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:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
 ¿ÉÑ°T áKÓK ≈≤dCG óëdG á≤£æe É¡Jó¡°T áYhôe áªjôL »a
 ;≥HGƒW áKÓK øe ¿ƒμàJ ájÉæH í£°S øe É«æjô°ûY ø««æjôëH
 ¬≤«≤°Th  ø«ª¡àªdG  ó`̀MCG  ø«H  á«∏FÉY  äÉaÓN  ÖÑ°ùH  ∂`̀ dPh
 äƒªdG  øe  ¬«∏Y  »æéªdG  PÉ≤fEG  º`̀Jh  ,¬«∏Y  »æéªdG  ≥jó°U
 Iô≤ØdÉH  ô°ùc  ó©H  %5  áÑ°ùæH  äQó`̀b  ágÉ©H  Ö«°UCG  ¬`̀fCG  ’EG
 Ghô`̀μ`̀fCG  ø`̀jò`̀dG  ø«ª¡àªdG  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  º`̀J  Éª«a  ,ájQó°üdG
 QÉ°TCGh .¬°ùØf ≈≤dCG øe ƒg ¬«∏Y »æéªdG ¿CG GƒYOGh á©bGƒdG
 ¬FÉbó°UCG  á≤aôH  ¬«NCG  á≤°T  ≈dEG  ¬LƒJ ¬fCG  ≈dEG  ø«ª¡àªdG  óMCG
 á«eÓc IOÉ°ûe âKóMh ,Éª¡æ«H á«∏FÉY πcÉ°ûe ÖÑ°ùH ºgÉØà∏d
 ¬«∏Y  »æéªdG  ΩÉ`̀b  AÉ`̀æ`̀KC’G  ∂∏J  »`̀ah  ,É°†©H  Éª¡°†©H  ™`̀aOh

.áaô°ûdG øe ¬°ùØf AÉ≤dEÉH
 ¬àbÉaEG  ó©H  áHÉ«ædG  äÉ≤«≤ëJ  »a  ¬«∏Y  »æéªdG  ∫Éb  Éª«a
 ’hÉæJh  ¬≤jó°U  á≤aôH  ¿É`̀c  á©bGƒdG  Ωƒ`̀j  ¬`̀ fEG  çOÉ`̀ë`̀dG  ø`̀e
 ∫ƒNóH  ÅLƒa  Égó©Hh ,ΩƒædG  ¬Ñ∏Zh á«dƒëμdG  äÉHhô°ûªdG
 Üô¡dG  ´É£à°SG  …òdG  ¬≤jó°U  Üô°†H  GƒeÉb  ¢UÉî°TCG  áKÓK
 ¬«∏Y ¿GôNB’G  ió©Jh ¬μ°ùªH ºgóMCG  ΩÉb  Égó©H ,∫õæªdG  øe
 ,ájÉæÑdG  í£°S  ≈`̀ dEG  Oƒ©°üdGh  Üô¡dG  ´É£à°SÉa  ,Üô°†dÉH
 QƒæªdG ≈∏Y øe ¬©aôH ø«ª¡àªdG øe ¿ÉæKG ΩÉbh ¬Ø∏N Ghó©°üa
 ø«ª¡àªdG ≈dEG áeÉ©dG áHÉ«ædG â¡Lhh .¬©aOh ájÉæÑdÉH ¢UÉîdG

.GóªY ¬«∏Y »æéªdG πàb »a ´hô°ûdG áª¡J áKÓãdG
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG) 

 ..á`̀«`̀∏`̀FÉ`̀Y äÉ``̀aÓ``̀N Ö`̀Ñ`̀°`̀ù`̀H
 ¿ƒ``̀≤``̀∏``̀j ¿É```̀Ñ```̀°```̀T á```̀ KÓ```̀ K
 å`̀dÉ`̀ã`̀dG ≥`̀ HÉ`̀ £`̀ dG ø``̀e ô```̀ NBG

 óFÉb  »eóée  ø«°ùëdGóÑY  ó«≤©dG  ∫É«àZÉH  ¿ƒdƒ¡ée  ¿ƒë∏°ùe  ΩÉb  :(âf.á«Hô©dG)
.¿GôjEG »a RGƒgC’G º«∏bEG ÜƒæL zøjƒN QGO{ Ió∏H »a è«°SÉÑdG äÉ«°û«∏e

 ≈dhC’G äÉYÉ°ùdG ∫ÓN »eóée ∫õæe ¿ƒªã∏e ¿ƒë∏°ùe ºLÉg á«∏ëe ™bGƒªd É≤ahh
.QƒØdG ≈∏Y ¬∏à≤e ≈dEG iOCG Ée ,ô°TÉÑe πμ°ûH ¬«∏Y QÉædG Gƒ≤∏WCGh ,AÉ©HQC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U øe
 »fGôjE’G …QƒãdG ¢SôëdG äGƒb äÉ«∏ªY »a ø«cQÉ°ûªdG •ÉÑ°†dG øe »eóée ôÑà©ojh

.á«°VÉªdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN ÉjQƒ°S »a
 »a  RGƒ`̀gC’G  º«∏bEG  »a  äÉLÉéàM’G  ™ªb  á∏ªM  »a  ácQÉ°ûªdÉH  ¿ƒ£°TÉf  ¬ª¡àj  Éªc

.ôgÉ¶àe 200 øe ôãcCG É¡à«ë°V ìGQ »àdGh ,»°VÉªdG ôÑªaƒf
 É¡à«ë°V  ìGQ  …QƒãdG  ¢SôëdG  äGƒb  ój  ≈∏Y  IQõée  ó¡°T  RGƒ`̀gC’G  º«∏bEG  ¿CG  ôcòj
 ôÑªaƒf  »a  ¿Gô``jEG  AÉëfCG  ™«ªL  âªY  »àdG  äÉLÉéàM’G  ∫Ó`̀N  ¢üî°T  200  »dGƒM

 »fGôjE’G …QƒãdG ¢SôëdG óFÉb êGQOEÉH IóëàªdG äÉj’ƒdG áeƒμM âeÉb ∂dP ôKEGh .»°VÉªdG
 ∂∏J  ≈∏Y  ¬aGô°TEG  ÖÑ°ùH  ,äÉHƒ≤©dG  áªFÉb  ≈∏Y  QƒH  QGƒgÉ°T  ø°ùM  RGƒ`̀gC’G  º«∏bEG  »a

.RGƒgC’G º«∏bEG ÜƒæL Qƒ°û©e á≤£æe »a â©bh »àdG IQõéªdG
 QƒH QGƒgÉ°T ™°Vh ºJ ¬fEG »fGôjE’G ∞∏ª∏d ¢UÉîdG »μjôeC’G πãªªdG ∑ƒg øjGôH ∫Ébh
 ,øjôgÉ¶àªdG ≥ëH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd áNQÉ°U äÉcÉ¡àfG ÖμJQG{ ¬fC’ ,äÉHƒ≤©dG áªFÉb ≈∏Y

.z»°VÉªdG ôÑªaƒf »a Qƒ°û©e á≤£æe »a ’ qõY ÉæWGƒe 148 ≥ëH IQõée ≈∏Y ±ô°TCGh
 á°UÉîdG  ø`̀eC’G  äGƒb  âeÉb  ø«M  ,Qƒ°û©e  IQõée  ´ƒbƒH  ä qô`̀bCG  ób  ¿Gô`̀jEG  âfÉch
 QƒNh  IQƒμdG  πãe  Qƒ°û©e  äGó∏H  ôFÉ°Sh  »MGôédG  Ió∏H  ΩÉëàbÉH  …QƒãdG  ¢SôëdGh
 ¿ÉÑ°ûdG  äGô°ûY  πà≤d  á∏«≤ãdG  áë∏°SC’Gh  äÉ°TÉ°TôdGh  äÉHÉHódG  âeóîà°SGh  ,≈°Sƒe

.AÉ°ùfh ∫ÉØWCG º¡æ«H ,Üô©dG ø«æWGƒªdGh

¬dõæe ΩÉeCG »fGôjE’G …QƒãdG ¢SôëdÉH óFÉb ∫É«àZG

 áª¶æe  ™e  Iôªà°ùe  áØ°üHh  Öãc  øe  ™HÉàJ  É¡fCG  áë°üdG  IQGRh  äó`̀cCG
 »a  óéà°ùªdG  »LÉàdG  ¢Shô«ØdG  ∫ƒM á«ë°üdG  äGóéà°ùªdG  á«ªdÉ©dG  áë°üdG
 OGó©à°S’Gh ÖgCÉà∏d ájRGôàM’G äGAGôLE’G øe GOóY äòîJG É¡fCG Éªc ,ø«°üdG
 ø«∏eÉ©∏d  ájOÉ°TQE’G  πF’ódG  OGó`̀YEGh  »FÉHƒdG  ™°VƒdG  áÑbGôe  ∞«ãμàH  ∂dPh
 ä’ÉëdG ™e  πeÉ©àdG  á«Ø«ch  óéà°ùªdG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  ¿CÉ°ûH  ø««ë°üdG
 äÉ¡édG  ™e  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdG  ∫Ó`̀N  øe  É¡àHÉ°UEG  »a  ¬Ñà°ûªdG

 »dhódG  øjôëÑdG  QÉ£e  IQGOEG  ™e  ≥«°ùæàdG  ºJ  Éªc  ,ábÓ©dG  äGPh  á«æ©ªdG
 OGóYEG  ºJ  Éªc  ,áHÉéà°S’Gh  ÖgCÉà∏d  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G  øe  OóY  PÉîJGh
 òNCG  á«ªgCG  áë°üdG  IQGRh  äó`̀cCGh  .øjôaÉ°ùª∏d  ájƒYƒJ  á«ë°U  äGOÉ`̀°`̀TQEG
 ¢SÉªàdÉH ¿hôaÉ°ùªdG ≈°Uƒj Éªc ,√ó©H hCG ôØ°ùdG AÉæKCG á«ë°üdG äÉWÉ«àM’G
 ôØ°ùdG  ºJ  »àdG  øcÉeC’G  ≈∏Y á«ë°üdG  ájÉYôdG  »eó≤e ´ÓWEGh á«Ñ£dG  ájÉæ©dG

.á«°ùØæàdG ¢VGôeC’G ¢VGôYCG Qƒ¡X ∫ÉM »a É¡«dEG

 π°UGƒàJh  Öãc  øe  ™°VƒdG  ÖbGôJ  É¡fCG  ≈∏Y  áë°üdG  IQGRh  äOó`̀°`̀Th
 πLCG  øe  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hOh  á«ªdÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ™e  º¶àæe  πμ°ûH
 äÉ«°UƒàdG  Ö°ùëH  ájQƒØdG  äGAGô`̀LE’G  òNCG  ºà«d  äGóéà°ùªdG  ≈∏Y  ±ƒbƒdG
 áμ∏ªªH É¡«a ¬Ñà°ûe ä’ÉM …CG óLƒJ ’ ¬fCG É°†jCG IQGRƒdG äócCGh  .áª¶æªdG øe
 ¥ô°T  º«dÉbCGh  »Hô©dG  è«∏îdG  á≤£æe  »a  ä’É`̀M  πé°ùJ  ºd  Éªc  ,øjôëÑdG

.IôaGƒàªdG ó°UôdG äÉfÉ«H Ö°ùëH §°SƒàªdG

ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡HÉéªd ájRGôàMG äGAGôLEG
§°SƒàªdG ¥ô``°T º«dÉbCG hCG è``«∏îdG hCG áμ∏ªªdÉH É``¡«a ¬Ñà°ûe ä’É``M ’ :á``ë°üdG

!ájÉ¡f ÓH π°ù∏°ùe ..á«fÉª∏°ùdG »a á«Ñ£dG AÉ£NC’G
Iô````«NC’G äÉ````¶ë∏dG »``a ¬```Øàc ô```°ùîj OÉ````c ø````WGƒ````e

:»°ùæe π°VÉa Öàc
 Éμ°T ,º«°ùL »ÑW CÉ£N »a ÖÑ°ùàj OÉc ∞bƒe »a
 ô«°ü≤Jh ∫ÉªgEG øe »ë«eôdG áØ«∏N ¬∏dGóÑY øWGƒªdG
 ™∏îH  ¬àHÉ°UEG  ó©H  ¬LÓY  »a  á«fÉª∏°ùdG  ≈Ø°ûà°ùe
 ÇQGƒ`̀£`̀dG  º°ùb  ≈`̀ dEG  ¬LƒJ  ¬`̀ fEG  PEG  ,ø`̀ª`̀jC’G  ¬Øàc  »`̀a
 IóY  äôªà°SG  êÓ`̀©`̀dG  ø`̀e  Iôàa  ó©Hh  ,á«fÉª∏°ùdÉH
 á©°TC’G  äó``cCG  PEG  ,á©°TC’G  áaôZ  ¬`̀dÉ`̀NOEG  ºJ  äÉYÉ°S
 Ö«Ñ£dG ≈≤àdG ºK øeh ,øªjC’G ¬Øàc »a ™∏îH ¬àHÉ°UEG
 á«∏ªY  AGôLEG  ≈dEG  ¬àLÉM  ócCG  √QhóH  …òdG  ∫hDƒ°ùªdG
 ≈àM hCG  ôjô≤àdG ≈∏Y ™∏£j ¿CG ¿hO øe á∏LÉY QÉ¶æe
 ôjô≤àdG »a Öàc Ö«Ñ£dG ¿CG ICÉLÉØªdG øμd ,á©°TC’G ≈∏Y
 ô°ùjC’G  ¬Øàc  »a  QÉ¶æe  á«∏ªY  ≈`̀dEG  ¢†jôªdG  áLÉM
 ôjô≤àdG  ≈∏Y  ™«bƒàdG  ¢†jôªdG  øe  Ö∏Wh  ,º«∏°ùdG

.™«bƒàdÉH ´QÉ°S √QhóH …òdGh
 ôjô≤àdG äCGôb »æfCG ßëdG ø°ùëd :»ë«eôdG ∫Ébh
 ºd  »æ©ªdG  Ö«Ñ£dG  ¿CÉH  âÄLƒah  á«∏ª©dG  AGôLEG  πÑb

 ÜÉ°üªdG  øªjC’G  ∞àμdG  ƒgh  »àHÉ°UEG  ¿Éμe  ≈dEG  ô°ûj
 ∫hDƒ°ùªdG Ö«Ñ£dG ≈dEG GQƒa â¡LƒJ ∂dP ó©Hh ,™∏îdÉH
 Ö«Ñ£dG  ΩÉ`̀b  ≈àM  ,¢ü«î°ûàdG  »a  CÉ£îH  ¬JôÑNCGh

.øªjC’G ∞àμdÉH ¬dGóÑà°SGh zô°ùjC’G{ ±òëH
 Ée  zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  ¬ãjóM  »a  »ë«eôdG  ó≤àfGh
 ,áª«°ùL á«ÑW AÉ£NCG  ≈dEG  …ODƒj  ób  ∫ÉªgEG  øe ¬H  ôe
 á«Ñ£dG  ôjQÉ≤àdG  ≈∏Y ≈°VôªdG  ´ÓWEG  ΩóY øe GQòëe
 ≈dEG Gô«°ûe ,ÉgGƒàëe ¿ƒª∏©j ’ ôjQÉ≤J ≈∏Y ™«bƒàdGh
 á°üàîªdG äÉ¡édG ≈dEG ≈Ø°ûà°ùªdG ó°V iƒμ°T ¬ªjó≤J

.QÉà¡à°S’G ÖÑ°ùH
 ¿É°üoJ ¿CG  Öéj ≈°VôªdG ìGhQCGh áë°U ¿CG  ócCGh
 á«aÉμdG  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ºjó≤Jh  ΩÉªàg’G  ∫ÓN  øe
 …Qò`̀L  π`̀M  OÉ`̀é`̀jEG  IQhô`̀°`̀V  ≈∏Y  GOó°ûe  ,≈°Vôª∏d
 »àdGh  ÇQGƒ£dG  º°ùb  »a  á∏jƒ£dG  QÉ¶àf’G  äGôàØd
 êQÉîdG »a ≈°VôªdG ¢SóμJh ,á∏jƒW äÉYÉ°S ôªà°ùJ

.äGAGôLE’G A§H ÖÑ°ùH

¢†``jô`e ±É``©``°SEG ø```Y â`©æàeG á```Ñ«ÑW á`dAÉ``°ùe
 óMCÉH  áÑ«ÑW  á`̀dÉ`̀MEG  á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  äQô``b
 ¿Éæ°SC’G ÖWh …ô°ûÑdG Ö£dG »àæ¡e »dhGõªd á«ÑjOCÉàdG áæé∏dG ≈dEG á°UÉîdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 ´ÉæàeG ó©H …ô°ûÑdG Ö£dG áæ¡e äÉ«bÓNCGh ∫ƒ°UCG  ≈∏Y êhôîdG øY É¡àdAÉ°ùªd áÄ«¡dÉH
 ΩóY  áéëH  ≈Ø°ûà°ùªdÉH  ÇQGƒ`̀£`̀dG  ≈`̀dEG  ¬LƒJ  ¢†jôªd  IóYÉ°ùªdG  ºjó≤J  øY  áÑ«Ñ£dG

.É≤M’ »aƒJ …òdG ¢†jôªdG É¡«dEG ¬LƒJ »àdG á«ë°üdG á°ù°SDƒªdG ¢UÉ°üàNG
 êÓY  øY  ´Éæàe’ÉH  QOÉ°üdG  ±ô°üàdG  ¿EG  ¢ùeCG  ¬JQó°UCG  ¿É«H  »a  áÄ«¡dG  âdÉbh
 á°ù°SDƒªdG ¢UÉ°üàNG ΩóY áéëH ÇQGƒ£dÉH áHhÉæªdG áÑ«Ñ£dG πÑb øe ¬aÉ©°SEGh ¢†jôªdG
 áæ¡e  äÉ«bÓNCGh  ∫ƒ°UCG  øY  ÉLhôN  ôÑà©j ¬àdÉëH  ≈aƒàªdG  É¡«dEG  ¬LƒJ  »àdG  á«ë°üdG
 ™«ªéd  ∫ƒØμªdG  áë°üdG  »a  ≥ëdG  CGóÑe  ™e  É°VQÉ©àe  ¬fƒc  øY  Ó°†a  ,…ô°ûÑdG  Ö£dG

.AÉæãà°SG ÓH áμ∏ªªdG ¢VQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
 …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e  ádhGõe  ¿ƒfÉb  ™e  ¢VQÉ©àj  áÑ«Ñ£dG  ¬àÑμJQG  Ée  ¿CG  âaÉ°VCGh
 ÜÉ°üe  ±É©°SEG  hCG  ¢†jôe  êÓY  øY  ´Éæàe’G  Ö«Ñ£∏d  õ«éj  ’  …ò`̀dGh  ,¿Éæ°SC’G  ÖWh
 QôÑJ  ájóL  äGQÉÑàYGh  ÜÉÑ°SCG  ¬jód  âeÉb  hCG  ¬°UÉ°üàNG  øY  áLQÉN  ¬àdÉM  øμJ  ºd  Ée
 äÉaÉ©°SE’G øe ÉeR’ √Gôj Ée ¬d …ô```éj ¿CG ¬``«∏Y Ö``éj á``dÉëdG √ò``g »ah ,´Éæàe’G Gòg
 èFÉàædG  øY ô°üàîe ôjô≤J  ™e  ,»ë°U õcôe hCG  ≈Ø°ûà°ùe  ÜôbCG  ≈dEG  ¬∏«ëj ºK  ,á«dhC’G
 ¢†jôªdG  ¬«∏Y π°üM …òdG  ±É©°SE’G  hCG  êÓ©dGh ¢†jôª∏d  …ôLCG  …òdG  ¢üëØ∏d  á«dhC’G

.¬æe x…CÉH áÑ«Ñ£dG º≤J ºd Ée ƒgh ,¬àdÉMEG πÑb
(3¢U π«°UÉØàdG)
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 º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ¢`̀Uô`̀M  ø`̀e  É`̀ kbÓ`̀£`̀fG
 É`̀gQhO  á°SQÉªe  ≈∏Y  á«ë°üdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dGh  ø¡ªdG
 ΩÉ«b  øe  ≥≤ëàdGh  ¿ƒfÉ≤dG  ¬H  É¡∏chCG  …òdG  »HÉbôdG
 ≈∏Y  É¡JÉeóN  ºjó≤àH  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ™«ªL
 ø«æWGƒªdG  ™«ªL  ≈dEG  á«dÉY  IOƒéHh  πãeC’G  ¬LƒdG
 ôÑîdG  ≈∏Y  É kØ£Yh  ,áμ∏ªªdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ™``̀bGƒ``̀e ™`̀«`̀ª`̀é`̀H ∫hGó``̀à``̀ª``̀dG »`̀Ø`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ΩÉ«≤d  áμ∏ªªdÉH  ø«ª«≤ªdG  óMCG  IÉah  øY  »YÉªàL’G
 øY  ´Éæàe’ÉH  á°UÉîdG  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ióMG
 á«dhC’G äÉ≤«≤ëàdG AGôLEÉH áÄ«¡dG âeÉb ,¬JÉ«M PÉ≤fG

:»∏j Ée ≈dEG â¡àfG »àdGh á©bGƒdG »a
 êÓ`̀Y ø``̀Y ´É`̀æ`̀à`̀e’É`̀H QOÉ`̀ °`̀ü`̀ dG ±ô`̀°`̀ü`̀à`̀dG  ¿G
 á`̀HhÉ`̀æ`̀ª`̀dG  áÑ«Ñ£dG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  ¬`̀aÉ`̀©`̀°`̀SGh  ¢`̀†`̀jô`̀ª`̀dG
 á«ë°üdG á°ù°SDƒªdG ¢UÉ°üàNG ΩóY áéëH ÇQGƒ£dÉH
 øY ÉLhôN ôÑà©j ¬àdÉëH ≈aƒàªdG É¡«dG  ¬LƒJ »àdG
 øY  kÓ°†a  …ô°ûÑdG  Ö£dG  áæ¡e  äÉ«bÓNCGh  ∫ƒ°UCG
 ∫ƒØμªdG  áë°üdG  »a  ≥ëdG  CGóÑe  ™e  É k°VQÉ©àe  ¬fƒc
 áμ∏ªªdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ™«ªéd

.AÉæãà°SG ÓH

 ¢üf ™e ¢VQÉ©àj áÑ«Ñ£dG ¬àÑμJQG Ée ¿Éc Éªdh
 áæ°ùd  (7)  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤H  Ωƒ°SôªdG  øe  (24)  IOÉ`̀ª`̀dG
 ÖWh  …ô°ûÑdG  Ö`̀£`̀dG  áæ¡e  á`̀dhGõ`̀e  ¿CÉ°ûH  1989
 êÓY øY ´Éæàe’G Ö«Ñ£∏d  õ«éJ ’ »àdGh ,¿Éæ°SC’G
 øY áLQÉN ¬àdÉM øμJ ºd Ée ÜÉ°üe ±É©°SEG hCG ¢†jôe
 ájóL  äGQÉÑàYGh  ÜÉÑ°SCG  ¬jód  âeÉb  hCG  ¬°UÉ°üàNG
 ¿CG ¬``«∏Y Ö``éj á``dÉëdG √ò``g »ah ,´Éæàe’G Gòg QôÑJ
 ºK  ,á«dhC’G  äÉaÉ©°SE’G  øe  ÉeR’ √Gôj  Ée  ¬d  …ô```éj
 ôjô≤J ™e ,»ë°U õcôe hCG ≈Ø°ûà°ùe ÜôbCG ≈dEG ¬∏«ëj
 …ôLCG  …ò`̀dG  ¢üëØ∏d  á«dhC’G  èFÉàædG  øY  ô°üàîe
 ¬«∏Y π°üM …òdG ±É©°SE’G hCG êÓ©dGh ¢†jôªdG ≈∏Y
 m…CÉH  áÑ«Ñ£dG  º≤J  ºd  Ée  ƒgh  ,¬àdÉMEG  πÑb  ¢†jôªdG
 ÖLƒà°ùj  Éªe  äÉ≤«≤ëàdG  ¬«dEG  â¡àfG  Éªd  É k≤ah  ¬æe

.√ÓYCG ¬«dEG QÉ°ûªdG ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMC’ É k≤ÑW É¡àdAÉ°ùe
 PÉîJÉH  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  âeÉb  ¬«∏Yh
 áæé∏dG  ≈``dG  á`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  áÑ«Ñ£dG  á`̀dÉ`̀MEÉ`̀H  É`̀gQGô`̀b
 ÖWh  …ô°ûÑdG  Ö`̀£`̀dG  »àæ¡e  »`̀dhGõ`̀ª`̀d  á«ÑjOCÉàdG
 ∫ƒ°UCG ≈∏Y êhôîdG øY É¡àdAÉ°ùªd áÄ«¡dÉH ¿Éæ°SC’G

.…ô°ûÑdG Ö£dG áæ¡e äÉ«bÓNCGh

 áÑÑ°ùàªdG áÑ«Ñ£dG ádÉMEG :á«ë°üdG ø¡ªdG áÄ«g
ádAÉ``°ùªdG ≈``dEG ø``«ª«≤ªdG ó``MCG IÉ``ah »``a

 IQGóéH øjôëÑdG áμ∏ªe äRÉa
 AÉÑWCG  ø«H  Iô«Ñc  á°ùaÉæe  §°Sh
 ,á`̀«`̀Hô`̀©`̀dG ∫hó`````̀dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e ø``̀e
 áeó≤ªdGh »Hô©dG Ö«Ñ£dG IõFÉéH
 Üô©dG  áë°üdG  AGQRh ¢ù∏ée øe
 áÑ«Ñ£dG  äó°üM å«M ,Iôe ∫hC’
 ΩÉ°ùàHG  IQƒ``à``có``dG  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ¢``̀VGô``̀eG á`̀jQÉ`̀°`̀û`̀à`̀°`̀SG …ƒ``∏``©``dG
 ≥°ùæªdGh  ¿ƒ«©dG  áMGôLh  ÖW
 ,≈`̀ª`̀©`̀dG ø``̀e á`̀jÉ`̀bƒ`̀∏`̀ d »``æ``Wƒ``dG
 RƒØJ  á«æjôëH  áÑ«ÑW  ∫hCG  ¿ƒμàd
 ,iƒà°ùªdG  á©«aôdG  IõFÉédG  √ò¡H
 øe  ójõªdG  ≥«≤ëJ  ∂dòH  π°UGƒàd
 ∫ÉéªdG  »a  ºjôμàdGh  äGõéæªdG

.øjôëÑdG áμ∏ªªH »ë°üdG
 Iõ`̀FÉ`̀L{ á`̀æ`̀é`̀d â`̀æ`̀∏`̀YCG ó``̀bh
 ¢ù∏éªd  á©HÉàdG  z»Hô©dG  Ö«Ñ£dG
 øjõFÉØdG  Üô`̀©`̀dG  áë°üdG  AGQRh
 »àdG  ≈````dhC’G  á`̀KÓ`̀ã`̀dG  õ`̀cGô`̀ª`̀dÉ`̀H
 ô°üe  ájQƒ¡ªL  ø`̀e  πμd  âëæe
 á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhOh  á«Hô©dG
 »àdG   øjôëÑdG  áμ∏ªeh  IóëàªdG
 .ø«°ùaÉæàªdG  π°†aC’  â°ü°üN
 ΩÉ°ùàHG  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  QÉ`̀«`̀à`̀NG  º``Jh
 ø«ë°Tôe  5  øª°V  ø`̀e  …ƒ`̀∏`̀©`̀dG
 º¡JQÉàNG  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø`̀e
 IõFÉL π«æd »Hô©dG ∫hódG á©eÉL
 ¢Vô©J  ±ƒ°Sh  .»Hô©dG  Ö«Ñ£dG
 ºjôμàdG  óYƒe  ìôà≤eh  èFÉàædG
 Üô©dG áë°üdG AGQRh ¢ù∏ée ≈∏Y
 Qô≤ªdG  (53)`dG  ájOÉ©dG  ¬JQhO »a
 ôjGôÑa  27-26  »eƒj  ÉgOÉ≤©fG
 ¬°SCGôàJ  ±ƒ`̀°`̀S  …ò``̀ dGh  ,πÑ≤ªdG

.øjôëÑdG áμ∏ªªH áë°üdG IôjRh
 IPÉà°SC’G  äôÑY  É¡ÑfÉL  øeh
 IôjRh  ídÉ°üdG  ó«©°S  âæH  á≤FÉa
 É``gRGõ``à``YG ≥`̀«`̀ª`̀Y ø``̀Y á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

 ¬à≤≤M  …ò``̀dG  õ«ªàªdG  RÉ`̀é`̀fE’É`̀H
 π`̀ ã`̀ª`̀à`̀ª`̀ dGh ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG á`̀μ`̀ ∏`̀ ª`̀e
 IQƒ`̀à`̀có`̀dG  á«æjôëÑdG  áÑ«Ñ£dÉH
 ¿CG  Ió```cDƒ```e  ,…ƒ``̀∏``̀©``̀dG  ΩÉ`̀ °`̀ù`̀à`̀HG
 Oƒ¡éd  IôªK  »JCÉJ  IõFÉédG  √ò`̀g
 á«Ñ£dG  QOGƒμdG  óMCG  øe  á°ü∏îe
 πμH É¡bÉ≤ëà°SG AÉLh ,á«æjôëÑdG
 ∫hCG ¿ƒμàd ,Éeó≤àe Gõcôe IQGóL
 Ö«Ñ£dG  IõFÉL  ó°üëJ  á«æjôëH

.»Hô©dG
 zídÉ°üdG{  Iô``jRƒ``dG  â`̀dÉ`̀bh
 ó«°UôdG  ≈`̀dEG  ±É°†J  IõFÉédG  ¿EG
 õ`̀FGƒ`̀é`̀dGh  äÉMÉéædÉH  ô`̀NGõ`̀ dG
 ,ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG É``̀¡``̀Jó``̀°``̀ü``̀M »```̀à```̀dG
 »àdG  õFGƒé∏d  GOGó``à``eG  ôÑà©Jh
 á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫Ó`̀N  É¡Jó°üM
 Ée  π`̀X  »`̀a  »ë°üdG  ∫É`̀é`̀ª`̀dG  »`̀a
 πÑb  ø`̀e  IófÉ°ùe  ø`̀e  ¬`̀H  ≈¶ëJ
 iDhô````̀dGh ,Ió`̀ «`̀ °`̀ Tô`̀ dG á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 Iójó°ùdG  äÉ¡«LƒàdGh  áMƒª£dG
 πÑb  ø```e  Ohó```ë```eÓ```dG  º```̀Yó```̀dGh
 »`̀dƒ`̀J »``à``dG á`̀ª`̀«`̀μ`̀ë`̀dG IOÉ``̀«``̀≤``̀dG
 ´É£≤∏d  kÉ°UÉN  kÉ°UôMh  ÉeÉªàgG
 AÉ≤JQ’G π«Ñ°S »a ∂dPh ,»ë°üdG

 ø«æWGƒªdG ≈dEG áeó≤ªdG äÉeóîdÉH
 øe  ájÉbƒ∏d  É«©°S  ,ø«ª«≤ªdGh

.áë°üdG õjõ©Jh ¢VGôeC’G
 á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG Iô`````̀jRh â```̀cQÉ```̀Hh
 ,øjôëÑdG áμ∏ªªd ±ô°ûªdG RÉéfE’G
 áë°üdG  IQGRh  QhO  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 á«Ñ£dG äGAÉØμdG ºYO »a ôªà°ùªdG
 πãe  π«æd  áMƒª£dGh  áë°üdGh

.õFGƒédG √òg
 ∫É`̀æ`̀e  IQƒ``̀à``̀có``̀dG  ¿CG  ô``̀cò``̀j
 ájÉYô∏d  óYÉ°ùªdG  π«cƒdG  …ƒ∏©dG
 »a  âcQÉ°T  ób  á`̀«`̀dhC’G  á«ë°üdG
 ,IôgÉ≤dÉH  º«μëàdG  äÉ`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG
 ÖàμªdG  AÉ`̀ °`̀†`̀YCG  â`̀ª`̀°`̀V  »``à``dGh
 AGQRh  ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀ª`̀ d  …ò``̀«``̀Ø``̀æ``̀à``̀dG
 ,ô`̀°`̀ü`̀e º````̀gh Üô```̀©```̀dG á`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dG
 ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ,äGQÉ``````̀eE’G  ,¿OQC’G
 .Üô¨ªdGh  ,ájOƒ©°ùdG  ,¢ùfƒJ
 ΩÉ°ùàHG  IQƒàcódG  â≤ëà°SG  óbh
 É¡àªgÉ°ùe  ô«¶f  IõFÉédG  …ƒ∏©dG
 ,¿ƒ«©dG  ÖW  ∫Éée  »a  Iô«ÑμdG
 ™jQÉ°ûªdG  øe  OóY  É¡d  ¿Éc  å«M
 ¢üëØdG  ´hô`̀°`̀û`̀e  π`̀ã`̀e  IRQÉ``̀Ñ``̀dG
 ,¢SQGóªdÉH ∫ÉØWC’G ¿ƒ«©d ôμÑªdG
 á`̀«`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG ¢```̀VGô```̀eCG ´hô``̀°``̀û``̀eh
 ¬£HQh  ó©H  øY  …ôμ°ùdG  ¢Vôªd
 ,õ```cGô```ª```dGh á`̀«`̀ fÉ`̀ª`̀∏`̀ °`̀ù`̀ dG ø``̀«``̀H
 ,ô°üÑdG  ±É©°V  π«gCÉJ  ´hô°ûeh
 ∫ÓàY’ ôμÑªdG ¢üëØdG ´hô°ûeh
 ájÉbƒdG  ´hô°ûe  ∂dòch  ,êóîdG
 ≥°ùæªc  É``````̀gQhOh  ≈``ª``©``dG  ø```e
 áªLôJ  ∂`̀ dP  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG  .»`̀æ`̀Wh
 »FÉbó°UCG ™«£à°ùj Ée »fQCG{ ÜÉàc
 ø«bÉ©ªdG  Qƒ``̀eCG  AÉ`̀«`̀dhC’  z¬`̀à`̀jDhQ
 øe  OóY  »a  É¡àcQÉ°ûeh  ,Éjô°üH
 äÓ`̀é`̀ª`̀dGh á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG çƒ`̀ë`̀Ñ`̀ dG
 .á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æªd ,á«Ñ£dG

»Hô©dG Ö«Ñ£dG IõFÉéH RƒØJ øjôëÑdG

 ó°üëJ  …ƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ dG  ΩÉ`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ HG  IQƒ``̀à``̀có``̀dG
Iô`̀«`̀ Ñ`̀c á`̀ °`̀ ù`̀ aÉ`̀ æ`̀ e §``̀ °``̀ Sh Iõ``̀ FÉ``̀ é``̀ dG

.…ƒ∏©dG ΩÉ°ùàHG .O |

 øjôªàdG äÉ«dÉ©a AÉ©HQC’G ¢ùeCG ìÉÑ°U âªààNG
 Iƒ≤d  á©HÉàdG  ∫Éà≤dG  áYƒªéªd  ∑ôà°ûªdG  …ƒÑ©àdG
 á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á``̀dhO  »`̀a  ∂``̀dPh  øjôëÑdG  ´É``̀aO
 á©HÉàdG  äGó`̀Mƒ`̀dG  äòØf  å«M  ,á≤«≤°ûdG  IóëàªdG
 á«fGó«ªdG  äÉ≤«Ñ£àdG  ø`̀e  GOó``Y  ∫Éà≤dG  áYƒªéªd
 ΩGóîà°SÉH  á«eƒé¡dGh  á«YÉaódG  äÉ«∏ª©dG  ™«ªéd

 .á«ëdG Iô«NòdG

 IAÉØc  øjôªàdG  ∫Ó`̀N  ¿ƒcQÉ°ûªdG  ô`̀¡`̀XCG  ó`̀bh
 IOóëªdG  ±Gó`̀gC’G  áHÉ°UEG  »a  á«dÉY  á«aôMh  Iô«Ñc
 ájõgÉédG  ió`̀e  ¢ùμY  É`̀e  ƒ`̀gh  ,á`̀jÉ`̀æ`̀Yh  á`̀bO  πμH
 áYƒªée É¡H ™àªàJ »àdG  á«æØdGh ájQGOE’Gh á«dÉà≤dG
 ºYódGh ájÉæ©dG ióe iôNCG á«MÉf øe ºLôJh ,∫Éà≤dG
 §£îd  øjôëÑdG  ´É`̀aO  Iƒ`̀b  ¬«dƒJ  …ò`̀dG  ΩÉªàg’Gh

.á«LQÉîdGh á«∏NGódG ÖjQóàdG πMGôeh èeGôHh

…ƒÑ©àdG  ø`̀jô`̀ª`̀à`̀ dG  äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a  ΩÉ`̀ à`̀ à`̀ NG
´É``aódG  Iƒ``≤d  á``©HÉàdG  ∫É``à≤dG  á``Yƒªéªd

 á°ù«FQ  π°VÉØdG  OÉ¡L  .O  äócCG
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  äÉeóîdG  áæéd
 …hP èeO äGƒ£N ™jô°ùJ IQhô°V
 ∫ÓN øe AGƒ°S ,™ªàéªdÉH ábÉYE’G
 ,á`̀«`̀∏`̀gC’G  hCG  á«ª°SôdG  äÉ«dÉ©ØdG
 Oƒ¡Lh á«eƒμëdG Oƒ¡édÉH ágƒæe
 ¿ƒμj  ¿CG  »`̀a  á`̀«`̀∏`̀gC’G  äÉ«©ªédG
 øe  á`̀Ø`̀dCGh  Qƒ°†M  á`̀bÉ`̀YE’G  …hò``̀d
 º¡aó¡à°ùJ  áYƒæàe  äÉ«dÉ©a  ∫ÓN
 ™ªàéªdG  øe  AõL  º¡fCG  ºgô©°ûJh
 »a  ∂`̀dP  AÉ`̀L  ..¬«∏Y  ádÉY  Gƒ°ù«dh
 πª©dG  ô``̀jRh  á`̀HÉ`̀LEG  ≈∏Y  É¡Ñ«≤©J
 ¬æª°†J  Éªd  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 äÓ«¡°ùàdG  øY  »fÉªdôÑdG  É¡dGDƒ°S
 á```̀bÉ```̀YE’G  …hP  á``Ä``Ø``d  á``̀eó``̀≤``̀ª``̀dG
 ájÉYQ  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  π«©ØJ  äÉÑ°ùàμeh
 á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  π«¨°ûJh  π`̀«`̀gCÉ`̀Jh
 ábÉ£H  QGó°UEÉH  ≥∏©àj  Ée  á°UÉîHh

.ø««æ©ª∏d ábÉYE’G …hP
 ¬H ≈¶ëj ÉªH π°VÉØdG âgƒfh
 »fÉªdôH  ΩÉªàgG  øe  á`̀bÉ`̀YE’G  hhP
 π«Ñ°S  »a  ∂`̀ dPh  á«eƒμM  á`̀jÉ`̀YQh
 π°üëJ  »`̀à`̀dG  äÉÑ°ùàμªdG  õjõ©J
 Üƒ∏b ≈∏Y Iõjõ©dG áÄØdG √òg É¡«∏Y

.ø««æjôëÑdG ™«ªL
 IQGRh Oƒ¡éH ≥∏©àj Éª«a ÉeCG  
 ô°ûf »a á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG
 É¡fEÉa  ™«ªé∏d  IQÉ°TE’G  á¨dh  áaÉ≤K
 É¡©«°SƒJ  Ö∏£àJh  IQó≤e  äGƒ£N
 á«ª°SôdG  äÉ¡édG  ø«H  ôÑcCG  πμ°ûH
 á∏°üdG  äGP  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀Hh  á`̀«`̀eó`̀î`̀dG
 ≈àM  ø«aó¡à°ùªdG  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’É`̀H
 á«Ñ∏eh á«©bGh ôãcCG  É¡éFÉàf ¿ƒμJ
 ™°Vh ΩRÓ```̀ dG  ø``̀eh ,äÉ`̀Mƒ`̀ª`̀£`̀∏`̀d

 »ªLôàe OÉªàY’ á«fƒfÉ≤dG äÉ«dB’G
 ábÉ£H  QGó``°``UEG  ôÑY  IQÉ``̀°``̀TE’G  á¨d
 ,πª©dG IQGRh øe ∂dòH º¡d Ióªà©e
 ø«ªLôàªdÉH  ∫hóL  QGó°UEG  øμªjh
 IQÉ°TEG  ,IQÉ`̀°`̀TE’G  á¨∏d  øjóªà©ªdG
 ÉgQó°üJ »àdG ø«°üàîªdG ∫hGóéH
 AGôÑîdG  ∫hó`̀L  πãe  iô`̀NCG  äÉ¡L
 øμªjh  ,∫ó`̀©`̀ dG  IQGRƒ```̀H  óªà©ªdG
 ø«ªLôàªdG  A’Dƒ``g  øe  IOÉØà°S’G
 äGQhó````̀dG º`̀jó`̀≤`̀J ∂```dP ø`̀«`̀H ø```eh
 Öéjh .äÉ¡édG ∞∏àîªd á«ÑjQóàdG
 áæéd »a π«ãªJ º°üdG áÄØd ¿ƒμj ¿CG
 ≈∏Y ô°üà≤J ’h ø«ªLôàªdG OÉªàYG
.πª©dG IQGRƒH ø««æ©ªdG ø«ØXƒªdG
 OGóYEÉH  IQGRƒdG  IQOÉÑe  ∫ƒMh
 IQÉ``̀°``̀TE’G á`̀¨`̀∏`̀d »`̀Ñ`̀jQó`̀J è`̀eÉ`̀fô`̀H
 »a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀j
 á«eƒμëdG áeóîdG äÉ°üæeh õcGôe
 Iõ«ªe IQOÉ`̀Ñ`̀e É`̀¡`̀fCG  ≈``̀dEG  äQÉ``°``TCG
 øe ∫É``̀©``̀Ø``̀dG ¿hÉ``̀©``̀à``̀dG Ö`̀∏`̀£`̀à`̀Jh
 á«æ©ªdG á«eƒμëdG äÉ¡édG ∞∏àîe
 ¬`̀MÉ`̀é`̀fEGh  è`̀eÉ`̀fô`̀Ñ`̀dG  Gò``̀g  ò«Øæàd
 äÉahô°üªHh  ó¡édG  ôaƒ«°S  ¬`̀fC’
 Gòg  øe  êôîàdG  º¡°ù«°Sh  áÑ°SÉæe
 äÉeóîdÉH á∏≤f çGóMEG »a èeÉfôÑdG
 ¬∏c Gògh ábÉYE’G …hP áÄØd áeó≤ªdG
 »àdG  èeGôÑdG  äÉeƒ≤e  øe  ôÑà©j
 á«©jô°ûàdG  ¿Éà£∏°ùdG  É¡«∏Y  πª©J
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ô`̀jƒ`̀£`̀à`̀d á`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dGh

