢üî°T ≥∏Nh

 øe k’óH ™ªàéªdG áeóN ∫ÉªYCG óMCÉH
.¬æé°S

 ¢†©H  ≈`̀∏`̀Y  π`̀jó`̀©`̀à`̀dG  ∂``dò``ch
 á«fóªdG  äÉ©aGôªdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ΩÉ`̀μ`̀MCG
 ô««¨J  ≈∏Y  ¢üf  …ò`̀ dG  ájQÉéàdGh
 ¿CG  »`̀a  πãªàªdGh  ,º`̀¡`̀eh  …ô`̀gƒ`̀L
 »a  iô¨°üdG  áªμëªdG  ºμM  ¿ƒμj
 âfÉc  GPEG  É n«FÉ¡àfG  ∫Gƒ``̀MC’G  ™«ªL

.QÉæjO ∞dCG RhÉéJ ’ iƒYódG áª«b
 ¿ƒfÉb QGó°UEG É k°†jCG :±É°VCGh
 …ò`̀dG  ¢``SÓ``aE’Gh  º«¶æàdG  IOÉ```YEG
 º«¶æàdG IOÉYE’ G kójóL É keÉ¶f CÉ°ûfCG
 IOÉYEG  ≈dEG  ±ó¡j  …òdG  ,¢SÓaE’Gh
 á«Ø°üJ  ÖæéJh  ¿ƒ`̀jó`̀dG  º«¶æJ
 ∂`̀ dP ¿É```̀c É`̀ª`̀∏`̀c ø`̀jó`̀ª`̀ dG ∫ƒ``̀ °``̀UCG
 QGôªà°SG  á«fÉμeEG  áMÉJEGh  ,É kæμªe
 º¡°ùj ÉªH ,¬YÉ°VhCG  πjó©Jh ¬∏ªY
 ™«ªL  ídÉ°üe  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »`̀a

.ø«æFGódG

 Ωƒ°SôªdG  Qhó°U  ∂dP  πª°Th
 ájƒ°ùàd  áWÉ°SƒdG  ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉ≤H
 ΩÉ¶f  óªàYG  …ò``̀dGh  ,äÉ`̀YRÉ`̀æ`̀ª`̀dG
 á«fóªdG  ihÉ`̀Yó`̀ dG  »`̀a  áWÉ°SƒdG
 π`̀Ñ`̀b á``̀«``̀Yô``̀°``̀û``̀dGh á``̀«``̀FÉ``̀æ``̀é``̀dGh
 øe Rõ`̀©`̀j É`̀ª`̀H ,É`̀ k«`̀FÉ`̀°`̀†`̀b É`̀gô`̀¶`̀f
 ájƒ°ùàd  á∏jóÑdG  πFÉ°SƒdG  ≥«Ñ£J

.äÉYRÉæªdG
 ´GƒfCG ójóëàH QGôb Qó°U Éªc

 ºàJ  »`̀à`̀dG  Iô«¨°üdG  äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀ª`̀dG
 ,á«fhôàμdE’G  πFÉ°SƒdÉH  É`̀¡`̀JQGOEG
 äÉÑdÉ£e  ø`̀e  Ó`̀c  πª°ûj  …ò```̀dGh
 á`̀Ä`̀«`̀gh ,ä’É```̀°```̀ü```̀J’G äÉ``̀cô``̀°``̀T
 áÄ«gh  ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  äÉ`̀æ`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG
 º«¶æJ  áÄ«gh  AÉ`̀ª`̀ dGh  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG
 á`̀jÉ`̀Yô`̀dG Ωƒ`̀ °`̀ SQh ,π`̀ª`̀©`̀dG ¥ƒ`̀°`̀S
 ,¿É`̀ª`̀à`̀F’G äÉ`̀bÉ`̀£`̀Hh ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

.á«μæÑdG ¢Vhô≤dGh

 »``æjôëÑdG AÉ``°†≤dG á``gGõfh á«dÓ≤à``°SG ó``cDƒj ø``«æ«YƒÑdG QÉ``°ûà°ùªdG

Iô«NC’G ¬à∏Môe »a zπÑ≤à°ùªdG IÉ°†b{h ..zò«ØæàdG{ »a ¢UÉîdG ´É£≤dG ∑Gô°TEG

®ƒØ ΩÓ°SEG :Öàc
 á«dÓ≤à°SG ø«æ«YƒÑdG ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG õ««ªàdG áªμëe ¢ù«FQ AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ÖFÉf ócCG
 ôÑcC’Gh ∫hC’G øeÉ°†dG ¿EG ∫Ébh ,á¡L …CG øe ô«KCÉJ …CG ¿hO øe á«aÉØ°ûH ¬∏ªYh ¬àgGõfh »æjôëÑdG AÉ°†≤dG

.AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ∂∏ªdG ádÓL ƒg »æjôëÑdG AÉ°†≤dG á«dÓ≤à°SGh ádGó©d
 2019 ΩÉY ∫ÓN á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG äGRÉéfEG ¢Vô©d …ƒæ°ùdG »Øë°üdG ôªJDƒªdG ∫ÓN ø«æ«YƒÑdG OÉ°TCGh
 á«FÉ°†≤dG áLQódG »a ô¡°TCG 6 øe πbCG iƒYódG ôªY §°Sƒàe ≠∏H å«M á«FÉ°†≤dG ihÉYódG »a π°üØdG áYô°ùH
 Éª«a ,ô¡°TCG 3 øe πbCG É¡JÉLQO ∞∏àîªH ºcÉëªdG »a áeƒ°ùëªdG iƒYódG ôªY §°Sƒàe øe %60 É¡æe ,IóMGƒdG
 ¢VÉØîfG å«M øe õ««ªàdG ≈dEG ÇQGƒ£dG á∏Môe øe ∫É≤àf’ÉH ø««°VÉªdG ø«eÉ©dG ∫ÓN ºcÉëªdG πªY ∞°Uh

.(á«°VÉªdG ΩGƒY’G øe ájQÉédG ÉjÉ°†≤dG OóY áÑ°ùf) %56`H …ƒæ°ùdG ºcGôàdG áÑ°ùf
 ò«ØæàdG  ºcÉëe »a ôÑcCG  IQƒ°üH ¢UÉîdG  ´É£≤dG  ∑Gô°TE’ á«dhCG  IOƒ°ùe ó©j ¢ù∏éªdG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCG  Éªc
 »FÉ°†≤dG πª©dG IOƒL ¿Éª°†d óYGƒb ™°Vh ≈∏Y πª©dG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,z¢UÉîdG ò«ØæàdG QƒeCÉe{ ≈ª°ùe âëJ
 Ö≤JôªdG øe »àdGh ,á«dÉY IOƒéH ÉjÉ°†≤dG RÉéfEGh AGOC’G á«MÉf øe ºcÉëe π°†aC’ IõFÉL ¥ÓWE’ OGóYE’Gh

.πÑ≤ªdG »FÉ°†≤dG ΩÉ©dG »a É¡∏«°UÉØJ øY ¿ÓYE’G
 ø«æ«YƒÑdG QÉ°ûà°ùªdG QÉ°TCG ,»°VÉªdG ΩÉ©dG á«fÉãdG ¬àî°ùf â≤∏WCG …òdG πÑ≤à°ùªdG IÉ°†b ´hô°ûe ∫ƒMh
 äÉ°SGQódG  ó¡©e  »a  ÖjQóàdG  á∏Môe GhAóH  QÉ«àN’G  ¬«∏Y ™bh øeh á«FÉ¡ædG  ¬∏MGôe »a  ´hô°ûªdG  ¿CG  ≈dG
 ∂∏J  ¿CG  ócCG  »dÉëdG  »FÉ°†≤dG  π«μ°ûàdG  »a  É¡YƒæH  ÉjÉ°†b  ô¶æd  ºcÉëe ¢ü«°üîàH  ≥∏©àj  Éª«ah ,á«FÉ°†≤dG

.ô«Ñc πμ°ûH ÉgQÉªK âJBG Iƒ£îdG

 ¥ôëªdG á¶aÉëªH áHÉ«ædG π«ch ¿É°†eôdG ¬∏dGóÑY óªMCG ìô°U
 áμÑ°T  ΩÉ«b  á©bGh  ¿CÉ°ûH  É¡JÉ≤«≤ëJ  äõéfCG  ób  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉH
 øe OóY ôjhõàH ΩÉ«≤dG »a â°ü°üîJ AÉÑWC’G óMCG É¡ªYõàj á«eGôLEG
 øe  Iô«Ñc  äÉ«ªc  ±ô°U  »a  É¡dÉª©à°SG  ¢Vô¨H  á«Ñ£dG  äÉØ°UƒdG
 ≈dÉ¨e  QÉ©°SCÉH  É¡©«H  IOÉYEG  ºK  ,á«Ñ£dG  ô«bÉ≤©dGh  IQóîªdG  OGƒªdG

.OGƒªdG ∂∏àd ø«WÉ©àª∏d É¡«a
 áëaÉμe  IQGOEG  ¬`̀H  â¨∏HCG  É`̀e  ≈`̀ dG  á`̀©`̀bGƒ`̀dG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh
 §Ñ°†H  ájôμ°ù©dG  áWô°ûdG  ™e  ≥«°ùæàdÉH  º¡eÉ«b  øY  äGQóîªdG
 á«∏≤©dG äGôKDƒªdG ™«ÑH ø«°ùÑ∏àe ø««fóe øjôNBGh ø«jôμ°ù©dG óMCG
 ≠dÉÑeh  º¡jód  á«∏≤©dG  äGôKDƒªdG  øe  Iô«Ñc  äÉ«ªc  §Ñ°V  ºJ  å«M
 äÉjôëàdG  äôØ°SCG  óbh ,IQóîªdG  OGƒªdÉH  ºgQÉéJG  á∏«°üM Iô«Ñc

 OGƒªd á«ÑW äÉØ°Uh ôjhõàH øjôNBG IóYÉ°ùªH AÉÑWC’G óMCG ΩÉ«b øY
 IQóîªdG OGƒªdG ΩÓà°SG ºàj å«M ,É¡aô°Uh á«ÑW ô«bÉ≤Yh IQóîe

.É¡H QÉéJ’Gh äÉØ°UƒdG ∂∏J πëe á«Ñ£dG ô«bÉ≤©dGh
 ≥«≤ëàdG  äô°TÉH  ób  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CG  ≈dG  ¿É°†eôdG  QÉ°TCGh
 ∫GDƒ°Sh  ø«ª¡àªdG  ÜGƒéà°SG  øe  âÑK  å«M  á©bGƒdÉH  É¡ZÓHEG  Qƒa
 ≠jôØJh ¢üëØ∏d âHóf »àdG á«æØdG áæé∏dG AÉ°†YCGh á©bGƒdG Oƒ¡°T
 ºJ  ób  ôjhõàdG  ¿CG  ,äÉ«Ø°ûà°ùªdG  øe  Oó©d  »`̀dB’G  Ö°SÉëdG  Iõ¡LCG
 å«M á°UÉNh á«eƒμM äÉ«Ø°ûà°ùe  øY IQOÉ°U á«ÑW äÉØ°Uh »a
 ºgDhÉª°SG  áæ«ÑªdG  ¢UÉî°TC’G  Qƒ°†M  äÉÑKEÉH  º¡àªdG  Ö«Ñ£dG  ΩÉb
 º¡Yƒ°†Nh äÉØ°UƒdG ∂∏J É¡d  áHƒ°ùæªdG  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  äÉØ°UƒdÉH
 äÉØ°UƒdG  ∂∏àH  áæ«ÑªdG  á`̀jhOCÓ`̀d  º¡bÉ≤ëà°SGh  »Ñ£dG  ∞°ûμ∏d

 ∂dP  á≤«≤ë∏d  É kaÓN  ∂dPh  á«ÑW  ô«bÉ≤Yh  IQóîe  OGƒe  øe  á«Ñ£dG
 GƒeÉb  ø`̀jô`̀NBG  ø«ª¡àe  øe  AÉª°S’G  ∂∏J  ≈∏Y  π°üëà°SG  ¿CG  ó©H
 »a  É¡JÉfÉ«H  ΩGóîà°S’  º¡d  á«°üî°T  äÉbÉ£H  Qƒ°üH  √OGó`̀eEÉ`̀ H
 äÉØ°UƒdG  ∂∏J  ôjhõJ  Ö≤Yh  ,IQhõªdG  á«Ñ£dG  äÉØ°UƒdG  ôjôëJ
 áaô©ªH  É¡aô°U  ó©H  ∂`̀dPh  É¡«a  QÉéJ’ÉH  ¿hô`̀NB’G  ¿ƒª¡àªdG  ΩÉb

 .º¡àªdG Ö«Ñ£dG ™e ÉªgDƒWGƒJ âÑK ø««dó«°U
 áeP ≈∏Y É k«WÉ«àMG ø«ª¡àªdG ¢ùÑëH áeÉ©dG áHÉ«ædG âeÉb ¬«∏Yh
 áμ∏ªe êQÉN ø«HQÉ¡dG ø«ª¡àªdG QÉ°†MEGh §Ñ°†H äôeCGh ≥«≤ëàdG
 …ôμ°ù©dG AÉ°†≤dG ≈dG ø«jôμ°ù©dG ø«ª¡àªdG â∏°SQCG Éªc ,øjôëÑdG
 áHÉ«ædG äôeCG Éª«a ,º¡≤ëH áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJ’ ¢UÉ°üàNÓd

.á°üàîªdG á«FÉæédG iôÑμdG áªμëªdG ≈dEG ø«ª¡àªdG ádÉMEÉH

ájôμ°ù©dG áWô°ûdGh äGQóîªdG áëaÉμe ™e ¿hÉ©àdÉH

Ö``«ÑW  É``¡ªYõàj  äGQó``îªdG  »``a  QÉ``éJÓd  áμÑ``°T  •ƒ≤``°S

 ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  äó`̀°`̀UQ
 πFÉ°Sh  ¢†©H  »a  ¬`̀dhGó`̀J  ºàj  Ée  ¿É°ùfE’G
 øe  OóY  áHÉ°UEG  ∫ƒM  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 ¢VGôeCÉH  π«gCÉàdGh  ìÓ`̀°`̀UE’G  õcôe  A’õ`̀f
 ä’É`̀°`̀ü`̀JG á`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀ª`̀dG â`̀≤`̀∏`̀J É`̀ª`̀c ,á`̀jó`̀∏`̀L
 ¬«∏Yh  ,¿CÉ°ûdG  äGP  ∫ƒ`̀M  A’õædG  …hP  øe
 áq«æ©ªdG  äÉ¡édG  ™`̀e  á°ù°SDƒªdG  â∏°UGƒJ

 √PÉîJG ºJ Éeh ,ô«KCG Ée á≤«≤M ≈∏Y ±ƒbƒ∏d
.¿CÉ°ûdG Gòg »a äGAGôLEG øe

 É¡é¡àæJ  »àdG  á«aÉØ qn°ûdG  øe  É kbÓ£fGh
 É¡fEÉa  ,¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG
 øe ø«jQÉ°ûà°S’G AÉÑWC’G øe É≤jôa ¿CG ócDƒJ
 áHÉ°üªdG ä’ÉëdG áæjÉ©ªH ΩÉb áë°üdG IQGRh
 ºJh  ,AÉÑWC’G  º««≤J  ≥ah  ájó∏L  á«°SÉ°ùëH

 ºjó≤Jh  É¡dÉ«M  á«Ñ£dG  äGAGô```̀LE’G  PÉ`̀î`̀JG
 ºd  ä’É`̀ë`̀dG  ¢†©H  ¿CG  ’EG  ,ΩRÓ```̀dG  êÓ`̀©`̀dG

.á«°SÉ°ùëdG ájhOC’ Öéà°ùJ
 õcôe  ¿CG  á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  í°VƒJh
 äÉ¡édG áaÉc ™e π°UGƒàj π«gCÉàdGh ìÓ°UE’G
 á«°VôªdG ä’ÉëdG √òg êÓ©d á«æ©ªdG á«Ñ£dG
 áaÉμd  á«ë°üdG  á`̀jÉ`̀Yô`̀dG  ô`̀«`̀aƒ`̀J  QÉ```̀WEG  »`̀a

 ìÓ°UE’G  äÉ°ù°SDƒe  ¿ƒfÉ≤d  É k≤«Ñ£J  A’õædG
 á«æWƒdG  á°ù°SDƒªdG  ¿EÉa  ,¬«∏Yh  .π«gCÉàdGh
 ø«HÉ°üªdG  A’õ`̀æ`̀dG  ƒYóJ  ¿É°ùfE’G  ¥ƒ≤ëd
 äGOÉ°TQE’ÉH  ó«≤àdG  ≈dEG  á«°SÉ°ùëdG  ¢VôªH
 QÉ°ûàfG  ø`̀e  óë∏d  º`̀¡`̀d  á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG  á«ë°üdG
 âbh ´ô°SCG »a ¬æe AÉØ°ûdG ¿Éª°Vh ¢VôªdG

.øμªe

¿ƒ``jQÉ``°``û``à``°``SG AÉ````̀Ñ````̀WCG :z¿É````̀ °````̀ù````̀fE’G ¥ƒ``̀≤``̀ë``̀ d á``̀ «``̀ æ``̀ Wƒ``̀ dG{
 á``jó``∏``L ¢````̀VGô````̀eCÉ````̀H ø``̀ «``̀ HÉ``̀ °``̀ü``̀ª``̀ dG A’õ`````̀æ`````̀dG ¿ƒ```é```dÉ```©```j

É¡ª``°ùM  º``J  á«``°†b  ∞``dCG  85h  ..º``cÉëªdG  É``¡Jô¶f  iƒ``YO  ∞``dCG  101  ø``e  ô``ãcCG
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 áÑ©°U  áª¡e  »g  ájOÉ°üàb’G  èFÉàædGh  äÉgÉéJ’G  ™bƒJ
 :πãe  á«ªæàdG  ≥≤ëJ »àdG  ô«jÉ©ªdGh  •hô°ûdG  ¿EG  å«M ;ájÉ¨∏d
 ájQÉªãà°S’G  äÉ≤aóàdGh  ádÉ£ÑdGh  ºî°†àdGh  …OÉ°üàb’G  ƒªædG
 ™eh  ,™jô°ùdG  ô«¨à∏d  á°Vô©e  ¿ƒ`̀μ`̀J  ó`̀b  IQÉ`̀é`̀à`̀dG  ä’ó`̀©`̀eh
 á`̀eRC’G  ™bƒJ  »a  ø«jOÉ°üàb’G  ø«∏∏ëªdG  ¢†©H  íéf  ó≤a  ∂dP
 hQƒ«dG  á≤£æe  á`̀eRCG  ≈àM  hCG  2008  ΩÉY  á«ªdÉ©dG  ájOÉ°üàb’G

 .ø«eÉY òæe äô¡X »àdG
 äÉ`̀©`̀bƒ`̀à`̀dG  Dƒ`̀Ñ`̀æ`̀J  »``a  ø«∏∏ëªdG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  Aƒ`̀°`̀V  »``̀ah
 º««≤J{ ¿Gƒæ©H ,2019/9/16 ïjQÉàH ôjô≤J Qó°U ;ájOÉ°üàb’G
 zófGQ{ á°ù°SDƒe øY ,z¥ô°ûªdG OÓH »a …OÉ°üàb’G πeÉμàdG óFGƒa
 z»à∏«°SGQÉH  hQó`̀fCG{h  zπéjG  ∫É««fGO{  øe  πc  √óYCG  ,á«μjôeC’G
 ¿CÉ°ûdG  »`̀a  ø«ãMÉÑdG  ,zô``μ``dGh  …QhO{h  z¢`̀ù`̀jGQ  õ`̀dQÉ`̀°`̀û`̀J{h
 πeÉμàdG  óFGƒa  º««≤J  ≈`̀dEG  ¬«a  Gƒ©°S  ,…OÉ°üàb’Gh  »°SÉ«°ùdG
 OÓH  »a  IôëdG  IQÉéà∏d  á≤£æe  AÉ°ûfEG  øY  áéJÉædG  …OÉ°üàb’G

.á«°VôØdG √ò¡d äÉLÉàæà°SG πªY ∫ÓN øe ,¥ô°ûªdG
 ´ÉØJQG  ¿CÉH  ,ájó«∏≤àdG  IôμØdG  ≈dEG  ôjô≤àdG  èéM  óæà°ùJh
 ƒªædG  ∫ó©e  IOÉ`̀jRh  QÉªãà°S’Gh  ájQÉéàdG  äÉ≤aóàdG  iƒà°ùe
 πdóJ  ,»``HhQhC’G  OÉëJ’G  AÉ°†YCG  ™e  çóM  Éª∏ãe  ,…OÉ°üàb’G
 πeÉμàdG  É¡eó≤j  »àdG  á∏ªàëªdG  óFGƒØdG  ≈∏Y  í`̀°`̀VGh  πμ°ûH
 ÉjQƒ°S  ,πãe  »Hô©dG  ¥ô°ûªdG  OÓ`̀H  äGOÉ°üàb’  …OÉ°üàb’G
 ä’Éée  áKÓãH  ≥∏©àj  Éª«a  ,ô°üeh  ¿OQC’Gh  ¥Gô©dGh  ¿ÉæÑdh

 .(áMÉ«°ùdGh QÉªãà°S’Gh IQÉéàdG):»g áØ∏àîe
 ¥ô°ûdG  »a QÉªãà°S’Gh IQÉéàdG ¿CG  ø«∏∏ëªdG º¶©e iôjh
 äÉYGô°üdG øe ójó©dG OƒLh ÖÑ°ùH ájƒfÉK á«ªgCG Éª¡d §°ShC’G
 ≥WÉæªdG AÉæãà°SÉÑa ,á≤£æªdG ìÉàéJ »àdG á«°SÉ«°ùdGh ájôμ°ù©dG
 IQÉéàdG ∞©°V ¿EÉa ,è«∏îdG »a ÉjOÉ°üàbG IôgOõªdGh Iô≤à°ùªdG
 OôªàdG  äÉcôM  Iôãc  ÖÑ°ùH  ;á∏μ°ûe  ó©j  QÉªãà°S’G  äÉ≤aóJh
 ≥«≤ëJ  Ö©°üdG  øe  π©éj  Ée  ,á«∏gC’G  äÉYGõædGh  ÜhôëdGh
 √òg øe ójó©dG  ≥«Ñ£J ∂dP  øe RõY ,É¡æ«H …OÉ°üàb’G πeÉμàdG
 áeƒYóe  ó««≤àdG  Iójó°T  ájQÉªãà°SGh  ájQÉéJ  áª¶fC’  ∫hó`̀dG

 .IQÉéàdG ácôM ≥«©J Iô«Ñc á«côªL ô«Z õLGƒëH
 áª¶æªd  ôjô≤J  »a  zOÉ°SGôH  Gô«KBG{  ∫ƒ≤J  ,Oó°üdG  Gòg  »ah
 §`̀°`̀ShC’G  ¥ô°ûdG  á≤£æe  »`̀a  á«ªæàdGh  …OÉ°üàb’G  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG{
 á«æ≤àdG  ô«jÉ©ªdG  ;πª°ûJ  áª¡ªdG  äÉÑ≤©dG{  ¿EG  ,zÉ«≤jôaEG  ∫Éª°Th
 á«WGôbhô«ÑdG ÖfÉL ≈dEG IóMƒe ô«jÉ©e ≈dEG QÉ≤àa’Gh á«ë°üdGh
 º∏Mh  á«ª«∏bE’Gh  á«dhódG  IQÉéàdG  øe  Óc  ¥ƒ©j  Ée  ,OÉ°ùØdGh
 z¿ÉÑ°SGQÉc  ôªY{  ô«°ûjh  .z∑ôà°ûªdG  »Hô©dG  ¥ƒ°ùdG  AÉ°ûfEG
 äÉjOÉ°üàbG  òîàJ  Ée  ÉÑdÉZ{  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  ,zõéæ«chôH{  ó¡©e  øe
 IQÉéàdG  π©éJ  ,Ió«≤e  á«ª«¶æJ  íFGƒdh  äGAGô`̀LEG  ∫hódG  √òg

 .záHƒ©°üdG »a ájÉZ QÉªãà°S’Gh
 »àdG IôëdG IQÉéàdG äGQOÉÑe øe ójó©dG â∏°ûa ,¬«∏Y AÉæHh
 IQÉéàdG á«bÉØJG Égô¡°TCGh ,ø«æ°ùdG ôe ≈∏Y ∫hódG √òg É¡JCÉ°ûfCG
 »a Iôe ∫hC’ á«bÉØJ’G á«Hô©dG á©eÉédG âeóbh .á«Hô©dG IôëdG
 ’ »gh ,IóMƒdG ƒëf ´ÉaófG §°Sh »°VÉªdG ¿ô≤dG äÉ«æ«°ùªN
 IOÉjR  ≈dEG  äGôjó≤àdG  ô«°ûJ  ø«M  »a  .§≤a  É«FõL  á≤Ñ£e  ∫GõJ
 ó©j  Gòg ¿EÉa  ,%20ÜQÉ≤J  áÑ°ùæH  ácQÉ°ûªdG  ∫hódG  ø«H  IQÉéàdG
 »a  ácQÉ°ûe  ∫hO É¡H  ™àªàJ  »àdG  ÉjGõªdÉH  áfQÉ≤e ,≈fOC’G  óëdG
 ∫hó`̀dGh  ,»```HhQhC’G  OÉ`̀ë`̀J’G  ∫hO  πãe  ’ƒª°T  ôãcCG  äÉ«bÉØJG
 ø«M »ah .á«≤jôaE’G ájQÉ≤dG IôëdG IQÉéàdG á«bÉØJG »a AÉ°†YC’G
 »g ;»Hô©dG ¥ô°ûªdG OÓH »a ¿Gó∏H ≈∏Y Aƒ°†dG ôjô≤àdG §∏°ùj
 »côªL OÉëJG ¢ù«°SCÉJ âdhÉM »àdGh ,(ÉjQƒ°Sh ¿ÉæÑdh ¿OQC’G)
 ájÉ¡f »a ô«°ûj ;OGôaC’Gh ™FÉ°†ÑdG ácôM ájôM π«¡°ùJ ¬fCÉ°T øe
 ÉgÓJ Éeh ájQƒ°ùdG á«∏gC’G ÜôëdG äÉHGô£°VG ¿CG ≈dEG ±É£ªdG
 ∫Éª°ûd  É«côJ  hõZh  ¿ÉæÑd  ≈dEG  ø«ÄLÓdG  ≥aóJ  πãe  çGóMCG  øe

.IQOÉÑªdG √òg ≥«Ñ£J á«∏HÉb ábÉYEG ≈dEG iOCG ,ÉjQƒ°S
 …òdG  QÉ`̀WE’G  ¿CG  ôjô≤àdG  hó©e  iôj  ∂dP  øe  ºZôdÉH  , qøμd
 ÜÉ«Z  π`̀X  »`̀a-  ó«L  ¢SÉ°SCG  áHÉãªH  ƒ`̀g  ∫hó``̀dG  √ò`̀g  ¬à©°Vh
 AÉæÑdG øμªj -ájOÉ°üàb’Gh á«YÉªàL’G äÉHGô£°V’Gh ÜhôëdG

 º«∏°ùàdG ™eh .á«ª«∏bEG IôM IQÉéJ á≤£æe áeÉbEG ≈dEG áÑ°ùædÉH ¬«∏Y
 ™«ªL ácQÉ°ûªH IQhô°†dÉH CGóÑJ ød É¡fEÉa á«°VôØdG Gòg çhóëH
 ≈©°ùJ  ¿CG  ¢VôàØoj  ,ájÉ¡ædG  »a  øμd  ,√Ó``YCG  IQƒcòªdG  ∫hó`̀dG
 ób »àdG ájOÉ°üàb’G äÉjô¨ªdG ≈dEG Gô¶f ;ΩÉª°†fÓd ∫hódG ™«ªL

 .´hô°ûªdG Gòg É¡eó≤j
 ïjQÉJ  É¡d  øªe ∫hódG  √òg øe ójó©dG  ¿CG  ™bƒàoj  ,∂dP  ™eh
 √òg πãe ájGóÑdG »a ΩhÉ≤à°S ,ájOÉ°üàb’G ájOôØdGh á«FÉªëdG øe

.áMƒª£dG §£îdG
 GƒKóëJ ,πeÉμà∏d  ájOÉ°üàb’G óFGƒØdG  øY åëÑdG  óæY ∂dòd
 á≤£æªd »°SÉ°SCG QÉWEG ≈∏Y ºFÉb ,QòM :∫hC’G :ø«gƒjQÉæ«°S øY
 OÉëJ’G  êPƒ`̀ª`̀f  ≈∏Y  óªà©j  ,πFÉØàe  :»`̀fÉ`̀ã`̀dGh  ,Iô`̀M  IQÉ`̀é`̀J
 øe  á«°VôØdG  √òg  áë°U  ≈∏Y  ¿ƒægôÑjh  .πeÉμà∏d  »``HhQhC’G
 ,ø««°ù«FQ ø«jOÉ°üàbG øjô°TDƒe ≈∏Y πeÉμàdG ô«KCÉJ äÉÑKEG ∫ÓN

.ádÉ£ÑdG ä’ó©eh »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Éªg
 Óc »`̀a  ¬``̀ fCG  ≈``̀ dEG  É`̀¡`̀«`̀dEG  Gƒ`̀∏`̀°`̀Uƒ`̀J  »`̀à`̀dG  è`̀FÉ`̀à`̀æ`̀dG  ô«°ûJh
 AÉ°ûfEG ∫ÓN øe ôÑcCG πμ°ûH èFÉàædG √òg Rõ©àà°S ø«gƒjQÉæ«°ùdG
 ¬d ¿ƒμ«°S ≥KhC’G πeÉμàdG ƒjQÉæ«°S øμdh ;IôM IQÉéJ á≤£æe
.»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG IOÉjRh ádÉ£ÑdG øe óëdG »a ôKC’G ôÑcCG
 ≈àM  ¬fCG  í°VGƒdG  øªa  ,∫hC’G  ƒjQÉæ«°ùdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉHh
 ,IôM  IQÉéJ  á≤£æe  AÉ°ûfEG  ƒëf  äÉcôëàdG  øe  ≈``̀fOC’G  óëdG
 ¬fCÉ°T  øe  ;±GôWC’G  IOó©àªdG  IQÉéàdG  äÉ«bÉØJG  ≈∏Y  ™«bƒàdÉc

.ô«Ñc πμ°ûH á«∏ëªdG äÉjOÉ°üàb’G Rõ©j ¿CG
 ¥Gô©dG  ™àªàj  ±ƒ°S)  :ƒëædG  Gò`̀g  ≈∏Y  èFÉàædG  πãªàJh
 ¿OQC’G  øe  πc  ó¡°û«°Sh  ;äGƒæ°S  10  ó©H  %6  ≈dEG  π°üj  ƒªæH
 ÉjQƒ°S  ¿CG  ø«M  »a  ,%2  ô°üeh  ,%4  ƒëæH  Qó≤j  Gƒªf  ¿ÉæÑdh
 ¬fCÉH  êÉàæà°S’G  ≈dEG  ΩÉbQC’G  √òg óæà°ùJh  .(%1  áÑ°ùæH  ¿ƒμà°S
 ádOÉÑàªdG  IQÉéàdG  Rõ©j  ¿CG  ¬fCÉ°T  øe  »°SÉ°SC’G  πeÉμàdG  ≈àM
 »YÉæ°üdG  êÉ`̀à`̀fE’G  ƒªf  ≈`̀ dEG  …ODƒ``j  Éªe  ,QÉªãà°S’G  äÉ≤aóJh
 AGôL ™∏°ùdG QÉ©°SCG  ™LGôJh á«ª«∏bE’G ¥Gƒ°SC’G áeóîd »∏ëªdG
 ø«μ∏¡à°ùªdG  ¥ÉØfEG  »a  IOÉjR  øe  ∂dP  øY  èàæj  Éeh  ,á°ùaÉæªdG
 äGOÉ°üàb’G  √Qhó``H  ¢û©æo«°S  Ée  ƒ`̀gh  ,ÖFGô°†dG  äGOGô```̀jEGh

 .ô«Ñc πμ°ûH ádÉ£ÑdG ™LGôàà°Sh ,á«∏ëªdG
 ≈dEG  IQÉéàdG  »a  IOÉ`̀jõ`̀dG  …ODƒ`̀ J  ¿CG  ™bƒàoj  ,ΩÉ`̀Y  πμ°ûHh
 øY èàæ«°S ø«M »a πªY á°Uôa (340^000) ¬Yƒªée Ée ≥∏N
 »a ∂dPh ,(90^000) áMÉ«°ùdGh ,á°Uôa (280^000)QÉªãà°S’G
 ,ádÉ£ÑdG ∫ó©e »a É k°VÉØîfG πãª«°S Ée ƒgh ,IóM ≈∏Y ádhO πc
 øe ô°üe »ah ,%13^5 ≈dEG %15 øe ¿OQC’G »a ™LGôàà°S å«M
 ≈dEG %8 øeh ,¥Gô©dG »a %6^5 ≈dEG %8 øeh ,%10^5 ≈dEG %12

 .¿ÉæÑd »a %5^5 ≈dEG %6 øeh ,ÉjQƒ°S »a %7^5
 ¿CG  ≈``̀dEG  ¿ƒ`̀ã`̀MÉ`̀Ñ`̀dG  QÉ`̀ °`̀TCG  ,á«°VôØdG  √ò``g  ™`̀e  É«°TÉªJh
 ô«ãμH  Ió`̀FÉ`̀a  ô`̀ã`̀cCGh  É≤ª©J  ô`̀ã`̀cCG  ¿ƒμà°S  Iô`̀M  IQÉ`̀é`̀J  á≤£æe
 ¿EÉa  ,∞«XƒàdÉH  ≥∏©àj  Éª«a  ¬fCG  GhóLh  Éªæ«H  ,áfƒμªdG  ∫hó∏d
 óMƒjh á«YGQõdG äÉ°SÉ«°ùdG ≥°ùæj πªY QÉWEG »a ∞FÉXh ≥∏N
 ôÑcCG  ¿ƒμ«°S  ,ácôà°ûe  á∏ªY  Qó°üoj  ÉªHQh  ájQÉéàdG  íFGƒ∏dG
 ¿CG  ™bƒàªdG  øe  ,»dÉªLEG  πμ°ûHh  .QòëdG  ƒjQÉæ«°ùdG  øe  ô«ãμH
 QÉªãà°S’Gh  IójóL  πªY  á°Uôa  (670^000)  IQÉéàdG  ôaƒJ
 »àdG  áMÉ«°ùdG  ƒg  ,ΩÉªàgÓd  IQÉKEG  ôãcC’G  Éªæ«H  ,(410^000)
 »a  ≥ëdG  QGô``bEG  ÖÑ°ùH  ;IójóL  áØ«Xh  (570^000)  ôaƒà°S
 ≈`̀dEG  ádÉ£ÑdG  ¢VÉØîfG  ≈`̀ dEG  ºLôào«°S  É`̀e  ƒ`̀gh  ,π≤æàdG  ájôM
 »a %5h ,ÉjQƒ°S »a %6h ,ô°üe »a %9h ,¿OQC’G »a %10^5)

.(¿ÉæÑd »a %4^5h ,¥Gô©dG
 »∏ëªdG  èJÉædG  ƒªf  ä’ó©e  ƒg  ÉMƒ°Vh  ôãcC’G  ≈≤Ñjh
 ¿ƒμj  ¿CG  ™bƒàªdG  øe  ¿Éc  ,QòëdG  ƒjQÉæ«°ùdG  »ah  .»dÉªLE’G
 ,πFÉØàªdG ƒjQÉæ«°ùdG »a ÉeCG  .¥Gô©dG »a %6 áÑ°ùæH ôÑcCG  ƒªædG
 áÑ°ùæH  ƒªædG  »a  IOÉ``jR  ™e  øμdh  ô`̀Ñ`̀cC’G  ƒg  ¥Gô`̀©`̀dG  ∫Gõ`̀j  ’
 »a  ¿OQC’G  »JCÉj  É°†jCG  QòëdG  ƒjQÉæ«°ùdG  QÉ`̀WEG  »ah  .%12^5
 %3 ,ô°üªd %4^5 ,¿ÉæÑ∏d %9^5 ¬«∏j ,%10áÑ°ùæH á«dÉàdG áÑJôªdG
 IôM IQÉéJ á≤£æªd ájOÉ°üàb’G óFGƒØdG ¿CG É«∏L hóÑjh .ÉjQƒ°ùd
 Égò«ØæJh  É¡«æÑJ  ºJ  ∫ÉM  »ah  Iô«Ñc  »Hô©dG  ¥ô°ûªdG  OÓH  »a
 á«gÉaQh  ∫hó`̀dG  ∂∏J  QÉ`̀gORG  õjõ©J  »a  íéæJ  ¿CG  íLôªdG  øªa
 A»£ÑdG  ƒªædG  øe  äGƒæ°S  »¡æj  Éªe  ,ô«Ñc  πμ°ûH  É¡«æWGƒe

 .»∏μ«¡dG …OÉ°üàb’G ∞©°†dGh Iô«ÑμdG á«eƒμëdG ¿ƒjódGh

 ¬fEÉa ,±ó¡dG Gòg ≥«≤ëJ á«fÉμeEÉH ∫DhÉØàdG øe ºZôdG ≈∏Yh
 ø«H  …OÉ°üàbG  OÉëJG  π«μ°ûJ  ≈≤Ñj  ,ø«∏∏ëªdG  º¶©ªd  áÑ°ùædÉH
 äÉaÓàN’G ≈dEG ∂dP ™Lôjh .¬HÉ©«à°SG øμªoj ’ GôeCG ∫hódG √òg
 ,É¡æ«H  áªFÉ≤dG  á©°SGƒdG  á«aÉ≤ãdGh  á«°SÉ«°ùdGh  á«LƒdƒjójB’G
 ¿CG  ∂dP  øe k’óH  øjó≤à©e ,¬∏gÉéJ ób  ôjô≤àdG  ¿CG  hóÑj  Ée  ƒgh
 .∫hódG ∂∏J áª∏c ™ªéd á«aÉc ¿ƒμà°S ÉgóMh ájOÉ°üàb’G óFGƒØdG
 »a  πeÉμàdG  ≥«ª©àd  á≤HÉ°ùdG  Oƒ¡édG  äôã©J  ó≤a{  ,ô«°ûj  Éªch
 QÉKB’ÉH É k≤«Kh É kWÉÑJQG §ÑJôj …OÉ°üàb’G πeÉμàdG ¿C’ ΩÉ°ûdG OÓH

 .zÉ kbÉ£f ™°ShC’G áªFÉ≤dG á«ª«∏bE’G
 ¬fCG  ≈dEG  ,z»ªdÉ©dG  ô««¨àdG{  ó¡©e  øY  QOÉ°U  ôjô≤J  ô«°ûjh
 ,Ée Éeƒj πeÉμàJh óëàJ ¿CG  »Hô©dG  ¥ô°ûªdG  ∫hód øμªªdG{  øe
 ≈∏Y QOÉb OÉ°üàb’G ¿CÉH äGó«cCÉJ óLƒj ’ øgGôdG âbƒdG »a øμd
 QÉgORG  IhQP  »a  ¬fCG  ≈Øîj  ’h  .zá«°SÉ«°ùdG  äÉÑ≤©dG  Öjòj  ¿CG
 øe  »Hô©dG  ¥ô°ûªdG  ∫hO  øμªàJ  ºd  ,á«Hô©dG  á«eƒ≤dG  ÇOÉÑe

 .ºFGO πeÉμàe …OÉ°üàbG hCG »°SÉ«°S OÉëJG …CG π«μ°ûJ
 »a  »``̀HhQhC’G  OÉ`̀ë`̀J’G  AÉ°†YCG  ìÉéf  ¿EG  ∫ƒ≤dG  Éææμªjh
 ,´Gô°üdG  øe  ¿hôb  ó©H  ’EG  äCÉj  ºd  êÉeóf’Gh  πeÉμàdG  ≥«≤ëJ
 .á«fÉãdG á«ªdÉ©dG ÜôëdG ¬àØ∏N Ée áeÉ°ùL Ghô©°ûà°SG ¿CG ó©Hh
 ájOÉ°üàb’G  IóëàªdG  º``̀eC’G  áæéd{  ø`̀Y  QOÉ`̀°`̀U  ôjô≤J  ô«°ûjh
 »°ù«FôdG  πeÉ©dG{  ¿CG  ≈dEG  ,(Gƒμ°SEG)  zÉ«°SBG  »Hô¨d  á«YÉªàL’Gh
 πeÉμàdG ≈∏Y GhõcQ √AÉ°†YCG ¿CG ƒg ,»HhQhC’G OÉëJ’G ìÉéf »a
 øY  Gƒ∏îJ  ó≤a  ,zá°SÉ«°ùdG  »a  ¢VƒîdG  GƒÑæéJh  …OÉ°üàb’G
 ≈∏Y  πc  ,º¡JÉeƒμM  √Oƒ≤J  …ò`̀dG  …OÉ°üàb’G  πeÉμàdG  Ωƒ¡Øe
 äÉ°ù°SDƒe √Oƒ≤J ∞∏àîe »fhÉ©J ôNBG êPƒªæH Gƒæ«©à°ù«d ,IóM
 ¬«LƒJh IQGOEG  á£∏°ùH ¢SÉ°SC’ÉH á«æ©e á«æWƒdG Ohóë∏d  IôHÉY
 ácôà°ûe  á«é«JGôà°SG  á`̀jDhQ  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  …OÉ°üàb’G  πeÉμàdG
 ¿hóHh .z»HhQhC’G …õcôªdG ∂æÑdGh á«HhQhC’G á«°VƒØªdG πãe{
 øμªj ,»Hô©dG ¥ô°ûªdG ∫hO ó«MƒJ ≈dEG …ODƒJ ™aGhO …CG çhóM
 ÉjQƒ°Sh ¥Gô©dG  πãe ∫hO ¥ÉØJG  Qƒ°üJ Ö©°üdG  øe ¬fCG  ΩõédG
 Qó≤dÉH  ájOÉ°üàb’G  Éª¡à°SÉ«°S  ≈àM  hCG  Éª¡JOÉ«°S  ó«MƒJ  ≈∏Y

.á∏eÉ°T IôM IQÉéJ á≤£æe π«μ°ûàd ΩRÓdG
 øe  ,z¿ÉLGQÉØjO  ÉàfÉ°T{  ∫ƒ≤J  ,ájOÉ°üàb’G  á«MÉædG  øeh
 ø«H  IôM  IQÉéJ  á≤£æe  AÉ°ûfEG  á«∏HÉb{  ¿EG  ,zõéæ«chôH{  ó¡©e
 »a  IGhÉ°ùªdG  Ωó`̀b  ≈∏Y  É kÑjô≤J  É¡∏c  ôÑà©J  »àdG  ∫hó``̀dG  √ò`̀g
 ∫hódG  ¿EG  .zá«≤«≤M  á£dÉ¨e  ƒg  ájOÉ°üàb’G  É¡JGhôKh  É¡FÉî°S
 πãe  á«°SÉ°SC’G  ™∏°ùdG  ≈∏Y  óªà©J  »àdG  ¢†ØîæªdG  πNódG  äGP
 AGQh  øe  ¬ëHôàd  ô«ãμdG  É¡jód  ¢ù«d  ,¿ÉæÑdh  ¥Gô©dGh  ÉjQƒ°S
 hCG  ôãcCG  Ö°ùæH  ¿ƒéàæj  º¡fC’  ;¢†©ÑdG  É¡°†©H  ™e  IQÉéàdG
 ájOÉ°üàb’G  Ö°SÉμªdG  ¿CG  ∫hódG  √òg iôJh .OQGƒªdG  ¢ùØf  πbCG
 á«HhQhC’G ∫hódG ™e É¡LÉeófG ä’ÉªàMG øe »JCÉJ ≥ëH áªî°†dG

.É kYƒæJh Iƒb ôãcCG ÉbGƒ°SCG ÉªgQÉÑàYÉH ,IóëàªdG äÉj’ƒdG hCG
 É«°SBGh ÉHhQhCG ø«H ¥ô£dG ¥ôàØe ≈∏Y ™≤J »àdG É«côJ ó©Jh 
 IôëdG  IQÉéàdG  á≤£æe  äGhôK  õjõ©J  ≈∏Y  QOÉ≤dG  í°TôªdG  »g
 ≈dEG  ô¶ædÉH ,∫hódG √òg ™e …OÉ°üàb’G πeÉμàdG øe ´ƒf ≥∏Nh
 Ωƒ«dG ¬LGƒJ É¡æμd ,ÉgOÉ°üàbG ´ƒæJh ºéMh »aGô¨édG Üô≤dG
 ô«Z øe π©éj Éªe ;á∏ªàëe á«dÉe áeRCGh É kÄ«£H É kjOÉ°üàbG G kƒªf

.kÓÑ≤à°ùe QhódG Gòg π«©ØJ Ö°SÉæªdG
 êhôîdG  ÉjGõe  í«°VƒJ  ≈`̀dEG  ôjô≤àdG  ≈©°S  ,Ωƒª©dG  ≈∏Y
 ióe  ¿É«Hh  ,á«dGõ©f’Gh  ájOÉ°üàb’G  á«FÉªëdG  äÉ°SÉ«°ùdG  øe
 ádÉ£ÑdG  ä’ó©ªH  á≤∏©àªdG  ájOÉ°üàb’G  äGô°TDƒªdGh  óFGƒØdG
 Oôée øe ≈àM ø°ùëàà°S »àdG ,»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG ƒªfh
 ∫hO  ø«H  ≥`̀KhCG  …OÉ°üàbG  πeÉμJ  ƒëf  á«FóÑe  äGƒ£N  PÉîJG
 äÉ≤Ø°Uh  Iô`̀ë`̀dG  IQÉéàdG  ¥É`̀Ø`̀JG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  »Hô©dG  ¥ô°ûªdG
 á∏ª©dG  hCG  á«ª«¶æàdG  ájQÉéàdG  íFGƒ∏dG  ó«MƒJh  QÉªãà°S’G

 .ácôà°ûªdG
 OÉëJ’G  øY  OÓÑdG  √òg  õéY  ióªd  ¬∏gÉéJ  ¿EÉa  ,∂dP  ™eh
 ¬H  ôjô≤àdG  ¿CG  »æ©j  ÉgOhóM  πNGO  äÉYGõædG  AÉ¡fEGh  É k«°SÉ«°S
 »àdG  äÉª««≤àdG  ∫DhÉ`̀Ø`̀Jh  ìƒ°Vh  øe  ºZôdÉHh  .í`̀°`̀VGh  Ö«Y
 G kOÉæà°SG  ∂dPh ,¬∏ëe ô«Z »a ¿Éc  º¡dDhÉØJ  ÉªHQ øμd  ,¬H  äô¡X
 ,á≤£æªdG √òg øY Ée É keƒj Ö«¨j ±ƒ°S ´Gô°üdG ¿CG ¢VGôàaG ≈dEG

.É¡dƒNO »fóJh ájOÉ°üàb’G ±hô¶dG QƒgóJ øY ∂«gÉf

 ø«KÓKh ø«àæKG πÑbh ô¡°ûdG Gòg πãe »a
 ΩÉ°üàYG  »a  »àcQÉ°ûe  AÉ`̀æ`̀KCG  â∏≤àYG  áæ°S
 .ø£æ°TGh »a á«μjôeC’G IQÉØ°ùdG πNóe ΩÉeCG
 AÉ°ùe »a ø°†àëJ á«∏«FGô°SE’G IQÉØ°ùdG âfÉc
 ôKƒd øJQÉe ìhQ ºjôμàd º«bCG ÓØM Ωƒ«dG ∂dP
 ∂dP  »`̀a  √Éæ∏©a  É`̀e  ¿B’G  ô`̀cò`̀JCG  ÉeóæY  .èæc
 á≤jô£dG  ∂∏J  ¿CÉ`̀H  áYÉæb  OGORCG  »æfEÉa  Ωƒ«dG
 ó«∏îJ πLCG øe π°†aC’G âfÉc ÉgÉfóªàYG »àdG

 .èæc ôKƒd øJQÉe ô«ÑμdG π°VÉæªdG iôcP
 ∂`̀dP  ò«Øæàd  π``̀eGƒ``̀Y  Ió``̀Y  É`̀æ`̀à`̀©`̀aO  ó`̀≤`̀d
 á«∏«FGô°SE’G  IQÉØ°ùdG  πNóe  ΩÉeCG  ΩÉ°üàY’G
 .ø£æ°TGh  á«μjôeC’G  áª°UÉ©dG  »a  áæFÉμdG
 á°VÉØàf’G  á`̀bÓ`̀£`̀fG  ∑Gò```̀fBG  ó¡°ûf  Éæc  ó≤a
 äGô°ûY É¡«a ∑QÉ°T »àdG ≈dhC’G á«æ«£°ù∏ØdG
 ºd  øjòdG  ø««æ«£°ù∏ØdG  ¿ÉÑ°ûdG  øe  ±’B’G
 á«LÉéàM’G  º¡àcôM  »a  ¿ƒ∏ªëj  Gƒfƒμj
 »a IQÉ`̀é`̀ë`̀ dG iƒ`̀°`̀S á`̀eQÉ`̀©`̀ dG á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀é`̀dG
 …ô`̀μ`̀ °`̀ù`̀©`̀ dG ∫Ó````à````M’G ¢``û``«``L á``̀¡``̀LGƒ``̀e

 .ìÓ°ùdÉH èLóªdG »∏«FGô°SE’G
 ÉgOƒ≤j ¿Éc »àdG  äÉLÉéàM’G ≈∏Y GOQ
 äÉéàæª∏d  á`̀©`̀°`̀SGƒ`̀dG  á©WÉ≤ªdGh  ÜÉÑ°ûdG
 ôeCG  á«æ«£°ù∏ØdG  ≥WÉæªdG  »a  á«∏«FGô°SE’G
 ø«HGQ ¥Éë°SEG ∑GòfBG »∏«FGô°SE’G ´ÉaódG ôjRh
 óbh »æ«£°ù∏ØdG Ö©°ûdG ó°V á«©ªb á∏ªM ø°ûH
 ¢Vôa .zájójóëdG á°†Ñ≤dG{ QÉ©°T É¡«∏Y ≥∏WCG
 ìGQh ∫Gƒéà∏d  ÉeQÉ°U Gô¶M ø«HGQ ¥Éë°SEG
 ø««æ«£°ù∏ØdG  äGô°ûY  Oô£jh  ∫RÉæªdG  Ωó¡j
 Gƒdƒàj ≈àM -ø««∏«FGô°SE’G OƒæédG ôeCG Éªc-
 .zÉ°SQO º¡æ«≤∏J{h øjôgÉ¶àªdG z´QPCG ô°ùc{

 Ö©°ûdG  ≈∏Y  §∏°ùªdG  ™ª≤dG  ∂`̀ dP  º`̀ZQ
 IQÉØ°ùdG ¿EÉa ≈dhC’G ¬à°VÉØàfG »a »æ«£°ù∏ØdG
 øY  ´Qƒ`̀à`̀J  º`̀d  ø£æ°TGh  »`̀a  á`̀«`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G
 èæc  ôKƒd  øJQÉe  π°VÉæªdG  iôcòH  ∫ÉØàM’G
 øeGõàdÉH  ,á«∏«FGô°SE’G  áeƒμëdG  âæ∏YCG  Éªc
 ≈∏Y  èæc  ôKƒd  øJQÉe  º°SG  ¥Ó`̀WEG  ,∂`̀dP  ™e

 .¢Só≤dG áæjóe ´QGƒ°T óMCG
 IQÉØ°ùdG  ¬àeÉbCG  …ò`̀dG  πØëdG  ∂`̀dP  π«Ñb
 á`̀£`̀HGô`̀ dG ¢`̀ù`̀«`̀FQ »`̀æ`̀ª`̀∏`̀YCG á`̀ «`̀ ∏`̀ «`̀ FGô`̀ °`̀ SE’G

 ¥ƒ`̀≤`̀ë`̀∏`̀d á``̀«``̀∏``̀«``̀FGô``̀°``̀SE’G
 ¿CG  á`̀«`̀fó`̀ª`̀dGh á`̀«`̀fÉ`̀°`̀ù`̀fE’G
 ≈∏Y  â°SôZ  ó`̀b  π«FGô°SEG
 QÉé°TCG  ´QÉ°ûdG  Gò`̀g  ∫ƒ`̀W
 É¡à©∏àbG  »`̀à`̀ dG  ¿ƒ`̀ à`̀ jõ`̀ dG
 »``̀°``̀VGQC’G ø``e É`̀¡`̀à`̀bô`̀°`̀Sh
 …ò`̀dG  ô``̀eC’G  ,á«æ«£°ù∏ØdG

 .ÉÑ°†Zh É£î°S ÉfOGR
 â`̀bƒ`̀dG ∂``̀dP »`̀ a â`̀æ`̀c
 áæé∏dG  »`̀a  Éæ«©e  Gƒ°†Y
 ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G Ωƒ`̀«`̀H á`̀Ø`̀∏`̀μ`̀ª`̀dG
 èæc ô`̀Kƒ`̀d ø`̀JQÉ`̀e iô`̀cò`̀H

 á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG »``̀a
 äôÑY  ó≤a  ∂dòd  ,ø£æ°TGh
 á`̀Ñ`̀ °`̀VÉ`̀¨`̀ dG »``̀ Ø``̀ bGƒ``̀ e ø```̀Y
 âÑ∏Wh  áæé∏dG  »a  »FÓeõd

 ,äÉLÉéàM’G  »a  »©e  GƒcQÉ°ûj  ¿CG  º¡æe
 ¬à∏©a  Ée  ¿CG  GhôÑàYG  ób  º¡æe  ô«ãμdG  ¿EG  GPEG
 çQEGh  iôcòd  Iô«Ñc  IAÉ°SEG  πãªj  π«FGô°SEG

 .Ωƒ«dG ∂dP »a èæc ôKƒd øJQÉe
 IQƒcòªdG áæé∏dG AÉ°†YCG øe áKÓK ∑QÉ°T
 óbh »∏ãe º¡dÉ≤àYG ºJ óbh äÉLÉéàM’G »a
 Éæª∏Y  ó`̀≤`̀d{  :É¡«∏Y  á`̀à`̀a’  πªëf  É¡eƒj  Éæc
 ºdh  á`̀dGó`̀©`̀dGh  ∞æY  Ó`̀ dG  èæc  ô`̀Kƒ`̀d  ø`̀JQÉ`̀e
 ó°ùH  Éæªb  ¿CG  ó©H  .z™ª≤dGh  ∫ÓàM’G  Éæª∏©j
 âbƒdG  ¢†©Ñd  á«∏«FGô°SE’G  IQÉØ°ùdG  πNóe
 …òdG  IÉ°†≤dG  ó`̀MCG  ΩÉ`̀eCG  Éæ∏ãeh  ÉædÉ≤àYG  ºJ
 .ÉæMGô°S ¥ÓWEÉH ôeCÉj ¿CG πÑb º¡àdG Éæd ¬Lh
 ¿EG PEG Éæ«dEG á¡LƒªdG º¡àdG •É≤°SEG ∂dP ó©H ºJ
 øY ô«Ñ©àdG QÉWEG »a πNóJ âfÉc ÉæJÉLÉéàMG

 .»°SÉ«°ùdG ô«Ñ©àdG ájôM
 ôÑYC’  Ωƒ«dG  á°ü≤dG  √òg Oô°SCG  ¿CG  äOQCG
 ∫ÉØàMÓd  è¡ædG  Gò`̀g  …QÉ«àNÉH  …ôîa  øY
 QGôZ ≈∏Y ,èæc ôKƒd øJQÉe QƒàcódG iôcòH
 ºàj  »c  Gƒ∏°VÉf  øjòdG  ø`̀jô`̀NB’G  øjô«ãμdG
 èæc  ôKƒd  ø`̀JQÉ`̀e  IO’h  iô`̀cò`̀H  ±Gô`̀à`̀Y’G
 .á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG »a »eƒb ó«©c
 ≈`̀dhC’G  áæ°ùdG  òæe  ô©°TCG  âæc  ó≤a  ∂dP  ºZQ

 ä’ÉØàM’G √òg ¿CÉH ÉÑjô≤J
 ô«ÑμdG  π`̀°`̀VÉ`̀æ`̀ª`̀dG  ∞`̀ J  º`̀ d
 iƒà°ùe ≈dEG ≥JôJ ºdh ¬≤M
 ô«ÑμdG  »`̀dÉ`̀°`̀†`̀æ`̀dG  çQE’G

 .¬côJ …òdG
 ºd ä’É``̀ Ø``̀ à``̀M’G ∂`̀ ∏`̀ J
 øJQÉe Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ø`̀e  Rô`̀Ñ`̀J
 π°VÉæªdG IQƒ°U èæc ôKƒd
 ¬```̀YÉ```̀aO »`````̀a ¢```̀Sô```̀°```̀û```̀dG
 á`̀dGó`̀©`̀dG ø``̀Y â`̀«`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 á`̀ jOÉ`̀ °`̀ü`̀ à`̀ b’Gh á`̀ «`̀ bô`̀©`̀ dG
 ágõæ∏d  áYPÓdG  ¬JGOÉ≤àfGh
 OÉ°ùah  á«μjôeC’G  ájôμ°ù©dG
 »°SÉ«°ùdG  ΩÉ`̀¶`̀æ`̀dG  ™°ûLh
 äÉj’ƒdG  »a  …OÉ°üàb’Gh

 .á«μjôeC’G IóëàªdG
 ôãcCG  ¿CG  √ƒæf ¿CG  Öéj
 ≈∏Y  Ωƒ«dG  ºg  øªe  ø««μjôeC’G  ∞°üf  øe
 ÉeóæY  Ghó```dh  ó`̀b  Gƒ`̀fƒ`̀μ`̀j  º`̀d  IÉ`̀«`̀ë`̀dG  ó«b
 hCG  π°VÉæj  èæc  ôKƒd  øJQÉe  QƒàcódG  ¿É`̀c
 äÉj’ƒdG  êQÉN  áÑ≤ëdG  ∂∏J  »a  GƒfÉc  º¡fCG
 ¿ƒ∏ªëj  ’  º¡fEÉa  ∂dòd  ,á«μjôeC’G  IóëàªdG
 »a …ô`̀°`̀ü`̀æ`̀©`̀dG õ`̀«`̀«`̀ª`̀à`̀dG äÉ``̀jô``̀cP Ωƒ``̀«``̀dG
 ≥∏£J  »àdG  º«WGôîdGh  ÜÓμdGh  ºYÉ£ªdG
 »a §`̀≤`̀a ¿ƒ`̀cQÉ`̀°`̀û`̀j ø`̀jò`̀ dG ∫É``̀Ø``̀WC’G ó`̀°`̀V