.á«eƒμëdG
 π«é©J  IQhô`̀ °`̀V  ≈``̀ dEG  â``̀YOh
 É`̀¡`̀°`̀SCGQ  ≈`̀ ∏`̀ Yh  ,iô`````̀NCG  äGQGRh
 øe  ø`̀«`̀«`̀©`̀J  »``̀a  ,á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGRh
 ôÑY  á``̀bÉ``̀YE’G  …hP  ™``e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀j

 ,»Ñ£dG  á«fÉª∏°ùdG  ™ªée  ÇQGƒ`̀W
 ô`̀ KC’G  π`̀°`̀†`̀aCG  ¬`̀d  ¿ƒμ«°S  ∂`̀ dP  ¿C’
 á∏é©à°ùªdG  ä’ÉëdG  ¢ü«î°ûJ  »a
 ÉªH  √ƒfCGh  .π°†aCG  πμ°ûH  É¡LÓYh
 Oƒ¡L øe á«∏NGódG IQGRh ¬H Ωƒ≤J
 IQÉ`̀ °`̀TE’G  á¨∏d  ºLôàe  ø««©J  »`̀a
 ºjó≤Jh IóYÉ°ùªdGh ÇQGƒ£dG §îH
 áeÉ©dG  IQGOEÓ`̀d  IQÉ°TE’G  á¨∏H  IQhO

.Iôàa πÑb åMÉÑª∏d
 πª©dG  IQGRh  Oƒ¡éH  äOÉ°TCGh
 á«dBG ™°Vh »a á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 …hP  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  ábÉ£H  QGó`̀ °`̀UE’
 IQGRƒ``̀ dG QGó`̀°`̀UEÉ`̀H ∂``̀dPh ,á``bÉ``YE’G
 ,á`̀bÉ`̀YEG  …P  ¢üî°T  ábÉ£H  4942
 »àdG  ÉjGõªdG  Oó`̀Y  IOÉ`̀jõ`̀d  í`̀ª`̀WCGh
 √òg  ø`̀e  ó«Øà°ùªdG  É¡«∏Y  π°üëj
 ø`̀eh  É`̀¡`̀fCG  ≈``̀ dEG  Iô«°ûe  ,á`̀bÉ`̀£`̀Ñ`̀dG
 áÄa  ™e  ôªà°ùªdG  π°UGƒàdG  ∫Ó`̀N
 QƒeCG  AÉ`̀«`̀dhCGh  ø«aƒØμªdGh  º°üdG
 øe  ¿ƒμ°ûj  º`̀¡`̀fEÉ`̀a  á``̀bÉ``̀YE’G  …hP

 »àdG  ÉjGõªdG  øe  ô«ãc  π«©ØJ  Ωó`̀Y
 ≈∏Y √Oô````H π`̀ª`̀©`̀dG ô````jRh É``̀gô``̀cP
 ∂dP  ø«H  øeh  ,»fÉªdôÑdG  ∫GDƒ°ùdG
 »a  á`̀jƒ`̀ dhC’G  ≈∏Y  º¡dƒ°üM  Ωó`̀Y
 á«eƒμëdG  äÉeóîdG  ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
 »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG êÓ```©```dG äÉ```eó```N π``ã``e
 á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùªdGh õcGôªdÉH
 ábÉYE’G hhP π°üëj ’h ,á°UÉîdGh
 á`̀eó`̀î`̀dG »`̀≤`̀∏`̀J »``̀a á```jƒ```dhCG ≈`̀∏`̀Y
 á«eóîdG á«eƒμëdG ≥aGôªdG ¢†©ÑH
 ôjRh øe Ö∏£àj  Ée  ƒgh ,iôNC’G
 á«fƒfÉ≤dG  ô«HGóàdG  OÉ`̀é`̀jEG  πª©dG
 »àdG  á∏μ°ûªdG  √ò`̀g  êÓ©d  áeRÓdG

.ábÉYE’G …hP ¬LGƒJ
 äÉeóîdG  áæéd  á°ù«FQ  äócCGh
 á``̀bÉ``̀YE’G ™`̀ª`̀é`̀e ´hô`̀°`̀û`̀e á`̀«`̀ª`̀gCG
 º°†j  …òdGh  »dÉY  á≤£æªH  πeÉ°ûdG
 á°ü°üîàªdG  õ`̀cGô`̀ª`̀ dG  ø``e  GOó```̀Y
 IQhô``̀ °``̀Vh ¢``̀UÉ``̀î``̀°``̀TC’G á`̀eó`̀î`̀ d
 ôjƒ£J  »a  ™ªéªdG  Gò`̀g  QÉªãà°SG
 IQGRƒdG ¢SQóJ å«ëH ábÉ£ÑdG πªY
 ≥aGôe ™ªéªdÉH óLƒJ ¿CÉH ÉMGôàbG
 Gô¨°üe  É©ªée  ôÑà©jh  á«eƒμM
 á`̀¡`̀Lƒ`̀ª`̀dG á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀∏`̀ d
 ,á```̀bÉ```̀YE’G …hò`````̀d Oó``̀ë``̀e π`̀μ`̀ °`̀û`̀H
 áeóîdG  ÖJÉμe  ¢ü«°üîJ  øμªjh
 áÄØdG  √ò`̀¡`̀H  á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 »a º¡°ùj É`̀e  ƒ`̀gh ,IOó`̀ë`̀e  ΩÉ``̀jC’
 äÉeóîdG  »a  »Yƒf  Qƒ£J  ≥«≤ëJ
 áÄØdG  √ò`̀¡`̀ d  á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

.Iõjõ©dG
 á``̀∏``̀°``̀UGƒ``̀e ≈```∏```Y äOó`````̀°`````̀Th
 õ``jõ``©``J π```````̀LCG ø````̀e »``̀YÉ``̀ °``̀ù``̀ª``̀ dG
 IOƒ``L ≥`̀≤`̀ë`̀J »`̀à`̀ dG äÉ`̀©`̀jô`̀°`̀û`̀à`̀dG

 IócDƒe  ,á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  áÄØd  IÉ«ëdG
 áªgÉ°ùª∏d  äGQOÉÑe  ò«ØæJ  IQhô°V
 …hòd á«∏«gCÉàdG õcGôªdG πjƒªJ »a
 IóYÉ°ùe  »`̀a  º¡°ùj  É`̀ª`̀Hh  á`̀bÉ`̀YE’G
 …ò`̀dG  »`̀fó`̀ª`̀dG  ™ªàéª∏d  IQGRƒ````̀dG
 ™e  á°UÉîHh  áÄØdG  √òg  ±ó¡à°ùj
 á«dÉªdG AÉÑYC’Gh äÉahô°üªdG IOÉjR
 ô«JGƒa  hCG  º¡JGô≤e  äGQÉ`̀é`̀jEG  πãe
 äÉ«©ªédG  É¡∏ªëàJ  »àdG  AÉHô¡μdG
 π«ãªJ  π«Ñ°S  »a  á«Yƒ£àdG  á«∏gC’G
 Gò``̀dh  ,á```̀bÉ```̀YE’G  …hP  á`̀Ä`̀a  äƒ`̀°`̀U
 õ`̀cGô`̀ª`̀dGh  äÉ«©ªédG  AÉ`̀ Ø`̀YEG  ¿EÉ``̀a
 hCG  á«eƒμëdG  äÉeóîdG  Ωƒ°SQ  øe
 ¬d  ¿ƒμ«°S  IôKDƒe  Ö°ùæH  É¡°†ØN
 »fóªdG  ™ªàéªdG  ió`̀d  ô``̀KC’G  ≠dÉH

.ábÉYE’G …hP QƒeCG AÉ«dhCGh
 π``̀ª``̀©``̀dG  IQGRh  â```̀Ñ```̀ dÉ```̀Wh
 äÉ``̀MGô``̀à``̀b’G á```°```SGQO IQhô``̀°``̀†``̀H
 á`̀Ñ`̀∏`̀£`̀∏`̀d á``̀«``̀ª``̀∏``̀©``̀dGh á``̀«``̀ã``̀ë``̀Ñ``̀dG
 øjôëÑdG  á©eÉL  ø`̀e  ø«éjôîdG
 á°UÉîHh  ,á°UÉîdG  äÉ`̀©`̀eÉ`̀é`̀dGh
 áàa’  ,IQGRƒdG  äÉYÉ£≤H  á£ÑJôªdG
 hCG á«HÓW êôîJ çƒëH OƒLh ≈dEG
 ∫hÉæàJ √GQƒàcOh ô«à°ùLÉe πFÉ°SQ
 …hP á`̀Ä`̀Ø`̀H  §`̀Ñ`̀Jô`̀J  äÉ`̀Yƒ`̀ °`̀Vƒ`̀e
 áaÉë°üdG  ¬Jô°ûf  Ée  πãe  ,á`̀bÉ`̀YE’G
 º°ùb øe ø«àÑdÉW øμªJ øY GôNDƒe
 á«fhôàμdE’Gh  á«FÉHô¡μdG  á°Sóæ¡dG
 ´Gô``à``NG ø``̀e ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀©`̀eÉ`̀é`̀H
 ±hô``̀M á`̀ª`̀Lô`̀J ≈`̀∏`̀Y QOÉ```̀ b RÉ`̀ Ø`̀ b
 áYƒª°ùe  äÉª∏c  ≈`̀dEG  IQÉ`̀°`̀TE’G  á¨d
 IôjóL á«HÓW äÉYGóHEG øe Égô«Zh

.á°SGQódGh ∞bƒàdÉH

™ªàéªdÉH ábÉYE’G …hP èeO äGƒ£N ™jô°ùàH ÖdÉ£J iQƒ°ûdG äÉeóN á°ù«FQ

á«eƒμëdG äÉeóîdG »a ájƒdhC’G ≈∏Y É¡dƒ°üM ΩóY øe ƒμ°ûJ áÄØdG √òg :π°VÉØdG OÉ¡L .O

.π°VÉØdG OÉ¡L .O |

 ∫BG óªëe øH óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG ™ªàLG
 ,¢ùeG ,•ÉHôdG áæjóªH á«LQÉîdG ôjRh áØ«∏N
 ¿hDƒ°ûdG ôjRh á£jQƒH ô°UÉf ó«°ùdG ¬«NCG ™e
 áHQÉ¨ªdGh  »`̀≤`̀jô`̀aE’G  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  á«LQÉîdG
 á`̀«`̀Hô`̀¨`̀ª`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dÉ`̀H êQÉ``î``dÉ``H ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dG

.á≤«≤°ûdG
 ôjRƒH  á£jQƒH  ô°UÉf  ó«°ùdG  ÖMQ  óbh
 ájƒNC’G  äÉbÓ©dG  áfÉàe  G kó`̀cDƒ`̀e  ,á«LQÉîdG
 QGôªà°SGh øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãà°S’Gh á≤«KƒdG
 á«Hô©dG  ÉjÉ°†≤dG  √ÉéJ  ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdG
 √ôjó≤J  ø`̀Y  G kô`̀Ñ`̀©`̀e  ,á`̀«`̀ dhó`̀ dGh  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’Gh
 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  áàHÉãdG  á`̀jƒ`̀NC’G  ∞bGƒª∏d
 áμ∏ªe  Qhó`̀dh  ,á«Hô¨ªdG  áμ∏ªª∏d  IófÉ°ùªdGh
 QGô≤à°S’Gh øeC’G ï«°SôJ »a º¡ªdG øjôëÑdG

.Égô°SCÉH á≤£æªdG »a
 RGõàYG øY á«LQÉîdG ôjRh ôÑY ,¬ÑfÉL øe
 á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG  ≥ª©H  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 óæà°ùJ  »àdGh  á«Hô¨ªdG  áμ∏ªªdG  ™e  ájƒNC’G
 Ωó≤àdGh  Qƒ£àdÉH  º°ùàJh  πjƒW  ïjQÉJ  ≈`̀dEG
 »°†ªdG  ≈`̀∏`̀Y  º``̀FGó``̀dG  ¢`̀Uô`̀ë`̀dGh  ôªà°ùªdG

 ¥ÉaBG  ≈dEG  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  ä’Éée  ∞∏àîªH
 øe äÉbÓ©dG √òg ¬H ≈¶ëJ Ée πX »a ÖMQCG
 ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†M ¿ód  øe ô«Ñc  ΩÉªàgG
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ¢SOÉ°ùdG  óªëe  ∂∏ªdG  ádÓL  ¬«NCGh  ,ióØªdG

.á«Hô¨ªdG áμ∏ªªdG πgÉY

 åMÉÑàdGh QhÉ°ûàdG ´ÉªàL’G ∫ÓN ºJ Éªc
 äGóéà°ùªdGh äGQƒ£àdG ºgCG ∫ƒM ≥«°ùæàdGh

.á≤£æªdG »a
 ó©H  ΩÓ``̀YE’G  πFÉ°Sƒd  äÉëjô°üJ  »`̀ah
 óªëe øH óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG Oó°T ,´ÉªàL’G
 âHÉãdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bƒe  ≈∏Y  áØ«∏N  ∫BG

 É¡JQOÉÑeh á≤«≤°ûdG á«Hô¨ªdG áμ∏ªª∏d ºYGódGh
 á«Hô¨ªdG AGôë°üdG »a »JGòdG ºμëdÉH á°UÉîdG
 ÜGôàdG  Ió`̀Mhh  ,á«Hô¨ªdG  IOÉ«°ùdG  QÉ`̀WEG  »a
 ≈dEG G kô«°ûe ,á«dhódG á«Yô°û∏d É k≤ahh ,»Hô¨ªdG
 âªμM  á«îjQÉJ  áμ∏ªe  á«Hô¨ªdG  áμ∏ªªdG  ¿CG

.ΩGhódG ≈∏Y AGôë°üdG
 »îjQÉàdG QhódÉH á«LQÉîdG ôjRh OÉ°TCGh
 Iô°UÉæe  »a  á«Hô¨ªdG  áμ∏ªªdG  ¬H  Ωƒ≤J  …òdG
 É¡æY  ´ÉaódGh  á«eÓ°SE’Gh  á«Hô©dG  ÉjÉ°†≤dG
 IAÉæÑdG  É¡JÉeÉ¡°SEGh  ,á`̀«`̀dhó`̀dG  πaÉëªdG  »`̀a
 AÉ°SQEG ≈dEG áaOÉ¡dG Oƒ¡édG ºYO »a á°Sƒª∏ªdGh
 Ωó≤àdGh  á«ªæàdG  õjõ©Jh  QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG

.á«≤jôaE’G IQÉ≤dG »a
 á£jQƒH  ô°UÉf  ó«°ùdG  ∫É`̀b  ,¬ÑfÉL  ø`̀e
 π°UGƒàdG  QÉ`̀WEG  »a  êQóæj  ´ÉªàL’G  Gòg  ¿EG
 ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H  ø«ªFGódG  QhÉ°ûàdGh
 G kócDƒe  ,á«ª«∏bE’Gh  á«FÉæãdG  ÉjÉ°†≤dG  ∫ƒ`̀M
 √ò`̀g  AGREG  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ô`̀¶`̀f  äÉ``̀¡``̀Lh  ≥`̀HÉ`̀£`̀J
 ™e á«Hô¨ªdG áμ∏ªªdG øeÉ°†J G kOóée ,ÉjÉ°†≤dG

 .ÉjÉ°†≤dG πc »a øjôëÑdG áμ∏ªe

»Hô¨ªdG √ô«¶f ™e ¬YÉªàLG ∫ÓN

 Üô`̀¨`̀ª`̀∏`̀d »``î``jQÉ``à``dG Qhó```dÉ```H ó`̀«`̀°`̀û`̀j á``«``LQÉ``î``dG ô````̀jRh
á``̀ «``̀ eÓ``̀ °``̀ SE’Gh á``̀ «``̀ Hô``̀ ©``̀ dG É``̀jÉ``̀°``̀†``̀≤``̀dG Iô``̀ °``̀ UÉ``̀ æ``̀ e »```̀ a

 ≥jôØdG áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ócCG  
 áfÉàe áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG Ö«ÑW
 øjôëÑdG  áμ∏ªe ™ªéJ »àdG  ájƒNC’G  äÉbÓ©dG
 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  iôÑμdG  É¡à≤«≤°Th
 ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†ëd ôgGõdG  ó¡©dG  πX »a
 OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN ¬«NCGh ióØªdG
 ≈à°T »a ∂dPh Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S
 ≈∏Y AÉªædGh ô«îdÉH â°ùμ©fG »àdGh ä’ÉéªdG

 .ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG »Ñ©°T
 áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  åëHh
 QƒàcódG  ™`̀e  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  ¥É``̀aBG  õjõ©J
 áë°üdG  ô```̀jRh á`̀©`̀«`̀Hô`̀dG  ¿GRƒ```̀ a  ø``H  ≥`̀«`̀aƒ`̀J
 áÑ°SÉæªH  á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH
 ¢SCGQ  ≈∏Y  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªª∏d  ¬JQÉjR
 ´ÓW’G  ±ó¡H  ∂dPh  »ë°üdG  ´É£≤dG  øe  óah
 äGQOÉÑªdG  »a  á≤«≤°ûdG  áμ∏ªªdG  ÜQÉéJ  ≈∏Y
 ∫OÉ`̀Ñ`̀Jh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  πÑ°S  á°ûbÉæeh  á«ë°üdG
 »a É k°Uƒ°üNh ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H äGôÑîdG
 ájhOCÓd  óMƒªdG  π«é°ùàdGh  AGô°ûdG  ä’Éée

.»ë°üdG ¿Éª°†dGh á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh
 áë°üdG  ô`̀jRh  Ö`̀MQ  AÉ≤∏dG  π¡à°ùe  »`̀ah

 IQÉjõH  á©«HôdG  ≥«aƒJ  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  …Oƒ©°ùdG
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  á°SÉFôH  »æjôëÑdG  ó`̀aƒ`̀dG
 õjõ©J  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈``̀dEG  É`̀ kgƒ`̀æ`̀e  ,áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ™e  »ë°üdGh  »Ñ£dG  ¿hÉ©àdG
 ¿Éª°†dG  ΩÉ`̀¶`̀f  É¡æ«H  ø``̀eh  ô```̀WC’G  á`̀aÉ`̀c  »`̀a
 ájhOCÓd  óMƒªdG  π«é°ùàdGh AGô°ûdGh »ë°üdG

.á«ë°üdG äÉeõ∏à°ùªdGh Iõ¡LC’Gh
 áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  Üô`̀YCGh
 Ωó≤àªdG  iƒà°ùªdÉH  √RGõ`̀à`̀YG  ø`̀Y  ¬ÑfÉL  ø`̀e
 áaÉc ôjƒ£J ≈dEG É k«YGO ,ø«ÑfÉédG ø«H ¿hÉ©à∏d
 ø«≤«≤°ûdG  øjó∏ÑdG  ø«H  »FÉæãdG  ¿hÉ©àdG  ¥ÉaBG
 ó«©°U  ≈∏Y  É k°Uƒ°üNh  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a
 á°†¡ædÉH  OÉ°TCG  Éªc  ,»Ñ£dGh  »ë°üdG  ´É£≤dG
 áμ∏ªªdG  É`̀gó`̀¡`̀°`̀û`̀J  »`̀à`̀ dG  Iô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ΩOÉN IOÉ«b πX »a á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG
 øH óªëe ô«eC’G ø«eC’G √ó¡Y »dhh Oƒ©°S ∫BG

.Oƒ©°S ∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S
 πeÉ°ûdG  ôjƒ£àdG  ™jQÉ°ûe  ¢Vô©à°SG  ºK
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ´É£≤d
 ≥jôW ≈∏Y ¢Sƒª∏e Ωó≤J øe ≥≤ëJ Ée É kë°Vƒe
 ±ó¡j  …ò`̀dG  »æWƒdG  »ë°üdG  èeÉfôH  ò«ØæJ

 ΩÉ¶f  ≈∏Y õμJôj  õ«ªàe »ë°U ΩÉ¶f  AÉæH  ≈dEG
 ºjó≤J »`̀a á`̀eGó`̀à`̀°`̀S’Gh QÉ`̀«`̀à`̀N’Gh IOƒ`̀é`̀ dG
 á«©jô°ûàdG á«æÑdG ∫ÓN øe á«ë°üdG äÉeóîdG
 ¿Éé∏dG  ø««©Jh  ´hô°ûªdG  πcÉ«g  ¢ù«°SCÉJh

.AÉæeC’G ¢ùdÉéeh á«æWƒdG
 á«ªgCG  ¿Éaô£dG  ócCG  ´ÉªàL’G  ΩÉàN  »ah
 ¢`̀TQhh  á«≤«°ùæàdG  äGAÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ó≤Y  QGôªà°SG
 äGôÑîdG ∫OÉÑàd ø«aô£dG ø«H ácôà°ûªdG πª©dG
 èeGôH á°UÉNh ä’ÉéªdG áaÉc »a øjó∏ÑdG ø«H
 ≈∏Y ™ØædGh ô«îdÉH Oƒ©j ÉªH »ë°üdG ¿Éª°†dG

.ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG Óc »a ø«æWGƒªdG ™«ªL
 ácô°ûdG  IQÉjõH  »æjôëÑdG  óaƒdG  ΩÉb  Éªc
 áμ∏ªªdG  »a  (ƒμHƒf)  óMƒªdG  AGô°û∏d  á«æWƒdG
 ¬dÉÑ≤à°SG  »`̀a  ¿É`̀c  å«M  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG
 ¢ù«FôdG º¡eó≤àj ácô°ûdG »a ø«dhDƒ°ùªdG QÉÑc
 IQÉjõH ÖMQ …òdG πÑ°ûdG ó¡a ó«°ùdG …ò«ØæàdG
 É k«Øjô©J  É k°VôY  Ωóbh  ácô°û∏d  »æjôëÑdG  óaƒdG
 øe OóY á°ûbÉæe âªJ Éªc ,ácô°ûdG  á£°ûfCG  øY
 ø«H  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  á«ªæJ  πÑ°S  ∫ƒ`̀M  äÉMôà≤ªdG

.ø«aô£dG
 ¢ù∏ée IQÉjõH  »æjôëÑdG  óaƒdG  ΩÉb  ∂dòc
 ™ªàLG  å«M  ¿hÉ©àdG  ¢ù∏ée  ∫hó`̀d  áë°üdG

 ôjóªdG  ™`̀e  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 iôLh  π«NódG  ¿Éª«∏°S  ó«°ùdG  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG
 ∫Éée  »``a  ¿hÉ`̀©`̀à`̀ dG  õ`̀jõ`̀©`̀J  ¬```̀LhCG  á°ûbÉæe
 ,á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh ájhOCÓd …õcôªdG π«é°ùàdG
 ¿Éª°†dG  ¢ù∏ée  IQÉ`̀jõ`̀H  èeÉfôÑdG  º`̀à`̀à`̀NGh
 Ωób å«M ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdÉH »ë°üdG
 …óeÉ¨dG ÜÉÑ°T QƒàcódG ¢ù∏éª∏d ΩÉ©dG ø«eC’G
 ¢ù∏éªdG ™jQÉ°ûeh äGRÉéfEG RôHCG ¿CÉ°ûH É k°VôY
 äGQOÉÑªdG  ™e  ácôà°ûªdG  º°SGƒ≤dG  åëH  ºJh
 ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀dG è`̀eÉ`̀fô`̀H á`̀∏`̀¶`̀e â`̀ë`̀J á`̀jƒ`̀°`̀†`̀æ`̀ª`̀dG

.»æWƒdG »ë°üdG
 ∞dCÉàj  »æjôëÑdG  ó`̀aƒ`̀dG  ¿CG  ≈``̀dEG  QÉ°ûj
 ≥jôØdG  áë°ü∏d  ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  øe
 áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  óªëe  ï«°ûdG  Ö«ÑW
 ó«°ùdG  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ©dG  ø«eC’Gh
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ƒ`̀°`̀†`̀Yh  Iò`̀NGƒ`̀æ`̀ dG  º`̀«`̀gGô`̀HEG
 áæé∏dG  ¢ù«FQh  »ë°üdG  ¿Éª°†dG  ¥hóæ°U
 ájhOCÓd  óMƒªdG  π«é°ùàdGh  AGô°û∏d  á«æWƒdG
 ∑QÉÑe  á°ûFÉY  IQƒàcódG  á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùªdGh
 õcôªdGh  áªcƒëdG  ´hô°ûe  ¢ù«FQh  ≥æYƒH
 áaô©ªdG  IQGOEGh  á«ë°üdG  äÉeƒ∏©ª∏d  »æWƒdG

.áØ«∏N ∫BG óªëe øH ódÉN ï«°ûdG (áªμM)

»FÉæãdG ¿hÉ©àdG åëÑd …Oƒ©°ùdG áë°üdG ôjRh »≤à∏j áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù«FQ

 »a …Oƒ`̀ ©`̀ °`̀ ù`̀ dG »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ¿hÉ``©``à``dG õ`̀jõ`̀©`̀ J ≈`̀ ∏`̀Y π`̀ ª`̀ ©`̀ dG
á``jhOCÓ``d ó`̀ Mƒ`̀ ª`̀ dG AGô``°``û``dGh »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ¿É`̀ª`̀ °`̀†`̀dG ™`̀jQÉ`̀ °`̀û`̀e
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 á``eó``î``dG ¿Gƒ``````̀ jO ø```̀∏```̀YCG
 zIQó``æ``g{  ≥`̀ jô`̀a  ¿CG  á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG
 ™`̀°`̀Vƒ`̀dG á```°```SGQO ø``̀e ≈`̀ ¡`̀à`̀fG
 á°SGQOh áeóN 30 Oó©d »dÉëdG
 25  Oó©d  »∏Ñ≤à°ùªdG  ™°VƒdG
 áÑ°ùf  ∂dòH  π°üàd  É¡æe  áeóN
 πªée ø`̀e  %83 ≈``dEG  RÉ`̀é`̀fE’G
 øª°V  áãdÉãdG  áeõëdG  äÉeóN

 IOÉ````̀YEG äÉ```̀ °```̀ SGQO á`̀∏`̀°`̀ù`̀∏`̀°`̀S
 äGAGôLE’G  §«°ùÑJh  á°Sóæg
 á`̀jQGOE’G  äÉ«∏ª©dGh  º¶ædGh
.zIQóæg{ á«eƒμëdG äÉ¡édÉH

 ôjóe  …ƒ∏©dG  õjõ©dGóÑY  ∫ÉªL  ¢Sóæ¡ªdG  í°VhCG  ∂dP  ∫ƒMh
 ¬`̀fCG  á«fóªdG  áeóîdG  ¿Gƒ`̀jó`̀H  ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG  á`̀fRGƒ`̀eh  º«¶æàdG  ΩÉ`̀Y
 äGAGô``LE’G  §«°ùÑJh  á°Sóæg  IOÉ`̀YEG  äÉ°SGQO  á∏°ù∏°ùd  G kQGôªà°SG
 øª°Vh  zIQóæg{  á«eƒμëdG  äÉ¡édÉH  á`̀jQGOE’G  äÉ«∏ª©dGh  º¶ædGh
 øμªJ ó≤a ,áeóN 30 øe ¿ƒμàJ  »àdGh záãdÉãdG  áeõëdG{  äGAGôLEG
 ™«ªéd  »dÉëdG  ™°VƒdG  á`̀°`̀SGQO  ø`̀e  AÉ¡àf’G  ø`̀e  zIQó`̀æ`̀g{  ≥jôa
 π°üàd  áeóN 25 Oó©d  »∏Ñ≤à°ùªdG  ™°VƒdG  á°SGQOh ,äÉeóîdG  √òg
 ,áãdÉãdG  áeõëdG  äÉeóN  πªée  øe  %83  ≈dEG  RÉéfE’G  áÑ°ùf  ∂dòH
 äÉeóN  πªée  øe  äÉeóN  5  `d  á«ÑjôéàdG  á∏MôªdÉH  AóÑdG  ºJ  Éªc
 ójóéJ  áeóN  :á«dÉàdG  äÉ«ª°ùªdG  Ö°ùëH  ∂`̀ dPh  áãdÉãdG  áeõëdG
 ±ô°üdG  äÉμÑ°T  π«°UƒJ  áeóNh  á«bóæØdG  äBÉ°ûæª∏d  ¢ü«NôàdG
 äÓªë∏d ¢ü«NôàdG áeóNh ¥ô£dG º«eÉ°üJ OGóYEG áeóNh »ë°üdG
 äÉeÓ©dG  π«é°ùJ  áeóNh  ájQÉéàdG  äÉ°†«ØîàdGh  á«éjhôàdG
 IQGRh :»g á«eƒμM äÉ¡L »fÉªãd äÉeóîdG ´ƒªée øe ájQÉéàdG
 äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRhh  »æWƒdG  OÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 áYÉæ°üdG  IQGRhh  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRhh  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 IQGRhh á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG  IQGRhh áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh
 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀T  IQGRhh  ä’É`̀°`̀ü`̀J’Gh  äÓ°UGƒªdG

.áë°üdG IQGRhh

 âæH á≤FÉa IPÉà°SC’G â∏Ñ≤à°SG
 áë°üdG  Iô```jRh  ídÉ°üdG  ó«©°S
 ô«ØédÉH IQGRƒdG ¿GƒjóH É¡ÑàμªH
 »`̀fGQ Qƒ`̀à`̀có`̀dG AÉ``̀©``̀HQ’G ¢`̀ù`̀eCG
 ôªJDƒª∏d É«∏©dG áÄ«¡dG ƒ°†Y ÉZC’G
 ìhô``é``dÉ``H á`̀jÉ`̀æ`̀©`̀∏`̀ d ¢``ù``eÉ``î``dG
 ≥aGôªdG óaƒdGh ,…ôμ°ùdG Ωó≤dGh
 ,ôªJDƒª∏d  áª¶æªdG  áæé∏dG  ø`̀e
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬æ°†àëà°S  …òdG
 ¢SQÉe  8  ≈`̀dEG  6  øe  IôàØdG  ∫ÓN

.Ω2020
 Iô`````̀jRƒ`````̀dG â````̀Ñ````̀MQ ó```````̀bh
 É«∏©dG  áÄ«¡dG  ƒ°†©H  zídÉ°üdG{
 IƒYO  Ωób  …òdG  ,≥aGôªdG  óaƒdGh
 å«M  ,ôªJDƒªdG  ájÉYôd  IôjRƒ∏d
 É`̀gô`̀jó`̀≤`̀Jh É`̀gô`̀μ`̀°`̀T ø``̀Y äô``Ñ``Y
 áæªãe  ,á`̀ª`̀jô`̀μ`̀dG  Iƒ``̀Yó``̀dG  √ò`̀¡`̀d
 É¡H  Ωƒ`̀≤`̀j  »`̀à`̀dG  áÑ«£dG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dG
 ôªà°ùe  π`̀μ`̀°`̀û`̀H  »`̀Ñ`̀£`̀dG  QOÉ``̀μ``̀ dG
 á°ü°üîàªdG  äGôÑîdG  ÜÉ£≤à°S’
 øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉNh πNGO øe
 ô`̀NBG  á°ûbÉæeh  äGôÑîdG  ∫OÉÑàd
 ìhôédÉH  ájÉæ©dG  »a  äGQƒ£àdG

 .…ôμ°ùdG Ωó≤dGh
 á«ªgCG áë°üdG IôjRh äócCGh
 »àdG äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG  √ò``̀g π`̀ã`̀e ó`̀≤`̀Y
 øjôëÑdG  áfÉμeh  ™bƒe  øe  Rõ©J
 ≈∏Y  ÉgRGôHEGh  ,∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »a
 º«¶æJ  »``̀a  »`̀ª`̀ dÉ`̀©`̀ dG  ó`̀«`̀©`̀°`̀ü`̀dG
 á«dhódG  äÉ«≤à∏ªdGh  äGôªJDƒªdG
 ±GógC’G ≥≤ëJ »àdG á°ü°üîàªdG
 õjõ©J  ≈`̀ dEG  á«eGôdGh  IOƒ°ûæªdG
 Rõ©Jh  ,»ë°üdG  ´É£≤dG  §£N
 »`̀a ΩRÓ``````̀ dG »```̀Yƒ```̀dG iƒ``à``°``ù``e
 ∞∏àîe  êÓ`̀Yh  ¢ü«î°ûJ  á«Ø«c
 ¢UôØdG π°†aCG ô«aƒJh ,¢VGôeC’G
 ,≈`̀°`̀Vô`̀ª`̀∏`̀d IÉ``̀«``̀ë``̀dG ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀à`̀d
 ø««æ©ªdG  ÜÉ`̀ °`̀ ù`̀ cEG  Ö`̀fÉ`̀L  ≈```̀dEG
 ¢UôØdG  øjôëÑdÉH  ø«°üàîªdGh
 ≈∏Y  ´Ó``̀W’Gh  äGôÑîdG  ∫OÉÑàd

 á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀dG äGó`̀é`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ dG ô````̀NBG
 ÜôYCG º¡ÑfÉL øe  .º¡∏ªY ∫ÉéªH
 øY á`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG AÉ``°``†``YG
 IôjRƒd  ºgôjó≤Jh  ºgôμ°T  ≥«ªY
 ôªJDƒª∏d  É`̀¡`̀ª`̀YO  ≈`̀∏`̀Y  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 Iójó°ùdG  É¡JÉ¡«LƒJh  ,¬àjÉYQh
 πμ°ûdÉH  ô`̀ª`̀JDƒ`̀ª`̀dG  Gò``̀g  QÉ``̀¡``̀XE’
 á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀d ≥```̀FÓ```̀dG ¿ƒ``̀ª``̀°``̀†``̀ª``̀dGh
 äÉ¡«LƒàdG  ø`̀jQó`̀≤`̀e  ,øjôëÑdG
 »`̀à`̀dG Iô`̀ª`̀ ã`̀ ª`̀ dG äÉ``̀Mô``̀à``̀≤``̀ª``̀dGh
 ôªJDƒªdG  º«¶æJ  »a  ºgóYÉ°ùà°S
 ºgQGôªà°SG  øjócDƒe  ,¬MÉéfEGh
 AGô``̀KEG π``̀LCG ø`̀e ó`̀jõ`̀ª`̀dG ∫ò`̀ H »`̀a
 IOÉØà°S’G ≥«≤ëJh »Ñ£dG ´É£≤dG
 .ôªJDƒªdG  äÉLôîe  øe  iƒ°ü≤dG
 AÉcô°ûdG  ≈`̀ dEG  IQÉ`̀°`̀TE’G  âªJ  Éªc
 AÉÑWCÉH  ø«∏ãªàªdGh  AÉ≤∏dG  ∫ÓN
 øe  ø«°Vôªeh  ø««°UÉ°üàNGh
 ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùeh ,áë°üdG IQGRh
 …ôμ°ùdG á«©ªLh ,»©eÉédG óªM
 á©eÉL  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«æjôëÑdG
 QÉμàHG ácô°Th ,á«μjôeC’G hó«dƒJ

 .äÉ«dÉ©Ø∏d áª¶æªdG

 â`̀Hô`̀YCG AÉ`̀≤`̀∏`̀ dG ΩÉ`̀ à`̀N »```ah
 πμd  É¡JÉ«æªJ  øY  áë°üdG  Iô`̀jRh
 ôªJDƒªdG Gòg º«¶æJ ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG
 ,ìÉ`̀é`̀æ`̀dGh ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG π``c º`̀¡`̀ª`̀dG
 ∂dòch ôªJDƒªdG ó≤Y á«ªgCG kIócDƒe
 äÉeóîdG  IOƒ`̀L  iƒà°ùe  RGô``̀HEG
 á`̀eó`̀≤`̀ª`̀dG á``̀«``̀LÓ``̀©``̀dGh á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 kÉª¡e  kGó`̀aGQ  πãªJ  »àdGh  ,™«ªé∏d

 iƒ`̀à`̀°`̀ù`̀eh á`̀«`̀Yƒ`̀f ô`̀jƒ`̀£`̀J »``̀a
 á«ªgCG  áæ«Ñe  ,á«ë°üdG  äÉeóîdG
 ™ªàéªdG  äÉ`̀°`̀ù`̀ °`̀SDƒ`̀e  ∑Gô```̀°```̀TEG
 OGô````̀ aCGh äÉ`̀«`̀©`̀ª`̀L ø``̀e »`̀ fó`̀ª`̀ dG
 ≥«≤ëJh  á«dÉ©ØdG  øe  IOÉØà°SÓd
 IQGRh  É¡d  ≈©°ùJ  »àdG  ácGô°ûdG
 á«ë°U  IÉ`̀«`̀M  π``̀LCG  ø`̀e  áë°üdG

 .π°†aCG
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ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg riffa3al3z@gmail.com

 äÓμ°ûe πM ≈∏Y IôbƒªdG áeƒμëdG πª©J ¿CG Ωƒ«dG º¡ªdG øe

 »àdG  äÉeƒμëdG  õ«ªj  Ée  ºgCG  Gò¡a  ,á«∏YÉah  áYô°ùH  ø«æWGƒªdG

.ø«æWGƒªdG πÑb øe É°VôdG äÉLQO ≈∏YCG ≥«≤ëJh Ωó≤àdG ó°ûæJ

 á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g ¢ù«FQ ¬æY ∞°ûc Ée

 ∫É°üJ’G õcôe ¬ª¶f AÉ≤d ∫ÓN ∫hC’G ¢ùeCG Ωƒj óFÉ≤dG óªëe ñC’G

 ∞dCG  90  ≠∏H  π°UGƒJ  èeÉfôH  ôÑY  ihÉμ°ûdG  Oó`̀Y  ¿CG  »æWƒdG

 âbƒdG  øª°V  É¡æe  %95  πM  ºJ  ,äGƒæ°S  ¢ùªN  ∫Ó`̀N  iƒμ°T

.OóëªdG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ô`̀eCG  …ò`̀dG  èeÉfôÑdG  ƒg  π°UGƒJ  èeÉfôH

 -√ÉYQh  ¬∏dG  ¬¶ØM-  ó¡©dG  »dh  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG

 äGQGRh »a ¿ƒæWGƒªdG É¡d ¢Vô©àj »àdG äÓμ°ûªdG πëd ¬bÓWEÉH

.ø«æWGƒª∏d É¡JÉeóN Ωó≤J »àdG ádhódG äÉÄ«gh

 √òg  øe  ô«ãμdG  πM  »a  ô«Ñc  á«dÉ©ØH  º¡°SCG  èeÉfôÑdG  Gòg

 ¢Vô©àj ø«M øWGƒªdG ∫CÉ°ùj ¿É«MC’G øe ô«ãμdG »Øa ,äÓμ°ûªdG

 Gòg  ó¡©dG  »`̀dh  ƒª°S  ≥`̀∏`̀WCG  ∂dòd  ,CÉ`̀é`̀dCG  ø`̀e  ≈``dEG  :É`̀e  á∏μ°ûªd

 ,√ôjƒ£J á«Ø«c »a ô¶æj ¿CG É°†jCG »¨Ñæj …òdG ∫É©ØdG èeÉfôÑdG

.π°†aC’G ≈dEG Qƒ£àj ¿CG øμªªdG øe õ«ªe πªY πμa

 ≈dEG ±ó¡J áeóîdG õcGôe º««≤J áæéd ¿EG{ :óFÉ≤dG óªëe ∫Ébh

 äÉeóîdG  ºjó≤J  á«dBGh  äÉeóîdG  IOƒL  »a  á«Yƒf  á∏≤f  çGó`̀MEG

 áeóîdG  ô«jÉ©e  ó«MƒJ  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒª∏d

 ±É°VCGh .á«æØdG äGõ«¡éàdGh ájô°ûÑdG OQGƒªdG ôjƒ£Jh áeó≤ªdG

 ájô°S  äGQÉjõd  ™°†N  É«JÉeóN  É«eƒμM  Gõcôe  78  ¿EG  :óFÉ≤dG

 Éàa ’ ,õcGôªdG √òg AGOCG º««≤J ±ó¡H ∂dPh ,»°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN

 øe º««≤à∏d IójóL ô«jÉ©e â©°Vh á«fhôàμdE’G áeƒμëdG ¿CG ≈dEG

.zá≤«bO 15 áeóîdG ºjó≤àd QÉ¶àf’G âbh RhÉéJ ΩóY ÉgRôHCG

 π≤ædG  •ƒ£N §HQ IQhô°V »gh IRÉàªe Iôμa ìôW óFÉ≤dG

 Gògh  ..á«eƒμëdG  äÉÄ«¡dGh  äGQGRƒdÉH  äÉeóîdG  õcGôªH  ΩÉ©dG

 …òdG  º«≤ªdGh  øWGƒªdG  ∫ƒ°Uh  á«∏ªY  π¡°ùj  ¬fC’  ..Ö«W  ôeC’G

.õcGôªdG √òg ≈dEG ΩÉ©dG π≤ædG πFÉ°Sh Ωóîà°ùj

…Oƒ©°ùdG »æjôëÑdG ∫ÉªYC’G ¢ù∏ée **

 ájQhO äÉYÉªàLG áeÉbEG »g äõéfCG »àdG äGƒ£îdG ºgCG øe

 IQÉéàdG áaôZh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG »a ∫ÉªYC’G ∫ÉLQ ø«H