.IGhÉ°ùªdG πLCG øe äGôgÉ¶ªdG
 ∂`̀dP  ø`̀Y A»`̀°`̀T  …CG  ¿hô`̀cò`̀à`̀j  ’ º`̀¡`̀fEG
 ¬eóîà°ùj  ø``̀jò``̀dG  …ô`̀°`̀ü`̀æ`̀©`̀dG  ÜÉ`̀£`̀î`̀ dG
 ¢SôéfƒμdG  »`̀a  ñƒ«°ûdG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG
 øjòdG  ∂ÄdhCG  »YÉ°ùe  hCG  ,äÉj’ƒdG  ΩÉμMh
 õ««ªàdG  ôgÉ¶e  ≈∏Y  AÉ≤HE’G  ¿hójôj  GƒfÉc
 ôKƒd  øJQÉe  QƒàcódG  ¿Éc  »àdGh  …ô°üæ©dG

 .É¡FÉ¡fEG πLCG øe ¿ƒ∏°VÉæj √DhÓeRh èæc
 Ωƒj ¿ƒμj ¿CG πeCÉf Ωƒ«dG ≈àM ∫Gõf ’
 ôKƒd  øJQÉe  QƒàcódG  OÓ«e  ó«©H  ∫ÉØàM’G
 »a  …ô°üæ©dG  ÉæîjQÉJ  ôcòàd  áÑ°SÉæe  èæc
 óæY  ∞bƒàdGh  á«μjôeC’G  IóëàªdG  äÉj’ƒdG
 èæc ôKƒd øJQÉe É¡dòH »àdG äÉ«ë°†àdG ∂∏J

 ô««¨àdG  çGó``̀MEG  π`̀LCG  øe  ¬©e  ¿hô«ãªdGh
 IQhô°†dG  óæY  øjôNB’G  ´ÉæbEGh  Oƒ°ûæªdG
 »a ∞`̀æ`̀©`̀dG Üƒ`̀ ∏`̀ °`̀ SCG ≈```̀dEG Aƒ`̀é`̀∏`̀ dG Ωó`̀©`̀H
 .ÜôëdGh ô≤ØdGh IGhÉ°ùe ÓdG ó°V º¡àcô©e
 øJQÉe çQE’ IAÉ°SEG  …CG  ,∫ÉëdG  á©«Ñ£H
 ∂`̀Ä`̀dhCG  ø`̀e  á`̀°`̀UÉ`̀Nh  á°Vƒaôe  èæc  ô`̀Kƒ`̀d
 »àdG  äÉ°SÉ«°ùdG  ¢ùØf  ¿ƒ°SQÉªj  ø`̀jò`̀dG
 π`̀LCG  ø`̀e  ¬JÉ«ëH  ≈ë°Vh  Égó°V  π°VÉf
 ¬à∏©a ÉªH Ωƒ«dG Qƒîa ÉfCG ∂dòd ,É¡d …ó°üàdG
 ¿CÉH  ô©°TCG  Éªc  áæ°S  ø«KÓKh  ø«àæKG  πÑb
 √Éæ∏©a ÉªH É°†jCG ôîØ«d ¿Éc èæc ôKƒd øJQÉe

 .É¡eƒj
 »a  áæ°ùdG  √òg  ¬∏©Øf  ¿CG  øμªj  Ée  Gòg
 QƒàcódG  ô«ÑμdG  π°VÉæªdG  OÓ«e  ó«Y  iôcP
 ¢†©H  ∫ò`̀Ñ`̀f  ¿CG  Öéj  .è`̀æ`̀c  ô`̀Kƒ`̀d  ø`̀JQÉ`̀e
 »a  çóëj  ¿É`̀c  É`̀e  áaô©e  π`̀LCG  ø`̀e  ó¡édG
 Iôàa »`̀a á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G Ió`̀ë`̀à`̀ª`̀dG  äÉ``̀j’ƒ``̀dG
 »°VÉªdG  øjô°û©dG  ¿ô≤dG  øe  äÉ«æ«°ùªîdG
 èæc  ôKƒd  øJQÉe  ™aO  …òdG  ºdÉ©dG  ∂dP  …CG-
 ¿CG  É°†jCG  Öéj  .√ô««¨J  π``̀LCG  ø`̀e  ¬JÉ«M
 äGô««¨àdGh  âKóM  »àdG  äGô««¨àdG  RôÑf
 º««≤J  ºK  ø`̀eh  Ωƒ«dG  ≈àM  çóëJ  ºd  »àdG
 á«fÉK  ¥’õf’G  á«fÉμeEG  »a  πãªàªdG  ô£îdG
 ádGó©dÉH  ≥∏©àj  Éª«a  ¢UÉNh  AGQƒ``̀dG  ≈`̀ dEG

 .ájOÉ°üàb’Gh á«bô©dG
 ºdÉ©dG  ≈dEG  ô¶æf  ¿CG  Ωƒ«dG  Éæ«∏Y  Öéj
 á«μjôeC’G  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdGh  ™°SGƒdG
 ôKƒd  ø`̀JQÉ`̀ª`̀d  øμªj  ¿É`̀c  ∞«c  º¡Øf  ≈àM
 »àdG Iójó©dG äÉjóëàdG ™e πeÉ©àj ¿CG èæc
 á«°†b  QÉàîf  ¿CG  øμªj  .Ωƒ`̀«`̀dG  É¡¡LGƒf
 á«Ä«H  hCG  á«YÉªàLG hCG  ájOÉ°üàbG  hCG  á«bôY
 áæ°ùdG  √òg  ¢Sôμf  ºK  áª∏¶e  ≈∏Y  …ƒ£æJ

 .∫ÉéªdG Gòg »a ádGó©dG ≥«≤ëJ πLCG øe
 É¡H Ωôμf á≤jôW ô«N »jCGQ Ö°ùëH √òg
 ôKƒd  øJQÉe  ô«ÑμdG  π°VÉæªdG  çQEGh  iôcP
 AÓ`̀YEG  π`̀LCG  øe  ¬JÉ«ëH  ≈ë°V  …ò`̀dG  ,èæc
.á«fÉ°ùfE’G áeGôμdGh IGhÉ°ùªdGh ádGó©dG º«b
»μjôeC’G »Hô©dG ó¡©ªdG ¢ù«FQ |

»Hô©dG ¥ô``°ûªdG OÓ``H »a …OÉ``°üàb’G π``eÉμàdG ó``FGƒa
á«é«JGÎ°SE’G äÉ°SGQó∏d è«∏ÿG õcôe

èæc ô``̀Kƒ``̀d  ø``̀ JQÉ``̀ e  π`̀ °`̀ VÉ`̀ æ`̀ ª`̀ dG  OÓ``̀«``̀e  iô````̀ cP »``̀ a

:º∏≤H
| »ÑZR ¢ùª«L .O 

 ΩÓ`````̀ YE’G π``̀ FÉ``̀ °``̀ Sh râ``̀ª``̀ à``̀gG
 QÉ`̀Ñ`̀NC’G  ô°ûæH  G kô``NDƒ``e  á«∏ëªdG
 zá«ë°üdG ¿óªdG{ èeÉfôÑH á≤∏©àªdG
 ¿óªdG  ¢†©H  √ò«ØæàH  Ωƒ≤j  …ò`̀dG
 Gògh  ,øjôëÑdG  »a  äÉ¶aÉëªdGh
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e  ≈°TÉªàj  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG
 »àdG  á«ªdÉ©dG  èeGôÑdGh  á«dhódG
 ,IóëàªdG  º`̀eC’G  äÉª¶æe  É¡KóëoJ
 áª¶æe  Oó°üdG  Gòg  »a  ójóëàdÉHh

.á«ªdÉ©dG áë°üdG
 á`̀«`̀©`̀bGh »``̀a êƒ``̀dƒ``̀dG π`̀ Ñ`̀ bh 
 iƒà°ùªdG ≈∏Y èeÉfôÑdG Gòg ò«ØæJ
 ¢ù°SC’G ºjó≤J øe »d óH ’ »æWƒdG

 ,è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  Gò``̀g  É¡«∏Y  Ωƒ`̀≤`̀j  »`̀à`̀dG
 É¡≤«≤ëJ ≈dEG  ≈©°ùj »àdG ±GógC’Gh
 áë°üdG  á`̀ª`̀¶`̀æ`̀e  Qƒ`̀¶`̀æ`̀e  Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H
 á«Ø«μd  »àjDhQ  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,á«ªdÉ©dG

 á∏YÉa  á≤jô£H  øjôëÑdG  »`̀a  èeÉfôÑdG  Gò`̀g  ≥«Ñ£J
 πNóªdG ΩGóîà°SÉHh ájQGOE’Gh á«dÉªdG ∞«dÉμàdG πbCÉHh

.πeÉμàªdGh πeÉ°ûdG
 …ò`̀dG  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  Iô`̀μ`̀a  âé°†fh  räQƒ`̀∏`̀Ñ`̀J  ó`̀≤`̀a
 »∏ªYh  í°VGh  mπμ°ûH  zá«ë°üdG  ¿óªdG{  ¬«∏Y  ≥∏WoCG
 á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  âæÑJ  å«M  ,1986  ΩÉY  »a
 âsãMh ,iôNC’G É¡éeGôH øª°V ¬à∏©Lh èeÉfôÑdG Gòg
 Ö°SÉæàj  ÉªHh  IôμØdG  √ò`̀g  ôjƒ£J  ≈∏Y  ºdÉ©dG  ¿ó`̀e
 ,á«aÉ≤ãdGh  ,á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh  ,á`````̀jQGOE’G  É`̀¡`̀ahô`̀X  ™`̀e
 É kë°VGh  É kØjô©J  râ``e só``bh  ,á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dGh  ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh
 ¢üî∏àjh  ,èeÉfôÑdG  Gò`̀g  ò«ØæJ  …ƒæJ  »àdG  ¿óª∏d
 »àdG  áæjóªdG  »g{  á«ë°üdG  áæjóªdG  ¿CG  »a  ∞jô©àdG
 á«©«ÑW  áÄ«H  ôjƒ£Jh  OGó``̀YEG  ≈∏Y  QGôªà°SÉH  πª©J
 ø«æWGƒªdG ∞jô©J ≈∏Y É kªFGO ≈©°ùJ Éªc ,á«YÉªàLGh
 ¢†©ÑdG  º¡°†©H  ºYOh  º¡©ªàée  OQGƒe  á«ªæJ  á«Ø«μH
 ∫Ó¨à°SGh ôjƒ£J »ah IÉ«ëdG á£°ûfCG ™«ªL ò«ØæJ »a

 .záæeÉc äÉfÉμeEG øe º¡jód Ée ™«ªL
 Gò¡d  á°ù«FôdG  ±Gó````̀gC’G  áª¶æªdG  räO só```̀M  É`̀ª`̀c

:»gh ,ìƒª£dG èeÉfôÑdG
.IófÉ°ùe á«ë°U áÄ«H øjƒμJ :k’hCG

 á°û«©eh  IÉ«ëdG  á«Yƒfh  IOƒ`̀L  ø«°ùëJ  :É k«fÉK
.¿É°ùfE’G

 ájQhô°†dGh á«°SÉ°SC’G  äÉLÉ«àM’G ô«aƒJ :É kãdÉK
 äÉØ∏îªdG IQGOEG âfÉcCG AGƒ°S áeÉ©dG áaÉ¶ædG ∫Éée »a

.™fÉ°üªdG √É«e ΩCG …QÉéªdG √É«e ΩCG
 áeóîdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  π«¡°ùJh  ô«aƒJ  :É`̀ k©`̀HGQ

.™«ªé∏d á«ë°üdG
 äÉfƒμeh  AÉªdGh  AGƒ¡dG  IOƒL  ø«°ùëJ  :É k°ùeÉN

.iôNC’G áÄ«ÑdG
 ±Gó``̀gC’Gh  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  »`̀a  Ö°üj  èeÉfôÑdG  Gò``gh
 iô``̀NC’G  á`̀«`̀ª`̀eC’G  äÉª¶æªdG  …ƒ`̀æ`̀J  »`̀à`̀dG  iô```̀NC’G
 á«ªæàdG  ±Gó```̀gCG  ≥«≤ëJ  »`̀a  ójóëàdÉHh  ,É¡≤«≤ëJ
 á«ªæà∏d  2030  Ió``̀æ``̀LC’G  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀Hh  ,á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ,É`̀ kaó`̀g 17 äOó````Mh â`̀©`̀°`̀Vh »``à``dGh ,á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 ¿óªdG  π©L{  :¬«a  AÉL  …òdG  (11)  ºbQ  ±ó¡dG  É¡æeh
 áfôeh  áeGóà°ùeh  á`̀æ`̀eBG  ájô°ûÑdG  äÉæWƒà°ùªdGh

.z¿É°ùfE’G äÉLÉ«àMG πc »£¨Jh
 øjôëÑdG »a èeÉfôÑdG Gòg ò«ØæJ ≈dEG áÑ°ùædÉH ÉeCG
 Gòg  ∫ƒM  á«dÉàdG  äÉ«FôªdGh  äGQƒ°üàdG  Ωó`̀boCG  »æfEÉa

:á«dÉàdG •É≤ædG »a É¡°üîdCGh ,èeÉfôÑdG
 ºeC’G  äÉª¶æe  É¡àMôàbG  èeGôH  IóY  ∑Éæg  :k’hCG
 øe  G kAõ``̀L  »£¨j  èeÉfôH  π`̀ch  ,IOó©àªdG  IóëàªdG
 ,zAGô°†îdG ¿óªdG{ èeÉfôH πãe ,á«ë°üdG ¿óªdG èeÉfôH

 hCG  ,zá«Ä«ÑdG  ¿ó`̀ª`̀dG{  èeÉfôH  hCG
 ,záÄ«Ñ∏d  á≤jó°üdG  ¿óªdG{  èeÉfôH
 hCG  èeÉfôÑdG  πHÉ≤ªdG  »`̀a  ∑É`̀æ`̀gh
 âëÑ°UCG  »àdG  á∏eÉ°ûdG  á°SÉ«°ùdG
 »a  Ióªà©ªdG  äÉ°SÉ«°ùdG  øe  ¿B’G
 á«ªæàdG{  »``̀gh  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 ìôàbCG  ¬«∏Y  kAÉ`̀æ`̀Hh  .záeGóà°ùªdG
 ,á«ë°üdG  ¿óª∏d  kÓ`̀jó`̀H  É kéeÉfôH
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG  ó`̀ª`̀à`̀©`̀J  ¿CG  ƒ````````YOCGh
 ádhódG{ ¬«∏Y ≥∏WoCG É k°UÉN É kéeÉfôH
 ¿ó``̀ª``̀dG{ ¢``ù``«``dh ,zá``̀eGó``̀à``̀°``̀ù``̀ª``̀dG
 è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG Gò````gh .zá`̀eGó`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG
 ≈∏Y  πªà°ûjh  »`̀£`̀¨`̀jh  ≥`̀aGƒ`̀à`̀j
 »a π`̀ã`̀ª`̀à`̀ª`̀dG z»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG{ Ö`̀fÉ`̀é`̀dG
 øjôëÑdG  ¿CG  Éªc  ,zá«ë°üdG  ¿óªdG{
 áMÉ°ùªdG  á«MÉf  ø`̀e  G kó``L  Iô«¨°U
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG É```̀gOQGƒ```̀eh ,á`̀«`̀aGô`̀¨`̀é`̀dG
 â«à°ûJ  πªëàJ  ’h  IOhó`̀ë`̀e  á`̀jô`̀°`̀û`̀Ñ`̀dGh  á`̀«`̀æ`̀Ø`̀dGh
 ájQGOE’G  ∞«dÉμàdGh  äÉ≤ØædG  IOÉjRh  Oƒ¡édG  Iôã©Hh
 πª©J áæjóe πc …CG  ,zá«ë°üdG ¿óªdG{ ƒëf πª©dG »a
 á«∏ª©dG  ¿ƒμJ  ø∏a  ,OôØæeh  π≤à°ùe  mπμ°ûH  ÉgóMƒd
 ádhódG ¿CG á°UÉNh ,É kjQGOEG ’h É kjOÉ°üàbG ájóée É¡àeôH
 ∞jQÉ°üªdG  π«∏≤Jh  äÉ≤ØædG  ó«°TôJ  ≈dEG  É kªFGO  ƒYóJ

.…QGOE’G πgôàdG ÖæéJh
 á`̀ dhó`̀ dG{ è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀d ìÉ`̀é`̀æ`̀dG Ö`̀à`̀μ`̀ oj »`̀μ`̀d :É`̀ k«`̀fÉ`̀K
 äGƒ`̀£`̀î`̀dGh  äGAGô````̀LE’G  PÉ`̀î`̀JG  Éæ«∏Y  záeGóà°ùªdG
 .¬àeGóà°SGh  ¬MÉéf  øª°†J  »àdG  á«©bGƒdGh  á«∏ª©dG
 á∏ãªe  áeƒμëdG  ácQÉÑe  »a  ¿ƒμJ  ≈`̀ dhC’G  Iƒ£îdGh
 QGô≤dG  PÉ`̀î`̀JGh  ,èeÉfôÑdG  Gò¡d  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  »a
 ¿ƒμj  ≈àM  ,èeGôÑdG  √òg  πãªd  Ö°SÉæªdG  »°SÉ«°ùdG
 ,èeÉfôÑdG  Gò¡d  á«eÉëdG  á∏¶ªdG  ƒg  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée
 √ò«ØæJh  ¬«a  AóÑdG  ó«cCÉàd  ∫hC’G  »`̀YGô`̀dGh  º`̀YGó`̀dGh
 πc  ΩGõ```̀dEG  ≈``̀dEG  á`̀aÉ`̀°`̀VEG  ,™``bGƒ``dG  ¢``̀VQCG  ≈∏Y  ìÉéæH
 ájò«ØæàdG  á«eƒμëdG  ¢ùdÉéªdGh  äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒ`̀dG
 IóYÉ°ùªdGh ¿ƒ©dG ój óeh èeÉfôÑdG Gòg ™e ¿hÉ©àdÉH
 »°SÉ«°ùdG QGô≤dG Iƒ£N »∏J »àdG á«fÉãdG Iƒ£îdGh .¬d
 á«fGõ«ªdG ¢ü«°üîJ »gh ,IQhô°Vh á«ªgCG π≤J ’ »g
 ô«aƒJ  ¿hóÑa  ,èeÉfôÑdG  Gòg  ò«Øæàd  áeRÓdG  ájƒæ°ùdG
 áeGóà°S’G  ÖàμJ  ¿CG  øμªj  ’  ôªà°ùªdG  »dÉªdG  ºYódG

.èeÉfôÑdG Gò¡d
 Ö°ùëH zá`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á``̀dhó``̀dG{  è`̀eÉ`̀fô`̀H  :É`̀ kã`̀dÉ`̀K
 πNóªdG  QÉ`̀Ñ`̀à`̀Y’G  »`̀a  ò`̀NCÉ`̀j  èeÉfôH  ƒ`̀g  ,»`̀MGô`̀à`̀bG
 »g  IOó©àe  Ö`̀fGƒ`̀L  πª°ûjh  ,π`̀eÉ`̀°`̀û`̀dGh  πeÉμàªdG
 ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  Ö`̀fÉ`̀é`̀dGh  ,»`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG  »ë°üdG  Ö`̀fÉ`̀é`̀dG
 áæéd ≈```dEG  á`̀LÉ`̀ë`̀H ∂`̀ dò`̀ dh ,…OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G Ö`̀fÉ`̀é`̀dGh
 ìôàbCGh  ,äÉ°ü°üîàdG  Oó©àe  πªY ≥jôa  hCG  ,ácôà°ûe
 á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG á£∏°ùdG øe ø«∏ãªe øe πμ°ûoj ¿CG
 ¿EG å«ëH ,»fóªdG ™ªàéªdG äÉª¶æeh äÉ©eÉédG øeh
 ÖfGƒédGh  OÉ©HC’G  áaÉc  ¿ƒ£¨j  áæé∏dG  √òg  AÉ°†YCG
 r™aônJh ,záeGóà°ùªdG ádhódG{ ±GógCG ≥«≤ëàd áHƒ∏£ªdG
 AGQRƒdG  ¢ù∏ée  ≈dEG  Iô°TÉÑe  É¡JÉ«°UƒJ  áæé∏dG  √òg

 .Égò«ØæJh ÉgOÉªàY’
 äGô°TDƒe  OóëJh  ™°†J  ¿CG  áæé∏dG  ≈∏Y  :É`̀ k©`̀HGQ
 ≈∏Y  √ò«ØæJ  ìÉ`̀é`̀fh  èeÉfôÑdG  á«∏YÉa  ió`̀e  ¢SÉ«≤d
 åjóëJh á°SGQOh º««≤J ºàj å«ëH ,»æWƒdG iƒà°ùªdG

.…ƒæ°S mπμ°ûH äGô°TDƒªdG √òg
 ÉæHô°V  ó`̀b  ¿ƒμæ°S  ìGô``̀à``̀b’G  Gò``̀g  Éæ≤ÑW  GPEÉ```̀a

.§≤a óMGh môéëH Iô«ãc ô«aÉ°üY
bncftpw@batelco.com.bh

 á«ë``°ü`dG ¿óª`dG è````eÉ``fô``Ñd »```à`jDhQ

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O

 »a  ôªà°ùe  √Qhó`̀H  ¿ÉæÑd  ¿EÉa  ¥Gô©dG  »a  Éªc  |

 Iôe  πc  Oóéjh  ,áªcÉëdG  äÉHÉ°ü©dG  ó°V  ¬à°VÉØàfG

 ¬àæWGƒeh ¬æWh ó«©à°ù«d √OôªJh ¬côëJ π«àa ∫É©à°TG

 »g  á«LQÉN  ádhO  ´ÉªWC’  ´ÉÑJCÉc  ÉªgƒÑ°üàZG  øªe

 Ö©°ûdG  ∫ÉM  Éª¡dÉMh  ,ø«Ñ©°û∏d  ó©j  ºd  ≈àM  ,¿Gô`̀jEG

 á°VÉØàf’G  á∏°UGƒe  ’EG  êôîe  øe  ,¬°ùØf  »`̀fGô`̀jE’G

 ±É£àN’Gh  πà≤dGh  ¿Gô``̀jEG  »`̀a  ójó°ûdG  ™ª≤dG  º`̀ZQ

 Ióéà°ùªdG á«æeC’G äÉ¡LGƒªdGh ¥Gô©dG »a Éªc É°†jCG

 (áªcÉëdG  á«°SÉ«°ùdG  á≤Ñ£dG)  ¿C’  ∂`̀ dPh  ;¿ÉæÑd  »a

 á≤«°†dGh  á`̀«`̀fÉ`̀fC’G  É¡ëdÉ°üe  ø`̀Y  »∏îàdG  ó`̀jô`̀J  ’

 »¡a  !¬°ùØf  Ö©°ûdG  ¥ôàMGh  øWƒdG  ¥ôàMG  ƒd  ≈àM

 óæY  ¬`̀∏`̀HC’G  óªéàdG  ádÉM  ≈``dEG  â∏°Uh  »àdG  á≤Ñ£dG

 É¡à°ü°UÉëeh  É¡ëdÉ°üªH  åÑ°ûàdG  hCG  ôØ°üdG  á£≤f

 π©Øj  Éªc  á`̀eRC’G  IQGOEG  á«∏≤©H  åÑ°ûàdGh  ,¿ÉæÑd  »a

 ∂dP  πch  ,¥Gô©dG  »a  äÉHÉ°ü©dG  π©ØJh  ¢Uƒ°ü∏dG

 ¿CG ójôj ’ …òdG ¿Gô¡W »a ™HÉ≤dG ¬«≤ØdG »dƒdG ôeGhCÉH

 ¿CG ∑Qójh ,»©°SƒàdG ¬Yhô°ûeh ¬à£∏°S √QhóH ô°ùîj

 (á«ØFÉ£dG  òÑæj  »æWh ºμëH) ¿ÉæÑdh ¥Gô©dG  IQÉ°ùN

 ¬Yhô°ûªd •ƒ≤°S ƒg ÉªfEG ¬JÉHÉ°ü©d ¿É¡JQ’G ¢†aQh

 πc ¬∏LCG øeh ¬«∏Y ≈æH …òdG ´hô°ûªdG ƒgh πeÉμdÉH

 Ö©°ûdG  IhôK ±ô°Uh ¬HÉgQEGh ¬JÉ«cƒ∏°Sh ¬JÉ°SÉ«°S

 !¬«∏Y »bGô©dGh »fGôjE’G

 »a áªcÉëdG á«°SÉ«°ùdG á≤Ñ£dGh Qƒ¡°ûdG äôe |

 πH  ,áeƒμM π«μ°ûJ  øY ájGQóHh óª©àH  IõLÉY ¿ÉæÑd

 IójóL √ƒLƒH ¿EGh øjó°SÉØdGh ¢Uƒ°ü∏dG ´Gô°U ¿EG

 CGƒ°SCG ƒg Ée ≈∏Y ¿ÉæÑd »a ÜÉÑdG íàØjh ôªà°ùeh ¥ÉH

 »∏îàdG ¿C’ ,É«°û«©eh ÉjOÉ°üàbGh É«dÉe ¬«dEG π°Uh Éªe

 ,§b  ÉHÉ°ùM  ¬d  ™°†J  ºd  áªcÉM  á≤Ñ£c  É¡Jƒ£°S  øY

 ≥£æeh ÉgOÉ°ùa ó°V ¢†ØàfGh ¬∏c Ö©°ûdG QÉK ƒd ≈àM

 ,¿GôjE’  ™HÉJ  ÜõM É¡ªμëj »àdGh  É¡jód  á°ü°UÉëªdG

 Gòg  ™£à°ùj  ºd  ¿EG  ™jôe  ƒjQÉæ«°S  ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j  ób  Ée

 øWƒdG ¬«dEG Oƒ≤j Ée ∑GQOEG ¿ÉæÑd »a »fGôjE’G ÜõëdG

!á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG »a ÜÉgQEÓd ¬ªYOh ¬Ñ©°Th »fÉæÑ∏dG

 ójôJ ’ ájƒeO ôãcCG  πμ°ûHh ƒjQÉæ«°ùdG  äGòH |

 É¡Jƒ£°S  øY  »∏îàdG  ¥Gô©dG  »a  áªcÉëdG  áHÉ°ü©dG

 ,áYhô°ûªdG ¬ÑdÉ£eh »bGô©dG Ö©°û∏d  ≥ëdG ¥É≤MEGh

 øe  ájÉ¡ædG  »a  ÉgRƒë«d  õcGôªdG  ôjhóJ  ójôJ  ÉªfEGh

 Gó«L ¬«©j Ée ƒgh ,áæª«¡dGh Iƒ£°ùdG ádÉM »a É¡«≤Ñj

 ,(á«©«bôàdG  ∫ƒ∏ëdG)  πμd  ¢†aGôdG  »bGô©dG  Ö©°ûdG

 ¬àæWGƒe ¥ƒ≤Mh ¬bƒ≤M ≈∏Y ájÉ¡ædG ≈àM ô°üªdGh

 ΩÉ¶f ™e áμHÉ°ûàªdG √QhòL øe ó°SÉØdG ºμëdG ∞°ùfh

 ∫RÉæàj  ød  ∂dP  π`̀LCG  øeh  !¿Gô¡W  »a  ¬«≤ØdG  »dƒdG

 ±ô©j ƒgh É¡°VÉN »àdG ¬àcô©e øY »bGô©dG Ö©°ûdG

 ô°üàæ«d É¡eó≤j ¿CG ¬«∏Y »àdG äÉ«ë°†àdG ºéM Gó«L

.É¡«a

 ΩÉ¶f  ô°UÉëJ  »`̀à`̀dG  Iô«ÑμdG  äÉ```̀eRC’G  º`̀ZQ  |

 ≈∏Y  ƒg  á¶ë∏dG  ≈àM  ô`̀Ñ`̀cC’G  √OÉªàYG  ¿EÉ`̀a  ¿Gô¡W

 »àdG  á«HÉgQE’G  äÉ«°û«∏ªdG  øe  ábõJôªdGh  ´É`̀Ñ`̀JC’G

 º°SÉH  πà≤dGh  ÜÉ``̀gQE’G  ó©H  á°SÉ«°ùdG  ¢SÉÑd  â°ùÑd

 äÉHÉHódG  ≈∏Y  ájGóÑdG  »a  äó©°U  ¿CG  ó©Hh  !øjódG

 áj’h  º°SÉH  äó©°U  ¿CG  ó©Hh  ,¥Gô©dG  »a  á«μjôeC’G

 ó°ùØJh  ºμëàJh  ºμëàd  ¿ÉæÑd  »`̀a  Iô°TÉÑe  ¬«≤ØdG

 ,á«°SÉ«°ùdG  IÉ`̀«`̀ë`̀dGh  á«Ñ©°ûdG  ídÉ°üªdG  π£©Jh

 ¿ÉæÑd  »a  ¬«≤ØdG  »dƒdG  ÜõM  hCG  ¿GôjEG  ÜõM  å«Mh

 Éæ∏©e ¬Jƒ°U ≈∏YCÉH ñô°üjh ΩÉ©dG ¬æ«eCG äƒ°U ™ØJôj

 ¬fCÉch  ,»`̀fGô`̀jE’G  ΩÉ¶æ∏d  IócDƒªdG  ¬àdÉªYh  ¬à«©ÑJ

 ™HÉJ Oôée ¢ù«dh ¬°ùØf ¬«≤ØdG »dƒ∏d á«fÉãdG áî°ùædG

 ¿CG ∑GQOEG ójôj ¥Gô©dG hCG ¿ÉæÑd »a ∑GP ’h Gòg ’ !¬d

 áØFGõdG  á°SGó≤dG  ¿CGh  ,ÉeÉªJ  âØ°ûμfG  ób  É¡∏c  áÑ©∏dG

 »a ähÉ¡J ób É¡H GhôLÉJ »àdG ø«£°ù∏a ôjôëJ ∞jRh

 »g  ÉgôeCG  í°†ØfG  »àdG  á«dÉààªdG  ÖjPÉcC’G  ™≤æà°ùe

 ¿ÉæÑdh ¥Gô©dG »a ø«Ñ©°ûdG ¿CGh !IóMGh á©aO iôNC’G

 äÉ¡LGƒªdG  ’h  äÓWÉªªdG  ’  Éª¡«∏Y  »∏£æJ  ó©J  ºd

 øe øWƒdG IOÉ©à°S’ »g á«≤«≤ëdG á«°Só≤dÉa ,á«æeC’G

 º¡fGó∏H Gƒ©Ñ°TCG øjòdG Ió°ùØdG ø«dÉLódG A’Dƒg …ójCG

!áæàah GOÉ°ùah ÉHÉgQEG á≤£æªdG ¿Gó∏Hh

رؤيـتـي لبــرنــامــج الـمدن الـصحية - مقال

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1197502
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تورط فيها ع�سكري ومدنّيان وتواطوؤ طبيب و�سيدليني

 �سبط �سبكة تزّور و�سفات طبية وخمدرات

مواطنون يتفاعلون مع ما ن�سرته »الأيام«

»نهرا« حتّقق يف رف�ص م�ست�سفى خا�ص عالج اآ�سيوي
اأكدت النيابة العامة اأنها اأجنزت حتقيقاتها ب�شاأن واقعة 

قيام �شبكة اإجرامية يتزعمها اأحد الأطباء تخ�ش�شت يف القيام 

يف  ا�شتعمالها  بغر�ض  الطبية  الو�شفات  من  عدد  بتزوير 

�شرف كميات كبرية من املواد املخدرة والعقاقري الطبية، ثم 

اإعادة بيعها باأ�شعار اأغلى للمتعاطني لتلك املواد.

ال�شرطة  مع  بالتن�شيق  املخدرات  مكافحة  اإدارة  واأبلغت 

الع�شكريني واآخرين مدنيني متلب�شني  اأحد  الع�شكرية ب�شبط 

من  كبرية  كميات  �شبط  مت  حيث  العقلية،  املوؤثرات  ببيع 

اجتارهم  ح�شيلة  كبرية  ومبالغ  لديهم  العقلية  املوؤثرات 

باملواد املخدرة.

خديجة العرادي:

�شّرحت الرئي�ض التنفيذي للهيئة 

واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

ال�شحية الدكتورة مرمي اجلالهمة اأن 

ُن�شر  ما  بالغ  باهتمام  تابعت  الهيئة 

يف ال�شحافة ب�شاأن وفاة وافد اآ�شيوي ب�شكتة قلبية يف 

طريقه ملجمع ال�شلمانية نتيجة رف�ض اأحد امل�شت�شفيات 

اخلا�شة عالجه. واأ�شارت الهيئة اإىل وجود تن�شيق بني 

وزارة ال�شحة والهيئة للتحقق من املعلومات الواردة 

الهيئة  واأكدْت  اإليه.  امل�شار  وامل�شت�شفى  املري�ض  عن 

الواقعة،  من  بالتحقق  �شتقوم  اأنها 

ويف حال ثبت �شحتها �شتتخذ الهيئة 

والأنظمة.  اللوائح  ح�شب  الإجراءات 

عن  املواطنني  من  كبري  عدد  وعرب 

اأحد  لرف�ض  وا�شتنكارهم  امتعا�شهم 

الذي  الآ�شيوي،  الوافد  عالج  اخلا�شة،  امل�شت�شفيات 

اإثرها.  على  وُتويف  مفاجاأة  �شدرية  لآلم  تعّر�ض 

وتفاعل املواطنون على مواقع التوا�شل الجتماعي مع 

اإجراءات  باتخاذ  »الأيام« وطالبوا  ن�شرته  الذي  اخلرب 

�شد امل�شت�شفى اخلا�ض. 

�سرف جميع العالوات منت�سف ال�سهر.. »التاأمني الجتماعي«: 

ل م�سا�ص بعالوات املتقاعدين اأو معايري ا�ستحقاقها
يا�شمني �شاهني:

اأي  وجود  الجتماعي  التاأمني  هيئة  نفت 

توجه حكومي للم�شا�ض بالعالوات املالية التي 

يت�ّشلمها املتقاعدون.

واأّكد م�شدر قيادي يف الهيئة يف ت�شريحات 

لـ»الأيام« باأنه لن يتّم امل�شا�ض بالعالوات التي 

�شرف  تاريخ  ف�شل  واأن  للمتقاعدين،  ُتنح 

العالوات عن الراتب التقاعدي ل عالقة له باأي 

هناك  لي�ض  باأّنه  وقال  النوع.  هذا  من  توّجه 

اأو تغيري العالوات، واأّن  توجه حكومي لإلغاء 

�شبب تاأخري موعد �شرف عالوة حت�شني املعي�شة 

للمتقاعدين جاء تطبيًقا لتوجه احلكومة اجلديد 

لقرار  تنفيًذا  العالوات  يف توحيد موعد �شرف 

جمل�ض الوزراء.

الرئي�ض  املرباطي  اإميان  اأكدت  جهتها،  من 

اأن  الجتماعي  للتاأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي 

معايري ا�شتحقاق برامج الدعم املبا�شر املختلفة 

امل�شتحقة للمواطنني لن تتغري، ولي�ض هناك اأي 

توجه لإلغاء اأو تغيري العالوات. 

اإجراءات لتحقيق الأمن الغذائي.. جمل�ص الوزراء:

جنـاح مبـادرات تقـليـ�ص العـجـز
تنفيذه  مت  ما  الوزراء  جمل�ض  بحث 

الغذائي  املخزون  تاأمني  بخ�شو�ض 

التي  والإجراءات  واإطالته  ال�شرتاتيجي 

ال�شرتاتيجية  الأهداف  لتحقيق  اتخذت 

ومنها حتقيق اأمن غذائي ن�شبي، وت�شجيع 

ال�شحية  والرعاية  الزراعي،  ال�شتثمار 

مت  مبا  الوزراء  جمل�ض  واأ�شاد  الزراعية. 

املبادرات  لتنفيذ  اإيجابية  جهود  من  بذله 

والربامج  الكربى  امل�شاريع  واإطالق 

القت�شادية التي جنحت يف تقلي�ض العجز 

وحافظت على النمو القت�شادي الإيجابي 

ويف خلق فر�ض عمل جديدة.

مبوجـــــودات تبلـــــغ 101 مليـــــار دولر

 ا�ستحواذ »بيتك« على »الأهلي« يخلق اأكرب م�سرف اإ�سالمي

وافقت اجلمعية العمومية العادية وغري العادية لبنك بيت التمويل 

الكويتي »بيتك« على ال�شتحواذ على البنك الأهلي املتحد البحريني.

حمد  »بيتك«،  الكويتي  التمويل  بيت  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  واأكد 

على  »بيتك«  الكويتي  التمويل  بيت  ا�شتحواذ  اأن  املرزوق  عبداملح�شن 

البنك الأهلي املتحد، �شيوّلد اأكرب كيان م�شريف اإ�شالمي يف العامل، بقيمة 

م�شاهمني  وحقوق  اأمريكي،  دولر  مليار   101 حوايل  تبلغ  موجودات 

10.5 مليار دولر. 

واأ�شار اإىل اأن ال�شتحواذ �شيمنح قدرة اأكرب على تويل امل�شروعات 

ال�شناعة  والتطوير يف  البتكار  تعزز  مالية  له من موارد  التنموية مبا 

امل�شرفية الإ�شالمية.  �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك 

رئي�س 

جمل�س 

اإدارة 

»بيتك« 

خالل 

موؤمتر 

�شحفي 

اأم�س.

1.3 مليار دينار اأ�سول الهيئة.. وزير الكهرباء:

خف�ص نفقات القوى العاملة لتقليل امل�سروفات
فاطمة �شلمان:

اأكد وزير �شوؤون الكهرباء واملاء وائل املبارك، اأن هيئة الكهرباء واملاء 

ت�شعى خلف�ض م�شروفاتها، �شمن برنامج التوازن املايل من خالل عدد 

من املبادرات، من اأبرزها ا�شتخدام اأنظمة ذكية وحتديث �شبكة الكهرباء 

لتقليل امل�شروفات التقليدية، بالإ�شافة اإىل خف�ض نفقات القوى العاملة.

وذكر يف رّده على �شوؤال برملاين للنائب الدكتور عبداهلل الذوادي اأن 

هيئة الكهرباء تدير اأ�شوًل بقيمة 1.3 مليار دينار، وذلك لتوفري خدمات 

الأغرا�ض  وملختلف  باململكة  واملقيمني  املواطنني  لكافة  واملاء  الكهرباء 

ال�شكنية والتجارية وال�شناعية وال�شتثمارية.

وقال اإن عدد امل�شرتكني يف خدمات الكهرباء واملاء ملختلف الأغرا�ض 

م�شرتًكا  بلغ 442.380  والتجارية  وال�شتثمارية  وال�شناعية  املنزلية 

ي�شتهلكون 17.3 مليون كيلووات �شاعة من الكهرباء.

 الأعلى للق�ساء:

  101 األف دعوى نظرتها املحاكم

غالب اأحمد

املجل�ض  رئي�ض  نائب  التمييز  حمكمة  رئي�ض  ك�شف 

املحاكم  اأن  البوعينني  عبداهلل  امل�شت�شار  للق�شاء  الأعلى 

املدنية واجلنائية وال�شرعية بجميع درجاتها نظرت يف 

101،167 دعوى، لفًتا اإىل اأن عدد الق�شايا املح�شومة 

بلغ ما جمموعه 85، 717 دعوى من جمموع الق�شايا.

 جاء ذلك خالل املوؤتر ال�شحفي ال�شنوي للمجل�ض 

العام  يف  الق�شاء  واإجنازات  عمل  حول  للق�شاء  الأعلى 

2019. واأ�شار البوعينني اإىل اأن عدد الأحكام امل�شتاأنفة 

اإجمايل الأحكام  بلغ 14، 655، وذلك بن�شبة 25% من 

�شجلت  املحاكم  اأن  موؤكًدا  درجة،  اأول  عن  ال�شادرة 

�شهدت  حيث  املا�شي  العام  يف  اإيجابية  موؤ�شرات 

عدد  )ن�شبة  بـ%56  ال�شنوي  الرتاكم  ن�شبة  انخفا�ض 

الق�شايا اجلارية من الأعوام املا�شية(.

 الحتاد الأوروبي: عقوبات

 �سد تركيا ت�سمل م�سوؤولني وكيانات

اأعلن م�شوؤول ال�شيا�شة اخلارجية بالحتاد الأوروبي 

جوزيب بوريل جوزيب بوريل، اأم�ض الثنني، اأن وزراء 

اخلارجية يف الحتاد اأو�شوا باإعداد قائمة عقوبات �شد 

تركيا وحتديد اأ�شماء امل�شوؤولني والكيانات.

بت�شكيل  رّحب  الأوروبي  »الحتاد  اإن  بوريل  وقال 

م�شيق  يف  املالحة  حرية  لدعم  اأوروبية  بحرية  قوة 

وقت  يف  تركيا  حذر  قد  الأوروبي  الحتاد  كان  هرمز«. 

م�شروعة  غري  عمليات  اأي  من  الثنني،  اليوم  �شابق، 

ا  خ�شو�شً املتو�شط،  �شرق  يف  املحروقات  عن  للتنقيب 

برلني  الدويل يف  املوؤتر  بدء  قبيل  القرب�شية،  املياه  يف 

لإحالل ال�شالم يف ليبيا.

اأع�شاء  »كافة  له  بيان  يف  بوريل  جوزيب  ودعا 

املجتمع الدويل المتناع عن اأي عمل قد مي�ّض بال�شتقرار 

والأمن الإقليميني«.  وزير �شوؤون الكهرباء 
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ملك املغربجاللة امللك

يف زيــــــارة خا�ســــــــة

جاللة امللك ي�ســــل املغـــرب 

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  و�شل ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اىل مدينة الرباط يف اململكة املغربية ال�شقيقة اأم�ض يف زيارة خا�شة. وكان يف ا�شتقبال 

جاللة امللك �شاحب ال�شمو امللكي الأمري مولي احل�شن ويل عهد اململكة املغربية.
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اإّنا لفراقك يا اأبا را�شد ملحزونون

عام  من  الأوىل  املا�ضي، 21 جمادى  اخلمي�س  م�ضاء 

1441هـ، املوافق 16 يناير من عام 2020م.

فقدُت، كما فقَد الكثريون، ممن اأعرف ول اأعرف، الوالد 

الغايل اإبراهيم بن �ضلمان الغتم، رحمه اهلل رحمًة وا�ضعة.

كان، رحمه اهلل، من اأكرب املعمَّرين يف مملكة البحرين 

ال�ضقيقة، اإذ اإّنه قد جاوز املائة عاٍم بخم�ضة اأعوام، ق�ضاها 

مثالً لأرفع �ضفات الورع والعفة والكرم والنخوة، وُلطف 

ال�ضمائل، وب�ضا�ضة الوجه والنف�س، ول�ضت اأنا، وحدي من 

ي�ضهد له بتقواه وكرم اأخالقه، فقد �ضهد له بذلك القا�ضي 

والداين.

غ�ضنته  الذي  حمياه،  تفارق  ل  البت�ضامة  كانت 

تقّدم  مع  ب�ضره،  �ضعف  من  الرغم  على  وكان،  ال�ضنني. 

مُبجرد  العامر  جمل�ضه  يق�ضد  زائٍر  كل  يعرف  العمر، 

به،  ويحتفي  وجه،  يف  فيِب�س  �ضوته،  و�ضماع  دخوله 

له  ويقدم  ب�ضيفه،  احلفي  الكرمي  ا�ضتقبال  وي�ضتقبله 

كبريهم  يعرف،  عمن  ال�ضوؤال  دائم  وكان  قبله،  القهوة 

ل  �ضادق  اهتماٍم  لأحوالهم يف  التفقُّد  ودائم  و�ضغريهم، 

ُتخطئه نفو�س من حوله.

ومع امتداد عمره اإىل ما ينيف على القرن، وح�ضوره، 

اٍت جمة مما  وتغريُّ اأحداًثا ج�ضيمة  تامَّني،  واإدراٍك  بوعٍي 

�ضهدته مملكة البحرين وما جاورها، كان، رحمه اهلل، من 

جملة اأموٍر كثرية، مرجع معلوماٍت للقيادة الر�ضيدة، يف 

وتاريخ  عموماً  البحرين  تاريخ  حول  البحرين،  مملكة 

اأّكد مكانته هذه معايل وزير  جزر حوار خ�ضو�ضاً. وقد 

اخلارجية ال�ضيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة، وب�ضبب هذه 

كان  التي  الر�ضينة  احلكمة  وب�ضبب  واملعرفة.  اخلربة 

والعلماء  لل�ضيوخ  مق�ضداً  اهلل،  رحمه  بات،  بها،  يتحلّى 

والوجهاء والوزراء وال�ضفراء. 

مكانٍة  من  له،  اهلل  غفر  اإبراهيم،  الوالد  بلغه  ما  ومع 

وطنية واجتماعية ُم�ضتحقة، فقد كان مثالً يف التوا�ضع، 

اأكانوا  �ضواًء  اأحد،  كل  مع  املع�ضر  ولطف  اجلانب،  ولني 

معارفاً اأو اأجانب.  

مع  الن�ضب  قرابة  ربطتني  �ضخ�ضياً،  يل  وبالن�ضبة 

حممد  عمي  ابنة  تزوج  والذي  الغتم  اإبراهيم  الوالد 

�ضديًقا  وكان  اهلل،  رحمهم  العماري،  املطّوع  عبداهلل  بن 

لأخيه،  الأخ  حبَّ  اأحبه  الذي  العماري  عبداهلل  لوالدي، 

لأحوال  والتفقُّد  التوا�ضل  دائمّي  وكانا  اهلل،  رحمهما 

بع�ضهما، وكان الوالد اإبراهيم ُيحب والدي، و�ضائر اأهلي، 

ويعرف تاريخهم، وقد �ضملني واأولدي بحبه واهتمامه 

ووده ال�ضادق، وبحكم القرابة والعالقة وال�ضداقة النقية 

اأميا  واأُعجبت،  اإبراهيم  الوالد  عرفت  الرا�ضخة،  الراقية 

اإعجاٍب، ب�ضخ�ضه و�ضخ�ضيته وعرفت اأولده جميعاً وهم 

مثل اخواين متاماً.

الدمام، ووجودي هناك بحكم  اأهايل  ورغم كوين من 

على  والرتدد  زيارته  على  حري�ضاً  كنت  فقد  عملي، 

لأُفّوت فر�ضة  اأكن  اإذ مل  العامر يف كل منا�ضبة،  جمل�ضه 

لقائه وال�ضتئنا�س باحلديث اإليه، يف دخول �ضهر رم�ضان 

املبارك من كل عام، وكذلك يف الأعياد واملنا�ضبات الأخرى.

ومع اإعجابي ال�ضديد مبا كان يتمتع به الوالد اإبراهيم 

فتنني  ما  اأن  اإل  عميقة،  وحكمة  �ضادق  ورٍع  من  الغتم 

مت�س  كانت  التي  الإن�ضانية  مل�ضاته  هو  �ضخ�ضيته  يف 

�ضغاف القلوب، وتتجاوز الأبناء والأحفاد واأبناء الأقارب 

والأ�ضدقاء اإىل اأبنائهم، فمنذ اأن مّن اهلل علي بابنتّي وابني، 

كان  العمر،  من  عاماً  وع�ضرين  اثنني  اأكربهم  بلغ  وحتى 

يلُفها  عيديتهم،  ُيحملّني  اأن  على  اإبراهيم حري�ضاً  الوالد 

ها يف يدي بحر�س، ُم�ضدداً،  يف منديٍل ورقٍي �ضغري، ويد�ضُّ

بالعيد!! فلقد  اأن ت�ضلهم مع تهنئته لهم  رحمه اهلل، على 

بكى اأولدي على رحيل الفقيد واأجمعوا على اأن اأعيادهم 

الكبري  والدهم  غياب  بعد  كانت  كما  تكون  لن  القادمة 

لهم  يقدمها  كان  التي  اخلا�ضة  والعيدية  الغتم،  ابراهيم 

كل عيد دون ا�ضتثناء. 

اهلل،  الغتم، رحمه  �ضلمان  اإبراهيم بن  الوالد  لقد كان 

ممن ل يجود الزمان مبثلهم اإل قليالً، واإنني على يقنٍي من 

اأن ذكراه واآثار لطفه وكرمه وحكمته، �ضتبقى يف نف�ضي 

ونفو�س اأبنائي، ونفو�س اأ�ضخا�س كثريين ل اأ�ضتطيع اأن 

اأُح�ضيهم، لذلك، فاإنني اأُنا�ضد القيادة الر�ضيدة، يف مملكة 

اخلري والعطاء، البحرين اأعزها اهلل، وهم خري من يعرف 

ذكرى  بحفظ  ُي�ضعدونا  اأن  واأقدارهم،  مكانتهم  للرجال 

ال�ضوارع  اأحد  على  ا�ضمه  باإطالق  اإبراهيم،  الوالد  الفقيد، 

الرئي�ضة يف منطقة الزّلق.

اإبراهيم، ولكن ذكراه واآثاره باقية، فلله  رحل الوالد 

واإنني،  عنده مبقدار،  �ضيٍء  وكل  اأخذ،  ما  وله  اأعطى،  ما 

من  الأعلى  الفردو�س  للفقيد  وعال،  جل  اهلل،  �ضوؤايل  مع 

وعزاءنا  الفقيد،  ذوي  عزاء  ُيح�ضن  اأن  اهلل  لأ�ضاأل  اجلنة، 

فيه، ويغفر له، وياأُجرنا يف م�ضيبتنا، وُيخلفنا بها خرياً. 

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

بقلم /  الدكتور �شعود بن عبداهلل العماري

اقرتح اإن�شاء �شوق تراثي للحرفيني وم�شلخ مركزي

»بلدي املحرق«: منع وقوف ال�شاحنات يف املناطق القدمية
خديجة العرادي:

اأو�ضى جمل�س بلدي املحرق مبنع وقوف 

القدمية  الداخلية  املناطق  يف  ال�ضاحنات 

ال�ضاحنات  اأن  على  واأجمعوا  باملحرق، 

يف  بكثافة  املوجودة  والكبرية  ال�ضغرية 

املناطق القدمية يف مملكة البحرين، وبالأخ�س 

الثالثة  بالدائرة  والرتاثية  الأثرية  املناطق  يف 

من حمافظة املحرق ت�ضبب م�ضكلة كبرية.

وزارة  يف  ممثلة  احلكومة  اأن  واأكدوا 

العمراين ووزارة  والتخطيط  البلديات  �ضئون 

الداخلية، قامت م�ضبًقا بت�ضكيل جلنة م�ضرتكة 

للمرور،  العامة  والإدارة  املحرق  بلدية  من 

البلدي  واملجل�س  النواب  جمل�س  وع�ضوي 

املو�ضوع  لتدار�س  الثالثة،  الدائرة  ممثلي 

وقد  امل�ضكلة،  اأ�ضباب  وحتديد  �ضاملة  ب�ضورة 

توفري  اإمكانية  عدم  اإىل  اللجنة  تلك  انتهت 

القدمية  املناطق  يف  ال�ضاحنات  لهذه  مواقف 

�ضلبي  تاأثري  من  املواقف  لهذه  ملا  والأثرية، 

�ضوء  وعلى  احل�ضرية،  املنطقة  بيئة  على 

العامة  الإدارة  تقوم  اأن  على  التفاق  مت  ذلك 

للمرور بدرا�ضة منع وقوف ال�ضاحنات يف هذه 

الكفيلة  القانونية  الإجراءات  واتخاذ  املناطق 

وزارة  تبذلها  التي  اجلهود  مثمنني  بذلك، 

الداخلية بالتن�ضيق مع وزارة �ضئون البلديات 

امل�ضكلة  هذه  حلل  العمراين  والتخطيط 

والتقليل من حدتها، حيث تتم الدرا�ضة واتخاذ 

اإيجاد  على  العمل  ومنها  حللها  الإجراءات 

الطرق  اإىل  بالن�ضبة  �ضواء  املنا�ضبة  البدائل 

وقوف  )ممنوع  لفتات  وو�ضع  املواقف  اأو 

ال�ضاحنات(.

املحرق  بلدي  جمل�س  رئي�س  وطالب   

املتو�ضطة  ال�ضاحنات  باإ�ضافة  املرباطي  غازي 

والبا�ضات �ضمن الفئات املمنوعة من الوقوف 

يف املواقف العامة، وذلك لكرثة اإ�ضغال املواقف 

والبا�ضات  املتو�ضطة  بال�ضاحنات  العامة 

التابعة لل�ضركات، ما عاد بال�ضرر الكبري على 

املواطنني واملقيمني.

عن  املحرق  بلدية  حاليا  تبحث  بدورها 

عن  وابعادها  ال�ضاحنات،  تلك  لحتواء  اأر�س 

اثار  من  ت�ضببه  ملا  نظًرا  الداخلية  املناطق 

املركبات  تلك  اأن  اإىل  املرباطي  واأ�ضار  �ضلبية. 

اإيجاد مواقف لل�ضيارات،  �ضاهمت يف �ضعوبة 

والبا�ضات  املتو�ضطة  ال�ضاحنات  اأن  خا�ضة 

فمن  جدا،  طويلة  ل�ضاعات  املواقف  ت�ضغل 

قلة  ثمن  واملقيم  املواطن  يدفع  اأن  املمكن  غري 

املواقف.

جل�ضته  يف  املحرق  بلدي  جمل�س  ووافق 

ب�ضاأن  الثامنة على القرتاع برغبة  العتيادية 

املحرق،  مبحافظة  عام  مركزي  م�ضلخ  اإن�ضاء 

العامة  واملرافق  اخلدمات  جلنة  وقررت 

م�ضلخ عام  اإن�ضاء  املحرق على  بلدي  مبجل�س 

حتديد  اللجنة  وطلبت  املحرق،  مبحافظة 

يف  الراأي  لإبداء  امل�ضلخ  لهذا  املبدئية  املواقع 

مت  واأن  �ضبق  حيث  الأول،  املقام  يف  املوقع 

ومت  باحلد  ال�ضناعية  باملنطقة  موقع  حتديد 

بعد ذلك اإلغاء هذا املوقع بانتفاع اأخرى.

على  بالإجماع  املجل�س  اأع�ضاء  و�ضوت 

بخ�ضو�س  واملرافق  اخلدمات  جلنة  قرار 

يف  »كوبري«  ج�ضر  لإن�ضاء  برغبة  القرتاح 

م�ضكلة  حل  اجلاف  احلو�س  �ضارع  تقاطع 

الزدحامات املرورية.

البلدي ممثل  املحرق  ع�ضو جمل�س  وقال 

الدائرة الثامنة عبدالعزيز الكعبي اأن م�ضروع 

علوي«  »ج�ضر  هو  اجلاف  احلو�س  كوبري 

يبداأ  احلد،  مبدينة  خليفة  ال�ضيخ  ج�ضر  على 

�ضارع احلو�س اجلاف  تقاطع اجل�ضر مع  من 

وميتد اإىل �ضرق مدينة احلد - الإ�ضكان اجلديد.

اإنهاء  يف  ي�ضهم  الكوبري  اإن�ضاء  اأن  واأكد 

املنطقة  ت�ضهده  الذي  املروري  الزدحام 

با�ضتمرار يف ظل تكد�س ال�ضاحنات التي ت�ضبب 

امل�ضايقات لدى املواطنني واملقيمني، م�ضيفا اأن 

وم�ضدر جلب  القت�ضاد  تدعم  اجل�ضور  زيادة 

املنطقة  وجود  مع  خ�ضو�ضا  للم�ضتثمرين 

فاجل�ضور  امل�ضانع،  وازدياد  باحلد  ال�ضناعية 

القت�ضادية، وت�ضهم  ت�ضهل من عجلة احلركة 

اأن  متمنًيا  املرورية،  الزدحامات  تخفيف  يف 

ت�ضهد الفرتة القادمة حتولً نوعًيا �ضينهي اأزمة 

الختناقات املرورية على اجل�ضر ب�ضكل نهائي.

ووافــق املجل�س علــى القــرتاح برغبــة 

للحفاظ  للحرفيني  تراثــي  �ضوق  باإقامــة 

بالرتاث  املرتبطـة  القدميــة  املــهن  علــى 

املواقع  تــحديد  ب�ضــرط  وذلك  والتاريخ، 

املبدئية لل�ضوق اأولً.

ا على اأخبار قطع العالوات: �شرف جميع العالوات منت�شف ال�شهر.. التاأمني االجتماعي ردًّ

ال توّجه حكومي للم�شا�س بعالوات املتقاعدين اأو تعديل معايري ا�شتحقاقها

يا�ضمني �ضاهني:

ب�ضاأن  املتداولة  الأنباء  الجتماعي  التاأمني  هيئة  نفت 

امل�ضا�س بالعالوات املالية التي يت�ّضلمها املتقاعدون.

باأنه  لالأيام  ت�ضريحات  الهيئة يف  قيادي يف  م�ضدر  واأّكد 

لن يتّم امل�ضا�س بالعالوات التي مُتنح للمتقاعدين، واأن ف�ضل 

تاريخ �ضرف العالوات عن الراتب التقاعدي ل عالقة له باأي 

توّجه من هذا النوع.

تغيري  اأو  لإلغاء  حكومي  توجه  هناك  لي�س  باأّنه  وقال 

حت�ضني  عالوة  �ضرف  موعد  تاأخري  �ضبب  واأن  العالوات، 

يف  اجلديد  احلكومة  لتوجه  تطبيقا  جاء  للمتقاعدين  املعي�ضة 

الوزراء  جمل�س  لقرار  تنفيذا  العالوات  �ضرف  موعد  توحيد 

بو�ضع الآليات لت�ضهيل اإجراءات �ضرف الدعم احلكومي املبا�ضر 

املعايري  على  الإبقاء  مع  املعتمدة،  ال�ضوابط  وفق  للمواطنني 

املواطنني  على  والتي�ضري  للت�ضهيل  وذلك  حاليا،  بها  املعمول 

امل�ضتفيدين من برامج الدعم النقدي. وتناقلت عدد من و�ضائل 

التوا�ضل الجتماعي يوم ام�س ا�ضاعات تفيد بتوجه احلكومة 

احلكومي  الدعم  برامج  عالوات  بع�س  �ضرف  ايقاف  نحو 

باإيداع  ام�س  يوم  متقاعدون  تفاجاأ  ان  بعد  وذلك  للمواطنني، 

عالوة  ودون  معي�ضة  عالوة حت�ضني  دون  الأ�ضا�ضية  رواتبهم 

اجتماعية، ف�ضال عن عدم �ضرف الزيادة ال�ضنوية املقررة %3 

التي متنح لهم ب�ضكل ثابت منذ �ضنوات.

وقد اثارت تلك ال�ضاعات موجة من املخاوف بني او�ضاط 

املواطنني، اذ تلقت »الأيام« ات�ضالت كثرية ت�ضتف�ضر عن �ضحة 

اخلرب، فيما �ضهدت بع�س البنوك طوابري طويلة من املتقاعدين 

الذين توافدوا لال�ضتف�ضار عن �ضبب �ضرف رواتبهم ناق�ضة.

وكانت الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للتاأمني الجتماعي 

اجلاري عن  ال�ضهر  من  يناير   5 اعلنت يف  قد  املرباطي  اميان 

ليتم  للمتقاعدين  املعي�ضة  حت�ضني  عالوة  �ضرف  موعد  تغيري 

�ضرفها يف تاريخ 15 من كل �ضهر، فيما �ضيتم �ضرف املعا�ضات 

التقاعدية يف موعدها بتاريخ 20 من كل �ضهر.