.øjôëÑdÉH

 »a  Ö°üJ  Iôªãe  èFÉàf  äÉYÉªàL’G  √ò¡d  ¿ƒμJ  ¿CG  ≈æªàf

 Oƒ©j  ¿CG  øμªj  Ée  ºgCG  øe  ¿CG  …ôjó≤J  »ah  ,ø«ÑfÉédG  áë∏°üe

 áμ∏ªªdG  øe  øjôªãà°ùªdG  ÜòL  ƒg  ™ØædÉH  øjôëÑdG  »a  Éæ«∏Y

 ¢UôØdG  ¢`̀Vô`̀Yh  ,º¡æe  AÉ°ùædGh  ∫É`̀Lô`̀dG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG

.º¡«∏Y ájQÉªãà°S’G

 IOÉØà°S’G  »¨Ñæjh  á≤£æªdÉH  ôÑcC’G  ƒg  ájOƒ©°ùdG  OÉ°üàbG

 .ájOôa ™jQÉ°ûe ÉeEGh ,ácôà°ûe ™jQÉ°ûe ÉeEG áeÉbEÉH ôeC’G Gòg øe

 ƒLôf Éªc ,¢UÉN πμ°ûH øjôëÑdG »a OÉ°üàbÓd GóL º¡e ôeC’G Gòg

 øeh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG »a ∫ÉªYC’G äGó«°S IƒYO ºàJ ¿CG

 ,øjôëÑdÉH  ájQÉªãà°S’G  ¢UôØdG  ≈∏Y  ´ÓWÓd  äGhôãdG  øμ∏àªj

.¬æY ∫ÉØZE’G »¨Ñæj ’h GóL º¡e ôeCG Gò¡a

iƒμ°T ∞dCG 90
zπ°UGƒJ{ »a 

..âjƒμdÉH øjô≤dG ¿ÉLô¡ªH zá«fóªdG áaÉ≤ãdG ≈≤à∏e{ »a ¬àcQÉ°ûe ∫ÓN

á`̀ «`̀ fó`̀ ª`̀ dG  ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀ dG  á``̀aÉ``̀≤``̀K  :á``̀Ø``̀«``̀∏``̀N  ø```̀ H  ó```dÉ```N  .O
 í`̀``̀eÉ`̀``̀°`̀ù`̀à`̀dG  ìhQh  ´ƒ``̀æ``̀à``̀dGh  á`̀ jOó`̀ ©`̀ à`̀ dG  ≈`̀ ∏`̀ Y  â`̀ ``̀eÉ`̀ ``̀ b

 áØ«∏N øH ódÉN ï«°ûdG QƒàcódG ócCG
 AÉæeC’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG
 »aÉ≤ãdG  ≈°ù«Y õcôªd  …ò«ØæàdG  ôjóªdG
 äÉ©ªàéªdG  »a  ´ƒæàdGh  ájOó©àdG  ¿G
 á«fóªdG  ≥≤ëJ  •hô`̀°`̀T  º``̀gCG  ø`̀e  »`̀g
 É kæ«Ñe  ,πeÉμàªdGh  »`̀bGô`̀dG  É¡eƒ¡ØªH
 ≈∏Y  âeÉb  á«fóªdG  øjôëÑdG  áaÉ≤K  ¿CG
 íeÉ°ùàdG  ìhQh  ´ƒ`̀æ`̀à`̀dGh  á`̀jOó`̀©`̀à`̀dG

.»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdGh
 »a á«°ù«FôdG  ¬àª∏c ∫ÓN ∂dP AÉL
 ¬ª¶æj  …òdG  ,zá«fóªdG  áaÉ≤ãdG  ≈≤à∏e{
 øª°V  ,ΩÓ°ùdGh  á«ªæà∏d  ICGôªdG  ó¡©e

 ájÉYQ  âëJ  ,»aÉ≤ãdG  øjô≤dG  ¿ÉLô¡e
 ìÉÑ°U  ∫BG  óªëdG  ódÉîdG  ìÉÑ°U  ï«°ûdG
 ,á≤«≤°ûdG âjƒμdG ádhóH AGQRƒdG ¢ù«FQ
 í°VhG  å«M  ,…QÉ`̀é`̀dG  ôjÉæj  21-20
 IQÉ°†M  ∑Éæg  ¿ƒμJ  ¿G  øμªj  ’  ¬``fCG
 ¿hO  øe  ™ªàée  …CG  »a  áeó≤àe  á«fóe
 ájOó©àdGh ´ƒæàdG ¿GƒNEGh ∫ƒÑb OƒLh

.¬«a »àdG
 ´ƒæàdG  Gòg  ¿CG  ¬àª∏c  »a  ±É°VCGh
 á«bô©dGh  á«aô©ªdG  ÖfGƒédG  πª°ûj
 πch  ,ájôμØdGh  á«æjódGh  á«ÑgòªdGh
 ájOÉ°üàb’Gh  á«YÉªàL’G  äÉjƒà°ùªdG

 »a  πYÉØàJh  ,á«aÉ≤ãdGh  á«°SÉ«°ùdGh
 IôgÉ¶dG  äÉaÓàN’G  ΩGô`̀à`̀MG  øe  ƒL
 ≈dEG kGô«°ûe ,É°†©H É¡°†©H ø«H áæWÉÑdGh
 √QGô≤à°SGh »fóªdG  ™ªàéªdG  Qƒ£J ¿CG
 á«ªàM  áé«àf  ƒg  ó∏H  …CG  »a  »`̀æ`̀eC’G
 ¢ûjÉ©àdG »a √ôgÉ¶eh íeÉ°ùàdG áLQód
 ´ƒ`̀æ`̀à`̀dG ∫ƒ``̀Ñ``̀bh ΩGô```à```MGh »`̀ª`̀∏`̀°`̀ù`̀dG
 áμ∏ªªH  Gó`̀¡`̀°`̀û`̀à`̀°`̀ù`̀e  ,äÉ```aÓ```à```N’Gh
 êPƒªæc …QÉ°†ëdG É¡îjQÉJh øjôëÑdG
 Ωƒ¡Øªc á«fóª∏d  »aÉ≤ãdG  ≥ª©∏d  »©bGh

.É«©bGh ≥Ñ£e
 áØ«∏N ø`̀H ó`̀dÉ`̀N ï`̀«`̀°`̀û`̀dG.O ø`̀ q«`̀Hh

 »a  á`̀«`̀fó`̀ª`̀dG  á`̀aÉ`̀≤`̀ã`̀dG  ¿CG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG
 ¢ù°SC’ÉH  á£ÑJôe  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG
 IQÉHõdG  »a  ádhódG  AÉ°ûfE’  á«îjQÉàdG
 ÜÉ`̀£`̀≤`̀à`̀°`̀SG »``̀a É`̀¡`̀JÉ`̀°`̀SÉ`̀«`̀°`̀S äÉ``̀Ñ``̀Kh
 ™ªàéªdÉH  AÉ≤JQ’Gh  AÉª∏©dGh  QÉéàdG
 ´ƒæàdG QÉWEG »a ¬∏c ∂dPh ,√QGô≤à°SGh
 ¢`̀û`̀jÉ`̀©`̀à`̀dGh í`̀eÉ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh á`̀ jOó`̀©`̀ à`̀ dGh
 ádhódG  QhO  ¿G  ≈∏Y  GOó°ûe  ,»ª∏°ùdG
 AÉæÑd  áaÉ≤ãdG  √òg  ás« p°SôJ  »a  …Qƒëe

.Qƒ£àeh πeÉμàe ™ªàée
 á`̀dhó`̀dG  ™`̀°`̀Sƒ`̀J  ™``̀e{  ¿CÉ``̀ H  ±OQCGh
 ô£b  IôjõL  ¬Ñ°T  AÉ``LQCG  á«≤H  πª°ûàd

 ,ÉeÉY 20 ¿ƒ°†Z »a ,øjôëÑdG QõL ºK
 ºμëd áØjOQ íeÉ°ùàdG  á°SÉ«°S âëÑ°UCG
 â°TÉªJ  É`̀¡`̀fCG  É°Uƒ°üNh  ,áØ«∏N  ∫BG
 ´ƒæàªdG  »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  ìhQ  ™e

.z¬à©«Ñ£H
 øjôëÑdG  π©L  ∂``dP  ¿CG  ±É``°``VCGh
 ,ájOó©àdÉH  á≤£æªdG  ∫hO  ø`̀Y  Iõ«ªe
 ,™ªàéªdG  »``̀a  äÉ``̀«``̀∏``̀bC’G  QÉ`̀¡`̀°`̀ü`̀fGh
 ,É`̀¡`̀eGô`̀à`̀MGh äÉ``̀aÓ``̀à``̀N’G ∫ƒ`̀Ñ`̀b ™``̀e
 πμH ™ªàéªdG OGôaCG  á«≤H ™e É¡°ûjÉ©Jh
 ™ªàéªdG äÉÄa πc íÑ°üàd ,ΩÓ°Sh ¿ÉeCG

.ÉgQÉgORGh ádhódG AÉæH »a áμjô°T

 äÉeó`îdG{ ø```e ó```«`Ø`à°ùe ∞``dCG  71

∫hC’G »°SGQódG π`°üØdG ∫ÓN zá«HÓ£dG
 øH ó`̀ª`̀ë`̀e º`̀°`̀SÉ`̀L PÉ``à``°``SC’G ó```̀cCG
 á«HÓ£dG  äÉeóîdG  IQGOEG  ôjóe  ¿ÉHôM
 IQGOE’G  ¿CG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒ`̀ H
 øe  ∫hC’G  π°üØdG  ∫Ó`̀N  â`̀∏`̀°`̀UGh  ó`̀b
 2020/2019 …QÉédG »°SGQódG ΩÉ©dG
 …ƒ`̀Hô`̀à`̀ dG ¿Gó``̀«``̀ª``̀dG ó``̀aô``̀d É``gOƒ``¡``L
 »a  áYƒæàªdG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dGh  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’É`̀H
 á«æWƒdGh  á«aÉ≤ãdGh  á«æØdG  ä’ÉéªdG
 á«°ùØædGh  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dGh  á``̀jOÉ``̀°``̀TQE’Gh
 Gòg  ∫ÓN  ºJ  PEG  ,Égô«Zh  á«ªjOÉcC’Gh
 É kéeÉfôHh É kWÉ°ûf  3562 ò«ØæJ  π°üØdG
 ∞dCG  71  áHGôb  É¡æe  OÉØà°SG  ,á«dÉ©ah
 øe ø«jƒHôàdGh ø«ª∏©ªdGh áÑ∏£dG øe
 ¿CG  GócDƒe  ,á«°SGQódG  πMGôªdG  ∞∏àîe
 á«∏ª©dG  ºYO  ≈∏Y  õcôJ  IQGOE’G  ádÉ°SQ
 iDhQ  ≥```̀ah  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  á`̀jƒ`̀Hô`̀à`̀ dG

 .πÑ≤à°ùªdGh ô°VÉëdG äÉÑ∏£àe ÖcGƒJ ájô°üY
 »a  ádÉ©ØdG  É¡àcQÉ°ûe  â∏°UGh  ób  IQGOE’G  ¿CG  ≈dEG  ¿ÉHôM  øH  QÉ°TCGh
 IQGRƒ`̀ dG  ´hô°ûe  ±Gó``̀gC’  á≤≤ëªdG  á«Ø°U  Ó`̀dG  á£°ûfC’G  ò«ØæJh  OGó``̀YEG
 ,z¿É°ùfE’G ¥ƒ≤Mh áæWGƒª∏d IRõ©ªdG á°SQóªdG{ óFGôdG »bƒ≤ëdG …ƒHôàdG
 ∫ƒÑbh  ájOó©àdGh  QGƒëdGh  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  º«b  ï«°SôJ  Éª«°S  ’h
 ÉgOƒ¡L ôjƒ£J ≈∏Y πª©J IQGRƒdG ¿CG É kØ«°†e ,»°SQóªdG AÉ°†ØdG »a ôNB’G
 õjõ©àd  á«æWƒdG  á£îdG  ±Gó``̀gCG  ≥≤ëj  …ò`̀dG  πμ°ûdÉH  ,∫ÉéªdG  Gò`̀g  »a
 É¡æ«°TóJ  ºJ  »àdG  ,zÉææjôëH{  áæWGƒªdG  º«b  ï«°SôJh  »æWƒdG  AÉªàf’G

.ádhódÉH äÉ¡L IóY É¡H ∑QÉ°ûJh ,G kôNDƒe
 IQGOE’G É¡àeÉbCG »àdG ájƒYƒàdG äÉ«dÉ©ØdGh äGô°VÉëªdG OóY ¿CG øq«Hh
 É¡æe OÉØà°SG ,á«dÉ©ah Iô°VÉëe 595 ≠∏H ób äÉ¡édG øe OóY ™e ¿hÉ©àdÉH
 º°ùb òØf Éª«a ,á«°SGQódG πMGôªdG ™«ªL øe áÑdÉWh ÖdÉW ∞dCG 38 øe ôãcCG
 ,ø«ª∏©ªdGh áÑ∏£dG øe 42816 É¡æe OÉØà°SG ,á«dÉ©a 836 á«aÉ≤ãdG á£°ûfC’G
 ,º∏©eh ÖdÉW 7753 É¡æe OÉØà°SG ,á«dÉ©a 220 Ωób á«æØdG á£°ûfC’G º°ùbh
 ÖdÉW 588 ¬JÉ«dÉ©a øe OÉØà°SG …òdG ä’ÉØàM’G äÉeóN º°ùb ≈dEG áaÉ°VEG
 ,á«dÉ©a  998  »HÓ£dG  OÉ°TQE’G  º°ùb  äÉ«dÉ©a  ´ƒªée  ≠∏H  Éª«a  ,º∏©eh
 447  á«°SQóªdG  áë°üdG  º°ùb  òØfh  ,º∏©eh  ÖdÉW  6919  É¡æe  OÉØà°SG

 .ø«ª∏©ªdGh áÑ∏£dG øe 5392 É¡æe OÉØà°SG ,á«dÉ©a
 ób IQGOE’ÉH »ªjOÉcC’Gh »°ùØædG OÉ°TQE’G õcôe ¿CG ¿ÉHôM øH ±É°VCGh
 ¬éeÉfôH  øe  OÉØà°SGh  ,áÑ∏£∏d  á«fGó«e  IQÉjR  337h  IQÉ°ûà°SG  354  Ωób
 ≈dEG  áaÉ°VEG  ,áÑdÉWh  É kÑdÉW  3579  øjóéà°ùªdG  áÑ∏£∏d  áÄ«¡àdÉH  ¢UÉîdG
 622 É¡æe OÉØà°SG  ,ø««YÉªàL’G øjó°Tôª∏d  á°ü°üîàe πªY ¢TQh ºjó≤J

.Ió°Tôeh G kó°Tôe
 IQGOE’G  ¿EG  ¿ÉHôM  øH  ∫É`̀b  ,á«LQÉîdG  äÉcQÉ°ûªdÉH  ≥∏©àj  Éª«ah
 õ«ªàªdG  »ª«∏©àdG  AGOCÓ`̀d  ó°TGQ  øH  ¿GóªM  IõFÉL  º«¶æJ  »a  âcQÉ°T  ób
 3  º¡æe  πgCÉJ  PEG  ,áÑdÉWh  ÉÑdÉW  18h  ø«ª∏©e  4  ácQÉ°ûªH  ,23  É¡àî°ùæH
 »a Iô«ÑμdGh á∏YÉØdG ácQÉ°ûªdG ≈dEG áaÉ°VEG ,áÑ∏W 6h ø«ª∏©e 3h ¢SQGóe
 »àdGh  ,»Hô©dG  IAGô≤dG  …óëJ  á≤HÉ°ùe  øe  IójóédGh  á°ùeÉîdG  IQhó`̀dG
 á«eƒμëdG  ¢SQGóªdG  øe  áÑdÉWh  ÖdÉW  ∞dCG  112  øe  ôãcCG  ácQÉ°ûe  ó¡°ûJ
 óªëe IõFÉéH á«≤«°ùæàdGh á«Øjô©àdG äGAÉ≤∏dG ò«ØæJ øY kÓ°†a ,á°UÉîdGh

.»é«∏N º∏©e π°†aC’ ójGR øH

.¿ÉHôM øH º°SÉL |

 ¥ô``̀ °``̀ û``̀ dG ô```̀ ª```̀ JDƒ```̀ e ≈```̀ Yô```̀ J á``̀ ë``̀ °``̀ ü``̀ dG Iô`````````̀jRh
…ô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ dG Ωó```̀≤```̀ dGh ìhô``̀ é``̀ dÉ``̀ H á`̀ jÉ`̀ æ`̀ ©`̀ ∏`̀ d §````°````ShC’G

¢`̀ SQÉ`̀ e  3 ø`̀ ¡`̀ ª`̀ dG  ´ƒ``̀Ñ``̀°``̀SCG  ≥`̀∏`̀£`̀j Ö``̀jQó``̀à``̀dG  ó`̀¡`̀©`̀e
 áî°ùædG ÖjQóà∏d øjôëÑdG ó¡©e ≥∏£j
 …ƒæ°ùdG  ¢`̀Vô`̀©`̀ª`̀dG  ø`̀e  Iô`̀°`̀û`̀Y  á`̀ã`̀dÉ`̀ã`̀dG
 ájÉYQ  âëJ  ΩÉ≤j  …ò`̀dG  zø¡ªdG  ´ƒÑ°SCG{
 øH  óLÉe  QƒàcódG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ôjRh
 ƒëf  Iƒ`̀£`̀N{  QÉ©°T  âëJ  »ª«©ædG  »∏Y
 5 ≈dEG 3 øe IôàØdG ∫ÓN ∂dPh zπÑ≤à°ùªdG

 .Ω2020 ¢SQÉe
 »fGó«ªdG ÖjQóàdG õcôe ¢ù«FQ äócCGh
 áª¶æªdG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQh  ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG  »``̀a

 ¿CG  »HÉ¡°ûdG  á∏«Ñb  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  ¢Vô©ª∏d
 Gòg  á`̀eÉ`̀bE’  äGô«°†ëàdGh  äGOGó©à°S’G
 ¿ƒμàd  ,¥É°Sh  Ωó`̀b  ≈∏Y  áªFÉb  ¢Vô©ªdG
 …ò`̀dG  ¢Vô©ªdÉH  ≥«∏j  …ò`̀ dG  iƒà°ùªdÉH
 É¡ª«≤j »àdG äÉ«dÉ©ØdG ºgCG  øe G kóMGh ó©j
 ≈∏Y  ó¡©ªdG  IQó``̀b  ¢ùμ©j  É`̀ª`̀H  ,ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG
 á°ü°üîàªdG  ¢VQÉ©ªdG  √ò`̀g  πãe  º«¶æJ

.É k«ªdÉY á©ÑàªdG Ö«dÉ°SC’G çóMCG ≥ah
 ,ΩÉ`̀©`̀dG Gò`̀¡`̀d ¢`̀Vô`̀©`̀ª`̀dG QÉ`̀©`̀°`̀T ø``̀Yh

 ójó©dG ¢Vô©ªdG ÖMÉ°üJ ±ƒ°S ¬fEG  âdÉb
 »a  É¡©«ªL  Ö°üà°S  »àdG  äÉ«dÉ©ØdG  øe
 áeÉbEG  ∫ÓN øe ∂dPh ,QÉ©°ûdG Gòg ≥«≤ëJ
 äGô°VÉëªdGh  á°ü°üîàªdG  πª©dG  ¢TQh
 OóY  É¡ªjó≤àH  Ωƒ≤j  »`̀à`̀dGh  ábÓ©dG  äGP
 ¢Vô©ªdG  í«à«°S  Éªc  ,ø«°ü°üîàªdG  øe
 ,ø«HQóàª∏d  πªY  äÓHÉ≤e  AGô`̀LE’  É k°Uôa
 πFÉ°Sh  »a  äÓHÉ≤e  AGôLEG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH

.ΩÓYE’G

 §``«°ùÑJ π``ªμà°ùj zá``«fóªdG á``eóîdG{
á«eƒμM äÉ¡L 8 »a áeóN 30 äGAGôLEG

.õjõ©dGóÑY ∫ÉªL  .|

øjôëÑdG á``°†¡f »``a á``jóæ¡dG á``dÉª©dG äÉ``eÉ¡°SEÉH ó``«°ûj π``ª©dG ô``jRh
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  ≈≤àdG
 ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ô«Ø°S  ,¿Gó«ªM  »∏Y  óªëe  øH  π«ªL  πª©dG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ió`̀d  ájóæ¡dG  ájQƒ¡ªédG
 ¬Ñàμe  »a  ∂`̀dPh  ,É¡æ«°S  QÉeƒc  ∑ƒ`̀dCG  ó«°ùdG
 ô«Ø°ùc ¬∏ªY Iôàa AÉ¡àfG áÑ°SÉæªH ,IQGRƒdÉH
 ¿Gó«ªM  OÉ`̀ °`̀ TCG  å`̀«`̀M  ,áμ∏ªªdG  »`̀a  √OÓ`̀Ñ`̀d
 äÉbÓ©dG  õjõ©J  »`̀a  ¬JÉeÉ¡°SGh  √Oƒ`̀¡`̀é`̀H
 ∫ÉéªdG  É¡àeó≤e  »`̀ah  ,ájóæ¡dG  á«æjôëÑdG
 »a  ìÉéædGh  ≥«aƒàdG  ¬d  ≈æªJh  ,»dÉª©dG

.á∏Ñ≤ªdG ¬eÉ¡e
 ¢UôM  ¿Gó«ªM  ó`̀cCG  ¥É«°ùdG  Gò`̀g  »`̀ah
 ™e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀J  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 »a á`̀jó`̀æ`̀¡`̀dG á`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG Qhó``̀H É`̀ kgƒ`̀æ`̀e ,ó`̀æ`̀¡`̀dG
 ≈dEG  ¥É«°ùdG  Gòg »a G kô«°ûe ,øjôëÑdG  á°†¡f
 äÉ©jô°ûàdG  QGó`̀°`̀UEG  »`̀a  áμ∏ªªdG  QGôªà°SG
 ¿Éª°†d  á∏°üdG  äGP  IQƒ£àªdG  ø«fGƒ≤dGh

 ºJ Ée ∂dP øeh ,∫Éª©dG ¥ƒ≤M ájÉYQh ¿ƒ°U
 πª©dG äÉYRÉæe ¢†a RÉ¡L AÉ°ûfEG øe G kôNDƒe
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRƒH  ájOôØdG
 »a  á«dÉª©dG  ÉjÉ°†≤dG  πM  ≈`̀ dEG  ±ó¡j  …ò`̀dG

.øμªe âbh ´ô°SCG
 iƒà°ùªH …óæ¡dG ô«Ø°ùdG OÉ°TCG ,¬ÑfÉL øe
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªH  √ó∏H  §HôJ  »àdG  äÉbÓ©dG
 áfÉμe  ø`̀e  áμ∏ªªdG  ¬`̀H  ≈¶ëJ  É`̀e  ≈``dEG  É`̀ kà`̀a’
 ≈∏Y Qƒ£J øe √ó¡°ûJ Ée π°†ØH IRQÉH á«dhO
 ä’ÉéªdG  É¡àeó≤e  »`̀ah  Ió`̀©`̀°`̀UC’G  ∞∏àîe
 øY  É kHô©e  ,á«YÉªàL’G  ájÉYôdGh  á«dÉª©dG
 á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  ô`̀ jRƒ`̀ d  √ô`̀jó`̀≤`̀ Jh  √ô`̀μ`̀°`̀T
 IófÉ°ùeh  ºYO  øe  ¬«≤d  Ée  ≈∏Y  á«YÉªàL’G
 ΩÉ¡e  π«¡°ùJ  »a  º¡°SCG  Ée  ,IQGRƒ``dG  πÑb  øe
 »àdG  ájÉYôdÉH  É kgƒæeh  ,áμ∏ªªdG  »`̀a  ¬∏ªY
 áμ∏ªe »a á∏eÉ©dG ájóæ¡dG á«dÉédG É¡H ≈¶ëJ

.øjôëÑdG
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 áLƒªdGh ÉæHƒ©°T
!»Hô¨dG §£îª∏d á°ùcÉ©ªdG

ó«°TQ ájRƒa

Ω2020 ôjÉæj 23 - `g1441 ≈dhC’G inOÉª oL 28 ¢ù«ªîdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15280) Oó©dG13

 äóYÉ°üJh »fGôj’G Ö©°ûdG äÉ°VÉØàfG äOó©J |
 •ÉMCG  »àdG  áØFGõdG  á°SGó≤dG  Ωóg  ≈`̀dEG  â∏°Uh  ≈àM
 Ωƒ«dGh z»æ«ªîdG{  òæe  ¬°ùØf  ¬«≤ØdG  »dƒdG  ΩÉ¶f  É¡H

.z»ÄæeÉN{
 ≈àM »`̀bGô`̀©`̀dG Ö`̀©`̀°`̀û`̀dG äÉ`̀°`̀VÉ`̀Ø`̀à`̀fG äOó``̀©``̀Jh
 äOGQCG ÉªY Gó«©H øWƒdGh áæWGƒªdG »Yh ≈dEG â∏°Uh
 ô«ÑμdG »Hô©dG ó∏ÑdG Gòg »a ¿GôjEGh ÉμjôeCG  ¬î«°SôJ

.¬Ñ©°Th ¬îjQÉJh ¬JQÉ°†ëH º«¶©dGh
 ¢û«édG  π©a  ¬∏ãeh  ,»fÉæÑ∏dG  Ö©°ûdG  ¢†ØàfGh
 äÉHÉ°üY  ø``e  OÓ``Ñ``dG  ô`̀jô`̀ë`̀à`̀d  É«Ñ«d  »``a  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 »ah  .ó°SÉØdG  π«ª©dG  ºμëdGh  á«HÉgQ’G  äÉ«°û«∏ªdG
 ≈∏Y ôe’G º°ùM ºàd  á«LQÉîdG  äÓNóàdG  ’ƒd øª«dG
 πªY  ¿GOƒ°ùdG  »`̀ah  .πjƒW  â`̀bh  òæe  ∞dÉëàdG  ój
 Éeh  ,¬«a  Ö©°ûdG  ºμMh  √OÓ`̀H  IOÉ©à°SG  ≈∏Y  ¬Ñ©°T
 á«dBG)  ø`̀Y  ó«©ÑH  ¢ù«d  ô`̀FGõ`̀é`̀dGh  ¢ùfƒJ  »`̀a  çó`̀M
 ójôJ Éªc (á«Ñ©°ûdG ¥ƒ≤ëdGh øWƒdÉH »YƒdG IOÉ©à°SG
 »a çóM Ée ∂dP πc ≥Ñ°S !äÉ££îªdG ójôJ Éªc ’ »g
 äÉ££îª∏d  á°ùcÉ©e  áLƒe  øe  ô°üe  »ah  øjôëÑdG
 á«WGô≤ªjódG  º°SÉH  øjó∏ÑdÉH  á`̀MÉ`̀WE’G  äOGQCG  »àdG

!á∏WÉÑdG É¡JÉeGóîà°SÉH ¥ƒ≤ëdGh äÉjôëdGh
 ¿Éc  »bƒ≤ëdGh  »eÓYE’Gh  »dhódG  ΩÉªàg’G  |
 πc  »a  çóëj  Ée  Ö°ùëH  ,GóYÉ°üàeh  ÉØãμe  »JCÉj
 §£îª∏d  çóëj  …ò`̀dG  Gòg  áeóN  á«Ø«ch  »HôY  ó∏H
 áahô©e  â`̀JÉ`̀H  ,áã«ÑN  äÉgƒjQÉæ«°ùH  Ωƒ`̀°`̀Sô`̀ª`̀dG
 Éªc- ¬àæJ ºd …òdG zô«ÑμdG §°ShC’G ¥ô°ûdG §£îªH{
 ¬fGƒdCG  âdóÑJ  ¿EGh  ,Ωƒ«dG  ≈àM  ¬∏«YÉØe  -GQGôe  Éæ∏b

!»HôY ó∏H πc »a Ióéà°ùªdG ±hô¶dG Ö°ùëH
 øe ¿GôjEG  »a çóëj Ée ¿CG Ωƒ«dG í°VGƒdG øμdh
 øe  ¥Gô©dG  »a  çóëj  Éeh  ,»fGôjE’G  Ö©°ûdG  ÖfÉL
 É«Ñ«d ≈àMh ,¿ÉæÑd »a çóëj Éeh ,áYÉé°T á°VÉØàfG
 ÉeEG  áHQÉëe  »a  OGQCG  Ée  Ωóîj  ’  ,Égô«Zh  øª«dGh

 äÉ«°û«∏ªdGh  ÜÉ`̀gQ’G  áHQÉëe  ÉeEGh  Ö¡ædGh  OÉ°ùØdG

!¥GõJQ’G ≥£æe ≥ah πª©J »àdG á∏«ª©dG áæFÉîdG

 »`̀eÓ`̀Y’Gh »``dhó``dG ∫PÉ`̀î`̀à`̀ dG) Gò``̀g ó`̀é`̀f Gò`̀¡`̀d

 Ée  ¿C’  ,áæNÉ°ùdG  ÉjÉ°†≤dG  ∂∏J  πc  √ÉéJ  (»bƒ≤ëdGh

 ¿Gó∏ÑdG  √ò¡d  √hOGQCG  Ée  ó°V  ™Ñ£dÉH  ƒg  É¡«a  çóëj

!É¡Hƒ©°Th

 πàbh  ™ªb  ø`̀e  »`̀dÓ`̀ª`̀dG  ¬ÑμJôj  É`̀e  π`̀c  º`̀ZQ  |

 ,¥Gô©dG  »a  º¡YÉÑJCG  ¬ÑμJôj  Éeh  ,¿GôjEG  »a  äÉÄªdÉH

 ¬Ñ°ûj  Ée  ∑Éæg  ¿CG  ’EG  ,¿ÉæÑd  »a  ¬H  ¿ƒÑYÓàj  É`̀eh

 á«eÓY’G  äÉ°ù°SDƒªdG  πgÉéJh  »`̀dhó`̀dG  ∫PÉ`̀î`̀à`̀dG

 çóëj  Ée  ¿C’)  É¡d  á«bƒ≤ëdG  äÉª¶æªdGh  á«Hô¨dG

 √Éæ«ª°SCG  É`̀ª`̀Hh  (ôjÉ¨e  »Ñ©°T  »`̀Yƒ`̀d  ó«°ùéJ  ƒ`̀g

 »dhódG Ö¡ædGh ≥jõªàdG äÉ«dBG πμd (á°ùcÉ©e áLƒe)

 ÖfÉL  ø`̀e  AGƒ`̀°`̀S  ,áæª«¡dG  äÉ££îeh  »ª«∏b’Gh

 äÉÄe  !…ô£≤dG  Qhó`̀dG  hCG  É«côJ  hCG  ¿Gô`̀jEG  hCG  Üô¨dG

 á£ÑJôªdG íFÉ°†ØdG äÉÄeh ¥Gô©dGh ¿GôjEG »a ≈∏à≤dG

 øe Égô«Zh ø«à°VÉØàf’G  ºé∏d  ájƒeódG  ä’hÉëªdÉH

 ’  ∂dP  ºZQh ,zá°ùcÉ©ªdG  á«Ñ©°ûdG  áLƒªdG{  äÉcôëJ

 »Yój  Éªc  ¬à«LƒdƒjójBG  ≈æH  »HôZ  ΩÉªàg’  Oƒ`̀Lh

!äÉjôëdGh »bƒ≤ëdG øY ´ÉaódG ≈∏Y

 ’h  ,ÜôëdÉH  ¿Gô`̀jEG  ¿hOó¡j  ºgh  ÉeÉY  ¿ƒ©HQCG

 ,Üô¨dG  ø`̀e  ¿Gô``̀ jEG  â`̀HÉ`̀°`̀UCG  Ió``̀MGh  ¢UÉ°UQ  á≤∏W

 Ö¡ædGh  (OÉ°ùØdG)  áª¶fCG  AÉ≤H  í°†Øj  √ó`̀Mh  Gò`̀gh

 …ODƒJ  áª¶fCG  »g  ,É°†jG  ¬ª°SÉH  πà≤dGh  øjódG  º°SÉH

 GƒØ≤j  ød  ÉªàM  ∂dòdh  ,§£îªdG  »a  (É«Ø«Xh)  GQhO

 ,áª¶fC’G  ∂∏J  ≈∏Y  QƒãJh  OôªàJ  »àdG  Üƒ©°ûdG  ™e

 »`̀eÓ`̀Y’Gh  »°SÉ«°ùdG  ∫PÉ`̀î`̀à`̀dG  Gò`̀g  ô°S  ô°ùØj  É`̀e

 áÑ©dh ºeC’G áÑ©d É¡fEG !Üƒ©°ûdG √òg √ÉéJ »bƒ≤ëdGh

 ≈∏Y  ÉæHƒ©°T  πª©J  ¿CG  ó`̀H  ’  »`̀à`̀dG  iôÑμdG  ∫hó``̀dG

!Iƒ≤H É¡WÉ≤°SEG ≈∏Yh É¡dÉ°ûaEG

 .âbƒdG  ¢ùØf  »a  áé«àfh  á«∏ªY  ƒg  »ªbôdG  ∫ƒëàdG
 .∫ÉªYC’G ºdÉY »a É kjQƒK G kô««¨J »ªbôdG ∫ƒëàdG ôÑà©j å«M
 äÉ°ù°SDƒªdG  ∫É`̀ª`̀YCG  ∫ƒëJ  ¿EÉ``a  ,áæªbôdG  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉÑa
 É k°†jCG  Ωõ∏à°ùj  á«æ≤àdG  ∫ƒM  QƒëªàJ  ∫ÉªYCG  ≈`̀dEG  áØ∏àîªdG
 ä’ƒëàd  áÑcGƒe  »ah  .á°ù°SDƒªdG  á«∏≤Yh  áaÉ≤K  »a  k’ƒëJ
 ∫É`̀ª`̀YC’G  ∫É`̀LQ  π¨°ûæj  ¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  »`̀a  »ªdÉ©dG  OÉ°üàb’G
 »a  §«£îàdG  õ`̀cGô`̀eh  ¿hôªãà°ùªdGh  OÉ°üàb’G  AGô`̀Ñ`̀Nh
 Rõ©j  ÉªH  ä’ƒëàdG  √òg  ∞«XƒJ  á«Ø«μH  åëÑdÉH  øjôëÑdG
 Oƒ≤©dG  »`̀a  øjôëÑdG  »`̀a  …ƒªæàdGh  …OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  Qƒ£àdG
 ∫ƒëàdG äGõμJôeh á©«ÑW ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùf Éægh ,áeOÉ≤dG

 .ájô°ûÑdG OQGƒªdG IQGOEG »a »ªbôdG
 á°ù°SDƒªdG  π``̀NGO  ô``̀NBG  ¿É`̀«`̀c  …CG  ™`̀e  ∫É`̀ë`̀dG  ƒ`̀g  Éªμa
 G kô`̀eCG  ájô°ûÑdG  OQGƒª∏d  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ó©j  ,áª¶æªdG  hCG
 Iô«JƒH  »LƒdƒæμàdG  Qƒ£àdG  ¬«a  ¿ƒμj  ô°üY  »a  É kjQhô°V
 áYƒªée ¬JôLCG í°ùªd É k≤aƒa .¢SÉ°SC’Gh IóYÉ≤dG ƒg IójGõàe
 »ªbôdG  ∫ƒëàdG  á«fGõ«e  ¿EÉ`̀a  ,ájQÉ°ûà°S’G  äÉcô°ûdG  øe
 .πÑ≤ªdG  ΩÉ©dG  øY  áFÉªdÉH  25  áÑ°ùæH  ójõà°S  äÉ°ù°SDƒª∏d
 äÉfÉ«ÑdG  ó`̀YGƒ`̀bh  ,(AI)  »YÉæ£°U’G  AÉ`̀cò`̀dG  Qƒ¡X  ™ªa
 Machine) »dB’G º∏©àdGh ,(blockchain)  áYRƒªdG
 Automated)  »`̀dB’G  AGOC’G  IQGOEGh  ,(Learning
 ∂dP  øe  ôãcCGh  ,(Performance Management
 ≈∏Y óªà©J ∫GõJ ’ »àdG ájô°ûÑdG OQGƒªdG ¥ôa êÉàëJ ,ô«ãμH
 ô«°ùØJh  ™ªéd  (Excel)  πãe  ájó«∏≤àdG  ∫hGó`̀é`̀dG  èeGôH
 áÑcGƒe πLCG  øe áYô°ùHh áàªJC’G  ≈dEG  ∫ƒëàdG  ≈dEG  äÉfÉ«ÑdG
 IôμàÑe k’ƒ∏M Ωó≤J »àdG á∏FÉ¡dG á«LƒdƒæμàdG äGQƒ£àdG ∂∏J

.∫ÉªYCÓd
 ájô°ûÑdG OQGƒªdG »a »ªbôdG ∫ƒëà∏d ±GógCG IóY ∂dÉægh
 ΩÉ¡ªdG RÉéfE’ ¥ô¨à°ùªdG âbƒdG π«∏≤Jh äÉ«∏ª©dG áàªJCG »gh
 IQGOEG  ™e ø«∏eÉ©àªdG  ø«ØXƒªdG  áHôéJ ø«°ùëJh ,IQôμàªdG
 É¡JÉeóN øe øjó«Øà°ùªdGh á°ù°SDƒªdG πNGO ájô°ûÑdG OQGƒªdG
 RÉéfE’  √ô«aƒJ  º`̀J  …ò``dG  â`̀bƒ`̀dG  ∫Ó¨à°SG  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH

.AGOC’G ø«°ùëJh äÉ«é«JGôà°S’G ™°Vh »a äÉ«∏ª©dG
 »a  ∫ƒëàdG  ƒg  ájô°ûÑdG  OQGƒª∏d  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ¿EG
 ΩGóîà°SÉH  ∂dPh  ,ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  IQGOEG  ∞FÉXhh  äÉ«∏ªY
 ±ƒ°ûc πãe ájô°ûÑdG OQGƒªdG ä’Éée ™«ªL ¬«Lƒàd äÉfÉ«ÑdG
 ,ôjƒ£àdGh  º∏©àdGh  ,AGOC’G  IQGOEGh  ,É`̀jGõ`̀ª`̀dGh  ,äÉÑJôªdG

.∞«XƒàdGh ,ôjó≤àdGh äBÉaÉμªdGh
 »ªbôdG ∫ƒëàdG »a ájô°ûÑdG OQGƒªdG ¥ôa QhO ¿ƒμàjh
 »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ø`̀Y  á«dhDƒ°ùªdG  ƒ`̀gh  ∫hC’G  :ø«≤°T  ø`̀e
 äÉ«∏ª©dGh  áàªJC’G  ΩGóîà°SÉH  ájô°ûÑdG  OQGƒªdÉH  ¢UÉîdG
 IOÉ«b  ƒg  »fÉãdG  Qhó``dGh  .äÉfÉ«ÑdG  ÉgOƒ≤J  »àdG  á«ªbôdG
 »ªbôdG  ÉgQƒ£J  º``YOh  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ƒëf  á°ù°SDƒªdG
 á°ù°SDƒªdG πNGO äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J º°ùb ™e ¿hÉ©àdÉH ôªà°ùªdG
 ¬LƒàdGh  ô«μØàdG  ∫ÓN  øe  ø«ØXƒªdG  ø«μªJ  ∂dP  øª°†àjh

.á«LÉàfE’G õjõ©Jh äÉ«∏ª©dG ø«°ùëàd »ªbôdG
 ,»ªbôdG  ∫ƒëàdGh  áæªbôdG  ø«H  Éæg  ≥jôØàdG  Öéjh
 äÉ«∏ªY  ≈`̀ dEG  ájhó«dG  äÉ«∏ª©dG  πjƒëJ  øª°†àJ  áæªbôdÉa
 ø«ØXƒªdG  AGOCG  äÓé°S  áæªbQ  ∫ÉãªdG  π«Ñ°S  ≈∏Y  á«ªbQ
 É qeCG  .∞«XƒàdG  äÉ«∏ªY  áæªbQ  hCG  á«°VÉªdG  äGƒæ°S  ô°û©∏d
 πjƒëJ  ≈``dEG  áaÉ°VE’ÉH  áæªbôdG  øª°†«a  »ªbôdG  ∫ƒëàdG

 »gh  ,»`̀ª`̀bQ  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  áªFÉb  á°ù°SDƒe  ≈`̀ dEG  á°ù°SDƒªdG
 ºYO »a á«ªbôdG  äGhOC’G  çóMCG  ô«î°ùJ ≈∏Y πª©J á°ù°SDƒe
 áaÉ≤K ≥∏N ≈∏Y »ªbôdG ∫ƒëàdG …ƒ£æjh .á«eƒ«dG É¡JÉ«∏ªY
 .äÉ°ù°SDƒªdG ∫ÉªYCG IQGOEG »a áãjóëdG É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SG
 øª°†àj å«M ∂dP øe ó©HCG ≈dEG »°†ªj »ªbôdG ∫ƒëàdG É k°†jCG
 øe  ¢ü∏îàdG  ¬æY  èàæj  ób  …òdGh  ΩÉ¡ªdGh  äÉ«∏ª©dG  π«∏ëJ
 øμdh ájhój äÉ«∏ª©dG âfÉc ÉeóæY áª«b É¡d âfÉc »àdG ΩÉ¡ªdG
 »ªbôdG  ∫ƒëàdG  á∏Môa  .á«ªbQ  á°ù°SDƒe  »a  ¿Éμe  É¡d  ¢ù«d
 ΩGóîà°SGh  πM  ≈dEG  êÉàëJ  »àdG  äÓμ°ûªdG  ójóëJ  Ωõ∏à°ùJ
 ,äÓμ°ûªdG √òg πëd áæμªe á«dÉ©a ¥ô£dG ôãcCÉH É«LƒdƒæμàdG
 ô««¨J Ö∏£àj Éªc ,É«Lƒdƒæμà∏d ™jô°ùdG Qƒ£àdG ™e ∞ q«μàdGh
 Gògh  ,á°ù°SDƒªdG  »a  ô«μØàdG  ¥ô`̀Wh  äÉYÉæ≤dGh  äÉ«∏≤©dG
.á°ù°SDƒªdG π°UÉØe á«≤H ≈dEG ≥aóàjh IOÉ«≤dG øe CGóÑj ô««¨àdG

 ióe ≈∏Y É k©jô°S G kQƒ£J ájô°ûÑdG OQGƒªdG ΩÉ¶f ó¡°T ó≤d
 ¥ÉÑ°ùdG{ øY º∏μàf Éæc ,äGƒæ°S çÓK òæªa .á«°VÉªdG ¢ùªîdG
 áª¶fCG ∫GóÑà°SG ≈dEG äÉcô°ûdG âYQÉ°S å«M ,záHÉë°ùdG ƒëf
 ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  äÉ°üæªH  áªjó≤dG  ø«ØXƒªdG  ¿hDƒ°T  IQGOEG
 OQGƒ`̀ª`̀dG  ÉæØ°Uh  ,ø«eÉY  πÑbh  .áHÉë°ùdG  ≈∏Y  á∏eÉμàªdG
 äõcQ å«M ,z∫ qƒëàdG  ≈dEG  áLÉM »a{ áØ«Xh É¡fCÉH  ájô°ûÑdG
 äGQÉ¡ªdG  äGP  ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  ∞«XƒJ  ≈∏Y  äÉ°ù°SDƒªdG
 »ah .äÉfÉ«Ñ∏d á«cP äÓ«∏ëJ πªYh ,áª¶fC’G èeOh ,á«ªbôdG
 º«ª°üJh á«ªbôdG  IQGOE’G  äÉ°SQÉªe ¿CG  ≈dEG  G kô¶f ,ΩÉ©dG  Gòg
 ∫Éée  »a  ô«μØàdG  »a  ø««°SÉ°SCG  ÉëÑ°UCG  á≤«°TôdG  äÉª¶æªdG
 ƒëf ájô°ûÑdG OQGƒªdG »a ôNBG G kô««¨J ¬LGƒf ÉæfEÉa ,∫ÉªYC’G
 ≈ª°ùj  Ée  πμ°ûàd  äÉ°üæªdGh  πª©dGh  OGô`̀aC’G  ≈∏Y  õ«côàdG

 .zá«ªbôdG ájô°ûÑdG OQGƒªdG{
 á∏«°üM  ≈∏Y  á«ªbôdG  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  äóªàYG  ó`̀bh
 äÉ«æ«à°ùdG  »Øa  .áªcGôàªdG  IôÑîdGh  ó¡édG  øe  äGƒæ°S
 äÉ°ù°SDƒªdG »a ájô°ûÑdG OQGƒªdG ΩÉ°ùbCG âfÉc ,äÉ«æ«©Ñ°ùdGh
 ,ø«ØXƒªdG  ¿hDƒ°T  á©HÉàªH  á°UÉîdG  äÉ«∏ª©dG  ≈∏Y  õcôJ
 ø«ØXƒªdG  äÓé°S  ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh  ,äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG  RÉ``é``fEGh
 ¿hDƒ°T  ΩÉ°ùbCG  º«ª°üJ  ó«YCG  ,äÉæ«fÉªãdG  »ah  .º«∏°S  πμ°ûH
 »Ñ∏J å«ëH ;záeóN õcôe{ ¿ƒμàd äÉ°ù°SDƒªdG »a ø«ØXƒªdG
 ™e  πeÉ©àJ  á¡L  É¡Ø°UƒH  ø«ØXƒª∏d  ájOôØdG  äÉLÉ«àM’G
 ∫hC’G ó≤©dG πFGhCGh äÉ«æ«©°ùàdG »a .áeóN »≤∏àªc ∞XƒªdG
 Iôe  ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀dG  º«ª°üJ  ó«YCG  ,øjô°û©dG  ¿ô≤dG  øe
 Integrated)  ÖgGƒª∏d  á∏eÉμàªdG  IQGOE’G  ∫ƒM  iô`̀NCG
 É kHƒë°üe ¿ƒμj  Ée  É kÑdÉZh  ,(talent management
 AGOC’G  IQGOEGh  ÖjQóàdGh  ∞«Xƒà∏d  IójóL  áª¶fCG  ∫ÉNOEÉH

 .äÉ°†jƒ©àdGh ÖJGhôdGh
 ΩÉ°ùbCG AÉæH ƒëf ájô°ûÑdG OQGƒªdG õ«côJ ∫ƒëJ ,Ωƒ«dGh
 äÉ«æ≤àdG  çó`̀MCG  ∞«XƒJ  ≈∏Y  πª©J  á«ªbQ  ájô°ûH  OQGƒ`̀e
 »ªbôdG AÉcòdÉH ¿ƒ©àªàj ¿ƒØXƒe É¡«∏Y πª©j »àdG á«ªbôdG
 äÉfÉ«ÑdG  π«∏ëàd  äÉfÉ«ÑdG  Ωƒ∏Y  ΩGóîà°SG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH
 »a  á∏eÉμàe  á«ªbQ  áHôéJ  ƒëf  ¬ qLƒàdGh  äGQGô≤dG  PÉîJGh
.ø«μªàdGh ,á«LÉàfE’Gh ,¥ôØdG ∫ƒM áªª°üe áHôéJ - πª©dG

 ¿CG  ’EG  »ªbôdG  ∫ƒëà∏d  ájôë°S  áØ°Uh ∂dÉæg  óLƒJ  ’h
 AóÑdG óæY QÉÑàY’G ø«©H ÉgòNCG Öéj ìÉéæ∏d ô°UÉæY ∂dÉæg

:»gh ájô°ûÑdG OQGƒªdG »a »ªbôdG ∫ƒëàdÉH
:Oóëe ±óg ™°Vh :k’hCG

 ,ájô°ûÑdG OQGƒª∏d »ªbôdG ∫ qƒëàdG á∏MQ »a ¥Ó£f’G πÑb
 É kÑdÉZh .πª©dG Qƒ¶æe øe »≤£æeh í°VGh ±óg ójóëJ Öéj
 Gò¡d  .ø«ØXƒªdG  ¬LGƒJ á∏μ°ûe  πM ƒg ±ó¡dG  Gòg ¿ƒμj  Ée
 ¿CG Öéj ,ájô°ûÑdG OQGƒª∏d »ªbôdG ∫ƒëàdG á«∏ªY »a ,ÖÑ°ùdG

 .»FÉ¡f Ωóîà°ùªc ∞XƒªdG ≈∏Y É kªFGO õ«côàdG ¿ƒμj
:»ªbôdG ∫ƒëàdG á«∏ªY »a ™«ªédG ∑Gô°TEG :É k«fÉK

 »a ø`̀«`̀jò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG ø``e ,ø`̀«`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG ™`̀«`̀ª`̀L »`̀æ`̀©`̀j Gò```̀gh
 ≥∏©àj Éeóæ©a .ΩÉ°ùbC’Gh äGQGOE’G  »ØXƒe áaÉch á°ù°SDƒªdG
 ≈∏Y ôKDƒ«°S ôeCG Gò¡a ájô°ûÑdG OQGƒª∏d »ªbôdG ∫ƒëàdÉH ôeC’G
 Éææμªj …òdG ºYódG πc ≈dEG áLÉëH øëæa Gòd É¡∏ªcCÉH á°ù°SDƒªdG

.º¡JÉLQO ±ÓàNG ≈∏Y ø«ØXƒªdG áaÉc øe ¬«∏Y ∫ƒ°üëdG
:á¨dÉÑªdG ΩóY :É kãdÉK

 äÉ«æ≤àdG øe ìÉàe ƒg Ée ™«ªL ∞«XƒàH ≠dÉÑf ’CG Öé«a
 øμdh  ,ó`̀MGh  á©aO  ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  ∫ÉªYCG  áaÉμd  áãjóëdG
 ä’É`̀é`̀e  á`̀ °`̀ SGQO  ∫Ó``̀N  ø`̀e  § q°ùÑe  πμ°ûH  CGó`̀Ñ`̀f  ¿CG  Ö`̀é`̀j
 πãe  É¡∏jƒëJ ºàj  ¿CG  øμªj  »àdG  ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  äÉ«∏ªYh
 º∏©àdGh  ,»∏NGódG  ÖjQóàdGh  ,∞«Xƒà∏d  ø«ë°TôªdG  QÉ«àNG)
 øeh  .(∂dP  ≈dEG  Éeh  äÉÑJôªdG  äÉaƒ°ûc  IQGOEGh  ,ôjƒ£àdGh
 ø«jò«ØæàdG  AGQó`̀ª`̀dG  ™e  ∫ qƒëàdG  äÉ`̀jƒ`̀dhCG  á°ûbÉæe  ºàj  ºK

.á°ù°SDƒªdG »a ø«ØXƒªdGh
:»YGóHE’G ô«μØàdG π«©ØJ :É k©HGQ

 ∫ƒëàdG  »`̀a  É k«°SÉ°SCG  G kQhO  »``̀YGó``̀HE’G  ô«μØàdG  Ö©∏j
 QÉμaC’G  øe  á∏jƒW  áªFÉb  ≈dEG  É kªàM  Oƒ≤«°S  …ò`̀dGh  ,»ªbôdG
 Öéj  Gò`̀d  ,AGOC’G  ø«°ùëJh  πcÉ°ûªdG  πM  »a  åëÑJ  »àdG
 ó¡édGh ô«KCÉàdG  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y ájGóÑdG  »a QÉμaC’G  ∂∏J ∞«æ°üJ
 ∫ÉªdGh âbƒdGh ó¡édGh QÉμaC’G áæªbQ ≈∏Y ∫ÉªYC’G ô«KCÉJ …CG
 ,™bGƒdG  ¢`̀VQCG  ≈∏Y  QÉ`̀μ`̀aC’G  ∂∏J  ≥«Ñ£J  ¬«dEG  êÉàëj  …ò`̀dG
 QÉμaC’ÉH AóÑdG ºàj å«ëH QÉμaCÓd ájƒdhCG  AÉ£YEG  ºàj ÉgóæYh
 óYÉ°ùj  ±ƒ°S  Gògh  ¢†ØîæªdG  ó¡édGh  ô«ÑμdG  ô«KCÉàdG  äGP
 áª«≤dG äGP QÉμaC’G ≈∏Y õ«côàdGh ∫ƒëàdG á«∏ªY ™jô°ùJ »a

.á«dÉ©dG
:AGOC’G º««≤J :É k°ùeÉN

 Gô`̀eCG  ó©j  á«ªbôdG  äÉ«æ≤àdG  çó``MCG  ≥«Ñ£J  áHôéJ  ¿EG
 øe äÉ«æ≤àdG ∂∏J ≥«Ñ£J ¿CG  q’EG  á«dÉY áª«b GPh á«ªgC’G ≠dÉH
 »≤£æe  ô«Z  GôeCG  ó©j  á«ªbôdG  áHôéàdG  ∂∏J  AGOCG  º««≤J  ¿hO
 ºàj  ¿CG  Öéj  Gòd  .≥«Ñ£à∏d  á«∏©ØdG  èFÉàædG  ≈dEG  ô¶æf  ºd  GPEG
 äÉMÉéædG ójóëàd á«ªbôdG áHôéàdG ∂∏àd …ó≤f º««≤J AGôLEG
 »ªbôdG ∫ƒëàdG ƒëf Ω qó≤à∏d Ió«MƒdG á≤jô£dÉa .äÉbÉØNE’Gh
 »àdG  á«ªbôdG  äÉ«æ≤àdG  ∫ÓN  øe  á«dÉëdG  πcÉ°ûªdG  πM  ƒg

.πcÉ°ûªdG ∂∏àd ájQòL k’ƒ∏M óéJ
:á«ªbôdG áaÉ≤ãdG AÉæH :É k°SOÉ°S

 »a »ªbôdG ∫ƒëàdG πLCG øe á«aÉc â°ù«d á«ªbôdG äÉ«æ≤àdG
 ,á°ù°SDƒªdG áaÉμd »ªbôdG ∫ƒëàdG øY ∂«gÉf ájô°ûÑdG OQGƒªdG
 ø««æ©ªdG áaÉc ô«μØJ á≤jôWh á«∏≤Y ∫ƒM É k°†jCG ≥∏©àj ôeC’Éa
 É¡∏ªcCÉH  á°ù°SDƒªdG  áaÉ≤ãH  ábÓY  ¬d  Gògh  ∫ƒëàdG  á«∏ªY  »a
 AGQóªdG  ≈dEG  k’ƒ°Uhh  OóédGh  ø««dÉëdG  ø«ØXƒªdG  øe  GAóH
 - áª∏μ∏d  ™°ShC’G ≈æ©ªdÉH - á«ªbôdG á«∏≤©dG ¿EÉa  ø«jò«ØæàdG

.∫ƒëàdG ìÉéæd ájQhô°V
 OQGƒª∏d  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ¿CG  ≈dEG  IQÉ°TE’G  ÖLh  É keÉàNh
 áæªbôdG  ƒëf  ∫ƒëàj  ºdÉY  »a  ÉjQÉ«àNG  G kôeCG  ¢ù«d  ájô°ûÑdG
 óM  ≈`̀ dEG  π°üJ  á«KQÉc  áé«àædG  âfÉc  ’EGh  á©jô°S  Iô«JƒH
 »àdG áªédG óFGƒØdG øY ∂«gÉf ¥ƒ°ùdG øe á°ù°SDƒªdG êhôN
 ø«°ùëJ  øe  É k«ªbQ  É¡dƒëJ  óæY  á°ù°SDƒªdG  É¡«∏Y  π°üëà°S
 áHôéJ  ø«°ùëJh  ∫É`̀ª`̀dGh  ó¡édGh  â`̀bƒ`̀dG  ô«aƒJh  AGOC’G

 .ø«ØXƒªdG
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 ¿hó`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀j ¿ƒ`̀«`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG ¿É```̀c É`̀ª`̀æ`̀«`̀H
 äGRÉ``````LE’Gh OÉ```«```YC’G º`̀°`̀Sƒ`̀ª`̀H ∫É`̀Ø`̀à`̀MÓ`̀d
 áæ°ùdG  ¢SCGQ  áÑ°SÉæªH  ójóëàdÉHh  ,á«ª°SôdG
 ICÉéa  º¡H  GPEGh  ,IójóédG  ájôª≤dG  á«æ«°üdG
 ,π«≤K ∞«°V º¡«∏Y ∫õæj QGòfEG ≥HÉ°S ¿hóHh
 ºgOÉ«YCG  ∫ sƒ``M  ,º«≤°S  AÉ``Hh  º¡«∏Y  πëjh
 º¡àé¡H ∫ƒMh ,πjƒYh ºJCÉe ≈dEG º¡MGôaCGh
 Gògh .ójó°T mºdCGh ≥«ªY m¿õM ≈dEG ºgQhô°Sh
 ∫hC’h  Ωƒ«dG  º¡«∏Y  ∫õæj  ºd  π«≤ãdG  ∞«°†dG
 ÉeóæY  2002  ΩÉY  »a  º¡©e  ¿Éc  ÉªfEGh  ,Iôe
 ≈∏Y  áë°VGh  IôeóªdG  á«ë°üdG  √QÉ`̀KBG  ∑ôJ
 áÑ«°ü©dG ¬àª°üH ™°Vhh ,»æ«°üdG ™ªàéªdG
 πH  ,»æ«°üdG  Ö©°ûdG  ø`̀e  mô«Ñc  mOó``̀Y  ≈∏Y
 24 øe ôãcCG ≈dEG ∞Mõ«d ∞«°†dG Gòg π≤àfGh
 ≈dEG π°Uh ≈àM iôNCG ájƒ«°SBG áæjóeh ádhO
 ƒëf ∫É≤àfG  á«FÉ¡ædG  á∏°üëªdG  âfÉμa  ,Góæc
 •ƒ≤°Sh  ,ô«NC’G  ºgGƒãe  ≈dEG  ¿É°ùfEG  800
 Gò¡d  á∏¡°S  á°ùjôah  ≈°Vôe  8098  øe  ôãcCG

.º«≤©dG ∞«°†dG
 πJÉ≤dG AÉHƒdG ôcòàj ™«ªédG ¿CÉH ∂°T Óa
 IôàØdG »a ºdÉ©dG ∫hO øe ô«ãμdG Üô°V …òdG
 ∫hO  á°UÉîHh  ,2004  ≈`̀dEG  2002  ΩÉ`̀Y  øe
 áÑWÉb  ºdÉ©dG  ∫hO  râ`̀æ`̀∏`̀YCG  ÉgóæYh  ,É`̀«`̀°`̀SBG
 äGAGôLEG äòîJGh ,iƒ°ü≤dG ÇQGƒ£dG ádÉM
 Gòg  á`̀cô`̀Mh  ∫É≤àfG  ™æªd  Iójó°Th  á`̀eRÉ`̀M
 ≥∏WoCGh ,ô°ûÑdG ø«Hh ºdÉ©dG ¿óe ø«H ∞«°†dG

 ¢SQÉ°S ¢Vôe QÉ°üàNÉH ¬«∏Y
 acute respiratory)
 ¢VôªdG  hCG  ,syndrome (SARS
 »°ùØæàdG RÉ¡édG Ö«°üj …òdG πJÉ≤dGh OÉëdG
 áÑ°ùædÉH  É``̀eCG  .…ƒ`̀Fô`̀ dG  ÜÉ`̀¡`̀à`̀d’G  Ö«°üjh
 Gò¡d  »≤«≤ëdG  º`̀°`̀S’G  ¿EÉ``̀a  »`̀dÉ`̀ë`̀dG  AÉ`̀Hƒ`̀∏`̀d
 áKQÉμdG √òg AGQh ∞bh …òdG º¡àªdG ∞«°†dG
 iôÑμdG  ájô°ûÑdG  áeÉ£dGh  IOÉëdG  á«ë°üdG
 øe πÑb øe ±ô©oj ºd ójóLh ¢†eÉZ ´ƒf ƒg
 É¡«∏Y  ≥∏£oj  äÉ°Shô«ØdG  øe  á∏FÉYh  ádÓ°S
 âbDƒªdG  »ª∏©dG  º°S’Gh  ,Éfh oQƒ oc  ¢Shô«ØH

.(nCoV-2019) ƒg
 Iôe ™Lôj ÖYôªdG ∞«°†dG Gòg ƒg É¡a
 É keÉY 18 øe ôãcCG ΩGO πjƒW mÜÉ«Z ó©H á«fÉK
 ô¡X å«M ,ójóL øe á«æ«°üdG ¿óªdG Üô°†«d
 áæjóe  »a  Ωô°üæªdG  ΩÉ©dG  øe  ôÑª°ùjO  »a

 (Wuhan)  ¿É``````̀ ghh
 ôÑcC’G  áæjóªdG  ó©oJ  »àdG
 §°Shh  õcôe  »a  á©bGƒdG
…ÉHƒg á©WÉ≤e »a ø«°üdG

 H u b e i )
 ≠`̀∏`̀Ñ`̀jh  (province
 ¿ƒ«∏e  11  ¿É`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  Oó``̀Y
 ∑É`̀æ`̀g ø``̀e CGó``̀Ñ``̀a ,á`̀ª`̀°`̀ù`̀f
 »`̀a ≈````````̀ dhC’G ¬``̀à``̀bÓ``̀£``̀fG
 ,iô`̀NCG  á«æ«°U m¿ó`̀e  hõ`̀Z
 ,ø`̀«`̀μ`̀H á`̀ª`̀ °`̀UÉ`̀©`̀ dG ≠`̀∏`̀ Ñ`̀a
 ¿õæ°T  áæjóe  ≈`̀dEG  π°Uhh

 ≈`̀∏`̀Y  (Shenzhen)
 ¿ó`̀eh è`̀fƒ`̀c è`̀fƒ`̀g Ohó``̀M
 hõæjh  πãe  Iô«ãc  iô``̀NCG

hõjÉJh ¿É°ThRh
 Wenzhou, Zhoushan,)
 ≈dEG ¬≤jôW òNCG ø«°üdG øeh ,(Taizhou
 ÉjQƒch  ¿É`̀HÉ`̀«`̀dGh  óæ∏jÉJ  πãe  iô``̀NCG  ∫hO
 á«°Vôe  ä’É`̀M  âØ°ûàcG  å«M  ,á«HƒæédG

 .º«≤©dG ¢Shô«ØdG Gò¡d ¢Vô©àdG ≈dEG ™LôJ
 ¢Shô«ØdG  Gò¡d  ójóédG  ±É°ûàc’G  Gò¡a
 iƒà°ùªdG  ≈∏Y  ô£îdG  ¢SƒbÉf  ¥O  ÖYôªdG
 ¢Vôe Qƒ¡X óæY  π©ØdÉH  çóM Éªc  ,»dhódG
 áë°üdG  áª¶æe  ¿B’G  äô`̀£`̀°`̀VGh  ,¢`̀SQÉ`̀°`̀S
 »ë°üdG  ¿CÉ°ûdG  Gò`̀g  »`̀a  πNóà∏d  á«ªdÉ©dG
 ≈∏Y á`̀ª`̀«`̀Nh Ö``̀bGƒ``̀Y ¬``̀d …ò```̀ dG »`̀æ`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 ¬«∏Y  êôØàdG  øμªj  ’h  É¡àeôH  á«fÉ°ùfE’G
 äÉëjô°üàdGh  Oƒ¡édG  ≈∏Y  §≤a  OÉªàY’Gh
 É kYÉªàLG  áª¶æªdG  äó≤Y  å«M  ,á«æ«°üdG
 ádÉëdG  √ò`̀g  á°ûbÉæªd  ôjÉæj  22  »a  É`̀ kFQÉ`̀W
 »dhódG  ™ªàéªdG  áë°üd  IOó¡ªdG  á«°VôªdG
 á«dhódG  äGAGô````̀LE’G  ójóëJ  ≈∏Y  π`̀ª`̀©`̀dGh

 .ójóédG ójó¡àdG Gòg áëaÉμeh á¡LGƒªd
 ¿Ó```YEG Ö`̀°`̀ù`̀M ó`̀©`̀e ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG Gò`̀ ¡`̀ a 
 »a  É¡°ùØf  á«ë°üdG  á«æ«°üdG  äÉ£∏°ùdG
 ô°ûÑdG  ø«H  π≤àæj  ¬fCG  »æ©j  Éªe  ,ôjÉæj  21
 ,™°SGh  »aGô¨L  ¥É£f  ≈∏Yh  á≤FÉa  áYô°ùH
 á«FÉbh  äGAGô``̀LEG  PÉîJG  ≈`̀dEG  ºgô£°VG  Éªe
 •É≤f ™`̀°`̀Vh ∫Ó``̀N ø`̀e Ió`̀jó`̀°`̀Th á`̀ª`̀°`̀SÉ`̀M
 IQGôM äÉLQO ¢SÉ«≤d »ë°U ∞°ûch áÑbGôe
 áaÉc  »`̀a  º«≤©àdG  äGhOCG  ™`̀°`̀Vhh  ¢`̀SÉ`̀æ`̀dG

 ,äÓ`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀dG äÉ`̀£`̀ë`̀e
 äÓ`̀aÉ`̀Mh äGQÉ``̀£``̀e ø``e
 ójóëàdÉHh  ,äGQÉ``̀£``̀bh
 §≤°ùe ¿Éghh áæjóe »a
 ¢`̀Shô`̀«`̀Ø`̀ dG Gò```̀g ¢`````̀SCGQ
 ≈``̀dEG á``̀aÉ``̀°``̀VEG ,ô`̀«`̀£`̀î`̀dG
 á`̀aÉ`̀μ`̀ d ΩÉ````̀Y QÉ``̀Ø``̀æ``̀à``̀°``̀SG
 õcGôªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 AÉ````̀ Ñ````̀WC’Gh á``̀«``̀ë``̀°``̀ü``̀dG
 ø``̀«``̀∏``̀eÉ``̀©``̀ dG ™```̀ «```̀ ª```̀Lh
 »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ∫É``̀é``̀ª``̀dG »```̀a
 á°UÉN m±ôZ ¢ü«°üîJh
 ø«HÉ°üªdG  ≈°VôªdG  ∫õ©d
 É`̀ kª`̀∏`̀Y .¢``̀Shô``̀«``̀Ø``̀dG Gò``̀¡``̀H
 ∫hó``̀dG  ¢†©H  ∑É`̀æ`̀g  ¿CÉ```H
 äGAGô````̀LEG äò``̀î``̀JG »`̀à`̀ dG
 ,èfƒc  èfƒg  πãe  á∏KÉªe  á«LÓYh  á«FÉbh
 äÉj’ƒdGh ,Éjõ«dÉeh ,¿ÉHÉ«dGh ,GQƒaÉ¨æ°Sh
 17  »`̀a  â`̀æ`̀∏`̀YCG  »`̀à`̀dG  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  IóëàªdG
 »a  ºμëàdGh  ™æe  õ`̀cGô`̀e  »`̀a  á∏ãªe  ôjÉæj
 »a ø««æ«°üdG øjôaÉ°ùªdG ¢üëa øY ¢VôªdG
 …QGôëdG  ôà«eƒeôãdG  ΩGóîà°SÉH  äGQÉ£ªdG

.(AGôªëdG âëJ á©°TCG)
 ájóLh ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  IQƒ`̀£`̀N ≈``̀dEG  G kô`̀¶`̀fh
 »æ«°üdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  π``Nó``J  ó`̀≤`̀ a  ∞``bƒ``ª``dG
 á``̀eRC’Gh  á«ë°üdG  á`̀KQÉ`̀μ`̀dG  √ò`̀g  á¡LGƒªd
 äÉ¡édG  ≈∏Y  ¿CÉ`̀ H  ôjÉæj  20  »`̀a  ∫É`̀b  å«M
 Gòg  »a  ø«°üàîªdGh  á«ë°üdG  á«eƒμëdG
 ¢VôªdG Gòg áëaÉμªd É k©jô°S ∑ôëàdG ∫ÉéªdG
 ø«jÓªdG π≤æJ ¿EG å«M ,¢†eÉ¨dG »°Shô«ØdG
 πμ°ûj  IójóédG  áæ°ùdG  ¢``SCGQ  IRÉ``̀LEG  AÉ`̀æ`̀KCG

 .¢VôªdG Gòg AGƒàM’ G kô«Ñc É k«ë°U É kjóëJ
 ¿B’G  ≈àM  áahô©ªdG  ≥FÉ≤ëdG  øY  É`̀eCG
 øμª«a  IójóédG  á«ë°üdG  áeÉ£dG  √òg  ∫ƒM

:»∏j Ée »a É¡°ü«î∏J
 ójóédGh  ¢†eÉ¨dG  ¢Shô«ØdG  Gòg  :k’hCG
 ¥ƒ°ùdG  ójóëàdÉHh  ,¿É`̀ghh  áæjóe  √Qó°üe
 ∑Éª°SC’G  ™«ÑH  ¢üàîªdGh  áæjóª∏d  …õcôªdG
 ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,iô``̀NC’G  ájôëÑdG  äÉæFÉμdGh
 Qƒ«W  øe  á«∏ëªdG  ájô£ØdG  äÉæFÉμdG  ™«H
 »a ¬`̀bÓ`̀ZEG  º`̀J  …ò``̀dGh Égô«Zh äÉ`̀fGƒ`̀«`̀Mh
 Qó°üe  ≈`̀∏`̀Y  Iô£«°ù∏d  ô`̀jÉ`̀æ`̀j  ø``e  ∫hC’G

.√QÉ°ûàfG ™æeh ¢VôªdG
 ádÓ°S âëJ êQóæj ¢Shô«ØdG Gòg :É k«fÉK
 …òdG  ¢Shô«ØdG  ¬Ñ°ûjh  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a
 ÖÑ°ùªdGh ±hô©ªdG ¢SQÉ°S AÉHh »a ÖÑ°ùJ
 ´ƒædG  Gò`̀g  øμdh  ,OÉ`̀ë`̀dG  …ƒ`̀Fô`̀dG  ÜÉ¡àdÓd
 √òg  á∏FÉYh  ádÓ°S  ø`̀e  Ö`̀jô`̀¨`̀dGh  ójóédG
 ôjÉæj øe øeÉãdG »a ¬aÉ°ûàcG ºJ äÉ°Shô«ØdG

.(nCoV-2019) É k«dÉM ¬«∏Y ≥∏WCGh
 »æH ø«H π≤àæjh ó©e ¢VôªdG Gòg :É kãdÉK
 ,∫É©°ùdG  ≥jôW øY äÉfGƒ«ëdG  ø«Hh ô°ûÑdG
 ¢†jôe  ¿É°ùfEG  ™e  ∫É°üJ’Gh  ,¢SÉ£©dGh
 ¬JGójó¡J  ¿EÉ`̀a  ∂dòdh  ,¢Shô«ØdG  Gòg  πªëj
 á°UÉîHh  ,Iô`̀«`̀£`̀Nh  á«©bGh  á«∏Ñ≤à°ùªdG
 á«fÉμ°S  áaÉãμH  ™àªàJ  »àdG  ∫hó∏d  áÑ°ùædÉH

.Iô«ÑμdG á«æ«°üdG ¿óªdÉc á«dÉY
 ¢VGôYCG  ¬Ñ°ûJ  ¢VôªdG  ¢VGôYCG  :É k©HGQ
 ≥«°†H  áHÉ°UE’G  »a  πãªàJh  ,¢SQÉ°S  ¢Vôe
 IQGô``̀ë``̀dGh  ,Qó`̀ °`̀ü`̀ dG  »``a  Ω’BGh  ,¢`̀ù`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG
 Qƒ©°ûdGh  ,ôªà°ùªdG  ∫É©°ùdGh  ,á©ØJôªdG

 .øjôªà°ùªdG ¥ÉgQE’Gh Ö©àdÉH
 Ö`̀°`̀ù`̀M ä’É`````̀ë`````̀dG Oó`````̀ Y :É```̀ k°```̀ù```̀eÉ```̀N
 218  ≠∏H  á«ª°SôdG  á«æ«°üdG  äÉëjô°üàdG
 É¡æe  äÉ`̀e  ,Qƒ£°ùdG  √ò`̀g  áHÉàc  ≈àM  ádÉM
 á«æ«°U ô«Z iôNCG äÉ¡L øμdh ,OGôaCG á©HQCG
 ÉgôÑà©Jh  á«æ«°üdG  ájGhôdG  √òg  »a  ∂μ°ûoJ
 á«fóæ∏dG  á©eÉédG  äô°ûf  å«M  ,á≤«bO  ô«Z
 Imperial)  zèdƒc  ∫ÉjôÑeEG{  ábƒeôªdG
 õcôe ójóëàdÉHh ,( College London
 »a  k’É≤e ,á«dhódG  ájó©ªdG  ¢VGôeC’G  π«∏ëJ
 ä’ÉëdG OóY ôjó≤J{ :¿GƒæY âëJ ôjÉæj 17
 »a  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  πªàëªdG  »`̀dÉ`̀ª`̀LE’G
 AÉª∏©dG  Q sób  å«M  ,zá«æ«°üdG  ¿Éghh  áæjóe
 ìhGôàj ób ôjÉæj 12 ≈àM ä’ÉëdG OóY ¿CÉH
 ≈∏Y  G kOÉ`̀æ`̀à`̀°`̀SG  ,á`̀dÉ`̀M  1723h  1500  ø«H
 É`̀gô`̀cP  Iô`̀«`̀ã`̀c  á`̀«`̀fGó`̀«`̀eh  á«ª∏Y  äÉ«£©e
 »àdG  á≤HÉ°ùdG  äGôÑîdG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,∫É≤ªdG

 .ádÉëdG √òg πãªd ºdÉ©dG »a â©bh
 øY ójõªdG Éæd  ∞°ûμà°S áeOÉ≤dG  ΩÉjC’Gh
 ™HÉàæ°Sh  ,ójóédG  ¢†eÉ¨dG  ¢Shô«ØdG  Gòg
 á«Ø«c  ≈∏Y  ±ô©àæd  ¢Shô«ØdG  Gòg  π«°UÉØJ

.¬æe ájÉbƒdG ¥ôWh êÓ©dG πÑ°Sh
bncftpw@batelco.com.bh

ájô``°ûÑdG OQGƒªdG IQGOEG »``a »ªbôdG ∫ƒëàdGh ø``jôëÑdG
| Ú°ù◊G ¢SQÉa øH óª .O ∞jô°ûdG :º∏≤H

(2  -1)  ó``jó``L  ø``̀e  Üô`̀ °`̀ †`̀ j  É``̀ fhQƒ``̀ c  ¢``Shô``«``a

 :º∏≤H
ÊóŸG óª π«YÉª°SEG .O

 á«HôJ øY åjóëdG »JCÉj ÉeóæY

 áÑ°ùædÉH  É`̀¡`̀à`̀«`̀ª`̀gCGh  á`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG

 ¬ØdBÉJh  √Qƒ`̀£`̀Jh  ™ªàéªdG  ƒªæd

 ºZôdÉH  ∑ôà°ûªdG  ¬°û«Y  ¿Éª°Vh

 ∫ƒ``̀ °``̀UC’G »``̀a äÉ``̀ aÓ``̀ à``̀N’G ø``̀e

 ≈dEG  õØ≤j  ∞FGƒ£dGh  ÖgGòªdGh

 á°SQóª∏d  ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG  Qhó```̀ dG  É`̀æ`̀æ`̀gP

 É¡∏≤æJh  º«≤dG  πªëJ  É¡fCG  QÉÑàYÉH

 É¡égÉæe  ô`̀Ñ`̀Y  π`̀«`̀L  ó`̀©`̀H  Ó`̀«`̀L

 á«HÓ£dG  É¡à£°ûfCGh  á`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG

 ∞∏àîªH ø«Hôª∏d …ƒ«ëdG QhódGh

 π``̀NGO º`̀¡`̀Ø`̀FGƒ`̀Wh º`̀¡`̀JÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e

.á°SQóªdG

 »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG AÉL óbh

 øª°V ¬``∏``dG  √ó````̀jCG  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  á`̀dÓ`̀é`̀d

 äƒ°U »`̀à`̀dG  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G  ÇOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG

 »a »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e »a øjôëÑdG  Ö©°T É¡«∏Y

 á«MhôdGh  á«æWƒdG  âHGƒãdG  ójóëàH  2001  ΩÉ`̀Y

 AÉªàfÓd  á«°SÉ°SC’G  ôFGhódG  πμ°ûJ  »àdG  á«eƒ≤dGh

 ÜôY  øëæa  øjôëÑdG  Ö©°ûd  á«≤«≤ëdG  áæWGƒªdGh

 øe  CGõéàf  ’  Aõ`̀L  øëfh  á«HôY  á`̀dhO  »a  ¢û«©f

 Éæé«°ùf πμ°ûj »eÓ°SE’G øjódG ¿CG Éªc á«Hô©dG áeC’G

 á«fÉ°ùfE’G  ≈∏Y  ÉæMÉàØfG  ™`̀e  »°SÉ°SC’G  »`̀Mhô`̀dG

.áYƒæàªdGh á©°SGƒdG É¡JÉ¡LƒJh É¡ÑgGòe ∞∏àîªH

 ÉgôFGhóH áæWGƒª∏d á«HôàdG ¿CG ßMÓf ’ ÉæfCG ’EG

 ÉgóMƒd »ØμJ ’ É¡æY ádhDƒ°ùªdG äÉ¡édGh áØ∏àîªdG

 øe ºZôdÉH Öéj Éªc A’ƒdGh áæWGƒªdG º«b õjõ©àd

 AGƒ°S  ∫ÉéªdG  Gò`̀g  »a  ádhòÑªdG  Iô«ÑμdG  Oƒ¡édG

 hCG  ΩÓ```YE’G  hCG  áaÉ≤ãdG  hCG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  ø`̀e

.ábÓ©dG äGP á«∏gC’G äÉ°ù°SDƒªdG

 2001  ΩÉ`̀Y  òæe  â`̀ dhCG  ób  á«HôàdG  ¿CG  í«ë°U

 áÑ∏£dG  iód  áæWGƒªdG  º«b  õjõ©àH  Gô«Ñc  ÉeÉªàgG

 á«HÓ£dG  á£°ûfC’Gh  á«°SGQódG  ègÉæªdG  ∫ÓN  øe

 ’ƒ°Uh  ∫ÉéªdG  Gòg  »a  ádhódG  äÉ¡LƒJ  áªLôJh

 äÉYhô°ûªdGh  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  ø`̀e  ó`̀jó`̀©`̀dG  ≥«Ñ£J  ≈``̀dEG

 íeÉ°ùàdGh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ¥ƒ`̀≤`̀Mh  áæWGƒª∏d  IRõ©ªdG

.∑ôà°ûªdG ¢û«©dGh

 øY  ádhDƒ°ùªdG  Iõ`̀¡`̀LC’G  ¿G  É°†jG  í«ë°Uh

 Gô«Ñc  GQhO  iô``̀NC’G  »`̀g  âÑ©d  ΩÓ``̀YE’Gh  áaÉ≤ãdG

 áLÉM  »a  ∫Gõ`̀f  ’  ∂dP  ™e  Éææμdh  ∫ÉéªdG  Gòg  »a

 ø«©H òNC’G ™e º«≤dG √òg ôjƒ£Jh õjõ©J ≈dEG á°SÉe

:á«dÉàdG äÉMôà≤ªdGh äÉ¶MÓªdG QÉÑàY’G

 ≈æÑJ ¿CG Öéj áæWGƒª∏d á«HôàdG IQGRh ¿CG :’hCG

 ÖdÉ£dG  ó°ûj  »ØWÉY  »fGóLh  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  ájGóH

 ,ÉîjQÉJh IOÉ«bh ÉÑ©°Th É°VQCG øjôëÑdG ¬æWh ≈dEG

 ÉªfEGh  º∏©j  ’h  ¢`̀SQó`̀j  ’  á≤«≤ëdG  »`̀a  ô`̀eCG  Gò`̀gh

 å«ëH ájô°SC’G á«HôàdÉHh ¬eCG øÑd ™e πØ£dG ¬©°Vôj

 ƒªæj Éª∏ãe ÉeÉªJ »æWƒdG AÉªàf’ÉH ¢SÉ°ùME’G ƒªæj

 ¿ƒμJ å«ëH »∏FÉ©dGh …ô°SC’G AÉªàf’ÉH ¢SÉ°ùME’G

 ¢†©ÑdG É¡°†©H ™e á£HGôàe A’ƒdGh AÉªàf’G á«∏ªY

 »fGóLƒdG  ƒªædG  ÖfGƒL  øe  ÖfÉL  º`̀gCG  Ió°ùée

 AÉªàfG hCG •ÉÑJQG …C’ ≈æ©e ’ ¬fhóH …òdGh ÖdÉ£∏d

 äÉjÉμëdG  ¬jò¨J  ¿CG  øμªj  ÖfÉédG  Gò`̀gh  ,»≤«≤M

 RƒeôdGh  çGôàdGh  á«æWƒdG  »`̀fÉ`̀ZC’Gh  ¢ü°ü≤dGh

 …òdG ¢û«©dG §ªfh á«∏FÉ©dGh ájOôØdG äÉ°SQÉªªdGh

 ¢SÉÑ∏dGh  AGò`̀¨`̀dG  ∂`̀dP  »a  ÉªH  ÖdÉ£dG  ¬«dEG  »ªàæj

 GAõL íÑ°üJ »àdG äÉÑ°SÉæªdGh äÓØëdGh ÜÉ©dC’Gh

 É¡æe óH ’ »àdG á«fGóLƒdG á£HGôdG √òg øe CGõéàj ’

.øWƒdÉH …ƒbh »ª«ªM •ÉÑJQG …C’ áÑ°ùædÉH

 Gòg  »a  á°SQóª∏d  »°SÉ°SC’G  Qhó`̀ dG  ¿EG  :É«fÉK

 ÖfÉédÉH »fGóLƒdG ÖfÉédG õjõ©J »a øªμj ∫ÉéªdG

 ≈∏Yh  ¬æWh  ≈∏Y  ÖdÉ£dG  ±ô©àj  å«ëH  »aô©ªdG

 Oƒ`̀¡`̀Lh ¬``̀î``̀jQÉ``̀Jh ¬`̀à`̀«`̀aGô`̀¨`̀L

 ≈∏Y ±ô`̀©`̀à`̀jh ¬`̀FÉ`̀°`̀ù`̀fh ¬`̀ dÉ`̀LQ

 »YÉªàL’Gh  »°SÉ«°ùdG  ¬eÉ¶f

 ÉªH  ™Ñ°ûàj  º«≤dG  áeƒ¶æe  ≈∏Yh

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  Qƒà°SO  »a  AÉL

 »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e  ÇOÉ`̀Ñ`̀eh

 »àdG Ö`̀fGƒ`̀é`̀ dG  ø``e ∂``̀ dP  ô`̀«`̀Zh

 ¬fGóLh  »a  ï°SôJ  Ée  ¬«a  ≥ª©J

 ÖfÉédG  ±É°†j  å«ëH  º«b  ø`̀e

 ¿ƒμj  á∏°ù∏°S  á≤jô£H  »aô©ªdG

 √OÓH ïjQÉàH ÉaQÉY √ó©H ÖdÉ£dG

 √ó«dÉ≤Jh  ¬JGOÉYh  √Gô`̀bh  ¬fóeh

.¬JÉé¡dh

 ôNBG  QhO  á°SQóª∏d  ¿ƒμj  Éªc

 ∫ƒÑ≤dG  ≈∏Y  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  Ö`̀jQó`̀J  »`̀a