واأو�ضحت املرباطي باأن تغيري موعد ال�ضرف لن يوؤثر على 

اإىل  يهدف  اإجراء  هو  واإمنا  التقاعدية،  وامل�ضتحقات  املعا�ضات 

ت�ضهيل �ضرف برامج الدعم احلكومي املبا�ضر للمواطنني، والتي 

ت�ضمل من �ضمنها عالوة املتقاعدين اإىل جانب باقي اأ�ضكال الدعم 

ل�ضمان  بها،  امل�ضا�س  دون  للم�ضتحقني  �ضهريا  ثابت  موعد  يف 

�ضرعة �ضرفها وت�ضهيل و�ضولها اإليهم يف موعد ثابت �ضهريا.

حت�ضني  عالوة  ت�ضمني  يف  ال�ضتمرار  �ضيتم  اأنه  واأكدت 

العامة  الهيئة  من  ال�ضادر  التقاعد  معا�س  �ضهادة  املعي�ضة يف 

على  احل�ضول  للمتقاعد  ميكن  بحيث  الجتماعي،  للتاأمني 

ثبات  على  موؤكدة  العالوة،  مع  املعا�س  باحت�ضاب  القرو�س 

يف  �ضهريا  امل�ضتحقات  �ضرف  وانتظام  ال�ضتحقاق  معايري 

مواعيدها املحددة.

وقت  يف  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  اأفادت  فيما 

تتغري،  لن  املبا�ضر  الدعم  برامج  ا�ضتحقاق  معايري  اأن  �ضابق 

ولي�س هناك اأي توجه لإلغاء اأو تغيري للعالوات، عند توحيد 

موعد �ضرفها.

 واأكدت الوزارة اأن الهدف من توحيد تاريخ �ضرف الدعم 

هو تعظيم ا�ضتفادة املواطنني من مبالغ جميع برامج الدعم يف 

لإنهاء  واحدة  بدفعة  منه  ال�ضتفادة  من  ليمكنهم  واحد  وقت 

التزاماتهم ومتطلبات اأفراد الأ�ضرة بتاريخ حمدد لدى م�ضتحقي 

هذه العالوات من املواطنني.

وت�ضمل هذه العالوات: ال�ضمان الجتماعي للفئات الأكرث 

الإعاقة،  وخم�ض�س  الغالء(،  )عالوة  املايل  والدعم  احتياًجا، 

بدل  وعالوة  اللحوم،  عن  الدعم  رفع  عن  النقدي  والتعوي�س 

ال�ضكن، وعالوة حت�ضني املعي�ضة للمتقاعدين.

الرئي�س التنفيذي لهيئة التاأمني االجتماعي:

ال تغيري ملوعد �شرف عالوات املتقاعدين 

املرباطي،  م�ضطفى  اإميان  اأفادت 

للتاأمني  العامة  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

الجتماعي، باأن �ضرف معا�ضات املتقاعدين 

وعالوة حت�ضني املعي�ضة �ضتتم يف مواعيدها 

املعتادة، منوهة باأنه مت �ضرف معا�س �ضهر 

يناير اأم�س املوافق 20 يناير اجلاري كامالً 

كاملعتاد، موؤكدًة على اأنه ل يوجد اأي تغيري 

ملوعد �ضرف العالوة حتى الآن.

معايري  اأن  املرباطي  واأو�ضحت 

املختلفة  املبا�ضر  الدعم  برامج  ا�ضتحقاق 

ولي�س  تتغري،  لن  للمواطنني  امل�ضتحقة 

هناك اأي توجه لإلغاء اأو تغيري العالوات، 

ال�ضمان  يف:  العالوات  هذه  وتتمثل 

الغالء(،  )عالوة  املايل  والدعم  الجتماعي، 

والتعوي�س  الإعاقة،  ذوي  وخم�ض�س 

النقدي عن رفع الدعم عن اللحوم، وعالوة 

حت�ضني  وعالوة  ال�ضكن(،  )بدل  الإيجار 

املعي�ضة للمتقاعدين. اإميان املرباطي

مغردون يتفاعلون مع خرب وفاة اآ�شيوي بعد رف�س م�شت�شفى خا�س عالجه.. حمامون: 

االمتناع عن اإغاثة ملهوف »جرمية يعاقب عليها القانون«
خديجة العرادي:

عرب عدد كبري من املواطنني عن امتعا�ضهم وا�ضتنكارهم لرف�س 

اأحد امل�ضت�ضفيات اخلا�ضة يوم اأم�س الأول، عالج وافد اآ�ضيوي يف 

الأربعينات من العمر، كان قد تعر�س لآلم �ضدرية مفاجاأة اأودت 

مع  الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  على  املواطنون  وتفاعل  بحياته. 

اأم�س الثنني  اخلرب الذي ن�ضرته �ضحيفة »الأيام« يف عددها يوم 

اآ�ضيوي ب�ضكتة قلبية  املوافق 20 يناير، حتت عنوان »وفاة وافد 

مفاجئة يف طريقه لل�ضلمانية«. واأكد اأ�ضدقاء املتوفى اأن �ضديقهم 

قد تويف نتيجة تعر�ضه لآلم يف منطقة ال�ضدر، وت�ضاعفت حالته 

�ضند  منطقة  يف  اخلا�ضة  امل�ضت�ضفيات  احد  رف�س  بعد  وتدهورت 

عالجه، وطلب املعنيون بامل�ضت�ضفى من مرافقي املري�س نقله اىل 

العالج.  لتلقي  الع�ضكري  امل�ضت�ضفى  اأو  الطبي  ال�ضلمانية  جممع 

القريب  للم�ضت�ضفى  به  توجهوا  »اأنهم  اإىل  املتوفى  اأ�ضدقاء  واأ�ضار 

ذلك  اإهمال  وب�ضبب  املري�س  ولكن  اإنقاذه،  ل�ضرعة  م�ضكنهم  من 

ملجمع  طريقه  يف  وهو  تويف  النا�س،  اأرواح  باإنقاذ  امل�ضت�ضفى 

ال�ضلمانية الطبي، وذلك بعد عدة حماولت لإنعا�ضه«.

و�ضائل  على  املغردين  من  عدد  اأبدى  ال�ضعيد،  ذات  وعلى 

اخلا�س  امل�ضت�ضفى  ا�ضتقبال  لعدم  رف�ضهم  الجتماعي  التوا�ضل 

للحالة املر�ضية التي كان يعاين منها الوافد الآ�ضيوي. واأكد املواطن 

احلالت  على  الوقوف  »اأن  له  تغريدة  يف  حممد  ال�ضيخ  م�ضعب 

الطارئة واجب اإن�ضاين على جميع امل�ضت�ضفيات مبا فيها اخلا�ضة، 

م�ضت�ضفى  اإىل  نقله  ثم  حالته  ا�ضتقرار  على  العمل  يجب  اإن�ضانيا 

»موت  تغريدتها  يف  ال�ضباغ  ابت�ضام  املحامية  وقالت  حكومي«. 

حيث  جرمية.  الدفع  على  قادر  غري  لأنه  عالجه  يتم  مل  اإن�ضان 

لإنقاذ  الطارئ  الطبية يف احلالت  الإمكانات  تقدمي كل  ي�ضتوجب 

بدوره  اأخّل  لأنه  امل�ضت�ضفى  مبحا�ضبة  نطالب  مري�س.  اأي  حياة 

الإن�ضاين«.

من جهته، قال املحامي يو�ضف ربيع »قانوًنا ت�ضمى اجلرمية 

المتناع عن اإغاثة ملهوف، والقانون يعاقب عليها لتحقق الأركان، 

واإن�ضانًيا.. امتناع القادر عن مد يد العون وامل�ضاعدة ت�ضتحق �ضحب 

ب�ضرورة  زينل  يو�ضف  النائب  طالب  وبدوره  منه«.  ال�ضرف  هذا 

املو�ضوع  هذا  يف  املتورطني  الأ�ضخا�س  وحما�ضبة  حتقيق  فتح 

خا�ضة، معترباً »انه ل يجوز ال�ضتهتار باأرواح الآخرين«.

»املهن ال�شحية« حتّقق يف

 مالب�شات حادثة وفاة مري�س اآ�شيوي

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  قالت 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�ضحية 

تابعت  الهيئة  اإن  اجلالهمة  عذبي  مرمي 

ب�ضاأن  ال�ضحافة  ن�ضر يف  ما  بالغ  باهتمام 

وفاة وافد اآ�ضيوي ب�ضكتة قلبية يف طريقه 

اأحد  رف�س  نتيجة  ال�ضلمانية  ملجمع 

اإىل  الهيئة  واأ�ضارت  اخلا�ضة  امل�ضت�ضفيات 

وجود تن�ضيق بني وزارة ال�ضحة والهيئة 

للتحقق من املعلومات الواردة عن املري�س 

وامل�ضت�ضفى امل�ضار اإليه. واأكدت الهيئة اأنها 

�ضتقوم بالتحقق من الواقعة ويف حال ثبت 

ح�ضب  الإجراءات  الهيئة  �ضتتخذ  �ضحتها 

املوؤ�ض�ضة  حيال  �ضواء  والأنظمة  اللوائح 

الطبية واملهنيني املخالفني.

»نهرا« تحّقق في رفض مستشفى خاص عالج آسيوي

https://www.alayam.com/alayam/local/837700/News.html
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غالب اأحمد:

حمكمة  رئي�س  ك�شف 

التمييز نائب رئي�س املجل�س 

امل�شت�شار  للق�شاء  الأعلى 

اأن  البوعينني  عبداهلل 

واجلنائية  املدنية  املحاكم 

درجاتها  بجميع  وال�شرعية 

نظرت خالل العام املن�شرم 

دعوى،   101،167 يف 

الق�شايا  عدد  اأن  اإىل  لفتًا 

جمموعه  ما  بلغ  املح�شومة 

85،717 دعوى من جمموع 
خالل  ذلك  جاء  الق�شايا، 

ال�شنوي  ال�شحــفي  املوؤمتر 

للق�شاء  الأعلى  للمجل�س 

واإجنازات  عمل  حول 

الق�شاء يف العام 2019.

25% ن�ضبة الأحكام امل�ضتاأنفة مبجموع 14 األف حكم.. الأعلى للق�ضاء:

101 األف دعوى نظرتها املحاكم وح�ضم 85 األف دعوى خالل 2019
الأحكام  عدد  اأن  اإىل  البوعينني  واأ�شار 

امل�شتاأنفة بلغ 14،655، وذلك بن�شبة 25% من 

اإجمايل الأحكام ال�شادرة عن اأول درجة، موؤكًدا 

العام  اإيجابية يف  موؤ�شرات  املحاكم �شجلت  اأن 

الرتاكم  ن�شبة  انخفا�ض  �شهدت  حيث  املا�شي 

اجلارية  الق�شايا  عدد  )ن�شبة  بـ%56  ال�شنوي 

من الأعوام املا�شية(.

وفيما يتعلق باأداء حماكم التنفيذ، ذكر نائب 

الإح�شاءات  اأن  للق�شاء  الأعلى  املجل�ض  رئي�ض 

اأن عدد الطلبات التي قدمت  اأظهرت  والبيانات 

يف العام 2019 بلغت )496،160( طلب.

 519 اتخذت  التنفيذ  حماكم  اأن  اإىل  ولفت 

عن  الواردة  الطلبات  ت�شمل  والتي  قرار،  األف 

الإح�شائية  الأرقام  اأن  مو�شًحا   ،2018 العام 

العام  بداية  مع  اجلارية  الطلبات  اأن  بينت 

ي�شجل  مما  طلب،  اآلف   4،686 تبلغ  احلايل 

عن  اجلارية  الطلبات  عدد  يف  كبرًيا  ا  انخفا�شً

معدل  وارتفاع   %80 بن�شبة  ال�شابقة  ال�شنة 

احل�شم يف حماكم التنفيذ.

الدعاوى  ح�شم  �شرعة  موؤ�شر  اأن  واأو�شح 

حقق تقدما على م�شتوى اأداء املحاكم العام، اإذ 

الدعوى  عمر  متو�شط  اأن  الإح�شاءات  اأظهرت 

اأقل من 6 اأ�شهر يف الدرجة الق�شائية الواحدة، 

منها 60% من متو�شط عمر الدعوى املح�شومة 

يف املحاكم مبختلف درجاتها اأقل من 3 اأ�شهر.

للق�شاء  الأعلى  املجل�ض  خطة  وحول 

لالرتقاء باأداء املحاكم، قال البوعينني اإن املجل�ض 

والعمل  بالتعاون  �شيوا�شل،  للق�شاء  الأعلى 

امل�شرتك مع وزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية 

جديدة  مبادرات  بلورة  على  العمل  والأوقاف، 

تهدف اإىل �شمان ا�شتمرار التطوير لأداء املحاكم 

التو�شع  على  والعمل  لها،  املعاونة  والأجهزة 

وال�شتعانة  الإلكرتونية،  اخلدمات  تطبيق  يف 

بالقطاع اخلا�ض لال�شتفادة من اإمكاناته.

واأ�شاف اأن املجل�ض بداأ لقاءات مع ال�شركاء 

مبا  تطويرية جوهرية،  مبادرات  بلورة  بهدف 

والتي  الفعلية،  املتطلبات  ملختلف  ي�شتجيب 

والعقاريني،  الأعمال،  وقطاع  املحامني،  ت�شمل 

وامل�شرفيني، وغريهم من القطاعات الرئي�شية.

املجل�ض  طرحها  التي  املبادرات  اأن  وبني 

يف  الف�شل  �شرعة  يف  اأ�شهمت  للق�شاء  الأعلى 

الق�شائي  الإ�شراف  دور  اأن  موؤكًدا  الق�شايا، 

اأ�شهم يف �شرعة البت يف الق�شايا، كما اأن تعاون 

اجلهات الأخرى املرتبطة بال�شاأن الق�شائي من 

زمنية  فرتة  ويف  ب�شرعة  التقارير  رفع  خالل 

حمددة اأدى ل�شرعة البت يف الق�شايا.

واأ�شار اإىل اأن الق�شايا التي مل يتم البت فيها 

طبيعة  لها  الفرتا�شي  العمر  جتاوزت  والتي 

خا�شة.

واأو�شح اأن ملف الدعاوى متوافر اليوم اأمام 

اأ�شحاب ال�شاأن من خالل الو�شائل الإلكرتونية، 

خطا  ر�شمت  املتخ�ش�شة  املحاكم  اأن  كما 

درجات،  لها  تكون  بحيث  التجارية،  للمحاكم 

فالتخ�ش�ض يعطي القا�شي متكًنا اأكرب.

لتوظيف  خطة  عن  البوعينني  وك�شف 

قريًبا  الإعالم  �شيتم  اإذ  الإلكرتونية،  اخلدمات 

خالل  من  التجارية  الدعوى  �شتكون  بحيث 

الو�شائل الإلكرتونية.

واأكد اأنه ل ميكن و�شع الق�شاء دون ر�شوم، 

فهذا ميكن اأن يزيد الدعاوى الكيدية، والر�شوم 

هي الأقل وتكاد تكون رمزية.

التفتي�ش الق�ضائي: 

537 �ضكوى وردت من املتقا�ضني واملراجعني
الإ�شراف  اإن  ال�شيد  عبدالرحمن  القا�شي  الق�شائي  التفتي�ض  رئي�ض  قال 

الق�شائي قام مبتابعة 537 �شكوى واردة اإليه من املتقا�شني واملراجعني خالل 

العام 2019، م�شرًيا اإىل اأن عدد التقارير املعدة من قبل اإدارة التفتي�ض الق�شائي 

101 تقرير على خمتلف دوائر املحاكم.

واأ�شار اإىل اأن التفتي�ض الق�شائي وا�شل وبالتن�شيق والتعاون مع الإ�شراف 

املتابعة  خالل  من  الق�شائية،  الأحكام  جودة  تعزيز  على  العمل  الق�شائي، 

امل�شتمرة واإعداد التقارير الفنية الالزمة، وتنفيذ جمموعة من الربامج التدريبية 

املتخ�ش�شة.

وك�شف املعال اأن التفتي�ض الق�شائي قام بتنفيذ تنفيذ 48 برناجًما تدريبًيا 

يف العام املا�شي من خالل معهد الدرا�شات الق�شائية والقانونية، وذلك مبجموع 

املدنية  املحاكم  بجميع  الق�شاة  خمتلف  فيها  �شارك  تدريبية،  �شاعة   3600

واجلنائية وال�شرعية.

الأمني العام لالأعلى للق�ضاء:

حتديد اأنواع املطالبات ال�ضغرية التي تتم اإدارتها بالو�ضائل الإلكرتونية

قال الأمني العام للمجل�ض الأعلى للق�شاء القا�شي علي الكعبي 

والق�شائية  العدلية  املنظومة  لتطوير  �شدرت  قوانني  عدة  اإن 

تعزيز  اإىل  الهادف  البديلة  والتدابري  العقوبات  قانون  واأبرزها 

اإعادة  اإىل  يهدف  والذي  املجتمع،  يف  البديلة  العقوبات  تطبيق 

من خالل  فعال  �شخ�ض  مرتكب اجلرمية وخلق  ال�شخ�ض  وتقومي 

تكليفه باأحد اأعمال خدمة املجتمع بدلً من �شجنه.

واأو�شح اأن �شدور قرار بتحديد اأنواع املطالبات ال�شغرية التي 

كل من مطالبات  ي�شمل  والذي  الإلكرتونية،  بالو�شائل  اإدارتها  تتم 

�شركات الت�شالت، وهيئة التاأمينات الجتماعية، وهيئة الكهرباء 

ال�شحية،  الرعاية  ور�شوم  العمل،  �شوق  تنظيم  وهيئة  واملاء، 

وبطاقات الئتمان، والقرو�ض البنكية.

املرافعات  قانون  اأحكام  بع�ض  على  التعديل  اأن  اإىل  واأ�شار 

الذي ن�ض على تغيري جوهري ومهم، واملتمثل  املدنية والتجارية 

يف اأن يكون حكم املحكمة ال�شغرى يف جميع الأحوال انتهائًيا اإذا 

كانت قيمة الدعوى ل جتاوز األف دينار.

ولفت اإىل اأن اإ�شدار قانون اإعادة التنظيم والإفال�ض الذي اأن�شاأ 

اإعادة  اإىل  يهدف  والذي  والإفال�ض،  التنظيم  لإعادة  جديًدا  نظاًما 

املدين كلما كان ذلك ممكًنا،  اأ�شول  الديون وجتنب ت�شفية  تنظيم 

يف  ي�شهم  مبا  اأو�شاعه،  وتعديل  عمله  ا�شتمرار  اإمكانية  واإتاحة 

احلفاظ على م�شالح جميع الدائنني.

لت�شوية  الو�شاطة  ب�شاأن  بقانون  املر�شوم  �شدور  اأن  وبني 

املدنية  الدعاوى  يف  الو�شاطة  نظام  اعتمد  والذي  املنازعات، 

واجلنائية وال�شرعية قبل نظرها ق�شائًيا، مبا يعزز تطبيق الو�شائل 

البديلة لت�شوية املنازعات.

ع�ضكري ومدنّيان يبيعونها مب�ضاعدة وتواطوؤ طبيب و�ضيدليني

�ضبط �ضبكة اإجرامية تزّور و�ضفات طبية لعقاقري وخمدرات

�شرح اأحمد عبداهلل الرم�شان وكيل النيابة 

مبحافظة املحرق باأن النيابة العامة قد اأجنزت 

اإجرامية  �شبكة  قيام  واقعة  ب�شاأن  حتقيقاتها 

القيام  يف  تخ�ش�شت  الأطباء  اأحد  يتزعمها 

بغر�ض  الطبية  الو�شفات  من  عدد  بتزوير 

املواد  ا�شتعمالها يف �شرف كميات كبرية من 

بيعها  اإعادة  ثم  الطبية،  والعقاقري  املخدرة 

باأ�شعار اأغلى للمتعاطني لتلك املواد.

اأبلغت  فيما  الواقعة  تفا�شيل  وتعود 

قيامهم  عن  املخدرات  مكافحة  اإدارة  به 

بالتن�شيق مع ال�شرطة الع�شكرية ب�شبط اأحد 

ببيع  متلب�شني  مدنيني  واآخرين  الع�شكريني 

املوؤثرات العقلية حيث مت �شبط كميات كبرية 

كبرية  ومبالغ  لديهم  العقلية  املوؤثرات  من 

ح�شيلة اجتارهم باملواد املخدرة، وقد اأ�شفرت 

مب�شاعدة  الأطباء  اأحد  قيام  عن  التحريات 

خمدرة  ملواد  طبية  و�شفات  بتزوير  اآخرين 

اإذ يتم ا�شتالم املواد  وعقاقري طبية و�شرفها، 

املخدرة والعقاقري الطبية حمل تلك الو�شفات 

والجتار بها.

اأن النيابة العامة قد  اإىل  واأ�شار الرم�شان 

حيث  بالواقعة  اإبالغها  فور  التحقيق  با�شرت 

�شهود  و�شوؤال  املتهمني  ا�شتجواب  من  ثبت 

ندبت  التي  الفنية  اللجنة  واأع�شاء  الواقعة 

الآيل لعدد  اأجهزة احلا�شب  تفريغ  للفح�ض و 

من امل�شت�شفيات، اأن التزوير قد مت يف و�شفات 

حكومية  م�شت�شفيات  عن  �شادرة  طبية 

باإثبات  املتهم  الطبيب  قام  حيث  وخا�شة، 

ح�شور الأ�شخا�ض املبينة اأ�شماوؤهم بالو�شفات 

الو�شفات  تلك  لها  املن�شوبة  للم�شت�شفيات 

وا�شتحقاقهم  الطبي  للك�شف  وخ�شوعهم 

لالأدوية املبينة بتلك الو�شفات الطبية من مواد 

للحقيقة،  خالًفا  وذلك  طبية  وعقاقري  خمدرة 

بعد اأن ا�شتح�شل على تلك الأ�شماء من متهمني 

اآخرين قاموا باإمداده ب�شور بطاقات �شخ�شية 

الو�شفات  حترير  يف  بياناتها  ل�شتخدام  لهم 

الو�شفات  تلك  تزوير  وعقب  املزورة،  الطبية 

قام املتهمني الآخرين بالجتار فيها، وذلك بعد 

مع  تواطوؤهما  ثبت  �شرفها مبعرفة �شيدليني 

الطبيب املتهم. 

بحب�ض  العامة  النيابة  قامت  وعليه 

التحقيق  ذمة  على  احتياطًيا  املتهمني 

الهاربني  املتهمني  واإح�شار  ب�شبط  واأمرت 

املتهمني  اأر�شلت  كما  البحرين،  مملكة  خارج 

لالخت�شا�ض  الع�شكري  للق�شاء  الع�شكريني 

لتخاذ الإجــراءات الـالزمة بحقهم، فيما اأمرت 

الكربى  املحكمة  اإىل  املتهمني  باإحــالة  النيابة 

اجلنائية املخت�شة.

مرّحبة بالتوافق يف برلني على خطة �ضاملة لت�ضوية الأزمة 

البحرين تدعو الليبيني للعمل وفًقا لتفاق ال�ضخريات

بالإعالن  البحرين  مملكة  رحبت 

مدينة  يف  عقد  الذي  للموؤمتر  اخلتامي 

ب�شاأن  الحتادية  اأملانيا  بجمهورية  برلني 

خطة  حول  امل�شاركني  واتفاق  ليبيا، 

ليبيا،  يف  الأزمة  بت�شوية  خا�شة  �شاملة 

ال�شوؤون  يف  التدخل  بعدم  والتعهد 

الداخلية الليبية، والعمل على نزع �شالح 

النتائج  من  وغريها  امل�شلحة  اجلماعات 

خطوة  متثل  التي  امللزمة  والتعهدات 

مهمة يف اجتاه التو�شل لت�شوية �شيا�شية 

�شاملة.

بدور  البحرين  مملكة  واأ�شادت 

وحر�ض  الحتادية  اأملانيا  جمهورية 

اإعادة  على  املوؤمتر  يف  امل�شاركة  الدول 

الأمن وال�شتقرار لدولة ليبيا، معربة عن 

والعمل  اجلهود،  من  املزيد  لبذل  تطلعها 

وفق اتفاق ال�شخريات الذي مت اإبرامه عام 

2015 باململكة املغربية، باعتباره الإطار 

املجتمع  بقبول  يحظى  الذي  ال�شيا�شي 

مما  ليبيا،  يف  الأطراف  وجميع  الدويل 

الأزمة  ومالئًما حلل  قوًيا  اأ�شا�ًشا  يجعله 

ال�شعب  وطموحات  تطلعات  يحقق  مبا 

وال�شتقرار  الأمن  يف  ال�شقيق  الليبي 

ووحدة  �شالمتها  ليبيا  لدولة  ويحفظ 

اأرا�شيها ويوؤدي اإىل الق�شاء على العنف 

والتطرف والإرهاب بكل �شوره واأ�شكاله.

البحرين تدين ب�ضدة الهجوم 

الإرهابي على م�ضجد يف ماأرب اليمنية

واإ�شابة  مقتل  اإىل  واأدى  ال�شقيقة،  اليمنية  باجلمهورية  ماأرب  حمافظة  يف  اأدانت 

ال�شحايا  التعازي واملوا�شاة لأهايل وذوي  بالغ  الأ�شخا�ض، معربة عن  الع�شرات من 

ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�شابني جراء هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يتنافى 

مع كل املبادئ الدينية والقيم الأخالقية والإن�شانية.

امليلي�شيات  اإ�شرار  تعك�ض  الإرهابية  الأعمال  هذه  اأن  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

حل  اإىل  للتو�شل  الرامية  اجلهود  وعرقلة  والإرهاب  العنف  موا�شلة  على  احلوثية 

�شيا�شي يحفظ لليمن وحدته و�شالمة اأرا�شيه ويحقق تطلعات ال�شعب اليمني ال�شقيق 

يف الأمن وال�شتقرار والرخاء.

»الوطنية حلقوق الإن�ضان«: »اأطباء ا�ضت�ضاريون

 يعاجلون النزلء امل�ضابني باأمرا�ش جلدية«

حلقوق  الوطنية  املوؤ�ش�شة  ر�شدت 

الإن�شان ما يتم تداوله يف بع�ض و�شائل 

التوا�شل الجتماعي حول اإ�شابة عدد من 

باأمرا�ض  الإ�شالح والتاأهيل  نزلء مركز 

جلدية، كما تلقت املوؤ�ش�شة ات�شالت من 

وعليه  ال�شاأن،  ذات  حول  النزلء  ذوي 

املعنّية  اجلهات  مع  املوؤ�ش�شة  توا�شلت 

مت  وما  اأثري،  ما  حقيقة  على  للوقوف 

اتخاذه من اإجراءات يف هذا ال�شاأن.

فافية التي تنتهجها  وانطالًقا من ال�َشّ

املوؤ�ش�شة الوطنية حلقوق الإن�شان، فاإنها 

الأطباء ال�شت�شاريني  اأن فريًقا من  توؤكد 

من وزارة ال�شحة قام مبعاينة احلالت 

تقييم  وفق  جلدية  بح�شا�شية  امل�شابة 

الطبية  الإجراءات  اتخاذ  ومت  الأطباء، 

اأن  اإل  الالزم،  العالج  وتقدمي  حيالها 

لأدوية  ت�شتجب  مل  احلالت  بع�ض 

احل�شا�شية.

»درا�ضات« وبرنامج الأمم املتحدة للم�ضتوطنات 

الب�ضرية يعلنان عن م�ضابقة »ت�ضوير مدينتي العربية«

»درا�شات«  والطاقة  والدولية  ال�شرتاتيجية  للدرا�شات  البحرين  مركز  دعا 

املتحدة  الأمم  لربنامج  التابع  العربية  للدول  الإقليمي  املكتب  مع  بالتعاون 

احل�شرية  التنمية  لأ�شكال  الت�شوير  م�شابقة  عن  الب�شرية،  للم�شتوطنات 

التي �شتعلن  اإدراج ال�شور �شمن امل�شابقة  البحرين، ليتم  والعمرانية يف مملكة 

نتائجها بالتزامن مع تد�شني تقرير حالة املدن العربية هذا العام.

وجاء يف ا�شرتاطات امل�شابقة ما يلي: ندعو امل�شورين - حمرتفني وهواة - 

لتوثيق مدنهم العربية ب�شرياً، وفق التحديات احل�شرية ملجتمعاتهم، وتطلعاتهم 

نحو جمتمعات ح�شرية �شاملة وم�شتدامة، من خالل �شوٍر حتافظ على الروح 

 359Dpay /bit.ly / /:https العربية للمدن. تر�شل ال�شور على الرابط التايل

بحلول 27 يناير اجلاري.

ملركز  التنفيذي  املدير  زمان،  عبداحلميد  قتادة  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه 

الر�شيدة حفظها  قيادتها  البحرين - ممثلًة يف  »تويل مملكة  قائالً:  »درا�شات«، 

واإقرار مبادرات على  بنيل جوائز  للتنمية احل�شرية، توجته  بالغة  اأهمية  اهلل - 

امل�شتوى الأممي. وبالتزامن مع ما �شيعر�س من حالة املدن العربية يف تقريرها 

اإر�شال  على  البحرينيني  امل�شورين  كافة  فاإننا نح�ّس  قريباً،  النور  الذي �شريى 

م�شاركاتهم عرب الرابط اخلا�س باملبادرة«.