 »aô©ªdG  ´ƒæàdÉHh  ô`̀NB’G  …CGôdÉH

 ∫Éμ°TCG  øY  Gó«©H  »aÉ≤ãdGh  »ÑgòªdGh  »ØFÉ£dGh

 ¿C’  ∫Éμ°TC’G  øe  πμ°T  …CÉ`̀H  ájô°üæ©dG  hCG  õ««ªàdG

 §HGhôdG  ∂∏J  ƒg  øjôëÑdG  AÉæHCG  ø«H  Öéj  …ò`̀dG

 ∫ÉM  …CÉ`̀H  øμªj  ’h  É¡«dEG  Éfô°TCG  »àdG  âHGƒãdGh

 ’EG  á°SQóªdG  øe  ÖdÉ£dG  êôîàj  ¿CG  ∫Gƒ``̀MC’G  øe

 GPEG  ≈àM ±ÓàN’Gh ´ƒæàdG  ∫ƒÑb ≈∏Y √Oƒ©J ó©H

 áeÉ©dG  IÉ«ëdG  »a  ∑QÉ°ûj  Gó`̀°`̀TGQ  ÉæWGƒe  íÑ°UCG

 ôãcCGh ±ÓàN’G ™e πeÉ©àdG ≈∏Y IQób ôãcCG íÑ°UCG

 Gòg ¿C’  øWƒdG  AÉæHCG  øe  ôNB’ÉH  ∫ƒÑ≤dG  ≈∏Y IQób

 ¬d øWGƒe ƒg »æjódG hCG »bô©dG hCG »ØFÉ£dG ôNB’G

 ™ªéj Ée ¿CGh äÉÑLGƒdG ¢ùØf ¬«∏Yh ¥ƒ≤ëdG ¢ùØf

.º¡æ«H ¥ôØj Éªe ôãcCG ƒg ø«æWGƒªdG ø«H

 øe  »fÉ©j  ™ªàée  …CÉ``̀c  ™ªàéªdG  ¿EG  :É`̀ã`̀dÉ`̀K

 É¡àjò¨J  ºàj  ójó°ûdG  ∞`̀°`̀SCÓ`̀d  äÓμ°ûªdG  ¢†©H

 hCG  äÉgÉéJ’G  ¢†©Hh  ø««ØFÉ£dG  ¢†©H  πÑb  øe

 ¿hô≤àëj  ø`̀jò`̀dG  ø««FÓ©à°S’Gh  ø««dÓ¨à°S’G

 áfÉμe hCG áÑJôe ≈∏YCG º¡°ùØfCG ¿hôÑà©j hCG øjôNB’G

 ¢ûjÉ©àdG  Iôμa  ¿ƒ∏Ñ≤j  ’  øjòdG  ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  º¡æe

 ób  »àdG  äÓμ°ûªdG  »JCÉJ  Éæg  øeh  ´ƒæàdG  ∫ƒÑbh

.ÉægƒLh »a ¿É«MC’G ¢†©H »a ôéØæJ

 õjõ©J ≈∏Y Ωƒ≤J …ôjó≤J »a áæWGƒªdG á«HôJ ¿EG

 ¥Éã«ªdGh Qƒà°SódG É¡H AÉL »àdG âHGƒãdGh »fÉ©ªdG

 hCG  º«∏©àdG  ∫Éée  »`̀a  AGƒ`̀°`̀S  áØ∏àîªdG  É¡dÉμ°TCÉH

 Iô°SC’G  hCG  »æjódG  ôÑæªdG  hCG  ΩÓ``̀YE’G  hCG  áaÉ≤ãdG

 óëdG ≈dEG  …ODƒj ÓeÉμJ ôFGhódG  √òg πeÉμàJ å«ëH

 Gògh  ±ÓîdG  hCG  ´Gô°üdG  ∫Éμ°TCG  øe  πμ°T  …CG  øe

 ¬«dEG êÉàëj Éªc πØ£dG ¬«dEG êÉàëj Ée ∫ÉëdG á©«Ñ£H

 ∫ÓN  øe  ó°TGôdG  øWGƒªdG  É°†jCG  ¬LÉàëjh  ÜÉ°ûdG

 …CG  É¡JÉ«W  »a  πªëJ  »àdG  á¨∏dG  ΩGóîà°SG  ÖæéJ

 hCG  »ØFÉ£dG  õ««ªàdG  hCG  ájô°üæ©dG  ∫Éμ°TCG  øe  πμ°T

 »àdG  á¨∏dG  ∂∏J  ¿C’  »aÉ≤K  ¢SÉ°SCG  ≈∏Y  hCG  »bô©dG

 ∑GQOEG ¿hO øe ¿É«MC’G ¢†©H »a AÉHB’G É¡eóîà°ùj

 ÖdÉ¨dG »a ¿ƒμJ ∫ÉØWC’G ¢SƒØf »a á≤«ª©dG ÉgQÉKB’

 IóMƒH  ô°†ªdG  õ««ªàdGh  »Ñ∏°ùdG  √ÉéJÓd  IRõ©e

 ™e á¨∏dG √òg π≤àæJ å«M »æWƒdG ¬fÉ«ch ™ªàéªdG

.¿Éμe πch …OÉædGh ´QÉ°ûdGh á°SQóªdG ≈dEG πØ£dG

 á∏ãeC’G  ¢†©H  ô`̀cP  ≈``dEG  áLÉM  »`̀a  Éæg  Éæ°ùd

 »a  É¡«∏Y  ∫óà°ùj  ¿CG  øμªjh  áahô©e  âJÉH  É¡æμdh

 º«≤à°ùJ  ’  »àdG  á«Ñ∏°ùdG  äÉ°SQÉªªdG  øe  ójó©dG

 Qƒà°SO ìhQ ™e ’h ájhÉ°ùàªdG áæWGƒªdG ádhO ™e

 »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e âHGƒK ™e ’h øjôëÑdG áμ∏ªe

 »æjôëÑdG  ™ªàéªdG  É¡«∏Y  CÉ°ûf  »àdG  º«≤dG  ™e  ’h

 ôNB’ÉH  ∫ƒÑ≤dGh  ìÉàØf’Gh  íeÉ°ùàdÉH  áª°ùàªdGh

 Éμjô°Th ÉÑjôb ¿Éc GPEG ∂dÉH Éªa Gó«©H ¿Éc ¿EGh ≈àM

?øWƒdG »a

™``bGƒdGh  ìƒ``ª£dG  ..á``æWGƒª∏d  á``«HôàdG

:º∏≤H
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O
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»احللبة« و»طريان اخلليج« تك�شفان عن فعاليات �شباق جائزة البحرين الكربى

 اأول �شباق ليلي ملو�شم الفورمول 1 ينطلق 19 مار�س

و�شركة  الدولية  البحرين  حلبة  اأعلنت 

ا�شتعداداتهما  عن  اأم�س  اخلليج  طريان 

والذي   ،1 الفورمول  �شباق  ل�شت�شافة 

 22 وحتى   19 من  الفرتة  يف  �شينطلق 

مار�س 2020.

حتدث  الذي  ال�شحفي  املوؤمتر  وخالل 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  �شلمان  ال�شيخ  فيه 

وليد  والقبطان  للحلبة  التنفيذي  الرئي�س 

لطريان  التنفيذي  الرئي�س  نائب  العلوي 

البحرين  حلبة  ك�شفت  حيث  اخلليج، 

الدولية عن الفعاليات العديدة التي �شتقام 

خالل �شباق اجلائزة الكربى.

بدء توزيع وحدات م�شروع »جنو�شان«.. وزير الإ�شكان:

توزيع املرحلة الأوىل من »�شرق �شرتة« يف 2022
بدء  الإ�شكان،  وزير  احلمر  با�شم  املهند�س  اأعلن 

توزيع وحدات م�شروع »جنو�شان« الإ�شكاين.

يعدُّ  الإ�شكاين،  جنو�شان  م�شروع  اأن  احلمر  وبينّ 

اأحد امل�شاريع الرئي�شية املدرجة �شمن برنامج الوزارة 

لتنفيذ اأمر ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اإىل  بالإ�شافة  �شكنية،  األف وحدة  ببناء 40  اآل خليفة، 

اللتزام الإ�شكاين الوارد يف برنامج احلكومة احلايل.

الوزارة من  اأن  الإ�شكان  اأكد وزير  اأخرى،  من جهة 

اإن�شاء مدينة �شرق �شرتة  اأن تنتهي من م�شروع  املزمع 
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اآلف بيت.

املدينة  اإن�شاء  اأن  برملاين  �شوؤال  على  ردنّه  واأفاد يف 

ُبدئ  التي  الأوىل  املرحلة  واأن  مراحل،   3 على  �شيكون 

�شنتي  بعد  جاهزة  تكون  اأن  املزمع  من  فيها  العمل 

م�سروع �سرق �سرتةوحتديًدا يف العام 2022.

وزير اخلارجية خالل لقائه وزير ال�س�ؤون اخلارجية والتعاون الأفريقي واملغاربة

ملخالفتها اأخالقيات الطب الب�شري.. »املهن ال�شحية«:

 اإحالة الطبيبة املت�شببة يف وفاة مقيم للم�شاءلة
واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأكدت 

امل�شوؤولة عن وفاة  الطبيبة  باإحالة  اتخاذ قرار  ال�شحية 

اأحد املقيمي للجنة التاأديبية مل�شاءلتها عن اخلروج على 

الهيئة:  وقالت  الب�شري.  الطب  مهنة  واأخالقيات  اأ�شول 

املري�س  عالج  عن  بالمتناع  ال�شادر  الت�شرف  »اإن 

واإ�شعافه من قبل الطبيبة املناوبة بالطوارئ؛ بحجة عدم 

املتوفى  اإليها  توجه  التي  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  اخت�شا�س 

مهنة  واأخالقيات  اأ�شول  على  خروًجا  يعترب  بحالته، 

ا مع مبداأ احلق  الطب الب�شري؛ ف�شاًل عن كونه متعار�شً

يف ال�شحة املكفول جلميع املواطني واملقيمي على اأر�س 

الطب  مهنة  مزاولة  »اإن  واأ�شافت:  ا�شتثناء«.  بال  اململكة 

عن  المتناع  للطبيب  جتيز  ل  الأ�شنان،  وطب  الب�شري 

عالج مري�س اأو اإ�شعاف م�شاب ما مل تكن حالته خارجة 

على اخت�شا�شه«.

بعد انت�شاره يف ال�شني وو�شوله اإىل اأمريكا.. »ال�شحة«:

اإجراءات ملواجهة »الفريو�س التاجي«

اجتمع مع وزير ال�شوؤون اخلارجية بالرباط.. وزير اخلارجية: 

موقفنا ثابت جتاه وحدة الرتاب املغربي
�شدنّد وزير اخلارجية ال�شيخ خالد بن 

اجتماعه  اآل خليفة خالل  بن حممد  اأحمد 

اأم�س، مع نا�شر بوريطة  مبدينة الرباط، 

والتعاون  اخلارجية  ال�شوؤون  وزير 

باخلارج  املقيمي  واملغاربة  الأفريقي 

موقف  على  ال�شقيقة،  املغربية  باململكة 

للمملكة  والداعم  الثابت  البحرين  مملكة 

اخلا�شة  ومبادرتها  ال�شقيقة  املغربية 

يف  املغربية  ال�شحراء  يف  الذاتي  باحلكم 

الرتاب  ووحدة  املغربية،  ال�شيادة  اإطار 

املغربي، ووفًقا لل�شرعية الدولية.

اأي  توجد  ل  اأنه  ال�شحة  وزارة  اأكدت 

باإ�شابتها  م�شتبه  البحرين  يف  حالت 

بفريو�س »التاجي« امل�شتجد يف ال�شي، كما 

مل ت�شجل حالت يف منطقة اخلليج العربي، 

واإقليم �شرق املتو�شط، ح�شب بيانات الر�شد 

املتوفرة.

من  عدًدا  اتخذت  اأنها  الوزارة  وذكرت 

وال�شتعداد  للتاأهب  الحرتازية  الإجراءات 

الدويل  البحرين  مطار  اإدارة  مع  والتن�شيق 

للتاأهب. اإىل ذلك، اأكد م�شوؤولون اأن اأمريكًيا 

يف ولية وا�شنطن اأ�شيب بفريو�س كورونا 

القاتل واملعدي املنت�شر يف ال�شي.

ب�شبب البيع خارج القانون وعدم تعاون بع�س اجلهات

»معار�س ال�شيارات«: حمالتنا مهددة بالإغالق
كاظم عبداهلل:

دعا اأ�شحاب معار�س ال�شيارة اجلديدة وامل�شتعملة 

اجلهات املعنية للتدخل ب�شكل عاجل لوقف التجاوزات 

لل�شيارات  معار�س  اىل  »الأر�شفة«  املتمثلة يف حتويل 

دون رقابة. واأكدوا اأن هذه التجاوزات اإذا مل يو�شع لها 

؛ فاإن املعار�س املرخ�شة تتجه لإغالق اأبوابها نهائيًّا.  حلٌّ

جلنة  مع  لقاء  خالل  املعار�س  اأ�شحاب  وطالب 

اجلهات  البحرين  و�شناعة  جتارة  بغرفة  الأ�شواق 

من  املزيد  اإىل  للمرور،  اإدارة   يف  ممثلة  احلكومية، 

التعاون والوقوف على العقبات التي توجه قطاع بيع 

اإلزام �شركات  ال�شيارات. واأكدوا �شرورة مراجعة قرار 

تاأجري ال�شيـارات بتقدمي �شياراتهم اجلديدة التي ل يقل 

املرور  يف  والت�شجيل  للفح�س  �شنوات   4 عـن  عمرهـا 

كل �شنة.

�سيدتان ت�سعان قناعني واقيني يف بكني

جانب من امل�ؤمتر ال�سحفي
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»الوزارية الت�سريعية« ت�ستعر�ض عدًدا من القوانني والقرارات

الوزارية  اللجنة  عقدت 

والت�شريعية  القانونية  لل�شوؤون 

اجتماعها الدوري برئا�شة جواد بن 

�شامل العري�س نائب رئي�س جمل�س 

الوزارية  اللجنة  رئي�س  الوزراء 

والت�شريعية،  القانونية  لل�شوؤون 

الجتماعات  قاعة  يف  اأم�س،  يوم 

الكربى بدار احلكومة.

بح�شور  اللجنة  وا�شتعر�شت 

الوزراء اأع�شاء اللجنة، املو�شوعات 

جدول  على  املدرجة  واملذكرات 

من  عدًدا  ت�شمنت  والتي  اأعمالها، 

واملعاهدات  القوانني  م�شروعات 

التفاهم  ومذكرات  والتفاقيات 

اللجنة  قامت  التي  والقرارات 

بدرا�شتها بناًء على طلب احلكومة، 

الإجراءات  ب�شاأنها  واتخذت 

متهيًدا  الالزمة؛  والتو�شيات 

املوقر  الوزراء  جمل�س  اإىل  لرفعها 

منا�شًبا يف  يراه  ما  واعتماد  للنظر 

اإىل  اللجنة  كما نظرت  خ�شو�شها. 

عدد من م�شروعات القوانني املعدة، 

بقوانني  القرتاحات  على  بناًء 

الت�شريعية  ال�شلطة  من  املقدمة 

القانونية  ال�شياغة  اإعداد  بعد 

هيئة  من  القوانني  هذه  مل�شروعات 

واإعداد  القانوين،  والراأي  الت�شريع 

مذكرات راأي احلكومة ب�شاأنها.

بدرا�شة  ا  اأي�شً اللجنة  وقامت 

عدد من القرتاحات برغبة املرفوعة 

النواب،  جمل�س  من  احلكومة  اإىل 

القرتاحات  هذه  ب�شاأن  اأعدت  وقد 

بناًء  عليها؛  احلكومة  برد  م�شودة 

على ما يرد اإىل اللجنة من ردود يف 

اجلهات  من  القرتاحات  تلك  �شاأن 

رفع  وقررت  املخت�شة،  احلكومية 

ال�شاأن  هذا  املعدة يف  الرد  مذكرات 

لتخاذ  املوقر  الوزراء  جمل�س  اإىل 

القرارات الالزمة ب�شاأنها، هذا ف�شالً 

عما قامت به اللجنة من اإبداء الراأي 

يف بع�س املو�شوعات املحالة اإليها 

من جمل�س الوزراء املوقر بناًء على 

واجلهات  الوزارات  من  طلبات 

احلكومية املختلفة.

امل�سري يبحث املو�سوعات

 امل�سرتكة مـــــع رئيـــ�ض »الأ�سالــــة«

خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

اأم�س،  يوم  العامة  القيادة  يف  البحرين 

الأ�شالة  جمعية  رئي�س  مراد  عبداحلليم 

والبلديني  النواب،  من  وعدًدا  الإ�شالمية، 

الفريق  بح�شور  وذلك  اجلمعية،  اأع�شاء 

رئي�س  النعيمي  �شقر  بن  ذياب  الركن 

هيئة الأركان. وخالل اللقاء، رحب القائد 

العام لقوة دفاع البحرين برئي�س جمعية 

النواب  من  وعدد  ال�شالمية  الأ�شالة 

بحث  مت  كما  اجلمعية،  اأع�شاء  والبلديني 

عدد من املوا�شيع ذات الهتمام امل�شرتك.

ح�شر اللقاء اللواء الركن ح�شن حممد 

�شعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء 

الركن بحري يو�شف اأحمد مال اهلل م�شاعد 

والتموين،  لالإمداد  الأركان  هيئة  رئي�س 

را�شد  يو�شف  الدكتور  حقوقي  واللواء 

رئي�س  الع�شكري  الق�شاء  رئي�س  فليفل 

حمكمة التمييز الع�شكرية، وعدد من كبار 

�شباط قوة دفاع البحرين.

القائد العام ي�سيد بجهود

 النواب يف خدمة املواطنني

خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  ا�شتقبل 

بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

اأم�س،  يوم  العامة  القيادة  يف  البحرين 

رئي�س  البوعينني  ال�شي�شي  حممد  النائب 

ال�شوؤون اخلارجية والدفاع والأمن  جلنة 

الوطني مبجل�س النواب، واأع�شاء اللجنة، 

بن  عبداهلل  الركن  الفريق  بح�شور  وذلك 

الدفاع،  �شوؤون  وزير  النعيمي  ح�شن 

النعيمي  �شقر  بن  ذياب  الركن  والفريق 

رئي�س هيئة الأركان. وخالل اللقاء، رحب 

برئي�س  البحرين،  لقوة دفاع  العام  القائد 

ال�شوؤون اخلارجية والدفاع والأمن  جلنة 

الوطني واأع�شاء اللجنة، ومت خالل اللقاء 

والتن�شيق  التعاون  اأوجه  ا�شتعرا�س 

وجمل�س  البحرين  دفاع  قوة  بني  القائم 

يبذله  مبا  ال�شدد  هذا  يف  م�شيدا  النواب، 

اأع�شاء املجل�س من جهود طيبة يف �شبيل 

الرقي بهذا الوطن العزيز وخدمة املواطنني 

واملقيمني. ح�شر اللقاء اللواء الركن ح�شن 

العامة،  القيادة  ديوان  مدير  �شعد  حممد 

را�شد  يو�شف  الدكتور  حقوقي  واللواء 

رئي�س  الع�شكري  الق�شاء  رئي�س  فليفل 

حمكمة التمييز الع�شكرية، وعدد من كبار 

�شباط قوة دفاع البحرين.

حممد بن عبداهلل يبحث تبادل اخلربات مع وزير ال�سحة ال�سعودي

تعزيز التعاون يف م�ساريع ال�سمان ال�سحي وال�سراء املوحد للأدوية

الأعلى  املجل�س  رئي�س  اأكد 

ال�شيخ  طبيب  الفريق  لل�شحة 

حممد بن عبداهلل اآل خليفة، متانة 

جتمع  التي  الأخوية  العالقات 

مملكة البحرين و�شقيقتها الكربى 

يف  ال�شعودية،  العربية  اململكة 

ظل العهد الزاهر حل�شرة �شاحب 

اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

خليفة عاهل البالد املفدى، واأخيه 

امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

�شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

والتي  املجالت  �شتى  يف  وذلك 

على  والنماء  باخلري  انعك�شت 

�شعبي البلدين ال�شقيقني. 

وبحث رئي�س املجل�س الأعلى 

التعاون  اآفاق  تعزيز  لل�شحة 

بن  توفيق  الدكتور  مع  امل�شرتك 

ال�شحة  وزير  الربيعة  فوزان 

ال�شعودية  العربية  باململكة 

اإىل  زيارة  مبنا�شبة  ال�شقيقة؛ 

على  ال�شعودية  العربية  اململكة 

ال�شحي،  القطاع  من  وفد  راأ�س 

وذلك بهدف الطالع على جتارب 

املبادرات  يف  ال�شقيقة  اململكة 

�شبل  ومناق�شة  ال�شحية، 

بني  اخلربات  وتبادل  التعاون 

ا  وخ�شو�شً ال�شقيقني،  البلدين 

والت�شجيل  ال�شراء  جمالت  يف 

املوحد لالأدوية والأجهزة الطبية 

وال�شمان ال�شحي.

رحب  اللقاء،  م�شتهل  ويف 

وزير ال�شحة ال�شعودي الدكتور 

الوفد  بزيارة  الربيعة  توفيق 

البحريني برئا�شة رئي�س املجل�س 

الأعلى لل�شحة، منوًها اإىل اأهمية 

وال�شحي  الطبي  التعاون  تعزيز 

مع مملكة البحرين يف كل الأطر، 

ومن بينها نظام ال�شمان ال�شحي 

املوحد  والت�شجيل  وال�شراء 

وامل�شتلزمات  والأجهزة  لالأدوية 

ال�شحية.

واأعرب رئي�س املجل�س الأعلى 

اعتزازه  عن  جانبه  من  لل�شحة 

بني  للتعاون  املتقدم  بامل�شتوى 

تطوير  اإىل  داعًيا  اجلانبني، 

بني  الثنائي  التعاون  اآفاق  جميع 

خمتلف  يف  ال�شقيقني  البلدين 

ا على �شعيد  املجالت، وخ�شو�شً

كما  والطبي،  ال�شحي  القطاع 

الكبرية  ال�شحية  بالنه�شة  اأ�شاد 

العربية  اململكة  ت�شهدها  التي 

ال�شعودية ال�شقيقة، يف ظل قيادة 

امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 

�شعود،  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان 

وويل عهده الأمني الأمري حممد بن 

�شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود.

م�شاريع  ا�شتعر�س  ثم 

الرعاية  لقطاع  ال�شامل  التطوير 

البحرين،  مملكة  يف  ال�شحية 

تقدم  من  حتقق  ما  مو�شًحا 

ملمو�س على طريق تنفيذ برنامج 

اإىل  يهدف  الذي  الوطني  ال�شحي 

يرتكز  متميز  �شحي  نظام  بناء 

والختيار  اجلودة  نظام  على 

اخلدمات  تقدمي  يف  وال�شتدامة 

البنية  خالل  من  ال�شحية 

هياكل  وتاأ�شي�س  الت�شريعية، 

امل�شروع وتعيني اللجان الوطنية 

وجمال�س الأمناء.

اأكد  الجتماع،  ختام  ويف 

عقد  ا�شتمرار  اأهمية  الطرفان 

اللقاءات التن�شيقية وور�س العمل 

لتبادل  الطرفني  بني  امل�شرتكة 

كل  يف  البلدين  بني  اخلربات 

املجالت، وخا�شة برامج ال�شمان 

ال�شحي، مبا يعود باخلري والنفع 

البلدين  املواطنني يف  على جميع 

ال�شقيقني.

البحريني  الوفد  قام  كما 

الوطنية  ال�شركة  اإىل  بزيارة 

يف  )نوبكو(  املوحد  لل�شراء 

اململكة العربية ال�شعودية، حيث 

كان يف ال�شتقبال كبار امل�شوؤولني 

الرئي�س  يتقدمهم  ال�شركة  يف 

رحب  الذي  ال�شبل  فهد  التنفيذي 

لل�شركة  البحريني  الوفد  بزيارة 

اأن�شطة  ا تعريفًيا عن  وقدم عر�شً

عدد  مناق�شة  متت  كما  ال�شركة، 

تنمية  �شبل  حول  املقرتحات  من 

التعاون بني الطرفني.

تنفيًذا لأمر �سمو ويل العهد بتوزيع 5000 وحدة �سكنية

»الإ�سكان« تبداأ يف توزيع وحدات م�سروع »جنو�سان« الإ�سكاين
تنفيًذا لأمر �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

الأول لرئي�س جمل�س الوزراء؛ بتوزيع 5000 وحدة 

ال�شامية،  امللكية  التوجيهات  اإطار  يف  وذلك  �شكنية، 

اأعلن املهند�س با�شم بن يعقوب احلمر وزير الإ�شكان 

بدء توزيع وحدات م�شروع »جنو�شان« الإ�شكاين.

جنو�شان  م�شروع  اأن  احلمر  املهند�س  وبني 

املدرجة �شمن  الرئي�شية  امل�شاريع  اأحد  يعد  الإ�شكاين 

اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  اأمر  لتنفيذ  الوزارة  برنامج 

األف وحدة  ببناء 40  اآل خليفة  بن عي�شى  امللك حمد 

يف  الوارد  الإ�شكاين  اللتزام  اإىل  بالإ�شافة  �شكنية، 

برنامج احلكومة احلايل.

واأ�شار الوزير اإىل اأن هذا امل�شروع؛ ياأتي ا�شتجابة 

بن  خليفة  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 

م�شروع  بتوفري  الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان 

اإ�شكاين يلبي الحتياجات الإ�شكانية لقرية جنو�شان، 

لفًتا اإىل اأن امل�شروع الإ�شكاين ميتاز مبوقعه اجلغرايف 

اأف�شل  تطابق  التي  ال�شكنية  وحداته  بناء  ومناذج 

املوا�شفات التي تنا�شب احتياجات الأ�شر البحرينية.

يوؤكد  جنو�شان  م�شروع  اأن  احلمر  املهند�س  واأكد 

املوقرة  واحلكومة  الر�شيدة  القيادة  حر�س  مدى 

خمتلف  تخدم  التي  ال�شكانية  امل�شاريع  توفري  على 

�شاحب  متابعة  اأن  موؤكًدا  اململكة،  وقرى  حمافظات 

النائب  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو 

�شاهم  امل�شروع،  لهذا  الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول 

توزيع  يف  واملتمثلة  املتقدمة  املرحلة  تلك  بلوغه  يف 

وحداته.

ونوه وزير الإ�شكان اإىل اأن م�شروع جنو�شان يعد 

ثاين امل�شاريع الإ�شكانية التي تقوم الوزارة بتوزيعها 

�شمو  اأمر  لتنفيذ  للوزارة  الزمني  الربنامج  اإطار  يف 

ويل العهد بتوزيع 5000 وحدة �شكنية، موزعة على 

املجمعات  وم�شاريع  اجلديدة  البحرين  مدن  م�شاريع 

من  النتهاء  اأن  مبيًنا  اململكة،  حمافظات  يف  ال�شكنية 

�شرتة  �شرق  ملدينة  الأوىل  املرحلة  م�شروع  توزيع 

وال�شروع يف توزيع م�شروع جنو�شان، ياأتي متوافًقا 

مع اخلطة الزمنية للتوزيع.
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الوزير خلف يبحث احتياجات

 »ثالثة اجلنوبية« مع النائب الأن�صاري

و�ش�ؤون  الأ�شغال  وزير  ا�شتقبل 

ع�شام  العمراين  والتخطيط  البلديات 

�ش�ؤون  يف  مبكتبه  خلف،  عبداهلل  بن 

ممثل  الأن�شاري  اأحمد  النائب  البلديات، 

اجلن�بية،  املحافظة  يف  الثالثة  الدائرة 

بح�ش�ر مدير عام بلدية املنطقة اجلن�بية 

والقائم  عبداللطيف  عا�شم  املهند�س 

البلدية  للخدمات  امل�شاعد  ال�كيل  باأعمال 

وعدد  املناعي  راوية  املهند�شة  امل�شرتكة 

بداية  ويف  ال�زارة.  يف  امل�ش�ؤولني  من 

اأحمد  بالنائب  خلف  ال�زير  رحب  اللقاء 

الذي  الكبري  بالدور  م�شيًدا  الأن�شاري، 

يلعبه اأع�شاء ال�شلطة الت�شريعية يف خدمة 

ال�طن وامل�اطنني، وم�ؤكدا يف ال�قت ذاته 

على اأهمية التعاون امل�شتمر بني ال�شلطتني 

ال�شالح  اأجل  من  والتنفيذية  الت�شريعية 

من  عدد  بحث  املقابلة  خالل  ومت  العام. 

الدائرة  باحتياجات  املتعلقة  امل�ا�شيع 

واملتعلقة  اجلن�بية  املحافظة  يف  الثالثة 

ال�ش�ارع ومنها  التحتية وتط�ير  بالبنية 

 36 رقم  طريق  وتط�ير   ،4110 طريق 

امل�ؤدي مل�شروع البحري الإ�شكاين اإىل جانب 

 922 مبجمع   2205 رقم  طريق  تط�ير 

وتط�ير �شارع احلجيات.

علي  بن  عبداحل�شني  الدكت�ر  ا�شتقبل 

امل�شتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�س  مريزا 

مبكتبه الدكت�ر اأحمد علي عتيقة، الرئي�س 

لال�شتثمارات  العربية  لل�شركة  التنفيذي 

البرتولية )ابيك�رب(، ترافقه نائب رئي�س 

ال�شتثمار بال�شركة با�شمة املحرو�س، ويف 

بداية اللقاء رحب الدكت�ر مريزا باحل�ش�ر، 

م�شيًدا بن�شاط �شركة ابيك�رب يف تط�ير 

البحرين  مملكة  يف  القت�شادي  القطاع 

مرئًيا  ا  عر�شً مريزا  وقدم  املنطقة،  ودول 

ح�ل اإجنازات قطاع الطاقة امل�شتدامة يف 

املتاحة  ال�شتثمارية  والفر�س  البحرين 

والعاملية  املحلية  وامل�ؤ�ش�شات  لل�شركات 

القائمة  وامل�شاريع  اخلطط  يف  للم�شاركة 

الدكت�ر  عرب  جانبه  من  وامل�شتقبلية. 

اأحمد عتيقة، قائالً: »لطاملا كانت ابيك�رب 

امتداد  على  الأع�شاء  للدول  فاعالً  �شريًكا 

الطاقة  قطاع  دعم  يف  العربي  ال�طن 

ن�شاطنا  اإطار  يف  وذلك  وتط�يره،  لديها 

كم�ؤ�ش�شة مالية تنم�ية متعددة الأطراف، 

متنامية يف ظل  اأهمية  يكت�شب  وه� دور 

نتيجة  القطاع  ي�شهدها  التي  التغريات 

للتح�ل اىل الطاقة النظيفة والت�جه نح� 

م�شتقبل اأكرث ا�شتدامة«.

95 % ن�صبة الإجناز باأ�صا�صات اجل�صر.. وزير »الأ�صغال«:

�صّب الأجزاء العلوية جل�صر تقاطع �صارع خليفة بن �صلمان

و�ش�ؤون  الأ�شغال  وزير 

العمراين  والتخطيط  البلديات 

خلف  عبداهلل  بن  ع�شام  املهند�س 

تقاطع  ج�شر  م�شروع  اأعمال  باأن 

�شلمان  بن  خليفة  ال�شيخ  �شارع 

�شلمان  بن  عي�شى  ال�شيخ  و�شارع 

)تقاطع �شار( ت�شري ب�ترية جيدة، 

يعترب  امل�شروع  اأن  اىل  م�شرًيا 

ال�شرتاتيجية  امل�شاريع  اأهم  اأحد 

التنمية  برنامج  �شمن  املدرجة 

اإن�شاء  يت�شمن  حيث  اخلليجي، 

م�شارين  ذي  جديد  عل�ي  ج�شر 

احلركة  لنقل  مرت   800 بط�ل 

ت�قف  دون  حر  ب�شكل  املرورية 

على  ال�شمال  جهة  من  للقادمني 

�شلمان  بن  خليفة  ال�شيخ  �شارع 

�شارع  اإىل  ال�شرق  باجتاه  مبا�شرة 

ال�شيخ عي�شى بن �شلمان.

خالل  يف  ال�زير  واأ�شاف 

يهدف  امل�شروع  باأن  تفقدية  ج�لة 

املرورية  احلركة  ت�شهيل  اىل 

املروري  الزدحام  من  والتخل�س 

منعطف  على  حالًيا  احلا�شل 

�شلمان  بن  خليفة  ال�شيخ  �شارع 

بن  عي�شى  ال�شيخ  �شارع  باجتاه 

اإىل  امل�شروع  يهدف  كما  �شلمان، 

املرورية  ال�شالمة  م�شت�ى  رفع 

وحتقيق الأمن مل�شتخدمي الطريق، 

ال�شتيعابية  الطاقة  وزيادة 

وان�شيابية تدفق حركة املرور على 

�شلمان  بن  خليفة  ال�شيخ  �شارع 

الذروة،  اأوقات  يف  ا  خ�ش��شً

منافذ  حت�شني  اإىل  بالإ�شافة 

املناطق املجاورة وخدمة امل�شاريع 

الإ�شكانية ال�اقعة يف تلك املنطقة، 

ال�شتيعابية  الطاقة  اأن  اإىل  م�شرًيا 

اأمام  افتتاحه  بعد  اجلديد  للج�شر 

نح�  �شتبلغ  املرورية  احلركة 

3600 مركبة يف ال�شاعة )ما يقدر 

الي�م(،  مركبة يف  األف   45 بنح� 

ال�شتيعابية  الطاقة  باأن  علًما 

مركبة   900 هي  احلايل  للمنحدر 

يف  مركبة   17300( ال�شاعة  يف 

الي�م(، وحجم املرور على املنحدر 

ال�شاعة  يف  مركبة   5000 يف�ق 

اأي  الي�م(  يف  مركبة   96000(

اأن حجم املرور امل�شتخدم للمنحدر 

طاقته  اأ�شعاف  خم�شة  يف�ق 

ال�شتيعابية.

الآن  بداأ  العمل  اإن  خلف  وقال 

العل�ية  الأجزاء  �شب  مرحلة  يف 

من اجل�شر »البالطات«، حيث متثل 

لك�نها  مهمة  نقلة  املرحلة  هذه 

التدريجي  الدفع  لعملية  متهد 

يتم  التي  الأعمدة  ف�ق  للبالطات 

اأن  اإىل  لفًتا  اإن�شائها،  على  العمل 

من   %95 نح�  انتهت  ال�زارة 

النتهاء  مت  فيما  اجل�شر،  اأ�شا�شات 

تقارب  بن�شبة  اجل�شر  اأعمدة  من 

.%40

واأو�شح اأن ال�زارة انتهت من 

اإن�شاء مطالع اجل�شر م�ؤخًرا والتي 

رئي�شي  ب�شكل  ت�شتخدم  �ش�ف 

بتكن�ل�جيا  اإن�شاء اجل�شر  لعملية 

)الدفع  اجل�ش�ر  لإن�شاء  جديدة 

�شاأنها  من  والتي  التدريجي(، 

اإرباك احلركة املرورية وعدم  عدم 

احلاجة لتح�يالت مرورية معقدة.

يذكر اأنه متت تر�شية امل�شروع 

املناق�شات  جمل�س  قبل  من 

�شركة  حتالف  على  واملزايدات 

الفهد  و�شركة  للمقاولت  الغامن 

تبلغ  اإجمالية  بتكلفة  للمقاولت 

)ع�شرون  دينار   20.171.345

و�شبع�ن  وواحد  ومائة  ملي�ًنا 

واأربع�ن  وخم�شة  وثالثمائة  األًفا 

ال�شندوق  من  بتم�يل  ديناًرا( 

يتم  كما  للتنمية،  ال�شع�دي 

قبل  من  امل�شروع  على  الإ�شراف 

ال�شت�شاري �شركة ي�روجروب.

د. مريزا يبحث التعاون امل�صرتك

 يف الطاقــة امل�صتدامة مع »ابيكورب«

اإجناز 83 % من خدمات احلزمة الثالثة.. »اخلدمة املدنية«:

ا�صتكمال »هندرة« 30 خدمة يف 8 جهات حكومية

اأعلن دي�ان اخلدمة املدنية باأن 

درا�شة  من  انتهى  »هندرة«  فريق 

خدمة   30 لعدد  احلايل  ال��شع 

لعدد  امل�شتقبلي  ال��شع  ودرا�شة 

25 خدمة منها لت�شل بذلك ن�شبة 

الإجناز اإىل 83% من جممل خدمات 

�شل�شة  �شمن  الثالثة  احلزمة 

وتب�شيط  هند�شة  اإعادة  درا�شات 

والعمليات  والنظم  الإجراءات 

احلك�مية  باجلهات  الإدارية 

»هندرة«.

املهند�س  اأو�شح  ذلك  ح�ل 

جمال عبدالعزيز العل�ي مدير عام 

التنظيم وم�ازنة ال�ظائف بدي�ان 

وا�شتمراًرا  باأنه  املدنية  اخلدمة 

هند�شة  اإعادة  درا�شات  ل�شل�شلة 

والنظم  الإجراءات  وتب�شيط 

باجلهات  الإدارية  والعمليات 

و�شمن  »هندرة«  احلك�مية 

والتي  الثالثة«  »احلزمة  اإجراءات 

متكن  فقد  خدمة،   30 من  تتك�ن 

من  النتهاء  من  »هندرة«  فريق 

جلميع  احلايل  ال��شع  درا�شة 

ال��شع  ودرا�شة  اخلدمات،  هذه 

لت�شل  خدمة   25 لعدد  امل�شتقبلي 

من   %83 اإىل  الإجناز  ن�شبة  بذلك 

جممل خدمات احلزمة الثالثة، كما 

ومت البدء باملرحلة التجريبية لـ5 

خدمات من جممل خدمات احلزمة 

امل�شميات  بح�شب  وذلك  الثالثة، 

الرتخي�س  جتديد  خدمة  التالية، 

للمن�شاآت الفندقية وخدمة ت��شيل 

وخدمة  ال�شحي  ال�شرف  �شبكات 

وخدمة  الطرق  ت�شاميم  اإعداد 

الرتويجية  للحمالت  الرتخي�س 

وخدمة  التجارية  والتخفي�شات 

من  التجارية  العالمات  ت�شجيل 

جهات  لثمان  اخلدمات  جمم�ع 

املالية  وزارة  هي  حك�مية، 

ووزارة  ال�طني  والقت�شاد 

البلديات  و�ش�ؤون  الأ�شغال 

ووزارة  العمراين  والتخطيط 

الرتبية والتعليم ووزارة ال�شناعة 

ووزارة  وال�شياحة  والتجارة 

الجتماعية  والتنمية  العمل 

والت�شالت  امل�ا�شالت  ووزارة 

ووزارة �ش�ؤون ال�شباب والريا�شة 

ووزارة ال�شحة.

التنظيم  عام  مدير  واأكد 

وم�ازنة ال�ظائف باأن الت�جيهات 

احلك�مية يف هذا اخل�ش��س لهذه 

يف  اأتت  قد  الإجراءات  من  احلزمة 

جمال تعزيز ج�دة اخلدمات التي 

وال�شتثمار«  »القت�شاد  يف  ت�شب 

اخلطة  نهج  مع  متا�شًيا  وذلك 

حتفيز  اإىل  الرامية  احلك�مية 

كافة  وت�فري  القت�شادي  اجلانب 

ال�شبل وال��شائل املي�شرة له وتذليل 

العقبات على القطاعات كافة �ش�اء 

يحقق  مبا  اخلا�س  اأو  منها  العام 

على  الن�شيابية  من  عالية  درجة 

وتعزيز  املجال  هذا  يف  املتعاملني 

ما حتقق من �شمعة ح�شنة حملًيا 

وخارجًيا يك�ن مردودها ملح�ًظا 

تنم�ًيا ورفاهًيا للم�اطن بالدرجة 

الأوىل واأنه من املت�قع اأن تخ�شع 

القادمة  املرحلة  يف  اخلدمات  هذه 

للفرتة التجريبية بعد النتهاء من 

ت�ثيق ال��شع احلايل لها، وو�شع 

مدى  لقيا�س  امل�شتقبلي  الت�ش�ر 

جناعته وقابليته للتطبيق.

اإىل  ت�شريحه  العل�ي  واختتم 

اخلدمات  »هندرة«  نتائج  من  اأن 

اإىل  اأغلبها  اإىل حت�يل  ال�شعي  هي 

عن  ا  ع��شً اإلكرتونية  من�شات 

التقليدية،  الإدارية  الإجراءات 

وذلك بغر�س ت�فري ال�قت واجلهد 

من  وامل�شتفيدين  املتعاملني  على 

هذه اخلدمات.

جمال العلوي

اإجراءات احرتازية.. ول حالت م�صتبه بها يف البحرين.. »ال�صحة«:

ا�صتعدادات �صد فريو�س التاجي امل�صبب لاللتهاب الرئوي 

كثب  عن  تتابع  اإنها  ال�شحة  وزارة  قالت 

ال�شحة  منظمة  مع  م�شتمرة  متابعة  وعلى 

ح�ل  ال�شحية  امل�شتجدات  بخ�ش��س  العاملية 

الفريو�س التاجي امل�شتجد يف ال�شني.