قيادة خفر ال�ضواحل تفتتح 

دورة »قادة الزوارق ال�ضريعة«

اأناب قائد خفر ال�شواحل، اآمر ال�شوؤون الإدارية، 

ل�شباط  ال�شريعة  الزوارق  قادة  دورة  افتتاح  يف 

ال�شواحل  خفر  قيادة  منت�شبي  من  والأفراد  ال�شف 

والتي تعقد بجناح التدريب البحري، وذلك بالتعاون 

مع خفر ال�شواحل الأمريكي.

الدورة  اأهمية  على  الإدارية  ال�شوؤون  اآمر  واأكد 

واأهدافها والتي تاأتي �شمن اخلطة ال�شنوية التدريبية 

لقيادة خفر ال�شواحل، وت�شتمر ملدة اأ�شبوعني: وت�شمل 

اخلرائط  اأ�شغال  وت�شم  نظرية  مرحلتني:  الدورة 

الأجهزة  البحري،  الت�شادم  منع  قانون  البحرية، 

البحرية  املواد  وبع�ض  البحرية  ال�شالمة  املالحية، 

على  التدرب  العملية  املرحلة  ت�شمل  بينما  الأخرى، 

الأجهزة  ا�شتخدام  الزورق،  الزوارق، �شالمة  جتهيز 

على  العملي  والتدريب  الت�شال  و�شائل  املالحية، 

خالل  العملية  التدريبات  وتنفيذ  الزوارق  قيادة 

فرتتي النهار والليل.
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نطالب بو�شع اإعالن

مروري »ال ُي�شمح بدخول املنطقة«

طريقان،  به  يحيط  الق�شيبية،  يف  »الوحدة«  متنزه 

احدهما لدخول ال�شيارات اىل املنطقة، واالآخر الذي ينتهي 

ب�شوبر ماركت خلروج ال�شيارات، ولكن ما يحدث انه اثناء 

الدخول  يف  ترغب  ب�شيارة  ت�شادف  املتنزه  من  اخلروج 

ب�شبب عدم وجود اعالن مروري �شريح، يبني انه ال ُي�شمح 

يكون  ما  ماركت،  ال�شوبر  من  القريبة  بالدخول يف اجلهة 

�شببا يف حدوث خالف بني �شاحبي ال�شيارتني.

وعليه؛ وحالًّ لهذه االإ�شكالية اأهيب باالخوة امل�شوؤولني 

باالدارة العامة للمرور و�شع اعالن مروري �شريح، ي�شري 

اىل عدم ال�شماح بالدخول عرب املمر؛ درًءا حلدوث م�شاحنات 

متكررة من جهة، ولتو�شيح االأمر ب�شورة اأف�شل من جهة 

اأخرى.. فهل من جميب ؟ 

اأحمد حممد االأن�شاري

معاناة املواطن البحريني من اأزمة

االأدوية واأكيا�س القمامة م�شتمرة !

االأدوية  اأزمة  عن  لقد ن�شرت مقاالً 

حتت عنوان »متى حتل م�شكلة نق�س 

ال�شحية؟«،  املراكز  االأدوية يف  بع�س 

يف �شفحة )امللتقى( بتاريخ 6 اأكتوبر 

البحريني  الكاتب  ن�شر  فيما   ،2015

االأدوية  اأزمة  عن  مقاالً  زمان  اأحمد 

متى  االأدوية..  نق�س  »ظاهرة  بعنوان 

)ق�شايا(  �شفحة  يف  �شتنتهي؟!!«، 

بتاريخ 12 يناير 2020.  

وكتب الكاتب زمان يف مقاله قائالً: 

اأنه  يل  روى  االأ�شدقاء  اأحد  اأن  »اأذكر 

ال�شحية  املراكز  اأحد  اإىل  موؤخًرا  ذهب 

للعالج من مر�س ال�شدفية الذي يعاين 

منه منذ فرتة، فكتب له الطبيب مرهما 

للق�شاء على هذا املر�س، فلما ذهب اإىل 

�شيدلية املركز اأخربته املوظفة باأن هذا 

واأن عليه  بال�شيدلية،  املرهم ال يوجد 

ال�شيدليات  اإحدى  من  ل�شرائه  الذهاب 

�شعر  فاإذا  لي�شرتيه  فذهب  اخلا�شة، 

ديناراً«،   23 على  يزيد  املرهم  هذا 

وبالن�شبة يل انا كوين مواطًنا متقاعًدا، 

ال�شيدلية  من  اأدوية  مراراً  ا�شرتيت 

وجودها  عدم  ب�شبب  مرتفعة  باأ�شعار 

يف �شيدلية امل�شت�شفى ملدة طويلة.

اأزمة  عن  مو�شوًعا  ن�شرت  كما 

اأكيا�س القمامة يف منطقة املحرق حتت 

عنوان »اأزمة« اأكيا�س القمامة يف بلدية 

يف  البطاقة«  بـ»�شنة  تذكرنا  املحرق 

ملتقى )االأيام( يف 23 اأكتوبر 2019.

اأزمة  ال�شديد  االأ�شف  مع  لكن   

يل  قال  لقد  م�شتمرة،  القمامة  اأكيا�س 

اأحد موظفي مكتب توزيع االأكيا�س يف 

من  االأول  االأ�شبوع  يف  املحرق  بلدية 

توفري  ي�شتطيعون  ال  اإنهم  ال�شهر  هذا 

�شهر  يف  للمراجعني  القمامة  اأكيا�س 

يناير.

القمامة  واأكيا�س  االأدوية  اأزمة   

البحريني  املواطن  منها  يعاين  التي 

منذ �شنوات، ق�شية م�شتمرة بال حلول، 

املكان  هو  النيابي  املجل�س  اأن  واأعتقد 

لهذه  واإيجاد احللول  ملناق�شة  املنا�شب 

منها  يعاين  التي  امل�شتع�شية  الق�شية 

املواطن البحريني منذ �شنوات.

حممد علي ح�شني

مهدد بقطع الكهرباء بعد

 ا�شتحواذ البنك على راتبي التقاعدي

عندما  و�شوب  حدب  كل  من  امل�شائب  عليَّ  تكالبت 

مبلغا  اقرت�شت  حيث  العمر،  لبيت  غرف  ا�شافة  قررت 

احلياة  اعباء  تزايد  مع  ولكن  والتاأثيث،  للتعديل  كبريا 

اكرث من مرة حتى  القر�س  ا�شطررت لتجديد  والتزاماتها 

بعد  خ�شو�شا  علي  كبريا  عبئا  ي�شكل  ت�شديدها  ا�شبح 

تقاعدي عن العمل.

ت�شديد  من  منعتني  راتبي  من  االقتطاعات  تلك  كل 

فاتورة الكهرباء حتى تراكمت وو�شلت اىل 5 اآالف دينار، 

 175 بدفعي  تق�شي  معي  ت�شوية  اجراء  بالهيئة  حذا  ما 

منذ  املبلغ  ا�شتقطاع  ت�شتطع  مل  انها  بيد  �شهريا،  دينارا 

العام 2015 ب�شبب ا�شتقطاع البنك لكامل راتب التقاعدي 

والبالغ 600 دينار. وب�شبب ذلك بتنا من�شي ون�شبح على 

انذارات هيئة الكهرباء واملاء التي ال تتوقف عنا اال بعد دفع 

املبالغ التي تطلب �شدادها ب�شكل موؤقت، حيث يقوم ابنائي 

جمتمعني بجمع املبلغ وتقدميه للهيئة تفاديا لقطع التيار 

الكهربائي عنا.

ال�شعبة  الهيئة مراعاة ظرويف  امل�شوؤولني يف  اآمل من 

التي اوقعتني فيها احلياة، فالبنك مل يرحمني، فقد اخذ كل 

ما املك من راتب تقاعدي ومكافاأة نهاية خدمة لكي يغطي 

جزءا من ديوين الباهظة التي ال تنتهي كلما �شددتها. 

البيانات لدى املحررة

اأكملت �شنوات درا�شتي اجلامعية الأتفاجاأ بحرماين من ال�شهادة

كنت طالبة يف جامعة دملون، حيث تبقى يل �شهران الإكمال البكالوريو�س 

اإغالق  يتم  اأن  االأقدار  �شاءت  ولكن  االدارية،  املعلومات  نظم  تخ�ش�س  يف 

�شهادتي  معادلة  فتمت   »AMA« جامعة  على  حتويلنا  ويتم  اجلامعة 

اإكمالها  عليَّ  يجب  درا�شية  مقررات  ثمانية  املواد  من  املتبقي  اأن  واأخربت 

حتى اأنهي درا�شتي.

بداأت درا�شتي يف 2014 يف اجلامعة اجلديدة، واأنهيت جميع موادي 

املقررة، وعندما كنت بانتظار احل�شول على اإفادة التخرج، �شدمت بخرب 

وجود خطاأ يف معادلة املواد واإنني مطالبة بدرا�شة 11 مادة اأخرى ك�شرٍط 

حل�شويل على درجة البكالريو�س.

وقتها مل اأكن اأملك املال الكايف الإكمال تلك املواد، فقررت اأن اأعمل واأدر�س 

يف اآٍن واحٍد الإكمال متطلبات التخرج، بيد اأنني مل اأح�شل على فر�شة عمل 

مل  للجامعة  العام  هذا  عدت  وعندما  البيت،  يف  الوقت  ذلك  منذ  وبقيت 

تعار�س اإكمال درا�شتي بيد اأنها �شتعتربين طالبة جديدة! 

 لذلك اأنا�شد وزارة الرتبية والتعليم اأن تنظر يف ظريف اال�شتثنائي، فقد 

الدرا�شة يف جامعة دملون  اإيقاف  ُه�شمت حقوقي مرتني، مرة عندما تقرر 

ب�شكل مفاجئ، والثانية عندما اأخطاأت يف املوافقة على معادلة موادي حتى 

اأ�شبحت بال �شهادة، وذهب جميع ما �شرفته مهب الريح. 

على  اأح�شل  فلم  الدرا�شة  اأجل  من  اأموال  من  لدي  ما  كل  خ�شرت  لقد 

اإكمال  على  قادرة  اأعد  ومل  مادًيا،  تاأثرت   .. بكالوريو�س  حتى  وال  دبلوم 

اأن  اأمري على  اأن ينظر يف  اأنا�شد وزير الرتبية والتعليم  درا�شتي، وعليه 

التي  املواد  على  بناًء  التخرج،  اإفادة  منحي  او  مواد  من  تبقى يل  ما  اأكمل 

در�شتها ح�شب اخلطة املطروحة يل.

البيانات لدى املحررة

االأطفال و�شحر التكنولوجيا

االنفجار  يف  لها  نظري  ال  قوة  مبوجب  يتحرك  العامل  اأ�شبح 

لذا  واملجتمع،  الفرد  متطلبات  ليواكب  والتكنولوجي  املعلوماتي 

�شواء  التعليم  االأطفال يف  التكنولوجيا خلدمة  ا�شتخدام  يتم  اأن  البد 

االأطفال العاديني اأو الذين يعانون من �شعوبات يف التعلم. 

اأهم  من  واحًدا  اأ�شبح  والتعلم  التعليم  يف  التكنولوجيا  دور  اإن 

الق�شايا املناق�شة على نطاق وا�شع يف ال�شيا�شة التعليمية املعا�شرة، 

امللون،  بعامله  التكنولوجيا  ت�شحرهم  باتت  االأطفال  اأن  املالحظ  ومن 

اأمام  وقته  طوال  يجل�س  الطفل  من  جتعل  التي  املتحركة  و�شورة 

ويكون  االآيل  احلا�شب  اأو  االآيباد  اأو  تلفاز  �شا�شة  كان  �شواء  اجلهاز 

اأن  يحاول  وت�شاهده  معه  ويتفاعل  والر�شا،  ال�شعادة  قمة  الطفل يف 

يتعلم كيفية التحكم بهذا اجلهاز حتى ي�شتخدمه حيثما يريد. 

ال�شركات تطرح برامج تعليمية م�شوقة  املنطلق �شارت  فمن هذا 

الهاتف  اأو  االآيل  للحا�شب  االأطفال �شواء  تتنا�شب مع رغبات  وم�شلية 

واأ�شبحت  مادية،  بقيمة  واالآخر  جماين  بع�شها  اآخر  جهاز  الأي  اأو 

مراكز الرتبية اخلا�شة تويل اهتماًما كبرًيا يف ا�شتخدام التكنولوجيا 

يف  الكبري  االأثر  لها  كان  ما  التعلم  �شعوبات  ذوي  اأطفال  تعليم  يف 

اأدائهم. حت�شني 

لالأ�شخا�س  واالنتباه  الرتكيز  لزيادة  م�شممة  الربامج  وهذه 

العاديني وغريهم بتفاوت االأعمار، حيث اأن دماغ االن�شان له �شعة يف 

تخزين املعلومات، وكلما كان ا�شتخدام العقل ب�شورة ن�شطة �شارت 

�شعة احلفظ كبرية وتكون هناك زيادة يف مدة االنتباه وقدرة عالية 

لتن�شيط  االأفراد  كل  تخدم  والرتكيز  االنتباه  فربامج  التذكر.  على 

عمل الدماغ وحتفيز خالياه للعمل والقيام بوظائفه على اأكمل وجه، 

التكنولوجي  التطور  اأن يواكب هذا  املعلم  اأو  املربي  اأ�شبح على  وقد 

ا�شتخدام  كيفية  يقنن  اأن  عليه  ويجب  االأطفال،  خلدمة  ويحاكيه 

الربامج التعليمية خلدمة االأطفال من حيث التنظيم يف الوقت تهيئة 

املكان ومدى حاجة الطفل لهذا الربنامج دون غريه.

نور ها�شمية 

دول ناميـــــــة تنتظـــــــــــرنا

بداأت تظهر على ال�شطح دول ما زلنا لالأ�شف ننظر لها نظرة نابعة من ما�شيها 

التي عا�شته، حيث كانت تعاين من حروب دموية واأزمات طاحنة لكنها االآن يف وقتنا 

احلا�شر تغريت تغريا كامال يف كل النواحي، ومن ال يذهب لها ويغتنم مما فيها من 

كنوز فاإنه �شوف ي�شبح من اخلا�شرين.

اأرمينيا، رو�شيا البي�شاء،  اأندورا، كو�شوفو،  اأوكرانيا، اجلبل االأ�شود،  جورجيا، 

دول قريبا جدا �شوف ت�شبح جزءا ال يتجزاأ من االحتاد االأوروبي، وهذه الدول ما زال 

الكثريون مل يطرقوا بابها رغم اأن امل�شتقبل اأمامها م�شرق والفر�س الذهبية فيها ال 

تعد وال حت�شى، وهي بحاجة لالإعمار ولالأيدي العاملة ولال�شتثمار يف الزراعة على 

�شبيل املثال؛ الأنها حتتوي على تربة خ�شبة ووفرة يف املياه العذبة.

االقت�شادية  املعايري  كل  ت�شري  اثيوبيا،  اوغندا،  رواندا،  كينيا،  ال�شمراء  القارة   

االأوىل  خطواتها  يف  زالت  ما  الدول  هذه  اأن  مع  مرتفعة،  منو  معدالت  اإىل  الدولية 

والبنية التحتية تقريبا يف ال�شواد االأعظم من مدنها تكاد تكون معدومة، لكن �شعوب 

هذه الدول عانت كثريا وتريد االآن طي �شفحة املا�شي والعمل بخطوات ثابتة لتوفري 

اخلدمات وا�شتيعاب اأعداد العاطلني عن العمل، لهذا باتوا يقدموا ت�شهيالت يف جمال 

اال�شتثمار ي�شيل لها اللعاب، ولهذا جند االآن هجرة روؤو�س اأموال �شينية واأوروبية 

هناك.

والتعلم  الدول،  هذه  مع  �شراكات  لعمل  �شريعا  نتحرك  لكي  االآن  مدعوون  اإننا 

من جتاربهم الناجحة امل�شجعة. ففي جمال الطاقة، نحن نعاين من نق�س يف الطاقة 

لكي نح�شل على  فلكية  مبالغ  ندفع  ال�شناعي، فنحن  املجال  اإال بع�س دولنا. ويف 

اأهم  من  اأننا  اأذكر  اأن  فيكفي  الزراعي،  املجال  ويف  االجنبية.  وبالعملة  ب�شائعنا 

امل�شتوردين للقمح، فلو حققنا جناحا يف اأي من هذه املجاالت فهذا بحد ذاته يعترب 

وباأقل  وقت  باأ�شرع  احتياجاتها  يوفر  اآخر  بديل  عن  تبحث  الدول  فكل  لنا،  مك�شبا 

التكاليف.

ح�شني علي
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معاناة المواطن البحريني من أزمة األدوية وأكياس القمامة مستمرة !

https://www.alayam.com/alayam/multaqa/837621/News.html
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 البوعينين: المحاكم تحسم 85 ألف دعوى 
بجميع درجاتها.. ودعاوى لم يتجاوز عمرها 6 أشهر

زهراء حبيب

كش��ف نائب رئيس المجلس األعل��ى للقضاء رئيس 
محكمة التمييز المستش��ار عب��داهلل البوعينين، عن 
حس��م 85 أل��ف دعوى بجمي��ع درجاتها خ��ال العام 
2019 ف��ي المحاكم الش��رعية والجنائي��ة والمدنية، 
وانخفاض التراكم السنوي للقضايا بنسبة 56%، في 

حين لم يتجاوز متوسط عمر الدعاوى 6 أشهر.
وأعل��ن البوعيني��ن ع��ن جائ��زة المحاك��م األفضل 
أداء، وس��يتم تقيي��م أدائها من حي��ث تجويد العمل 
القضائ��ي، وس��يتم تقييمه��ا م��ن خ��ال التفتيش 
القضائي واألحكام الصادرة في فترات زمنية محددة، 
منوهًا إلى أنه س��يعلن عن تفاصيلها العام القضائي 

المقبل.
وقال البوعينين، إن أكثر من 101 ألف دعوى نظرتها 
المحاك��م بجمي��ع درجاته��ا في 2019، حس��م منها 
85 ألفًا، فيما بلغ عدد األحكام المس��تأنفة 14,655 
بنس��بة 25% من إجمالي األحكام الص��ادرة عن أول 

درجة.
وأوض��ح أن محاك��م التنفي��ذ أص��درت خ��ال العام 
الماضي أكثر م��ن نصف مليون ق��رار، مبينًا أن عدد 
الطلب��ات الجدي��دة بلغت نح��و 496,160 ألف تبقى 
منه��ا 4,686 طلب، وه��و ما حقق انخفاضًا بنس��بة 

80% عن عام 2018.
وتطرق البوعينين خال المؤتمر صحفي - الذي عقد 
صباح االثنين في مقر األمانة العامة للمجلس األعلى 
للقض��اء - إلى مؤش��رات أداء المحاك��م التي حققت 
انخفاضًا بنس��بة التراكم السنوي في الدعاوى بنسبة 

56% عن األعوام الماضية.

وفيما يخص مؤش��ر س��رعة حس��م الدعاوى، حققت 
تقدم��ًا ملحوظًا، بع��د أن بلغ متوس��ط عمر الدعوى 
في المحاكم بجميع درجاتها بلغت أقل من 6 أش��هر، 
م��ن ضمنه��ا نحو 60% من متوس��ط عم��ر الدعوى 
المحس��ومة في المحاكم بمختلف درجاتها أقل من 3 

أشهر.
وأك��د البوعيني��ن ب��أن المجل��س األعل��ى للقض��اء 
بالتنس��يق المش��ترك م��ع وزارة الع��دل والش��ؤون 
اإلسامية واألوقاف، سيواصل بلورة مبادرات جديدة 
لضمان اس��تمرار تطوير أداء المحاك��م، منوهًا لعقد 
لقاءات مع الش��ركاء بهدف بل��ورة مبادرات تطويرية 
جوهرية، بما يس��تجيب لمختلف المتطلبات الفعلية، 
والتي تشمل المحامين، وقطاع األعمال، والعقاريين، 

والمصرفيين وغيرهم من القطاعات الرئيسية.
وأش��ار البوعينين إلى س��عي المجلس لوضع اإلعداد 

على وض��ع قواعد لضم��ان جودة العم��ل القضائي, 
إعداد مس��ودة أولية لتنفيذ مش��روع مأم��ور التنفيذ 
الخاص، للتوس��ع في دور القطاع الخاص في محاكم 

التنفيذ.
وعن دور اإلش��راف القضائ��ي قال رئي��س التفتيش 
القضائ��ي القاضي عبدالرحم��ن المعا بأن التفتيش 
تاب��ع 537 ش��كوى وردت إليه من قب��ل المتقاضين 
والمراجعي��ن وذل��ك خ��ال ع��ام 2019 الماض��ي، 
وأصدرت اإلدارة نح��و 101 تقرير على مختلف دوائر 
المحاك��م. ونفذت إدارة التفتي��ش القضائي نحو 48 
برنامج��ًا تدريبيًا في الع��ام الماضي من خال معهد 
 3600 الدراس��ات القضائي��ة والقانونية، بمجم��وع 
س��اعة تدريبية، ش��ارك فيها مختل��ف القضاة بجميع 

المحاكم المدنية والجنائية والشرعية.
م��ن جانب آخر، ق��ال األمين الع��ام للمجلس األعلى 

للقضاء القاضي علي أحمد الكعبي إنه اس��تمرارًا في 
تطوير المنظومة العدلية والقضائية، صدرت العديد 
م��ن القواني��ن، أبرزها قان��ون العقوب��ات والتدابير 
البديلة الهادف إل��ى تعزيز تطبيق العقوبات البديلة 
ف��ي المجتمع يه��دف إلى إع��ادة وتقويم الش��خص 
مرتكب الجريمة وخلق شخص فعال من خال تكليفه 

بأحد أعمال خدمة المجتمع بداًل من سجنه.
كما عدل��ت بعض أحكام قان��ون المرافعات المدنية 
والتجاري��ة ال��ذي نص عل��ى تغيير جوه��ري ومهم، 
والمتمثل في أن يكون حك��م المحكمة الصغرى في 
جميع األحوال نهائيًا إذا كانت قيمة الدعوى ال تجاوز 
ألف دين��ار، وإصدار قانون إع��ادة التنظيم واإلفاس 
الذي أنش��أ نظامًا جديدًا إلع��ادة التنظيم واإلفاس، 
ويه��دف إلى إع��ادة تنظيم الدي��ون وتجنب تصفية 
أصول المدين كلما كان ذلك ممكنًا، وإتاحة إمكانية 
اس��تمرار عمل��ه وتعدي��ل أوضاعه، بما يس��هم في 

الحفاظ على مصالح جميع الدائنين.
كما صدر قرار بتحديد أنواع المطالبات الصغيرة التي 
تتم إدارتها بالوسائل اإللكترونية، والذي يشمل كل 
من مطالبات ش��ركات االتصاالت، وهيئ��ة التأمينات 
االجتماعي��ة، وهيئ��ة الكهرباء والم��اء وهيئة تنظيم 
س��وق العمل، ورس��وم الرعاي��ة الصحي��ة، وبطاقات 
االئتم��ان، والق��روض البنكي��ة، وش��مل ذلك صدور 
المرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، 
والذي اعتمد نظام الوس��اطة في الدع��اوى المدنية 
والجنائية والشرعية قبل نظرها قضائيًا، بما يعزز من 

تطبيق الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.

»األعلى للقضاء« يعلن منجزات 2019

انخفاض نسبة التراكم السنوي إلى %56

جائزة المحاكم األفضل أداًء

التنفيذ تصدر أكثر من نصف مليون قرار

إعداد مسودة أولية لمشروع مأمور التنفيذ الخاص

شبكة يتزعمها طبيب بحريني معروف تتاجر بـ»الريكا«
      قضية تعاطي تكشف خيوط الشبكة وأولى الجلسات 29 الجاري

زهراء حبيب

ق��ادت التحقيقات في واقعة تعاطي مجموعة من أصحاب الس��وابق في 
قضايا المخدرات، الجهات األمنية إلى ش��بكة للمتاجرة بحبوب الاريكا 
وعقاقي��ر طبية مخدرة، بزعامة طبيب أعصاب بحريني معروف مس��تغًا 
صيدلي��ة تعود ملكيتها ألحد أفراد عائلت��ه، لتصريف كميات كبيرة من 

الحبوب المخدرة للمتهمين لبيعها على الزبائن »المتعاطين«.
وعلم��ت »الوطن«، من مص��در مطلع أن عدد المتهمي��ن في الدعوى 
يت��راوح بين 5 إلى 6 بينه��م الطبيب البحريني المع��روف، والذي كان 
يتزعم تلك الش��بكة بالتعاون مع صيدالنيين حاملي الجنس��ية العربية 

والعاملين في الصيدلية المملوكة ألحد أقربائه.
وقال المصدر، إن الواقعة بدأت خيوطها من تورط عدد من المتهمين 
ف��ي قضية تعاطي المواد المخدرة، ولكن التحقيقات بدأت تكش��ف عن 
المس��تور بأن خلف هذه الجماعة ش��بكة إجرامية تتاجر بكميات كبيرة 
لحبوب الاريكا والعقاقير المخدرة والتي تفوق قيمتها نحو 3 آالف دينار.

وأك��دت التحقيقات في الوقائع، أن عمليات صرف تلك الحبوب المخدرة 
تت��م عن طريق الطبيب البحريني، وتت��م وفق عمليات ممنهجة بصرف 
وصفات طبية مزورة صادرة بأسماء ال علم لهم بها، وأشخاص يتواجدون 
خ��ارج مملكة البحرين، كما تم صرفها من قبل الطبيب ألش��خاص من 
أصحاب الس��وابق في قضايا تعاطي المخ��درات وتتم لصالح الصيدلية 

التي يعمل بها الصيدالنيين دون غيرها.
وبين المص��در بأن الجهات األمنية عثرت عل��ى كميات هائلة من تلك 
العقاقي��ر ومبال��غ كبي��رة بحوزتهم تزيد عل��ى 3 آالف، مش��يرًا إلى أن 
المتهمين يواجهون عدة تهم ومنهم الطبيب منها التزوير في محررات 
خاصة ورسمية صادرة من مستش��فيات حكومية وخاصة كون الطبيب 
يعمل في مستشفى حكومي ويملك عيادة خاصة، وتمت إحالة القضية 

إلى المحكمة التي من المقرر أن يتم النظر فيها 29 يناير الجاري.
وفي ه��ذا الصدد قال وكي��ل النيابة بمحافظة المح��رق، أحمد عبداهلل 
الرمضان، في بيان صحفي اإلثنين، إن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها 
بش��أن واقعة قيام ش��بكة إجرامية يتزعمها أح��د األطباء تخصصت في 
القي��ام بتزوير عدد من الوصفات الطبية بغرض اس��تعمالها في صرف 
كمي��ات كبيرة من الم��واد المخدرة والعقاقير الطبي��ة، ثم إعادة بيعها 

بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد.
وتع��ود تفاصيل الواقعة فيم��ا أبلغت به إدارة مكافح��ة المخدرات عن 
قيامهم بالتنس��يق مع الش��رطة العس��كرية بضبط أحد العس��كريين 
وآخري��ن مدنيي��ن متلبس��ين ببيع المؤث��رات العقلية حي��ث تم ضبط 
كمي��ات كبي��رة من المؤث��رات العقلية لديه��م ومبالغ كبي��رة حصيلة 

اتجارهم بالمواد المخدرة.
وأسفرت التحريات عن قيام أحد األطباء بمساعدة آخرين بتزوير وصفات 
طبي��ة لمواد مخدرة وعقاقير طبية و صرفها، حيث يتم اس��تام المواد 

المخدرة و العقاقير الطبية محل تلك الوصفات واإلتجار بها.
وأش��ار الرمض��ان ب��أن النياب��ة العامة، باش��رت التحقيق ف��ور إباغها 
بالواقعة حيث ثبت من اس��تجواب المتهمين و س��ؤال ش��هود الواقعة 
وأعضاء اللجنة الفنية التي ندبت للفحص وتفريغ أجهزة الحاسب اآللي 
لع��دد من المستش��فيات، أن التزوير تم في وصف��ات طبية صادرة عن 
مستش��فيات حكومية وخاصة حيث ق��ام الطبيب المتهم بإثبات حضور 
األش��خاص المبينة أسماؤهم بالوصفات للمستش��فيات المنسوبة لها 
تلك الوصفات خضوعهم للكش��ف الطبي واستحقاقهم لألدوية المبينة 
بتلك الوصفات الطبية من م��واد مخدرة وعقاقير طبية، خافًا للحقيقة 
بعد أن اس��تحصل على تلك األسماء من متهمين آخرين قاموا بإمداده 
بصور بطاقات ش��خصية لهم الس��تخدام بياناتها في تحرير الوصفات 
الطبي��ة المزورة، وعق��ب تزوير تلك الوصفات ق��ام المتهمين اآلخرين 
باالتجار فيها وذلك بع��د صرفها بمعرفة صيدليين ثبت تواطؤهما مع 

الطبيب المتهم.
وعليه قامت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق 
وأم��رت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين خارج مملكة البحرين، كما 
أرس��لت المتهمين العس��كريين للقضاء العس��كري لإلختصاص إلتخاذ 
اإلج��راءات الازم��ة بحقهم، فيما أم��رت النيابة بإحال��ة المتهمين إلى 

المحكمة الكبرى الجنائية المختصة.