واأ�شارت اإىل اأنها اتخذت عدد من الإجراءات 

بتكثيف  وذلك  وال�شتعداد  للتاأهب  الحرتازية 

مراقبة ال��شع ال�بائي واإعداد الدلئل الإر�شادية 

ك�رونا  فريو�س  ب�شاأن  ال�شحيني  للعاملني 

امل�شتبه  احلالت  مع  التعامل  وكيفية  امل�شتجد 

باإ�شابتها من خالل التعاون والتن�شيق امل�شرتك 

مع اجلهات املعنية وذات العالقة.

مطار  اإدارة  مع  التن�شيق  مت  باأنه  واأفادت 

الإجراءات  من  عدًدا  واتخاذ  الدويل  البحرين 

اإعداد  مت  كما  وال�شتجابة  للتاأهب  الحرتازية 

م�ؤكدة  للم�شافرين،  ت�ع�ية  �شحية  اإر�شادات 

اأو  اأثناء ال�شفر  اأهمية اأخذ الحتياطات ال�شحية 

العناية  بالتما�س  امل�شافرين  ي��شى  كما  بعده، 

على  ال�شحية  الرعاية  مقدمي  واإطالع  الطبية 

ظه�ر  حاله  يف  اإليها  ال�شفر  مت  التي  الأماكن 

اأعرا�س الأمرا�س التنف�شية.

كما اأكدت وزارة ال�شحة باأنها تراقب ال��شع 

منظمة  مع  منتظم  ب�شكل  وتت�ا�شل  كثب  عن 

ال�شحة العاملية ودول جمل�س التعاون من اأجل 

الإجراءات  اأخذ  ليتم  امل�شتجدات  على  ال�ق�ع 

الف�رية بح�شب الت��شيات من املنظمة. 

اأية  ت�جد  ل  اأنه  اإىل  ا  اأي�شً ال�زارة  واأكدت 

مل  كما  البحرين،  مملكة  يف  بها  م�شتبه  حالت 

ت�شّجل حالت يف منطقة اخلليج العربي واإقليم 

�شرق املت��شط ح�شب بيانات الر�شد املت�فرة.

املهن  لتنظيم  ال�طنية  الهيئة  اأعلنت 

على  ا  وحر�شً اأنه  ال�شحية  واخلدمات 

به  اأوكلها  الذي  الرقابي  دورها  ممار�شة 

القان�ن والتحقق من قيام جميع امل�ؤ�ش�شات 

ال�شحية بتقدمي خدماتها على ال�جه الأمثل 

واملقيمني  امل�اطنني  جلميع  عالية  وبج�دة 

اخلرب  على  وعطًفا  اململكة،  اأر�س  على 

الت�ا�شل  م�اقع  بجميع  املتداول  ال�شحفي 

باململكة  املقيمني  اأحد  ب�فاة  الجتماعي 

اخلا�شة  ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  اإحدى  لقيام 

الهيئة  قامت  حياته،  اإنقاذ  عن  بالمتناع 

باإجراء التحقيقات الأولية يف ال�اقعة والتي 

انتهت اإىل ما يلي:

عن  بالمتناع  ال�شادر  الت�شرف  »اإن 

الطبيبة  قبل  من  واإ�شعافه  املري�س  عالج 

اخت�شا�س  عدم  بحجة  بالط�ارئ  املناوبة 

اإليها املت�فى  امل�ؤ�ش�شة ال�شحية التي ت�جه 

بحالته يعترب خروًجا عن اأ�ش�ل واأخالقيات 

ك�نه  عن  ف�شالً  الب�شري  الطب  مهنة 

ا مع مبداأ احلق يف ال�شحة املكف�ل  متعار�شً

جلميع امل�اطنني واملقيمني على اأر�س اململكة 

الطبيبة  ارتكبته  ما  كان  وملا  ا�شتثناء.  بال 

يتعار�س مع ن�س املادة )24( من املر�ش�م 

بقان�ن رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة 

مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان، والتي ل 

جتيز للطبيب المتناع عن عالج مري�س اأو 

اإ�شعاف م�شاب ما مل تكن حالته خارجة عن 

اخت�شا�شه اأو قامت لديه اأ�شباب واعتبارات 

احلالة  هـذه  المتناع، ويف  هذا  جدية تربر 

يراه  ما  له  يجـــرى  اأن  عليــه  يجــب 

اإىل  ثم يحيله  الأولية،  الإ�شعافات  لزما من 

تقرير  مع  مركز �شحي،  اأو  م�شت�شفى  اأقرب 

الذي  للفح�س  الأولية  النتائج  خمت�شر عن 

الإ�شعاف  اأو  والعالج  املري�س  على  اأجرى 

الذي ح�شل عليه املري�س قبل اإحالته، وه� 

انتهت  ملا  وفًقا  منه  باأٍي  الطبيبة  تقم  مل  ما 

م�شاءلتها  ي�شت�جب  مما  التحقيقات  اإليه 

طبًقا لأحكام القان�ن امل�شار اإليه اأعاله«.

للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  قامت  وعليه 

امل�ش�ؤولة  الطبيبة  باإحالة  قرارها  باتخاذ 

الطب  مهنتي  ملزاويل  التاأديبية  للجنة 

مل�شاءلتها  بالهيئة  الأ�شنان  وطب  الب�شري 

مهنة  واأخالقيات  اأ�ش�ل  على  اخلروج  عن 

الطب الب�شري.

»املهن ال�صحية«: اإحالة الطبيبة

 املت�صببة يف وفاة اأحد املقيمني اإىل امل�صاءلة

حمافظ ال�صمالية: مع�صكرات

 »اأكادميية ال�صرطة« تعزز النتماء والولء
عبداحل�شني  ال�شيخ  بن  علي  ال�شمالية  املحافظة  حمافظ  اأ�شاد 

امللكية لل�شرطة يف  الأكادميية  الذي ت�شطلع به  الع�شف�ر بالدور 

لديهم  ال�طني  احل�س  وتنمية  وتدريبهم  امل�شتقبل  �شباب  اإعداد 

وت�شجيعهم على العمل التط�عي، من خالل اإقامة املع�شكر الربيعي 

ال�شيخ  اأول معايل  الفريق  الذي يحظى بدعم ومتابعة من  الثاين، 

لأهداف  معزًزا  ويعد  الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد 

امل�اطنة  قيم  وتر�شيخ  ال�طني  النتماء  لتعزيز  ال�طنية  اخلطة 

»بحريننا«.

واطلع املحافظ على �شري عمل ال�ر�شة الفنية التي �شارك فيها 

بالتعاون  املحافظة  نظمتها  والتي  املع�شكر،  طلبة  من  جمم�عة 

املتميزة  بالإ�شهامات  م�شيًدا  امل��ش�ي،  عبا�س  الفنان  معر�س  مع 

للفن والفنانني، وما يحمل�نه من ر�شائل متثل قيم املحبة وال�شالم 

الدائمة  �شراكته  على  امل��ش�ي  عبا�س  الفنـان  �شاكًرا  والتعاي�س، 

مع املحافظة.

إحالة الطبيبة المتسببة في وفاة أحد المقيمين إلى المساءلة / إجراءات لمواجهة »الفيروس التاجي«

https://www.alayam.com/alayam/local/838016/News.html
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 محمد بن عبداهلل: تعاون بحريني سعودي 
في الضمان الصحي والتسجيل الموحد لألدوية

أك��د رئيس المجل��س األعل��ى للصح��ة الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، تعزيز 
التعاون بين مملك��ة البحرين والمملكة العربية 
السعودية الشقيقة في مشاريع الضمان الصحي 
والش��راء والتس��جيل الموحد لألدوية واألجهزة 

الطبية.
وشدد رئيس المجلس األعلى للصحة، على متانة 
العالق��ات األخوي��ة التي تجمع مملك��ة البحرين 
وش��قيقتها الكبرى المملكة العربية الس��عودية 
في ظ��ل العهد الزاه��ر لحضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المفدى وأخيه خادم الحرمين الش��ريفين الملك 
س��لمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك في شتى 
المج��االت والتي انعكس��ت بالخي��ر والنماء على 

شعبي البلدين الشقيقين.
وبحث رئيس المجلس األعلى للصحة تعزيز آفاق 
التعاون المش��ترك م��ع وزير الصح��ة بالمملكة 
العربية الس��عودية الش��قيقة د.توفي��ق الربيعة 
بمناس��بة زيارته إلى المملكة العربية السعودية 
على رأس وفد من القطاع الصحي بهدف االطالع 
على تج��ارب المملكة الش��قيقة ف��ي المبادرات 
الصحية ومناقش��ة سبل التعاون وتبادل الخبرات 
بي��ن البلدين الش��قيقين خصوص��ًا في مجاالت 
الش��راء والتس��جيل الموحد لألدوي��ة واألجهزة 

الطبية والضمان الصحي.
ورح��ب وزير الصح��ة الس��عودي، بزي��ارة الوفد 
البحريني برئاسة رئيس المجلس األعلى للصحة 
منوهًا إلى أهمية تعزيز التعاون الطبي والصحي 
مع مملك��ة البحرين في كافة األط��ر ومن بينها 
نظام الضمان الصحي والشراء والتسجيل الموحد 

لألدوية واألجهزة والمستلزمات الصحية.
فيم��ا أع��رب رئي��س المجل��س األعل��ى للصحة 
ع��ن اعتزازه بالمس��توى المتق��دم للتعاون بين 
الجانبي��ن داعيًا إل��ى تطوير كافة آف��اق التعاون 
الثنائ��ي بي��ن البلدين الش��قيقين ف��ي مختلف 
المجاالت وخصوصًا عل��ى صعيد القطاع الصحي 

والطبي.
وأش��اد بالنهضة الصحية الكبيرة التي تشهدها 
المملك��ة العربية الس��عودية الش��قيقة في ظل 
قيادة خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان 

بن عبدالعزيز آل س��عود وصاحب السمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

ولي عهده األمين.
و اس��تعرض مش��اريع التطوي��ر الش��امل لقطاع 
الرعاي��ة الصحية ف��ي مملكة البحري��ن موضحًا 
ما تحق��ق من تقدم ملموس عل��ى طريق تنفيذ 
برنام��ج الصح��ي الوطني الذي يه��دف إلى بناء 
نظام صح��ي متميز يرتك��ز على نظ��ام الجودة 
واالختي��ار واالس��تدامة ف��ي تقدي��م الخدم��ات 
الصحية من خالل البنية التش��ريعية وتأس��يس 
الوطني��ة  اللج��ان  المش��روع وتعيي��ن  هي��اكل 

ومجالس األمناء.
وأكد الطرف��ان، أهمية اس��تمرار عق��د اللقاءات 
التنسيقية وورش العمل المشتركة بين الطرفين 
لتب��ادل الخبرات بين البلدين في كافة المجاالت 
وخاصة برام��ج الضمان الصحي بما يعود بالخير 
والنفع على جمي��ع المواطنين ف��ي كال البلدين 

الشقيقين.
وقام الوفد البحريني بزيارة إلى الشركة الوطنية 
للش��راء الموحد »نوبكو« ف��ي المملكة العربية 
السعودية حيث كان في استقبال كبار المسؤولين 
ف��ي الش��ركة يتقدمهم الرئي��س التنفيذي فهد 
الشبل الذي رحب بزيارة الوفد البحريني للشركة 
وقدم عرضًا تعريفيًا عن أنش��طة الش��ركة، كما 

تمت مناقش��ة ع��دد من المقترحات حول س��بل 
تنمية التعاون بين الطرفين.

وقام الوفد البحرين��ي بزيارة إلى مجلس الصحة 
لدول مجلس التعاون حيث اجتمع رئيس المجلس 
األعلى للصحة مع المدير العام للمجلس سليمان 

الدخيل.
وتم مناقش��ة أوج��ه تعزي��ز التعاون ف��ي مجال 
التس��جيل المرك��زي لألدوية واألجه��زة الطبية، 
واختت��م البرنامج بزيارة مجلس الضمان الصحي 
بالمملك��ة العربية الس��عودية حيث قدم األمين 
العام للمجلس د.شباب الغامدي عرضًا بشأن أبرز 
إنجازات ومش��اريع المجلس وتم بحث القواس��م 
المش��تركة مع المبادرات المنضوية تحت مظلة 

برنامج الضمان الصحي الوطني.
يش��ار إلى أن الوفد البحرين��ي يتألف من رئيس 
المجل��س األعل��ى للصحة الفريق طبيب الش��يخ 
محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة واألمي��ن العام 
للمجل��س األعل��ى للصح��ة إبراهي��م النواخذة، 
وعضو مجل��س إدارة صن��دوق الضمان الصحي 
ورئيس اللجنة الوطنية للشراء والتسجيل الموحد 
لألدوية والمس��تلزمات الطبية د.عائشة بوعنق، 
ورئي��س مش��روع الحوكم��ة والمرك��ز الوطن��ي 
للمعلوم��ات الصحي��ة وإدارة المعرف��ة »حكمة« 

الشيخ خالد بن محمد آل خليفة.

23.3% نسبة األطفال دون 15 عامًا في »الخليج«

ريانة النهام

كش��ف تقرير المرك��ز األحصائي لدول مجلس 
التعاون ل��دول الخليج العربية، أن 23.3% من 
إجمالي الس��كان على مستوى مجلس التعاون 
ه��م ضمن الفئة العمرية األق��ل من 15 عامًا. 
وأوضح��ت اإلحصائيات أن نس��بة دول الخليج 
تعد أقل من النس��بة المس��جلة على مستوى 
العالم البالغة 25.4%، ونس��بة الدول العربية 
البالغ��ة 32.5%. وأش��ارت اإلحصائيات إلى أن 

ع��دد األطفال ف��ي الخليج، يق��در بنحو 10.8 
مليون طف��ل لعام 2018 - ال تش��مل بيانات 
دولة اإلم��ارات العربي��ة المتح��دة -، ويتوزع 
ه��ؤالء األطف��ال بواق��ع 51.2% ذك��ور مقابل 
48.8% إناث. وبين��ت اإلحصائيات أن مجموع 
األطف��ال ف��ي الخليج يت��وزع بنس��بة %75.6 
في المملك��ة العربية الس��عودية، و9.6% في 
س��لطنة عمان، فيما تتوزع النس��بة المتبقية 

على باقي الدول األعضاء.
وس��جلت المملكة العربية الس��عودية النسبة 
األعلى لهذه الفئة بواق��ع 24.6% أي مايعادل 
8.2 مليون طفل، وتليها سلطنة عمان بنسبة 
22.8% م��ا يعادل 1.05 مليون طفل، ثم دولة 
الكويت بنس��بة 20.9% أي ما يعادل 290 ألف 
طفل، والبحرين بنسبة 18.8% ما يعادل 260 

ألف طفل.

»الصحة«: إجراءات احترازية 
لمجابهة فيروس »كورونا«

أعلن��ت وزارة الصحة أنها تتاب��ع عن كثب مع منظمة الصحة العالمية 
المس��تجدات الصحية حول الفي��روس التاجي المس��تجد في الصين 
»كورونا«، مؤكدة أنها اتخذت عددًا من اإلجراءات االحترازية للتأهب 
واالس��تعداد بتكثيف مراقبة الوضع الوبائي وإعداد الدالئل اإلرشادية 
للعاملين الصحيين بش��أن فيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل 
مع الحاالت المش��تبه بإصابتها من خالل التعاون والتنسيق المشترك 

مع الجهات المعنية.
وقالت الوزارة، في بيان األربعاء، إنها نس��قت مع إدارة مطار البحرين 
الدول��ي واتخذت عددًا م��ن اإلجراءات االحترازي��ة للتأهب كما أعدت 

إرشادات صحية توعوية للمسافرين.
وأكدت الوزارة عدم وجود أية حاالت مش��تبه بها في البحرين كما لم 
تسجل حاالت في منطقة الخليج العربي وإقليم شرق المتوسط حسب 

بيانات الرصد المتوفرة.
ودع��ت وزارة الصح��ة إلى اتخ��اذ االحتياطات الصحية أثناء الس��فر أو 
بعده، موصية المس��افرين بالتماس العناي��ة الطبية وإطالع مقدمي 
الرعاي��ة الصحية على األماكن التي تم الس��فر إليه��ا في حال ظهور 

أعراض األمراض التنفسية.
وأك��دت وزارة الصحة أنها تراقب الوضع عن كثب وتتواصل بش��كل 
منتظ��م مع منظم��ة الصحة العالمية ودول مجل��س التعاون من أجل 
االط��الع على المس��تجدات لتتخذ اإلجراءات الفورية حس��ب توصيات 

المنظمة.

 إبتسام العلوي أول 
 طبيبة بحرينية تحصد 
جائزة الطبيب العربي

بجدارة  البحري��ن  فازت مملك��ة 
وسط منافس��ة كبيرة بين أطباء 
م��ن مختل��ف ال��دول العربي��ة، 
بجائزة الطبيب العربي والمقدمة 
من مجل��س وزراء الصحة العرب 
ألول مرة، حيث حصدت الطبيبة 
العل��وي  إبتس��ام  د.  البحريني��ة 
استش��ارية أمراض طب وجراحة 
العيون والمنسق الوطني للوقاية 
من العم��ى، لتك��ون أول طبيبة 
الجائزة  به��ذه  تف��وز  بحريني��ة 
الرفيع��ة المس��توى، ولتواص��ل 
م��ن  المزي��د  تحقي��ق  بذل��ك 
المنجزات والتكري��م في المجال 

الصحي بمملكة البحرين.
الطبيب  لجن��ة »جائ��زة  وأعلنت 
العرب��ي« التابع��ة لمجلس وزراء 
الصح��ة الع��رب ع��ن الفائزي��ن 
بالمراك��ز الثالث��ة األولى، والتي 
منحت لكل م��ن جمهورية مصر 
العربية ودول��ة اإلمارات العربية 
المتحدة ومملك��ة البحرين التي 

خصصت ألفضل المتنافسين.
وتم اختيار د. إبتسام العلوي من 

ضمن 5 مرش��حين م��ن مملكة 
الدول  البحرين اختارتهم جامعة 
العرب��ي لني��ل جائ��زة الطبي��ب 

العربي.
وتع��رض النتائ��ج ومقترح موعد 
وزراء  مجل��س  عل��ى  التكري��م 
الصحة العرب في دورته العادية 
ال� )53( المق��رر انعقادها يومي 
26-27 فبراي��ر المقب��ل، والذي 
س��وف تترأس��ه وزي��رة الصح��ة 

بمملكة البحرين.

 د. إبتسام العلوي  

 ألول مرة.. انطالق 
 المؤتمر الدولي ألمراض 

دم األطفال اليوم
ينطلق في البحرين الخمي��س، المؤتمر الدولي ألمراض دم األطفال 
برعاية وزيرة الصحة فائقة الصالح وبمش��اركة أكثر من 400 مشارك 

من داخل مملكة البحرين وخارجها.
ويشارك في تقديم أوراق المؤتمر - الذي تنظمه وزارة الصحة ممثلًة 
بقس��م األطفال بمجمع السلمانية الطبي - أكثر من 22 محاضرًا من 
المختصين المتميزين على المستوى المحلي والعالمي، وذلك بدعم 

من تمكين.
ويتخ��ذ المؤتم��ر م��ن التحدي��ات الجدي��ة والخطي��رة الت��ي تواجه 
االستراتيجيات والخطط الصحية والعملية العالجية في مجال أمراض 
ال��دم المختلفة التي تصيب األطفال ش��عارًا له، من أجل االطالع على 
أفضل الممارس��ات وعرض آخر التطورات ف��ي هذا المجال واعتمادها 
كدلي��ل استرش��ادي تنبثق منه آلي��ات عمل وخطط اس��تراتيجية في 

مجال عالج أمراض الدم لألطفال.

الصحة تشارك بالمؤتمر 
الخليجي لألمراض العصبية

تلقت وزيرة الصحة فائقة بنت سعيد الصالح دعوة من رابطة العلوم 
العصبي��ة البحريني��ة لحضور افتت��اح المؤتمر الخليجي الحادي عش��ر 
لألمراض العصبية، والذي يعقد تحت رعاية كريمة من الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة في 

27 فبراير 2020م.
وخالل اس��تقبال وزيرة الصح��ة بمكتبها بديوان ال��وزارة في الجفير 
برئيس��ة جميعه األطب��اء د. غادة القاس��م وأعضاء اللجن��ة المنظمة 
للمؤتمر واعض��اء رابطة العلوم العصبية البحريني��ة، رحبت بالدعوة 
الكريمة، مؤك��دة على اهتمامها واهتمام وزراه الصحة باس��تمرارية 
الفعالي��ات الدولية المتخصص��ة واللقاءات الطبية والتي من ش��أنها 
تعزز من موقع مملكة البحرين على الخارطة الصحية الدولية، مؤكدة 
على اس��تعداد وزارة الصحة لدعم هذه الفعاليات الهامة بهدف إنجاح 

أعمال هذا المؤتمر ليخرج بأعلى المستويات التنظيمية العالمية.
ومن جهتها أكدت د. غادة القاس��م على أن ه��ذا المؤتمر يعتبر من 
أهم التجمعات الطبية الخليجية، ومن المتوقع أن يش��ارك في أعماله 

مختصين في طب األمراض العصبية.

وزيرة الصحة: مليار دينار كلفة إنشاء المستشفيات بالمملكة
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https://alwatannews.net/article/863895https://bit.ly/2tMA43V
https://alwatannews.net/article/863904https://bit.ly/2Gi4nSM
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 القائد: التقييم الثاني لمراكز الخدمة 
الحكومية ينظم زيارات وتسوقًا سريًا لـ78 مركزًا

قال الرئي��س التنفيذي لهيئ��ة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكترونية ورئيس لجنة تقييم 
مراك��ز الخدمة الحكومية، محمد القائد، إن 
التقيي��م الثاني لمراكز الخدم��ة الحكومية 
نظم زيارات ميدانية وتس��وقا س��ريا ل� 78 

مركزًا خدميًا حكوميًا.
وأوض��ح، أن لجن��ة تقيي��م مراك��ز الخدمة 
الحكومي��ة تهدف إلى إح��داث نقلة نوعية 
في جودة وآلية تقديم الخدمات في مختلف 
المراك��ز الحكومية من خالل توحيد معايير 
الخدمة المقدمة، وتطوير الموارد البشرية 
والتجهيزات الفنية بما يعزز مبدأ الشفافية 

والتنافسية واإلبداع.
وأك��د القائ��د خ��الل »لق��اء مع مس��ؤول« 
ال��ذي أقي��م بتنظيم م��ن مرك��ز االتصال 
الوطني مس��اء الثالثاء مع وس��ائل اإلعالم 
المحلية بمقر هيئ��ة المعلومات والحكومة 
اإللكتروني��ة ف��ي المح��رق، أن »تقيي��م« 
تعمل ضمن معايير متقدمة لقياس األداء، 
بم��ا يتوافق مع برنام��ج الحكومة 2019 – 

2022، ومخرجات الملتقى الحكومي.
ولفت إل��ى أن عمل »تقيي��م« يأتي ضمن 
متطلب��ات برنامج الحكوم��ة لتأمين البيئة 
الداعمة للتنمية المس��تدامة من خالل رفع 

كفاءة وفاعلية القطاع الحكومي.
وبين القائد أن عم��ل اللجنة يؤكد على أن 
س��هولة وس��رعة الحصول عل��ى الخدمات 
الحكومي��ة يج��ب أن يوازيه درج��ات عالية 
م��ن الكف��اءة والفاعلي��ة عن��د تقديم هذه 
الخدمات. كما يهدف عمل اللجنة إلى تقليل 
االزدواجية والتكرار في تقديم الخدمات من 
خالل تفعيل مبادرات التكامل بين عمليات 

الجهات الحكومية المختلفة.
الخدم��ة  لمراك��ز  الثان��ي  التقيي��م  وع��ن 

الحكومية، قال القائد إن أعمال لجنة تقييم 
انطلقت ف��ي دورتها الثانية خالل س��بتمبر 
م��ن عام 2019، حيث جرى تنظيم عدد من 
الزيارات الميدانية والتس��وق الس��ري ل� 78 
مركزًا خدميًا حكوميًا، علما بأنه تم ادراج 4 
مراكز حكومية جديدة ضمن قائمة التقييم 
وغل��ق 8 مراكز، بينما يت��م صيانة 3 مراكز 
أخ��رى. ون��وه القائد إلى أنه تم تش��كيل 4 
ف��رق للتقييم وأكث��ر م��ن 20 مقيما من 5 
جهات بقي��ادة مرك��ز البحرين للدراس��ات 
االس��تراتيجية والدولي��ة والطاق��ة، هيئ��ة 
ضمان ج��ودة التعلي��م والتدري��ب، جامعة 
البحرين، دي��وان الخدمة المدنية، ش��ركة 
صل��ة الخلي��ج، باعتبارها جه��ات محايدة ال 
تق��دم خدم��ات وال تن��درج ضم��ن عملي��ة 

التقييم.
وأشار إلى أن تقييم المراكز الحكومية يعتمد 
على 5 جوانب رئيسة من »سهولة الوصول 
إلى المركز«، و»التميز في توفير الخدمة«، 
و»مالءم��ة بيئة المركز«، و»سالس��ة إدارة 

العمالء«، و»فاعلية العمليات اإلدارية«.

وذكر القائ��د أن دليل تقييم خدمات مراكز 
الخدم��ة الحكومي��ة يه��دف إل��ى التح��ول 
إل��ى حكومة س��باقة ومبتك��رة وذكية، من 
خالل اعتماد مجموعة من المبادئ تش��مل 
المس��تمر  والتطوي��ر  والكف��اءة  الفاعلي��ة 
باس��تخدام مفاهي��م حديث��ة ف��ي العم��ل 
الحكومي تش��مل اإلبداع في طرح الخدمة 

للعمالء وتحقيق التكامل البيني الحكومي.
كم��ا يهدف الدلي��ل إلى تحفي��ز المبادرات 
التطويري��ة لالرتق��اء بالخدم��ات المقدمة 
من الجهات الحكومي��ة، عبر مراكز الخدمة 
كونه��ا الواجه��ة المباش��رة م��ع جمه��ور 

العمالء.
وأض��اف القائ��د أن الدليل يش��كل خارطة 
طريق للوصول إل��ى آفاق جديدة في األداء 
من خالل اعتماد أس��س الفاعلية والكفاءة 
والتطوير واستخدام المفاهيم الحديثة في 

العمل الحكومي.
وت��م التعدي��ل عل��ى »دليل تقيي��م مراكز 
الخدم��ة الحكومية« بناًء عل��ى نتائج دورة 
التقيي��م الس��ابقة وم��ا ت��م تدوين��ه من 

مالحظات ودروس مس��تفادة، وذلك حرصًا 
على توطيد ممارس��ات الخدم��ة المتميزة 

لإلسهام في رفع مستويات رضا العمالء.
ولف��ت القائد إل��ى أنه في تقيي��م 2، جرى 
إضافة معايير جديدة لدليل تقييم المراكز 
الحكومي��ة، المتوفر منه نس��خة إلكترونية 
 ،Bahrain.bh الوطني��ة  البواب��ة  عل��ى 
وتضم��ن 94 معيارًا، 64 منه��ا كان معيارًا 
أساس��يًا والبقية ت��م احتس��ابهم كمعايير 
متقدم��ة، مضيًفا أنه لضمان جودة خدمات 
أعل��ى، ت��م تغيير ع��دد م��ن المعايير وتم 
إضاف��ة معايير متقدمة غير إلزامية جديدة، 
وه��ي: عدم تج��اوز وقت االنتظ��ار للعميل 
15 دقيق��ة، وجود خطة للتحول اإللكتروني 
للخدم��ات الت��ي يقدمه��ا المرك��ز بالتالي 
تحفي��ز إيجاد الحل��ول المبتك��رة مما يعزز 
من جودة الخدمة ويرفع مس��تويات الرضا 
ل��دى العم��الء. وفيما يتعلق بجه��ود لجنة 
»تقيي��م« على الخدم��ات الحكومي��ة، قال 
القائ��د إن تج��اوب الجه��ات الحكومية في 
تقيي��م 1 وحرصه��ا عل��ى التطوير انعكس 

على ممارس��اتها، ومن ضمن أبرز األمثلة: 
تطوير القن��وات اإللكتروني��ة وجعل القناة 
اإللكتروني��ة الخي��ار األول للعميل في إنجاز 
معاملته، وإعادة النظر في التوزيع الجغرافي 
للمراكز واالس��تغناء عن المراكز المتجاورة 
مع ع��دم التأثي��ر على نس��بة االزدحام في 
المراك��ز، إلى جانب االس��تثمار في المراكز 
والتأكي��د عل��ى توفره��ا لتبق��ى قريبة من 
العم��الء. وأك��د القائد أن »تقييم« س��اهم 
في تقدي��م خدمات حكومية نوعية، واتخاذ 
الخطوات اإلجرائية لرفع جودة الخدمة، مما 
كان له األثر في خفض مدة انتظار العمالء 
والذي سيس��هم وبصورة جذري��ة في نمو 
مستويات الرضا لديهم. )75% من المراكز 
ال تتعدى فترة االنتظار فيها ال�15 دقيقة(.

كما أثرت »تقييم« على مستوى أداء مراكز 
الخدم��ات الحكومية بش��كل إيجابي، حيث 
دفع��ت معايير التقييم إلى تقديم الخدمات 
بصفة إلكترونية لضمان س��رعة االستجابة 

وتقليص البيروقراطية ومدة االنتظار.
وحول بن��اء القدرات، أوض��ح القائد أنه تم 
تقديم ورش عمل التعريف بأهمية الجودة 
ف��ي جمي��ع الجوان��ب دون اقتصارها على 
المعاملة لرؤس��اء مراكز الخدمة الحكومية، 
في حي��ن ت��م تقدي��م دورات بالتعاون مع 
معه��د اإلدارة العامة ح��ول خدمة العمالء 
اله��ام كونه��م  والتأكي��د عل��ى دوره��م 
الواجهة الرئيس��ية للحكومة في التعامالت 
اليومية مع المستفيدين لموظفي المكاتب 
األمامي��ة. عل��ى صعيد آخر، ق��ال القائد إن 
الهيئة تلقت منذ العام 2014 إلى اليوم 90 
ألف شكوى خدمية تتعلق بأداء عدة جهات 
حكومي��ة، تم ح��ل 95% منها ضمن الوقت 

المحدد.

حميدان يشيد بإسهامات 
السفير الهندي في تعزيز 
التعاون بالمجال العمالي

التق��ى وزير العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة، رئيس مجل��س إدارة 
هيئة تنظيم س��وق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، س��فير 
الجمهوري��ة الهندية لدى مملك��ة البحرين، ألوك كومار س��ينها، 
وذلك في مكتبه بالوزارة، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبالده 
في المملكة، حيث أش��اد حميدان بجهوده وإس��هاماته في تعزيز 
العالق��ات البحرينية الهندية، وفي مقدمتها ف��ي المجال العمالي، 

وتمنى له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.
وفي هذا الس��ياق، أكد حميدان حرص مملكة البحرين على تعزيز 
التعاون مع الهند، منوهًا بدور العمالة الهندية في نهضة البحرين، 
مش��يرًا في هذا السياق إلى استمرار المملكة في اصدار التشريعات 
والقواني��ن المتط��ورة ذات الصل��ة لضمان ص��ون ورعاية حقوق 
العم��ال، ومن ذل��ك ما تم مؤخرًا من إنش��اء جهاز ف��ض منازعات 
العم��ل الفردية بوزارة العمل والتنمية االجتماعية الذي يهدف إلى 

حل القضايا العمالية في أسرع وقت ممكن.
من جانبه، أش��اد الس��فير الهندي بمس��توى العالقات التي تربط 
بلده بمملك��ة البحرين، الفتًا إلى ما تحظى به المملكة من مكانة 
دولية بارزة بفضل ما تشهده من تطور على مختلف األصعدة وفي 
مقدمتها المجاالت العمالية والرعاية االجتماعية، معربًا عن شكره 
وتقدي��ره لوزير العمل والتنمية االجتماعي��ة على ما لقيه من دعم 
ومس��اندة من قبل الوزارة، ما ساهم في تس��هيل مهام عمله في 
المملكة، ومنوهًا بالرعاية التي تحظى بها الجالية الهندية العاملة 

في مملكة البحرين.

»المهن الصحية«: إحالة الطبيبة 
المتسببة في وفاة مقيم إلى المساءلة

أعلنت الهيئ��ة الوطنية لتنظيم المه��ن الصحية عن 
إحالة الطبيبة المتس��ببة في وف��اة أحد المقيمين إلى 
اللجنة التأديبيه لمزاولي مهنتي الطب البش��ري وطب 
األس��نان بالهيئة لمس��اءلتها عن الخروج على أصول 

مهنة الطب البشري وأخالقياتها.
وانطالقًا من حرص الهيئة على ممارسة دورها الرقابي 
ال��ذي أوكلها ب��ه القان��ون والتحقق من قي��ام جميع 
المؤسس��ات الصحية بتقدي��م خدماتها عل��ى الوجه 
األمث��ل وبجودة عالية لجمي��ع المواطنين والمقيمين 

عل��ى أرض المملك��ة، وعطفًا عل��ى الخب��ر الصحافي 
المتداول بجميع مواقع التواصل االجتماعي بوفاة أحد 
المقيمين بالمملكه لقيام إحدى المؤسس��ات الصحية 
الخاصة باالمتناع عن إنقاذ حياته، قامت الهيئة بإجراء 

التحقيقات األولية في الواقعة.
وانتهت التحقيقات إل��ى أن التصرف الصادر باالمتناع 
عن عالج المريض وإسعافه من قبل الطبيبة المناوبة 
بالطوارىء بحجة عدم اختصاص المؤسس��ة الصحية 
التي توج��ه إليها المتوف��ى بحالته يعتب��ر خروجًا عن 

أص��ول مهنة الطب البش��ري وأخالقياته��ا، فضاًل عن 
كون��ه متعارضًا مع مب��دأ الحق في الصح��ة المكفول 
لجمي��ع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة بال 

استثناء.
ولما كان ما ارتكبته الطبيبة يتعارض مع نص المادة 
)24( من المرسوم بقانون رقم )7( لسنة 1989بشأن 
مزاولة مهنة الطب البش��ري وطب األس��نان، والتي ال 
تجي��ز للطبيب االمتناع ع��ن عالج مريض أو إس��عاف 
مصاب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه أو قامت 

لديه أس��باب واعتبارات جدية تبرر هذا االمتناع، وفي 
ه��ذه الحال��ة يج��ب علي��ه أن يج���رى له ما يراه الزمًا 
من اإلس��عافات األولية، ثم يحيله إلى أقرب مستشفى 
أو مرك��ز صحي، مع تقرير مختص��ر عن النتائج األولية 
للفحص الذي أجري على المريض والعالج أو اإلسعاف 
الذي حصل عليه المريض قبل إحالته، وهو ما لم تقم 
الطبيبة بأٍي منه وفق��ًا لما انتهت إليه التحقيقات مما 
يس��توجب مساءلتها طبقًا ألحكام القانون المشار إليه 

أعاله.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

الخميس
23  يناير 2020

الوطن
16

5156

16
opinion@alwatannews.net

الــــــرأي
www.alwatannews.net

الخبر مقدس.. والرأي حر
اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها وحدهم.. وال 

تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 

Thu 23 Jan 2020السنة 15   | العدد 5158 |  الخميس 28 جمادى األولى 1441هـ    |

فاطمة عبداهلل خليل

نبضات

fatima.a.khalil@gmail.com @FatemaAbdulla

حسين التتان

@HussainTattantattan86@hotmail.com

رؤى

فاطمة الصديقي

من القلب

fatema.aa@hotmail.com

طاقة الصمت

من��ذ طفولتن��ا تقاس قوة تفوقنا على أقراننا من خالل س��رعتنا في الكالم وج��ودة اختيار كلماتنا، 
ب��ل وعلى نضج مخارج حروفنا، منذ أن كنا صغارًا ونحن نت��درب في عملية اجتماعية متكاملة على 
الكالم أكثر، والتعبير عن أفكارنا وآرائنا بالكلمات، نلتحق بالمنظومات التعليمية ليكون الكالم لغة 
االتصال الرئيس��ية في عملية التعليم، ومثلها في بناء العالقات االجتماعية المختلفة، بل حتى في 
برامج التنمية البش��رية والتطور التي تقوم على تبادل األفكار عبر الكالم، بل والتدرب على اختيار 
الكلمات المناس��بة إلعادة ضبط عقلنا الالواعي س��واء من خالل برام��ج البرمجة اللغوية العصبية 
أو م��ن خالل برامج النوايا والتوكيدات أو غيرها من البرامج والخطط التي تس��تهدف إعادة ضبط 

أفكارنا التي تصنع بالتالي حياتنا وخياراتنا في الحياة.
الشيء الذي لم نتدرب عليه بما يكفي في هذه الحياة هو الصمت، وربما تعلمنا في بعض األحيان 
أن الصمت ش��كل من أش��كال اإلقصاء التي نتعرض إليها اجتماعيًا كونك مجبرًا على الصمت في 
بع��ض األحيان في حضرة الكبار أو المعلمين وغيرهم، ما يعني أن المس��ألة ال تقوم على الصمت 
بذات��ه وإنما على مبدأ اجتماعي طبقي بغض النظر عن أساس��اته. أما الصمت الذي نريد الوقوف 
علي��ه الي��وم هو الصمت القيّ��م، وقد تناوله كثير من األس��اتذة في أطروحاته��م، وقد لفتني أمر 
الصمت من خالل بودكاست ل�»الاليف كوتش« دالل الجناعي، إذ أشارت إلى أهمية الصمت، وإلى 
تمرين تلقته في إحدى الدورات التي ش��اركت فيها تضمن الصمت لمدة يومين متواصلين، حتى 
أن تمرين الصمت امتد لمنع اس��تخدام أجهزة الموبايالت ومواق��ع التواصل االجتماعي، بل ومنع 
تبادل النظرات واالبتس��امات بين المش��اركين باعتبارها لغة تواصل ه��ي األخرى، وبينت في هذا 
البودكاست كيف أن الصمت يحفز ظهور األفكار وتجليها بسهولة وكيف أن الصفاء الذهني يحدث 

بعد هدوء األفكار.
د. محمد حبيب الفندي، وقف على أمثلة الصمت في القرآن الكريم مستشهدًا بقصة السيدة مريم 
»عليها الس��الم« قبل إنجابها نبي اهلل عيس��ى، وقصة صمت نبي اهلل زكريا لثالث لياٍل أعطاه اهلل 
عقبها س��يدنا يحي��ى. وكان من الالفت أن فند في طرحه هذا أن ل��كل منا بصمة صوت خاصة به 
ال تتك��رر أبدًا، وأن الك��ون يميز بصمة الصوت ويجذب لكل منا ما يق��ول، ما يجعل للصمت قيمة 
عظيمة في اتقاء كثير من أمور الحياة السلبية التي قد نقود إلينا انفسنا بحصاد ألسنتنا. بل وأشار 
إلى أنه قيل في األثر أن كل الجوارح تخاطب اللسان كل صباح قائلة: »يا لسان اتِق اهلل فينا، فإنما 

نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا«..!! 

* اختالج النبض:
للصمت طاقة، وقد تزايدت الدعوات إليها، فمن الدعوات اإللهية إلى العلمية إلى الطاقية وغيرها، 

يبدو الموضوع مثيرًا للتجربة، وحصادًا كثيرًا من الفوائد.

 »مسجات« 
إلى من يهمه األمر

* إل��ى وزارة األش��غال: جهودكم واضحة وحرصكم عل��ى إنجاز العمل محل تقدي��ر، ولكن ال يعني 
ذل��ك إزعاج الناس في يوم راحتهم من يوم الجمعة، فالموظ��ف والطالب وربة البيت وحتى الخدم 
يس��تيقظون متأخرًا في يوم الجمعة، فما معنى أن يزعجه��م العمال بالحفر والتركيب والرصف في 
صباح الجمعة؟ ش��كونا وضاعت ش��كوانا فإلى متى االس��تهتار براحة الموظف األسبوعية من يوم 
الجمعة، »واهلل« لو كان األمر في غاية األهمية وال ينتظر التأخير لتفهمنا الوضع ولكن هناك أعمال 

يمكن إنجازها في وقت الحق ولكن ليس صباح يوم الجمعة. 
* إل��ى إدارة الم��رور: التزال الزحمة في أوقات ال��ذروة مزعجة وخانقة، وتغلغل الش��احنات الكبيرة 
القادمة من ميناء خليفة تكاد تقتلنا، فس��رعة الشاحنات القادمة من جسر األمير خليفة إلى كوبري 
أم الحصم أمر يجب مراقبته بصراحة، فهذه الش��احنات تسبب القلق والزحمة في نفس الوقت عند 
الخروج من العمل ظهرًا، فالزحمة تبدأ عند هذا الكوبري إلى كوبري مدينة عيس��ى، اختناق مروري 
ممل وش��اق، ال بد من الحد من االزدحام في هذا الوقت، فالش��احنات هي إحدى أس��باب االزدحام 

المروري في أوقات الذروة، نرجو الرحمة وإعادة النظر في توقيت خروج هذه الشاحنات. 
* إلى وزارة التجارة: ال شك في أن انتشار المحالت الكبيرة »الهايبر ماركت« يمنح االختيار األفضل 
للزبائ��ن في اختيار الس��لع وأن افتتاح هذه المح��الت لها هدف في غاية األهمية إلنعاش الس��وق 
المحلي، إال أنه من الضروري وضع معايير عند افتتاح مثل هذه المحالت، تتناس��ب مع س��معة البلد 
وش��عبه، فمن غير الالئق أن نشاهد فيديوهات منتشرة عن اندفاع الناس عند افتتاح أحد المحالت 
وكأن الناس لم تش��تِر قط، ما حصل ذلك اليوم يجب أال يتكرر، واهلل ما حدث ال يتس��م بالتحضر، 
ش��اهدنا اندفاعًا وعراكًا من أجل ش��راء بضائع مخفضة، أو كما س��معت إعطاء 20 دينارًا ألول 50 

شخصًا يدخل المحل، واهلل عيب مو في البحرين!
* إلى وزارة الصحة: أحيانًا يلجأ الفرد إلى الذهاب إلى المركز الصحي القريب من منزله عندما يشعر 
بالمرض دون س��ابق إنذار، أصبح��ت كلمة ال توجد مواعيد مثل ال توج��د وظائف، فالمريض يلجأ 
للمركز الصحي لينصدم بعدم توفر مواعيد، يرسلك الموظف إلى مركز صحي آخر ليفاجئك الحارس 
هن��اك أال مواعيد في هذا اليوم أيضًا تذهب إلى مركز آخر عل وعس��ى تأخذهم الرأفة واإلنس��انية 
لحالك ولكن يصدون الباب أمامك بحجة أن اس��مك غير مقي��د لديهم، ماذا يفعل المريض عندما 
تغلق أمامه هذه المراكز وهو لربما ال يستطيع تحمل كلفة عيادة خاصة، وال يريد الذهاب إلى قسم 
الطوارئ بس��بب كثرة المرضى، بالتأكيد قلة عدد األطباء في المراكز الصحية أو تقليصهم بسبب 

الميزانية جعلت المواعيد تنفد ولكن ماذا يفعل المريض في هذه الحالة؟ 

* كلمة من القلب:
 جميل أن تفوز وزارة الصحة بجائزة س��مو األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة في مبادرة منح 
المرأة التي تعاني من أوضاع أس��رية خاصة حق االنتفاع واالستفادة من الخدمات الصحية القريبة 
من مواقع عملها أو إقامتها المؤقتة، أتمنى من الوزارة في هذا الشأن أن تسمح لكل امرأة بحرينية 
بأن تس��تفيد من خدمات المراكز الصحية في جميع محافظ��ات المملكة بحكم التحول اإللكتروني 
الذي تشهده الوزارة بحيث يمكن للمرأة أن تلجأ للمركز الصحي القريب من منزلها أو منزل ذويها 
أو القريب من عملها، فالملف اإللكتروني لكل مريض يسمح للطبيب باالطالع على تاريخ المريض 

الصحي، وبالتالي ليس من الصعب أن تعالج المرأة أينما تريد وفي الوقت الذي يناسبها.