»المهن الصحية« تحقق 
في وفاة مريض »رفضه« 

مستشفى خاص
قال��ت الرئي��س التنفي��ذي للهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
إن  الجاهم��ة  د.مري��م  الصحي��ة 
الهيئ��ة تابع��ت باهتم��ام بالغ ما 
نشر في الصحافة بشأن وفاة وافد 
آس��يوي بس��كتة قلبية في طريقه 
لمجمع السلمانية نتيجة رفض أحد 
المستش��فيات الخاصة اس��تقباله، 
الفت��ة إل��ى وج��ود تنس��يق بي��ن 
وزارة الصح��ة والهيئة للتحقق من 
المريض  ال��واردة عن  المعلومات 

والمستش��فى المش��ار إليه. وأكدت الجاهمة أن الهيئة ستحقق في 
الواقعة وفي حال ثبتت صحتها ستتخذ الهيئة اإلجراءات حسب اللوائح 

واألنظمة سواء حيال المؤسسة الطبية أم المهنيين المخالفين.

د.مريم الجالهمة

»الوطنية لحقوق اإلنسان«: 
أطباء استشاريون يعالجون 

النزالء المصابين بأمراض جلدية
رص��دت المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنس��ان ما يت��م تداوله في بعض 
وس��ائل التواصل االجتماعي ح��ول إصابة عدد من ن��زالء مركز اإلصاح 
والتأهيل بأمراض جلدية، كما تلقت المؤسسة اتصاالت من ذوي النزالء 
حول ذات الشأن، وعليه تواصلت المؤسسة مع الجهات المعنيّة للوقوف 

على حقيقة ما أثير، وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
��فافية الت��ي تنتهجها المؤسس��ة الوطني��ة لحقوق  وانطاًق��ا م��ن الشَّ
اإلنسان، فإنها تؤكد أن فريقا من األطباء االستشاريين من وزارة الصحة 
قام بمعاينة الحاالت المصابة بحساس��ية جلدية وفق تقييم األطباء، وتم 
اتخاذ اإلجراءات الطبية حيالها وتقديم العاج الازم، إال أن بعض الحاالت 

لم تستجب ألدوية الحساسية.
وتوضح المؤسسة الوطنية أن مركز اإلصاح والتأهيل، يتواصل مع كافة 
الجه��ات الطبي��ة المعنية لعاج ه��ذه الحاالت المرضية ف��ي إطار توفير 
الرعاية الصحية لكافة النزالء تطبيًقا لقانون مؤسسات اإلصاح والتأهيل.

وعليه، فإن المؤسس��ة الوطنية لحقوق اإلنسان، تدعو النزالء المصابين 
بمرض الحساسية إلى التقيد باإلرشادات الصحية المقدمة لهم للحد من 

انتشار المرض وضمان الشفاء منه في أسرع وقت ممكن.
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 44 ألف مشترك بـ»الكهرباء والماء«

استهالك 17 مليون كيلووات 
كهرباء و186 مليون متر 

مكعب من الماء سنويًا

 زيادة إيرادات »الهيئة« 
ال تمس بمكتسبات 

المواطن في مسكنه األول

كش��ف وزير ش��ؤون الكهرباء والماء وائل المب��ارك أن هيئة الكهرباء والماء تدير أصول تبل��غ قيمتها أكثر من مليار و 300 
ملي��ون دينارمنها مراف��ق الكهرباء والماء لتوفير الخدم��ات للمواطنين والمقيمين بالمملكة ولمختلف األغراض الس��كنية 
والتجارية والصناعية واالستثمارية وتدير لهذا الغرض أصول تبلغ قيمتها أكثر من مليار و 300 مليون دينار، فيما يبلغ عدد 
المش��تركين لمختلف األغراض المنزلية والصناعية واالستثمارية والتجارية 44,380 مشترك يستهلكون 17.3 مليون 
كيلووات ساعة من الكهرباء و186.3 مليون متر مكعب من الماء سنويًا وتزداد الحاجة إلى خدمات الكهرباء والماء 

بصوره مضطرده بسبب النمو الذي تشهده المملكة.

مريم بوجيري

وزير »الكهرباء«: 1.3مليار دينار أصول الهيئة
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عيسى: مالحظات »الرقابة« على »النواب« صحيحة
حسن الستري

أعلن النائب محمد عيسى، عضو لجنة التحقيق 
اإلدارية بالمخالف��ات الخاصة بمجلس النواب 
ال��واردة ف��ي تقري��ر دي��وان الرقاب��ة المالية 
واإلداري��ة، أن اللجنة انتهت م��ن عملها، بعد 
أن تبي��ن له��ا صحة المالحظ��ات التي أوردها 
الدي��وان، مضيف��ًا أن اللجنة رفع��ت تقريرها 
لهيئة مكت��ب النواب ويتوقع مناقش��ته خالل 

اجتماع الهيئة األربعاء.
وقال عيس��ى إن »اللجنة كانت برئاسة النائب 
أحمد السلوم وعضويتي، وكان عملنا يتمحور 
ح��ول نقطتي��ن، األولى تعن��ى بقرارين صدرا 
نهاية دور الفصل التشريعي السابق من دون 
موافق��ة هيئة المكت��ب، وانته��ت اللجنة إلى 
أن هيئ��ة المكتب وقتها لم تبح��ث القرارين. 
أم��ا المالحظة الثاني��ة فكانت ح��ول توظيف 
موظفين رس��بوا ف��ي االمتحان��ات التحريرية، 

وتبين لنا صحة هذا األمر أيضًا«.
وأوضح »في 29 نوفمبر 2018، أي قبل يومين 
من انتخابات اإلع��ادة للنواب الحاليين، أصدر 
الرئيس الس��ابق قرارًا بتعديل الئحة ش��ؤون 
الموظفي��ن يتضم��ن إلغ��اء الموظ��ف الثالث 
للنواب، وه��و الذي يكون من فئ��ة العاطلين 
ع��ادة، كما أصدر قرارًا بتعديل الالئحة المالية 
ويتضم��ن تعدي��ل مخصصات الس��فر لبعض 
المس��ؤولين باألمانة العامة للن��واب وغيرها. 
المالي��ة واإلداري��ة  الرقاب��ة  وأب��دى دي��وان 
مالحظت��ه حول القرارين بأنه لم يتم إقرارهما 

في هيئة مكت��ب النواب، وطال��ب بإلغائهما. 
وثبت لن��ا في اللجنة أنه لم يتم مناقش��تهما، 
واألمر اآلن لدى هيئة المكتب، فإما أن تقرهما 
أو ترفضهما، وقد تقر أحدهما وترفض اآلخر، 
ويمكنه��ا أيضًا أن توافق عل��ى بنود من ذات 

القرار وترفض بنود أخرى«.
وأضاف عيسى »األمر اآلخر الذي أبدى الديوان 
مالحظته عليه، يتمثل ف��ي من تم توظيفهم 
نهاي��ة الفص��ل التش��ريعي الس��ابق، وه��م 
أش��خاص رس��بوا في االمتحان��ات التحريرية، 
ول��م يتم توظيف أحد من الذين نجحوا، لذلك 

طلبن��ا األوراق الثبوتية للتأك��د من هذا األمر، 
وثبت لدينا صحة هذا األمر، لكن المس��ؤولين 
عن هذا األم��ر تركوا مناصبهم، ما يعني عدم 
وجود شخص يمكن محاس��بته، لذلك أوصينا 

ضرورة االلتزام بنتائج االمتحانات مستقباًل«.
وكانت لجنة التحقيق اإلدارية تشكلت استجابة 
لطل��ب مرفوع من 31 نائب��ًا. وقال النواب في 
طلبهم الذي رفعوه لرئيسة المجلس »انطالقًا 
من دورنا وعملنا التش��ريعي كأعضاء بمجلس 
النواب تس��لمنا تقرير دي��وان الرقابة المالية 
واإلداري��ة 2019 واطلعن��ا عل��ى م��ا فيه من 
رص��د لتج��اوزات خطيرة وأوجه قص��ور كثيرة 
تمس مق��درات الوطن ومصال��ح المواطنين. 
وتضم��ن التقري��ر العدي��د م��ن المخالف��ات 
التي تخ��ص مجلس الن��واب وتتعلق بتعديل 
الئحة ش��ؤون الموظفي��ن والالئح��ة المالية، 
وتعيين عدد من الموظفين الذين لم يجتازوا 
االمتحان التحريري في مخالفة واضحة لالئحة، 
وجميع ه��ذه المخالفات حصلت نهاية الفصل 

التشريعي الرابع«.
وهذه هي اللجنة األولى التي يش��كلها مجلس 
الن��واب للتحقيق ف��ي مخالفات منس��وبة إلى 
جهاز األمان��ة العامة. وس��بق لمجلس النواب 
أن أش��هر لجنة تحقيق داخلية بشأن إجراءات 
»األمان��ة العامة« التي أورده��ا ديوان الرقابة 
المالية واإلدارية آنذاك. وخلصت اللجنة وقتها 

إلى أن اإلجراءات سليمة.

محمد عيسى

زايد: نريد حاًل لنفاد األدوية
دع��ا النائب علي زاي��د، اللجنة الوطنية للش��راء 
الموح��د لألدوي��ة والمس��تلزمات الطبي��ة بعد 
تس��ميتهم بق��رار م��ن رئيس المجل��س األعلى 
للصح��ة أن يضعوا مش��كلة نف��اد األدوية بعين 
االعتب��ار ك��ي ال تتك��رر معان��اة المواطنين من 
ع��دم وج��ود األدوية الت��ي يس��تلمونها ضمن 
جدول محدد مس��بقًا من خ��الل المركز الصحي، 
ويتفاج��أون ف��ي كثير م��ن األحيان م��ن انتهاء 
المخزون أو تغيير نوعية الدواء مما يتس��بب في 
انتكاسة في حالتهم الصحية بسبب عدم تناسب 
ال��دواء الجدي��د م��ع حالته��م الصحي��ة وخاصة 
األم��راض المزمن��ة. وأش��ار إلى أن وج��ود لجنة 
وطني��ة مختصة تش��رف على المخ��زون الوطني 
االس��تراتيجية لألدوي��ة وحس��ن إدارت��ه وتضع 

الضوابط المتعلقة في هذ الش��أن مسألة هامة 
جدًا ويجب أن تعود إيجابًا على حصول المواطن 
على الدواء الذي يحتاجه فقد يلجأ شريحة منهم 
في شراء األدوية مباشرة من الصيدليات الخاصة 
وبأس��عار باهضة الثم��ن مما يش��كل عبئًا على 
المواطنين بينما من حق المواطن دستوريًا وفقًا 
للمادة 8 من الدستور »أن لكل مواطن الحق في 
الرعاي��ة الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، 

وتكفل وسائل الوقاية والعالج )..(.
وأوض��ح أن م��ن ح��ق المواطن الحص��ول على 
األدوي��ة مجانًا وكذلك الرعاي��ة والعالج الصحي 
وال��دواء، وفي المقابل يعجز بع��ض المواطنين 
من شراء الدواء من الصيدليات الخاصة فتنتكس 

حالته الصحية وال بد من الحل. علي زايد

الصالح يشيد بدور السفير 
الهندي في تعزيز النجاحات 

واإلنجازات بين البلدين

أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أّن مملكة البحرين 
تربطها عالقات تاريخية راس��خة م��ع جمهورية الهن��د، تمتد لمئات 
السنين، أثمرت تعاونًا وثيًقا وتنسيًقا متميزًا في العديد من المجاالت 
التي حققت نموًا وتطورًا مشهودًا، مشيدا بدور  السفير الهندي في 

تعزيز النجاحات واإلنجازات بين البلدين البلدين الصديقين.
جاء ذلك خالل اس��تقبال رئيس مجلس الش��ورى، في مكتبه، االثنين، 
الوك كوم��ار، س��فير جمهورية الهند ل��دى مملك��ة البحرين، وذلك 

لمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبالده في المملكة.
وأش��ار رئيس مجلس الش��ورى إلى أنَّ الروابط المشتركة، والعالقات 
المتنامي��ة بين البلدين الصديقين، تجسّ��د حرصً��ا كبيرًا من لدن 
قيادت��ي البلدين لتعميق التعاون االقتصادي واالس��تثماري، والتبادل 
التجاري، إلى جانب العمل المس��تمر لالستفادة من الخبرات والكوادر 

البشرية في مختلف المجاالت.

المالكي لـ»الشورى«: تصريحاتكم مستفزة
أبدى النائب باسم المالكي، استغرابه من رد أعضاء 
مجلس الشورى على المشروع بقانون والذي يهدف 
إل��ى تقيي��د وضبط الرس��وم بالم��دارس الخاصة، 
مؤكدًا أن بعض تصريحات ومداخالت النواب جاءت 
غي��ر موفقة بتاتًا. وأضاف المالك��ي أن تصريح أحد 
أعضاء مجلس الشورى والذين قالوا إن المواطن لم 
يجبره أح��د على إدخال أبنائه في المدارس الخاصة 
غير موفق بتات��ًا وكان من األجدى واألجدر بهم أن 
يفكروا بضوابط صالحة لحماية التعليم الخاص في 
البحرين فيما يتعلق بالرسوم لكي ال يتحول التعليم 
لوس��يلة لجن��ي المال واألرب��اح بعيدًا ع��ن الهدف 
األساسي منه وهو التعليم حيث ابتعد بعض أعضاء 

مجلس الشورى كثيرًا عن صلب الموضوع.
وأك��د المالك��ي، أن التربي��ة والتعلي��م ه��ي أه��م 
القطاعات التي يجب أن يوليها البرلمانيون اهتمامًا 

كبي��رًا ج��دًا ولي��س مناقش��تها بضحال��ه، مؤكدًا 
اس��تغرابه عدم تطرق مجلس الشورى وعدم طلبه 
إحصائيات عدد الزي��ادات التي تقوم بها المدارس 
الخاصة والتي تحصل على الموافقات بشكل مباشر 
م��ن الجهة المختصة دون ضواب��ط واضحة ودون 
قرارات مدروس��ة بش��كل الوافي. وأضاف المالكي، 
أن بع��ض المداخ��الت ج��اءت مس��تفزة لمش��اعر 
المواطنين بالقول إن »المواطن لم يجبره أحد على 
إدخال أوالده الم��دارس الخاص��ة«. وتابع: »أليس 
م��ن األول��ى أن يق��ف البرلمانيون الذي��ن يمثلون 
الش��عب مع رغبات المواطني��ن وهمومهم حيث إن 
التجار لهم من يمثلهم في مؤسس��ات أخرى قادرة 
على إيص��ال صوته��م، وكان األج��در االبتعاد عن 
الضغوط��ات الناتجة عن تضارب المصالح الذي يقع 

باسم المالكيفيه العديد من أعضاء مجلس الشورى«.

السيسي: تفعيل الدبلوماسية 
البرلمانية لتطوير التعاون مع الصين

أك��د رئيس لجنة الش��ؤون الخارجي��ة والدفاع واألم��ن الوطني بمجلس 
الن��واب محم��د السيس��ي البوعيني��ن، أن اللجنة بحثت خ��الل اجتماعها 
االثنين، مع س��فير جمهورية الصين الش��عبية الصديقة أنور حبيب اهلل، 
تطوي��ر العالقات الثنائية بي��ن مملكة البحرين والصين، والس��عي لرفع 

مستوى التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
وجرى خالل اللقاء بحث سبل تعزيز التقارب بين مملكة البحرين والصين، 
والسعي نحو رفع مس��توى التعاون بين المجلس النيابي ومجلس النواب 
الصيني، وتفعيل الدبلوماس��ية البرلمانية، تطلعًا لتعزيز اإلسهامات في 
المجال التش��ريعي، وتبادل الخبرات، وترس��يخ قواعد العمل المش��ترك، 
السيما في ظل الروابط المتينة التي تجمع البحرين والصين على مختلف 
األصعدة . وأكد عل��ى أن الصين تعد واحدة من أهم الدول التي تحرص 
مملك��ة البحرين على إيجاد عالقات مش��تركة معها، الس��يما في المجال 
االقتص��ادي. ونوه ب��أن االجتماع تط��رق للتضامن المس��تمر والمواقف 
المش��رفة لجمهورية الصين الش��عبية مع مملكة البحرين لضمان أمنها 

واستقرارها، ورفض التدخالت الخارجية في شؤونها الداخلية.
وأك��د ح��رص البحري��ن عل��ى اتخ��اذ ذات المواق��ف المتبادل��ة والثابتة 
ف��ي التضامن م��ع جمهورية الصين، ومس��اندتها لضم��ان حفظ أمنها 
واس��تقرارها، بن��اء على الرؤي��ة الواحدة بي��ن البلدي��ن الصديقين، في 

مواجهة اإلرهاب، واحترام سيادة الدول.
واتف��ق الطرفان - خ��الل االجتماع - عل��ى تبادل الزي��ارات واالجتماعات 
الثنائية، س��عيًا لتوطيد العالقات والدفع بها نح��و آفاق أرحب، تفعياًل لما 
تحق��ق من نتائج مثمرة خالل الزيارة التي قام بها حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى للصين في سبتمبر 
2013، حي��ث منحت الزيارة البلدين الصديقي��ن آفاقًا أرحب من التعاون 

والعمل المشترك.

النائب زايد: نريد حاًل لنفاد األدوية وتغيير جودتها على حساب صحة المواطن

https://alwatannews.net/article/863547
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“اإلسكان”: توزيع كامل وحدات المرحلة األولى بـ “شرق سترة”

تنفيذًا ألمر ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتوزيع 5000 
وحدة سكنية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، أعلنت وزارة اإلسكان االنتهاء من توزيع وحدات المرحلة األولى لمشروع مدينة شرق 

سترة، والمدرج ضمن المشاريع التي أعلنت الوزارة عن توزيعها في إطار الجدول الزمني للتوزيعات.

للسياســـات  المســـاعد  الوكيـــل  وصـــرح 
والخدمـــات اإلســـكانية خالـــد الحيدان أن 

الـــوزارة قـــد أنهـــت كافة إجـــراءات توزيع 
الدفعة المخصصة للمرحلة األولى بمدينة 

شـــرق ســـترة، مؤكدًا أن إجراءات التوزيع 
التـــي جرت على مـــدار األســـبوع الماضي 

بالسالســـة  اتســـمت  الجـــاري  واألســـبوع 
وســـرعة إنجـــاز اإلجـــراءات نظـــرًا لتوفير 
إدارة الخدمات اإلســـكانية االســـتعدادات 

الالزمة.
أيـــام  فـــي  أطلعـــت  الـــوزارة  أن  وأضـــاف 
علـــى  المســـتفيدين  الماضيـــة  التوزيـــع 
تفاصيل مشـــروع مدينة شـــرق سترة من 

حيـــث الجـــدول الزمنـــي لتنفيـــذ المرحلـــة 
األولى، وما يتضمنه المشـــروع من مرافق 
وتجاريـــة  وتعليميـــة  صحيـــة  وخدمـــات 
ودور العبـــادة، مؤكدًا حـــرص الوزارة على 
تنفيـــذ مراحـــل المشـــروع فـــي المواعيـــد 
المحـــددة ليتســـنى تســـليم الوحـــدات في 

المواعيد المحددة.

وكانـــت وزارة اإلســـكان قـــد أبرمت عقود 
تنفيـــذ مشـــروع مدينـــة شـــرق ســـترة مـــع 
الصينيـــة  الماكينـــات  هندســـة  شـــركة 
)CMEC(، حيـــث يعـــد هذا المشـــروع أحد 
المشاريع الرئيســـية التي أدرجتها الوزارة 
ضمن خطتها لتنفيذ االلتزامات اإلسكانية 

الواردة في برنامج الحكومة الحالي.

المنامة - وزارة اإلسكان

تنفيذا ألمر سمو 
ولي العهد بتوزيع 

5000 وحدة 
سكنية
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إسمـاعيـــــل السقـــــايسيـدعلــي المحــافظــة

البلدية/األمانة: دراسة صالحية 
الموقع لممارسة النشاط التجاري

وزارة الصحة: التأكد من مطابقة 
المحل لالشتراطات الصحية الالزمة 

وإصدار شهادة سنوية بذلك.

إدارة السجل التجاري: الترخيص 
للنشاط بعد توافر االشتراطات 

البلدية والصحية.
353

سجًال نشطًا لتقديم الشيشة

«الشيشة» في البحرين ..
تجـــارة نظیفــة
لم تفلح مساعي المجالس البلدية في استعادة صالحياتها، في وضع األنظمة الخاصة بالمحال التي 
وذلك  ياء،  الفقرة   19 المادة  البلديات في  إياها قانون  والتي منحها  الشيشة،  تقديم  تمارس نشاط 

بالتنسيق مع الجهات المختصة.
 2006 لسنة   83 رقم  بالقرار  العمل  إلغاء  أعقاب  االختصاص في  عن هذا  المجالس  وانطلق دفاع 
بشأن اشتراطات المقاهي والمطاعم التي تقدم التبغ ومشتقاته ألغراض التدخين، واستبداله بقرار 
البلديات إلى وزارة الصحة، واعتباره  نقل صالحية تحديد اشتراطات ممارسة هذا النشاط من وزارة 

نشاطا تجارياً اعتيادياً.

·       
- قانون 8 لسنة 2009 بشأن 

مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.

- القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2011 بإصدار 
االشتراطات الواجب توافرها في المطاعم 

والمقاهي وغيرها من المحالت التي 
تقدم التبغ ومشتقاته ألغراض 

التدخين.

ط:
شا

ة الن
التشريعات المنظمة لممارس

جهات االختصاص
مـحـظـــورات

عــدد السجـــالت

مقاهي
االنترنت 

المناطق
السكنية

الحدائق
والمنتزهات

النوادي
الرياضية

المجمعات
التجارية

44
المحرق

182
المنامة

80
الشمالية

47
الجنوبية

األماكن المحظورة تقديم الشيشة في:

دخول من دون ١٨ عامًا األماكن 
المخصصة للشيشة أو التدخين
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المنامة - وزارة الصحة

قامت وزيـــرة الصحة فائقة الصالح 
تفقديـــة  بزيـــارة  المنصـــرم  األحـــد 
للـــوالدة،  جدحفـــص  لمستشـــفى 
اطلعـــت خاللهـــا علـــى ســـير العمـــل 
الصيانـــة  أعمـــال  علـــى  والتعـــرف 
لتطويـــر  الهـــادف  بالمستشـــفى 
الخدمات في هذا المرفق الصحي.

بحضـــور  التفقديـــة  الزيـــارة  وفـــي 
مديـــرة إدارة الخدمات ســـيما زينل 
وإداري  المشـــروع  ومهندســـي 
المستشـــفى، اطلعـــت الصالـــح على 
الـــوالدة  بغـــرف  الصيانـــة  أعمـــال 
والمخاض، والتـــي يتوقع افتتاحها 
قريًبـــا مـــع نهايـــة فبرايـــر 2020، إذ 
تم توســـعة منطقـــة دخول المرضى 
وصيانـــة جناح المخـــاض، وتجديد 
غرفـــة العمليات، وغـــرف المخاض، 
كذلـــك غـــرف الرضاعـــة والمالحظة 

لألطفال حديثي الوالدة.
القائمـــون علـــى مشـــروع  وأوضـــح 
ميزانيـــة  أن  المستشـــفى  تطويـــر 
دينـــار،   222200 بلغـــت  المشـــروع 
وأن العمـــل قائـــم علـــى قدم وســـاق 
اليـــوم؛  فـــي  ســـاعة   24 الــــ  طـــوال 
لضمـــان ســـرعة االنتهاء من تســـليم 
المشـــروع؛ مـــن أجـــل توفيـــر أفضل 
وتحســـين  الصحيـــة  الخدمـــات 
مســـتوى جودة الخدمـــات الصحية 

المقدمة بالمستشفى.
يذكـــر أن أعمال الصيانـــة بدأت في 
توســـعة  وشـــملت   ،2018 أكتوبـــر 
منطقة إدخال المرضى من سريرين 
إلى 7 أســـّرة، وفصل بـــاب الطوارئ 
عن وحدة إدخال المرضى، وتجديد 
غـــرف  وتجديـــد  العمليـــات،  غرفـــة 
المخـــاض التي تتكون من 7 أســـّرة، 
وتجديد غرف الرضاعة والمالحظة 
عددهـــا  والبالـــغ  الـــوالدة  لحديثـــي 
5 أســـرة، وتجديـــد غـــرف األطبـــاء 
المناوبين ومكاتب طاقم التمريض 
والكـــوادر الصحية. إضافة إلى ذلك 
تجديد غـــرف التخزيـــن والنفايات، 
وتجديـــد دورات المياه، واســـتبدال 
الهندســـية  الخدمـــات  جميـــع 
التكييـــف  والمتضمنـــة  والفنيـــة 
والخدمات الكهربائية والميكانيكية 

واالتصاالت واإلنارة
ووجهـــت  الزيـــارة  ختـــام  وفـــي 
وزيـــرة الصحـــة “الصالـــح” القائمين 
علـــى متابعـــة اإلجـــراءات التي من 
شـــأنها تســـرع مـــن أعمـــال الصيانة 
بالمستشـــفى؛ حتـــى يتم التشـــغيل 
في أقرب فرصة ممكنة؛ لالستفادة 
من الخدمات الحديثة التي ستوفر 
فـــي األجنحـــة، ولتخفيـــف الضغـــط 

على مجمع السلمانية الطبي.

إكمال صيانة غرف الوالدة 
بمستشفى جدحفص نهاية فبراير

يدفعها الموظفون لتجديد “ليسن” المهنة الطبية
ـــت” ـــد بالبي ـــه: “اقع ـــن جيب ـــة م ـــث الرخص ـــن تحدي ـــع ع ـــة” للممتن “الصح
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ناشـــد أعضاء الجمعيـــة البحرينية لمرضى 
التصلـــب العصبـــي، والذين يصـــل عددهم 
إلـــى 150 عضـــًوا، مـــن المصابيـــن بمـــرض 
والحكومـــة  القيـــادة  العصبـــي  التصلـــب 
إلـــى وضعهـــم الصحـــي  الرشـــيدة بالنظـــر 
لمـــرض  الصحـــة  وزارة  إدراج  وضـــرورة 
التصلـــب ضمـــن قائمـــة األمـــراض المزمنة، 
والعمل علـــى توفير أدوية المرض، بعد أن 
أصبـــح الحصول عليهـــا في وقتهـــا معاناة 
للمرضى خـــالل الفترة األخيرة في الوقت 
الـــذي هـــم بأمـــسِّ الحاجة له، مـــع دعوتهم 
لتوفيـــر هذه األدوية فـــي المراكز الصحية 
القريبة من سكنهم، وليس من خالل مجمع 
الســـلمانية الطبي، وهو ما يزيد من معاناة 
المرضى، مشـــددين على ضرورة اإلســـراع 

فـــي إنشـــاء مركـــز متخصص مـــزود بكافة 
الوحـــدات العالجيـــة والتأويليـــة لمرضـــى 
مناشـــدين  المتعـــدد،  العصبـــي  التصلـــب 
الحكومة بالنظر للوضـــع الصحي للمرضى 
التقاعـــد  إجـــراءات  تســـهيل  خـــالل  مـــن 
الطبـــي، خصوًصـــا لمـــن يســـتدعي وضعـــه 
الصحي، ووفًقا لالشتراطات المطلوبة في 
القطاعيـــن الحكومي و الخـــاص، ومراعاة 
الوضـــع الصحي لمريـــض التصلب العصبي 
المتعـــدد من خـــالل تقليل ســـاعات العمل، 
وحســـب االشـــتراطات المعمولـــة بهـــا فـــي 

القطاعين الحكومي و الخاص.
 مـــن جانبها، أكدت نائب رئيس المجموعة 
البحرينية لدعـــم مرضى التصلب العصبي 
الطبيعـــي  العـــالج  استشـــارية  المتعـــدد، 
الدكتـــورة إيمـــان مطر، وهـــي مصابة بهذا 
المـــرض، أن المرضى يرفعون مناشـــداتهم 

للقيادة والحكومة لتخفيف وطأة المعاناة 
واأللم الذي يعيشـــونه بســـبب المرض، إلى 
جانب صعوبة الحصـــول على األدوية في 

موعدها في الفترة األخيرة.
 بـــدوره، نشـــر المحامي راشـــد آل بن علي، 
فيديـــو في وســـائل التواصـــل االجتماعي، 
دعـــا من خالله في رســـالة لـــوزارة الصحة 
إلى ضرورة إدراج مرض التصلب العصبي 
المتعدد ضمن األمراض المزمنة، مؤكًدا أن 
األغلبيـــة في مجلس النـــواب وافقت على 
هـــذا المقـــرح ورفعتـــه للحكومة منـــذ أكثر 
من 10 أشـــهر، وذلك فـــي نوفمبر الماضي، 
مؤكًدا أن هذا يتماشـــى مـــع ما ينص عليه 
ضمـــن  بنـــوده  فـــي  البحرينـــي  الدســـتور 
المادة الثامنـــة، مردًفا أنه تم التوافق على 
االقتـــراح، ولكـــن حتى اآلن لم يتـــم تنفيذ 
المقتـــرح أو اتخـــاذ أي خطـــوة إيجابية قد 

تســـاعد فـــي حل مشـــكلة المرضـــى، بل إن 
مشكلتهم تزداد سوًءا يوًما بعد يوم.

 وذكرت االستشارية مطر أن اإلحصائيات 
األخيـــرة فـــي البحرين بّينت ازدياد نســـبة 

المصابيـــن بمـــرض التصلب المتعـــدد عاًما 
ا  بعد عام، موضحة أن عددهم تجاوز حاليًّ
أكثـــر من 1000 حالـــة مصابة، موضحة أن 
هذا يشـــكل ضغًطـــا على توفيـــر الخدمات 
الصحية للمرضـــى وتوفير العالج الدوائي 
الباهـــظ الثمـــن والعالج التأهيلي، مشـــيرة 
التصلـــب  مـــرض  أدويـــة  فاتـــورة  أن  إلـــى 
المتعدد تبلغ أكثر من “مليون” دينار، حيث 
يبلغ سعر اإلبرة الواحدة وللمريض الواحد 
1000 ألـــف دينار، وقد يتجاوز ســـعر علبة 
ا أكثـــر مـــن 1000  الـــدواء الواحـــدة شـــهريًّ
دينـــار، مبينة أن قيمة الـــدواء الذي توفره 
ا يصل  الوزارة لعالج المريض الواحد شهريًّ

من 700 إلى حوالي 2000 دينار.
 وأشـــارت مطـــر إلـــى أن أســـباب اإلصابـــة 
بمـــرض التصلـــب المتعـــدد )MS( مـــا زالت 
مجهولـــة وال يمكـــن تجنـــب المـــرض ولكن 

ينصـــح المرضى بتناول أقـــراص فيتامين 
والســـيطرة  كافيـــة  لســـاعات  والنـــوم  “د”، 
علـــى اإلجهـــاد والحد مـــن التعـــب، لتجنب 
أن  يمكـــن  التـــي  والهجمـــات  االنتكاســـات 
يصـــاب فيهـــا المريـــض وهو مـــرض مزمن 
يـــدوم طويـــالً ويصيـــب الجهـــاز العصبـــي 
والمخيـــخ  المـــخ  مـــن  المؤلـــف  المركـــزي 
الشـــوكي، كمـــا  الدمـــاغ والنخـــاع  وجـــذع 
يصيـــب المـــرض محور العصب المســـؤول 
عن توصيل النبضـــات العصبية من الجهاز 
المركزي لمختلف أعضاء الجسم والعكس، 
وعـــدم  باالتـــزان  مشـــاكل  إلـــى  فيـــؤدي 
التوافـــق العضلي والحركي لـــدى المريض 
وآالم شـــديدة قد يكون المريض غير قادر 
على تحملها، لذلك ينصح األطباء المرضى 
بأخـــذ جرعـــات العـــالج فـــي وقتهـــا وعدم 

التأخر في تناولها.

ــا ــن ــة بــالــنــظــر لــمــعــانــاتــنــا وآالم ــوم ــك ــح ــد ال ــاش ــن ـــ“^”: ن ــ ــ أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة ل

1000 مريـض بحرينـي مصابـون بالتصلـب المتعــدد

إيمان مطر

بدور المالكي

حملت القطاعات الطبية والتمريضية 
وغيرهـــا مـــن المهـــن المســـاندة فـــي 
وزارة الصحة مسؤولية ما يتعّرضون 
لـــه من اســـتنزاف مادي جـــراء بعض 
اإلجـــراءات التنفيذية المتعلقة بدفع 
رســـوم تجديد رخـــص مزاولة المهنة 
المهـــن  التـــي تطبقهـــا هيئـــة  ا  ســـنويًّ

الصحية )نهرا( إلى الوزارة.
)نهـــرا( هـــذه   وذلـــك عقـــب مطالبـــة 
القطاعـــات بدفـــع مبالغ ماليـــة طائلة 
تحت مسمى تأخير الرسوم، وصلت 
إلـــى 400 دينار لكثيـــر من الموظفين 
بالقطاعات الطبيـــة والتمريضية في 
الـــوزارة، األمر الـــذي جعـــل العاملين 
يجـــأرون  الطبيـــة  القطاعـــات  بهـــذه 

بالشكوى.
 وأكـــد قطـــاع واســـع مـــن الممرضين 
واالختصاصييـــن  والممرضـــات 
لـ”البـــالد” بأنهـــم يتعّرضـــون لضغوط 
إجرائيـــة شـــديدة جـــراء تنفيـــذ مثل 
هـــذه اإلجـــراءات، مشـــيرين إلـــى أن 
 40 ا  ســـنويًّ الرخصـــة  تجديـــد  ثمـــن 
دينـــاًرا إال أنهم هذا العام فوجئوا بأن 
األسعار قفزت بشكل هستيري تحت 

ذريعة المتأخرات.
 وبّينـــوا أن الـــوزارة ال تقـــوم بدورها 
في دفع تجديد رخصة مزاولة المهن 
الصحيـــة للعاملين لديهـــا في القطاع 
الطبـــي، وتلـــزم موظفـــي القطاعـــات 
ثمـــن  بدفـــع  والتمريضيـــة  الطبيـــة 

ا. تجديد الرخص سنويًّ
 ولفتـــوا إلـــى أن الـــوزارة ترفع العصا 
مـــن  فـــرد  كل  وجـــه  فـــي  والصـــوت 
بتجديـــد  يقـــوم  ال  الطبـــي  القطـــاع 
الرخصـــة، وتتملـــص عـــن دورهـــا في 
دفع هذه األثمان للموظفين العاملين 

بالقطاع الطبي.
بفـــرض  تقـــوم  )نهـــرا(  أن  وبينـــوا   
إجـــراءات صارمـــة صادمة لـــكل فرد 
يتخلـــف عـــن دفـــع رخصـــة التجديد 
حتى ليـــوم واحد، فيمـــا ال تقوم هي 

بإرجاع المبالغ التي تأخذها من دون 
وجه حق.

“ثمـــة موظفيـــن  أن   وضربـــوا مثـــالً 
بالقطـــاع الطبـــي يقومـــون بتجديـــد 
رخصهـــم بالنقـــر علـــى خانـــة جديـــد، 
وتخاطبهـــم  دينـــاًرا،   30 ويدفعـــون 
)نهرا( بضرورة التجديد وعند الشرح 
يتبيـــن أن ثمة خطـــأً وقعوا فيه وهو 
نقرهـــم علـــى خانـــة الجديد بـــدالً من 
التجديد، وفي هذه الحاالت ال تقوم 
نهـــرا بإرجـــاع مبالغهـــم رغـــم تكـــرار 
المطالبات لها وهنالك حاالت وصلت 
لســـنة، فيمـــا ال ترحم نهـــرا المتخلف 
التجديـــد وتقـــوم  عـــن دفـــع رســـوم 
بفـــرض عقوبات صارمـــة عليه تحت 

بند المتأخرات”.
 وذكـــروا “هنـــاك صدمة في أوســـاط 
األرقـــام  إزاء  الطبيـــة  القطاعـــات 

المخيفة التي فرضت عليهم كرسوم 
لتجديـــد رخصة المهنة باإلضافة إلى 
المتأخرات، وهناك مطالبات حقيقية 
بـــأن تأخذ وزارة الصحة دورها بدفع 
هـــذه المبالـــغ عـــن الموظفيـــن لديهـــا 

بالقطاعات الطبية”.
مـــن  فـــرد  ألي  يمكـــن  “ال  وقالـــوا:   
القطاعـــات الطبيـــة أن يقوم بتجديد 
دورات  أخـــذ  دون  مـــن  الرخـــص 
متخصصة واجتياز 20 ساعة تدريب 
ا قبـــل موعـــد التجديـــد، وهنـــا  ســـنويًّ
نالقـــي صعوبـــة فـــي االمتثـــال لمثل 
هـــذه الـــدورات التي ال تتناســـب في 

غالبها مع أوقات العمل )الشفتات(”.
 وأوضحوا أن الوزارة ال توفر برامج 
تدريبيـــة كثيـــرة في أغلـــب األحيان 
وأفضـــل الـــدورات ال تتضمـــن ســـوى 
فيمـــا  تدريـــب،  ســـاعات   8 إلـــى   6

يتطلـــب تجديـــد الرخصة 20 ســـاعة 
ممـــا يضطرنـــا إلـــى أن نأخـــذ دورات 
تدريبيـــة مـــن جيبنا الخـــاص لنتمكن 

من تجديد رخصة مزاولة المهنة.
 وأبلـــغ المتحدثـــون “البـــالد” أن األمر 
أصبح يســـّبب مشكلة واقعية وهناك 
تدارس بتشـــكيل تكتـــالت بمواجهة 
هذه المشـــكلة والتواصل مع مجلس 
الـــوزراء ومجلس النـــواب في األطر 
المســـموحة، مطالبين الوزارة و)نهرا( 
بإيجاد الحلول الالزمة لهذه المشكلة 
قبل أن تكبر كرة المشكلة وتتدحرج 

بشكل كبير ومتصاعد.
 ويبلـــغ عـــدد الموظفيـــن فـــي وزارة 
الصحـــة المطالبيـــن بتجديد الرخص 
نحـــو 7000 موظـــف، ويدفعون نحو 
280 ألـــف دينـــار متوســـط لتجديـــد 

الرخص.

آالف الدنانير 
متأخرات عدم التجديد 
والموظفون يحّملون 

الوزارة المسؤولية

القطاعات الطبية 
بـ”الصحة” تستنزف 

ا لتجديد  مالّيً
رخصة المهنة

الوزارة تتخلى 
عن تجديد 

“ليسن” مزاولة 
المهنة بـ”نهرا”

“بيبا” يفتتح الدفعة الخامسة من ماجستير اإلدارة العامة
المنامة - معهد اإلدارة العامة

قال المدير العام لمعهد اإلدارة العامة )بيبا( رائد شمس إن برنامج ماجستير 
وكبــرى  البحريــن  جامعــة  بالتعــاون  المعهــد  ينّفــذه  الــذي  العامــة،  اإلدارة 
المؤسســات األكاديميــة العالميــة في مجال اإلدارة، يســاهم بشــكل مســتدام 
فــي االرتقــاء بالطاقــات والكــوادر الوطنيــة التــي تعمل على تعزيــز مخرجات 
العمــل الحكومــي والخــاص في مملكــة البحرين، مؤكًدا أن برنامج ماجســتير 
اإلدارة العامة شــهد مناقشــة 72 مشــروًعا إدارًيا من قبل طلبة البرنامج، بما 

يتماشى مع الرؤية الطموحة “البحرين 2030”.

جـــاء ذلـــك بمناســـبة افتتـــاح الدفعـــة 
الخامسة من برنامج ماجستير اإلدارة 
المشـــاركين  الطلبـــة  العامـــة بحضـــور 
والعديـــد مـــن الشـــخصيات الرســـمية 
واألكاديميين والمتخصصين في هذا 

المجال.
وأكـــد شـــمس أن معهـــد اإلدارة العامة 
يســـعى مـــن خـــالل الدفعة الخامســـة 
اإلدارة  ماجســـتير  برنامـــج  مـــن 

العامـــة إلـــى تخريـــج فـــوج جديد من 
القيـــادات الوطنيـــة القـــادرة على دفع 
عجلـــة التنمية المســـتدامة في مملكة 
فـــي  مشـــيًدا  األمـــام،  إلـــى  البحريـــن 
الوقـــت ذاته بجميع خريجي البرنامج 
فـــي دفعاته الســـابقة ومـــا قّدموه من 
مشـــاريع ومنجزات مـــن بعد تخرجهم 

في كال القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن البرنامج ال يقّدم المعارف 

اإلدارية النظرية فقط، بل يرتكز على 
أســـاس علمـــي تطبيقـــي يواكـــب فـــي 
مخرجاتـــه آخـــر ما توصلت لـــه العلوم 
فـــي مجـــال اإلدارة العامـــة، ويحقـــق 
تطلعات الجهـــات الحكومية من جهة 
بأن تصبح البحرين مركًزا اســـتثماريا 
عالمًيا، وتطلعات المواطنين من جهة 
أخرى في الحصول على خدمات ذات 

مستوى عال ومتميز.
جامعـــة  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  ومـــن 

البحريـــن ريـــاض حمـــزة إن “الجامعة 
الوطنيـــة رّحبـــت - منذ اليـــوم األول - 
باحتضـــان برنامـــج ماجســـتير اإلدارة 
العامـــة، ووفرت له كل أشـــكال الدعم 
البشري واللوجســـتي؛ إليمانها بأهمية 
دورهـــا فـــي االرتقـــاء بالكادر البشـــري 
فـــي القطـــاع العـــام، ومحورّيتـــه فـــي 
عملية التنمية، وتعويل حكومة مملكة 
برامجهـــا وخططهـــا  فـــي   - البحريـــن 
وتوجهاتهـــا - على هذا الكادر المتمكن 

لترجمـــة البرامج إلى ممارســـة عملية، 
تتسم بالتمّكن والقدرة والعلم”.

بمناســـبة  لـــه  تصريـــح  فـــي  وتابـــع 
استقبال الدفعة الخامسة من برنامج 
ماجســـتير اإلدارة العامـــة قائاًل “إن ما 
زاد فـــي حماســـنا أثناء طـــرح الفكرة، 
والعالميـــة  الوطنيـــة  الشـــراكة  هـــذه 
فـــي آٍن مًعـــا، اآلتية مـــن جامعة إكس 
مرسيليا والمدرسة الوطنية الفرنسية 
مـــن  وافـــر  حـــظ  ولكيلهمـــا  لـــإدارة، 

الســـمعة المرموقـــة فـــي اإلدارة، وهو 
ما اســـتفاد منه طلبة األفـــواج األربعة 
الماضية”، معرًبا عن اعتقاده بأن “هذه 
الشـــراكة قـــادرة على نقـــل الكثير من 
التجـــارب الناجحة إلى واقعنا اإلداري 
البحرينـــي، والســـعي إلـــى الوصول به 
إلـــى ما يرجـــى مـــن العمـــل الحكومي 
الذي هو واحد من أهّم روافع تجسيد 
رؤية البحرين االقتصادية 2030، من 

حيث كفاءة األداء واإلنتاجية”.

البرنامج ساهم بـ 72 
مشروعا إداريا يصب في 
تطوير منظومتي العمل 

الحكومي والخاص

280
دينــار  ألــف 

علوي الموسوي
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حبس أفراد شبكة إجرامية تزور وصفات طبية لعقاقير مخدرة / “نهرا” تحقق في وفاة مريض آسيوي
البالد
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حبس أفراد شبكة إجرامية تزور وصفات طبية لعقاقير مخدرة

صرح وكيل النيابة بمحافظة المحرق أحمد عبدهللا الرمضان أن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بشأن واقعة قيام شبكة إجرامية 
يتزعمهــا أحــد األطبــاء تخصصــت فــي القيــام بتزويــر عدد مــن الوصفــات الطبية بغرض اســتعمالها في صــرف كميات كبيرة مــن المواد 

المخدرة والعقاقير الطبية، ثم إعادة بيعها بأسعار مغالى فيها للمتعاطين لتلك المواد.

وتعـــود تفاصيل الواقعة فيما أبلغت به 
إدارة مكافحـــة المخـــدرات عن قيامهم 
بالتنسيق مع الشرطة العسكرية بضبط 
مدنييـــن  وآخريـــن  العســـكريين  أحـــد 
متلبسين ببيع المؤثرات العقلية، حيث 
تم ضبـــط كميات كبيرة مـــن المؤثرات 

العقليـــة لديهـــم ومبالغ كبيـــرة حصيلة 
اتجارهم بالمواد المخدرة، وقد أسفرت 
األطبـــاء  أحـــد  قيـــام  عـــن  التحريـــات 
بمساعدة آخرين بتزوير وصفات طبية 
لمـــواد مخدرة وعقاقير طبية وصرفها، 
حيـــث يتـــم اســـتالم المـــواد المخـــدرة 

والعقاقيـــر الطبية محل تلك الوصفات 
واإلتجار بها.

العامـــة  النيابـــة  أن  الرمضـــان  وأشـــار 
إبالغهـــا  فـــور  التحقيـــق  باشـــرت  قـــد 
بالواقعـــة، حيـــث ثبـــت من اســـتجواب 
الواقعـــة  شـــهود  وســـؤال  المتهميـــن 

وأعضـــاء اللجنـــة الفنيـــة التـــي ندبـــت 
للفحص وتفريغ أجهزة الحاســـب اآللي 
لعـــدد مـــن المستشـــفيات، أن التزويـــر 
قـــد تـــم فـــي وصفـــات طبيـــة صـــادرة 
عـــن مستشـــفيات حكوميـــة وخاصـــة، 
بإثبـــات  المتهـــم  الطبيـــب  قـــام  حيـــث 
حضـــور األشـــخاص المبينة أســـماؤهم 
بالوصفات للمستشـــفيات المنسوبة لها 
تلـــك الوصفـــات وخضوعهـــم للكشـــف 
الطبـــي واســـتحقاقهم لألدويـــة المبينة 

مـــواد  مـــن  الطبيـــة  الوصفـــات  بتلـــك 
مخـــدرة وعقاقيـــر طبيـــة وذلـــك خالفًا 
للحقيقة وذلك بعد أن اســـتحصل على 
تلك األسماء من متهمين آخرين قاموا 
بإمـــداده بصور بطاقات شـــخصية لهم 
الستخدام بياناتها في تحرير الوصفات 
الطبيـــة المـــزورة، وعقـــب تزويـــر تلـــك 
اآلخريـــن  المتهميـــن  قـــام  الوصفـــات 
باالتجار فيها وذلك بعد صرفها بمعرفة 
صيدليين ثبـــت تواطؤهما مع الطبيب 

المتهم.
وعليـــه قامـــت النيابـــة العامـــة بحبـــس 
المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق 
المتهميـــن  وإحضـــار  بضبـــط  وأمـــرت 
البحريـــن،  مملكـــة  خـــارج  الهاربيـــن 
العســـكريين  المتهميـــن  أرســـلت  كمـــا 
للقضـــاء العســـكري لالختصاص التخاذ 
اإلجراءات الالزمة بحقهم، فيما أمرت 
النيابـــة بإحالة المتهميـــن إلى المحكمة 

الكبرى الجنائية المختصة.

المنامة - النيابة العامة
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الماليـــة  الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  أكـــد 
النائـــب  النـــواب  بمجلـــس  واالقتصاديـــة 
أحمد الســـلوم  أن اللجنـــة اجتمعت صباح 
أمـــس )االثنيـــن( مـــع  رئيس غرفـــة تجارة 
وصناعة البحرين ســـمير نـــاس، وعدد من 
المســـؤولين فـــي الغرفـــة، حيـــث تم بحث 
أحـــكام  بعـــض  بتعديـــل  قانـــون  مشـــروع 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )48( لســـنة 2012 
بشـــأن غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن 

المرافق للمرسوم رقم )99( لسنة 2019.
وذكر النائب الســـلوم أن اللجنة اســـتمعت 
بشـــأن  الغرفـــة  وفـــد  وإيضاحـــات  آلراء 
بنـــود ومواد المشـــروع بقانون، في ســـعي 
للحصول على كافة المرئيات والتصورات 
رؤيـــة  وتشـــكيل  بالمشـــروع،  المرتبطـــة 

اللجنـــة  أن  إلـــى  ونـــوه  بشـــأنه.  متكاملـــة 
ســـتعقد اجتماعـــات مقبلـــة مـــع وفـــد مـــن 
والســـياحة،  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
األخـــرى،  المعنيـــة  الجهـــات  مـــن  وعـــدد 
غرفـــة  بشـــأن  قانـــون  مشـــروع  لمناقشـــة 
تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، تمهيـــدًا للبت 
فيه، وطرحه على الجلسة العامة لمجلس 

النواب. وأشـــار إلـــى أن اللجنة وافقت من 
حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل 
بعـــض أحـــكام قانـــون مصـــرف البحريـــن 
الصـــادر  الماليـــة  والمؤسســـات  المركـــزي 
بالقانـــون رقـــم )64( لســـنة 2006، المرافق 
للمرســـوم رقم )92( لســـنة 2019، وأحالته 

إلى هيئة مكتب المجلس.

جانب من اجتماع لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس النواب

السلوم: عقد لقاءات مع عدد من الجهات في األيام المقبلة
“مالية النواب” تبحث مع “بيت التجار” تعديل مرسوم “الغرفة”

المنامة - نهرا

للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  صرحـــت 
المهـــن والخدمـــات  الوطنيـــة لتنظيـــم 
بـــأن  الجالهمـــة  مريـــم  الصحيـــة 
الهيئـــة تابعـــت باهتمـــام بالـــغ مـــا نشـــر 
وافـــد  وفـــاة  بشـــأن  الصحافـــة  فـــي 
طريقـــه  فـــي  قلبيـــة  بســـكتة  آســـيوي 
لمجمـــع الســـلمانية نتيجـــة رفض أحد 

المستشفيات الخاصة.
وأشـــارت الهيئـــة إلـــى وجـــود تنســـيق 
بيـــن وزارة الصحـــة والهيئـــة للتحقـــق 
مـــن المعلومات الـــواردة عـــن المريض 

والمستشفى المشار إليه.
وأكـــدت الهيئة أنها ســـوف تتحقق من 
الواقعة وفي حال ثبت صحتها ستتخذ 
اللوائـــح  حســـب  اإلجـــراءات  الهيئـــة 
المؤسســـة  حيـــال  ســـواء  واألنظمـــة 

الطبية والمهنيين المخالفين.

“نهرا” تحقق في 
وفاة مريض آسيوي

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

رصدت المؤسســة الوطنية لحقوق اإلنســان ما يتم تداوله في بعض وســائل 
التواصــل االجتماعــي حــول إصابــة عــدد مــن نــزالء مركــز اإلصــاح والتأهيل 
بأمــراض جلديــة، كمــا تلقــت المؤسســة اتصاالت مــن ذوي النــزالء حول ذات 
الشأن، وعليه تواصلت المؤسسة مع الجهات المعنّية للوقوف على حقيقة ما 

أثير، وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

ـــفافية التي تنتهجها   وانطالًقا من الشَّ
المؤسســـة الوطنية لحقوق اإلنســـان، 
فإنهـــا تؤكـــد أن فريقWا مـــن األطباء 
االستشـــاريين مـــن وزارة الصحة قام 
بمعاينـــة الحاالت المصابة بحساســـية 
جلدية وفق تقييم األطباء، وتم اتخاذ 
اإلجـــراءات الطبيـــة حيالهـــا وتقديـــم 
العـــالج الـــالزم، إال أن بعـــض الحاالت 
الحساســـية.   ألدويـــة  تســـتجب  لـــم 
أن  الوطنيـــة  المؤسســـة  وأوضحـــت 
مركز اإلصالح والتأهيل، يتواصل مع 

كافـــة الجهـــات الطبية المعنيـــة لعالج 
إطـــار  فـــي  المرضيـــة  الحـــاالت  هـــذه 
توفير الرعاية الصحيـــة لكافة النزالء 
تطبيًقـــا لقانـــون مؤسســـات اإلصـــالح 
المؤسســـة  فـــإن  وعليـــه،  والتأهيـــل. 
داعيـــة  اإلنســـان،  لحقـــوق  الوطنيـــة 
النـــزالء المصابين بمرض الحساســـية 
الصحيـــة  باإلرشـــادات  التقيـــد  إلـــى 
المقدمة لهم للحد من انتشـــار المرض 
وضمان الشـــفاء منه في أســـرع وقت 

ممكن.

“المؤسسة الوطنية”: معالجة 
النزالء المصابين بالحساسية

ثاني حادث لغرق سيارة بساحل نورانا.. والعناية اإللهية تنقذ أحمد.. قفز من “دريشة” الهوندا
يبــدو أن اليــوم موســوم بعنــوان غــرق ســيارات 
البحرينييــن. لــم يكــن حــادث غرق ســيارة عصرا 

بساحل كرزكان األول وإنما الثاني.

الحادث األول جرى قرابة الساعة العاشرة صباحا، 
عند ساحل مشروع نورانا، المحاذي لقرية كرانة.

وتشـــير القصـــة كما رواها مصدر لــــ “البالد” إلى أن 
أحمـــد أ. ركن ســـيارته عند ناصية الســـاحل، وكان 

برفقة ابنيه يصطادون السمك )الحداق(.
وذكـــر المصـــدر أن أحمـــد صعـــد لمقعـــد الســـائق، 
بينمـــا كان ابناه يجمعان معدات الصيد اســـتعدادا 
لمغادرة الموقع، وفوجئ بانزالق السيارة للساحل، 
وأنقذتـــه العنايـــة اإللهيـــة بحيـــث تمكن مـــن فتح 
نافذة الســـيارة، فيما األمواج تأخذ الســـيارة بعيدا 
عـــن ضفـــة اليابســـة، وقفـــز من ســـيارته التـــي بدأ 

الساحل بابتالعها بعد دخول الماء لجوفها.
ولفت المصدر إلى أن أحمد أخطر الجهات األمنية 
بالواقعة والتي اتخذت اإلجراءات الالزمة. وقال 

أن السيارة من نوع “هوندا”.
يشـــار إلـــى أن أحمـــد تعـــرض لرضـــوض بســـيطة 
جراء قفزه من الســـيارة، فيما لم يتعرض الطفالن 
)١٢ عامـــا و١٤ عامـــا( ألي إصابة عـــدا ذعرهما مما 
شـــاهداه أمـــام عيونهمـــا، واســـتنجادهما بآخريـــن 

كانوا بالمنطقة.
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أكد عضو مجلس الشورى علي العرادي أن تعديل قانون تمثيل  المؤسسات الصغيرة 
فــي مجلــس إدارة صنــدوق العمل “تمكين” كان الغــرض الرئيس  منه هو إضافة مكون 
جديــد علــى تركيبــة مجلــس إدارة تمكيــن بشــكل يضمن تمثيــل أفضل لجميــع الفئات 
المعنيــة بالتعامــل مــع هــذا الكيــان المهــم والمؤثــر فــي القطــاع التجــاري واالقتصــاد 

 الوطني عموما. 

مقدمـــة  فـــي  “كنـــت  العـــرادي   وأضـــاف 
النـــواب الخمســـة الذيـــن تقدمـــوا بمقترح 
 هذا القانون عندمـــا كنت نائبا في مجلس 
النـــواب بالدورة الســـابقة )2014 -   2018(، 

وقـــد توافقنا كمقدمين لذلـــك المقترح أن 
يتضمن اختيار عضو مجلس إدارة )واحد( 
ممثال عن  إحدى جمعيات المجتمع المدني 
الصغيـــرة  المؤسســـات  بقطـــاع  المعنيـــة 

لمـــا لهـــذه  هـــذه المؤسســـات مـــن نشـــاط 
مميـــز واهتمـــام كبيـــر بالقطـــاع وشـــؤونه، 
ومـــا يمثلـــه ذلـــك القطاع فـــي  الوقت ذاته 
مـــن أهميـــة كبيرة علـــى صعيـــد االقتصاد 
الوطني بنسبة تتجاوز أكثر من   80 % من 
الســـجالت التجارية فـــي حينهـــا، علما أن 
هذا المقترح تم تقديمه في العام   2016”. 

 وأوضـــح أن لجنـــة الخدمـــات فـــي حينهـــا 
عقدت العديد من الجلســـات مع منتســـبي 
نظرهـــم  بوجهـــة  واقتنعـــت   القطـــاع 

واستشعرت أهمية التعديل القانوني. 
األعضـــاء  تمثيـــل  “زيـــادة  بالقـــول   وتابـــع 

المنتســـبين لجمعيـــات المجتمـــع المدنـــي 
الصغيـــرة  المؤسســـات  بقطـــاع   المعنيـــة 
والمتوســـطة إلـــى اثنيـــن أو 3 مقاعـــد في 
باجتهـــاد  جـــاء  )تمكيـــن(  مجلـــس  إدارة 
أنـــه ال  إال  الحالـــي،  المجلـــس  مـــن  مقـــدر 
يعكس الفكرة األساســـية للمقترح ويسهم 
فـــي تغليـــب قطاع علـــى باقـــي القطاعات 

الشريكة”.
وذكر العرادي أنه بشـــكل شـــخصي يتمنى 
بحقهـــا  المؤسســـات  هـــذه  تحظـــى  أن 
الطبيعـــي فـــي تمثيـــل  عادل داخـــل جميع 
كيانات ومؤسســـات الدولة بالشـــكل الذي 

يعبـــر عـــن تطلعاتها ويعنى  بحل مشـــاكلها 
ومواجهـــة التحديـــات التـــي تتعـــرض لها، 
“واألهـــم مـــن وجهـــة نظـــري هـــو العـــودة 
بالنفـــع والفائـــدة علـــى االقتصـــاد  الوطني 
بتمثيـــل عـــادل لفئـــة باتت تمثـــل نحو 98 
% مـــن الســـجالت التجاريـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن  وهـــو رقم كبيـــر ويســـتدعي أن 
نتوقـــف عنده”، مســـتدرًكا “ألنـــه إذا كانت 
هذه النسبة غير ممثلة  بشكل جيد وعادل 
ليـــس فـــي )تمكيـــن( فقـــط بـــل فـــي جميع 
مكونات الهيئات والمؤسسات  االقتصادية 
فإننـــا بال شـــك نـــزرع بذورا لمشـــاكل جمة 

نحـــن فـــي غنى عنها مســـتقبال، لعـــل أولها 
وليـــس آخرها تعثر هذه المؤسســـات التي 
مـــن المفترض أن تشـــكل العصب الرئيس 

لالقتصاد الوطني”.

الـــتـــجـــاريـــة الــــســــجــــات  عـــــــدد  مـــــن   %  98 تــــتــــجــــاوز 

العرادي: إلضافة ممثل عن “المتوسطة والصغيرة” في “تمكين”

علي العرادي

ــاء الـــعـــســـكـــري ــ ــض ــ ــق ــ ــل ــ ــن ل ــ ــي ــ ــري ــ ــك ــ ــس ــ ــع ــ إرســـــــــــال الـــمـــتـــهـــمـــيـــن ال

ــر كــرزكــانراشد الغائب ــح ــي ب ــارة فـ ــيـ ــرق سـ ــ غ

رصـــدت عدســـة “البالد” غرق ســـيارة في بحر كرزكان.  وقـــال مواطنون 
لمصور الصحيفة من موقع الحدث: “هوت السيارة بالبحر وجرى إخطار 

الشرطة بالموضوع وجار اتخاذ ما يلزم”.

محرر الشؤون المحلية  | تصوير خليل ابراهيم
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