أهمية شرح القرار الرسمي 
»ترحيل العالوات نموذجًا«

أتفق تمامًا مع ما ذهبت إليه الزميلة سوس��ن الش��اعر 
»أم بس��ام«، حول ضرورة إيضاح وشرح بعض القرارات 
الحكومية المس��تجدة للجمهور، فهناك بعض القرارات 
التي تحتاج لش��روحات قانونية حتى يع��رف الناس إلى 
أين ماضون وكيف يتعاملون مع هذه القرارات واألنظمة 

والقوانين الجديدة.
ال يكف��ي أن يصرح أحد المس��ؤولين عل��ى هامش لقاء 
عابر عن ق��رار يحكم حياة الناس لس��نوات قادمة. قرار 
يطلق��ه عل��ى عواهنه حتى دون ش��رح ل��ه أو تفصيل، 
مم��ا يجعل المواطنين يعيش��ون ف��ي »حيص بيص«، 
والبعض منه��م »يضربون أخماس��ًا ألس��داس«، كما 
تفس��ح لهم المجال الواس��ع للتأويل ونش��ر الشائعات، 
بينما نحن في غنى عن كل هذه العش��وائيات واإلرباك 
ف��ي طبيعة فهم القرارات، وذلك حين يقوم المس��ؤول 
بش��رح كل قرار جديد يالمس معيشة الناس وحياتهم 

اليومية.
إن آخ��ر ما أثير ح��ول مثل ه��ذه األم��ور المبهمة، هو 
طريق��ة صرف عالوة تحس��ين المعيش��ة وأخواتها من 
أش��كال الدعم الحكومي، وهل س��تنزل ه��ذه العالوات 
م��ع الراتب أو خالل منتصف كل ش��هر، واألهم من كل 
ذلك، هو عدم فه��م الناس طبيعة هذا التغيّر الحاصل 
والمفاج��ئ بص��رف رواتبهم في وقت معي��ن، ومن ثم 

صرف عالواتهم في وقت آخر.
في الخامس من الش��هر الجاري تم نشر الخبر الرسمي 
حول طبيعة هذا النوع من الصرف، والحديث عن تأجيل 
أو تقدي��م صرف العالوات، لتك��ون موحَّدة في توقيت 

صرفه��ا دون الراتب. وفي واقع الح��ال، فإن الخبر على 
الرغ��م من أهميت��ه كان عابرًا ج��دًا، ول��م يلتفت إليه 
أي أح��د، كما أن بع��ض فقراته الت��ي تضمنها تصريح 
الرئي��س التنفي��ذي للهيئة العامة للتأمي��ن االجتماعي 
الس��يدة إيم��ان مصطف��ى المرباطي، لم ت��ك واضحة 
وضوح الش��مس، كم��ا أن بعض المب��ررات المطروحة 
ح��ول ه��ذا األمر لم ت��ك مقنع��ة على اإلط��الق. ومن 
هن��ا وجب أن تكون الش��روحات للنظ��ام الجديد وافية 

وواضحة ومقنعة أيضًا.
أمَّا أن يمر مثل هذا التصريح مرور الكرام، دون أن يتم 
تداوله بالشكل المطلوب والواسع، فإن من حق الناس 
أن تتس��اءل عن مصير رواتبهم وعالواتهم وكل ما من 
ش��أنه أن يمس لقمة عيش��هم في ظل ه��ذه الظروف 
الصعب��ة، خصوص��ًا، أن هن��اك الكثي��ر من الش��ائعات 
المقارب��ة للتصري��ح س��بقته بفترة طويل��ة، وحين جاء 
التصريح الرسمي كان متطابقًا حول ما أشيع، مما يعني 

أن الشائعة كانت في مكانها.
إضافة لكل ما س��بق، ف��إن الناس تريد تبري��رًا واضحًا 
لترحيل صرف العالوات وفصلها عن الراتب، ألن بعض 
المب��ررات لم ت��ك مُقنعة كما ذكرنا، وه��ذا الذي جعل 
الناس تتس��اءل لكنها لم تحصل على اإلجابة الواضحة 
حتى هذه اللحظة، بينم��ا كان بإمكان الجهات المعنية 
أن تتعامل مع ه��ذا االرتباك الحاص��ل بطريقة أفضل، 
وتوصي��ل قناعاتها للناس بش��كل أمثل، وهذا ال يكون 
إال عبر سلس��لة من الحم��الت التوعوية واإلعالمية قبل 

أن تأخذ الشائعات مكان الحقيقة.

ال يكفي أن يصرح أحد المسؤولين على هامش لقاء عابر بقرار يحكم 
حياة الناس لسنوات قادمة، فيطلقه على عواهنه دون مجرد شرح له أو 

تفصيل

الثقافة ودورها في تعزيز 
الهوية الوطنية وحمايتها

تمثل الهوي��ة والثقافة والتراثي��ة، ألي أمة من األمم، 
أحد أهم األعمدة التي يقوم عليها تاريخها وحضارتها، 
باعتبارها القاس��م الجوهري والقدر الثابت والمش��ترك 
م��ن الس��مات العام��ة التي تمي��ز ذلك التاري��خ وتلك 
الحض��ارة، وهو م��ا يُبنى عليه لمس��تقبل واعد مرتكز 
على أس��س وقواعد متينة، تعط��ي القوة لألمة وتدفع 

أبناءها لمزيد من البناء والتطور.
وتكتس��ب الهوي��ة الثقافي��ة لألم��م مقدرته��ا عل��ى 
البق��اء بقدرتها عل��ى التطور والتفاعل م��ع المعطيات 
االجتماعي��ة والسياس��ية والثقافي��ة والتاريخي��ة، وبما 
تملكه ه��ذه الهوي��ة من وع��ي للخصوصي��ة المرنة 

واالنفتاح واالستجابة النقدية.
وبال ش��ك، فإن مملكة البحرين وعبر تاريخها الطويل 
الممت��د آلالف الس��نين، اس��تطاعت تش��كيل هويتها 
الثقافي��ة الوطني��ة الخاص��ة، والحفاظ عليه��ا رغم ما 
تعرض��ت له عبر تاريخها من مح��اوالت للنيل من تلك 
الهوية، مع المحافظة على تفاعلها ومرونتها وتعاطيها 
م��ع كل المتغي��رات اإلقليمية والعالمي��ة، فظلت هذه 
الهوي��ة مرتبطة ب��األرض واإلنس��ان بالدرجة األولى، 
وتوارثها البحريني��ون جياًل بعد جيل بكل فخر واعتزاز، 
باعتباره��ا الهوية الجامع��ة لكل أبن��اء الوطن بجميع 

طوائفه وأعراقه وأديانه.
وم��ع تواص��ل تنفيذ الخط��ة الوطنية لتعزي��ز االنتماء 
الوطني وترس��يخ قيم المواطنة، والتي دش��نها معالي 
وزير الداخلي��ة في مارس الماضي، ت��زداد الحاجة إلى 
إبراز مقوم��ات الهوية الثقافية للبحرين، باعتبارها من 
أهم معززات االنتماء والوالء الوطني، وبإظهارها كأحد 

أهم الجوامع ألبناء الوطن.
وتح��رص مملك��ة البحرين، وبفضل دع��م وتوجيهات 
جالل��ة الملك، على إبراز ه��ذه الهوية في كل المحافل 
المحلي��ة والعربية والدولية، وتوظي��ف الثقافة بجميع 
مقوماتها لتكون عالمة بارزة على االنفتاح الذي يعيشه 
المجتمع البحرين��ي على مختلف الثقافات؛ مما انعكس 
في الرصيد المتنوع والغن��ي بالموروث التراثي والقيم 

والتقاليد التي تزخر بها المملكة.
وهنا ال بد من اإلش��ادة بالدور الكبير الذي تلعبه هيئة 
البحري��ن للثقافة واآلثار ف��ي حماية الهوي��ة الثقافية 

الوطني��ة وتعزيزه��ا والتعريف بها، من خالل مش��اريع 
عمالقة ساهمت في وضع البحرين في المراتب األولى 
عالميًا، إلى جانب إش��راك العناصر الش��ابة في اقتراح 
وتقدي��م البرام��ج الثقافي��ة، والفنية الت��ي تصب في 
تحديث الهوية الثقافي��ة الوطنية وإنتاج أفكار مبدعة؛ 
كونهم يمثل��ون عماد عملية التطوي��ر والتحديث بما 

يحملونه من طاقات وأفكار وتطلعات.
ولتأكي��د هذا التوج��ه، تح��رص المملكة عل��ى إقامة 
فعالي��ات متنوع��ة تقدم الجم��ال والف��رح والمضمون 
الثقافي، ما يعزز الهوية الثقافية لدى األفراد، ويساهم 
ف��ي خلق م��ردود اقتصادي م��ن خالل االس��تثمار في 

الثقافة. 
ويُع��د مهرجان صيف البحرين، والذي أقيمت نس��خته 
الحادية عش��رة الع��ام الماض��ي، أحد أب��رز الفعاليات 
المع��ززة للهوي��ة الثقافي��ة الوطنية، إل��ى جانب نجاح 
المملكة في إدراج النخلة على في قائمة التراث الثقافي 
غير المادي للبشرية في منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة »اليونيس��كو« خ��الل االجتماع الذي 
عقد في ديسمبر الماضي، بهدف زيادة الوعي بضرورة 
الحفاظ على شجرة النخيل وصون هذه الثروة الزراعية 

مما يسهم في تأكيد الهوية الثقافية واالجتماعية.
وتتويجًا لجهود هيئة البحرين للثقافة واآلثار، جاء الفوز 
المستحق لمش��روع إحياء منطقة المحرق بجائزة اآلغا 
خان للعم��ارة في دورتها لعام 2019، والتي تعتبر من 
أهم الجوائز المرموق��ة في مجال العمارة على الصعيد 
العالمي، إلى جانب تواصل االس��تعداد للمش��اركة في 
معرض أكسبو الدولي 2020 الذي يقام في إمارة دبي 
بدول��ة اإلمارات العربية الش��قيقة تأكي��دًا على أهمية 

الحضور في المشهد الثقافي اإلقليمي والدولي.
كل ذل��ك جع��ل مملك��ة البحري��ن في مص��اف الدول 
الرائ��دة في مجال الثقافة والتراث اإلنس��اني، ما يؤكد 
الض��رورة إل��ى مواصلة دع��م المؤسس��ات التعليمية 
واإلعالمية ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز أدوارهم 
ف��ي تأكيد الهوي��ة الثقافية البحرينية بش��كل خاص، 
والعربية بشكل عام، من خالل منظومة ثقافية تشترك 
في صياغتها كافة هذه المؤسس��ات، بهدف الحد من 

مخاطر ذوبان الهوية الثقافية أو تقوقعها على ذاتها.

هيفاء عدوان

نقطة ضوء

@Haifadwanhaifa. juma@gmail .com

“مسجات” إلى من يهمه األمر

https://alwatannews.net/article/863960
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»امتياز فور هير« تدشن تحديـثًا لتطبيق الهواتف الذكية
دش��نت بطاق��ة امتياز ف��ور هي��ر -البطاقة 
االئتماني��ة األول��ى للس��يدات ف��ي مملكة 
البحرين- تحديث تطبي��ق الهواتف الذكية 
الجديد كليًا والمتوافق مع رؤية الشركة في 
تقديم خدمات س��ريعة وودية لكافة العمالء 
والمتوف��ر عب��ر متج��ر التطبيق��ات لآليفون 
واألندرويد IMTIAZ for Her، بهدف تقديم 

تجربة عمالء مميزة.
من جانبهما، أكدت مديرتا العالمة التجارية 
لبطاقة امتياز فور هير نور الساعتي وفاطمة 
بس��تكي، أن ه��ذه التحديثات تؤك��د التزام 

امتياز فور هير لتقديم خدمات زبائن مثالية 
لعمالئه��ا، حي��ث أنها مصممة ف��ي المقام 
األول لتعزي��ز عالقاتنا مع العم��الء الحاليين 
من خالل تقديم كافة الخدمات بكل سهولة 
وبساطة والسماح لهم بالمشاركة والتفاعل 

بصورة أكبر مع مبادرات الشركة. 
وأضافت��ا: »إن التحدي��ث الجدي��د يع��رض 
للعم��الء كافة العالمات التجارية المش��اركة 
م��ع امتي��از ف��ور هي��ر والتي تق��دم عروض 
البطاق��ة،  لحام��الت  وخصوم��ات حصري��ة 
الفعالي��ات  ع��ن  اإلع��الن  إل��ى  باإلضاف��ة 

والحمالت الترويجية«.
 وقالتا: »كما يوفر التطبيق الخدمات الذاتية 
بص��ورة أكثر سالس��ة مث��ل: دف��ع الفواتير 
استمارة  المباش��رة،  المحادثات  الش��هرية، 
طلب بطاق��ة جديدة، التواص��ل مع المتاجر 
والمحالت وتقديم طلب للش��راكة مع امتياز 

فور هير للشركات«.
وقال��ت ن��ور وفاطمة: »إن تحس��ين تطبيق 
سيساعدنا في خدمة عمالئنا بشكل أفضل، 
وس��تترجم هذه المزايا الجديدة إلى تجربة 

مميزة لحامالت البطاقة بشكل عام«. فاطمة بستكي نور الساعتي

مساحات

malmotawa2008@hotmail.com

منى علي المطوع

نس��تكمل معكم تفاصيل مقالنا الس��ابق والتي تداولنا 
فيه قضية طبي��ب بحريني مختص ف��ي طب األعصاب 
يق��وم بمتاجرة حبوب ليريكا وعلى ما يبدو أنه اس��تغل 
فراغًا تشريعيًا لم يجرم بعد هذه الحبوب ليحول العديد 
من ش��بابنا إلى مدمنين لهذه الحب��وب المخدرة التي 
تمن��ح عادة للمرضى الذين لديهم حاالت صحية حرجة 
ومس��تعصية ويحتاجون لها والتي تحول من يستعملها 
لفترة طويل��ة إلى مدمن يعاني م��ن تبعاتها التي هي 
بالنهاي��ة نفس تبعات إدمان المخ��درات بالضبط ولذا 
جرمته��ا العديد من الدول منها دول خليجية كاإلمارات 

والسعودية.
هذا الطبيب الذي استغل عياداته وصيدلياته المسجلة 
باس��م ابنه والتي تعكس أننا بحاجة لتشريع حازم يمنع 
ترخيص صيدلي��ات ألقارب األطباء م��ن الدرجة األولى 
دون اش��تراطات ورقابة بحيث نضمن أن ال يديرها هو 
ويكون المس��ؤول عنها و يكون التكسب المادي يعود 
للحس��ابات البنكية للطبيب نفس��ه فما حصل باألصل 
يدفعنا للتس��اؤل أال يندرج هذا تحت مفهوم » غس��يل 
األموال » فالطبي��ب البحريني هذا كان يصرف وصفات 
طبي��ة مزورة من عيادات��ه التي إحداها في مستش��فى 

حكوم��ي كبي��ر ومع��روف وعيادتي��ن ف��ي اثنتين من 
المستش��فيات الخاص��ة لمرضى لم يقوم��وا بمراجعته 
واس��تغلت بطاقاتهم الش��خصية وعدد الوصفات التي 
تصرف ما يقارب ال���50 وصفة في اليوم الواحد »ركزوا 
هنا مبلغ المراجع��ة 20 دينارًا« وما مجموعه 100 علبة 
ليريكا دفعة واحدة »العلبة الواحدة س��عرها 20 دينارًا« 
أي م��ا مجموع��ه 4800 حب��ة »العلبة الواح��دة تحوي 
4 ش��رائح كل ش��ريحة فيها 12 حبة« ليتم صرفها في 
صيدلياته الثالث المس��جلة باس��م ابنه ومن ثم بيعها 
بط��رق غير مش��روعه ولنتخيل أنه يس��تفيد بما قيمته 
1000 دينار من الوصفات المزورة للمراجعات الوهمية 
لعيادت��ه »20 دين��ارًا ضرب 50 مراجع��ة وهمية« ومن 
الصيدلية مبلغ ألفي دينار »100 علبة ضرب 20 دينارًا« 
ومن ثم بيع الحبوب بقيمة 68 دينارًا للعلبة » 100 علبة 
ض��رب 68 دينارًا« مما يعن��ي 6800 دينار بما مجموعه 
9800 دين��ار وكلها في ضربة واحدة من صفقة واحدة 
وجميعها تندرج تحت مفهوم غسيل األموال طبعًا دون 
مس��اءلته والتشديد عليه بسؤال من نوع »من أين لك 
هذا الدخل كله« من مراجعات لمرضى وممارسة مهنة 
سامية وإنس��انية »الطب« وكيف تصرف عياداتك هذه 

الكمي��ات من الوصف��ات دون التدقيق عل��ى مراجعات 
المرض��ى وحقيق��ة وج��ود مراجع��ات أص��اًل ومرض��ى 
حقيقيين ال وهميين وكي��ف تصرف الصيدليات التابعة 
لك والمس��جلة باس��م ابنك هذه الكميات المهولة من 
الحب��وب دون التدقيق على المرضى وحاالتهم الصحية 
»ال يعق��ل أن تصرف 4800 حب��ة في دفعة واحدة ومن 
صيدلية واحدة أو ثالث صيدلي��ات جميعها تتبع عيادة 
طبي��ب واحد أصاًل ويدير الصيدليات الطبيب نفس��ه«! 
»فه��ذه األموال جاءت بس��بب المتاجرة بحبوب مخدرة 
وعل��ى يد م��ن؟ طبي��ب بحرين��ي وهنا مرب��ط الفرس 

والطامة الكبرى«!
هناك س��ؤال أهم بعد طرحنا وتساءلنا إن كان ما حصل 
يدخ��ل في مفه��وم غس��يل األم��وال أم ال فيما يخص 
الجه��ات المعني��ة بالرقاب��ة والتدقيق وه��و هل هناك 
صم��ام أمان وإج��راءات متبع��ة لضمان أن ال يس��تغل 
المريض الذي يستخدم حبوب ليريكا في أن يجد منفذًا 
للمتاج��رة بهذه الحب��وب من خالل االتج��اه إلى إحدى 
العيادات الحكومية وتصرف له وصفة الس��تخدام هذه 
الحبوب لمدة 6 ش��هور على سبيل المثال من صيدلية 
العي��ادة وم��ن ث��م اتجاهه إل��ى عيادة خاص��ة لطبيب 
وتص��رف له أيض��ًا حبوب لمدة 6 ش��هور فيصرفها في 
صيدلي��ة عيادة الطبيب أو المستش��فى هذا أو عيادات 
خارجي��ة أخرى وم��ن ثم اتجاهه إلى طبي��ب آخر وهكذا 
مما يفتح له الباب الس��تغالل مرضه في المتاجرة بهذه 
الحب��وب إل��ى المدمني��ن الذي��ن يبحثون ع��ن البديل 

األرخص واألسرع للمخدرات؟
على س��بيل المثال في دولة اإلمارات العربية الش��قيقة 
هن��اك برنام��ج إلكترون��ي موجود في كاف��ة صيدليات 
الدولة يتبع الجهات الرقابية واألمنية حيث عندما تصرف 
حبوب ش��بيهة لحبوب ليري��كا لمرضى األعصاب والمخ 
»معلومة ليريكا يجرم اس��تعماله في اإلمارات ومصنف 
على أنه يتبع حبوب المخدرات« يقوم البرنامج بتسجيل 

اس��م المريض والم��دة التي سيس��تخدم فيها الحبوب 
واس��م المستش��فى والطبيب الذي صرف ل��ه فلو تجرأ 
واتجه إلى عيادة أخرى س��واء حكومية أو خاصة لصرف 
حبوب ليريكا له وس��واء م��ن نفس الطبيب أو آخر ومن 
ثم اتجه إلى إحدى الصيدليات فهنا النظام يمنح تنبيهًا 
وإنذارًا بشكل مباش��ر إلى الجهات األمنية والرقابية أن 
هذا المريض باألصل يحمل وصفة مشابهه قد صرفت 
له من مستش��فى آخر وال يقبل نظ��ام الصيدلية وقتها 
بصرف الوصفة والحبوب له إال بعد انتهاء مدة الوصفة 
الس��ابقة التي صرف��ت له »لو انه اش��ترى حبوب لمدة 
ستة شهور لن يقبل أي نظام بأي صيدلية في اإلمارات 
صرف حب��وب له إال بعد مرور س��تة ش��هور من صرفه 
للوصفة األولى وحصوله على وصفة ثانية معتمدة بعد 

مرور تلك الفترة«.
هل هناك نظام مش��ابه يمنع مس��ألة اللعب على صرف 
الوصف��ات لحب��وب ليريكا ف��ي مملك��ة البحرين بحيث 
نضم��ن أن ال يك��ون هن��اك اس��تغالل م��ن المرض��ى 
أنفس��هم للبيع والمتاجرة به��ذه الحبوب كما فعل هذا 

الطبيب البحريني المجرم.
نتمنى من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وصاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد، نائب القائد األعلى، النائب 
األول لرئي��س مجل��س الوزراء، حفظهم��ا اهلل، التوجيه 
بتش��كيل لجنة تحقيق عاجلة وطارئة لضمان أال تكون 
هن��اك عصاب��ات أخرى منبثق��ة ومتورطة، كم��ا نتمنى 
من الس��ادة النواب والجهات المس��ؤولة اإلفادة بهذا 
الخصوص فما يحدث فوضى رقابية إن صحت المسألة 
وإن ل��م تكن هناك رقابة على مس��ائل صرف الوصفات 
وهذا النوع من الحبوب واألهم هل هناك تشديد ورقابة 
وتدقيق عل��ى عيادات االطب��اء العاملين في مجال طب 
األعصاب. وفي الخاتمة نشدد على أهمية محاسبة هذا 
الطبيب في حال ثبتت إدانته بش��كل اس��تثنائي وحازم 

ورادع ليكون عبرة لمن ال يعتبر. وللحديث بقية.

أخطر جريمة لطبيب بحريني 
تمس األمن الوطني – غسيل 

أموال ونظام إنذار الوصفات »2«
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أشـــارت مواقـــع األرصـــاد الجوية 
إلـــى أن طقـــس األســـبوع المقبـــل 
سيشـــهد انخفاضـــا فـــي درجـــات 
الحـــرارة يعـــود لمـــرور منخفـــض 

جوي في المنطقة.
وبدأ انخفاض الحرارة من مســـاء 
أمـــس )األربعـــاء(، فيما ستســـاهم 
الريـــاح الشـــمالية الغربيـــة ابتداء 

مـــن اليـــوم الخميـــس فـــي ارتفاع 
فرصة تساقط األمطار.

أمطار متوقعة اليوم وانخفاض 
الحرارة األسبوع المقبل

)05(

650 كشكا من 16 دولة في معرض الخريف

يشهد 
المعرض 
هذا العام 

بضائع 
متنوعة 
وعديدة 

من أنحاء 
العالم

المنامة - إنفورما ماركتس

يفتتـــح اليوم )الخميـــس( معرض الخريف في نســـخته الـ 31 
بتنظيـــم شـــركة “إنفورمـــا ماركتس” بمركـــز البحريـــن الدولي 
للمعـــارض والمؤتمـــرات. ويســـتمر المعرض على مـــدى 9 أيام 
حتى يوم الجمعة 31 يناير 2020 ويضم أكثر من 650 كشـــكا 
مـــن 16 دولـــة. ويشـــهد المعـــرض هـــذا العـــام بضائـــع متنوعة 
وعديـــدة مـــن أنحـــاء العالـــم بما في ذلـــك األطعمـــة واألغذية 
المتخصصة، واألزياء ومنتجـــات التجميل والديكور المنزلي 
والمنتجات التكنولوجية واأللعاب والمنســـوجات والكثير من 

)08(المعروضات األخرى.

المنامة - بنا

أعلن ديوان الخدمة المدنية أن 
فريق “هندرة” انتهى من دراسة 
خدمـــة   30 لــــ  الحالـــي  الوضـــع 
ودراسة الوضع المستقبلي لـ 25 
خدمـــة منها؛ لتصل بذلك نســـبة 
اإلنجـــاز إلـــى 83 % مـــن مجمل 
خدمـــات الحزمـــة الثالثة، ضمن 
سلســـة دراســـات إعادة هندسة 
وتبســـيط اإلجـــراءات والنظـــم 
بالجهـــات  اإلداريـــة  والعمليـــات 

الحكومية “هندرة”.
وعـــن ذلك، أوضـــح المدير العام 
الوظائـــف  وموازنـــة  للتنظيـــم 
بديوان الخدمـــة المدنية جمال 
إجـــراءات  ضمـــن  أنـــه  العلـــوي 
“الحزمـــة الثالثـــة” التـــي تتكون 
فريـــق  تمكـــن  30 خدمـــة،  مـــن 
“هندرة” من االنتهاء من دراسة 
هـــذه  لجميـــع  الحالـــي  الوضـــع 

الخدمات.

“الخدمة المدنية” 
يستكمل “هندرة” 
30 خدمة حكومية
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انتهاء تطوير “جيوان”
أعلنت “ديار المحرق” عن انتهاء  «

جزء من أعمال التطوير بالمرحلتين 
األولى والثانية لمشروع جيوان 
السكني قبيل موعدها المقرر. 

,بلغت نسبة اإلنجاز في المرحلة 
األولى لمشروع جيوان أكثر من 

.% 50
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مكتبة بسجن جو
عقدت لجنة حقوق األشخاص  «

المقيدة حريتهم اجتماعها العادي 
وناقشت اللجنة مقترح إنشاء مكتبة 

مركزية دائمة بمركز إصالح وتأهيل 
النزالء بسجن جو؛ بهدف تقليص 

فترات انتظار النزالء في الحصول 
على الكتب.

“دليفري هيرو” تصدر بيانا عن ضم العمليات في الشــرق األوسط

“كاريدج” تستغني عن 24 بحرينيا بعد ضمها لـ “طلبات”

اســـتغنت شـــركة “دليفري هيرو” 
عـــن 24 موظفـــا بحرينيـــا كانـــوا 
يعملـــون فـــي شـــركة كاريـــدج - 
عملياتهـــا  ضـــم  بعـــد  البحريـــن، 

لمنصة “طلبات”.
مّطلـــع  المعلومـــة، مصـــدر  وأكـــد 
ومقرب من الشركة لـ “البالد” عبر 
اتصـــال هاتفي من دبي، وأضاف 
الموظفيـــن  عـــدد  “مجمـــوع  أن 
لـــدى كاريـــدج فـــي البحرين 241 
موظفـــا، تـــم ضـــم 215 موظفـــا، 
منهم 189 بحرينيا، فيما بلغ عدد 
الموظفيـــن الذين لـــم يتم ضمهم 

26، بينهم 24 بحرينيون”.
االســـتغناء  أن  المصـــدر  وبيـــن 
عـــن الخدمـــات جاء لعـــدم تمكن 
الشـــركة مـــن اســـتيعابهم جميعـــا 
بعد توحيد العمليات، فيما فضل 

بعضهم عدم االنتقال.
منصـــة  عمليـــات  أن  وأوضـــح 

فـــي حيـــن  “كاريـــدج” مســـتمرة، 
ســـتنتقل إدارتهـــا إلـــى “طلبـــات” 

اعتبارا من األحد المقبل.
وأعلنـــت شـــركة دليفـــري هيـــرو 
األلمانيـــة عـــن انضمـــام عمليـــات 

“طلبـــات”  إلـــى  كاريـــدج  شـــركة 
األخـــرى  التجاريـــة  والعالمـــات 
التابعة لـ “دليفري هيرو” وبشـــكل 
الشـــرق  منطقـــة  فـــي  تدريجـــي 

)05(األوسط.

أعلـــن وكيل وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية صباح 
الدوســـري لـ “البـــالد” أن الوزارة ســـتقوم بطرح 2600 
وظيفـــة شـــاغرة بمنصـــة إلكترونيـــة تفاعليـــة تمكـــن 
المواطنيـــن مـــن البحث عـــن عمل والتســـجيل بوزارة 
العمل والتنميـــة االجتماعية والتقدم لبرنامج التأمين 
ضـــد التعطـــل، عبـــر تطبيـــق إلكترونـــي علـــى الهاتـــف 
المتنقل؛ بهدف التســـهيل على المواطنين فيما يتعلق 
بعمليـــة التســـجيل وإجـــراء مقابـــالت التوظيـــف مـــن 

خالل التطبيق اإللكتروني.
ولفت الدوســـري إلى أن تدشين هذه الخدمة سيكون 
في شهر مارس المقبل، وسيتمكن العاطل من البحث 
عن الوظيفة المناســـبة لمؤهالته وتخصصاته وسيتم 

طـــرح التفاصيـــل المتعلقة بالوظيفـــة كالراتب، وجهة 
العمل، وساعات الدوام في بعض الوظائف.

وبيـــن أن الوظائـــف الموجـــودة لـــدى بنـــك الوظائـــف 
بالـــوزارة متنوعـــة، ويمكـــن للجميـــع التقدم لشـــغرها، 
وهـــي تســـتهدف الحاصليـــن علـــى المؤهـــالت العليـــا 
والدكتـــوراه(  الماجســـتير،  الدبلومـــا،  )البكالوريـــوس، 
وكذلك أصحاب المهن، والمؤهالت البسيطة )الثانوية 

العامة(.

ابحث عن راتبك ووظيفتك المفضلة “بالموبايل”

وكيل وزارة العمل

انطالًقـــا من حرص الهيئـــة الوطنية لتنظيم المهـــن والخدمات الصحية على 
ممارســـة دورهـــا الرقابـــي الذي أوكلهـــا به القانـــون والتحقق مـــن قيام جميع 
المؤسســـات الصحيـــة بتقديـــم خدماتهـــا على الوجـــه األمثل وبجـــودة عالية 
لجميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وعطًفا على الخبر الصحافي 
المتـــداول بجميـــع مواقع التواصل االجتماعي بوفاة أحـــد المقيمين بالمملكة 
لقيام إحدى المؤسســـات الصحية الخاصـــة باالمتناع عن إنقاذ حياته، قامت 

الهيئة بإجراء التحقيقات األولية في الواقعة.
وعليـــه قامـــت الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة باتخـــاذ قرارهـــا بإحالـــة الطبيبـــة 
المســـؤولة للجنـــة التأديبيـــة لمزاولـــي مهنتي الطب البشـــري وطب األســـنان 

بالهيئة لمساءلتها عن الخروج على أصول وأخالقيات مهنة الطب البشري.

إحالة الطبيبة المتسببة في وفاة 
أحد المقيمين إلى المساءلة

المنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
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ليلى مال اهلل

علوي الموسوي
الدوسري: 2600 وظيفة 

تستهدف حملة الشهادات 
العليا والدنيا والمهنية

المحرر االقتصادي
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تجدد المواجهات وسط بيروت
حذر رئيس الحكومة اللبناني  «

حسان دياب أمس، من أن بالده 
تواجه “كارثة” اقتصادية، فيما 

تجددت المواجهات عصر أمس في 
محيط البرلمان وسط بيروت بين 

متظاهرين رافضين لحكومة دياب 
والقوى األمنية.
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تبادل الخبرات مع السعودية في برنامج “الضمان الصحي”
أكــد رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريق طبيب الشــيخ محمد 
بــن عبــدهللا آل خليفة متانــة العالقات األخوية التــي تجمع مملكة 
البحريــن وشــقيقتها الكبــرى المملكــة العربيــة الســعودية فــي ظــل 
العهــد الزاهــر لعاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة وخادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود في شــتى المجاالت، التي انعكســت بالخير والنماء على 

شعبي البلدين.

وبحـــث رئيس المجلـــس األعلى 
التعـــاون  آفـــاق  تعزيـــز  للصحـــة 
الصحـــة  وزيـــر  مـــع  المشـــترك 
الســـعودية  العربيـــة  بالمملكـــة 
توفيق الربيعة؛ بمناســـبة زيارته 
إلى المملكـــة العربية الســـعودية 
القطـــاع  مـــن  وفـــد  رأس  علـــى 
الصحـــي؛ بهـــدف االطـــاع علـــى 
تجـــارب المملكـــة الشـــقيقة فـــي 
ومناقشـــة  الصحيـــة  المبـــادرات 
ســـبل التعاون وتبـــادل الخبرات 
بين البلدين الشـــقيقين خصوًصا 
في مجاالت الشـــراء والتسجيل 
واألجهـــزة  لألدويـــة  الموحـــد 

الطبية والضمان الصحي.
وفي مســـتهل اللقاء رحب وزير 
الصحة السعودي توفيق الربيعة 
بزيـــارة الوفد البحريني برئاســـة 
رئيس المجلـــس األعلى للصحة، 
منوًهـــا إلى أهمية تعزيز التعاون 
مملكـــة  مـــع  والصحـــي  الطبـــي 
البحرين في مختلف األطر ومن 
الصحـــي  الضمـــان  نظـــام  بينهـــا 
الموحـــد  والتســـجيل  والشـــراء 
لألدوية واألجهزة والمستلزمات 

الصحية.
وأعـــرب رئيـــس المجلس األعلى 
للصحـــة مـــن جانبه عـــن اعتزازه 

للتعـــاون  المتقـــدم  بالمســـتوى 
بيـــن الجانبين داعًيـــا إلى تطوير 
بيـــن  الثنائـــي  التعـــاون  آفـــاق 
البلدين الشـــقيقين فـــي مختلف 
المجاالت خصوًصـــا على صعيد 
القطـــاع الصحـــي والطبـــي كمـــا 
أشـــاد بالنهضة الصحيـــة الكبيرة 
التـــي تشـــهدها المملكـــة العربية 

السعودية.
ثم اســـتعرض مشـــاريع التطوير 
الشـــامل لقطاع الرعاية الصحية 
في مملكـــة البحرين، موضًحا ما 
تحقـــق من تقـــدم ملمـــوس على 
طريـــق تنفيـــذ برنامـــج الصحـــي 
الوطنـــي الـــذي يهـــدف إلـــى بناء 

يرتكـــز  متميـــز  صحـــي  نظـــام 
علـــى نظـــام الجـــودة واالختيـــار 
تقديـــم  فـــي  واالســـتدامة 
الخدمـــات الصحيـــة مـــن خـــال 
وتأســـيس  التشـــريعية  البنيـــة 
هياكل المشروع وتعيين اللجان 

الوطنية ومجالس األمناء.
أكـــد  االجتمـــاع،  ختـــام  وفـــي 
الطرفـــان علـــى أهميـــة اســـتمرار 
عقد اللقاءات التنسيقية وورش 
العمـــل المشـــتركة بيـــن الطرفين 
لتبادل الخبرات بين البلدين في 

جميع المجاالت خصوصا برامج 
الضمان الصحي بما يعود بالخير 
والنفـــع علـــى جميـــع المواطنيـــن 

في كا البلدين.
كمـــا قام الوفـــد البحريني بزيارة 
إلـــى الشـــركة الوطنيـــة للشـــراء 
المملكـــة  فـــي  )نوبكـــو(  الموحـــد 
كان  إذ  الســـعودية،  العربيـــة 
فـــي اســـتقباله كبار المســـؤولين 
فـــي الشـــركة يتقدمهـــم الرئيس 
التنفيذي فهد الشبل الذي رحب 
بزيـــارة الوفد البحريني للشـــركة 

وقدم عرًضا تعريفًيا عن أنشطة 
الشـــركة، كما تمت مناقشـــة عدد 
مـــن المقترحات عن ســـبل تنمية 

التعاون بين الطرفين.
البحرينـــي  الوفـــد  قـــام  كذلـــك 
الصحـــة  مجلـــس  إلـــى  بزيـــارة 
لـــدول مجلـــس التعـــاون، حيـــث 
اجتمـــع رئيـــس المجلـــس األعلى 
للصحة مع المدير العام للمجلس 
ســـليمان الدخيل وجرى مناقشة 
أوجـــه تعزيز التعـــاون في مجال 
لألدويـــة  المركـــزي  التســـجيل 
واختتـــم  الطبيـــة،  واألجهـــزة 
البرنامـــج بزيارة مجلس الضمان 
العربيـــة  بالمملكـــة  الصحـــي 
الســـعودية، إذ قـــدم األمين العام 
للمجلس الدكتور شباب الغامدي 
إنجـــازات  أبـــرز  بشـــأن  عرًضـــا 
ومشـــاريع المجلـــس وتـــم بحث 
القواسم المشتركة مع المبادرات 
المنضويـــة تحت مظلـــة برنامج 

الضمان الصحي الوطني.

المنامة - بنا
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حميدان يشيد بجهود السفير الهندي في تعزيز العالقات

وزير الداخلية يستقبل السير آرثر نيكوالس سومز

ــان رعـــايـــة حــقــوق الــعــمــال ــم ــض ــورة ل ــط ــت ــن م ــي ــوان اســتــحــداث ق

اســـتعراض العالقـــات التاريخيـــة بيـــن البحريـــن والمملكـــة المتحـــدة

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان رئيــس 
مجلس إدارة هيئة تنظيم ســوق العمل، ســفير الجمهورية الهندية 
لدى مملكة البحرين ألوك كومار سينها، وذلك في مكتبه بالوزارة، 
بمناســبة انتهــاء فتــرة عملــه كســفير لبــالده فــي المملكــة، حيــث 
أشــاد حميدان بجهوده واســهاماته في تعزيــز العالقات البحرينية 
الهنديــة، وفــي مقدمتهــا فــي المجــال العمالــي، وتمنى لــه التوفيق 

والنجاح في مهامه المقبلة.

وفي هذا الســـياق أكـــد حميدان 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  حـــرص 
تعزيـــز التعاون مع الهنـــد، منوهًا 
بـــدور العمالـــة الهندية في نهضة 
البحرين، مشيرًا في هذا السياق 
إلى اســـتمرار المملكة في اصدار 
التشريعات والقوانين المتطورة 

ذات الصلة لضمان صون ورعاية 
حقـــوق العمال، ومـــن ذلك ما تم 
مؤخـــرًا مـــن إنشـــاء جهـــاز فـــض 
منازعـــات العمـــل الفردية بوزارة 
العمل والتنمية االجتماعية الذي 
يهدف الى حـــل القضايا العمالية 

في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، أشـــاد الســـفير الهندي 
بمســـتوى العاقـــات التـــي تربط 
بلده بمملكـــة البحرين، الفتًا إلى 
ما تحظى بـــه المملكة من مكانة 

دوليـــة بـــارزة بفضـــل ما تشـــهده 
من تطور على مختلف األصعدة 
وفي مقدمتها المجاالت العمالية 

والرعاية االجتماعية.

اســـتقبل وزير الداخلية الشـــيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفة، الســـير آرثر نيكوالس ونستون سومز، 
بحضور رئيس األمن العام الفريق طارق الحسن.  
ورحـــب الوزير، بزيارة الســـير ســـومز إلـــى مملكة 
البحريـــن، التي تأتـــي في إطـــار التواصل وتبادل 
وجهـــات النظـــر. وتـــم خـــال اللقـــاء، اســـتعراض 
العاقات التاريخيـــة والوثيقة القائمة بين مملكة 
البحرين والمملكة المتحدة، كما تم بحث عدد من 

الموضوعات ذات االهتمام المشترك.

من اللقاء

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة الداخلية

“الخدمة المدنية” يستكمل “هندرة” 30 خدمة في 8 جهات حكومية
أعلـــن ديـــوان الخدمة المدنيـــة أن فريق 
الوضـــع  دراســـة  مـــن  انتهـــى  “هنـــدرة” 
الحالـــي لعدد 30 خدمة ودراســـة الوضع 
المســـتقبلي لعـــدد 25 خدمـــة منها لتصل 
مـــن   % 83 إلـــى  اإلنجـــاز  نســـبة  بذلـــك 
مجمـــل خدمـــات الحزمـــة الثالثـــة ضمن 
سلسة دراســـات إعادة هندسة وتبسيط 
اإلجـــراءات والنظم والعمليـــات اإلدارية 

بالجهات الحكومية “هندرة”.
وعـــن ذلك، أوضح المديـــر العام للتنظيم 
الخدمـــة  بديـــوان  الوظائـــف  وموازنـــة 
المدنيـــة جمـــال العلـــوي أنـــه واســـتمراًرا 
لسلســـة دراسات إعادة هندسة وتبسيط 
اإلجـــراءات والنظم والعمليـــات اإلدارية 
“هنـــدرة” وضمـــن  الحكوميـــة  بالجهـــات 
إجراءات “الحزمة الثالثة” والتي تتكون 
مـــن 30 خدمـــة، تمكـــن فريـــق “هنـــدرة” 

مـــن االنتهاء من دراســـة الوضـــع الحالي 
لجميع هـــذه الخدمات، ودراســـة الوضع 
المســـتقبلي لــــ 25 خدمـــة لتصـــل بذلـــك 
نســـبة اإلنجـــاز إلـــى 83 % مـــن مجمـــل 

خدمات الحزمة الثالثة.
كمـــا تم البـــدء بالمرحلـــة التجريبيـــة لـ 5 
خدمـــات مـــن مجمـــل خدمـــات الحزمـــة 
الثالثة بحسب المسميات التالية: خدمة 
تجديـــد الترخيـــص للمنشـــآت الفندقيـــة 
الصـــرف  شـــبكات  توصيـــل  وخدمـــة 
الصحـــي وخدمة إعـــداد تصاميم الطرق 
وخدمة الترخيـــص للحمات الترويجية 

والتخفيضات التجارية وخدمة تسجيل 
العامات التجارية من مجموع الخدمات 
لــــ 8 جهـــات حكومية، هـــي وزارة المالية 
األشـــغال  ووزارة  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
وشـــؤون البلديات والتخطيط العمراني 
ووزارة  والتعليـــم  التربيـــة  ووزارة 
الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة ووزارة 
ووزارة  االجتماعيـــة  والتنميـــة  العمـــل 
المواصات واالتصاالت ووزارة شـــؤون 

الشباب والرياضة ووزارة الصحة.
وأكد العلـــوي أن التوجيهـــات الحكومية 
فـــي هـــذا الخصـــوص لهـــذه الحزمـــة من 
اإلجـــراءات قـــد أتت فـــي مجـــال تعزيز 
فـــي  تصـــب  التـــي  الخدمـــات  جـــودة 
“االقتصاد واالســـتثمار”؛ تماشًيا مع نهج 
الخطـــة الحكوميـــة الراميـــة إلـــى تحفيز 
الســـبل  وتوفيـــر  االقتصـــادي  الجانـــب 
والوســـائل الميســـرة له وتذليـــل العقبات 

علـــى القطاعات كافة ســـواء العـــام منها 
أو الخـــاص بمـــا يحقـــق درجـــة عالية من 
االنســـياب للمتعامليـــن في هـــذا المجال 
وتعزيز ما تحقق من سمعة حسنة محلًيا 
وخارجًيا يكون مردودها ملحوًظا تنموًيا 
ورفاهًيـــا للمواطن بالدرجـــة األولى وأنه 
مـــن المتوقـــع أن تخضع هـــذه الخدمات 
فـــي المرحلة المقبلـــة للفتـــرة التجريبية 
بعـــد االنتهـــاء من توثيق الوضـــع الحالي 
لهـــا، ووضع التصـــور المســـتقبلي لقياس 

مدى نجاعته وقابليته للتطبيق.
واختتم العلـــوي تصريحه بأن من نتائج 
إلـــى  الســـعي  هـــي  الخدمـــات  “هنـــدرة” 
تحويل معظمها إلـــى منصات إلكترونية 
اإلداريـــة  اإلجـــراءات  عـــن  عوًضـــا 
التقليديـــة، بغرض توفير الوقت والجهد 
على المتعاملين والمســـتفيدين من هذه 

الخدمات.

المنامة - بنا
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إنجاز 83 % من 
مجمل خدمات 
الحزمة الثالثة

محمد بن عبدهللا 
يؤكد عمق 

العالقات التاريخية 
بين البلدين

المنامة - وزارة الصحة

استقبلت وزيرة الصحة فائقة الصالح، مؤلف كتاب “عاشق 
الكالسيوم” حسن فضل، والذي وثق في كتابه رحلة عالجه، 
Hypoparathy� (مــن خاللــه تجربتــه الشــخصية مــع مــرض 

roid(، حيــث قــدم لهــا نســخة مــن كتابــه الــذي يوثــق تجربة 
مريض مع مرض نقص إفراز الهرمون المســؤول عن تنظيم 

مستوى الكالسيوم في الدم.

وأشادت الصالح بهذه التجربة 
والتـــي  نوعهـــا  مـــن  األولـــى 
مـــع  المريـــض  تجربـــة  توثـــق 
هـــذا المـــرض الـــذي يعتبر أحد 
األمراض النادرة، وقد اطلعت 
علـــى الكتاب الذي يســـتعرض 
أبـــرز وأهـــم األســـس المتعلقة 
بعاج هـــذا المرض والتي تهم 
وكافـــة  والباحثيـــن  المرضـــى 
المختصين في المجال الطبي.

الصحـــة  وزيـــرة  وأشـــادت 
بالمبادرة الهادفة للحفاظ على 
الصحة، والتي تترجم الشراكة 

المجتمعية من خال مشـــاركة 
أفراد المجتمع القطاع الصحي 
واالســـتراتيجيات  بالخطـــط 
الطموحة التي تســـعى بدورها 
إلى تعزيز الشـــراكة الفعالة مع 
أفراد المجتمع من أجل تطوير 
الخدمـــات الصحيـــة الموجهـــة 
المصابين  للمرضى، خصوصـــا 
باألمـــراض النادرة فـــي مملكة 
البحريـــن، والمســـاهمة الفعالة 
التحديـــات  مواجهـــة  فـــي 

الصحية.

الصالح تشيد بمحتوى كتاب “عاشق الكالسيوم”

تعزيز الشراكة مع أفراد المجتمع 
ينهض بالخدمات الصحية
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“كاريدج” تستغني عن 24 موظفا بحرينيا بعد ضمها لـ “طلبات”
اســـتغنت شـــركة “دليفـــري هيـــرو” عـــن 24 
موظفـــا بحرينيـــا كانـــوا يعملون في شـــركة 
عملياتهـــا  بعـــد ضـــم  البحريـــن،   - كاريـــدج 

لمنصة “طلبات”.
وأكـــد مصـــدر مّطلع ومقـــرب من الشـــركة لـ 
“البـــاد” المعلومـــة عبـــر اتصـــال هاتفي من 
دبـــي، مضيفـــا أن “مجموع عـــدد الموظفين 
لـــدى كاريدج في البحريـــن 241 موظفا، تم 
ضم 215 موظفـــا، منهم 189 بحرينيا، فيما 
بلغ عدد الموظفين الذين لم يتم ضمهم 26، 

بينهم 24 بحرينيون”.
وبيـــن المصدر أن االســـتغناء عن الخدمات 
جـــاء لعـــدم تمكـــن الشـــركة من اســـتيعابهم 
جميعـــا بعـــد توحيـــد العمليـــات، فيما فضل 

بعضهم عدم االنتقال.
كاريـــدج  منصـــة  عمليـــات  أن  وأوضـــح 
مســـتمرة، فـــي حيـــن ســـتنتقل إدارتهـــا إلى 

“طلبات” اعتبارا من األحد المقبل.
األلمانيـــة  هيـــرو  دليفـــري  شـــركة  وأعلنـــت 
عـــن انضمـــام عمليـــات شـــركة كاريـــدج إلى 
األخـــرى  التجاريـــة  والعامـــات  “طلبـــات” 

التابعـــة لـ “دليفري هيرو” وبشـــكل تدريجي 
في منطقة الشرق األوسط.

ووفًقـــا لبيان أصدرته “دليفري هيرو”، قالت 
فيه “من أجل إرساء دعائم أهدافنا في صنع 
تجربـــة توصيل طعـــام اســـتثنائية لعمائنا، 
ا  اتخذنا في دليفري هيرو قراًرا استراتيجيًّ
لتوحيد عملياتنا في الشرق األوسط، وبناء 
عليه فســـوف تنضم عمليات شركة كاريدج 
إلى )طلبـــات( والعامـــات التجارية األخرى 
التابعة لدليفري هيرو وبشكل تدريجي في 
المنطقة. وفيما يخص عماءنا مستخدمي 
تطبيـــق كاريدج، فيمكنهـــم مواصلة الطلب 

من خال التطبيق كالمعتاد”.
وأكـــدت الشـــركة أن “هـــذا القـــرار هـــو قرار 
تجاري بحت، ونود أن نشكر جميع موظفي 

كاريدج على جهودهم وتفانيهم. إن توحيد 
المـــوارد والمواهـــب والخبـــرات المكتســـبة 
ضمـــن عامـــة )طلبـــات( هـــو خطـــوة مهمـــة 
ومنطقيـــة، تمكننا مـــن تعزيز فعاليـــة أدائنا 
وتجعـــل نموذجنـــا أكثـــر مرونة، كمـــا تمكننا 
من مواصلة االســـتثمار في ترســـيخ تجربة 
العمـــاء مـــن خـــال أحـــد أشـــهر العامـــات 

التجارية في المنطقة.
ولـــم تشـــر الشـــركة إلـــى “تفنيـــش” أي مـــن 
الموظفيـــن العالميـــن في “كاريـــدج”، كما لم 

تتطرق إلى وضعهم.
من جهته، قال وكيل وزارة العمل والشؤون 
االجتماعية صباح الدوســـري إن الوزارة لم 
تتلـــق أي شـــكوى بخصـــوص هـــذه القضية 

حتى اللحظة.

“دليفري هيرو” 
تصدر بيانا عن ضم 

العمليات في 
الشرق األوسط
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المحرر االقتصادي

إدراج شجرة الـ “كونوكاربس” على قائمة “البلديات” السوداء
خــــطــــة عــــمــــل إلزالـــــتـــــهـــــا مــــــن الــــمــــتــــنــــزهــــات والـــــطـــــرق

البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال  وزيـــر  عّبـــر 
عـــن  خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
ترحيبه بمقترح عضو مجلس بلدي الشمالية 
شـــبر الوداعي بإصـــدار قـــرار تنظيمي بحظر 
استيراد وإكثار وبيع وزراعة نباتات الداماس 
)الكونوكاربس(.ولفـــت إلـــى أن الوزارة تعمل 
علـــى إصـــدار قـــرار بشـــأن منـــع بيـــع وزراعة 
واســـتيراد نباتـــات الدامـــاس )الكونوكاربس( 
وتعميمـــه على الجهـــات ذات العاقة، ووضع 
خطة عمـــل إلزالة أشـــجار الكونوكاريس من 

المرافق العامة والمتنزهات والطرق.
وبيـــن أن الـــوزارة تبـــذل جهـــودا ومســـاعي 
كبيرة في تحقيق استراتيجيتها في التنمية 
المســـتدامة للقطـــاع الزراعـــي، والتي تهدف 
إلى زيادة المســـطحات الخضـــراء في جميع 
مناطـــق مملكـــة البحريـــن؛ بغـــرض االرتقـــاء 
بالقطـــاع الزراعـــي ومواكبـــة كل ما يســـتجد 
مـــن تطورات تتناســـب مع مســـتقبل الزراعة 
في مملكة البحرين وتضمن لها االســـتمرارية 

والبقاء.

وذكـــر أن للـــوزارة توجًهـــا لزراعـــة األشـــجار 
المظللـــة والمحلية خصوصا لتزيين شـــوارع 

وطرقات المملكة.
وبين فيما يتعلق بحظر استيراد وإكثار وبيع 
وزراعة أشجار الكونوكاريس في المحافظة 
الشـــمالية أن الوزارة تقوم بمساع عدة تصب 

في مصلحة تنفيذ هذا المقترح.
اإلرشـــاد  مـــع  تنســـق  الـــوزارة  أن  وأوضـــح 
الزراعـــي إلعداد كتيبـــات وإصدارات توضح 

أضرار زراعة هذه الشجرة.
ولفت إلى العمل من خال الوكالة المساعدة 
للخدمات البلدية المشتركة وأقسام الحدائق 
لتفعيـــل  التنفيـــذي  بالجهـــاز  والمتنزهـــات 
لشـــجرة  البديلـــة  األشـــجار  وإكثـــار  زراعـــة 

الكونوكاربس.
مـــع أقســـام اإلعـــام  التنســـيق  إلـــى  وأشـــار 
والعاقـــات العامـــة بالـــوزارة لعمـــل حمـــات 
توعوية؛ بغرض رفـــع الوعي لدى المواطنين 

والمقيمين بشأن أضرار الشجرة.
مـــن جهته، قال ممثل أولى الشـــمالية البلدي 
شـــبر الوداعـــي إن شـــجرة الكونوكاربس من 
األشجار دائمة الخضرة، وتميل جذورها إلى 

النمـــو األفقـــي الكثيف، وال تتعمـــق كثيًرا في 
نموها الوتدي، ما يتسبب في إحداث العديد 

من األضرار.
ولفـــت إلـــى أن جـــذور هـــذه الشـــجرة تقـــوم 
باختـــراق أنابيـــب الميـــاه العذبـــة، ومواســـير 
الكهربائيـــة  والكابـــات  الصحـــي،  الصـــرف 
الصخـــور  اختراقهـــا  عـــن  فضـــا  والهاتفيـــة 
المـــاء،  عـــن  المســـلحة بحثـــا  والخراســـانات 
للشـــوارع  التحتيـــة  للبنيـــة  وإضرارهـــا 
والطرقـــات والتســـبب فـــي الخســـائر المالية 

لخزينة الدولة. وذكر أن التســـاقط المســـتمر 
ألوراقهـــا وإثمارهـــا بشـــكل كبيـــر طيلـــة أيام 
الســـنة، يتســـبب فـــي تراكـــم األوســـاخ فـــي 

الشوارع وعلى األرصفة وعلى التربة.
وبين أن اهتمام البعض بزراعة هذه الشجرة 
يعـــود إلى خضرتهـــا الدائمة وســـرعة نموها، 
وانعـــدام الوعـــي؛ لما يمكن أن تســـبب به من 
أضرار اقتصادية وآثار ســـلبية على المصالح 
االجتماعيـــة الخدمية والبنى التحتية، فضا 
واألشـــجار  بالنخلـــة  االهتمـــام  تراجـــع  عـــن 
التقليدية مثل الســـدر واللوز والبمبر وغيرها 

التي عرفتها بادنا.
ورأى أن اإلجـــراءات المطلوبـــة تتمثـــل فـــي 
حظر استيراد الشجرة وإكثارها في المشاتل 
الزراعيـــة وبيعها وزراعتهـــا، وتنظيم برنامج 
زمني بالتعاون مع القطاع الخاص والمشاتل 
الزراعية إلزالتها، واســـتبدالها بأشجار مفيدة 
تتـــاءم مع البيئـــة المحلية واعتمـــاد جدول 

نظام المخالفات للقرار.
ودعـــا إلـــى إعـــداد وتنفيـــذ برنامـــج للتوعية 
بدوافـــع ومضمون القـــرار ومخاطـــر وأضرار 

الشجرة.

شبر الوداعي

أشــارت مواقــع األرصــاد الجويــة إلــى أن طقــس األســبوع 
المقبــل سيشــهد انخفاضا في درجــات الحرارة يعود لمرور 

منخفض جوي في المنطقة.

وبـــدأ انخفاض الحـــرارة من 
مســـاء أمس )األربعاء(، فيما 
ستســـاهم الريـــاح الشـــمالية 
الغربيـــة ابتـــداء مـــن اليـــوم 
الخميس فـــي ارتفاع فرصة 

تساقط األمطار.
وأشـــارت تحليـــات خرائط 
الطقس إلى وجود منخفض 
جوي في طبقات الجو العليا 
على شـــبه الجزيـــرة العربية 
تحرك باتجاه البحرين أمس 
بحالـــة  مصحوبـــا  األربعـــاء 

مطرية.
وأفـــادت األرصاد بـــأن هناك 
لتســـاقط  بســـيطة  فرصـــة 
األمطار اليوم )الخميس( مع 
اقتـــراب المنخفـــض الجـــوي 

بشكل أكبر.
وسيشـــهد األســـبوع المقبـــل 
غربيـــة  شـــمالية  رياحـــا 
وانخفـــاض  القـــوة  شـــديدة 

بشـــكل  الحـــرارة  درجـــات 
ملمـــوس لتصـــل إلـــى درجة 
الحـــرارة المســـجلة إلـــى 10 
درجـــات مئويـــة فـــي حيـــت 
الحـــرارة  الدرجـــات  أن 
 8 إلـــى  تصـــل  المحسوســـة 
درجـــات مئويـــة ابتـــداء من 
مســـاء يـــوم الســـبت المقبل 

وتستمر 3 أيام.
إلـــى  التحليـــات  وأشـــارت 
أن فـــرص األمطـــار قد تعود 
واألحـــد  الســـبت  يومـــي 
إذ  أقـــل،  بشـــكل  المقبليـــن 
الجنوبيـــة  الريـــاح  تتحـــول 
الشـــرقية يوم الخميس إلى 
وتنخفـــض  غربيـــة  شـــمالية 
خـــال  تدريجيـــا  ســـرعتها 
نهاية األسبوع؛ لتعود األحد 
المقبل بســـرعة أشد وتكون 
مثيـــرة لألتربـــة فـــي بعـــض 

المناطق.
وأرجعت األرصاد الجوية التغيرات المحسوسة في الطقس إلى  «

منخفض جوي يتسبب في تحرك كتل هوائية باردة على المنطقة 
لتنخفض درجات الحرارة وتكون درجات الحرارة المحسوسة أقل بكثير 

من درجات الحرارة المسجلة.

أمطار متوقعة اليوم وانخفاض للحرارة

صاحبة الكتاب األكثر مبيًعا “تخفيف األلم” تصل البحرين
بطلـــة “الســـكلر” تلتقـــي المرضـــى وتســـاعدهم للعيـــش بســـعادة

تصل البحرين الكاتبة ومحاربة األلم 
وصاحبـــة الكتاب األكثـــر مبيعا حول 
العالـــم )تخفيف األلـــم( البريطانية آن 
ويلش، في زيارة خاصة للبحرين هي 
األولى لها، وســـتلتقي خـــال الزيارة 
البحرينيـــة  الســـكلر  رئيـــس جمعيـــة 
زكريا الكاظم وأعضـــاء الجمعية من 
“الســـكلريين” فـــي البحريـــن، وتمتـــد 
زيارتها من يـــوم 26 ولغاية 27 يناير 

الجاري.
وســـتعقد أثناء زيارتهـــا لقاًء بحضور 
رئيـــس الجمعيـــة وأعضـــاء الجمعية 
من المصابين بأمراض الدم المنجلية، 
وكذلـــك سيشـــهد اللقاء حضور أســـر 
وأهالـــي المرضى وعدد مـــن الكوادر 
الطبية من مركز أمراض الدم، وعدد 
من الباحثيـــن والمهتمين بهذا الملف 
وأصدقـــاء الجمعيـــة، وستســـتعرض 
األلـــم  تخفيـــف  ســـبل  لقائهـــا  خـــال 
والطـــرق واإلرشـــادات الخاصة بذلك 

لدى المرضى.
آن ويلـــش هي رائدة أعمـــال ومؤلفة 
بهـــا  معتـــرف  تحفيزيـــة  ومتحدثـــة 
دوليا، تتواصل مع األشـــخاص بشأن 
البدنـــي  األلـــم  مـــع  التعامـــل  كيفيـــة 
والعقلـــي علـــى أســـاس فـــردي أو مع 

جماهيري.
وتحمـــل ويلـــش درجـــة بكالوريوس 
اآلداب فـــي المحاســـبة والماليـــة من 
جامعة هير تفور دشـــاير في المملكة 
كليـــة  مـــن  وتخرجـــت  المتحـــدة، 
كاس لألعمـــال فـــي لنـــدن وحصلـــت 
علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي إدارة 
االســـتثمار، وهـــي مؤســـس ورئيـــس 
عالميـــة  شـــركة   ،”Arise Consult“
رائـــدة في تطوير األعمال، على مدى 

السنوات العشر الماضية.
وقدمـــت مزيجـــا فريدا مـــن مهارات 
االتصـــال والمهارات الماليـــة للعماء 
العامليـــن فـــي القطاعيـــن الخاص أو 
الحكومـــي، كانت مفيـــدة في تحديد 

وتطبيـــق الحلـــول لمجموعة واســـعة 
من القضايا فـــي العديد من المناطق 
فريـــدة  إذ قدمـــت حلـــوال  العالميـــة، 
اللتقـــاط  األوســـط  الشـــرق  لعمـــاء 
األحداث الدولية الرائدة في بلدانهم.
تحقيـــق  فـــي  إرشـــاداتها  وســـاعدت 
الســـام في أصعب مناطـــق إفريقيا، 
بينمـــا جمعت في الواليـــات المتحدة 

لتطويـــر  والصناعـــة  الماليـــة  قـــادة 
حلـــول من شـــأنها أن تســـاعد العديد 
من البلدان النامية على المضي قدًما 

اقتصادًيا ووعًيا اجتماعًيا.
Arise Con- شـــركة تأســـيس   قبـــل 
sult، تعـــرف آن عـــن األلـــم باعتبارها 
مصابة بالخايا المنجلية، فهي بطلة 
في هذا المرض حـــول العالم، وصدر 

Pain-less: Liv-  كتابهـــا األكثر مبيعا
ing with، في يونيو 2019، وتحملت 
عزمها على رفع مستوى الوعي بشأن 
تأثيـــر األمـــراض غيـــر المرئيـــة مثـــل 
خلية المنجل على األفراد وعائاتهم 
يواجههـــا  التـــي  الصعوبـــات  وإدراك 
مرضى األمـــراض التي تهدد حياتهم 
من خال هذا الكتاب، قدمت خارطة 
طريـــق لآلخريـــن لتحســـين صحتهم 
العقلية والجســـدية التي قد تســـاعد 

في تحقيق حياة سعيدة ومرضية.
وآن لديهـــا شـــعور عميـــق بالواجـــب 
شـــغلت  المدنـــي.  المجتمـــع  تجـــاه 
الخايـــا  جمعيـــة  رئيســـة  منصـــب 
المتحـــدة  المملكـــة  فـــي  المنجليـــة 
مـــن العـــام 2009 إلـــى العـــام 2012، 
وكانت هذه المؤسســـة الخيرية التي 
طـــال أمدها بوابة آلن لمقابلة األســـر 
التـــي لديهـــا أطفـــال يعانـــون من فقر 
الـــدم المنجلـــي، وكانـــت قـــادرة على 
اســـتخدام تجربتها فـــي كونها تعاني 
لمســـاعدة األشـــخاص األكثـــر ضعفـــا 
الوعـــي  لتحســـين  قابلتهـــم؛  الذيـــن 
بالمـــرض ودعـــم المرضى في إنشـــاء 

برامج المعيشة المستدامة.
وامتـــد عمـــل ويلش الخيري ليشـــمل 
المجموعة البرلمانية لجميع األحزاب 
فـــي المملكة المتحدة بشـــأن الخايا 
المنجلية والثاســـيمية، مـــع االنتهاء 
مـــن إطـــاق كتيـــب “دليـــل الوالدين 
إلدارة مـــرض الخليـــة المنجليـــة”، و
DVD “مـــرض خليـــة المنجليـــة وأنا”، 
دال  رولـــد  جمعيـــة  مـــن  بتمويـــل 
الرائعـــة لألطفـــال ولآلبـــاء واألمهات 
كبيـــر  مـــع  بالتعـــاون  المنظورييـــن 
المملكـــة  فـــي  الطبييـــن  المســـؤولين 
المتحـــدة، وعملت أيًضـــا مع مختلف 
أصحـــاب المصلحة لجلـــب مزيد من 
آالم  إدارة  فـــي  للبحـــث  االســـتثمار 
أمراض المنجلية، والزالت مســـتمرة 
فـــي عملها بحـــزم وإصـــرار؛ من أجل 

المرضى وأسرهم.

آن ويلش
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ليلى مال اهلل

بدور المالكي

سيدعلي المحافظة

وزارة خارجية - المنامة

أدانـــت وزارة خارجيـــة مملكـــة 
الهجـــوم  بشـــدة  البحريـــن 
اإلرهابي الذي اســـتهدف ســـوًقا 
ســـانماتينجا  مقاطعـــة  فـــي 
بوركينا فاسو، وأسفر عن مقتل 
العشرات من األشخاص، معربة 
والمواســـاة  التعـــازي  بالـــغ  عـــن 

ألهالي وذوي الضحايا.
وتؤكد وزارة الخارجية تضامن 
بوركينـــا  مـــع  البحريـــن  مملكـــة 
موقـــف  علـــى  مشـــددة  فاســـو، 
المملكة الثابت المناهض للعنف 
والتطرف واإلرهاب بكل صوره 

وأشكاله ومهما كانت دوافعه.

البحرين تدين الهجوم اإلرهابي في بوركينا فاسو
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الشعوبيون الجدد... قصة تدمير سوريا )1(
البد لنا أوال من التأكيد على أن الرئيس الراحل حافظ األســـد كان ســـدا 
منيعا ضد دخول الكســـرويين الصفويين إلى أرض العروبة سوريا، ألنه 
يعـــرف مدى اســـتماتتهم في العمل على ضم ســـوريا إلى األراضي التي 
سيقومون باحتاللها وهي العراق ولبنان ليصنعوا منها الهالل الخميني، 
وهـــو هـــالل مهم جدا ســـيضمن لهم االنطـــالق الحقا إلى مصـــر واألردن 
والسعودية وبقية دول الخليج، لهذا، فإن حافظ األسد كان رجال وطنيا 

وعربيا وقف بكل صالبة ضد الكسرويين الصفويين.
إال أن هذه السياسة التي أسسها الرئيس حافظ األسد لم تستمر بعد وفاته 
لعدة أســـباب، منها ضعف القيادة الســـورية الجديدة من خالل انفتاحها 
على إيران والبدء بصفحة جديدة معها، ما فتح الباب للصفويين للبدء 
في وضع أوتاد االحتالل اإليراني لســـوريا العربية، وثاني هذه األسباب 
عدم استمرار العالقات السورية الخليجية قوية ومتينة كما كانت بعهد 
الرئيس حافظ األسد، وكانت إيران وراء ذلك التدهور بشكل كبير جدا، 
حيث عمد اللوبي اإليراني بســـوريا إلى محاولة بث نار الفرقة والشقاق 
بين القيادة الســـورية والسعودية، أي الشـــقاق بين العرب، وأسلوب بث 
نـــار الفرقة والخالفات وســـوء الفهم بين األطراف العربية، هو أســـلوب 
إيراني تم استخدامه بالعراق ولبنان واليمن، وفي هذا األمر خطر كبير 
جـــدا لم تدركه القيادة الســـورية الجديـــدة، بعدم المغامـــرة بفقدان ثقة 
ودعم حليف عربي قوي كالســـعودية، ســـيكون داعما ومساندا ومدافعا 
عنهـــا فـــي حالة الخطر، وهـــو ما أدركتـــه القيادة الســـورية الحقا، حينما 
فقدت مقعدها بالجامعة العربية نتيجة أوال عالقتها مع إيران والسماح 
لهـــا بـــإدارة دفـــة القيـــادة الســـورية، وثانيـــا لفقدانهـــا الدعـــم الســـعودي 

والمصري أيضا.
وعليه، وحينما بدأت مؤامرة القرن المسماة بالربيع العربي، بعد أن  «

ضربت البالد العربية، بدأت معها مجاميع الغوغاء من اإلخوان المسلمين، 
المدعومين من الطغرليين العثمانيين وسياسة 96 القطرية بالتطبيل 
لهذه المؤامرة، واستكمال سيناريو هذه المؤامرة بسوريا، وكانت سوريا 

مهيئة تماما لهذه المؤامرة، وكانت أيضا فرصة إليران الستغالل هذه 
المؤامرة وتعميق وجودها بسوريا بشكل لم تتمكن منه منذ قرون، 

وللقصة بقية.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

لعنة مزاج المسؤول.. مشكلة قد تنهي أحالما وتدمر بيوتا
مزاج المســـؤول أيا كان “مديرا، أســـتاذا جامعيا، وزيرا” يعتبر سالحا 
حقيقيا في يده، يحمله إذا اضطر إلى ذلك بمناســـبة وبغير مناســـبة، 
يســـتخدمه لتخويـــف الموظفيـــن أو الطـــالب وعمـــوم المرؤوســـين، 
واألدهى أنه يرفعه ألي ســـبب تافه فيجعله مطية تســـهل له أغراضه 
اليومية، وســـمعنا قصصا كثيرة عن لعنة “مزاج المسؤول” وما فعلته 
فـــي الموظفيـــن البســـطاء وكيف أثـــرت على حياتهم وحياة أســـرهم 
ودفعتهم إلى االحتماء بالله ســـبحانه وتعالى، فلعنة مزاج المســـؤول 

تمأل قلوبهم بالرعب وتزيدهم قلقا وتهددهم بالعدم والموت.
يمـــر أحد الموظفين بظروف أســـرية قاســـية تحتم عليـــه أخذ إجازة 
“جم يوم” ليبقى مع والدته المريضة ويتابع أمورها في المستشفيات، 
لكـــن طلـــب اإلجازة في هـــذه الدائرة يكون أشـــبه بمحاكـــم التفتيش 
فـــي العصـــور األوروبية المظلمـــة، ويعتمد على مزاج المســـؤول، فإن 
كان مزاجه “رايق واالبتســـامة تتربع على شـــفتيه”، وافق على إجازة 
المســـكين، وإن كان مزاجـــه “متعكـــرا” وغارقـــا فـــي طيـــن المشـــاكل 
العائلية أو حتى بســـبب اإلرهاق والســـهر، فســـيقول للموظف بصوت 

غليـــظ “مـــا في إجـــازة”، يقولها بقلب بـــارد ويعتقـــد أن الموظف عليه 
التســـليم بقبـــول األمر الواقع، دون أي حســـبان لالنتصـــار أو االنهزام، 
وقد تكون هذه المزاجية قاتلة بالنسبة للموظف وتأتي بآالم ومعاناة 

أسرية ال ترحم.
طالبة جامعية تحلف بأن إجابتها على السؤال كانت طبق األصل من 
الكتـــاب، بعـــد مراجعة مكثفة وســـهر طوال الليالي، لكـــن حلمها تدمر 
بسبب مزاج الدكتور الذي حرمها من الحصول على الدرجة “العالية” 
ال لشيء، إال ألن مزاجه يقول له.. وماذا سيفيد ذلك، دع ذلك لغيري. 
ومن يعلم فقد يكون والد الطالبة ينحت في الصخر ويكد ليال ونهارا 
من أجل توفير رســـوم الدراســـة البنتـــه، ويعيش فـــي دوامة الديون 
والعـــوز ويتحمـــل صفعـــات الزمن من أجل مســـتقبل ابنتـــه، ثم تأتي 

مزاجية الدكتور لتنهي حلم األب بكل بساطة.

ليت هؤالء المسؤولين يعلمون أن مزاجيتهم قد تدفع الناس إلى  «
الدمار، الدمار األبدي إن شئتم.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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فـــي كل يـــوم نتلقى أخبـــارا ومعلومات من جهـــات عديدة، قد تكون من أشـــخاص 
أو أصدقاء أو وســـائل التواصل االجتماعي وغيرها، والســـؤال الذي يطرح نفســـه، 
كـــم من تلـــك المعلومات الخاطئة أو غير الصادقة إن صـــح التعبير قد خربت بيوتا 

وعالقات بين األهل واألصدقاء وزمالء العمل وغيرهم؟
ما دفعني للكتابة عن هذا الموضوع هو أنني كنت جالًسا مع عدد من األصدقاء في 
أحد المقاهي، وبصراحة أجد في هذه التجمعات متعة كبيرة نظًرا للمواضيع المفيدة 
التـــي تطرح، وبصراحة وإلى جانب اإليجابيات الكثيرة في هذه الجلســـات إال أنني 
تفاجـــأت بأن أحد األشـــخاص بادر بالتكلم عن شـــخص أعرفه تمـــام المعرفة! أعرفه 
وأعـــرف جهـــة عمله وكذلـــك الموظفين الذيـــن يعملون معه، فقد أخذ هذا الشـــخص 
بالتكلم عن ســـلبياته فقط ولم يذكر شـــيئا إيجابيا عنـــه! والغريب في الموضوع أنه 
طرح قصة خاصة بهذا الشخص وصادف أنني أعرفها جيدا، بل أعرف كل تفاصيلها 
والمعلومـــات التـــي حصلتها كانت مطابقـــة منه وممن يعملون معـــه الذين يكنون له 
كل احترام وتقدير، وهو صاحب أخالق عالية وضمير حي ومخلص جًدا في عمله.
هذا هو موضوع مقالي اليوم، هذا الشخص حرف أو لنقل لم يوصل المعلومة بشكل 
صحيـــح ومنصـــف! ال أدري إن كان يقصد إيذاء الشـــخص أم أنه فقـــط نقل ما تلقاه 

مـــن معلومـــات خاطئة دون التأكد منها! وهنا تكمـــن المصيبة، ما حدث هو أن جميع 
مـــن كان حاضـــرا تأثر بالطبع من هذا الكالم الذي قيل عن هذا المســـؤول، وبالطبع ال 
ألومهـــم ألن ذلك الشـــخص نقل معلومـــات تخلو من المصداقيـــة. أليس هذا إجحاًفا 
بحق هذا المســـؤول الذي يخدم جهة عمله لســـنوات طويلة ويعتبر مثااًل يحتذى به، 
كل ما في الموضوع أن هذا الشخص نقل معلومات غير صحيحة وقد تكون صادرة 

من أحد الموظفين الذين عمدوا لتشويه سمعته لحاجة في نفس يعقوب!
البـــد أن نكـــون جميًعا على قـــدر المســـؤولية وأن نحرص على عدم نقـــل معلومات 
ليســـت مؤكدة، تصوروا لو أنني لم أتدخـــل وأصحح جميع المعلومات التي ذكرت، 
والحمد لله الجميع اقتنع بما ذكرته وأوضحته وذلك لســـبب واحد هو أن المعلومة 
لم تكن كاملة والموظف عمد إلى نشـــر جانب من الموضوع لكســـب تعاطف الناس 
معـــه! هـــذا النوع مـــن الموظفين - أصحاب النفوس المريضة مع األســـف الشـــديد - 

موجود بكثرة في مجتمعنا.

خالصة الكالم، أرجو ثم أرجو عدم نشر أية معلومة تخص أي شخص قبل التأكد  «
منها وكما تعلمون الهدم أسهل بكثير من البناء، والله من وراء القصد.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

المصداقية والتحريف

إيمانـــا مـــن لجنـــة أجنـــدة األعمـــال الوطنيـــة بريـــادة األعمـــال ودور القطاع 
الخـــاص فـــي التنميـــة االقتصادية المســـتدامة، دشـــنت هـــذه اللجنـــة رؤية 
اقتصاديـــة وطنية بمشـــاركة مركـــز المشـــروعات الدولية الخاصة “ســـايب” 
تمثلـــت بمبـــادرة بحثية لســـتة مـــن القطاعـــات المهنية في القطـــاع الخاص 
فـــي البحريـــن )تقنية المعلومات،الصالونات النســـائية والتجميـــل، الصناعة، 
المقـــاوالت، التطوير العقاري والمواصالت(، وذلـــك بهدف معرفة التحديات 
التـــي تواجه هذه القطاعات والعمل على وضع الحلول لها بشـــكل توصيات 
واقتراحـــات وتحويلهـــا إلى أصحاب القرار لتتحول بعد ذلك إلى سياســـات 
وأوراق عمـــل لتنهض بهذه القطاعات التي تم اختيارها في المرحلة األولى 

من هذا المشروع.
إن أجندة األعمال الوطنية مشروع وطني يهدف إلى تطوير هذه القطاعات 
وغيرهـــا وتحفيزهـــا لتعزيز مشـــاركتها فـــي االقتصـــاد الوطنـــي، باعتبار أن 
القطاع الخاص شـــريك أساســـي للقطاع العام في مســـيرة التنمية الوطنية، 
وبدايـــًة طرحـــت هذه اللجنة ســـؤااًل محدًدا على مســـؤولي هـــذه القطاعات 
المهنيـــة الســـتة، وهو )ما التحديات التي تواجهونهـــا في عملكم والتي تحد 

من قدرتكم على النمو واالنطالق في مجالكم االقتصادي(؟ ومن أجل لملمة 
الحلـــول واالتفـــاق عليها عقـــدت لجنة أجنـــدة األعمال الوطنيـــة عدة ورش 
شـــارك فيها أصحاب هذه القطاعات الســـتة، واتضح أن هناك فعاًل تحديات 
واختلفـــت حلولهـــا من قطاٍع إلـــى آخر، وما صدر من توصيـــات واقتراحات 
من تلك الورش ليس في عددها، إنما في نوعيتها، إذ إنها في حال تنفيذها 
بالتعاون بين الدولة ومؤسســـاتها والقطاع الخاص ستعمل على تجاوز تلك 
التحديات أو التقليل منها، ليتحول القطاع الخاص إلى مسار أفضل إنتاًجا 
ونمًوا، وهذه التوصيات تمثل أواًل وأخيًرا رسالة وطنية ومهنية من القطاع 

الخاص وعميقة الشأن لمن يبتغي نهوض االقتصاد الوطني.

إن ترجمة هذه التوصيات ستساهم في تحقيق عصر اقتصادي تنموي متين  «
في عصر يمتلئ بالكثير من التحديات السياسية واالقتصادية واالجتماعية من 

محلية وعربية وإقليمية ودولية، إنه العصر الذي يجب أن تكون فيه مملكة 
البحرين قوية ومستعدة لترسيخ بيئة عمل بتقنية متطورة قادرة على اإلبداع 

واالبتكار وتتميز بمبادرات تعكس تطلعات القطاع الخاص مشاركة ونمًوا.

عبدعلي الغسرة

أجندة األعمال الوطنية )1(

“فلوسك تهمنا”
أغلب المستشفيات والمراكز الطبية تختم إعالناتها بــ “صحتك تهمنا”، وهي في 
الحقيقة تلبس لباســـًا يخفي وراءه شـــعارا أصدق وأكثر واقعية وهو “فلوســـك 
تهمنـــا”، فصحة أي كان، ليســـت الهدف الذي من أجلـــه تقوم وتعمل هذه المراكز 
والمستشـــفيات الطبية بقدر ما هي تســـعى تجاريًا ألن تحقق الربح المادي، وال 
عيب إن كانت تسعى للربح المعقول طالما تقدم خدمات بضمير حي وإنساني، 
فهـــي بالنهايـــة تحتـــاج إلى تمويل وهـــي خدمات طبيـــة خاصة، لكـــن أن يكون 
هدفهـــا األســـمى تحصيل ما في الجيوب، وجيـــوب من؟ جيوب مرضى ال حول 
لهم وال قوة ضاربة عرض الحائط الواجب اإلنســـاني فهو ما ال يجب الســـكوت 

عنه.
وفاة آســـيوي بعد رفض مستشـــفى خاص استقباله لعدم امتالكه ثمن الحصول 
على خدماته الطبية، يعري المستشفيات التجارية ويكشفها على حقيقتها، فلو 
كان هـــذا المستشـــفى حقًا تهمـــه صحة النـــاس وحياتهم، لقام بدوره اإلنســـاني 
والطبـــي الذي أقســـم فيه األطباء على تقديمه للبشـــر. إنســـان جـــاء وهو يعاني 
من آالم بالصدر، كان أقل ما يمكن أن يحدث هو فحص طبي مبدئي للتأكد من 
مدى خطورة الحالة، فإن كانت الحالة عادية وال تستدعي القلق، يمكن أن ُتبلغ 
المريـــض بثمـــن الخدمة المقدمة أو تنصحـــه بمراجعة المراكز أو المستشـــفيات 
الحكوميـــة، وإن وجـــدت فعـــالً خطـــورة في  الحالـــة، فعليها تقديم اإلســـعافات 
األولية لمنع تفاقم الحالة، ولتحمي المريض من المضاعفات السريعة والمفاجئة، 
وتنقذ حياته، على أن تنســـق مع ســـيارة إسعاف المستشـــفيات الحكومية لنقله 
وعلـــى وجه الســـرعة لتلك المستشـــفيات ليحصل على الرعايـــة الطبية الالزمة، 
إن كانـــت ال ترغـــب فـــي تقديم خدمـــات إضافيـــة، ال أن ُيطلب مـــن المريض أو 
أحـــد مرافقيـــه نقله ألحد تلك المستشـــفيات إن كان ال يملك ثمن الدخول لغرف 

طوارئها، وهو ما بين الحياة والموت!
مـــا حدث لهـــذا العامل البســـيط جريمة، كان ثمنها حياة إنســـان جـــاء باحثًا عن 
رزقه، والذي كان يأمل أن يؤمن من خالله معيشـــة أهله، جاء وأمل أهله لقاءه 
بعـــد غربتـــه، أن يســـتقبلوه ماشـــيًا علـــى قدميـــه ال محمـــوالً في نعشـــه! فحتى 
الحيوان لو صادفته وأدركت حاجته إلى مساعدتك أو مساعدة طبية لن تتركه 
يصارع الموت وحده، ســـتبذل ما بوســـعك إلنقاذه فما بالنا إن كان من احتاجها 

بشر، إنسان، والطامة أن يخذله من رفعوا شعار “صحتكم تهمنا”!.
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